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O Atlas da Violência 2021 no Brasil retratou um 
quadro bem abaixo da mortandade pelo coronaví-
rus, mas acendeu a luz vermelha nos órgãos de segu-
rança pública sobre  as estatísticas de assassinatos.  A 
publicação tem a chancela do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) e do Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública (FBSP
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A saída do deputado estadual licenciado, Marcelo Tavares (PSB) da Casa Civil para assumir a função de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado 
do Maranhão (TCE/MA) em substituição a Raimundo Nonato Lago, que deixa a corte no próximo dia 8 de setembro, mexeu com o cenário político lo-
cal. Por conta dessa mudança, o governador do Maranhão, Flávio Dino, confirmou o secretário de Estado de Governo Diego Galdino como novo secre-

tário-chefe da Casa Civil. E no lugar de Galdino na Secretaria de Governo, assumiu a adjunta, a jornalista Marcela Mendes. PÁGINA 3

FERIADO DE 7 E 8

O deputado estadual Yglésio Moyses (PROS) 
utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa do 
Maranhão, na sessão da última terça-feira (31), 
para denunciar e solicitar investigação sobre 
indícios de prejuízo a direitos de trabalhado-
res do transporte coletivo da Grande São Luís.
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O requerimento de urgência foi aprovado com os votos favoráveis de 322 deputados.
Foram contra o pedido 139 parlamentares

PROJETO

Análise do novo código
eleitoral terá urgência

A
Câ ma ra dos De pu ta dos apro- 
vou, nes ta ter ça-fei ra (31/8),
um re que ri men to que pe dia
ur gên cia pa ra a aná li se de um

pro je to de lei com ple men tar que bus- 
ca ins ti tuir um no vo có di go elei to ral.
A pro pos ta reú ne 902 ar ti gos, que
abor dam re gras so bre par ti dos, elei- 
ções, ine le gi bi li da des, pro pa gan da
elei to ral, fi nan ci a men to de par ti dos e
de elei ções, cri mes elei to rais e ou tros
(leia mais adi an te), e se rá vo ta da pe lo
ple ná rio na pró xi ma quin ta-fei ra
(2/9). O re que ri men to de ur gên cia foi
apro va do com os vo tos fa vo rá veis de
322 de pu ta dos. Fo ram con tra o pe di- 
do 139 par la men ta res. Hou ve uma
abs ten ção.

Du ran te a vo ta ção do re que ri men- 
to de ur gên cia, di ver sos par la men ta- 
res cri ti ca ram a pres sa do pre si den te
da Ca sa, Arthur Li ra (PP-AL), pa ra que
a ma té ria se ja apre ci a da. De acor do
com os de pu ta dos que são con tra a
pau ta, o ri to de tra mi ta ção do pro je to
de lei com ple men tar não res pei tou al- 
gu mas di re tri zes do re gi men to in ter- 
no da Câ ma ra que ver sam so bre pro- 
je tos de có di go, co mo a aná li se do tex- 
to por uma co mis são es pe ci al. “Pro je- 
to de có di go tem uma tra mi ta ção
com ple ta men te di fe ren te. É cla ro que
nós do PDT com pre en de mos às ve zes
con ve ni ên ci as elei to rais ou con ve ni- 
ên ci as par ti dá ri as. Mas não po de mos,
a par des ta re a li da de, aco lher agres- 
sões àqui lo que es ta bi li za, àqui lo que
de ve ria es ta bi li zar, mas que as ações
da Ca sa cul mi nam por de ses ta bi li- 
zar”, re cla mou o de pu ta do Pau lo Ra- 

mos (PDT-RJ).
No lu gar do co le gi a do, Li ra cri ou

um gru po de tra ba lho for ma do por
ape nas 15 de pu ta dos. Es sa de ci são re- 
vol tou par la men ta res, so bre tu do por- 
que um gru po de tra ba lho não ga ran- 
te a mes ma pro por ci o na li da de par ti- 
dá ria que uma co mis são es pe ci al. A
par tir da ins ti tui ção des se gru po, a re- 
la to ra do pro je to, de pu ta da Mar ga re te
Co e lho (PP-PI), de ci diu reu nir em um
úni co tex to to das as pro pos tas em tra- 
mi ta ção na Câ ma ra que bus ca vam al- 
te rar a le gis la ção elei to ral. “Es se pro- 
je to de có di go tem mais de 900 ar ti gos
e não faz ne nhum sen ti do tra zê-lo pa- 
ra ple ná rio. Es ta pro pos ta fe re a de- 
mo cra cia, é uma afron ta a to dos nós.
Por que não se gue o ri to bá si co do de- 
vi do pro ces so le gis la ti vo. Is so é uma
afron ta à Cons ti tui ção, uma afron ta
ao re gi men to in ter no”, pon de rou a
de pu ta da Adri a na Ven tu ra (No vo-SP).

O que mu da com o pro je to
Den tre as di ver sas mu dan ças pro- 

pos tas pe la ma té ria, es tá a de li mi tar
os po de res do Tri bu nal Su pe ri or Elei- 
to ral (TSE) na re gu la men ta ção das
nor mas elei to rais e dar ao Con gres so
Na ci o nal po der de sus tar re gu la men- 
to que exor bi te o po der re gu la men tar
– a exem plo do que ocor re com atos
do po der Exe cu ti vo. O pro je to de ter- 
mi na que o TSE não po de rá edi tar re- 
gu la men tos em con tra ri e da de com a
Cons ti tui ção Fe de ral e com os ter mos
da lei con so li da da. Há tam bém um
dis po si ti vo que pro põe uma qua ren- 
te na de cin co anos pa ra que juí zes, in- 

te gran tes do Mi nis té rio Pú bli co, mi li- 
ta res das For ças Ar ma das e po li ci ais
dis pu tem elei ções.

A pro pos ta tam bém cri mi na li za o
cha ma do “cai xa dois”, que é o uso de
re cur sos fi nan cei ros não con ta bi li za-
dos e fo ra das hi pó te ses da le gis la ção
elei to ral. A pe na, de dois a cin co anos
de re clu são, po de rá dei xar de ser apli-
ca da pe lo juiz se a omis são ou ir re gu- 
la ri da de na pres ta ção de con tas for de
pe que no va lor, de ori gem lí ci ta e ad- 
vin da de do a dor au to ri za do pe la le- 
gis la ção elei to ral.

O tex to ain da per mi te que par ti dos
e seus di re tó ri os uti li zem re cur sos do
Fun do Par ti dá rio pa ra a con tra ta ção
de ins ti tui ções pri va das de au di to ria
pre vi a men te ca das tra das pe ran te a
Jus ti ça Elei to ral pa ra acom pa nhar e
fis ca li zar a exe cu ção fi nan cei ra anu al
sob a res pon sa bi li da de do par ti do po- 
lí ti co. 

Já a Jus ti ça Elei to ral tem até dois
anos pa ra jul gar a pres ta ção de con tas
dos ór gãos par ti dá ri os, que pas sa rá a
ter ape nas ca rá ter ad mi nis tra ti vo. Ou- 
tra ino va ção da pro pos ta é au to ri zar e
re gu la men tar a prá ti ca de can di da tu-
ras co le ti vas. Ape nas pa ra os car gos de
de pu ta do e ve re a dor (elei tos pe lo sis-
te ma pro por ci o nais) se rá ad mi ti do o
re gis tro de can di da tu ra co le ti va, des- 
de que re gu la da pe lo es ta tu to do par- 
ti do po lí ti co e au to ri za da ex pres sa-
men te em con ven ção. Ela se rá re pre- 
sen ta da for mal men te por um can di- 
da to, in de pen den te men te do nú me ro
de com po nen tes do man da to co le ti- 
vo.

RODOVIÁRIOS E TRANSPORTES

Yglésio pede investigação sobre conluio entre sindicatos

PARLAMENTAR  FOI O PRIMEIRO A DECLARAR APOIO AO PROJETO POLÍTICO DO VICE-GOVERNADOR CARLOS BRANDÃO PARA 2022.

O de pu ta do es ta du al Yglésio
Moyses (PROS) uti li zou a tri bu na da
As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra nhão,
na ses são da úl ti ma ter ça-fei ra (31),
pa ra de nun ci ar e so li ci tar in ves ti ga- 
ção so bre in dí ci os de pre juí zo a di rei- 
tos de tra ba lha do res do trans por te co- 
le ti vo da Gran de São Luís.

O ca so des ta ca do pe lo par la men tar
diz res pei to à re la ção en tre a for ma- 
ção de cha pas den tro do Sin di ca to
dos Tra ba lha do res em Trans por tes
Ro do viá ri os e uma sé rie de cri té ri os
pre vis tos no re gu la men to da ins ti tui- 
ção que re ge elei ções den tro da en ti- 
da de.

Se gun do Yglésio, pa ra um tra ba lha- 
dor for mar uma cha pa, pre ci sa cum- 
prir os se guin tes cri té ri os pre sen tes
no Art. 77 do Es ta tu to do Sin di ca to: “O
as so ci a do pre ci sa ter, no mí ni mo, dois
anos de vín cu lo em pre ga tí cio com a
Car tei ta de Tra ba lho as si na da pe lo
em pre ga dor atu al; e de ve rá par ti ci par
de qua tro as sem blei as ge rais an tes da
pu bli ca ção do edi tal.”

O de pu ta do clas si fi cou as cláu su las
co mo “bar rei ras” pa ra o de vi do pro- 
ces so de mo crá ti co den tro do sin di ca- 
to e que as em pre sas, após a as si na tu- 
ra das as sem blei as ge rais pe los as so- 
ci a dos, de mi tem al guns tra ba lha do- 
res, por que há con luio do SET com o
Sin di ca to dos Trans por tes Ro do viá ri- 
os pa ra im pe dir cha pas do sin di ca to
que ame as sem o do mí nio des se pes- 
so al”, afir mou o par la men tar.

Com es se im pe di men to, o de pu ta- 
do ex pli cou que o “com bi na do en tre
os dois sin di ca tos in flu en cia a cri a ção
de um ce ná rio pa ra pres si o nar o au- 
men to na ta ri fa dos ôni bus, pre ju di- 
can do o usuá rio que já en fren ta di fi- 
cul da des no pa ga men to da ta ri fa atu- 
al, que é de R$ 3,70, em mé dia”.

Ação

Yglésio des ta cou que

so li ci ta rá ao Mi nis té rio

Pú bli co do Tra ba lho

in ves ti ga ção so bre o

ca so pa ra que os

cri té ri os pre vis tos no

Es ta tu to do Sin di ca to

dos Tra ba lha do res do

Trans por te Ro do viá rio

se jam re vis tos.

“Ho je, a gen te vai en ca mi nhar pa ra
o Mi nis té rio Pú bli co do Tra ba lho. Os
es ta tu tos po dem ser re gu la dos, mas
não po dem afron tar a Cons ti tui ção. E,
aqui, há uma cla ra pri va ção de di rei- 
tos de tra ba lha do res e um con luio dos
atu ais man da tá ri os de sin di ca to com
o SET”, con cluiu.

CPI DA COVID

Motoboy admite saques
em espécie para a VTCLog

IVANILDO FOI RESPONSÁVEL POR MOVIMENTAR R$ 4,7 MI.

Em de poi men to à Co mis são Par la men tar de Inqué ri- 
to (CPI) da Pan de mia do Se na do nes ta quar ta-fei ra (1º),
o motoboy Iva nil do Gon çal ves da Sil va, fun ci o ná rio da
em pre sa de lo gís ti ca VT CLog, dis se que che gou a sa car
mais de R$ 400 mil na “bo ca do cai xa”, em uma das re ti- 
ra das de di nhei ro. 

As or dens pa ra que fi zes se sa ques, se gun do ele, eram
da das sem pre por uma fun ci o ná ria, do se tor fi nan cei ro
da VT CLog, iden ti fi ca da pe lo de po en te co mo Ze nai de.
“O fi nan cei ro da em pre sa [Ze nai de] me pas sa va os che- 
ques pa ra fa zer os sa ques e aí eu exe cu ta va”, dis se. Aos
se na do res, o motoboy re la tou que “qua se to do dia” sa- 
ca va di nhei ro e pa ga va bo le tos, mas que ul ti ma men te
“qua se não es ta va ten do” es sas fa tu ras pa ra pa gar. “Era
bo le to de com bus tí vel que eu me lem bro em men te e, ao
mes mo tem po, ti nha fa tu ra de car tão de pes so al da fa- 
mí lia [do nos da em pre sa] que eu pa ga va. Es se era o meu
pa pel”, acres cen tou.

Iva nil do ne gou ter en tre gue di nhei ro vi vo na mão de
ou tras pes so as ou ter fei to trans fe rên ci as en tre con tas.
Ele acres cen tou que as “so bras” de di nhei ro dos sa ques
eram en tre gues a Ze nai de. Con si de ra do uma tes te mu- 
nha im por tan te, Iva nil do des per tou in te res se da co mis- 
são após o Con se lho de Con tro le de Ati vi da des Fi nan- 
cei ras (Co af) iden ti fi car uma mo vi men ta ção atí pi ca da
VT CLog no va lor de R$ 117 mi lhões, nos úl ti mos dois
anos. Des se to tal, o motoboy foi res pon sá vel por mo vi- 
men tar R$ 4,7 mi lhões.

Ou tra in for ma ção tra zi da pe lo motoboy aos se na do- 
res é a de que ele es te ve vá ri as ve zes no Mi nis té rio da
Saú de. O motoboy dis se ain da que cer ta vez tam bém es- 
te ve no mi nis té rio pa ra en tre gar um pen dri ve, no quar to
an dar. Se gun do a CPI, é nes se pi so que fun ci o na o De- 
par ta men to de Lo gís ti ca da pas ta. “Eu lem bro que eu
en tre guei pa ra uma se nho ra, uma mo ça lá”, dis se sem
de ta lhar a da ta.

MAIS UM ANO

Ministério quer prorrogar
benefício a exportadores

PROPOSTA AINDA ESTÁ EM FASE DE DISCUSSÕES INTERNAS.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA

O atra so no trans por te de in su mos pro vo ca do pe la
pan de mia de co vid-19 fez o Mi nis té rio da Eco no mia es- 
tu dar a pror ro ga ção, por um ano, das li cen ças de draw- 
back pa ra em pre sas ex por ta do ras. Es se be ne fí cio pre vê
a isen ção ou a sus pen são de tri bu tos pa ra ma té ri as-pri- 
mas ou in su mos usa dos pa ra fa bri car pro du tos que se- 
rão ven di dos ao ex te ri or. Em no ta, a pas ta in for mou que
a res tri ção de flu xos co mer ci ais de cor ren tes da pan de- 
mia, que pro vo ca es cas sez glo bal de itens co mo chips e
de ter mi na dos ti pos de me tais, tem pre ju di ca do as ope- 
ra ções de draw back. O pro ble ma atin ge prin ci pal men te
em pre sas cu jo be ne fí cio aca ba em 2021. Ca so se con cre- 
ti ze, se rá o se gun do adi a men to. Em 2020, as au to ri za- 
ções ha vi am si do pror ro ga das pa ra o fim des te ano. “Em
ra zão da con ti nui da de da pan de mia de co vid-19 e dos
con se quen tes per cal ços por ela im pos tos pa ra a re a li za- 
ção das ope ra ções vin cu la das aos re gi mes de draw- 
back sus pen são e isen ção, a ava li a ção em cur so no Mi- 
nis té rio da Eco no mia tam bém en vol ve a ex ten são de
pra zos con cer nen tes aos atos con ces só ri os cu jas va li da- 
des te nham si do pror ro ga das com ba se na Me di da Pro- 
vi só ria nº 960, de 30 de abril de 2020, pos te ri or men te
con ver ti da na Lei nº 14.060, de 23 de se tem bro do mes- 
mo ano”, in for mou o mi nis té rio.

Se gun do a pas ta, a pro pos ta ain da es tá em fa se de dis- 
cus sões in ter nas. Quan do o es tu do for con cluí do, o pe- 
di do de pror ro ga ção se rá ana li sa do pe las de mais ins- 
tân ci as do go ver no fe de ral. O draw back foi cri a do em
1966, pa ra es ti mu lar as ex por ta ções bra si lei ras. Es se in- 
cen ti vo cum pre as nor mas de co mér cio in ter na ci o nal
por que as re gras atu ais es ti pu lam que ne nhum país po- 
de ex por tar tri bu tos, mes mo em bu ti dos no pre ço fi nal
das mer ca do ri as. No draw back isen ção, o ex por ta dor re- 
ce be isen ção de fi ni ti va das ma té ri as-pri mas e dos in su- 
mos usa dos na fa bri ca ção da mer ca do ria a ser ex por ta- 
da. No draw back sus pen são, os tri bu tos são sus pen sos
ape nas se o bem for ven di do ao ex te ri or. Ca so o item não
se ja ex por ta do, os tri bu tos in ci di rão so bre as ma té ri as-
pri mas e os in su mos.

São Luís, quinta-feira, 2 de setembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Governador confirmou Galdino como novo secretário-chefe da Casa Civil e Marcela
Mendes como Secretária de Governo. Ariston assume vaga de Tavares na ALEMA

Tra ba lho da Co mis são 

DANÇA DAS CADEIRAS

Cenário político muda
comTavares   no TCE/MA  
SAMARTONY MARTINS

A
saí da do de pu ta do es ta du al 
li cen ci a do, Mar ce lo Ta va res 
(PSB) da Ca sa Ci vil pa ra as su- 
mir a fun ção de con se lhei ro 

do Tri bu nal de Con tas do Es ta do do 
Ma ra nhão (TCE/MA) em subs ti tui ção 
a Rai mun do No na to La go, que dei xa a 
cor te no pró xi mo dia 8 de se tem bro, 
me xeu com o ce ná rio po lí ti co lo cal. 
Por con ta des sa mu dan ça, o go ver na- 
dor do Ma ra nhão, Flá vio Di no, con fir- 
mou o se cre tá rio de Es ta do de Go ver- 
no Di e go Gal di no co mo no vo se cre tá- 
rio-che fe da Ca sa Ci vil. E no lu gar de 
Gal di no na Se cre ta ria de Go ver no, as- 
su miu a ad jun ta, a jor na lis ta Mar ce la 
Men des.

A in di ca ção do ex-che fe pa ra o TCE 
tam bém re sul tou em mu dan ças na 
As sem bleia Le gis la ti va. Com a re nún- 
cia do de pu ta do, as su me, de for ma 
efe ti va, va ga no Le gis la ti vo ma ra- 
nhen se o su plen te de de pu ta do, Aris- 
ton Ri bei ro (Re pu bli ca nos).  O em pre- 
sá rio Aris ton Ri bei ro (PSDB) as su me 
man da to de fi ni ti vo de de pu ta do es ta- 
du al. No par la men to es ta du al há três 
anos, de vi do ao li cen ci a men to de Ta- 
va res do man da to, Aris ton dei xa de 
ser su plen te e pas sa a ter di rei to pe lo 
re gi men to da As sem bleia Le gis la ti va a 
pre si dir co mis sões per ma nen tes e es- 
pe ci ais, as sim co mo re la tar ma té ri as 
im por tan tes. Aris ton ele geu-se ape- 
nas se gun do su plen te, mas já es ta va 
no man da to por que o pri mei ro su- 
plen te, Edi val do Ho lan da (PTC) tam- 
bém as su mi ra de fi ni ti va men te, após a 
mor te do de pu ta do Zé Gen til. Va le

MARCELO TAVARES   ASSUMIRÁ A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO DO TCE/MA.

DIVULGAÇÃO

lem brar que o de pu ta do Zi to Ro lim 
(PDT), que es tá na va ga do se cre tá rio 
Mar cio Ho nai ser (PDT) – ti tu lar da Se- 
cre ta ria de De sen vol vi men to So ci al 
(Se des), pas sou a ocu par o pos to de 
pri mei ro su plen te, de pois de fi gu rar 
co mo se gun do e ter cei ro. A se gun da 
su plen te ago ra é a ex-de pu ta da Va le- 
ria Ma ce do (PDT). A pos se de Aris ton 
de ve acon te cer nos pró xi mos di as; e a 
de Mar ce lo Ta va res, no TCE, es tá sen- 
do aguar da da pa ra ain da es ta se ma- 
na.

An tes de as su mir a fun ção de con- 
se lhei ro do TCE/MA, Mar ce lo Ta va res 
foi sa ba ti na do por três ho ras, pe los 
par la men ta res es ta du ais Ri car do Ri os 
(PDT), Mar co Au ré lio (PC doB), Aris- 
ton Ri bei ro (Re pu bli ca nos), Fá bio 

Bra ga (SDD), Ro ber to Cos ta (MDB), 
Yglesio Moyses (sem par ti do), Ra fa el 
Lei toa (PDT) e So cor ro Wa quim 
(MDB) que in te gra ram a co mis são de 
ava li a ção que ates tou o per fil pro bo e 
téc ni co de Mar ce lo Ta va res. O De cre to 
Le gis la ti vo n.º 151/1990, que tra ta das 
re gras quan to ao pre en chi men to da 
va ga de Con se lhei ro do Tri bu nal de 
Con tas do Es ta do, foi ado ta do pa ra o 
pro ces so de es co lha do no vo con se- 
lhei ro. Con for me re la tó rio da Co mis- 
são, que se guiu ri go ro sa men te os ter- 
mos do de cre to, Mar ce lo Ta va res pos- 
sui cur rí cu lo, apoio de mais de 1/3 da 
As sem bleia Le gis la ti va e ido nei da de 
pa ra as su mir a fun ção do con se lhei ro 
de Tri bu nal de Con tas do Es ta do do 
Ma ra nhão.

Othelino Neto elogia trajetória de Marcelo Tavares

EM SEU DISCURSO OTHELINO NETO  RESSALTOU A TRAJETÓRIA DE TAVARES, QUE O CREDENCIOU À VAGA NA CORTE DE CONTAS. 

KRISTIANO SIMAS / AGÊNCIA ASSEMBLEIA

O pre si den te da As sem bleia Le gis- 
la ti va do Ma ra nhão, de pu ta do Othe li- 
no Ne to (PC doB), des ta cou a im por- 
tân cia da es co lha pe la Ca sa do no me
do no vo con se lhei ro do Tri bu nal de
Con ta do Es ta do (TCE), Mar ce lo Ta va- 
res, apro va do, por una ni mi da de, em
ses são ple ná ria ex tra or di ná ria, na úl- 
ti ma ter ça-fei ra (31). O par la men tar
tam bém res sal tou a tra je tó ria de Ta- 
va res, que o cre den ci ou à va ga na Cor- 
te de Con tas, aber ta com a apo sen ta- 
do ria do con se lhei ro No na to La go.

Após pro mul gar o De cre to Le gis la- 
ti vo 653/2021, que for ma li zou a in di- 
ca ção de Mar ce lo Ta va res a con se lhei- 
ro do TCE, Othe li no Ne to res sal tou
que o ato é um mo men to mar can te
pa ra a Ca sa por se tra tar de uma es co- 
lha fun da men tal pa ra o Ma ra nhão. 
“Tem, ain da, um ca rá ter mais es pe ci al
pe lo fa to de es tar mos es co lhen do um
mem bro des ta Ca sa, um co le ga par la- 
men tar, que dei xa a As sem bleia pa ra
es sa im por tan te mis são de mo ni to rar
e apli car, quan do ne ces sá rio, as san- 
ções pre vis tas em Lei, pre zan do sem- 
pre pe la boa apli ca ção dos re cur sos
pú bli cos no Ma ra nhão”, dis se Othe li- 
no Ne to.

O che fe do Le gis la ti vo ma ra nhen se
res sal tou, tam bém, a apro va ção unâ- 
ni me pe la Ca sa, ape sar dos po si ci o na- 

men tos di fe ren tes de ca da par la men- 
tar. Se gun do ele, as qua li da des e o
cur rí cu lo de Mar ce lo Ta va res jus ti fi- 
cam a in di ca ção à Cor te de Con tas.
“Pos sui qua li da des de so bra, não só as
exi gi das pe la lei, mas, tam bém, as ou- 
tras qua li da des sub je ti vas, que fi ze- 
ram com que ele ti ves se es sa vo ta ção
his tó ri ca no ple ná rio”, en fa ti zou.

O pre si den te da As sem bleia ain da
elo gi ou a pos tu ra de Mar ce lo Ta va res
no exer cí cio de car gos pú bli cos. “Ele
sem pre exer ceu com mui ta pro bi da de
su as fun ções pú bli cas, in clu si ve, co- 
mo pre si den te des ta Ca sa, e nas ou- 
tras mis sões que en cam pou. Nós te re- 
mos mui to or gu lho de ter apro va do
es ta in di ca ção por que sa be mos que
ele exer ce rá com mui ta trans pa rên cia
e res pon sa bi li da de a tão im por tan te
fun ção de con se lhei ro do TCE”, fi na li- 
zou.

 Na oca sião, Mar co Au ré lio e So cor- 
ro Wa quim res sal ta ram o tra ba lho re- 
a li za do pe la Co mis são Es pe ci al e as
qua li da des de Mar ce lo Ta va res pa ra
exer cer o car go de con se lhei ro do
TCE-MA. “Pa ra be ni zo o pro fí cuo e
com pe ten te tra ba lho de sen vol vi do
pe la Co mis são Es pe ci al, que não dei- 

xou na da a de se jar”, dis se So cor ro Wa- 
quim. Já o de pu ta do Mar co Au ré lio
com ple men tou: “Es sa co mis são fez,
por tan to, a sua par te, ana li san do o ca- 
so de to dos os ins cri tos”.

Mé ri tos – “Mar ce lo Ta va res tem
his tó ria nes ta Ca sa, in clu si ve já a pre- 
si diu. Sua atu a ção no ser vi ço pú bli co
es ta du al, sen do se cre tá rio de vá ri as
pas tas, con tri buiu pa ra in cre men tar
seu cur rí cu lo”, sa li en tou Mar co Au ré-
lio. “A As sem bleia não per de um gran- 
de de pu ta do, mas ce de pa ra o Tri bu-
nal de Con tas um exe ce len te pro fis si- 
o nal que se trans for ma rá em um con- 
se lhei ro a ser vi ço do po vo ma ra nhen- 
se”, afir mou So cor ro Wa quim. 

Luiz Hen ri que Lu la dis se ter cer te za
de que Mar ce lo Ta va res con ti nu a rá a
atu ar com in te li gên cia. “E tam bém
com co ra gem e de ter mi na ção nes sa
no va mis são que lhe foi con fi a da pe la
As sem bleia”. O de pu ta do Antô nio Pe- 
rei ra acres cen tou que co nhe ce a his- 
tó ria po lí ti ca de Mar ce lo Ta va res há 20
anos e que se sen tia hon ra do em par- 
ti ci par do mo men to his tó ri co em que
o Par la men to Es ta du al vol ta a in di car
um de seus mem bros pa ra ocu par o
car go de con se lhei ro do TCE. “Nos
sen ti mos se gu ros por que te mos cer- 
te za de que es ta mos fa zen do a es co- 
lha cor re ta”, pon tu ou.
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De fen der o quê?

Pi bi nho 2022

Na mo le za

“No tri mes tre mais trá gi co da pan de mia e
PIB an dou de la do”

Ajus te na má qui na (1)

Ajus te na má qui na (2)

Tra je tó ria de ba las
O Atlas da Vi o lên cia 2021 no Bra sil re tra tou um qua- 

dro bem abai xo da mor tan da de pe lo co ro na ví rus, mas
acen deu a luz ver me lha nos ór gãos de se gu ran ça pú bli- 
ca so bre  as es ta tís ti cas de as sas si na tos.  A pu bli ca ção
tem a chan ce la do Ins ti tu to de Pes qui sa Econô mi ca
Apli ca da (Ipea) e do Fó rum Bra si lei ro de Se gu ran ça Pú- 
bli ca (FBSP), em par ce ria com o Ins ti tu to Jo nes dos San- 
tos Ne ves (IJSN), o que sig ni fi ca que os da dos apu ra dos
são me re ce do res de con fi an ça e ser vem de vá ri os pa râ- 
me tros pa ra es tu di o sos e tam bém os ór gãos vin cu la dos
à Se gu ran ça Pú bli ca em to do o País. Se gun do a Atlas, em
2019, ocor re ram 45.503 ho mi cí di os no Bra sil, o que cor- 
res pon deu a uma ta xa de 21,7 mor tes por 100 mil ha bi- 
tan tes. O ani ma dor foi a que da no nú me ro de ho mi cí di- 
os na com pa ra ção en tre 2018 e 2019, de 22,1%. Po rém, é
uma pe na que as in for ma ções não re tra tem 2020, quan- 
do a po pu la ção bra si lei ra fi cou o ano to do cum prin do
res tri ções de cir cu la ção em ra zão da pan de mia. Po de ria
se ter uma re a li da de so bre co mo a vi o lên cia hu ma na
com pa ra da com o obi tuá rio da co vid-19.

Con tu do, se gun do os pes qui sa do res que as si nam a
pu bli ca ção, es ta re du ção de 22,1% en tre 2018/2019, de- 
ve ser tra ta da com cau te la, pe ran te a cons ta ta ção do au- 
men to de mor tes vi o len tas por cau sa in de ter mi na da em
2019. No en tan to, las ti ma vel men te, a que da dos as sas si- 
na tos ocor reu exa ta men te aon de não se es pe ra va: con- 
tra as po pu la ções in dí ge nas e pes so as com de fi ci ên cia.
No pri mei ro ca so, foi ini ci al men te tra ta da com a evo lu- 
ção do con cei to de de fi ci ên cia e o im pac to des te so bre a
men su ra ção des ta po pu la ção. No se gun do, foi bre ve- 
men te apre sen ta da a ques tão da iden ti da de dos po vos
in dí ge nas. Ou tro fa tor que não cons ta na pes qui sa do
Ipea é a equa ção da ex plo si va aqui si ção de ar mas pe la
po pu la ção bra si lei ra e a vi o lên cia mo vi da a ti ros a par tir
de 2019, com as fa ci li ta ções le gais im pos tas pe lo go ver- 
no Jair Bol so na ro. Em 2010, por exem plo, 180 mil no vas
ar mas de fo go fo ram re gis tra das na Po lí cia Fe de ral, um
re cor de que se so ma às mi lha res apre en di das em po der
de or ga ni za ções cri mi no sas ou de ban di dos em ação.
Com is so, o re sul ta do dos dois pri mei ros anos do go ver- 
no Bol so na ro (273.835) re pre sen ta um au men to de
183% em re la ção ao to tal de no vos re gis tros de ar mas de
fo go em 2018 e 2017 (96.512). Um pe ri go.

———————————————————————

O Bra sil che ga aos 199 anos de In de pen dên cia, no dia
7, com ame a ça de apa gão, in fla ção dis pa ra da, va ri an te
Del ta da co vid, cri se po lí ti ca, 14,5 mi lhões de de sem pre- 
ga dos, ali men to em des con tro le de pre ços e mi lha res
que ren do de fen der o in de fen sá vel.

O qua dro tor na-se um cam po mi na do pa ra a re to ma- 
da econô mi ca. Bra sil en ca ra to dos es ses obs tá cu los,
acres ci dos do fim da al ta das com mo di ti es, a cri se ener- 
gé ti ca, fo me de do er às tri pas e o agro afe ta do pe la se ca,
pro je tan do um pi bi nho pí fio em 2022.

Com a ida do de pu ta do li cen ci a do Mar ce lo Ta va res
pa ra o TCE, o 3º su plen te de 2018, Aris ton Ri bei ro
(AVAN TE), se efe ti va co mo de pu ta do na Ale ma. Ele ga- 
nha a ca dei ra, com os 31.314 vo tos ob ti dos em 2018 na
co li ga ção com o PSB.

———————————————————————

Do mi nis tro da Eco no mia Pau lo Gue des, frus tra do
com su as pre vi sões oti mis tas sen do mais uma vez
bom bar de a das pe los fa tos.

———————————————————————
O vi ce-go ver na dor Car los Bran dão dis cu tiu on- 

tem com re pre sen tan tes do Gru po Co san que
ad qui riu 49% do pro je to em cons tru ção, do
Por to São Luís. A Co san é um dos mai o res gru- 

pos em pre sa ri ais bra si lei ros, que de ve com prar 100% do
ne gó cio, ava li a do em R$ 720 mi lhões.

Bran dão si do o “em bai xa dor do Ma ra nhão”
jun to à Chi na e co nhe ce as ne go ci a ções com
os chi ne ses da es ta tal CC CC, des de quan do
che gou ao car go em 2015. Ele acre di ta no po- 

ten ci al econô mi co do pro je to do 4º por to no com- 
ple xo do Ita qui.

O en con tro com Bran dão con tou com os CE Os
Hel der Dan tas (Por to São Luís) e Ju a rez Ave lar,
re pre sen tan te do se tor de mi ne ra ção. O pla no
de ne gó ci os do TUP Por to São Luís pre vê o iní- 

cio da ope ra ção pa ra 2025.
———————————————————————

Me xi da no go ver no ao re dor do ga bi ne te de Flá vio Di- 
no. Sai Mar ce lo Ta va res, da Ca sa Ci vil pa ra o TCE, en tra
Di e go Gal di no no seu lu gar, e na Se cre ta ria de Go ver no
as su me a jor na lis ta Mar ce la Men des.

O se cre tá rio de In dús tria, Co mér cio e Ener gia do Ma- 
ra nhão Sim plí cio Araú jo con ti nua fa lan do de sua pré-
can di da tu ra ao go ver no em 2022, ao mes mo tem po em
que in si nua que Flá vio não dis pu ta rá o Se na do e fi ca rá
até o fim, co mo fez Luiz Ro cha em 1986 e Ro se a na em
2014.

São Luís, quinta-feira, 2 de setembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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PAU LO VIC TOR
Ve re a dor de São Luís

A Travessia do Rubicão

Não é mi nha in ten ção dog ma ti zar
es te meu tex to. A bem da ver da de, ia
tra tar de um te ma que na da tem a ver
com Ru bi cão. A con ver sa gi ra ria em
tor no do cri me e da pe na. E en tão fa- 
la ria so bre o sis te ma ju rí di co das so ci- 
e da des ci vi li za das, que, quan do pra ti- 
ca do o cri me, o au tor do de li to é pro- 
ces sa do, ten do o di rei to de exer cer
am pla men te a sua de fe sa e, se for
con de na do, re ce be rá uma pe na, que
tem um sen ti do re tri bu ti vo, in ti mi da- 
ti vo e a fi na li da de, fa li da men te, res so- 
ci a li za do ra.

 E por que fa li da men te res so ci a li za- 
do ra? Por que a pe na pri va ti va de li- 
ber da de, quan do apli ca da, ain da que
nos cri mes mais gra ves, é ape nas um
mal ne ces sá rio, de de fe sa da so ci e da- 
de e que, quan do não tor na o de- 
linqüen te mais de linqüen te, não lhe
ser ve de pro fi la xia no seu âma go cri- 
mi no so; ao con trá rio, con tri bui, ain da
mais, pa ra sua de ge ne ra ção mo ral.
Fa lo des ses con de na dos cor ri quei ros
e co muns, que re pre sen tam o la do
mais de sam pa ra do e de si gual de nos- 
sa so ci e da de. 

 Da gran de par ce la de en car ce ra dos
não faz par te os de linqüen tes que vi- 
vem em man sões de três, qua tro, cin- 
co ou dez mi lhões ou mais de re ais ou
dó la res. Re fi ro-me ao in fra tor pé-de-
chi ne lo, ape na do pe la prá ti ca de li ti va
con ti nu a da. Es ses são os ra tos de es- 
go to, ví ti mas de uma so ci e da de ex tre- 
ma men te de si gual, cu ja cri mi na li da- 
de é vi sí vel, co mo o ce ná rio que nos é
mos tra do to do dia, na fa mo sa e na da
hos pi ta lei ra Cra co lân dia, on de o co- 
mér cio de crack faz par te do de sa jus- 
ta do co ti di a no, a en ri que cer os tu ba- 
rões do trá fi co, sem que o po der pú- 
bli co fa ça na da pa ra se quer ame ni zar
es sa mi sé ria vi su al.

E, em bo ra a Cons ti tui ção Fe de ral
di ga no in ci so XL VII, le tra “e”, do art.
5º, que, no Bra sil, não ha ve rá pe nas
cruéis, a Cra co lân dia res pon de que
há. Aque las pes so as(?!?) an dra jo sas,
su jas, fa min tas, dro ga das, ví ti mas de

uma in fa me de si gual da de e fal ta de
so li da ri e da de, es tão lá ho mi zi a das a
céu aber to num gue to, a cum prir sem
pro ces so, uma pe na cru el, so fren do,
sem ne nhu ma chan ce de exer cer a
sua de fe sa so ci al.

Pe na cru el: é a cho can te ver da de.
Mas há uma cer te za – cer te za de vas ta- 
do ra – de que, se Cris to se fi zer ou tra
vez

pre sen te, von tan do pa ra nos so
con ví vio, o pri mei ro lu gar do Bra sil
que o Fi lho de Deus vi si ta ria, pa ra fa- 
zer a par ti lha do pão no ban que te da
so li da ri e da de, era a Cra co lân dia. Não
iria ao Pla nal to, por que lá en con tra ria
al gum fa ri seu, co nhe ce dor de to das
as leis do An ti go e No vo Tes ta men to e,
quem sa be, mais al guém tra ves ti do de
Pi la tos, que la va ria as mãos pa ra pro- 
te ger os in te res ses do em pre en de dor,
do la ti fun diá rio e dos ban quei ros.

Ain da bem que, no meio de to das
es sas in sa nas cru el da des, apa re ce um
Ca tão, não tão Mo ço, cé le bre pe la sua
lu ta con tra a ti ra nia des pó ti ca de Cé- 
sar, que, ves tin do a to ga da Jus ti ça,
ver be rou pe la voz do Mi nis tro Ri car do
Lewan dows ki: “IN TER VEN ÇÃO AR- 
MA DA: CRI ME INA FI AN ÇÁ VEL E IM- 
PRES CRI TÍ VEL Na Ro ma an ti ga exis- 
tia uma lei se gun do a qual ne nhum
ge ne ral po de ria atra ves sar, acom pa- 
nha do das res pec ti vas tro pas, o rio
Ru bi cão, que de mar ca va ao nor te a
fron tei ra com a pro vín cia da Gá lia,
ho je cor res pon den te aos ter ri tó ri os
da Fran ça, Bél gi ca, Suí ça e de par tes
da Ale ma nha e da Itá lia. Em 49 a.C., o
ge ne ral ro ma no Jú lio Cé sar (…), ao
tér mi no de de mo ra da cam pa nha
transpôs o re fe ri do cur so d’água à
fren te das le giões que co man da va,
pro nun ci an do a cé le bre fra se: ‘A sor te
es tá lan ça da.’ A ou sa dia do ges to pe- 
gou seus con ci da dãos de sur pre sa,
per mi tin do que Jú lio Cé sar em pal- 
mas se o po der po lí ti co, ins tau ran do
uma di ta du ra.

 Cer ca de cin co anos de pois, foi as- 
sas si na do a pu nha la das por ad ver sá- 
ri os po lí ti cos, den tre os quais seu fi lho
ado ti vo Mar co Jú nio Bru to, nu ma ce- 
na imor ta li za da pe lo dra ma tur go in- 

glês Wil li am Sha kes pe a re. O epi só dio
re ve la, com exem plar di da tis mo, que
as dis tin tas ci vi li za ções sem pre ado- 
ta ram, com mai or ou me nor su ces so,
re gras pre ven ti vas pa ra im pe dir a
usur pa ção do po der le gí ti mo pe la for- 
ça, apon tan do pa ra as se ve ras con- 
sequên ci as às quais se su jei tam os
trans gres so res. No Bra sil, co mo re a-
ção ao re gi me au to ri tá rio ins ta la do no
pas sa do ain da pró xi mo, a Cons ti tui-
ção de 1988 es ta be le ceu, no ca pí tu lo
re la ti vo aos di rei tos e ga ran ti as fun da- 
men tais, que ‘cons ti tui cri me ina fi an- 
çá vel e im pres cri tí vel a ação de gru pos
ar ma dos, ci vis e mi li ta res, con tra a or- 
dem cons ti tu ci o nal e o Es ta do de mo- 
crá ti co’. O pro je to de lei há pou co
apro va do pe lo Par la men to bra si lei ro,
que re vo gou a Lei de Se gu ran ça Na ci-
o nal, des do brou es se cri me em vá ri os
de li tos autô no mos, in se rin do-os no
Có di go Pe nal, com des ta que pa ra a
con du ta de sub ver ter as ins ti tui ções
vi gen tes, ‘im pe din do ou res trin gin do
o exer cí cio dos po de res cons ti tu ci o- 
nais’.  Ou tro com por ta men to de li tu o-
so cor res pon de ao gol pe de Es ta do,
ca rac te ri za do co mo ‘ten tar de por, por
meio de vi o lên cia ou gra ve ame a ça, o
go ver no le gi ti ma men te cons ti tuí do’.
Am bos os ilí ci tos são san ci o na dos
com pe nas se ve ras, agra va das se hou-
ver o em pre go da vi o lên cia. (…) E aqui
cum pre re gis trar que não cons ti tui ex- 
clu den te de cul pa bi li da de a even tu al
con vo ca ção das For ças Ar ma das e
tro pas au xi li a res, com fun da men to no
ar ti go 142 da Lei Mai or, pa ra a ‘de fe sa
da lei e da or dem’, quan do re a li za da
fo ra das hi pó te ses le gais, cu ja con fi- 
gu ra ção, aliás, po de ser apre ci a da em
mo men to pos te ri or pe los ór gãos
com pe ten tes.  A pro pó si to, o Có di go
Pe nal Mi li tar es ta be le ce, no ar ti go 38,
pa rá gra fo 2º, que ‘se a or dem do su pe- 
ri or tem por ob je to a prá ti ca de ato
ma ni fes ta men te cri mi no so, ou há ex- 
ces so nos atos ou na for ma da exe cu-
ção, é pu ní vel tam bém o in fe ri or’. (…)
Co mo se vê, po de ser al to o pre ço a
pa gar por aque les que se dis põem a
trans pas sar o Ru bi cão.” Sem ser Ca- 
tão, ape nas ves ti do com to ga da le ga-
li da de, eu di go: ca be pri são em fla- 
gran te.

Serviços públicos  na Cidade Operária

Se pa ra mui ta gen te es tá com pli ca- 
do en cher o car ri nho no su per mer ca- 
do, pa gar a con ta de luz em dia, ter di- 
nhei ro pa ra pas sa gem de ôni bus ou
en ca rar o pre ço da ga so li na, ima gi na
ter aces so a con sul tas e ga ran tir la zer
à fa mí lia.No Ma ra nhão, mes mo com a
in fla ção as sus tan do, te mos um Go- 
ver no que se gue en tre gan do obras,
ser vi ços e pro por ci o nan do au xí li os
ne ces sá ri os aos que mais pre ci sam
nes se mo men to de pan de mia. São
mui tas as ini ci a ti vas, co mo o pro je to
Alu guel no Cen tro, que ba ra teia o alu- 
guel; Do se Pre mi a da, que sor teia prê- 
mi os pa ra quem to mar a se gun da do- 
se da va ci na con tra a co vid-19; Mi nha
Ca sa Me lhor, em que o sor te a do re ce- 
be R$ 600,00 pa ra ad qui rir mó veis,
ele tro do més ti cos, uten sí li os pa ra o lar
ou gás de co zi nha; e tan tas ou tras.

Ago ra o Go ver no ini ci ou o pro je to
Saú de na Pra ça, em que a pri mei ra
edi ção acon te ceu na Vi la No va, re a li- 
za da pe la Se cre ta ria de Es ta do da Saú- 
de (SES) em par ce ria com a Em pre sa
Ma ra nhen se de Ser vi ços Hos pi ta la res
(Em serh). A ideia é le var a saú de e la- 
zer pa ra per to das pes so as. Nes sa pri- 
mei ra ação, fo ram 3.054 aten di men- 
tos em di ver sos ser vi ços co mo afe ri- 
ção de pres são e gli ce mia, ven to sa te- 
ra pia, ava li a ção nu tri ci o nal, va ci na- 
ção, exa me pre ven ti vo (Pa pa ni co lau),
tes tes rá pi dos (HIV/Aids, he pa ti tes,
sí fi lis e mais), aten di men to so ci al, psi- 
co ló gi co e am bu la tó rio ci rúr gi co, re- 
cre a ção e mui to mais. Pen san do em
fa ci li tar a vi da de nos sa gen te, so li ci tei
ao se cre tá rio de Es ta do da Saú de, Car- 
los Lu la, que a mes ma ação fos se re a- 
li za da na Ci da de Ope rá ria – um dos
bair ros com mai or quan ti da de de ha- 
bi tan tes que com põem a ca pi tal e

com um con jun to de co mu ni da des
nas ad ja cên ci as.

E com gra ta sa tis fa ção, o Saú de na
Pra ça acon te ce nes ta sex ta-fei ra (03),
no Vi va da Ci da de Ope rá ria, das 8h às
17h. Um dia in tei ro de ser vi ços pú bli- 
cos gra tui tos e mui ta di ver são, que
con ta rá com o meu apoio du ran te to- 
da a ação. Só te nho gra ti dão ao ami go
Lu la e ao pre si den te da Em serh, Mar- 
cos Gran de, que ou vi ram o nos so plei- 
to e vão as se gu rar a re a li za ção de um
pro je to tão im por tan te aos mo ra do- 
res. O ser vi ço pú bli co é ins tru men to
de ga ran tia dos di rei tos fun da men- 
tais, com o ob je ti vo de sa tis fa zer con-
cre ta men te as ne ces si da des co le ti vas.
E o pro je to Saú de na Pra ça ga ran te di- 
rei tos es sen ci ais, co mo o aces so à saú- 
de fa ci li ta do e ao la zer, con tri buin do
pa ra o res ga te da dig ni da de hu ma na e
pa ra a re du ção das de si gual da des so- 
ci ais.

 

E D I T O R I A L

Água: li ções que não
apren de mos

A cri se hí dri ca que se aba te so bre os re ser va tó ri os de
al gu mas das prin ci pais hi dre lé tri cas na ci o nais e já faz
au to ri da des e es pe ci a lis tas olha rem com pre o cu pa ção
pa ra ma nan ci ais de abas te ci men to re ve la um país que
não apren de com seus er ros. Do no de cer ca de 12% das
re ser vas de água do ce su per fi ci al do pla ne ta, se gun do a
agên cia re gu la do ra do se tor, e ti do co mo a “Ará bia Sau- 
di ta da água”, o Bra sil usa mal um re cur so que é pre ci o so
não ape nas pa ra a saú de da eco no mia, mas de sua pró- 
pria po pu la ção, e tra ta o que já não é tão abun dan te co- 
mo se fos se ines go tá vel.

O co lap so que em 2014 atin giu vá ri as po pu la ções país
afo ra — com uma cri se de abas te ci men to que fez ci da- 
des usa rem vo lu mes mor tos de seus re ser va tó ri os e usi- 
nas se ar ris ca rem a per der uni da des de ge ra ção — pa re- 
ce não ter dei xa do gran des li ções. Se obras fo ram fei tas
pa ra ga ran tir mais se gu ran ça em sis te mas ur ba nos de
abas te ci men to, o as pec to prin ci pal ja mais foi en ca ra do
co mo de ve ria e exi ge: com pre ser va ção, mas an tes de tu- 
do com re cu pe ra ção am bi en tal e cons ci en ti za ção.

Ma nan ci ais que po de ri am ser fon tes de la zer e pre- 
ser va ção da vi da se trans for ma ram em enor mes va lões
de es go to, que ape nas cos pem pa ra po pu la ções rio abai- 
xo, em úl ti mo ca so pa ra o mar, os de je tos ur ba nos, co mo
se a cor ren te za fos se ca paz de fa zê-los eva po rar. As pou- 
cas es ta ções de tra ta men to de es go to exis ten tes cons ti- 
tu em ex ce ções que mal dis far çam a re gra: des pre za mos
nos sa ri que za hí dri ca, trans for ma mos em pro ble ma o
que de ve ria ser so lu ção e nos acos tu ma mos a achar is so
nor mal.

O re sul ta do apa re ce nas con tra di ções de me tró po les
que lu tam pa ra con ter inun da ções na es ta ção das chu- 
vas, en quan to te mem en fren tar se de e apa gões na es ti a- 
gem. E em uma so ci e da de que se gue es pe ran do que a
so lu ção caia do céu em for ma de chu va, pa ra con ti nu ar
se ser vin do de uma ma triz ener gé ti ca ma jo ri ta ri a men te
de pen den te do re cur so tão mal tra ta do, ao mes mo tem- 
po em que vê a de vas ta ção de ecos sis te mas avan çar sem
freio.

As cri ses hí dri ca e ener gé ti ca são ir mãs si a me sas. O
di ag nós ti co par te do mé di co e am bi en ta lis ta Mar cus Vi- 
ní cius Po lig na no, se cre tá rio do Co mi tê de Ba cia do Rio
das Ve lhas, em Mi nas Ge rais. Ele cha ma a aten ção pa ra a
prá ti ca re cor ren te de su gar re ser va tó ri os à exaus tão,
sem pre na de pen dên cia da me te o ro lo gia pa ra que se re- 
cu pe rem — um con vi te ao de sas tre, es pe ci al men te em
tem pos de mu dan ças cli má ti cas.

De Ala go as, o jor na lis ta e am bi en ta lis ta Ani val do de
Mi ran da Pin to, pre si den te do Co mi tê da Ba cia Hi dro- 
grá fi ca do Rio São Fran cis co, com ple men ta o aler ta: “In- 
fe liz men te, por fal ta de pla ne ja men to es tra té gi co e von- 
ta de po lí ti ca, o Bra sil não fez o de ver de ca sa de se pre- 
pa rar pa ra es te sé cu lo de agra va men to do aque ci men to
glo bal”.

En quan to as ad ver tên ci as so am e as evi dên ci as se
mul ti pli cam, au to ri da des pa re cem mais uma vez cor rer
pa ra apa gar o in cên dio da cri se com a pou ca água que
res ta, tra tan do co mo mo men tâ neo pro ble ma que se
mos tra es tru tu ral. E, no atu al ce ná rio, en quan to a in- 
dús tria ba te re cor de de con su mo de ener gia, a im po si- 
ção de mais uma so bre ta xa nas ta ri fas por “es cas sez hí- 
dri ca” é a res pos ta da oca sião. A con ta, um ônus de
6,78% na ta ri fa mé dia, vai pa ra o con su mi dor.

In ves tir em pro du ção de água via re cu pe ra ção de
ecos sis te mas, em de sen vol vi men to sus ten tá vel que
pos sa se ali ar à pre ser va ção, em pu ni ção às in fra ções à
le gis la ção am bi en tal e em cons ci en ti za ção são me di das
que já não se po dem fa zer es pe rar. 

Não re sol ve rão a cri se atu al, mas não ado tá-las fa rá
com que o país con ti nue a aguar dar a es ta ção chu vo sa
se guin te co mo não mais que um re fres co até o pró xi mo
— e ca da vez mais gra ve — co lap so.

São Luís, quinta-feira, 2 de setembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Portugal suspendeu a maioria das restrições com um plano em três fases, apoiado por
uma rápida e eficiente implementação da vacinação

VACINADOS OU NÃO

Portugal abre fronteiras
para brasileiros

P
or tu gal anun ci ou nes ta quar- 
ta-fei ra (1º) que per mi ti rá a 
en tra da de tu ris tas do Bra sil, 
qua se 18 me ses de pois de 

impôr a proi bi ção de vi a gens não es- 
sen ci ais do país sul-ame ri ca no pa ra 
con ter a dis se mi na ção do no vo co ro- 
na ví rus.

Em bo ra os bra si lei ros, que cons ti- 
tu em a mai or co mu ni da de de mi gran- 
tes em Por tu gal, te nham ti do aces so 
per mi ti do por mo ti vos co mo tra ba- 
lho, fa mí lia ou saú de, a sus pen são da 
me di da é aguar da da há mui to tem po.

Por tu gal es tá ago ra 

aber to aos tu ris tas da 

União Eu ro peia que 

apre sen tem o 

cer ti fi ca do di gi tal co vid-

19 do blo co, bem co mo 

aos dos Es ta dos Uni dos, 

de on de os vi si tan tes 

de vem apre sen tar um 

re sul ta do ne ga ti vo à 

che ga da.

BRASILEIROS CONSTITUEM A MAIOR COMUNIDADE DE MIGRANTES EM PORTUGAL.

CRÉDITO: PATRICIA DE MELO MOREIRA

Os vi a jan tes do Bra sil ago ra já não 
pre ci sam fi car em qua ren te na, mas 
de vem apre sen tar um tes te ne ga ti vo 
de co vid-19. A mes ma re gra se apli ca a 
vi si tan tes da Grã-Bre ta nha, de acor do 
com o go ver no por tu guês.

O Bra sil te ve mais de 20,7 mi lhões 
de in fec ções con fir ma das pe lo no- 
vo co ro na ví rus e mais de 580 mil mor- 
tes.

Pas sa gei ros de paí ses co mo Ja pão, 
Aus trá lia, Co reia do Sul, Ará bia Sau di- 
ta, No va Ze lân dia, Cin ga pu ra e Ca na- 
dá tam bém po de rão vi a jar pa ra Por- 

tu gal se apre sen ta rem um tes te ne ga- 
ti vo.

Os vi si tan tes do Ne pal, da Ín dia e 
Áfri ca do Sul são ain da obri ga dos a 
per ma ne cer em qua ren te na du ran te 
14 di as à che ga da e só de vem vi a jar 
por ra zões es sen ci ais.

Por tu gal sus pen deu a mai o ria das 
res tri ções com um pla no em três fa- 
ses, apoi a do por uma rá pi da e efi ci en- 
te im ple men ta ção da va ci na ção.

Da dos do Mi nis té rio da Saú de mos-
tram que 73% da po pu la ção es tão to-
tal men te va ci na dos.

BRASIL

Pior seca em um século aprofunda crise energética

A PIOR SECA EM 91 ANOS REDUZIU A NÍVEIS CRÍTICOS OS RESERVATÓRIOS DAS HIDRELÉTRICAS DO CENTRO-OESTE E DO SUL

CRÉDITO: DOUGLAS MAGNO

A se ca que co lo cou o Bra sil à bei ra
do co lap so ener gé ti co se apro fun da e
ace le ra as me di das go ver na men tais,
fo ca das em evi tar apa gões, ape lan do
pa ra fon tes de ener gia mais ca ras, fi- 
nan ci a das com au men tos nas ta ri fas
de ele tri ci da de. 

A pi or se ca em 91 anos re du ziu a ní- 
veis crí ti cos os re ser va tó ri os das hi- 
dre lé tri cas do Cen tro-Oes te e do Sul,
fon tes de 70% da ener gia hi dráu li ca
do país, à me di da que a eco no mia se
re cu pe ra após o co lap so pro vo ca do
pe la pan de mia de co ro na ví rus. A cri se
se tor nou pal pá vel pa ra os con su mi- 
do res na con ta de luz, que vol tou a su- 
bir na ter ça-fei ra em qua se 7% pa ra
co brir os cus tos de pro du ção de ou- 
tras fon tes al ter na ti vas mais ca ras e
im por ta ções.

O mi nis tro de Mi nas e Ener gia,
Ben to Al bu quer que, ape lou a um “es- 
for ço ur gen te” dos se to res pú bli co e
pri va do pa ra mi ti gar o ris co de fal ta de
ener gia. “Es ta mos no li mi te do li mi- 
te”, dis se o pre si den te Jair Bol so na ro
di as atrás, pe din do aos con su mi do res

que “apa guem al gu ma luz em ca sa”.
O pre si den te es bar rou em um ini- 

mi go ines pe ra do, pro du to de um cli- 
ma ca da vez mais ex tre mo, no mo- 
men to em que ten ta se for ta le cer pa ra
bus car a re e lei ção em 2022. “O país es- 
tá uti li zan do to das su as fon tes de pro- 
du ção pa ra aten der a de man da e, por- 
tan to, os cus tos de ge ra ção au men ta- 
ram. Co mo eles pre ci sam ser re cu pe- 
ra dos atra vés das ta ri fas, es sas de vem
au men tar a cur to pra zo”, ex pli ca Luis
Bar ro so, CEO da PSR Con sul to ria. Na
ter ça-fei ra, três usi nas fo to vol tai cas,
uma de bi o mas sa e qua tro eó li cas fo- 
ram adi ci o na das à re de de ge ra ção.

Ni val de de Cas tro, pro fes sor do
gru po de es tu dos Ge sel do Ins ti tu to
de Eco no mia da Uni ver si da de Fe de ral
do Rio de Ja nei ro (UFRJ), ex pli ca o
pro ble ma: “Os re ser va tó ri os da re gião
Cen tro-Oes te e Su des te (…) es tão em
ní veis crí ti cos, na fai xa do 23%. O que
é his to ri ca men te um dos ní veis mais
bai xos que o país já en fren tou”.

A si tu a ção des ses re ser va tó ri os pi o- 
rou mais que o es pe ra do em agos to e

con ti nu a rá se de te ri o ran do em se-
tem bro, es ti mou o Ope ra dor Na ci o nal
do Sis te ma Elé tri co (ONS). “A pre vi são
pa ra os pró xi mos me ses, ca so con ti- 
nue cho ven do abai xo da mé dia his tó- 
ri ca, é que em ou tu bro já te re mos um
pro ble ma de de se qui lí brio en tre ofer- 
ta e de man da nos ho rá ri os de pi co”,
aler ta Cas tro.

Pres são so bre os pre ços

Es se prog nós ti co de sen ca de ou me- 
di das ofi ci ais: pro gra ma de eco no mia
de ener gia elé tri ca de 10 a 20% na ad-
mi nis tra ção pú bli ca fe de ral até abril e
pla nos de ra ci o na men to vo lun tá rio
com be ne fí ci os pa ra em pre sas e fa mí- 
li as. Se gun do o mi nis tro, uma eco no-
mia mé dia de 12% nas mo ra di as equi-
va le ao abas te ci men to de 8,6 mi lhões
de do mi cí li os. O an te ce den te lem bra- 
do é o de 2001, quan do si tu a ção se- 
me lhan te obri gou o go ver no do pre si- 
den te Fer nan do Hen ri que Car do so a
um ra ci o na men to com pul só rio.

DESFILADEIRO

Acidente no Peru deixa
pelo menos 33 mortos 

ÔNIBUS EM ALTA VELOCIDADE CAIU EM DESPENHADEIRO

SEBASTIAN CASTANEDA

Um aci den te na ma dru ga da des ta ter ça-fei ra (1º), no
quilô me tro 72 da Ro do via Cen tral, na lo ca li da de de Ma- 
tui ca na, pro vín cia de Hu a ro chi rí, no Pe ru, dei xou pe lo
me nos 33 pes so as mor tas e cer ca de 20 fe ri das. Um ôni- 
bus da em pre sa León Ex press, que fa zia o tra je to Huá- 
nu co-Li ma, per deu o con tro le, de pois de ba ter em uma
ro cha, e caiu em um des pe nha dei ro de qua se 200 me- 
tros, ao ul tra pas sar a ve lo ci da de má xi ma per mi ti da. O
veí cu lo le va va 63 pas sa gei ros.

O co man dan te-ge ral da Po lí cia, Cé sar Cer van tes, vi a- 
jou de he li cóp te ro de Li ma até o lo cal do aci den te. A Po- 
lí cia Na ci o nal in for mou que os tra ba lhos de bus ca de- 
vem du rar o dia in tei ro, pois o lo cal é de di fí cil aces so.

Os fe ri dos es tão sen do aten di dos no

hos pi tal de Cho si ca e em

ou tros hos pi tais de Li ma, a ca pi tal

pe ru a na.

Se gun do a Su pe rin ten dên cia de Trans por te Ter res tre
de Pes so as (Su tran), o ôni bus ti nha cer ti fi ca do de ins pe- 
ção téc ni ca vei cu lar, se gu ro obri ga tó rio de aci den tes e
ha bi li ta ções dos con du to res atu a li za das. Em no ta, a Su- 
tran la men tou a per da de vi das hu ma nas e in for mou
que es tá to man do to das as pro vi dên ci as pa ra in ves ti gar
as cau sas do aci den te. Os fe ri dos em es ta do mais gra ve
fo ram trans fe ri dos, pe la For ça Aé rea do Pe ru, pa ra hos- 
pi tais em Li ma.

RABDOMIÓLISE

Amazonas vive surto da
doença da “urina preta”

NESTA TERÇA FORAM REGISTRADOS MAIS 11 CASOS DA DOENÇA

(CRÉDITO: PEU RICARDO/DP)

O Ama zo nas re gis trou 44 ca sos de rab do mió li se, co- 
nhe ci da co mo do en ça da “uri na pre ta” des de 21 de agos- 
to. Uma pes soa mor reu, se gun do a Fun da ção de Vi gi lân- 
cia em Saú de do Ama zo nas. Só nes ta ter ça-fei ra (31/8),
fo ram re gis tra dos mais 11 ca sos da do en ça.

São 34 ca sos no mu ni cí pio de Ita co a ti a ra, qua tro em
Sil ves, dois em Ma naus, dois em Pa rin tins, um em Ca a- 
pi ran ge e ou tro na ci da de de Au ta zes. Além dos 44 ca sos
do Ama zo nas, o Bra sil tam bém in ves ti ga mais seis ca sos
no es ta do da Bahia.

Nor mal men te, a do en ça é

trans mi ti da pe la in ges tão de

ani mais con ta mi na dos que ve em na

água.Os sin to mas da do en ça

cos tu mam apa re cer em até 24 ho ras

após a in ges tão do ali men to.

En tre os sin to mas es tão in su fi ci ên cia re nal e a mu- 
dan ça na co lo ra ção da uri na, de on de vem o no me da
do en ça.

São Luís, quinta-feira, 2 de setembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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A Secretaria de Estado da Saúde – SES, torna público que REQUEREU junto a Secretaria de Estado 

do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, em 09/08/2021 a Licença de Operação do hospital de 

Carutapera situado na Rua Deputado Manoel Ribeiro – Santa Luzia, s/n, no município de Carutapera/MA, 

com a finalidade de regularização do Hospital, conforme dados constantes no processo n°149717/2021.

São Luís (MA), 30 de agosto de 2021

Erick Goiabeira Feques - ID: 852454

Superintendente da Secretaria Adjunta de Engenharia e Manutenção

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SECRETARIA ADJUNTA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO
COMUNICAÇÃO

A Secretaria de Estado da Saúde – SES, torna público que REQUEREU junto a Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, em 20/11/2020 a renovação da Licença de Operação do 

Hospital Macrorregional de Caxias situado na BR 316, s/n, no município de Caxias/MA, com a finalidade 

de regularização do Centro, conforme dados constantes no processo n°171247/2020.

São Luís (MA), 30 de agosto de 2021

Erick Goiabeira Feques - ID: 852454

Superintendente da Secretaria Adjunta de Engenharia e Manutenção

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SECRETARIA ADJUNTA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO
COMUNICAÇÃO

A Secretaria de Estado da Saúde – SES, torna público que REQUEREU junto a Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, em 26/08/2021 a Licença de Operação do Centro de 

Hemodiálise situado na Rua Castro Alves na Vila Passos no município de São Luís/MA, com a finalidade 

de regularização do Centro, conforme dados constantes no processo n°164160/2021.

São Luís (MA), 30 de agosto de 2021

Erick Goiabeira Feques - ID: 852454

Superintendente da Secretaria Adjunta de Engenharia e Manutenção

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SECRETARIA ADJUNTA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO
COMUNICAÇÃO

A Secretaria de Estado da Saúde – SES, torna público que REQUEREU junto a Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, em 16/08/2021 a Licença de Operação do hospital de 

Chapadinha situado na MA 230 km 01, s/n, no município de Chapadinha/MA, com a finalidade de 

regularização do Hospital, conforme dados constantes no processo n°154783/2021.

São Luís (MA), 30 de agosto de 2021

Erick Goiabeira Feques - ID: 852454

Superintendente da Secretaria Adjunta de Engenharia e Manutenção

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SECRETARIA ADJUNTA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO
COMUNICAÇÃO

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, através de sua Comissão Setorial de 

Licitação – CSLIC, torna público aos interessados que a licitação epigrafada, cujo objeto trata da 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPR ITAPECURU MIRIM /MA, terá sua sessão reaberta para que seja 

realizada abertura de envelopes e julgamento das propostas de preço no DIA 22 DE SETEMBRO DE 

2021, ÀS 14H30, no Auditório Central desta SEAP, localizada na Rua Gabriela Mistral, nº 716 - Vila 

Palmeira, CEP – 65045-070, nesta Capital. O edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados 

no site www.seap.ma.gov.br e através dos e-mails cslicseap@gmail.com ou cslic@seap.ma.gov.br. 

Outras informações em (98) 99106-4279.

São Luís/MA, 31 de agosto de 2021

LARISSA ARAGÃO CHAVES CAVALCANTE

Presidente da CSLIC/SEAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSLIC
AVISO DE REABERTURA DA SESSÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 03/2021-CSLIC/SEAP
PROCESSO Nº 22798/2021 - SEAP

AVISO DE CLASSIFICAÇÃO
REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Esperantinópolis/MA apre-
senta o resultado do julgamento da Tomada de Preço nº 007/2021, que teve como objeto a 
Contratação de empresa especializada em construção civil para a prestação de serviços de con-
clusão da 2ª Etapa da Modernização do Estádio Municipal de Esperantinópolis-MA, conforme 
Contrato de Repasse nº 895740/2019/MCIDADANIA/CAIXA, considerando que o critério de 
julgamento da proposta, determinado pela Tomada de Preço do tipo menor preço global, obteve 
assim a seguinte classificação:
VENCEDORA DO CERTAME A EMPRESA: DANILO C. MOURA EIRELI, CNPJ: 
25.013.936/0001-88. Com valor total de R$ 234.660.01 (duzentos e trinta e quatro mil seis-
centos e sessenta reais e um centavo). Assim sendo, proclamamos a empresa: DANILO C. 
MOURA EIRELI, CNPJ: 25.013.936/0001-88, sediada na Rua J, nº 27, Bairro: Maranhão 
Novo, CEP: 65.061-430 São Luís/MA, VENCEDORA do Certame, pelo valor global de R$  
234.660.01 (duzentos e trinta e quatro mil seiscentos e sessenta reais e um centavo), como 
vencedora do certame, seja expedido o respectivo ato adjudicatório. Esperantinópolis (MA), 03 
de AGOSTO de 2021. Pablo Sussmilch Ferreira da Silva, Presidente – CPL, Portaria 003/2021.

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA nº 002/2021. O município de Lago da Pe-
dra-MA, através da Comissão de Licitação, torna público aos interessados que 
às 08h:30min. do dia 24 de setembro de 2021, realizará a Chamada Pública n° 
002/2021, para Aquisição parcelada de gêneros alimentícios de organizações da 
agricultura familiar e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições 
da Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006, no âmbito do Programa de 
Aquisição de Alimentos – PAA, para atender as necessidades do munícipio de 
Lago da Pedra-MA. Os interessados que atenderem às exigências do Edital pode-
rão efetuar a retirada de edital no site: https://www.lagodapedra.ma.gov.br/, na sala 
da comissão permanente de licitação situada no Auditório da Secretaria de Saúde, 
na Rua Humberto de Campos, S/N, Lago da Pedra-MA, podendo ser solicitado 
pelo e-mail: cpllagodapedra@gmail.com – Sabrina Santos de Araújo – Presidente 
da CPL. Lago da Pedra (MA), 24/08/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA. AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
12/2021/CPL/PMB. PROCESSO Nº 41/2021 – Sec. Mun. de Adm. e Finanças. A Prefeitura Municipal de 
Bacuri - MA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados que realizará às 09:00horas do dia 
20 de Setembro de 2021, na sala da Comissão Permanente de Licitação/CPL, situada à Av. 07 de Setembro, n.º 
210, Centro, Bacuri - MA, Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço por Item, para aqui-
sição de Insumos - Equipamentos Individuais de Proteção EPIS, para atender Assistência Social do Município 
de Bacuri/MA, na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente pela Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, 
de 2ª a 6ª feira, no horário das 08 às 12 horas, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante 
o recolhimento da importância de R$ 50,00(cinquenta reais), feito exclusivamente, através do Doc. de Arrecad. 
Municipal – DAM, emitido pela Coord. de Tributos, Arrecad. e Fiscalização da Sec. Munic. de Adm. e Finan-
ças, situada à Av. 07 de Setembro, n.º 210, Bairro Centro, Bacuri - MA. Qualquer modificação no Edital será 
divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados que adquirirem o Edital 
na CPL. Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados na CPL, no endereço acima. Bacuri (MA), 01 de 
Setembro de 2021. LINELSON RIBEIRO RODRIGUES-Pregoeiro.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI

CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2021/CPL/PMB. TOMADA DE PREÇO Nº 07/2021/CPL/
PMB. PROCESSO Nº 32/2021 – Secretaria Municipal Administração e Finanças. A Prefeitura Municipal de Bacuri - 
MA, torna público aos interessados que realizará às 09:00horas do dia 23 de Setembro de 2021, na sala da Comissão Per-
manente de Licitação/CPL, situada à Av. 07 de Setembro, n.º 210, Bairro Centro, Bacuri - MA, licitação, na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, para contratação de empresa especializada para a execução de serviços 
especializados de consultoria, auditoria fiscal tributária com assessoramento técnico, a fim de avaliar, revisar e orientar 
a sistemática aplicada a tributos, dando suporte na ratificação, na atualização monetária, na cobrança e na recuperação 
de créditos tributários vencidos deste Município, na forma da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. O Edital e 
seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08 às 12 horas, onde 
poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), 
feito exclusivamente, através do Documento de Arrecadação Municipal – DAM, emitido pela Coordenação de Tributos, 
Arrecadação e Fiscalização da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, situada à Av. 07 de Setembro, n.º 210, 
Bairro Centro, Bacuri - MA. Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 
e comunicada aos interessados que adquirirem o Edital na CPL. Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados na 
CPL, no endereço acima. Bacuri/MA, 01 de Setembro de 2021. LINELSON RIBEIRO RODRIGUES-Presidente da CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI

CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

AVISO DE ADIAMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2021. A Comissão Per-
manente de Licitação da Prefeitura Municipal de Coroatá, no uso de suas atribuições, 
tendo em vista o que consta no Processo n° 6132/2021, AVISA aos licitantes e demais 
interessados que a abertura da licitação em epigrafe, publicada no DOE, edição 160, 
do dia 24 de Agosto de 2021, pág 20, jornal O Imparcial, edição do dia 24 de Agosto 
de 2021, pág 06, com Abertura prevista para o dia 08 de setembro de 2021, às 08:00 
horas. FICA ADIADO “SINE DIE” motivada pela necessidade de alteração do edita 
Coroatá/MA, 01/09/2021. Valquíria de Sousa Costa Carneio, Secretaria Municipal De 
Saúde.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA

EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DO CONTRATO N° 01.2708.007/2021. TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021. 
PARTES: Município de Esperantinópolis através da Secretaria Municipal de Educação, Es-
porte e Lazer e a empresa DANILO C. MOURA EIRELI. OBJETO: contratação de empresa 
especializada em construção civil para a prestação de serviços de conclusão da 2ª Etapa da 
Modernização do Estádio Municipal de Esperantinópolis-MA, conforme Contrato de Repasse 
nº 895740/2019/MCIDADANIA/CAIXA. BASE LEGAL: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993. VALOR: R$ 234.660.01 (duzentos e trinta e quatro mil seiscentos e sessenta reais e 
um centavo). VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Contrato será de 225 (duzentos e vinte 
e cinco) dias corridos, a partir da data da assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas 
hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 0205 – Sec. Mun. De Educação, Esporte e Lazer-27 812 0195 1.016 
– Construção de Campos de Futebol-4.4.90.51.00 – Obras e Instalações. SIGNATÁRIOS: 
Simone Vargas Carneiro de Lima, Secretária Responsável legal da contratante e Danilo Correia 
Moura Sócio administrador Responsável legal da contratada.  DATA DA ASSINATURA: 27 
de agosto de 2021. Esperantinópolis – MA, 27 de agosto de 2021. Secretaria Municipal de 
Educação, Esporte e Lazer. Simone Vargas de Lima Carneiro, Secretário, Portaria: 102/2021.

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021 SRP SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras – MA, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 
público para conhecimento de todos que a licitação que estaria acontecendo a Licitação na MODALIDADE: 
Pregão Presencial para Registro de Preços TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Contratação de empresa 
para a aquisição futura de peças de veículos para dar continuidade as atividades realizadas pela Secretaria de 
Saúde, Administração e Finanças e Assistência Social do Município de Jenipapo dos Vieiras/MA conforme 
termo de referência. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal n. º 8.666/93 
e alterações posteriores e as condições do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Habili-
tação: às 09h do dia 02 de setembro de 2021. A mesma fica prorrogada para o dia 06 de setembro às 09h. O 
Edital estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do Município 
https://jenipapodosvieiras.ma.gov.br/. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de 
R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala de Reunião da CPL, localizada na Rua João Lago 
da Silva, S/N – Centro – Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço das 08:00 as 12:00hs e no e-mail: 
cpljenipapo@gmail.com e pelo telefone 99 98511-8958. Jenipapo dos Vieiras/MA, CEP: 65962-000. Jenipapo 
dos Vieiras -MA. Antônio Iranilton de Carvalho. Pregoeiro.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO MARANHÃO

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

INTIMAÇÃO
1° CARTÓRIO GERAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECA

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

São Luís/MA, 10 de Agosto de 2021.
   

K-31/08,01e02/09

PREFEITURA DE POÇÃO DE PEDRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2021

REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Infraes-
trutura, Obras e Urbanismo, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro 
de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002 e pela Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: aquisição de 
material elétrico de interesse da administração municipal. ABERTURA: 20 de setembro de 2019, às 14:20 
horas. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, na Rua Manoel Máximo, nº 49 – Centro – Poção de Pedras/MA, horário de 08:00 às 12:00 horas. 
Informações complementares poderão ser obtidas pelo telefone (99) 98534-1094 no mesmo endereço e pelo 
e-mail pmppmacpl@outlook.com ou na página www.pocaodepedras.ma.gov.br. Poção de Pedras (MA), 1º 
de setembro de 2021. Alisson Campelo da Silva. Secretário Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo. 
Portaria nº 017/2021 GPM.

PREFEITURA DE POÇÃO DE PEDRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2021

REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Educação, 
torna público que fará licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços. BASE LEGAL: 
Lei nº 10.520/2002 e pela Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual 
e futura contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de 
peças e lubrificantes para veículos automotores, de interesse da Administração Municipal. ABERTURA: 20 de 
setembro de 2021, às 08:20 horas. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala 
da Comissão Permanente de Licitação, na Rua Manoel Máximo, nº 49 – Centro – Poção de Pedras/MA, horário 
de 08:00 às 12:00 horas. Informações complementares poderão ser obtidas pelo telefone (99) 98534-1094, no 
mesmo endereço e pelo e-mail pmppmacpl@outlook.com ou na página www.pocaodepedras.ma.gov.br. Poção 
de Pedras (MA), 1º de setembro de 2021. Marcony Wellython Oliveira Pinheiro. Secretário Municipal de 
Educação. Portaria nº 001/2021-GPM.

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA 
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064/2021 
INTERESSADO: Município de São Domingos do Azeitão/MA. 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural ou suas organizações, destinado ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, para 
composição da merenda escolar do Município de São Domingos do Azeitão/MA, conforme quantidades, 
condições e especificações constantes no Termo de Referência. 
DATA DA SESSÃO: 23/09/2021 - Documentos de Habilitação, Propostas de Preços e Julgamento. 
HORÁRIO: 14:00h (quatorze horas) 
FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORDINÁRIOS/OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 
DE RECURSOS DO FNDE. 
MAIORES INFORMAÇÕES PODERÃO SER ADQUIRIDAS DA SEGUINTE 
FORMA: Na Comissão Permanente de Licitações – CPL, situada à Rod. BR 230, KM 212, S/N, Centro, São 
Domingos do Azeitão – MA, em dias úteis de segunda à sexta, no horário das 08:00 às 12:00 horas; E-mail da 
CPL: cpl.saodomingosdoazeitao@gmail.com, no site do Munícipio: https://saodomingosdoazeitao.ma.gov.br/ 

São Domingos do Azeitão/MA, 01 de setembro de 2021. 
Hugo Ribeiro Cardoso 

Presidente da CPL

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Após analisar a licitação na modalidade Tomada de Preços n° 007/2021, que tem como obje-
to a Contratação de empresa especializada em construção civil para a prestação de serviços 
de conclusão da 2ª Etapa da Modernização do Estádio Municipal de Esperantinópolis-MA, 
conforme Contrato de Repasse nº 895740/2019/MCIDADANIA/CAIXA, conforme Anexo 
I do Edital da Tomada de Preços supra, a Comissão Permanente de Licitação – CPL, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei 8.666/93, tendo em vista o 
resultado apresentado no processo licitatório supracitado, aprova e adjudica o objeto acima 
à empresa: DANILO C. MOURA EIRELI, CNPJ: 25.013.936/0001-88, sediada na Rua J, 
nº 27, Bairro: Maranhão Novo, CEP: 65.061-430, São Luís/MA, VENCEDORA do Certa-
me, pelo valor  global de R$ 234.660.01 (duzentos e trinta e quatro mil seiscentos e sessenta 
reais e um centavo. Esperantinópolis – MA, 12  de AGOSTO de 2021. Pablo Sussmilch 
Ferreira da Silva. Presidente – CPL. Portaria 003/2021.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
DA TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, eu, a 
Sra. Simone Vargas Carneiro de lima, Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer, 
HOMOLOGA a adjudicação referente à TOMADA DE PREÇO nº 007/2021, cujo objeto 
é a Contratação de empresa especializada em construção civil para a prestação de serviços 
de conclusão da 2ª Etapa da Modernização do Estádio Municipal de Esperantinópolis-MA, 
conforme Contrato de Repasse nº 895740/2019/MCIDADANIA/CAIXA, pelo valor global 
de R$ 234.660.01 (duzentos e trinta e quatro mil seiscentos e sessenta reais e um centavo), 
Homologado para a empresa: DANILO C. MOURA EIRELI, CNPJ: 25.013.936/0001-
88, sediada na Rua J, nº 27, Bairro: Maranhão Novo, CEP: 65.061-430 São Luís/MA. 
Esperantinópolis – MA, 23 de AGOSTO de 2021. Secretaria Municipal de Educação, Esporte 
e Lazer. Simone Vargas Carneiro de Lima, Secretária, Portaria: 102/2021
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Dino antecipou que vai assinar nos próximos dias ordem de serviço para autorização de
obras de pavimentação, obra de uma praça e de um mercado

INTERIOR DO MARANHÃO

Flávio Dino anuncia
obras em Paraibano

O
go ver na dor Flá vio Di no re- 
ce beu, na tar de des ta quar- 
ta-fei ra (1º), a vi si ta da pre- 
fei ta do mu ni cí pio de Pa rai- 

ba no, Va nes sa Fur ta do. Du ran te o en- 
con tro, a pre fei ta e sua co mi ti va apre- 
sen ta ram as prin ci pais de man das da 
po pu la ção pa rai ba nen se. As so li ci ta- 
ções fo ram aten di das pe lo go ver na- 
dor que anun ci ou de ime di a to no vos 
in ves ti men tos pa ra a ci da de, que se- 
rão re a li za dos por meio de par ce ria 
en tre a ges tão es ta du al e a pre fei tu ra 
de Pa rai ba no.  “Pa rai ba no é uma ci da- 
de mui to que ri da do Ma ra nhão. Fi- 
quei fe liz com a vi si ta da pre fei ta Va- 
nes sa e dos se nho res ve re a do res. Es- 
ta mos mo bi li za dos pa ra aten der es sas 
rei vin di ca ções, to das jus tas, que fo- 
ram apre sen ta das pe la se nho ra pre- 
fei ta”, dis se o go ver na dor.

En tre as ações que se rão re a li za das 
em Pa rai ba no, Di no an te ci pou que vai 
as si nar nos pró xi mos di as or dem de 
ser vi ço pa ra au to ri za ção de obras de 
pa vi men ta ção de vi as ur ba nas de Pa- 
rai ba no e a au to ri za ção pa ra a obra de 
uma pra ça e de um mer ca do na ci da- 
de.

Di no tam bém se com pro me teu em 
exe cu tar obra de cons tru ção de mais 
dois sis te mas de abas te ci men tos de 
água em po vo a dos da ci da de, além de 
dar con ti nui da de à ins ta la ção de um 
sis te ma de abas te ci men to de água 
que apre sen tou er ro téc ni co, no tra- 
ba lho de exe cu ção re a li za do por uma 
em pre sa pri va da.

“Nos pró xi mos di as nós já te re mos 
a da ta em que va mos as si nar a or dem 
de ser vi ço de pa vi men ta ção de ru as 
na ci da de de Pa rai ba no, pa ra me lho- 
rar a in fra es tru tu ra da ci da de, as sim 
co mo tam bém a or dem de ser vi ço da 
obra do mer ca do e da pra ça que foi

GOVERNADOR ANUNCIOU DE IMEDIATO NOVOS INVESTIMENTOS PARA A CIDADE.

so li ci ta da pe la pre fei ta. Nós te mos 
tam bém o es for ço pri o ri tá rio, má xi- 
mo, que já vem de al gum tem po, em 
tor no do sis te ma de abas te ci men to de 
água, vi san do a que po ços que fo ram 
ini ci a dos e que ti ve ram pro ble mas 
téc ni cos na exe cu ção, pos sam ser 
con cluí dos. Já en tre ga mos seis sis te- 
mas de abas te ci men to de água em di- 
fe ren tes po vo a dos do mu ni cí pio de 
Pa rai ba no e ago ra es ta mos fo ca dos 
em con cluir mais dois po ços em ou- 
tros dois po vo a dos. Na si tu a ção da se- 
de, re cu pe ra ção des se po ço que te ve 
es se pro ble ma téc ni co com a em pre sa 
exe cu to ra, as sim co mo tam bém dois 
ou tros po ços e com is so nós pos sa- 
mos ob ter êxi to nes se gran de ob je ti- 
vo”, rei te rou o go ver na dor.

Di no tam bém apre ci ou o pro je to 
de cons tru ção de um Par que de Va- 
que ja da e si na li zou que na pró xi ma 
vi si ta da pre fei ta, a po pu la ção de Pa- 
rai ba no re ce be rá kits es por ti vos e ces- 
tas bá si cas.

“A se nho ra pre fei ta en tre gou ou tros 
pro je tos, re la ti vos a ou tras me tas, a 
exem plo do Par que de Va que ja da. E 
nós, nes se pró xi mo en con tro, que de- 
ve ocor rer em tor no de 10 di as, te re- 

mos já ini ci a do os es tu dos vi san do a 
que Pa rai ba no re ce ba mais ações do 
Go ver no do Es ta do e com is so nos 
com pro ve mos, na prá ti ca, que a 
união faz for ça, a união do Go ver no 
do Es ta do com a Pre fei tu ra de Pa rai- 
ba no”, dis se Flá vio Di no.

A pre fei ta de Pa rai ba no, Va nes sa 
Fur ta do, agra de ceu a aco lhi da e re for- 
çou a ma nu ten ção da par ce ria en tre a 
Pre fei tu ra Mu ni ci pal de Pa rai ba no e o 
Go ver no do Es ta do.

“Trou xe mos al gu mas rei vin di ca- 
ções da nos sa ci da de e o go ver na dor 
vai ana li sar. Al gu mas obras ele já vai 
cha mar a gen te pa ra as si nar a or dem 
de ser vi ço pa ra dar an da men to aos 
con vê ni os. Que ro con fir mar o nos so 
com pro mis so e o nos so apoio ao go- 
ver na dor e di zer que a po pu la ção de 
Pa rai ba no agra de ce”, res sal tou a pre- 
fei ta.

Além da co mi ti va de ve re a do res 
que acom pa nhou a pre fei ta de Pa rai-
ba no, par ti ci pa ram da reu nião o vi ce-
go ver na dor Car los Bran dão, o de pu-
ta do es ta du al Ar nal do Me lo e o se cre- 
tá rio de Es ta do Di e go Gal di no (Ca sa 
Ci vil) e Jos le ne Ro dri gues (As ses so ria 
Es pe ci al do Go ver na dor).

PROJETO SÃO LUÍS IV

Equatorial Maranhão inaugura obras na Vila Maranhão

A OBRA REPRESENTA O RESULTADO DO CONTÍNUO INVESTIMENTO EM PROCESSOS INOVADORES E DE INTEGRAÇÃO.

Vi san do o de sen vol vi men to fu tu ro
da ci da de de São Luís, a Equa to ri al
Ma ra nhão inau gu ra, nes ta sex ta-fei ra
(03), a no va Su bes ta ção Vi la Ma ra- 
nhão. A obra é par te do Pro je to São
Luís IV, e re pre sen ta o re sul ta do do
con tí nuo in ves ti men to em pro ces sos
ino va do res e de in te gra ção que pos si- 
bi li tam o for ta le ci men to e ex pan são
do sis te ma elé tri co em to do o Es ta do.
A so le ni da de de inau gu ra ção se rá re a- 
li za da às 09h, na Su bes ta ção Vi la Ma- 
ra nhão, lo ca li za da na Rua San ta Ma- 
ria, Bair ro Vi la Ma ra nhão.

Com pú bli co res tri to, se guin do to- 
dos os pro to co los con tra a Co vid-19,
pa ra ga ran tir a se gu ran ça dos par ti ci- 
pan tes, a ce rimô nia con ta rá com a
pre sen ça do Pre si den te da Equa to ri al
Ma ra nhão, Sér vio Tú lio, o Pre fei to de
São Luís, Edu ar do Brai de, o Pre si den- 
te da FI E MA Edil son Bal dez, re pre sen- 
tan tes da do Por to do Ita qui (EMAP),
da SIFN RA e de ou tros ór gãos do es ta- 
do e mu ni cí pio, além de em pre sá ri os

da re gião.

De vi do à sua po si ção

ge o grá fi ca fa vo rá vel à

im por ta ção e

ex por ta ção de in su mos,

a ca pi tal re ce beu 37

mi lhões de re ais em

in ves ti men tos vol ta dos

à ex pan são do sis te ma

elé tri co que aten de a

zo na por ta ria e o

dis tri to in dus tri al do

mu ni cí pio.

Em adi ção à no va su bes ta ção na Vi- 
la Ma ra nhão, o Pro je to São Luís IV
ain da in clui ou tras seis no vas re des de
dis tri bui ção, que irão be ne fi ci ar, além
dos ei xos por tuá rio e in dus tri al, mi- 
lha res de cli en tes re si den ci ais e co- 
mer ci ais.

To tal men te au to ma ti za da e co nec-
ta da pe las no vas li nhas de dis tri bui- 
ção, a su bes ta ção pas sa a aten der em
69 KV (qui lo volt), o que traz mai or es-
ta bi li da de pa ra em pre sas de gran de
por te ins ta la das na zo na in dus tri al de
São Luís co mo Am bev, Vo to ran tim,
Ci men tos do Ma ra nhão, To tal Fer ro,
Co ca-Co la, den tre ou tros mer ca dos
pros pec ta dos, co mo o no vo ter mi nal
por tuá rio de São Luís e fu tu ras ex pan-
sões do Por to do Ita qui (EMAP).

VILA PALMEIRA

Construção da Praça
da Família avança

O ESTADO ESTÁ REVITALIZANDO PRAÇAS DE VÁRIOS BAIRROS.

O Go ver no do Es ta do, por meio da Se cre ta ria das Ci- 
da des e De sen vol vi men to Ur ba no (Se cid), vem exe cu- 
tan do obras de cons tru ção e re vi ta li za ção de es pa ços
pú bli cos em to do o Ma ra nhão. Em São Luís, o bair ro da
Vi la Pal mei ra es tá re ce ben do uma Pra ça da Fa mí lia e, no
lo cal, os ser vi ços de in fra es tru tu ra se guem avan çan do
em rit mo ace le ra do. Nes ta ter ça-fei ra (31), equi pes de- 
ram con ti nui da de aos ser vi ços de ter ra pla na gem na
área do playground, le van te de al ve na ria, re bo co e mon- 
ta gem do alam bra do da qua dra po li es por ti va, re bo co e
ins ta la ção elé tri ca dos qui os ques e co lo ca ção de te la de
aço pa ra a exe cu ção do pi so dos equi pa men tos.

Pa ra o se cre tá rio da Se cid, Már cio Jerry, a ação é im- 
por tan te, pois além de pro por ci o nar um no vo lo cal de
con ví vio so ci al, in cre men ta as ati vi da des co mer ci ais na
re gião. “A Pra ça da Fa mí lia é uma mar ca de su ces so do
go ver no Flá vio Di no. Ho je, on de te mos Pra ça da Fa mí- 
lia, o po vo es tá uti li zan do e pre ser van do. Agre ga à be le- 
za do lo cal, agre ga à saú de das pes so as e cria no vas pos- 
si bi li da des de ge ra ção de em pre go e ren da”, des ta cou.

Co mo for ma de in cen ti var o es por te, a cul tu ra e o la- 
zer, es tá sen do cons truí da uma qua dra po li es por ti va e
área pa ra even tos cul tu rais. O es pa ço re ce be rá ain da
uma fon te lu mi no sa e es pa ço pa ra brin que dos in fan tis e
aca de mia ao ar li vre. Além dis so, se rão ins ta la dos mo bi- 
liá ri os ur ba nos co mo li xei ras, ban cos, si na li za ção e no- 
vo sis te ma de ilu mi na ção.

Ou tras obras
Além da Pra ça da Fa mí lia na Vi la Pal mei ra, a Se cre ta- 

ria das Ci da des e De sen vol vi men to Ur ba no (Se cid) es tá
exe cu tan do, em São Luís, a re vi ta li za ção da Pra ça da
Res sur rei ção, no An jo da Guar da; a re for ma de pra ça no
Al to São Se bas tião, no Co ro a di nho; a ur ba ni za ção na
Pon ta do São Fran cis co; cons tru ção de du as pra ças e
pis ta de ska te na re gião do bair ro Li ber da de; e ur ba ni za- 
ção da or la da Praia do Bon fim, na Área Ita qui-Ba can ga.

GOVERNO DO ESTADO

Expansão do Eixo Indígena
do Maranhão Verde

O EDITAL LANÇADO É NO VALOR DE R$ 2,7 MILHÕES.

O Go ver no do Ma ra nhão tem se apro xi ma do ca da vez
mais dos po vos in dí ge nas do es ta do e, a par tir des te
con ta to, tem ela bo ra do ações e po lí ti cas pú bli cas ade- 
qua das às de man das apre sen ta das pe lo seg men to. O
Pro gra ma Ma ra nhão Ver de – Ei xo In dí ge na é uma des tas
ações e tem con tri buí do com a ga ran tia de trans fe rên cia
e ge ra ção de ren da pa ra di ver sos po vos in dí ge nas ma ra- 
nhen ses, sem pre con si de ran do os sa be res e mo dos de
vi da lo cais. Ao mes mo tem po em que in ves te em de sen- 
vol vi men to so ci al, com pro me te-se com a con ser va ção
am bi en tal.

Di an te des tes as pec tos, o Go ver no do Ma ra nhão, por
meio das se cre ta ri as de Es ta do de Di rei tos Hu ma nos e
Par ti ci pa ção Po pu lar (Se dih pop) e Agri cul tu ra Fa mi li ar
(SAF) 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) lan ça ram a se- 
gun da edi ção do pro gra ma, que in ves ti rá mais R$ 5 mi- 
lhões na pro du ção e ca pa ci ta ção dos po vos in dí ge nas.
Na oca sião, foi lan ça do o edi tal pa ra a se le ção de in dí ge- 
nas pa ra o re ce bi men to de fo men to des ti na do ao de sen- 
vol vi men to de Sis te ma Agro e co ló gi co no Âm bi to do Sis- 
te ma In te gra do de Pro du ção de Tec no lo gi as So ci ais
(SIS TECS).

O edi tal lan ça do é no va lor de R$ 2,7 mi lhões, a se rem
apli ca dos em ati vi da des de con sor ci a men to en tre es pé- 
ci es na ti vas e ali men ta res; sis te mas agro flo res tais e
agro ex tra ti vis tas; ro ças agro e co ló gi cas; cri a ção de abe- 
lhas na ti vas; cri a ção de ani mais de pe que no e mé dio
por tes (ovi no ca pri nos, pei xes, aves, ani mais sil ves tres);
e pa ra o pro ces sa men to de pro du tos. Ao to do, ten de a
be ne fi ci ar mais mil in dí ge nas. Os pro je tos con tem pla- 
dos po dem ser de na tu re za in di vi du al ou co le ti va. O res- 
tan te do re cur so se rá di re ci o na do à As sis tên cia Téc ni ca
e Ex ten são Ru ral (ATER) dos se le ci o na dos. 
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PA TRÍ CIA CU NHA

“Dois anos de pois, uma vi da de li ber da de”

Cam pa nha

Nú me ro de do a do res efe ti vos no MA
• 2018 – 14
• 2019 – 10
• 2020 – 7
• 2021 – 2

Nú me ro de pro ce di men tos 2019-2020
• Rim – 25-11
• Fí ga do – 3-2
• Cór nea – 200-162

Fila do transplante

Quase 1.000 à espera
de uma nova vida

“M
eu no me é Lí cia Cris ti na, te nho 25
anos, es tou à es pe ra de um rim há 7
anos. Há 7 anos fa zen do he mo diá li se e
há 7 anos es pe ran do pa ra ter uma vi da

me lhor”. Foi as sim que Lí cia se apre sen tou à re por ta- 
gem. Ela é uma das 252 que es tão na fi la por um trans- 
plan te de rim. “Meu so nho é fa zer uma das coi sas mais
sim ples da vi da, que é be ber água”, com ple ta.

Meu so nho é fa zer uma das coi sas

mais sim ples da vi da, que é be ber

água

Es tou à es pe ra de um rim há 7 anos.

Há 7 anos fa zen do he mo diá li se e há

7 anos es pe ran do pa ra ter uma vi da

me lhor

A Cen tral Es ta du al de Trans plan tes (CET-MA) apre- 
sen tou on tem a si tu a ção das do a ções de ór gão no es ta- 
do. De ja nei ro até agos to des te ano ocor re ram 3 do a ções
efe ti vas. Os 3 do a do res do a ram rins, 1 do ou fí ga do e os 3
do a ram cór ne as tam bém.

O mês de se tem bro é con si de ra do o mês da do a ção,
con si de ran do que o 27 de se tem bro é de sig na do co mo
dia do do a dor de ór gãos.

O CET, que é o ór gão da Se cre ta ria de Es ta do da Saú de
res pon sá vel por co or de nar e re gu lar to das as ações re la- 
ti vas ao pro ces so do a ção e trans plan tes de ór gãos e te ci- 
dos pa ra trans plan tes no Ma ra nhão, deu o pas so ini ci al
pa ra co me çar a Cam pa nha Se tem bro Ver de, de es cla re- 
ci men tos e sen si bi li za ção da po pu la ção quan to ao pro- 
ces so de do a ção e trans plan te.

“Com a pan de mia hou ve um im pac to no mun do in- 
tei ro nes se pro ces so de do a ção, mas o Bra sil ago ra co- 
me ça a res pi rar no vos ares e a gen te es tá achan do que há
uma luz no fim do tú nel. Ti ve mos uma do a ção no mês
de agos to, e no pri mei ro se mes tre 2 do a ções, en tão is so

é um alen to pa ra a gen te. Com a cam pa nha, es sa sen si- 
bi li za ção acon te ce e até de zem bro te re mos in di ca do res
me lho res”, pon tu ou a co or de na do ra do CET-MA, Ma ria
Inês de Oli vei ra.

O Bra sil ago ra co me ça a res pi rar

no vos ares e a gen te es tá achan do

que há uma luz no fim do tú nel

Até 31 de agos to, a lis ta de es pe ra pa ra trans plan te no
Ma ra nhão con ta va com 252 pes so as pa ra rim, 5 pa ra fí- 
ga do e 727 pa ra cór nea, to ta li zan do 984 pes so as que es- 
pe ram por uma do a ção. Se gun do Ma ria Inês, a do a ção
de cór nea é uma do a ção sim ples, mas que fal ta no ti fi ca- 
ções dos hos pi tais pa ra que o Ban co de Olhos con si ga
en tre vis tar as fa mí li as que per de ram um en te que ri do.
“A fa mí lia en ten de que quan do doa, se sen te bem em
um mo men to de dor, A do a ção é re ves ti da de des pren di- 
men to, é um ato de amor que le va a pes soa a ate nu ar es- 
se so fri men to, a re sig ni fi car a per da.  Com aque la cór nea
que se rá do a da, por exem plo,  eu pos so fa zer ou tra pes- 
soa vol tar a en xer gar o mun do. E is so só se faz com in for- 
ma ção, com sen si bi li za ção”. Em 2014, o nú me ro de
trans plan tes de rim no es ta do, foi de 34, sal tan do pa ra
61 em 2015, cain do pa ra 25 em 2019, e 11 em 2020. Já os
trans plan tes de fí ga do fo ram 3 em 2019 e so men te 2 no
ano pas sa do. Quan to aos pro ce di men tos de cór nea exe- 
cu ta dos em 2014, o nú me ro era de 117, che gan do a 273
em 2018 e re du zin do pa ra 182 em 2020.

A Lí cia, nos sa per so na gem aci ma, não vê a ho ra de
en trar na lis ta de trans plan ta dos. Ela con tou que es te ve
pres tes a fa zer o trans plan te, foi cha ma da, mas fi cou em
ter cei ro no que si to de com pa ti bi li da de. Foi aos 18 anos
que ela des co briu que ti nha os rins atro fi a dos. Des de
en tão, são ses sões se ma nais de he mo diá li se, qua tro ho- 
ras por dia em uma má qui na, e uma vi da mui to res tri ta.
“Pre ci so de um trans plan te, é mui to pre o cu pan te, des- 
gas tan te, é uma vi da mui to re gra da e de pen den te.
Quem pu der do ar, doe. Se ja mais so li dá rio. Às ve zes
aque le en te que ri do que se foi sem pre vai es tar vi vo em
ou tro lu gar. Vo cê vai sal var ou tra vi da”, pe diu.

A ad vo ga da Fer nan da Oli vei ra, de 26 anos, re ce beu
um trans plan te de rim há 2 anos. Dos 19 aos 24 anos ela

es pe rou por um do a dor que fos se com pa tí vel e foi uma
vi da de pri va ções e de in cer te zas. A for ma tu ra de la ocor- 
reu em meio às ses sões de he mo diá li se. “Foi mui to com- 
pli ca do, eu es ta va no meio da fa cul da de. Ti ve que in ter- 
rom per até fi car es tá vel e re to mar com uma so bre vi da
de res tri ções hí dri cas, ali men ta res, Ho je te nho li ber da- 
de de tu do: de co mer, de be ber e so bre tu do, te nho es pe- 
ran ça no fu tu ro”, dis se

So bre a do a ção e as mi lha res de pes so as no mun do
que ain da es pe ram por es sa ação do bem, ela pe de que
quem tem in te res se em do ar dei xe sua fa mí lia in for ma- 
da so bre o de se jo, e quem ain da não tem… “A do a ção é
se gu ra. A sua vi da po de con ti nu ar e vo cê po de per pe tu ar
a vi da de al guém. Sal var uma vi da, dar qua li da de de vi- 
da, pro por ci o nar que al guém res pi re bem, que pos sa
be ber água de no vo, so bre vi va e vi va uma vi da fe liz por
meio de um ato de amor seu”

Pa ra a po pu la ção em ge ral a cam pa nha tem co mo ob- 
je ti vo ações de sen si bi li za ção quan to à im por tân cia da
do a ção de ór gãos e te ci dos pa ra trans plan tes, in for man- 
do so bre a se gu ran ça do pro ces so, a obri ga to ri e da de da
au to ri za ção fa mi li ar pa ra a do a ção e por es ta ra zão, da
im por tân cia de ca da um dei xar cla ro pa ra os fa mi li a res
que quer ser do a dor, pois só eles te rão o po der de di zer
um “SIM” pa ra a do a ção. Se gun do a co or de na do ra da
Cen tral, as vi si tas aos tem plos re li gi o sos vão re tor nar as- 
sim que pos sí vel, por que a mai o ria das ne ga ti vas quan- 
to ao trans plan te se dão por ques tões re li gi o sas. No ano
pas sa do fo ram 68% de ne ga ti vas nas en tre vis tas pa ra
trans plan tes e a mai o ria foi por mo ti vos re li gi o sos. “A
gen te ex pli ca que a do a ção não mu ti la a pes soa. O cor po
é en tre gue con dig na men te re es ta be le ci do pa ra a fa mí- 
lia. É um ape lo que fa ço, que re fli tam, que ca da um de
nós tem um pa pel nes se pro ces so. A dor não po de im pe- 
dir a gen te de fa zer o bem”, dis se Ma ria Inês.

No ca so de do a ção de cór nea, a co or de na do ra ex pli ca
que tem do a ções de co ra ção pa ra do que é a pes soa que
so fre in far to, ou que mor reu abrup ta men te em um aci- 
den te. To dos po dem ser ava li a dos pa ra do a ção, des de
que a fa mí lia acei te a pro po si ção de ser uma fa mí lia do- 
a do ra. E ca so a fa mí lia quei ra fa zer a do a ção e não te nha
si do abor da do so bre o as sun to no mo men to da per da, é
só pro cu rar o ser vi ço so ci al do hos pi tal pa ra ma ni fes tar
o de se jo da do a ção.

Na re de es ta du al de saú de, as Uni da des de Pron to
Aten di men to (UPAs), a Ma ter ni da de de Al ta Com ple xi- 
da de do Ma ra nhão (Mac ma) e o Hos pi tal Dr. Car los Ma- 
ci ei ra (HCM) es tão en tre as uni da des hos pi ta la res no ti- 
fi can tes pa ra do a ção de ór gãos. Ou tros hos pi tais são:
So cor rão I, So cor rão II, Hos pi tal Uni ver si tá rio UF MA,
Hos pi tal São Do min gos, Hos pi tal UDI, Hos pi tal Gua rás,
Hos pi tal São Luiz, Hos pi tal da Mu lher.
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Como medida de prevenção do contágio pelo novo coronavírus (COVID-19), há controle
de acesso de pessoas aos salões do júri. As sessões começam às 8h30

SÃO LUÍS

Tribunal do Júri julga
38 réus em setembro

A
s ses sões do Tri bu nal do Jú ri 
de São Luís, em se tem bro, co- 
me ça ram on tem, quar ta-fei ra 
(1º), com o jul ga men to de 

Rai mun do Jo sé Cos ta. Du ran te o mês, 
se rão jul ga dos 38 acu sa dos de ho mi- 
cí dio ou ten ta ti va de ho mi cí dio. Co- 
mo me di da de pre ven ção do con tá gio 
pe lo no vo co ro na ví rus (CO VID-19), 
há con tro le de aces so de pes so as aos 
sa lões do jú ri. As ses sões co me çam às 
8h30, no pri mei ro an dar do Fó rum 
Des. Sarney Cos ta (Ca lhau).

Além de Rai mun do Jo sé Cos- 
ta, tam bém sen ta rão no ban co dos 
réus, no 4º Tri bu nal do Jú ri, Del mi ro 
San tos Vi a na (dia 03), Edil son dos 
San tos Ma ce do No guei ra (10), Cos me 
da Sil va Pe rei ra Bar bo sa (13), Jo sé Re- 
gi nal do Sam paio Agui ar Fi lho e Pau lo 
Jo sé da Sil va Mes qui ta (15), No el Mag- 
no da Cos ta Lei te (20), Lu cas Sou sa Al- 
mei da e Rai mun do Wag ner Mi nei ro 
(22), Pau lo Cé sar Cu nha Can ta nhe de 
e Talyson Hen ri que Ro dri gues San tos 
(24), Ke vin Adri a no Sil va Aze ve do (27) 
e Rai mun do Clá dio Di niz (29). As ses- 
sões se rão pre si di das pe lo juiz ti tu lar 
da uni da de, Jo sé Ri ba mar Gou lart 
Heluy Jú ni or.

Já na 1ª e 2ª Va ras do Jú ri, as ses sões 
de se tem bro in ci am ho je, quin ta-fei ra 
(2), com o jul ga men to de Marylandia 
Al mei da Cam pos e Evan ge lis ta Reis da 
Sil va, res pec ti va men te. Tam bém sen- 
ta rão no ban co dos réus no 1º Tri bu- 
nal, pre si di do pe la juí za Ro sân ge la 
San tos Pra ze res Ma ci ei ra, os acu sa dos 
Vi ní cius de Car va lho Cos ta (dia 14), 
Jo sé Ri ba mar Cos ta Cruz (16), Pe dro 
Wil son Pe rei ra Mo rais (21), Dar lan 
Reis Le al (23), Ro sân ge la Li ma (28) e 
Le an dro Cos ta Agui ar (30).

Na 2ª Va ra do Jú ri, que tem co mo ti- 
tu lar o juiz Gil ber to de Mou ra Li-

AS SESSÕES COMEÇAM ÀS 8H30, NO PRIMEIRO ANDAR DO FÓRUM DES. SARNEY COSTA.

ma, se rão jul ga dos, ain da, Jo sué San- 
tos da Sil va, Rony Kás sio Cha ves de 
Araú jo, An der son da Sil va Pe rei ra, 
Antô nio Vic tor Sou za Cam pe lo, Edu- 
ar do Glau ber Mar ques Pe rei ra e Izai as 
dos San tos Pe rei ra, to dos réus pre sos 
que vão a jul ga men to no dia 14 de se- 
tem bro.

Ha ve rá o jú ri tam bém dos acu sa- 
dos Fran cis co de As sis Cos ta Men des 
Fi lho (dia 16), Jo sé Rai mun do Ri bei ro 
Sil va (21), Le an dro Sil va Can ta nhe de 
(23), Sa mu el Se mi San tos Bri to e Alí- 
pio Was len Cas tro dos San tos (28), Jo- 
sé Lu cas Car do so e Lau ri a na Go mes 
Cos ta (30).

Na 3ª Va ra, as ses sões do mês de se- 
tem bro co me çam no dia 20, quan do 
sen ta rá no ban co dos réus Jo sué de Je- 
sus Sou sa Mo ra es. Tam bém se rão jul- 

ga dos Ro dri go Di as Fer rei ra (dia 22), 
Ana Amé lia Ra mos So a res (27) e Jú lio 
Cé sar de Sou sa Ri bei ro (29). Es tá res- 
pon den do pe la uni da de ju di ciá ria o 
juiz Flá vio Ro ber to Ri bei ro So a res.

Co mo me di da de pre ven ção da Co- 
vid-19, há con tro le de aces so aos sa- 
lões do jú ri, sen do pri o ri za da a en tra-
da de tes te mu nhas pro ces su ais, fa mi- 
li a res de ví ti mas e acu sa dos, ju ra dos, 
pro mo to res de Jus ti ça, de fen so res pú- 
bli cos e ad vo ga dos das par tes. Os sa- 
lões tam bém pas sam por sa ni ti za ção 
sem pre no dia an te ri or às ses sões; são 
fei tas mar ca ções nas pol tro nas des ti-
na das ao pú bli co pa ra ga ran tir o dis- 
tan ci a men to en tre as pes so as; dis po-
ni bi li za do ál co ol em gel 70º; e o uso 
per ma nen te de más ca ras é obri ga tó- 
rio pa ra to dos.

AUTOMUTILAÇÃO E SUICÍDIO

Começam campanhas do Setembro Amarelo
O Fó rum Es ta du al de Pre ven ção da

Au to mu ti la ção e do Sui cí dio, in te gra- 
do por di ver sas ins ti tui ções pú bli cas,
so ci e da de ci vil e en ti da des par cei ras,
en ti da de do Mi nis té rio Pú bli co do
Ma ra nhão, ini ci ou on tem (1º de se- 
tem bro) as ati vi da des re la ci o na das ao
Se tem bro Ama re lo, vi san do a cons ci- 
en ti za ção so bre a im por tân cia da pre- 
ven ção do sui cí dio. O ato de lan ça- 
men to da cam pa nha foi na Vi la Em- 
bra tel com plan tio de ár vo res.

 
A pro mo to ra de jus ti ça Cris ti a ne

La go, ide a li za do ra da Cam pa nha e co- 
or de na do ra do Cen tro de Apoio Ope- 
ra ci o nal de Di rei tos Hu ma nos, con- 
tou que o even to acon te ce atra vés da
cam pa nha Re de do Bem: Es ta mos

Aqui Pa ra Aju dar, for ma da por in te- 
gran tes do fó rum e co or de na da pe lo
Mi nis té rio Pú bli co Es ta du al. 

“Se rão di ver sas ati vi da des re a li za- 
das du ran te o mês de se tem bro. O
plan tio de ár vo res na Pra ça 1º de
Maio, na Vi la Em bra tel, é pa ra sim bo- 
li zar a im por tân cia de uma ci da de ar- 
bo ri za da pa ra a me lho ria da qua li da- 
de de vi da e saú de emo ci o nal da po- 
pu la ção”, dis se.

A cam pa nha tam bém acon te ceu
nos anos de 2020 e 2019, com o pro pó- 
si to de  com ba ter os ín di ces de sui cí- 
dio e aju dar a saú de men tal da po pu- 
la ção.

O Se tem bro Ama re lo exis te des de
2014 atra vés de uma par ce ria en tre a
As so ci a ção Bra si lei ra de Psi qui a tria

(ABP) e o Con se lho Fe de ral de Me di ci- 
na (CFM) tra zen do, por di ver sos anos
con se cu ti vos, aten ção pa ra es ses pro-
ble mas e bus can do so lu ções.

Em 2019, de acor do com a Se cre ta- 
ria de Es ta do da Saú de, fo ram re gis- 
tra dos 1397 ca sos de vi o lên cia au to- 
pro vo ca da e, no mes mo, 335 ti ra ram a
pró pria vi da no es ta do, sen do 46 ape- 
nas na ca pi tal.

De acor do com a Or ga ni za ção
Mun di al da Saú de, o sui cí dio é a se- 
gun da cau sa de mor te en tre jo vens de
15 a 29 anos no mun do, atrás ape nas
de aci den tes de trân si to. E a ca da 40
se gun dos uma pes soa ti ra a pró pria
vi da, sen do que 79% dos ca sos se con- 
cen tra em paí ses de bai xa e mé dia
ren da.

Lo jas de rua e shop pings

7 E 8 DE SETEMBRO

Lojas vão funcionar em
horário especial na capital

AS LOJAS DE RUA VÃO PODER FUNCIONAR ATÉ ÀS 18H .

A Câ ma ra de Di ri gen tes Lo jis tas (CDL) São Luis in for- 
ma que nos pró xi mos di as 7 e 8 de se tem bro – ter ça e
quar ta-fei ra da pró xi ma se ma na, que são co me mo ra dos
fe ri a dos do Dia da In de pen dên cia do Bra sil e do Ani ver- 
sá rio de 409 Anos de São Luís – res pec ti va men te, 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 ses.

Se gun do a Con ven ção Co le ti va da ca te go ria, as lo jas
 de rua po de rão fun ci o nar das 8h às 18h. Já as lo jas lo ca- 
li za das em shop pings cen ters po dem abrir das das 10h
às 22h.

Mas aten ção, são obri ga ções dos lo jis tas que fun ci o- 
na rem nes ses di as: Pa ga men to de ho ra ex tra de 100%
so bre o va lor da ho ra nor mal e gra ti fi ca ção de R$40;
além de in for mar os no mes dos fun ci o ná ri os es ca la dos
pa ra es ses di as e pa ga men to de ta xa de R$ 10 ao Sin di ca- 
to dos Co mer ciá ri os.

BARRA DO CORDA

Linha de Distribuição de
energia é inaugurada

A LINHA CONECTA DE BARRA DO CORDA A PRESIDENTE DUTRA

Uma no va Li nha de Dis tri bui ção de ener gia da Equa- 
to ri al Ma ra nhão foi inau gu ra da du ran te ce rimô nia em
Bar ra do Cor da. Com o no vo in ves ti men to da Dis tri bui- 
do ra, seis mu ni cí pi os são con tem pla dos com mais ener- 
gia de qua li da de e se gu ran ça. A no va Li nha co nec ta as
ci da des de Bar ra do Cor da e Pre si den te Du tra, e a con- 
cre ti za ção da obra faz par te da mis são da Equa to ri al
Ma ra nhão de for ne cer ener gia elé tri ca de qua li da de pa- 
ra o de sen vol vi men to do es ta do. A so le ni da de ocor reu
com pú bli co res tri to, en tre au to ri da des lo cais, cli en tes,
im pren sa e re pre sen tan tes da Dis tri bui do ra, se guin do
as re co men da ções e cui da dos sa ni tá ri os.

Es te é um dos in ves ti men tos que a Equa to ri al Ma ra- 
nhão vem re a li zan do na re gião pa ra for ne cer uma ener- 
gia mais con fiá vel. São R$ 32.853.017,12 in ves ti dos, be- 
ne fi ci an do ao to do os mu ni cí pi os de Pre si den te Du tra,
Bar ra do Cor da, Itai pa va do Gra jaú, Je ni pa po dos Vi ei- 
ras, Fer nan do Fal cão, Mi ra dor e Tun tum. Os im pac tos
po si ti vos com a obra se apre sen tam nos se to res In dus- 
tri al, Co mer ci al e do Agro ne gó cio a par tir da con se- 
quen te po ten ci a li za ção des ses seg men tos.

Os in ves ti men tos da Dis tri bui do ra vêm acon te cen do
em to do do Ma ra nhão. Em 2020 to ta li za ram R$ 496 mi- 
lhões em in ves ti men tos, con ta bi li zan do um au men to
de 51% em re la ção a 2019. Em 2021 mui tas obras es tão
sen do con cluí das nas áre as de ex pan são, ma nu ten ção,
al ta ten são; me lho ri as e ma nu ten ção do sis te ma elé tri- 
co; além re gu la ri za ção de áre as; cons tru ção, au to ma ção
e am pli a ção de su bes ta ções. A Ta ri fa So ci al de Ener gia
Elé tri ca (TSEE), é um im por tan te be ne fí cio con ce di do
pe lo Go ver no Fe de ral às fa mí li as de bai xa ren da. Em
Bar ra do Cor da exis tem 2.490 fa mí li as que po dem re ce- 
ber o be ne fí cio, mas ain da não se ca das tra ram. A dis tri- 
bui do ra vem re a li zan do a bus ca ati va des sas fa mí li as
pa ra que pos sam ser ca das tra das e pas sem a re ce ber o
des con to na con ta de ener gia.
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Time tocantinense teve como melhores resultados fora empates diante do Juventude
Samas-MA, e com o 4 de Julho-PI, em Piripiri. Não ganhou nenhuma vez

NE RES PIN TO

Pre pa ra ção

ÚLTIMA RODADA

Adversário do Moto
ainda não venceu fora

A
tor ci da do Mo to Club vi ve
mo men tos de ex pec ta ti va pa- 
ra o jo go do pró xi mo sá ba do
(4), úl ti mo da pri mei ra fa se

da Sé rie D do Cam pe o na to Bra si lei ro.
O ad ver sá rio é o To can ti nó po lis e a
par ti da es tá mar ca da pa ra o Nho zi- 
nho San tos. Quar to co lo ca do, com 18
pon tos, o Ru bro-Ne gro ma ra nhen se
pre ci sa ven cer pa ra ga ran tir a clas si fi- 
ca ção. Até um em pa te po de ser fa tal
se hou ver uma vi tó ria do  Pal mas (17)
so bre o Im pe ra triz (16).

A cam pa nha do To can ti nó po lis até 
o mo men to não re gis trou ne nhu ma
vi tó ria fo ra de ca sa. Os me lho res re- 
sul ta dos  fo ram em pa tes con tra o 4 de
Ju lho (1 a 1) no dia 19 de ju nho, e 3 a 3
com o  Ju ven tu de Sa mas, em 11 de ju- 
lho. No en tan to,  a equi pe  to can ti nen- 
se tem o mé ri to de ter si do a úni ca a
ga nhar do lí der Guarany de So bral por
4 a 2, jo gan do em ca sa. Fo ra de seus
do mí ni os, o ad ver sá rio do Mo to foi
go le a do por 4 a 1 pe lo Pa ra go mi nas e

tam bém per deu por 3 a 2 pa ra o Im pe- 
ra triz.

O Mo to Club tam bém não fez bo as
apre sen ta ções em ca sa, on de per deu
du as ve zes e em pa tou uma. Os mo- 
ten ses fo ram der ro ta dos por Guarany
de So bral ( 2 a 0) e Pa ra go mi nas (4 a 1)
em ple no Mu ni ci pal. Em pa tou com
Im pe ra triz ( 1 a 1), ga nhou do Pal mas
e 4 de Ju lho por 1 a 0 ca da, e do Ju ven- 
tu de Sa mas ( 3 a 1). Seus me lho res re- 
sul ta dos fo ram con tra 4 de Ju lho e Ju- 
ven tu de Sa mas.

Os ata ques de Mo to e To can ti nó po- 
lis es tão igua la dos em nú me ro de
gols: 17 pa ra ca da la do. A de fe sa da
equi pe to can ti nen se, no en tan to, é a
pi or do Gru po 2, com 28 gols so fri dos,
sal do ne ga ti vo de 11. Já a de fe sa mo- 
ten se so freu 19 gols e tem sal do ne ga- 
ti vo de dois.

O re gu la men to da com pe ti ção tem
os se guin tes cri té ri os de de sem pa te:
a) mai or nú me ro de vi tó ri as; b) mai or
sal do de gols;  c) mai or nú me ro de
gols pró; d) con fron to di re to (quan do
o em pa te ocor rer en tre dois clu bes);

e) me nor nú me ro de car tões ver me- 
lhos re ce bi dos;  f ) me nor nú me ro de
car tões ama re los re ce bi dos; g) sor- 
teio.

Pa ra a par ti da de ci si va con tra o To- 
can ti nó po lis, o Mo to Club te rá uma
al te ra ção no meio de cam po. Com a
vol ta do ata can te Hen ri que, após
cum prir sus pen são pe lo ter cei ro car- 
tão ama re lo, o téc ni co Zé Au gus to re-
cua Ted Lo ve pa ra a fun ção de meia.
As sim, um dos três vo lan tes (Lu cas
Hulk, Co dó e Van der) que atu a ram em
So bral, de ve rá fi car no ban co. O ata- 
que te rá Hen ri que, Már cio Di o go e Fe- 
li pe Cruz. En quan to is so, ape sar de
es tar em fran ca re cu pe ra ção, Da nú- 
bio di fi cil men te se rá re la ci o na do. O
Mo to aguar da ain da o re gis tro do go- 
lei ro João Pau lo pa ra ga ran tir a es ca la-
ção do jo ga dor no pró xi mo jo go, e o
za guei ro Wan der son, ape sar de da do
co mo re cu pe ra do, não tem con fir ma- 
da sua pre sen ça e de pen de de uma
con ver sa com a di re to ria mo ten se.

FLAMENGO

Rodrigo Caio pode jogar contra o Palmeiras
De pois de três di as de fol ga, o elen- 

co do Fla men go se re a pre sen tou na 
tar de de on tem, no Ni nho do Uru bu, 
pa ra ini ci ar a pre pa ra ção pa ra o jo go 
con tra o Pal mei ras, dia 12, em São 
Pau lo. A co mis são téc ni ca vai ava li ar o 
re tor no de Ro dri go Caio nes ta par ti da.

O za guei ro ini ci ou o tra ba lho de 
cam po, mas ain da bas tan te le ve e sob 
a su per vi são dos fi si o te ra peu tas. O 
pla ne ja men to é de que aos pou cos 
evo lua na in ten si da de e pos sa fa zer as 
ati vi da des com bo la jun to com os de- 
mais com pa nhei ros, o úl ti mo es tá gio 
an tes do re tor no.

A úl ti ma par ti da de Ro dri go Caio 
pe lo Fla men go foi a go le a da por 5 a 1 
con tra o São Pau lo, no dia 25 de ju lho. 
Co mo ele apre sen ta va um pro ble ma 
re cor ren te no jo e lho, hou ve o con sen- 
so de que se ria me lhor bus car uma so- 
lu ção de fi ni ti va.

Ele pas sou por um pro ce di men to 
mé di co pa ra cor re ção e uma aná li se 
mais pro fun da com exa mes de úl ti ma 
ge ra ção. O ob je ti vo é que ago ra Ro dri- 
go Caio con si ga ter uma boa sequên- 
cia em mo men to da tem po ra da de em 
que o Fla men go tem jo gos de ci si vos

ZAGUEIRO  DO FLA ESTÁ HÁ 38 DIAS SEM JOGAR PARA TRATAMENTO NO JOELHO.

pe la Li ber ta do res, Co pa do Bra sil e 
Bra si lei ro.

Bru no Hen ri que ain da é dú vi da
Quem tam bém se rá ava li a do é o 

ata can te Bru no Hen ri que, que te ve 
uma le são (grau 2) na co xa di rei ta na 
par ti da con tra o Grê mio, em Por to 
Ale gre. Ain da é dú vi da pa ra o du e lo 
com o Pal mei ras. Ele foi ao clu be nos 

di as de fol ga do elen co pa ra dar 
sequên cia no tra ta men to, e foi re a va-
li a do pe los mé di cos on tem.

Quem es ta rá à dis po si ção con tra o 
Pal mei ras é o ata can te Kenedy, que 
tam bém tem ido ao CT pa ra fa zer ava-
li a ções e trei nar. Tem chan ce de fa zer 
sua es treia.

SUÍÇA

Abel Braga é demitido no dia do aniversário
O Lu ga no, da Suí ça, anun ci ou on-

tem, quar ta-fei ra a de mis são do téc ni- 
co Abel Bra ga e sua co mis são téc ni ca.
O trei na dor bra si lei ro foi anun ci a do
no dia 7 de ju nho e fi cou me nos de
três me ses no car go. A de ci são foi co- 
mu ni ca da em no ta ofi ci al no si te do
clu be. Jun to com Abel, tam bém dei- 
xam o Lu ga no os au xi li a res Ri car do
Col ba chi ni e Le o mir de Sou za. Abel
foi des li ga do no dia em que com ple ta
69 anos. Ele ti nha con tra to de um ano
com o clu be suí ço, com op ção de re- 
no var por mais uma tem po ra da.

21ª ro da da da Sé rie A

• 17h – Cha pe co en se x Pal mei ras (Are na Con dá)
• 18h45 – Ath le ti co x Ju ven tu de (Are na da Bai xa da)
• 19h – Atlé ti co-MG x Sport (Mi nei rão)
• 21h – Ce a rá x San tos (Are na Cas te lão)
• 21h – Bahia x Bra gan ti no (Pi tu a çu)

• 11h – In ter na ci o nal x For ta le za (Bei ra-Rio)
• 16h – São Pau lo x Atlé ti co-GO (Mo rum bi)
• 18h15 – Co rinthi ans x Amé ri ca-MG (Neo Quí mi ca Are -
na)
• 20h30 – Fla men go x Grê mio (Ma ra ca nã)

• 20h – Cui a bá x Flu mi nen se (Are na Pan ta nal)

22ª ro da da da Sé rie A

• 17h – Ce a rá x Cha pe co en se (Are na Cas te lão)
• 19h – Co rinthi ans x Pal mei ras (Neo Quí mi ca Are na)
• 21h – São Pau lo x Atlé ti co-MG (Mo rum bi)

• 11h – Amé ri ca-MG x Fla men go (In de pen dên cia)
• 16h – Flu mi nen se x Bra gan ti no (Ma ra ca nã)
• 16h – In ter na ci o nal x Bahia (Bei ra-Rio)
• 16h – Ju ven tu de x San tos (Al fre do Ja co ni)
• 18h15 – Sport x For ta le za (Ilha do Re ti ro)
• 18h15 – Ath le ti co x Grê mio (Are na da Bai xa da)
• 20h30 – Atlé ti co-GO x Cui a bá (Antô nio Accioly)

DI AS E HO RÁ RI OS DOS JO GOS

CBF de ta lha ta be la
da Sé rie A en tre a
21ª e 25ª ro da das

A CBF de ta lhou mais cin co ro da das da Sé rie A do Bra- 
si lei ro – da 21ª a 25ª (en tre o fim de se tem bro e iní cio de
ou tu bro). As par ti das mar cam o co me ço do se gun do
tur no do cam pe o na to. A prin ci pal mu dan ça nes te mo- 
men to é a vol ta das ro da das em meio de se ma na – a par- 
tir do iní cio de ou tu bro.

Em meio aos con fron tos, des ta que pa ra os clás si cos
en tre Co rinthi ans x Pal mei ras e São Pau lo x San tos. As- 
sim co mo du e los re gi o nais en tre Sport x For ta le za, e
Bahia x Ce a rá.

Ve ja abai xo as par ti das des mem bra das, com da tas,
es tá di os e ho rá ri os.

18 de se tem bro (sá ba do)

19 de se tem bro (do min go)

20 de se tem bro (se gun da-fei ra)

25 de se tem bro (sá ba do)

26 de se tem bro (do min go)

São Luís, quinta-feira, 2 de setembro de 2021
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A agenda do festival tem 25 apresentações teatrais de grupos e companhias das cinco
regiões do País, voltadas ao público adulto e infantil.

TEATRO VIRTUAL

Festival homenageia
Maria Firmina dos Reis

A
Fun da ção Na ci o nal de Ar tes –
Fu nar te exi be mais dois es pe- 
tá cu los te a trais do Nor des te
nes ta se ma na, en cer ran do a

agen da da re gião no Fes ti val de Te a tro
Vir tu al. Do Ma ra nhão, o Nú cleo At- 
mos fe ra de Dan ça-Te a tro apre sen ta
Ma ria Fir mi na dos Reis, uma voz além
do tem po, ho je, às 18h30. A mon ta- 
gem faz uma re lei tu ra da vi da e obra
da ma ra nhen se Ma ria Fir mi na dos
Reis (1822 – 1917), con si de ra da a pri- 
mei ra ro man cis ta bra si lei ra. Ama nhã,
no mes mo ho rá rio, o gru po Ter ri tó rio
Si rius Te a tro e a Cia Im pro vi so Sal va- 
dor, da Bahia, exi bem Épi co – Ca sa To- 
ma da, a par tir de um pro ces so de pes- 
qui sa so bre o im pro vi so na ce na on-li- 
ne.

A agen da do fes ti val tem 25 apre- 
sen ta ções te a trais, de gru pos e com- 
pa nhi as das cin co re giões do País, vol- 
ta das ao pú bli co adul to e in fan til. Um
no vo pro je to é di vul ga do on-li ne to- 
das as quin tas e sex tas, até o fi nal de

ou tu bro, sem pre a par tir das 18h30,
no ca nal da Fu nar te no YouTube. Os
ví de os fi cam dis po ní veis pa ra aces so
pos te ri or em: bit.ly/Fes ti val de Te a tro- 
Vir tu al.

Ma ria Fir mi na dos Reis, uma voz
além do tem po

Re pre sen tan do o Ma ra nhão com o
es pe tá cu lo Ma ria Fir mi na dos Reis,
uma voz além do tem po, o Nú cleo At- 
mos fe ra de Dan ça-Te a tro res ga ta a vi- 
da e a obra de uma im por tan te fi gu ra
da li te ra tu ra bra si lei ra. A es cri to ra ne- 
gra Ma ria Fir mi na dos Reis, nas ci da
em São Luís do Ma ra nhão há qua se
dois sé cu los, é con si de ra da a pri mei ra
ro man cis ta bra si lei ra e foi pro fes so ra,
po e ta, com po si to ra e co la bo ra do ra de
jor nais. A mon ta gem, com di re ção de
Leô ni das Por tel la e atu a ção de Jú lia
Mar tins, se rá dis po ni bi li za da no ca nal
da Fu nar te no YouTube nes ta quin ta,
dia 2, a par tir das 18h30.

A atriz tam bém co men ta so bre a
im por tân cia de apre sen tar Ma ria Fir- 
mi na em um even to co mo es te: “Es ta- 
mos mui to fe li zes em par ti ci par do
fes ti val, prin ci pal men te com um tra- 
ba lho com ta ma nha gran de za. Le var a
his tó ria e vi da des ta mu lher, que é tão
re pre sen ta ti va pa ra o po vo ne gro, é de
uma dá di va ta ma nha. Ma ria Fir mi na
pre ci sa ser co nhe ci da em to dos os lu- 
ga res, e sua obra e le ga do, de ba ti dos e
enal te ci dos”.

Épi co – Ca sa To ma da
Já na sex ta-fei ra, dia 3 de se tem bro,

se rá a vez dos gru pos Ter ri tó rio Si rius
Te a tro e Cia Im pro vi so Sal va dor, da
Bahia, com Épi co – Ca sa To ma da. O
tra ba lho é re sul ta do de um pro ces so
de Ex pe ri men ta ção e Pes qui sa do Im- 
pro vi so na Ce na On-li ne (ÉPI CO). A
di re to ra e atriz-im pro vi sa do ra Da ni e- 
la Chá vez, da Cia Im pro vi so Sal va dor,

diz que o tra ba lho vi nha sen do fei to
des de abril de 2020. “To do es se pe río-
do tem si do de gran des de sa fi os e des- 
co ber tas, no qual mer gu lha mos no
es tu do e ex pe ri men ta ções de téc ni cas
pos sí veis no te a tro on-li ne”, ex pli ca
Da ni e la.

Na obra, qua tro atu an tes e uma
equi pe de ci ne gra fis tas cri am uma
his tó ria em uma ca sa, uti li zan do fer-
ra men tas da lin gua gem da im pro vi sa- 
ção te a tral e ele men tos do au di o vi su-
al. A his tó ria re sul tan te re ve la três
per so na gens, cu jos ca mi nhos se en-
tre la çam nu ma sequên cia de even tos,
com te má ti cas co mo o ra cis mo e o
ma chis mo. De acor do com os re a li za- 
do res, o ca rá ter de im pro vi sa ção é vis- 
to por meio das in te ra ções com a pla- 
teia e exi bi ção dos bas ti do res de cons-
tru ção da nar ra ti va.

“ÉPI CO é um gran de en si na men to
pa ra nós, ar tis tas. Uti li za mos a lin gua- 
gem da Im pro vi sa ção Te a tral, na qual
to dos os per so na gens, fa las e his tó ria
são cons truí dos no mo men to do es- 
pe tá cu lo, com a par ti ci pa ção do pú- 
bli co e de for ma co le ti va, li dan do com
o uni ver so do au di o vi su al, com o qual
va mos apren den do ca da dia mais”,
com ple men ta Da ni e la Chá vez.

O HÓSPEDE AMERICANO

HBO Max divulga trailer de minissérie brasileira
A HBO Max di vul gou o trai ler da 

no va mi nis sé rie bra si lei ra O hós pe de 
ame ri ca no, ba se a da em uma his tó ria 
re al, que re con ta a ex pe di ção do ex-
pre si den te dos EUA pe la re gião 
amazô ni ca, ao la do do ex plo ra dor 
bra si lei ro.

A pro du ção é pro ta go ni za da por Ai- 
dan Quinn e Chi co Di az, nos pa péis 
de The o do re Ro o se velt e Cân di do 
Ron don.

O elen co con ta ain da com Da na 
Delany, Tre vor Eve, The o do ro Co ch ra- 
ne, Ge ne Jo nes, Jeff Po pe, Nick Wes tra- 
te, Maya Ka zan, Cláu dio Jaborandy, 
Aril son Lu cas, João Côr tes, Mi chel Go- 
mes, Ari e ta Cor rêa e Lui sa Ro sa.

Com cri a ção e di re ção 

de Bru no Bar re to, a 

mi nis sé rie con ta com 

qua tro epi só di os e tem

Si nop se

PRODUÇÃO É COPRODUZIDA COM A TELEIMAGE E TEM ROTEIRO DE MATTHEW CHAPMAN

HBO MAX

pre vi são de es treia em 

26 de se tem bro.

A pro du ção é co pro du zi da com a 
Te lei ma ge, tem ro tei ro de Matthew 
Chap man e con ta com re cur sos da 
Con de ci ne – Ar ti go 39.

A tra ma se pas sa no iní cio do sé cu lo 
20. De pois de uma du ra der ro ta na 
cam pa nha pre si den ci al ame ri ca na, 
Ro o se velt par te em bus ca de sua ju- 
ven tu de per di da na sel va bra si lei ra, 
ao la do de seu ami go de lon ga da ta 
Far rel Nash (Da vid Her man) e do fi lho 
Ker mit (Ch ris Ma son), com o ob je ti vo 
de ex plo rar o úl ti mo rio não car to gra- 
fa do do país: o Rio da Dú vi da, em 
Rondô nia.

Nu ma vi a gem re ple ta de pe ri gos 
mor tais, o ex-pre si den te con ta com o 
apoio do ser ta nis ta, en tão mi li tar res-
pon sá vel por in ter li gar as re giões 
mais re mo tas do país.

Nes ta jor na da, os dois ho mens de 
per fis dis tin tos te rão que tes tar os 
seus li mi tes fí si cos e mo rais, além de 
apren der a li dar com su as per so na li- 
da des con fli tan tes pa ra so bre vi ver.

Os edi tais que ti ve ram ins cri ções pror ro -
ga das:

LEI ALDIR BLANC

Inscrições em editais de
Música e Dança até hoje

EDITAIS ESTÃO ENTRE OS 11 NOVOS LANÇADOS PELA SECMA

A Se cre ta ria de Es ta do da Cul tu ra (Sec ma) in for ma
que foi pror ro ga do o pra zo de ins cri ções de dois edi tais
da se gun da fa se da Lei Al dir Blanc no Ma ra nhão.

Os ar tis tas in te res sa dos em par ti ci par dos edi tais Mú- 
si ca e Dan ça, que se en cer ra ri am na ter ça-fei ra (31), ga- 
nha ram no vo pra zo pa ra ca das tro de pro pos tas, e ago ra
po dem efe ti var ins cri ções até às 23h59 des ta quin ta-fei- 
ra, dia 2 de se tem bro.

Es ses edi tais es tão en tre os 11 no vos cer ta mes lan ça- 
dos pe la Sec ma, na se gun da fa se de apli ca ção de re cur- 
sos da Lei Al dir Blanc de Emer gên cia Cul tu ral (Lei n°
14.017/20) no es ta do.

Os edi tais es tão dis po ní veis pa ra aces so pú bli co no
si te da Sec ma (cul tu ra.ma.gov.br), on de cons tam to das
as re gras pa ra par ti ci pa ção. As pre mi a ções vão de R$
3.500,00 a R$ 8.000,00. As ins cri ções e ca das tros po dem
ser fei tos na pla ta for ma lei al dir blanc.sec ma.ma.gov.br

Co ne xão Mú si ca
Se le ção de pro pos ta de pro du ção mu si cal em ví deo

1500 va gas
Va lor da pre mi a ção: R$ 3.500,00

 Co ne xão Dan ça
Se le ção de pro pos tas de apre sen ta ção

100 va gas

MÚSICA

Beto Ehong lança
álbum fonográfico PAN

O PAN SERÁ LANÇADO NO SITE OFICIAL DO ARTISTA.

Be to Ehong lan ça rá no dia 9 de se tem bro o PAN, ál- 
bum fo no grá fi co re sul ta do das pro du ções re a li za dos
du ran te o pe río do de pan de mia com 9 fai xas au to rais e
par ti ci pa ções de Ri ta Ben ne dit to, Flá via Bit ten court,
Ema nu e le Paz, Bi odz, Tâ ma ra Pes soa. O PAN se rá lan ça- 
do no si te ofi ci al do ar tis ta (www.be to ehong.com), que
re ce beu vi su al no vo e de sign te má ti co, além de rá di os e
DJs. As fai xas do ál bum vão con tan do ca da mo men to
des sa fa se vi vi da pe lo ar tis ta e em sua di ver si da de abor- 
da o amor, o co ti di a no caó ti co, as es sên ci as lo cais e as
ba ti das do mun do, do reg gae, do trap, do fol clo re e coi- 
sas ain da sem no mes. Abrin do com Cho que da Lam pa- 
ri na fe at Ema nu e le Paz uma pro du ção do ma es tro Ubi- 
ra tan Mar ques e Se ko Bass, am bos pro du to res do Bai a na
System que trou xe ram mais os tem pe ros de Tâ ma ra Pes- 
soa nos vo cais e a gui tar ra de Theo Sil va da ter ra do Se- 
nhor do Bon fim. Em São Luís a can ção aber tu ra re ce beu
gra va ção de voz, mix, mas ter e a per cus são do ma ra- 
nhen se Ka du Gal vão na Ra flea Mu sic.

Se guin do o ál bum Car ta ao Mun do traz uma men sa- 
gem po si ti va so bre a vi da e a be le za das coi sas, unin do o
be at de Nai ron Bo tão com a mú si ca de con cer to de Jo a- 
quim San tos. Na sequên cia as co nhe ci das e su ces sos
Tri bo Fu tu ris ta e Na Fi ta com par ti ci pa ções de Ri ta Ben- 
ne dit to e Flá via Bit ten court res pec ti va men te. A quin ta
fai xa São Luís Déjà-vu é uma ho me na gem a ilha de Upa- 
on Açu, sua cul tu ra an ces tral e mo der na com pro du ção
e fe at de Nai ron Bo tão; em se gui da a mar can te e ne ces- 
sá ria Pro cu ran do a Mãe com par ti ci pa ção de Ema nu e le
Paz. A sequên cia se gue com Fa lha no Sis te ma fe at Bi odz,
uma hip no se ana lí ti ca atu al com sen ti men to trap, e pro- 
du ção de Ad non So a res da Ca sa lo ca Es tú dio. E fe chan do
ál bum a su a ve Me ni na Boa e a dan çan te Or ches trap.

São Luís, quinta-feira, 2 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

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

Uma voz além do tempo

Nes ta quin ta-fei ra, às 18h30, um es pe tá- 
cu lo do Ma ra nhão es treia no Fes ti val de Te a- 
tro Vir tu al da Fu nar te, ho me na ge an do a pri-
mei ra ro man cis ta bra si lei ra, tam bém ma ra- 
nhen se, Ma ria Fir mi na dos Reis (1822 –
1917). O Nú cleo At mos fe ra de Dan ça-Te a tro
apre sen ta “Ma ria Fir mi na dos Reis, uma voz
além do tem po”, com di re ção de Leô ni das
Por tel la e atu a ção de Jú lia Mar tins. O tra ba-
lho fi ca dis po ní vel no YouTube da Fu nar te.

Mais consumo na rua

No vo es tu do fei to por uma em pre sa es pe- 
ci a li za da em com por ta men to de con su mo –
apon ta que, com o avan ço da va ci na ção,
mais bra si lei ros pas sa ram a con su mir fo ra
de ca sa a par tir de abril. A frequên cia, po- 
rém, ain da é me nor, e por is so ain da não
hou ve re to ma da dos vo lu mes. Os mais jo- 
vens re to mam o con su mo fo ra do lar as so ci- 
a do ao re tor no à vi da so ci al, en quan to os sê-
ni o res ain da se res guar dam no iso la men to.

Ago ra com a va ci na ção avan çan -
do, o em pre sá rio Werther Ban dei ra,
da Vil la do Vi nho Bis trô, es tá mais
oti mis ta. A cri se foi bra ba en tre
2020/21, mas ago ra ele já po de vol -
tar a re a li zar even tos co mo ca sa -
men tos, noi va dos e 15 anos, en tre
ou tros. Apos ta no per fil da Vil la do
Vi nho co mo sen do o ide al pa ra even -
tos nes ta re to ma da. Além de man ter
to dos os pro to co los sa ni tá ri os e de
hi gi e ni za ção, o res tau ran te re ce be
even tos pa ra até 100 pes so as ape -
nas, ou se ja, o ide al pa ra não ter
aglo me ra ções. No Re gis tro: o em pre -
sá rio Werther Ban dei ra, na fo to en tre
os noi vos Mo ni que Leray e Ro nald Ri -
bei ro em re cen te ce le bra ção no char -
mo so bis trô.

O ges tor do Cen tro de
En si no Ma ria Jo sé Ara -
gão, Wil son Cha gas,
lan ça rá seu pri mei ro
li vro “Co ti di a no Azul”,
na pró xi ma sex ta-fei -
ra, 3, no Es pa ço Cul tu -
ral da Li vra ria AMEI
(São Luís Shop ping). O
lan ça men to con ta rá
com apre sen ta ção mu -
si cal, te a tral e ses são
de au tó gra fos e ocor re -
rá em qua tro ses sões
pa ra evi tar aglo me ra -
ção e tam bém cum pri -
rá to dos os pro to co los
de bi os se gu ran ça.

O prof. Al ber to Lo pes,
do cen te do cur so de Bi -
o me di ci na, Far má cia,
Me di ci na Ve te ri ná ria e
da Odon to lo gia da Fa -
cul da de Flo ren ce, foi
con vi da do pa ra ser
con sul tor “ad hoc” da
FA PE MA. Ex pli ca-se: o
con sul tor “ad hoc” é o
pro fis si o nal con vi da do
pa ra ser pa re ce ris ta de
pro je tos sub me ti dos a
edi tais pú bli cos de vi do
aos seus mé ri tos aca -
dê mi cos pa ra con tri -
buir com o avan ço da
ci ên cia.

Escola de Música reabre

A di re to ra re gi o nal do Sesc, Ru ti neia Mon tei-
ro, es te ve pre sen te na ma nhã des ta quar ta-fei ra,
1º, na re a ber tu ra da Es co la de Mú si ca de São
Luís. O even to mar ca o re tor no às ati vi da des
pre sen ci ais da en ti da de, que pas sou por um pe- 
río do de re vi ta li za ção. Com ca pa ci da de de aten- 
der até 480 es tu dan tes, o es pa ço de sen vol ve au- 
las de mú si cas pa ra jo vens, ado les cen tes e cri- 
an ças a par tir de oi to anos. Pre sen te tam bém no
even to, o di re tor re gi o nal do Se nac, que ao la do
de Ru ti neia Mon tei ro fo ram sau da dos pe lo pre-
fei to Edu ar do Brai de.

Documentário sobre Lula

O do cu men tá rio “Lu la Lá: De Fo ra Pa ra Den- 
tro” (Ci ti zen Lu la) se gue o ro tei ro dos fes ti vais
in ter na ci o nais. De pois de par ti ci par do Ma ri na
del Rey Film Fes ti val, em Los An ge les, se gue pa- 
ra mais três fes ti vais: o Fes ti val In ter na ci o nal de
De re chos Hu ma nos de Su cre (Bo lí via), de 30 de
agos to a 5 de se tem bro, o Glo bal In die Film Fest
(UK), on-li ne , em se tem bro, e o Se a tle La ti no
Film Fes ti val (EUA), de 8 a 17 de ou tu bro. Ma ri a- 
na Vi ta rel li Ales si vê com bons olhos o in te res se
pe lo fil me fo ra do Bra sil. “Ga nhar al go ou não,
faz par te do jo go”, diz ela. 

Doação de leite  humano 

Acon te ceu nes ta se ma na, a en tre ga dos fras- 
cos de vi dro ar re ca da dos pe lo pro je to E+ Re ci- 
cla gem da Equa to ri al Ma ra nhão, pa ra o ban co
de lei te da Ma ter ni da de de Al ta Com ple xi da de
do Ma ra nhão – MAC MA, lo ca li za da na Cohab
(an ti ga Ma ter ni da de Marly Sarney). Es ti ve ram
no even to o di re tor ad mi nis tra ti vo do MAC MA,
Le o nar do Lo pes Cruz, a su per vi so ra do Ban co
de Lei te Hu ma no, Ire nil des Cos ta e a su per vi so- 
ra do pro je to E+ Re ci cla gem da Equa to ri al, Thai- 
se Her mó ge nes. Com es te re ci pi en te mais do a- 
ções de lei te hu ma no se rão vi a bi li za das.

Pra curtir

Em pre sas de trans -
por te que re a li zam a
ati vi da de de fre ta -
men to e tu ris mo na
ca pi tal têm até es ta
sex ta-fei ra, 3, pa ra fa -
ze rem o ca das tra -
men to e re ca das tra -
men to dos veí cu los
jun to à Pre fei tu ra de
São Luís.

O ser vi ço foi ini ci a do
no mês de ju lho e se
ba seia nos cri té ri os
es ta be le ci dos pe la
Por ta ria nº 86 de 12
de ju lho de 2021, ex -
pe di da pe lo ór gão.

Na pró xi ma ter ça, 7, e
quar ta-fei ra, 8, quem
qui ser já po de se pro -
gra mar pa ra con fe rir
as ofer tas e no vi da -
des nas lo jas do Gru -
po Po ti guar.

Nos dois di as do fe ri -
a dão – In de pen dên -
cia do Bra sil e Ani ver -
sá rio de 409 Anos de
São Luís – to das as
cin co lo jas (Cen tro,
Av. dos Afri ca nos,
For qui lha, Coha ma e
Coha fu ma) do
Gru po Po ti guar es ta -
rão fun ci o nan do em
ho rá rio es pe ci al, das
8h às 18h.

A man são de Xu xa na
Bar ra da Ti ju ca, na
Zo na Oes te do Rio, foi
ven di da por R$ 45
mi lhões. Os com pra -
do res fo ram a can to -
ra Ka ri nah e seu ma -
ri do, o em pre sá rio
ca ta ri nen se Di ether
Wer ninghaus.

O res pon sá vel pe la
ven da, que foi con -
cluí da na se ma na
pas sa da, foi Ro ber to
Al mei da, pai da can -
to ra Tâ nia Ma ra.  A
in for ma ção é do si te
“Me tro po les”.

São Luís, quinta-feira, 2 de setembro de 2021


