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A uma semana de comemorar os 199 anos da In-
dependência, o Brasil vive dias de tensão, mergulhado 
num mar tormentoso de incertezas, indagações sem 
resposta e uma panaceia de manifestações de rua. 
Terá atos para defender a democracia e o Estado de 
Direito, ou esculachar as instituições republicanas, 
como o Supremo Tribunal Federal, além de ameaça 
de golpe militar.

Entulho preservado
Rayssa Leal receberá 

Medalha “Canhoteiro” da 
Assembleia Legislativa  

 PÁGINA  10
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Sampaio Correia, motivado, 
encara Ponte Preta hoje

 Maranhense em 
projeto nacional 

de cinema
Confira estreias nos 
cinemas de São Luís

Câmara aprova texto 
principal do projeto do 
novo imposto de renda         

A NOVA MORDIDA DO LEÃO

Mais de 70 
retificações 

do nome social 
na Ilha

PÁGINA 8

S É R I E  -  B

PÁGINA 11

Ação foi realizada em conjun-
to pela Defensoria Pública e pela 
Casa da Mulher Brasileira em prol 
da população LGBTQIA+ da Gran-
de Ilha de São Luís.  PÁGINA 7

Polícia Federal deflagra operações na terra de Araribóia
A Polícia Federal deflagrou durante o período de 26 de agosto e 30 de agosto 2021, na terra indígena de Ara-

ribóia, localizada nas proximidades de Arame, no Maranhão, a Operação Hefesto. 

Tricolor enfrenta o time paulista, no Estádio Moisés Luca-
relli, às 19h, em Campinas-SP, e precisa vencer para ficar entre 
os quatro primeiros colocados na Série B. PÁGINA 10

Acordo entre Governo 
e Equatorial expande 

desconto na conta de luz
Termo de cooperação para busca ativa 

de potenciais beneficiários dos programas 
Tarifa Rural e Tarifa Social, que concede des-
contos escalonados na conta de luz. 
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Um dos artigos retirados foi o da punição por fake news; decisão foi publicada no Diário
Oficial desta quinta-feira (2/9)

Im pos to de ren da

COM VETOS

Bolsonaro sanciona Lei
de Segurança Nacional

Con fi ra os ve tos:

“Co mu ni ca ção en ga no sa em mas sa”

O
pre si den te Jair Bol so na ro 
(sem par ti do) pre fe riu não 
com prar bri ga com o Con- 
gres so e san ci o nou, com ve- 

tos, na noi te de quar ta (1º/9) a Lei que 
re vo ga a Lei de Se gu ran ça Na ci o nal 
(LSN).

A le gis la ção, que foi 

edi ta da em 1983, ain da 

du ran te a Di ta du ra 

Mi li tar, foi usa da mais 

de 70 ve zes pa ra 

in ves ti gar opo si to res do 

pre si den te bra si lei ro.

A de ci são foi pu bli ca da no Diá rio 
Ofi ci al da União (DOU) nes ta quin ta-
fei ra (2/9).

Um dos ve tos prin ci pais é o de “co- 
mu ni ca ção en ga no sa em mas sa” ou 
fa ke news. O ar ti go po de ria atin gir ali- 
a dos da ba se go ver nis ta que es tão 
sen do in ves ti ga dos no Su pre mo Tri- 
bu nal Fe de ral (STF).

Pu ní vel com pe na de re clu são de 
um a cin co anos mais mul ta, o ar ti go

Di rei to de ma ni fes ta ção

Mi li ta res

Fun ci o ná ri os pú bli cos com ar mas de 
fo go

O PRESIDENTE JAIR BOLSONARO PREFERIU NÃO COMPRAR BRIGA COM O CONGRESSO.

MIGUEL SCHINCARIOL

que le gis la va so bre as fa ke news foi re- 
ti ra do do do cu men to. Co mo jus ti fi ca- 
ti va, Bol so na ro afir mou não ha ver cla- 
re za so bre quem se ria pu ni do e ain da 
ques ti o nou se ha ve ria tri bu nal pró- 
prio pa ra jul ga men to da ques tão.

Um dos ar ti gos per mi tia que par ti- 
dos po lí ti cos mo ves sem ações con tra 
cri mes pre vis tos na lei ca so o Mi nis té- 
rio Pú bli co não cum pris se o pra zo es- 
ta be le ci do. Bol so na ro jus ti fi ca que o 
dis po si ti vo pas sa pa ra a es fe ra pe nal 
um de ba te po lí ti co.

Se gun do o pre si den te, se ria di fí cil 
ca rac te ri zar pro tes tos pa cí fi cos an tes 
ou du ran te a ação. O dis po si ti vo foi re- 
ti ra do pa ra “evi tar in se gu ran ça ju rí di- 

ca”.

Mi li ta res que co me tes sem cri mes 
pre vis tos na le gis la ção te ri am as pe-
nas au men ta das em 50%. O ar ti go foi 
ve ta do sob jus ti fi ca ti va de fe rir o prin- 
cí pio da pro por ci o na li da de, pois os 
mi li ta res se ri am mais pu ni dos que 
ou tros agen tes.

A pe na pa ra quem co me tes se vi o- 
lên cia gra ve ou com ar mas de fo go se- 
ria au men ta da em 1/3 e quan do o réu 
é fun ci o ná rio pú bli co. Bol so na ro ar-
gu men ta que o car go ocu pa do não 
jus ti fi ca o au men to da pe na.

IMPOSTO DE RENDA

Câmara reduz alíquota de tributação sobre dividentos

A DECISÃO FOI TOMADA APÓS APROVAÇÃO DO TEXTO-BASE DO PROJETO DE LEI (PL) 2337/2021 QUE ALTERA AS REGRAS DO IR.

MARCELLO CASAL JR

A Câ ma ra dos

De pu ta dos de ci diu ho je

(2) re du zir de 20% pa ra

15% a alí quo ta do

Im pos to de Ren da

re ti do na fon te dos

lu cros e di vi den dos

dis tri buí dos pe las

em pre sas aos

in ves ti do res, tan to pa ra

pes so as fí si cas quan to

pa ra em pre sas.

A de ci são foi to ma da após apro va- 
ção do tex to-ba se do Pro je to de Lei

(PL) 2337/2021 que al te ra as re gras do
Im pos to de Ren da (IR). O tex to se gue
pa ra apre ci a ção do Se na do.

A mu dan ça foi apro va da du ran te a
vo ta ção de des ta ques ao tex to. Fo ram
319 vo tos fa vo rá veis à re du ção, 140
con trá ri os e du as abs ten ções.

 Des de a me ta de da dé ca da de 1990,
as pes so as fí si cas es tão isen tas da tri- 
bu ta ção de lu cros e di vi den dos, que
são a par ce la dos lu cros de uma em- 
pre sa dis tri buí da aos aci o nis tas. O
tex to-ba se da pro pos ta pre via a tri bu- 
ta ção de 20% dos di vi den dos.

O tex to diz ain da que nos fun dos de
in ves ti men to em ações fi cam de fo ra
da co bran ça da alí quo ta so bre lu cros e
di vi den dos. Es te foi o úni co des ta que
apro va do nes ta quin ta-fei ra.

O tex to-ba se foi apro va do na noi te
de on tem por 398 vo tos a fa vor e 77
vo tos con tra. Além da ta xa ção de lu- 
cros e di vi den dos, a pro pos ta pre vê
cor te de 7% na alí quo ta do IR pa ra
em pre sas, que cai de 15% pa ra 8%.

Pa ra pes so as fí si cas, a re for ma do

IR atu a li za rá a ta be la atu al. Tra ba lha- 
do res for mais que re ce bem até R$ 2,5
mil de sa lá rio men sal es ta ri am isen tos
de qual quer con tri bui ção. O li mi te
pa ra isen ção do IR atu al men te é de R$
1,9 mil. A no va ta be la, de acor do com
o go ver no fe de ral, isen ta rá 5,6 mi- 
lhões de con tri buin tes. Na pro pos ta,
to das as fai xas sa la ri ais tri bu tá veis te- 
rão di mi nui ção de im pos tos. Tra ba- 
lha do res for mais com ren da men sal
aci ma de R$ 2,5 mil que op ta rem pe la
de cla ra ção sim pli fi ca da te rão a pos si- 
bi li da de de aba ter 20% do IR, com li- 
mi te má xi mo de R$ 10.563,60.

Se gun do o re la tor, o de pu ta do Cel- 
so Sa bi no (PSDB-PA), ape sar da re du-
ção de im pos tos, não ha ve rá que da na
ar re ca da ção dos es ta dos e mu ni cí pi- 
os, já que ou tros me ca nis mos de com- 
pen sa ção es tão pre vis tos no pro je to.
O pro je to se gue ago ra pa ra aná li se do
Se na do. Ca so se ja apro va do na ou tra
ca sa ele vai à san ção pre si den ci al. De
acor do com o tex to, as no vas re gras
co me çam a va ler a par tir de 1° de ja- 
nei ro de 2022.

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Marcelo Queiroga nega
pedido de demissão

NOTÍCIA DA DEMISSÃO FOI DADA POR UM SITE NESTA QUINTA.

CRÉDITO: MYKE SENA

O mi nis tro da Saú de, Mar ce lo Quei ro ga, ne gou os bo- 
a tos de que te ria pe di do de mis são ao pre si den te Jair
Bol so na ro e ga ran tiu que con ti nu a rá à fren te da pas ta. 

“Eu não pe di de mis são, nem vou pe dir de mis são. Es- 
ta rei aqui no Mi nis té rio da Saú de até o dia que o Pre si- 
den te da Re pú bli ca en ten der que eu sou útil à na ção
bra si lei ra”, afir mou o mi nis tro, em en tre vis ta à im pren- 
sa, nes ta quin ta-fei ra (2/9). “Bra sil aci ma de tu do, Deus
aci ma de to dos”, com ple tou, se re fe rin do ao jar gão que
po pu la ri zou com Bol so na ro.

A in for ma ção de que Quei ro ga te ria pe di do pa ra dei- 
xar o pos to foi pu bli ca da pe lo si te O Bas ti dor, tam bém
nes ta quin ta. “Não sei a quem in te res sa es sa in dús tria
de bo a tos, de fa ke news. So men te pa ra ten tar de ses ta bi- 
li zar o go ver no, in ven tan do di vi sões no Mi nis té rio da
Saú de”, cri ti cou.

Ao in for mar a sua per ma nên cia no Mi nis té rio da Saú- 
de, Quei ro ga res sal tou o avan ço do pro ces so de va ci na- 
ção con tra a co vid-19 no país, que de acor do com ele
pos si bi li tou a que da no nú me ro de ca sos e de óbi tos pe- 
la do en ça, bem co mo di mi nuiu a me nor pres são so bre
os hos pi tais.

“As su mi o mi nis té rio há pou co mais de cin co me ses
nu ma si tu a ção sa ni tá ria ex tre ma men te di fí cil pro vo ca- 
da pe la pan de mia da co vid-19, e, com o apoio de to dos
os mi nis tros, com as ori en ta ções do pre si den te da Re pú- 
bli ca, ho je em pre en de mos uma das cam pa nhas de va ci- 
na ção con tra a co vid-19 mais bem su ce di das do mun do.
Va mos ven cer a pan de mia”, dis se.

COMBATE À CORRUPÇÃO

CVM atualiza prevenção
à lavagem de dinheiro

NESSA SEMANA, SÃO OITO NOVAS RESOLUÇÕES PUBLICADAS.

A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os (CVM) atu a li zou a
sua po lí ti ca de pre ven ção à la va gem de di nhei ro, ao fi- 
nan ci a men to do ter ro ris mo e ao fi nan ci a men to da pro- 
li fe ra ção de ar mas de des trui ção em mas sa (PLD/FTP).
A Re so lu ção nº 50/2021 foi pu bli ca da ho je (2) no Diá rio
Ofi ci al da União e faz par te da re vi são e atu a li za ção que
a en ti da de es tá pro mo ven do em su as nor mas. Nes sa se- 
ma na, são oi to no vas re so lu ções pu bli ca das.

En tre as ações pre ven ti vas de fi ni das pe la re so lu ção
es tão a iden ti fi ca ção e o ca das tro de cli en tes no âm bi to
do mer ca do de va lo res mo bi liá ri os, as sim co mo as di li- 
gên ci as con tí nu as vi san do à co le ta de in for ma ções su- 
ple men ta res e, em es pe ci al, à iden ti fi ca ção de seus be- 
ne fi ciá ri os fi nais. O mo ni to ra men to, a aná li se e co mu ni- 
ca ção das ope ra ções, bem co mo o re gis tro e ma nu ten- 
ção de ar qui vos tam bém são dis ci pli na dos pe la nor ma.

O mer ca do de va lo res mo bi liá ri os é o seg men to do
sis te ma fi nan cei ro que vi a bi li za a trans fe rên cia de re- 
cur sos de ma nei ra di re ta en tre os agen tes econô mi cos.
As ope ra ções en vol vem, por exem plo, ações, de bên tu- 
res e quo tas de fun dos de in ves ti men to.

Nes se sen ti do, es tão su jei tas ao mo ni to ra men to da
CVM, no âm bi to da po lí ti ca de pre ven ção, pes so as fí si- 
cas e em pre sas que pres tam ser vi ços re la ci o na dos à dis- 
tri bui ção, cus tó dia, in ter me di a ção ou ad mi nis tra ção de
car tei ras; en ti da des ad mi nis tra do ras de mer ca dos or ga- 
ni za dos e as en ti da des ope ra do ras de in fra es tru tu ra do
mer ca do fi nan cei ro; au di to res in de pen den tes; e de mais
pes so as que pres tem ser vi ços no mer ca do de va lo res
mo bi liá ri os, co mo es cri tu ra do res, agên ci as de clas si fi- 
ca ção de ris co, re pre sen tan tes de in ves ti do res es tran- 
gei ros e com pa nhi as se cu ri ti za do ras.

São Luís, sexta-feira, 3 de setembro de 2021

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


oimparcial.com.br POLÍTICA Samartony Martins
E-mail: samartonymartins@gmail.com 3

Ex-deputado estadual e ex-presidente da Assembleia Legislativa, tomou posse como
conselheiro do Tribunal de Contas do Estado na vaga de Raimundo Nonato Lago

JUSTIÇA

Marcelo Tavares toma
posse no TCE/MA

O
ex-che fe da Ca sa Ci vil do 
go ver no do Es ta do, Mar ce lo 
Ta va res, to mou pos se co mo 
con se lhei ro do Tri bu nal de 

Con tas do Es ta do (TCE-MA) em ses- 
são ex tra or di ná ria re a li za da nes ta 
quin ta-fei ra (2). O ex-de pu ta do es ta- 
du al e ex-pre si den te da As sem bleia 
Le gis la ti va, aos 50 anos de ida de, Ta- 
va res pas sa a ocu par a va ga de con se- 
lhei ro aber ta com a apo sen ta do ria 
com pul só ria de Rai mun do No na to 
La go.

Em for ma to se mi pre sen ci al, a ses- 
são foi con du zi da pe lo con se lhei ro 
pre si den te Washing ton Oli vei ra a par- 
tir do ple ná rio do TCE, com a pre sen- 
ça dos con se lhei ros Cal das Fur ta do, 
Ál va ro Cé sar e Jor ge Pa vão, do con se- 
lhei ro subs ti tu to Os má rio Gui ma rães 
e dos pro cu ra do res de Con tas Jai ro 
Ca val can ti Vi ei ra e Dou glas Pau lo da 
Sil va. Os de mais in te gran tes do Ple no 
to ma ram par te re mo ta men te na ce- 
rimô nia.

A ses são con tou ain da com as pre- 
sen ças, na con di ção de con vi da dos, 
do ex-con se lhei ro Rai mun do No na to 
La go, do pro cu ra dor-ge ral de Jus ti ça 
Edu ar do Ni co lau e do se cre tá rio de 
Agri cul tu ra Fa mi li ar, Ro dri go La go, 
re pre sen tan do o go ver na dor Flá vio 
Di no. Com o ter mo de com pro mis so e 
pos se tor na dos dis po ní veis pa ra as si- 
na tu ra ele trô ni ca, o pre si den te do 
TCE deu pos se a Ta va res.

De pois de pres tar ju ra men to, o no- 
vo con se lhei ro ou viu a sau da ção ofi ci- 
al do de ca no da cor te, con se lhei ro 
Rai mun do Oli vei ra, re pre sen tan do os 
in te gran tes do Ple no. Em sua fa la, 
além de aco lher ca lo ro sa men te, o no-

MARCELO TAVARES  PRESTOU JURAMENTO COMO NOVO CONSELHEIRO  DA INSTITUIÇÃO

DIVULGAÇÃO/TCE-MA

vo mem bro, Oli vei ra pro cu rou trans- 
mi tir uma ideia da re a li da de atu al do 
TCE ma ra nhen se. “Em sin to nia com 
di re tri zes na ci o nais, te mos pro cu ra do 
nos co lo car, me nos co mo um ór gão 
pu ni ti vo – sem abrir mão des sa prer- 
ro ga ti va -, e mais co mo um ór gão que 
não me de es for ços pa ra ori en tar a 
ges tão pú bli ca em be ne fí cio da so ci e- 
da de, con for me ex pres sa cla ra men te 
a nos sa Mis são. Nes se es for ço se in- 
clui a di men são pe da gó gi ca da atu a- 
ção do TCE e o es tí mu lo ao con tro le 
so ci al, por meio do con tro le das fer ra- 
men tas de trans pa rên cia e do diá lo go 
per ma nen te”, dis se ele.

Vá ri os ou tros mem bros do Ple no, 
in cluin do o pro cu ra dor-che fe Jai ro 
Ca val can ti, se ma ni fes ta ram na re- 
cep ção ao no vo co le ga, sem pre em 
um tom de aco lhi men to, de se jan do 
su ces so nas no vas fun ções e des ta- 
can do os de sa fi os do con tro le ex ter no 
nos di as atu ais.

Em seu dis cur so de pos se, além de 

agra de cer pe la aco lhi da ca lo ro sa, o 
no vo mem bro da cor te de con tas ma- 
ra nhen se re a fir mou sua dis po si ção de 
co lo car sua ex pe ri ên cia de vi da pú bli- 
ca a ser vi ço do Tri bu nal de Con tas, pa-
ra ele um ór gão cu jas atri bui ções têm 
um gran de pa pel de ci si vo a de sem pe- 
nhar no su ces so das po lí ti cas pú bli cas 
e na cons tru ção de um Ma ra nhão so- 
ci al men te mais jus to.

En cer ran do a ses são, o pre si den te 
Washing ton Oli vei ra re for çou os vo tos 
de boa sor te já ex ter na dos por seus 
pa res e re a fir mou as me lho res ex pec- 
ta ti vas da ca sa em re la ção ao de sem-
pe nho do no vo mem bro. “To dos so- 
mos di a ri a men te con vo ca dos a dar o 
me lhor de nos sa ex pe ri ên cia, co nhe-
ci men to e es pí ri to pú bli co, e com o 
Dr. Mar ce lo Ta va res não se rá di fe ren- 
te. Es ta ca sa con ta com es sas qua li da-
des pa ra fa zer fren te a seus enor mes 
de sa fi os. Se ja mui to bem-vin do, con-
te com o apoio de to dos nós”, de cla- 
rou.

SAÚDE ANIMAL

Ilha pode ganhar centro de acolhimento para animais

SEGUNDO O PARLAMENTAR, OS ANIMAIS RECEBERIAM OS CUIDADOS APROPRIADOS ATÉ QUE OUTRAS PESSOAS PUDESSEM ADOTÁ-LOS

??????????????

O ve re a dor Andrey Mon tei ro (Re- 
pu bli ca nos) so li ci tou ao Po der Exe cu- 
ti vo Mu ni ci pal a cri a ção do Cen tro de
Aco lhi men to e Tra ta men to de Ani- 
mais Aban do na dos. O ob je ti vo é aco- 
lher e hu ma ni zar o tra ta men to dis- 
pen sa do à cães e ga tos aban do na dos
por seus tu to res, pas san do a ocu par
as ru as, sem tra ta men to ou ali men ta- 
ção.

Por meio do cen tro, se gun do o par- 
la men tar, os ani mais re ce be ri am os
cui da dos apro pri a dos até que ou tras
pes so as pu des sem ado tá-los, con tri- 
buin do pa ra evi tar a dis se mi na ção de
do en ças nas ru as.

Pa ra Andrey Mon tei ro, é im por tan- 
te ini ci ar a dis cus são, ten do em vis ta
que, atu al men te, não exis tem es pa ços
des sa na tu re za na ca pi tal ma ra nhen- 
se con tro la dos ou sob fis ca li za ção do
po der pú bli co. “Por is so, foi ajui za da a
Ação Ci vil Pú bli ca, em que o Mi nis té- 
rio Pú bli co do Ma ra nhão re que reu
que a jus ti ça obri gue que o Mu ni cí pio
de São Luís pro vi den cie es se lo cal, pa- 
ra res ga te, cui da do, cas tra men to,
abri go e ado ção de ani mais de pe que- 
no por te”, pon tu ou.

O ve re a dor des ta cou que a pro pos- 
ta do cen tro é pro mo ver o bem-es tar
des ses ani mais aban do na dos, pro- 
por ci o nan do o tra ta men to e tam bém
a pos sí vel ado ção, além de cons ci en ti- 
zar a po pu la ção so bre o res pei to da vi- 
da ani mal. “É im por tan te lem brar
tam bém que guar da de ani mais aban- 
do na dos é do Mu ni cí pio, de ven do o
po der Exe cu ti vo pre ve nir a pro pa ga- 
ção de zo o no ses e ou tras do en ças.
Atu al men te, a so ci e da de ci vil faz o pa- 
pel que de ve ria ser do po der pú bli co,
uti li zan do de re cur sos pró pri os pa ra a
de fe sa dos ani mais”, afir mou.

 
Ilu mi na ção pú bli ca – Na ses são or- 

di ná ria da úl ti ma se gun da-fei ra (30), a
Câ ma ra Mu ni ci pal de São Luís en ca- 
mi nhou re que ri men tos so li ci tan do
ma nu ten ções e me lho ri as na ilu mi- 
na ção pú bli ca da ca pi tal.

A ve re a do ra Sil va na Noely (PTB) so- 
li ci tou, por meio do re que ri men to
475/21, ao se cre tá rio mu ni ci pal de
Obras e Ser vi ços Pú bli cos (Se mosp),
Da vid Col De bel la, a ma nu ten ção da
re de de ilu mi na ção pú bli ca e a po da
de ár vo res que es tão pró xi mas das li- 

nhas de dis tri bui ção na rua 35, lo ca li- 
za da no bair ro Coha trec IV.

No mes mo sen ti do, a ve re a do ra
Con ci ta Pin to (PC doB) apre sen tou o
re que ri men to 1288/21 so li ci tan do à
Se mosp re pa ros em bu ra cos na pis ta e
a me lho ria da ilu mi na ção pú bli ca na
Ave ni da da His tó ria e na rua da Odon- 
to lo gia, am bas lo ca li za das no Coha fu-
ma. “Es sas ru as se en con tram em si tu- 
a ção de ne ces si da de de um olhar do
po der pú bli co mu ni ci pal” dis se. Já o
ve re a dor Al dir Jú ni or (PL) so li ci tou ao
pre fei to de São Luís, Edu ar do Brai de
(Po de mos), que se ja re a li za da a tro ca
da ilu mi na ção pú bli ca da Ave ni da 09,
lo ca li za da na Cohab Anil, por ilu mi-
na ção de LED.

Por fim, o ve re a dor Chi co Car va lho
(PSL) pe diu ao pre fei to Edu ar do Brai- 
de, por meio do re que ri men to
1350/21, a ins ta la ção de ilu mi na ção
pú bli ca na rua 02, no re si den ci al Ita-
ma ra cá II, bair ro An ge lim, ao la do da
Yamaha Mo tos. “É ne ces sá rio ins ta lar
ilu mi na ção pú bli ca nes se lo cal co mo
uma for ma de fa ci li tar a se gu ran ça de
pes so as que pas sam di a ri a men te por
es se tre cho”, dis se o par la men tar.

1

2

Avi so da cor te (1)

Avi so da cor te (2)

Du as vi tó ri as

Du as vi tó ri as

“Nos so ini mi gos de ve ri am ser o pre ço do
fei jão, da luz e da ga so li na”

Tro ca de co man do

En tu lho pre ser va do
A uma se ma na de co me mo rar os 199 anos da In de- 

pen dên cia, o Bra sil vi ve di as de ten são, mer gu lha do
num mar tor men to so de in cer te zas, in da ga ções sem
res pos ta e uma pa na ceia de ma ni fes ta ções de rua. Te rá
atos pa ra de fen der a de mo cra cia e o Es ta do de Di rei to,
ou es cu la char as ins ti tui ções re pu bli ca nas, co mo o Su- 
pre mo Tri bu nal Fe de ral, além de ame a ça de gol pe mi li- 
tar. Por coin ci dên cia o pre si den te Jair Bol so na ro de ci diu
pro mul gar com vá ri os ve tos, na ma dru ga da de on tem, o
pro je to que re vo gou a Lei de Se gu ran ça Na ci o nal, de
1983, con si de ra do um en tu lho fu me gan te da di ta du ra
de 1964.

A LSN che gou a ser usa da pe lo atu al Pre si den te da Re- 
pú bli ca pa ra in ves ti gar crí ti cos e ad ver sá ri os do go ver- 
no. En tre os ve tos es tá a par te que cri mi na li za fa ke news,
tre cho que po de ria atin gir ali a dos e o pró prio pre si den- 
te, in ves ti ga do no inqué ri to das fa ke news no STF. Na
jus ti fi ca ti va, Bol so na ro ale ga que a me di da cau sa in se- 
gu ran ça ju rí di ca “por não dei xar cla ro qual con du ta se- 
ria ob je to da cri mi na li za ção, se a da que le que ge rou a
no tí cia fal sa ou da que le que a com par ti lhou”.

O Art. 359 ve ta do pre vê de um a cin co anos de pri são e
mul ta pa ra quem “pro mo ver ou fi nan ci ar, me di an te uso
de ex pe di en te não for ne ci do di re ta men te pe lo pro ve dor
de apli ca ção de men sa gem pri va da, cam pa nha ou ini ci- 
a ti va pa ra dis se mi nar fa tos in ve rí di cos ca pa zes de com- 
pro me ter o pro ces so elei to ral”. A quem in te res sa es se
ve to? Aos pro fis si o nais da de sin for ma ção. Tra ta-se de
pu nir o dis se mi na dor de fa tos que são “in ve rí di cos”. Al- 
guém tem dú vi da so bre o amon to a do de fa ke news des- 
pe ja dos di a ri a men te, inú me ras ve zes em seu ce lu lar,
pro du zi dos por gen te pa ga ex clu si va men te pa ra en ga- 
nar in cau tos?

Quan tas men ti ras não fo ram dis pa ra das nas re des so- 
ci ais e to do ti po de co mu ni ca ção re la ti vas a su pos ta
frau des na ur na ele trô ni ca – ne nhu ma sem pro va? Ago- 
ra, es sa cri mi na li za ção pas sa a in ci dir e ser pu ni da pe lo
Có di go Pe nal. Is to é, se os ve tos fo rem der ru ba dos no
Con gres so. Até a sa gra da li ber da de de ex pres são, sa cra- 
men ta da no Ar ti go 5º da Cons ti tui ção, pas sou a ser ar- 
ras ta da pa ra den tro do la ma çal das fa ke news. É evi den- 
te que mui tos po de ro sos têm in te res se em usar das fer- 
ra men tas cri mi no sas da fa ke nas elei ções de 2022. Mas
não vai dar dão. Em úl ti ma ho ra, sou be-se que Bol so na- 
ro de sis ti ra dos ve tos.

———————————————————————

O pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, Luiz Fux,
em fa la so bre o dia 7 de se tem bro,  pe diu “res pei to à in- 
te gri da de das ins ti tui ções de mo crá ti cas” nas ma ni fes ta- 
ções mar ca das pa ra a da ta má xi ma da Na ção – A In de- 
pen dên cia do Bra sil.

Fux deu o re ca do na aber tu ra da ses são de on tem do
STF, na re to ma da do jul ga men to do mar co tem po ral das
ter ras in dí ge nas. “Na de mo cra cia, ma ni fes ta ções pú bli- 
cas são pa cí fi cas e a li ber da de de ex pres são não com- 
por ta vi o lên ci as e ame a ças”, pre gou.

O se na dor We ver ton Ro cha co me mo rou du as vi tó ri as
dos tra ba lha do res no Se na do. A re jei ção da mi nir re for- 
ma tra ba lhis ta que per mi tia con tra ta ção sem FGTS, 13º
e fé ri as. E apro va ção do pro je to que re vo ga de cre to pre- 
ju di ci al ao pla no de saú de dos em pre ga dos pú bli cos.

O Se na do der ru bou a re so lu ção que li mi ta va con tri- 
bui ção de es ta tais a pla nos de saú de, fe rin do di rei tos ad- 
qui ri dos dos em pre ga dos das es ta tais, que es ta ri am as- 
se gu ra dos em ne go ci a ções co le ti vas e em es ta tu tos.

———————————————————————

Do pre si den te do Se na do, Ro dri go Pa che co, fa lan do
com go ver na do res so bre a cri se en tre os che fes dos es- 
ta dos e o che fe da Na ção, Jair Bol so na ro.

 
———————————————————————

A Em pre sa Ma ra nhen se de Ad mi nis tra ção Por- 
tuá ria, ges to ra do Por to do Ita qui, pre si di da
por Ted La go, con quis tou o Prê mio Por tos +
Bra sil, na prin ci pal ca te go ria, com a se gun da

no ta do ran king na ci o nal, ao la do do Por to de San tos e
abai xo ape nas do Pa ra na guá.

O vi ce-go ver na dor Car los Bran dão (PSDB)
anun ci ou on tem a cons tru ção, pe lo Es ta do, de
um hos pi tal ve te ri ná rio pa ra ani mais de gran- 

de por te. “Uma so ma de es for ços ao ser vi ço já
pres ta do pe la uni ver si da de Es ta du al do Ma ra nhão”.

O vi ce-go ver na dor Car los Bran dão, dei xou a pre si- 
dên cia es ta du al do PSDB e in di cou pa ra o lu gar o seu ad- 
vo ga do Pe dro Cha gas. Foi o su fi ci en te pa ra es pa lha rem
bo a tos até de su pos ta saí da de Bran dão do Par ti do. Mas
Flá vio Di no tam bém dei xou o co man do do PSB pa ra Bi- 
ra do Pin da ré.
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GA BRI E LA LA GES GON ÇAL VES
Mes tra em Ci ên ci as So ci ais

Sobre supermercados, terminais de ônibus e racismos

Di va guei bas tan te pre sa na no tí cia
da se ma na re tra sa da (ho je cer ta men- 
te já te mos ou tra si mi lar) que en vol via
um ho mem no su per mer ca do. Se gun- 
do a no tí cia ele ti nha 56 anos, ha via
en tra do em uma re de de su per mer ca- 
dos e foi abor da do na saí da por dois
se gu ran ças que lhe acu sa ram de fur- 
to. Pa ra que fos se pro va do o con trá rio,
foi so li ci ta do que o ho mem mos tras se
que não ha via na da es con di do em su- 
as rou pas e cor po. No ví deo, tra jan do
ape nas uma cu e ca, ele per gun ta va em
pran tos “Eu rou bei al gu ma coi sa
aqui?” en quan to es pec ta do res fil ma- 
vam te cen do pa la vras so bre a ati tu de
cons tran ge do ra dos guar das.

En quan to lia mais, fui te le trans por- 
ta da por uma lem bran ça co ti di a na
dis tan te que en vol via meu per cur so
de 12 km co nec ta dos por du as li nhas
de ôni bus, da mi nha ca sa até a Uni- 
ver si da de Fe de ral do Ma ra nhão no
Ba can ga em me a dos de 2011. A
sequên cia de ce nas na me mó ria foi
qua se ro mân ti ca até cer to pon to – o
ôni bus sem pre va zio, às noi tes com
um ven to qua se frio e um ob je to (pro- 
va vel men te ex tin to) cha ma do mp3
player, tor na vam es se per cur so mais
le ve. Sen ta da em um ban co na es pe ra
so fri da pe lo ôni bus que com pen sa va
ape nas pe lo va zio das ca dei ras, as sis- 
tia uma si tu a ção re cor ren te nas noi tes
de ter mi nal. Nor mal men te ha via um
ho mem en cos ta do em pé nos ali cer- 
ces, às ve zes car re gan do uma mo chi la
ou não. Às ve zes eram tra ba lha do res,
às ve zes eram es tu dan tes que co nhe- 
cia de vis ta. Nor mal men te dois po li ci- 
ais che ga vam até es se ho mem, abri- 
am sua mo chi la, re vis ta vam seu cor- 
po. E saíam após di zer al go so bre “ser
o pro ce di men to pa drão”.  Pas sa va pe- 
la mi nha ca be ça um diá lo go tão in gê- 
nuo e su per fi ci al que era ba si ca men te

eu me ques ti o nan do – “Mas o que ele
es ta va fa zen do?  Na da, ele es ta va es- 
pe ran do ôni bus que nem eu”. Até
aqui du rou mi nha nar ra ti va in co lor
pa ra fa lar que es ses ho mens eram
pes so as pre tas.

Ain da me im pres si o na a atu a li za- 
ção cons tan te dos ca sos de ra cis mo
co ti di a no, a ra pi dez com que se atu a- 
li za, a his tó ria de to dos os di as é ra pi- 
da men te su pe ra da por ou tra que rei- 
te ra nos sa in dig na ção. Se pu dés se- 
mos or ga ni zar o ra cis mo co ti di a no
em cai xas de pa pe lão clas si fi ca das
por pa la vras-cha ves en con tra ría mos
as re pe ti ções – “ca sos de su per mer ca- 
do”, “abor da gens po li ci ais”, “cons- 
tran gi men tos em lo jas”, “ca be los cres- 
pos” e mais ou tros tí tu los.

O ca so do “ho mem ne gro no su per- 
mer ca do” e do “ho mem ne gro no ter- 
mi nal de ôni bus” se en con tram em
am bos es ta rem ape nas vi ven do, mas
se rem li dos co mo ame a ças. O pri mei- 
ro foi ao su per mer ca do pes qui sar pre- 
ços, vis to o ce ná rio abis sal de al ta de
va lo res que es ta mos vi ven do pa ra se
ter o bá si co, saiu do su per mer ca do
sem le var na da – o que lhe ren deu a
acu sa ção de fur to. O se gun do, que
ilus trei co mo uma si tu a ção pas sí vel
de vá ri os ho mens pre tos na es pe ra de
um trans por te pú bli co, tem co mo ba- 
se um ho mem ne gro pa ra do, sem fa- 
zer na da, à es pe ra, fa cil men te li do co- 
mo um ris co. Ser acu sa do de rou bar a
co mi da que pre ten dia com prar, mas
não cou be no or ça men to. Ser acu sa do
de qual quer coi sa por sua pre sen ça e
cor po re pre sen ta rem pe ri go. Am bos
re pre sen tam um pe ri go ines ti má vel a
es tru tu ra so ci al ra cis ta se cu lar que so- 
bre vi ve mos.

Sa be o que me es pan ta to da vez nos
ra cis mos co ti di a nos? A in va li da ção
das pa la vras que sa em da bo ca de
uma pes soa pre ta. As ex pli ca ções que
são in su fi ci en tes. “Ca dê a no ta da
com pra? Tá vol tan do de on de? O que

tem na mo chi la?” não adi an ta a per-
gun ta, a res pos ta só é vá li da a par tir de
re fe ren ci ais ma te ri ais – abrir a mo chi- 
la, mos trar a no ta fis cal, abrir a car tei- 
ra, mos trar o re gis tro ge ral, ras gar o
sa co de sal que com prou pa ra o chur- 
ras co pa ra com pro var não ser co caí- 
na, mos trar a con ta que foi pa gar na
lo té ri ca, o li vro que pe gou da bi bli o te- 
ca.  Há uma se gun da saí da que po de
TAL VEZ pri var al guém des ses cons- 
tran gi men tos – a voz de uma pes soa
bran ca que fa la em seu fa vor.

Cho can te é quan do o sis te ma de
jus ti ça fren te a to das as exi gên ci as
ma te ri ais se ne ga a ou vir a voz da ino- 
cên cia. Um de les lem bro com es pan- 
to, o ca so da mo de lo acu sa da de as sal- 
to a mão ar ma da nu ma jo a lhe ria em
2017. Ela es ta va em ou tra ci da de nu- 
ma ses são de fo tos. A pro va de re co- 
nhe ci men to que acu sa va Babiy (co- 
mo era co nhe ci da) ti nha con tra ela
uma úni ca pis ta so bre a sus pei ta que
par ti ci pou do fur to – “os ca be los ca- 
che a dos”. Após um ano e oi to me ses
pre sa foi fi nal men te ino cen ta da do
cri me que sua voz sem pre ne gou tê-lo
co me ti do.

A as so ci a ção de pe ri go atre la da ao
cor po pre to cons truí da his to ri ca men- 
te nas es tru tu ras so ci ais e ju rí di cas
per ma ne ce bem ali men ta da des de
que o cor po pre to su pos ta men te tor-
nou-se li vre. On tem, “va di os e ca po ei- 
ras”. Ho je, te mos o cál cu lo de mo vi- 
men tos nu ma abor da gem po li ci al pa- 
ra não ser li do co mo uma ame a ça, a
no ta guar da da da com pra fei ta ou o
lem bre te de que há uma có pia de la
dis po ní vel no apli ca ti vo de ce lu lar, as
sen sa ções de sur pre sa/me do/es tra-
nha men to a de pen der do pe rí me tro
que cal va os pés. As sis tir a mais uma
re por ta gem no jor nal e pen sar que
po de ria ter si do eu, meu ir mão ou tu.
E a fé que nun ca se jam nos sos so bri- 
nhos da qui a uns anos.

Economia em retração
A eco no mia bra si lei ra vol tou a ra te ar. O

Pro du to In ter no Bru to (PIB) caiu 0,1% no se- 
gun do tri mes tre do ano, con tra ri an do a me- 
di a na das es ti ma ti vas do mer ca do, que
apon ta va pa ra avan ço de 0,2%. En tre 51 paí- 
ses que di vul ga ram o re sul ta do da ati vi da de
en tre abril e ju nho, o Bra sil fi cou na 40ª po si- 
ção, atrás de emer gen tes co mo o Mé xi co,
que, no mes mo pe río do, cres ceu 1,5%, da In- 
do né sia, com in cre men to de 3,3%, e da Tur- 
quia, com al ta de 0,9%.

A re tra ção do PIB vem a se so mar a uma
sé rie de no tí ci as ruins no âm bi to econô mi- 
co. A in fla ção ca mi nha cé le re pa ra os 10% ao
ano, as con tas de luz fi ca rão qua se 7% mais
ca ras nes te mês, com ele va do ris co de ra ci o- 
na men to, o pre ço da ga so li na en cos ta nos R$
7, mais de 14 mi lhões de pes so as con ti nu am
de sem pre ga das e é ele va da a pos si bi li da de
de o Ban co Cen tral dar um cho que de ju ros
no país pa ra ten tar con ter o de sas tre. Eco no- 
mis tas re no ma dos di zem que o Bra sil vi ve o
per ver so qua dro de es tag fla ção, ou se ja, bai- 
xo cres ci men to com in fla ção al ta.

Os nú me ros aber tos do PIB in di cam um
qua dro de for te de te ri o ra ção. A agro pe cuá- 
ria en co lheu 2,8% no se gun do tri mes tre, a
in dús tria caiu 0,2% e os in ves ti men tos tom- 

ba ram 3,6%. A pro du ção agrí co la sen te os
efei tos da cri se hí dri ca, uma vez que a es ti a- 
gem pro lon ga da atra pa lhou o plan tio de vá- 
ri as cul tu ras. As fá bri cas, por sua vez, so frem
com a al ta e a es cas sez de in su mos im por- 
tan tes. E os in ves ti do res bo tam o pé no freio
por cau sa das in cer te zas econô mi cas e po lí- 
ti cas.

Nes se ce ná rio com pli ca do, a prin ci pal
mo la pro pul so ra da ati vi da de, do la do da de- 
man da, em per rou. O con su mo das fa mí li as
fi cou es tag na do en tre abril e ju nho, jus ta- 
men te no pe río do em que mui tas ati vi da des
fo ram re to ma das de pois do hor ror da se gun- 
da on da da pan de mia do no vo co ro na ví rus.
Os bra si lei ros es tão su pe ren di vi da dos e a
ren da do tra ba lho es tá to man do uma so va
da in fla ção. Não há co mo pen sar em re cu pe- 
ra ção des se con su mo di an te do au men to da
con ta de luz e dos ali men tos e dos com bus tí- 
veis mais ca ros.

O PIB de cep ci o nan te po de ria ser ape nas
um pon to fo ra da cur va, mas, se gun do eco- 
no mis tas, as pers pec ti vas pa ra os pró xi mos
me ses são mui to ruins. As chan ces de o país
ra ci o nar ener gia su bi ram mui to e as tur bu- 
lên ci as ge ra das por Bra sí lia ten dem a au- 
men tar à me di da que as elei ções de 2022 fo- 

rem se apro xi man do. Não por aca so, to das
as pro je ções pa ra o cres ci men to econô mi co
des te ano e do pró xi mo es tão en co lhen do. A
re ces são en trou no ra dar.

Boa par te dos obs tá cu los que se co lo cou
no ca mi nho do país po de ria ter si do re mo vi-
da fa cil men te, a co me çar por um en fren ta-
men to cor re to da co vid-19 por par te do go-
ver no. Se hou ves se uma va ci na ção mais cé- 
le re e am pla, as ati vi da des econô mi cas te ri-
am vol ta do mais ra pi da men te e as in cer te- 
zas em re la ção à pan de mia te ri am si do re-
mo vi das do ra dar de em pre sá ri os, in ves ti do-
res e con su mi do res. Mais: a cal ma ria po lí ti ca
te ria evi ta do um dó lar a qua se R$ 5,50, que
in flou to dos os ín di ces de pre ços.

O es tra go es tá fei to, mas ain da é pos sí vel
evi tar o pi or nos pró xi mos me ses. Bas ta que
o go ver no fa ça o que tem de ser fei to. Em vez
de cri ses, cons trua um am bi en te de pa ci fi ca- 
ção, fa vo rá vel aos ne gó ci os, e dei xe de la do o
ne ga ci o nis mo no ca so da cri se hí dri ca. Se
con ti nu ar fin gin do que na da es tá acon te- 
cen do, aí, sim, a fa tu ra a ser pa ga se rá mui to
pe sa da. Não é jus to jo gar mais es se pe so so- 
bre uma po pu la ção so fri da, que só quer o di- 
rei to ao bem-es tar so ci al pre vis to na Cons ti- 
tui ção. Na da mais jus to.

BRU NO LA CER DA
Jor na lis ta, Mes tran do em Co mu ni ca ção, br la cer -
da@gmail.com

O pre ço

Há se te di as, a re no ma da re vis ta For bes anun ci ou:
mes mo em meio à cri se, 40 no vos bra si lei ros al can ça- 
ram o pa ta mar de bi li o ná ri os en tre 2020 e 2021 – ci tan- 
do, na is ta, ape nas os in di ví du os cu jas ri que zas são pu- 
bli ca men te afe rí veis. Ofi ci al men te, o país tem 315 ci da- 
dãos com pa trimô nio su pe ri or a um bi lhão de re ais. A ri- 
que za des tes “su per ri cos”, so ma da, cor res pon de a R$
1,9 tri lhão. Pa ra efei to de com pa ra ção, nos so  pro du to
in ter no bru to (PIB) to ta li zou R$ 7,4 tri lhões, em 2020 – o
que im pli ca no fa to  de que 315 bra si lei ros con cen tram a
ri que za de mais de 25% do país.

Na ou tra pon ta do grá fi co, pes qui sa di vul ga da no fim
de agos to pe lo Ins ti tu to Bra si lei ro de Eco no mia, da Fun- 
da ção Ge tú lio Var gas (IBRE/FGV), re ve la que a po bre za
te ve au men to em 24 das 27 uni da des da fe de ra ção. Des- 
de ja nei ro, 12,8% dos bra si lei ros (27 mi lhões de pes so as)
pas sa ram a vi ver com ren da men sal in fe ri or a R$ 246 por
mês, “li nha da po bre za” es ti ma da pe la FGV So ci al. Em- 
bo ra não exis ta uma li nha úni ca e ofi ci al da po bre za no
Bra sil (ca da ins ti tui ção ado ta a sua me to do lo gia), a clas- 
si fi ca ção da FGV nos per mi te in fe rir que es tes 27 mi- 
lhões de bra si lei ros de têm, no má xi mo, 1,07% do to tal
da ri que za na ci o nal.

Sin te ti zan do: de um la do, 315 pes so as con cen tram
25% da ren da na ci o nal; do ou tro, 27 mi lhões de pes so as
(12,8% da po pu la ção) al can çam 1,07% do to tal de ri que- 
za ge ra do no país. Não bas tas se o gri tan te abis mo que
há en tre am bos os gru pos, o au men to da de si gual da de –
e o pe so do cus to de vi da so bre os mais po bres – é ou tro
fa tor que ge ra im por tan te pre o cu pa ção. Em meio ao au- 
men to da pe nú ria, a ex pec ta ti va de mer ca do pa ra o Ín- 
di ce de Pre ços ao Con su mi dor Am plo (IP CA), in fla ção
ofi ci al do país, su biu pa ra 7,27%, es te ano. Au men ta ram
sen si vel men te, in flu en ci a dos pe la in fla ção e por fa to res
ex ter nos, os va lo res de com bus tí veis, da ener gia elé tri- 
ca, dos in su mos e de al guns im pos tos. Ou se ja, não ape- 
nas se ga nha me nos – ou na da –, co mo tam bém se con- 
se gue com prar me nos com aqui lo que se ga nha.

Se, por um la do, pro fis si o nais

li be rais e em pre sá ri os con se guem

“com pen sar” es te au men to,

re pas san do-os pa ra seus cli en tes e

con su mi do res, por ou tro, a gran de

mas sa as sa la ri a da mui to pou co

po de fa zer, se não cor tar gas tos. 

Quan do is so não é pos sí vel, por ge ral as fa mí li as re- 
cor rem a li nhas de cré di to, e ter mi nam por en di vi dar-se,
en tran do em um ci clo qua se sem pre vi ci o so. Mais pre o- 
cu pan te, ain da, é o fa to de que pe lo me nos 14,7 mi lhões
de pes so as es tão ofi ci al men te de sem pre ga das no país. A
es tes, so mam-se qua se 6 mi lhões de de sa len ta dos – in- 
di ví du os que es tão em ida de eco no mi ca men te ati va,
mas que de sis ti ram de bus car em pre go, por não ter es- 
pe ran ça de en con trar uma opor tu ni da de. Nú me ros, vis- 
tos de ma nei ra iso la das, tan to di zem quan to es con dem.
Nú me ros não fa lam, não sen tem, não vi vem ou mor- 
rem. Mas, nes te ca so, os nú me ros tra du zem vi das, tal
qual as mais de 580 mil vi das per di das no Bra sil, em
meio à pan de mia da CO VID-19 (o que equi va le ria à
mor te de um a ca da dois ci da dãos de São Luís). To das
es tas vi das, no en tan to, têm pre ço. O pre ço da es co lha. O
pre ço de quem, fa zen do ar mi nha ou ban can do a isen- 
ção, inad ver ti da men te com prou o dis cur so de uma po lí- 
ti ca ne fas ta e ex clu den te, em de tri men to de um pro je to
de de sen vol vi men to com jus ti ça so ci al. E o Bra sil de Bol- 
so na ro e Gue des en si na (pa ra fra se an do a le tra de Hum- 
ber to Ges sin ger): o pre ço que se pa ga, às ve zes é al to de- 
mais.
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Esse tipo de manifestação ou expressão pública de descontentamento é algo inédito
para o Talibã, que reprimiu implacavelmente qualquer oposição durante seu regime

AFEGANISTÃO

Mulheres protestam por
seus direitos em Herat

C
er ca de cin quen ta mu lhe res 
ma ni fes ta ram-se nes ta quin- 
ta-fei ra (2) em He rat, no Afe- 
ga nis tão, pa ra de fen der seus 

di rei tos e man ter a pres são so bre o 
no vo re gi me do Ta li bã.” É nos so de ver 
ter edu ca ção, tra ba lho e se gu ran ça”, 
gri ta ram as ma ni fes tan tes em unís so- 
no, al gu mas das quais com fai xas ape- 
lan do ao res pei to pe los di rei tos das 
mu lhe res. “Não te mos me do, es ta mos 
uni das”, gri ta vam, sem se rem in ter- 
rom pi das pe los fun da men ta lis tas is- 
lâ mi cos, que pro me te ram uma ges tão 
mais fle xí vel do que a im pos ta no go- 
ver no an te ri or (1996-2001), ex tre ma- 
men te ra di cal.

Es se ti po de ma ni fes ta ção ou ex- 
pres são pú bli ca de des con ten ta men- 
to é al go iné di to pa ra o Ta li bã, que re- 
pri miu im pla ca vel men te qual quer 
opo si ção du ran te seu re gi me. “Es ta- 
mos aqui pa ra rei vin di car nos sos di- 
rei tos”, ex pli ca Fa resh ta Tahe ri, uma 
das ma ni fes tan tes, en tre vis ta da pe la 
AFP por te le fo ne. “Mu lhe res e me ni- 
nas te mem que o Ta li bã não per mi ta 
que elas fre quen tem a es co la e tra ba- 
lhem”, acres cen tou.

A ma ni fes ta ção ocor reu em He rat, 
ca pi tal de uma pro vín cia no oes te do 
Afe ga nis tão, per to da fron tei ra com o 
Irã. É uma ci da de con si de ra da bas- 
tan te li be ral, pe lo me nos pa ra os pa- 
drões afe gãos. Pe lo me nos uma das 
ma ni fes tan tes usa va bur ca, en quan to 
as de mais usa vam ape nas um véu co- 
brin do o ca be lo, ore lhas e pes co ço.

“Me do e in cer te za” 
“Es ta mos dis pos tas a usar a bur ca

AS MANIFESTANTES PROMETEM CONTINUAR SUA LUTA ATÉ  SEREM OUVIDAS

se eles nos dis se rem pa ra fa zê-lo, mas 
que re mos que as mu lhe res pos sam ir 
à es co la e tra ba lhar”, ex pli ca Fa resh ta 
Tahe ri, ar tis ta e fo tó gra fa. “No mo- 
men to, a mai o ria das mu lhe res que 
tra ba lham em He rat es tá em ca sa, 
com me do e in cer te za”.

Du ran te o pri mei ro re gi me do Ta li- 
bã no Afe ga nis tão, a gran de mai o ria 
das mu lhe res e me ni nas foi pri va da 
de edu ca ção e em pre go.A bur ca era 
obri ga tó ria nas ru as e as mu lhe res 
não po di am se lo co mo ver sem um 
acom pa nhan te do se xo mas cu li no, 
ge ral men te um ho mem de sua fa mí- 
lia. Ago ra, após a to ma da de Ca bul em 
15 de agos to, o Ta li bã afir ma que mu- 
dou e que es tá pron to pa ra de fen der 
um go ver no “in clu si vo”. Mas su as 
pro mes sas fo ram con tra di tas na 
quar ta-fei ra por de cla ra ções na BBC 
do vi ce-che fe do ga bi ne te po lí ti co do 
Ta li bã no Ca tar.

Ques ti o na do so bre o fu tu ro go ver- 

no, que de ve ser anun ci a do na sex ta-
fei ra, Sher Moham mad Ab bas Sta nek- 
zai dis se que “po de não ha ver” mu lhe- 
res mi nis tras ou em car gos de res pon- 
sa bi li da de, e que elas ocu pa ri am ape- 
nas car gos em es ca lões in fe ri o res. 
Uma pers pec ti va ina cei tá vel pa ra as 
ma ni fes tan tes em He rat. “As sis ti mos 
as no tí ci as e ne nhu ma mu lher é vis ta 
nas reu niões or ga ni za das pe lo Ta li-
bã”, diz Ma ri am Ebram, uma das ma-
ni fes tan tes. “Há con ver sas pa ra for- 
mar um go ver no, mas (o Ta li bã) não 
fa la so bre a par ti ci pa ção das mu lhe- 
res”, co men tou ou tra or ga ni za do ra do 
pro tes to, Ba si ra Tahe ri. “Que re mos 
que o Ta li bã acei te fa lar co nos co”, en- 
fa ti za. 

Em He rat, as ma ni fes tan tes pro me-
tem con ti nu ar sua lu ta até que su as 
rei vin di ca ções se jam ou vi das. “Con ti- 
nu a re mos com os pro tes tos”, ga ran te 
Ba si ra Tahe ri. “Eles co me ça ram em 
He rat e lo go se es pa lha rão pa ra ou tras 

CAMPO DE BÚZIOS

Pré-sal: começa produção de volumes excedentes

O CAMPO TEM QUATRO SISTEMAS DE PRODUÇÃO INSTALADOS, COM PRODUÇÃO ATUAL EM TORNO DE 550 MIL BARRIS DE ÓLEO DIÁRIOS

TÂNIA RÊGO

A pro du ção dos vo lu mes ex ce den- 
tes da ces são one ro sa do Cam po de
Bú zi os, lo ca li za do no pré-sal da Ba cia
de San tos, te ve iní cio nes ta quar ta-
fei ra (1º), em re gi me de par ti lha de
pro du ção. 

Se gun do a Pré-Sal Pe tró leo (PP SA),
ges to ra do con tra to de par ti lha de
pro du ção, a ati vi da de ocor re rá de for- 
ma co par ti ci pa da com o con tra to de
ces são one ro sa.

Is so da rá à União di rei to a uma par- 
ce la da pro du ção de Bú zi os pe los pró- 
xi mos 35 anos, am pli an do sua ar re ca- 
da ção com a ex plo ra ção de pe tró leo
no Po lí go no do Pré-Sal.

A es ti ma ti va da PP SA é

que a pro du ção ini ci al

des ti na da à União,

co mo ex ce den te em

óleo, se rá em tor no de 6

mil bar ris por dia já nos

pri mei ros me ses,

au men tan do

gra du al men te ao lon go

dos anos.

Con si de ra do o mai or cam po de pe- 
tró leo em águas pro fun das do mun do,
Bú zi os pro duz pe tró leo de al ta qua li- 
da de e tem “re ser vas subs tan ci ais,
bai xo ris co e bai xo cus to de ex tra ção”,
in for mou a PP SA. Si tu a do a 180 quilô- 
me tros da cos ta bra si lei ra, com área
de 850 quilô me tros qua dra dos (km²),
o cam po tem zo na pro du to ra a mais

de 5 mil me tros de pro fun di da de em
re la ção ao ní vel do mar. Até o mo men-
to, fo ram per fu ra dos 60 po ços que
con fir mam a “ex ce len te” qua li da de
do re ser va tó rio, des ta cou a PP SA.

O cam po tem qua tro sis te mas de
pro du ção ins ta la dos, com pro du ção
atu al em tor no de 550 mil bar ris de
óleo diá ri os. Nos pró xi mos anos, há
pre vi são de en tra da de mais oi to sis te- 
mas, que ele va rão a ca pa ci da de de
pro du ção pa ra 2 mi lhões de bar ris por
dia.

A ope ra do ra do Con tra to de Par ti- 
lha de Pro du ção de Bú zi os é a Pe tro- 
bras, com par ti ci pa ção de 90%, ten do
co mo par cei ros as em pre sas CNODC
Bra sil Pe tró leo e Gás Lt da. e CNO OC
Pe tro leum Bra sil Lt da., com 5%, ca da.
Além de ge rir o con tra to de par ti lha de
pro du ção, a PP SA par ti ci pa di re ta- 
men te das de ci sões co mer ci ais e téc- 
ni cas do con sór cio. A em pre sa vai co- 
mer ci a li zar ain da a par ce la da pro du- 
ção da União.

NOVA YORK E NOVA JERSEY

Inundações deixam
nove mortos nos EUA

A TEMPESTADE PROVOCOU “TAXAS DE CHUVA EXTREMAS”

DAVID DEE DELGADO

Inun da ções cau sa ram a mor te de pe lo me nos no ve
pes so as, ar ras ta ram car ros, sub mer gi ram li nhas do me- 
trô e im pe di ram vo os nos es ta dos nor te-ame ri ca nos de
No va York e No va Jersey, en quan to os resquí ci os do Fu- 
ra cão Ida pro vo ca vam chu vas tor ren ci ais na área. O pre- 
fei to de No va York, Bill de Bla sio, des cre veu as inun da- 
ções e o cli ma na noi te des sa quar ta-fei ra (1º) co mo um
“even to his tó ri co so bre o cli ma”, e o Ser vi ço Na ci o nal do
Cli ma emi tiu um aler ta de emer gên cia de inun da ção e
rai os pa ra a ci da de de No va York pe la pri mei ra vez. Os
es for ços de re cu pe ra ção pa ra re a ti var os sis te mas de
trans por te, que aten dem a mi lhões de mo ra do res da
área me tro po li ta na den sa men te ha bi ta da, já es ta vam
em an da men to na ma nhã de ho je. 

A tem pes ta de pro vo cou “ta xas de chu va ex tre mas”,
de 5 a 7,6 cen tí me tros por ho ra, ao lon go do cor re dor
que vai da Fi la dél fia à ci da de de No va York, in for mou o
Ser vi ço Na ci o nal do Cli ma. Ima gens pu bli ca das em re- 
des so ci ais de ma dru ga da mos tra ram água jor ran do em
pla ta for mas e trens do me trô, e so cor ris tas re ti ran do
pes so as do sis te ma, dis se Li e ber em um co mu ni ca do.
Pe lo me nos uma pes soa mor reu na inun da ção em Pas- 
saic, uma ci da de de No va Jersey, in for mou o pre fei to
Hec tor Lo ra.

A re de NBC, de No va York, no ti ci ou que mais uma
pes soa mor reu em No va Jersey e se te na ci da de de No va
York, in cluin do um me ni no de dois anos. A mí dia lo cal
re la tou que pes so as fi ca ram pre sas nos só tãos, por que a
tem pes ta de fez a água su bir por to da a me tró po le. Os
go ver na do res de No va York e No va Jersey de cla ra ram es- 
ta do de emer gên cia on tem à noi te. To dos os veí cu los
não emer gen ci ais fo ram proi bi dos nas ru as de No va
York até as 5h de ho je de vi do ao cli ma, dis se ram au to ri- 
da des mu ni ci pais no Twit ter.

PAGAMENTOS

Pix Saque e Pix Troco
disponíveis em novembro

NÃO HAVERÁ COBRANÇA PARA PESSOAS NATURAIS.

A par tir de 29 de no vem bro, os cli en tes po de rão usar o
Pix, sis te ma de pa ga men to ins tan tâ neo de sen vol vi do
pe lo Ban co Cen tral (BC), pa ra sa car di nhei ro e re ce ber
tro co em es pé cie em es ta be le ci men tos co mer ci ais e ou- 
tros lu ga res de cir cu la ção pú bli ca. A da ta foi anun ci a da
nes ta quin ta-fei ra (2) pe lo ór gão. 

No Pix Sa que, o cli en te po de rá fa zer sa ques em qual- 
quer pon to que ofer tar o ser vi ço, co mo co mér ci os e cai- 
xas ele trô ni cos, tan to em ter mi nais com par ti lha dos co- 
mo da pró pria ins ti tui ção fi nan cei ra. Nes sa mo da li da- 
de, o cor ren tis ta apon ta rá a câ me ra do ce lu lar pa ra um
có di go QR (ver são avan ça da do có di go de bar ras), fa rá
um Pix pa ra o es ta be le ci men to ou pa ra a ins ti tui ção fi- 
nan cei ra e re ti ra rá o di nhei ro na bo ca do cai xa.

O Pix Tro co per mi te o sa que du ran te o pa ga men to de
uma com pra. O cli en te fa rá um Pix equi va len te à so ma
da com pra e do sa que e re ce be rá a di fe ren ça co mo tro co
em es pé cie. O ex tra to do cli en te es pe ci fi ca rá a par ce la
des ti na da à com pra e a quan tia sa ca da co mo tro co. Nas
du as mo da li da des, as tran sa ções se rão li mi ta das a R$
500 du ran te o dia e a R$ 100 en tre as 20h e as 6h. No en- 
tan to, os ofer tan tes des ses pro du tos po de rão de fi nir li- 
mi tes mais bai xos, ba se a dos no per fil do cli en te, na lo- 
ca li za ção, no ho rá rio da ope ra ção e nos cri té ri os de se- 
gu ran ça. Se gun do o BC, a ofer ta dos dois no vos ser vi ços
se rá op ci o nal. 

Não ha ve rá co bran ça pa ra pes so as na tu rais (pes so as
fí si cas e mi cro em pre en de do res in di vi du ais) pa ra até oi- 
to tran sa ções men sais. O co mér cio que ofe re cer as du as
op ções re ce be rá, da ins ti tui ção fi nan cei ra do usuá rio
sa ca dor, de R$ 0,25 a R$ 0,95 por tran sa ção, de pen den do
da ne go ci a ção com os ban cos e as de mais ins ti tui ções.

São Luís, sexta-feira, 3 de setembro de 2021

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


São Luís, sexta -feira, 03 de setembro de 2021

Responsável: Thayane Maramaldo
E-mail: thaymaramaldo@hotmail.com 6GERAL

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de equipamentos médico hospitalar, para 

atender às necessidades das Unidades de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão/SES. 

Abertura: 29/09/2021, às 09h (horário de Brasília). Local: Site do Portal de Compras do Governo Federal 

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

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

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

São Luís - MA, 31 de agosto de 2021

MARCEL SALIB SOARES SANTOS

Pregoeiro da SES/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2021
PROCESSO Nº 128408/2021/SES

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de lavanderia hospitalar, 
incluindo o fornecimento de todo o enxoval necessário, em regime de comodato, bem como os insumos 
necessários e adequados à execução dos serviços, para atender às necessidades do Hospital de Santa 
Luzia do Paruá.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.
DATA DA ABERTURA: às 08h30, do dia 30/09/2021, horário de Brasília/DF. ID nº [893047].
Local de Realização: Sistema Licitações-e: www.licitacoes-e.com.br.
Edital e demais informações estão disponíveis no site da EMSERH (www.emserh.ma.gov.br).
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou 
amaral.neto@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 31 de agosto de 2021
Francisco Assis do Amaral Neto
Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 284/2021-CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120.940/2021 - EMSERH

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CARROCERIA, SEM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM 
QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL, INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE 
EXIGIDOS POR LEI, PARA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO HOSPITAL DA ILHA, 
NOVA UNIDADE DE SAÚDE A SER ADMINISTRADA PELA EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item.
DATA DA ABERTURA: 30/09/2021, às 09h, horário de Brasília-DF.
Local de Realização: Sistema Licitações-e www.licitacoes-e.com.br.
Edital e demais informações disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou 
maiane.lobao@emserh.ma.gov.br.br ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 31 de agosto de 2021
Maiane Rodrigues Corrêa Lobão
Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 287/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 160.073/2021 – EMSERH
Objeto: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de complementos alimentares para 
abastecimento do Programa do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – CEAF 
(Portaria GM/MS n° 1.554 de 30 de julho de 2013 (alterada pela Portaria GM/MS n° 1.996 de 11 de 
setembro de 2013 – referente grupo 2) para atender às necessidades da Superintendência de Assistência 
Farmacêutica (SUAF), de acordo com a Portaria Conjunta n° 12 de 10 de setembro de 2019, que aprova 
os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêutica para FENILCETONÚRIA. Abertura: 23/09/2021, às 09h 
(horário de Brasília). Local: Site do Portal de Compras do Governo Federal 
(https://www.gov.br/compras/pt-br/). Informações: Comissão Setorial Permanente de Licitação – CSL, 
localizada na Av. Professor Carlos Cunha, s/n, Jaracaty, São Luís/MA, CEP: 65.076-820. E-mail: 
csl@saude.ma.gov.br. Fones: (98) 3198-5558 e 3198-5559.

São Luís - MA, 31 de agosto de 2021
CHRISANE OLIVEIRA BARROS

Pregoeira da SES/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 085/2021
PROCESSO Nº 154069/2021/SES

PREGÃO ELETRÔNICO N° 25/2021-CSL/SEGOV-MA. O PREGOEIRO DA SEGOV/MA torna público 

que será realizada às 10h (horário local), do dia 20 de setembro do corrente ano, no site eletrônico 

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

para a Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em 

fornecimento de memórias para o servidor HPE BLADESYSTEM ENCLOSURE C7000 LÂMINAS 

BL460C GEN9, na forma Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Federal nº 10.520/2002, de 17 de julho de 

2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro 

de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993, de 21 de junho de 1993, e demais 

normas regulamentares pertinentes à espécie. O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos no endereço 

eletrônico: https://www.comprasgovernamentais.gov.br e https://segov.ma.gov.br/, e, ainda, em 

caso de problemas nos sites acima, poderão ser solicitados através do e-mail csl@segov.ma.gov.br, em 

dias úteis, das 09h às 18h.

São Luís/MA, 01 de setembro de 2021

ERICK SILVA LINDOSO

Pregoeiro da CSL/SEGOV/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 25/2021-CSL/SEGOV-MA

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 139401/2021

VIP LEILÕES GESTÃO E LOGÍSTICA LTDA
AVISO DO EDITAL DE LEILÃO

EDITAL DE LEILÃO N.º 002/2021 DEFESORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO A 
DEFESORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, por meio de sua Comissão Especial de 
Alienação de Bens Móveis Patrimoniais Alienáveis, com endereço na Rua da Estrela, n 421. 
Projeto Reviver, Centro, nesta cidade, torna público que fará realizar no dia 21 DE SETEMBRO 
DE 2021, a partir das 11:00 horas, LEILÃO PÚBLICO TIPO MAIOR LANCE OFERTADO, na 
modalidade exclusiva “on-line” no site www. vipleiloes.com.br, para alienação de veículos 
pertencentes ao seu patrimônio e inservíveis ao seu uso, pelo Leiloeiro Público Oficial do Estado 
do Maranhão Sr. VICENTE DE PAULO AL COSTA FILHO, Matrícula 1296- JUCEMA, nos termos 
da Lei n.º 8.666/93 e do Decreto n.º 21.981/32, em conformidade com oContrato nº 01/2021 – 
PROCESSO nº. 236/2020.

 Vicente Paulo

   Leiloeiro Oficial

VIP LEILÕES GESTÃO E LOGÍSTICA LTDA
AVISO DO EDITAL DE LEILÃO

“ELETRONICO / ONLINE” Nº09-2021/SUCATAS DETRAN- MA. DATA:24.09.2021, as 09 Horas. 
VIP Leilões Gestão e Logística Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 08.187.134/0001-75, na condição 
de CONCESSIONÁRIA PÚBLICA de Serviços de Remoção, Guarda e Alienação de Veículos 
Apreendidos em Operações de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito Do Maranhão, 
em conformidade com o Contrato de Concessão Pública nº 07/2016 de 3 março dede 1993, que 
institui normas para Licitações e contratos da Administração Pública, Lei Federal nº 6.575, de 30 
de setembro de 1978, que dispõe sobre o depósito e venda de veículos removidos, apreendidos 
e retidos, em todo o Território Nacional pelas autoridades de trânsito, Lei Federal nº 9.503/97, de 
23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro - CTB no seu Artº. 328, 
Alterado pela Lei nº 13.160 de 25.08.2015, Resolução 623/16 do CONTRAN, Lei Federal nº 
8.722, de 27 de outubro de 1993, que torna obrigatório a baixa de veículo vendidos como 
sucata, Decreto Federal n° 21.981/32 que regula a realização de leilões públicos no país, e em 
conformidade com as demais normas e regulações infra-legais atinentes à espécie, que fará 
realizar, por intermédio do Leiloeiro Oficial do Estado do Maranhão, Sr. VICENTE PAULO 
ALBUQUERQUE, Matrícula 12/96-JUCEMA, nos termos da Lei n.º 8.666/93, Leilão Público, do 
tipo maior lance, para a alienação de veículos na condição de SUCATAS apreendidos e 
removidos nas operações de trânsito promovidas/realizadas pelo DETRAN-MA e não recupera-
dos por seus proprietários nos prazos e formas legais. O leilão acontecerá na modalidade " 
ELETRONICO / ONLINE”, no dia 24 de SETEMBRO de 2021, às 09 horas, sendo o pregão 
ONLINE realizado no site da Vip Leilões, www.vipleiloes.com.br SÃO LUÍS/MA. Mais 
informações sobre o edital de Leilão nº09-2021/ SUCATAS DETRAN-MA, que encontra-se 
disponível de forma gratuita no site do DETRAN-MA (www.detran.ma.gov.br) e no site do 
Leiloeiro Oficial (www.vipleiloes.com.br) ou ainda pelo telefone (11) 3777-0523.

 Vicente Paulo

   Leiloeiro Oficial

AVISO DE CONVOCAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2021-CPL/PMB

A Comissão Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de Bacabal, 
convoca os interessados para continuidade do procedimento licitatório Concorrência 
Pública n° 001/2021-CPL/PMB, iniciada no dia 03 de agosto de 2021, e suspendida 
para julgamento da fase de habilitação e recursos, cujo objeto é a Contratação de 
Empresa Especializada na Execução dos Serviços de Pavimentação Asfáltica 
nas Vias Públicas na dede do município de Bacabal – MA. Fica então marcada a 
reunião para continuidade dos trabalhos para o dia 13/09/2021, às 09:00hs (nove) 
horas na sala de reunião desta Prefeitura. Bacabal/MA, 02 de setembro de 2021. 
ALAN AMORIM NASCIMENTO. Presidente da CPL/PMB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA.AVISO ERRATA DE LICITAÇÃO.O PRE-
GOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI, ESTADO DO MARANHÃO, co-
munica aquém interessa que faz errata no aviso do Pregão Eletrônico nº 12/2021/CPL/PMB, 
publicado no jornal imparcial, no dia 02 de Setembro de 2021, sessão geral, pagina 06. Onde 
se ler “realizará às 09:00horas do dia 20 de Setembro de 2021, Passar a ler-se “realizará às 
09:00horas do dia 23 de Setembro de 2021.Bacuri (MA), 02 de Setembro de 2021.LINELSON 
RIBEIRO RODRIGUES-Pregoeiro.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI

CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA.AVISO ERRATA DE LICITAÇÃO.O PRE-
SIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BACURI, ESTADO DO MARANHÃO, comunica aquém interessa que faz 
errata no aviso da Tomada de Preços nº 07/2021/CPL/PMB, publicado no jornal imparcial, no 
dia 02 de Setembro de 2021, sessão geral, pagina 06. Onde se ler “realizará às 09:00horas do 
dia 23 de Setembro de 2021, Passar a ler-se “realizará às 15:00horas do dia 27 de Setembro de 
2021.Bacuri (MA), 02 de Setembro de 2021.LINELSON RIBEIRO RODRIGUES-Presidente 
da CPL.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI

CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

                        DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 018/2021-DPE

A Defensoria Pública do Estado do Maranhão-DPE, (UASG 453747) através de sua Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, torna público que realizará na forma da Lei nº 10.520/2002, Lei 
nº 8.666/1993, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006, Lei 13.726/2018 e 
demais normas pertinentes, licitação para contratação de empresa especializada em prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar condicionado central, split e 
janela, com fornecimento de peças, componentes e acessórios, instalados nas dependências dos 
prédios da DPE-MA, localizados na capital e no interior do Estado do Maranhão, nas condições e 
especifi cações do termo de referência e seus anexos que são partes integrantes do edital. Data/
Hora do Certame: dia 21/09/2021 à 09:00 horas, a ser realizado no portal Comprasnet, pelo site 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações E-mail: cpldpe@ma.def.br. O Edital se encontra à 
disposição dos interessados nas páginas: www.comprasgovernamentais.gov.br; defensoria.ma.def.br
e www.tce.ma.gov.br. São Luís, 01/setembro/2021. Comissão Permanente de Licitação-DPE

A empresa PARK IMPERIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, inscri-

ta no CNPJ sob o n° 13.059.848/0001-38, vem, por meio do presente e na melhor 

forma de direito, NOTIFICAR os clientes JOSE EDSON DA CONCEICAO, JONAS 

DOMINGOS VALEJO E MARILEIA CUNHA VALEJO, inscritos no CPF sob os nú-

meros 023.757.993-64, 339.026.068-43 E 361.566.138-97, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da publicação do presente, efetuem a purgação da mora 

referente ao contrato de compromisso de compra e venda firmado junto à notificante, 
relativo ao imóvel constituído por QUADRA 11 LOTE 07 E QUADRA 13 LOTE 50, si-

tuado no PARK IMPERIAL, IMPERATRIZ – MA, devendo, os notificados, efetuar, no 
prazo acima, o pagamento das parcelas contratuais em aberto, com vencimentos em 

10/10/2020 A 10/08/2021 E 25/06/2020 A 25/08/2021, devidamente acrescidas dos 

encargos moratórios acertados em contrato. Notifica-se, ainda, que em não havendo 
a purgação da mora, no supracitado prazo, o contrato em questão estará resilido, 

nos termos do artigo 474 do Código Civil, situação esta que ocasionará o imedia-

to regresso dos direitos do retro mencionado imóvel (inclusive de posse e de nova 

comercialização), para a notificante. Notifica-se, finalmente, que uma vez operando 
o desfazimento do contrato, nos termos acima, os valores eventualmente de direito 

dos notificados (após realizadas as deduções e abatimentos rescisórios) estarão à 
disposição dos mesmos no escritório da notificante.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA 

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021-CPL/PMMS. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO 
SENA, Estado do Maranhão, torna público, que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, 
do tipo Menor Preço Global, tendo por objeto a contratação de pessoa(s) jurídica(s) para execução dos serviços 
de conclusão da reforma e ampliação da vigilância sanitária do município de Marajá do Sena – MA, conforme 
edital e anexos. A sessão do certame licitatório será realizada no dia 23 de setembro de 2021, às 09h:00min 
(nove horas), na sala de reunião da Prefeitura, sito na Av. Dep. César Bandeira, s/n, Centro, Marajá do Sena – 
MA. O Edital e seus anexos estão à disposição no site oficial www.marajadosena.ma.gov.br, ou solicitados via 
email licitacaopmms@gmail.com. Esclarecimentos adicionais no endereço supra ou via email de 2º à 6º feira, 
no horário das 08h:00min às 12h:00min. Marajá do Sena – MA, 01 de setembro de 2021. Bruno Henrique 
Galvão de Oliveira. Secretário Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES
ESTADO DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2021

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Nina Rodrigues, Estado do Maranhão, 
torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto 
10.024/2019, MP 1.047/2021, Decreto Municipal nº 05/2021 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por Item, cujo objeto é o 
Registro de Preços para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA USO 
NO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA (PSE), no dia 17 de Setembro de 2021, ás 09h:00 (horário de Brasília), 
através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo 
presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça 
Rui Fernandes Costa, s/n, Centro, Nina Rodrigues/MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço 
eletrônico do Portal de Compras Públicas em https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais 
no mesmo endereço eletrônico, das 08h:00 as 12h:00.

Nina Rodrigues/MA, 02 de Setembro de 2021.
Raimundo Nonato Silva Junior

Pregoeiro

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA

CNPJ – 01.612.834/0001-10
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021. O Município de Governador Nunes Freire (MA), através da Prefeitura Municipal de Go-
vernador Nunes Freire/MA, por meio da Secretária Municipal de Saúde e Saneamento/Fundo Municipal de Saúde, torna público 
aos interessados que, com base na Lei n° 10.520/02, Lei Complementar n°. 123/2006, e subsidiariamente as disposições da Lei n° 
8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará às 09:00h do dia 22 de Setembro de 2021, a licitação na modalidade Pregão Ele-
trônico  n° 019/2021, do tipo menor preço por item, tendo como objeto a Contratação de empresa para  futura e eventual aquisição 
de equipamentos e materiais permanente para o estabelecimento de Saúde Hospital Municipal de Governador Nunes Freire – MA, 
cadastro no CNES nº2457121, para sala de parto deste Hospital de Município de Governador Nunes Freire – MA, de interesse da 
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento/Fundo Municipal de Saúde do Município de Governador Nunes Freire/MA, de acordo 
com Edital e Anexos. A presente licitação será realizada na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire, 
situada na Rua do Varejão n°115, centro, Governador Nunes Freire – MA, e será presidida pelo pregoeiro desta prefeitura municipal. 
O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis para consulta grátis ou ser adquirido no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário 
das 08h00hs (oito horas) às 12h00hs (doze horas) e no site oficial deste poder executivo - www.governadornuesfreire.ma.gov.br, 
onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra, ou pelo e-mail: cplgnf2017@
hotmail.com Governador Nunes Freire - MA, em 02 de setembro de 2021. ÂNGELA MARIA RABELO DE SOUSA – Secretária 
Municipal de Saúde e Saneamento/Fundo Municipal de Saúde.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 032/2021

A Prefeitura Municipal de Pio XII, Estado do Maranhão, Através da Senhora Marcia de Moura Costa Martins, Secretária Municipal 
de Educação, instituído pela portaria 010/2021 de 01 de janeiro de 2021, torna público que realizará às 09h00min (nove horas) ho-
rário local do dia 21 de setembro de 2021, no sistema de pregão eletrônico www.licitapioxii.com.br, licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preço por item, que será julgada pelo seu Pregoeiro e respectiva equipe de apoio, instituída pela Portaria nº 
111/2021 de 25 de fevereiro de 2021, tendo por objeto Registro de Preços para eventual, parcelada e futura aquisição de mobílias 
escolar atendendo assim as necessidades da Secretaria do Municipal de Educação de Pio XII - MA, conforme Edital e Anexos, 
na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos Municipais nº 008/2021 e nº 010/2021, Decreto Federal nº 
7.892/2013 e suas alterações, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, Lei Complementar nº 
155/2016 e aplicando-se subsidiariamente no que couberem a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O 
download deste Edital, assim como o Termo de Referência e todos os anexos estarão disponíveis gratuitamente nas seguintes páginas 
da Internet: www.pioxii.ma.gov.br e www.licitapioxii.com.br, ou poderão ser solicitados através do e-mail pioxiicpl@gmail.com 
ou ainda, na sede da Prefeitura Municipal de Pio XII/MA, Setor de Licitações situado à Rua Senador Vitorino Freire, SN, Centro, 
Pio XII/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00min às 12h00min. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço ou pelo e-mail 
pioxiicpl@gmail.com.

Pio XII - MA, 30 de agosto de 2021.
Marcia de Moura Costa Martins

Secretária Municipal de Educação
Portaria nº 010/2021.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII/MARANHÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

PREFEITURA DE POÇÃO DE PEDRAS

ERRATA AO 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, COMUNICA aos interessados que no Aviso de Licitação Pregão Presencial nº 
014/2021. ONDE SE LÊ: Abertura: 20 de setembro de 2019, às 14:20 horas. LEIA-SE Abertura: 20 de se-
tembro de 2021, às 14:20 horas. As demais informações permanecem inalteradas. Poção de Pedras (MA), 2 
de setembro de 2021. Alisson Campelo da Silva. Secretário Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo. 
Portaria nº 017/2021 GPM

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2021

REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Ad-
ministração e Recursos Humanos do município de Poção de Pedras, torna público que fará licitação na 
modalidade Pregão Presencial para registro de preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, e pela Lei nº 
8.666/93 e alterações. OBJETO: seleção de proposta visando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual e 
futura contratação de empresa especializada na manutenção corretiva e preventiva de motocicletas da frota 
municipal. ABERTURA: 23 de setembro de 2021 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 ou no sitio do município www.pocao-
depedras.ma.gov.br. Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e/ou telefone 
(99) 98534-1094,  email: pmppmacpl@outlook.com. Poção de Pedras (MA), 02 de setembro de 2021. José 
Vanckles Alves Rodrigues. Secretário Mun. Administração.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2021

REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Recursos Humanos do município de Poção de Pedras, 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 altera-
ções. OBJETO: seleção de proposta mais vantajosa para registro de preços objetivando eventual e futura aqui-
sição de Gêneros alimentícios – tipo não perecível, para atender as necessidades A Administração Municipal. 
ABERTURA: 23 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 ou www.pocaodepedras.ma.gov.br. Informações complementares 
poderão ser obtidas no mesmo endereço e/ou Telefone: (99) 98534-1094 email: pmppmacpl@outlook.com. 
Poção de Pedras (MA), 2 de setembro de 2021. José Vanckles Alves Rodrigues. Secretário Mun. Administração

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2021

REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Recursos Humanos do município de Poção de Pedras, torna público que fará licitação na modali-
dade Pregão Presencial para registro de preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, e pela Lei nº 8.666/93 e 
alterações. OBJETO: seleção de proposta mais vantajosa para registro de preços objetivando eventual e futura 
aquisição de Gêneros alimentícios – tipo Perecível, para atender as necessidades da Administração Municipal. 
ABERTURA: 24 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 ou no sitio do município www.pocaodepedras.ma.gov.br. In-
formações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e/ou Telefone (99) 98534-1094,  email: 
pmppmacpl@outlook.com. Poção de Pedras (MA), 2 de setembro de 2021. José Vanckles Alves Rodrigues. 
Secretário Mun. Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO – MA

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: Nº 017/2021.  A Prefeitura Municipal de Santo Amaro 
do Maranhão – MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA torna público 
para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo 
Menor Preço Global, objetivando a contratação de empresa especializada para realização de processo seletivo 
simplificado para contratação por tempo determinado de excepcional interesse público na Prefeitura Municipal 
de Santo Amaro do Maranhão, o qual será processado e julgado em conformidade com as disposições da 
Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 horas do dia 
22 de setembro de 2021. A sessão pública de julgamento será realizada na sala da Comissão Permanente de 
Licitação – CPL, situada à Praça Nossa Senhora da Conceição, S/N, Centro, Santo Amaro do Maranhão – MA, 
no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação. O Edital e seus 
anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita, de 2ª a 6ª, das 08:00 
ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do E-mail: cplsantoamaro.ma@gmail.
com. Santo Amaro do Maranhão (MA), 26 de agosto de 2021. Ana Celia da Silva Souza – Secretário Municipal 
de Educação e Cultura.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DO MARANHÃO

PODER EXECUTIVO
CNPJ: 01.612.671/0001-76

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Rua Dr. Paulo Ramos, nº 143, Bairro Centro, Turiaçu/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU/MA
CONCORRÊNCIA Nº 002/2021

AVISO DE SUSPENSÃO DE SESSÃO

O Município de Turiaçu - MA, através da Presidente da CPL, torna público para conhecimento dos interessados 
que realizará Licitação na modalidade Concorrência nº. 002/2021, Processo Administrativo nº.  45/2021-SE-
MAF, do tipo menor preço global, que tem como objeto a contratação de empresa para prestação dos serviços de 
pavimentação em bloquete no Município de Turiaçu/MA, com data de abertura dia 09/09/2021, às 9h30, FICA 
ADIADA “SINE DIE”, em virtude da necessidade de revisão no projeto básico. Tão logo, atendido, nova data 
será marcada e comunicada por meio de publicação na imprensa Oficial. Maiores esclarecimentos poderão 
ser obtidos na CPL, localizado na Rua Dr. Paulo Ramos, n°143, Centro, Turiaçu, de segunda à sexta feira, no 
horário das 08:00 às 12:00h ou pelo e-mail: cplturiacu.ma@gmail.com. Camila Holanda Carneiro, Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação. Turiaçu/MA, 02 de setembro de 2021.
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Termo de cooperação para busca ativa de potenciais beneficiários dos programas Tarifa
Rural e Tarifa Social, que concede descontos escalonados na conta de luz

GOVERNO E EQUATORIAL

Acordo  garante maior
desconto na conta de luz

O
Go ver no do Ma ra nhão e a 
Equa to ri al Ener gia, que 
con tro la a dis tri bui ção de 
ener gia em to do o es ta do, 

as si na ram nes ta quar ta-fei ra (1º) um 
ter mo de co o pe ra ção pa ra bus ca ati va 
de po ten ci ais be ne fi ciá ri os dos pro- 
gra mas Ta ri fa Ru ral e Ta ri fa So ci al, 
que con ce de des con tos es ca lo na dos 
na con ta de luz.

Pe lo acor do, a Se cre ta ria Es ta du al 
de Saú de (SES) dis po ni bi li za rá sua ba- 
se de da dos pa ra que a Equa to ri al cru- 
ze as in for ma ções com seus ca das- 
tros, en con tre no vos con su mi do res 
que se en qua dram no Ta ri fa So ci al, e 
re pas se os no mes pa ra a Se cre ta ria de 
De sen vol vi men to So ci al (Se des), que 
fa rá o con ta to com os fu tu ros be ne fi- 
ci a dos, ex pli can do co mo eles po dem 
se ca das trar no pro gra ma.

Se gun do Car los Lu la, se cre tá rio de 
Saú de, a co o pe ra ção é fun da men tal 
pa ra per mi tir “um sim ples ca mi nho 
in ver so” no ca das tro e o au men to do 
nú me ro de be ne fi ci a dos. “Em vez da 
fa mí lia pro cu rar a Equa to ri al pra ter 
aces so a Ta ri fa So ci al, a Equa to ri al, 
com ba se nos da dos que a gen te já 
tem no Sis te ma Úni co de Saú de, vai 
con se guir en con trar es sas fa mí li as 
que às ve zes nem sa bem que têm di- 
rei to a es se ti po de des con to”, es cla re- 
ce.

Em ou tra fren te de tra ba lho, a dis- 
tri bui do ra de ener gia de sem pe nha rá 
es for ço con jun to com a Se cre ta ria de 
Agri cul tu ra Fa mi li ar (SAF), Se cre ta ria 
da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci- 
men to (Sa gri ma) e 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) pa ra im- 
ple men tar me di das que vi sem ca das- 
trar no vos con su mi do res, tan to no Ta- 
ri fa So ci al co mo no Ta ri fa Ru ral.

 MARANHÃO POSSUI 958 MIL FAMÍLIAS NO TARIFA SOCIAL.

(FOTO: NAEL REIS)

Le van ta men to da Equa to ri al apon- 
ta que o Ma ra nhão pos sui 958 mil fa- 
mí li as no Ta ri fa So ci al, al can çan do 
cer ca de 5 mi lhões de pes so as, mas 
229 mil ain da po dem re ce ber o be ne- 
fí cio, sen do que 92 mil re si dem na zo- 
na ru ral. O cal cu lo é que, de mo do ge- 
ral, 240 fa mí li as da zo na ru ral po dem 
re ce ber al gum ti po de des con to na 
con ta de luz.

Sér vio Tú lio, pre si den te da Equa to- 
ri al Ener gia, ex pli ca que o ob je ti vo é 
co lo car o Ma ra nhão co mo o es ta do 
que tem o me lhor ín di ce de apro vei ta- 
men to dos be ne fí ci os. “Tra ta-se de 
uma par ce ria pú bli co pri va do que 
bus ca am pli ar a nos sa ba se de ca das- 
tro de cli en tes que fa zem jus à Ta ri fa 
So ci al de ener gia elé tri ca. En tão, é um 
be ne fí cio que mui tos ma ra nhen ses 

ain da têm di rei to e a gen te pre ci sa 
iden ti fi car quem são. E es sa par ce ria 
vai per mi tir ca da vez mais a gen te 
atin gir os nú me ros que per mi te co lo- 
car o Ma ra nhão com o es ta do e a fe de- 
ra ção com o me lhor ín di ce de apro-
vei ta men to des te in di ca dor”, com ple- 
tou.

O go ver na dor Flá vio Di no foi o an-
fi trião do reu nião, que te ve ain da a 
par ti ci pa ção dos se cre tá ri os Ro dri go 
La go (SAF), Sér gio Del mi ro (Sa gri ma), 
o pre si den te da Agerp, Jú lio Men don- 
ça, e mem bros da Equa to ri al, co mo 
Fran ci la So a res, ge ren te de re la ci o na- 
men to com cli en tes, Adail do An dra-
de, exe cu ti vo de ges tão de ca das tro, e 
Car los Hu bert, exe cu ti vo de co mu ni-
ca ção e mar ke ting.

PRESENTE DE ANIVERSÁRIO

São Luís vai ganhar Restaurante da Educação
Em alu são às co me mo ra ções dos 

409 anos de ci da de de São Luís, o Go- 
ver no do Es ta do en tre ga rá o Res tau- 
ran te da Edu ca ção, que pas sa a ser o 
56º Res tau ran te Po pu lar do Es ta do. O 
res tau ran te es tá lo ca li za do na rua do 
Egi to nº 272, Cen tro His tó ri co, e se rá 
des ti na do pa ra ser vi do res e es tu dan- 
tes da edu ca ção bá si ca das re des Es ta- 
du al e Fe de ral, e do en si no su pe ri or 
pú bli co, de ins ti tui ções lo ca li za das na 
Uni da de Re gi o nal de Edu ca ção de São 
Luís, que com põe os mu ni cí pi os de 
São Luís, São Jo sé de Ri ba mar, Pa ço do 
Lu mi ar, Ra po sa e Al cân ta ra.

Além do Res tau ran te da Edu ca ção, 
co or de na do pe la Se cre ta ria de Es ta do 
do De sen vol vi men to So ci al (Se des), 
no lo cal irá fun ci o nar o IE MA Gas tro- 
no mia, de res pon sa bi li da de da Se cre- 
ta ria de Es ta do da Edu ca ção (Se duc).

O ti tu lar da Se des, Már cio Ho nai ser 
des ta ca que a en tre ga de mais es te 
res tau ran te po pu lar, ago ra vol ta do 
pa ra o pú bli co da Edu ca ção, mos tra o 
com pro me ti men to do go ver na dor 
Flá vio Di no com a se gu ran ça ali men- 
tar da po pu la ção. “Em co me mo ra ção 
aos 409 anos da nos sa ca pi tal, o go ver- 
na dor Flá vio Di no te ve es sa be la ini ci- 
a ti va de en tre gar o Res tau ran te da 
Edu ca ção, que é mais um equi pa- 
men to pú bli co em Se gu ran ça Ali men- 
tar e Nu tri ci o nal. Uma de mons tra ção 
de ze lo com a po pu la ção lu do vi cen- 
se”, ex pli cou Már cio Ho nai ser.

O se cre tá rio Már cio Ho nai ser pon- 
tua, ain da, que o Ma ra nhão pos sui a 
mai or re de de res tau ran tes po pu la res 
de to do o Bra sil. “Em 2015 o Es ta do ti- 
nha ape nas 6 res tau ran tes po pu la res, 
to dos na ca pi tal, ago ra es te nú me ro 
che ga a 56. Uma cla ra de mons tra ção 
do com pro mis so do Go ver no do Es ta- 
do com a sua po pu la ção”, des ta cou.

Pa ra o Res tau ran te da Edu ca ção, 
se rão des ti na dos 1 mil al mo ços e 500

RESTAURANTE SERÁ DESTINADO A SERVIDORES E ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

jan ta res di a ri a men te, a um cus to de 
R$ 3 o al mo ço e R$ 1 o jan tar, com um 
car dá pio ri co em nu tri en tes, ela bo ra- 
do pe la equi pe de nu tri ci o nis tas da 
Se des.

De acor do com a se cre tá ria Ad jun ta 
de Se gu ran ça Ali men tar e Nu tri ci o nal 
da Se des, Lour ví dia Cal das, o Res tau- 
ran te da Edu ca ção tem um di fe ren ci al 
que é a o pú bli co al vo: es tu dan tes do 
en si no mé dio e uni ver si tá ri os, as sim 
co mo tam bém pa ra os pro fis si o nais 
da edu ca ção pú bli ca.

“Na mes ma con di ção que é re a li za- 
do pe los nos sos nu tri ci o nis tas, a for- 
ma do tra ba lho com ori en ta ção edu- 
ca ci o nal se rá tam bém des ti na da a es- 
se Res tau ran te da Edu ca ção. O ob je ti- 
vo é ir além da dis tri bui ção de ali men- 
ta ção e fa zer to da uma li nha de Edu- 
ca ção Ali men tar e Nu tri ci o nal. Te mos 
cer te za que os es tu dan tes e ser vi do res 
da edu ca ção fi ca ram fe li zes com es se 
no vo equi pa men to”, res sal ta Lour ví- 

dia Cal das.
O Res tau ran te Po pu lar da Edu ca-

ção tem um gran de di fe ren ci al: os 
usuá ri os pre ci sam se ca das trar atra-
vés da Se duc pa ra te rem aces so ao lo- 
cal, pe lo en de re ço ele trô ni-
co: www.res tau ran te da e du ca-
ção.ma.gov.br ou pe lo app Res tau ran- 
te Po pu lar.

O ho rá rio de 

fun ci o na men to se rá a 

par tir das 11h até as 14h 

pa ra al mo ço e a par tir 

das 16h até as 19h pa ra 

o jan tar.

ENSINO SUPERIOR

Carlos Brandão anuncia
mais obras na UEMA

 VICE-GOVERNADOR VISITOU OBRAS DA UEMA NESTA QUINTA.

In te gran do o pro ces so de ex pan são e cres ci men to da
Uni ver si da de Es ta du al do Ma ra nhão (UE MA), o Go ver- 
no do Es ta do anun ci ou no vos ser vi ços e ini ci a ti vas por
uma edu ca ção de qua li da de. Em vi si ta à UE MA, nes ta
quin ta-fei ra (2), o vi ce-go ver na dor Car los Bran dão vi si- 
tou obras e anun ci ou no vas ações pa ra a ins ti tui ção.
“Vis to ri a mos obras e anun ci a mos ou tros in ves ti men tos
na uni ver si da de e é sem pre um mo ti vo de mui ta ale gria
re tor nar aqui, com mais ações pa ra a ins ti tui ção. E nes sa
agen da, vi si ta mos o pré dio de Ma te má ti ca, em fa se de
con clu são. Tam bém, os no vos pré di os do cur so de En ge- 
nha ria de Pes ca, com ser vi ços ini ci an do, e vi si ta mos
uma in ter ven ção de dre na gem. Me lho rar a vi da aca dê- 
mi ca dos uni ver si tá ri os nos ani ma”, pon tu ou o vi ce-go- 
ver na dor Car los Bran dão.

O vi ce-go ver na dor en tre gou, to da re cu pe ra da e me- 
lho ra da, a Rua do Hor to. Com o ser vi ço, os ca nais da via
fo ram de sobs truí dos e, as sim, vai evi tar ala ga men tos na
área. Ain da na agen da, Car los Bran dão vi si tou o pré dio
de Ma te má ti ca e Fí si ca. Em uma área de 3.731,73 m², o
pré dio de Ma te má ti ca e Fí si ca pos sui dois pa vi men tos
com di ver sas sa las: de au la, dos pro fes so res, da se cre ta- 
ria e da di re ção. 

Car los Bran dão as si nou or dem de ser vi ço pa ra pros- 
se gui men to da cons tru ção do pré dio do Cen tro Mul ti- 
dis ci pli nar de Pes qui sa e ex ten são em Aqui cul tu ra
(Cem pea); e au to ri zou obra de cons tru ção no cam pus,
do Hos pi tal Uni ver si tá rio de Gran des Ani mais, que te rá
in ves ti men tos de R$ 3 mi lhões. As obras na UE MA são
exe cu ta das pe la AGEM. 

O rei tor da UE MA, Gus ta vo Cos ta, ce le brou a re to ma- 
da das obras de cons tru ção do Cem pea e des ta cou o ex- 
pres si vo vo lu me de in ves ti men tos do Go ver no.  Des de
2015, iní cio do Go ver no Flá vio Di no, te mos re ce bi do vo- 
lu me de re cur so sem pre ce den tes na his tó ria da uni ver- 
si da de”, fri sou. 

RECONHECIMENTO

Porto do Itaqui entre os 
3 melhores em gestão

GESTÃO FOI RECONHECIDA NO PRÊMIO PORTOS + BRASIL .

A Em pre sa Ma ra nhen se de Ad mi nis tra ção Por tuá ria
(EMAP), ges to ra do Por to do Ita qui re ce beu, nes ta quar- 
ta-fei ra (1º), o Prê mio Por tos + Bra sil, na prin ci pal ca te- 
go ria da noi te, o Ran king do Ín di ce de Ges tão das Au to- 
ri da des Por tuá ri as (IGAP), com a se gun da me lhor no ta
do país, ao la do do por to de San tos. Em pri mei ro lu gar
fi cou o Por to de Pa ra na guá. A ce rimô nia de en tre ga da
pre mi a ção foi re a li za da em Bra sí lia, com a pre sen ça de
au to ri da des do se tor por tuá rio e do Go ver no Fe de ral. 
“Pa ra fa zer boa ges tão, é pre ci so ter bo as equi pes de ges- 
tão. Nós ti ve mos a opor tu ni da de de cha mar exe cu ti vos
res pei ta dos no mer ca do e de pes so as com ex pe ri ên cia
na ad mi nis tra ção pú bli ca”, afir mou o se cre tá rio na ci o- 
nal de Por tos e Trans por tes Aqua viá ri os, Di o go Pi lo ni.

O pre si den te do Por to do Ita qui, Ted La go, es te ve em
Bra sí lia pa ra a ce rimô nia de en tre ga de tro féus. “Es se
prê mio na ca te go ria Ran king do IGAP, é o re co nhe ci- 
men to de um tra ba lho fo ca do em me lho ria con tí nua e
na al can ce dos me lho res re sul ta dos pa ra o Ita qui, com
res pon sa bi li da de so ci al e am bi en tal pa ra con tri buir
com o de sen vol vi men to do Ma ra nhão e de to da a re gião
que o por to pú bli co ma ra nhen se in flu en cia”, dis se.

O Prê mio Por tos + Bra sil tem co mo prin ci pal ob je ti vo
ava li ar e des ta car os me lho res por tos pú bli cos do Bra sil.
Os por tos re co nhe ci dos fo ram con tem pla dos em qua tro
ca te go ri as téc ni cas: Exe cu ção dos In ves ti men tos Pla ne- 
ja dos; Cres ci men to na mo vi men ta ção; Va ri a ção da mar- 
gem EBIT DA e Ran king do IGAP. A ca te go ria de des ta que
da noi te, o ran king na ci o nal do IGAP, foi ava li a da com
ba se no Ín di ce de Ges tão das Au to ri da des Por tuá ri as
(IGAP), que é com pos to por 15 su bín di ces, le van do em
con si de ra ção o re tor no so bre o ca pi tal, efi ci ên cia ope ra- 
ci o nal, ad mi nis tra ti va, ma nu ten ção dos aces sos aqua- 
viá ri os, aten di men to às no ti fi ca ções da AN TAQ, trans- 
pa rên cia, en tre ou tros as pec tos e a ges tão do Ita qui foi
mais uma vez na ci o nal men te re co nhe ci da co mo uma
das mais efi ci en tes do país.

São Luís, sexta-feira, 3 de setembro de 2021
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Ação foi realizada em conjunto pela Defensoria Pública e pela Casa da Mulher
Brasileira em prol da população LGBTQIA+ da Grande Ilha de São Luís

Do cu men ta ção

PESSOAS TRANS

Mais de 70 retificações
do nome social na Ilha

O
avião es ta va pres tes a par tir
do ae ro por to de São Luís
quan do Ága ta Ba ba lu, de 54
anos, che gou pa ra em bar- 

car. Ela es ta va atra sa da e, ao che gar,
foi im pe di da de en trar por que o no me
que cons ta va na re la ção de pas sa gei- 
ros era de um ho mem. “Aque le ho- 
mem que a com pa nhia aé rea es ta va
es pe ran do era eu, foi uma ver go nha
tão gran de, por que o no me mas cu li no
não re tra ta va a mi nha apa rên cia”, re- 
lem brou Ága ta, du ran te a aber tu ra do
mu ti rão or ga ni za do pe la De fen so ria
Pú bli ca do Ma ra nhão, em con jun to
com a Ca sa da Mu lher Bra si lei ra, pa ra
re ti fi ca ção de no me so ci al e gê ne ro
nos do cu men tos de pes so as trans.

Aque le ho mem que a

com pa nhia aé rea es ta va

es pe ran do era eu, foi

uma ver go nha tão

gran de, por que o no me

mas cu li no não re tra ta va

a mi nha apa rên cia”

Ága ta é mu lher trans e uma das pi o- 
nei ras do mo vi men to LGBTQIA+ no
Ma ra nhão. “De pois de tan to tem po de
lu ta pe lo mo vi men to, ho je vim aqui
pa ra fi nal men te ter o meu no me so ci- 
al em to dos os meus do cu men tos”,

de cla rou.
A ação re a li za da foi ide a li za da após

a ob ser va ção de um ce ná rio com de- 
man da cres cen te nos úl ti mos me ses.
“Hou ve um au men to na pro cu ra de
pes so as trans por ori en ta ção a res pei- 
to do pro ces so de re ti fi ca ção. A gen te
quer mos trar que o pro ce di men to é
bem mais sim ples do que mui tas pes- 
so as ima gi nam. O ob je ti vo é des com- 
pli car e cha mar a aten ção pa ra a ne- 
ces si da de de com pre en são da so ci e- 
da de em ge ral a res pei to do no me so- 
ci al, do quan to es se di rei to dá qua li- 
da de de vi da às pes so as trans”, des ta- 
cou Lin de va nia Mar tins, de fen so ra
pú bli ca ti tu lar do Nú cleo de De fe sa da
Mu lher e Po pu la ção LGBT.

Além da ga ran tia de um di rei to pre- 
vis to em lei, a ação con jun ta re a li za- 
da, no au di tó rio da Ca sa da Mu lher
Bra si lei ra, tam bém é im por tan te na
lu ta con tra o pre con cei to e a dis cri mi- 
na ção. “A De fen so ria tem co mo mis- 
são ga ran tir os di rei tos das pes so as
mais vul ne rá veis, e não se ria di fe ren te
com a po pu la ção trans. Es ta mos aqui
pa ra ga ran tir o aces so à dig ni da de de
ca da pes soa. É um di rei to que de ve ser
pro mo vi do e res pei ta do por to dos
nós”, en fa ti zou o sub de fen sor pú bli- 
co-ge ral, Ga bri el Fur ta do.

Re a li zar es sa ação con jun ta ga ran te
o aces so de to das as pes so as trans a
um di rei to ga ran ti do por lei. “A gen te
es tá aqui fa zen do uma ação efe ti va, já
en ca mi nhan do tu do pa ra que to das
es sas pes so as te nham aces so ao no me
e à iden ti da de que as re pre sen ta, que
pos sam es tar na so ci e da de co mo de- 
se jam e sen do cha ma das da for ma co- 
mo que rem”, des ta cou Su san Lu ce na,

di re to ra da Ca sa da Mu lher Bra si lei ra.

Histórias de superação e autoafirmação
Uma his tó ria bem in te res san te é a

de Oli ver, de 27 anos, e Brai an, de 26,
que tam bém bus ca ram o aten di men- 
to gra tui to da De fen so ria du ran te o
mu ti rão. Am bos são ho mens trans
que, an tes de se afir ma rem, ti ve ram
um re la ci o na men to les bo a fe ti vo.
“Nós es tá va mos no cor po de du as
mu lhe res que se gos ta vam mui to. Na
épo ca, meu pai ado ra va a mi nha en- 
tão na mo ra da, que se tor nou uma fi- 
lha pra ele. O nos so re la ci o na men to
aca bou, mas fi cou a ami za de mais fra- 
ter na que eu co nhe ço. Nós pas sa mos
pe lo pro ces so de afir ma ção de gê ne ro
jun tos e, ho je, pos so di zer que o Brai- 
an é meu ir mão”, con tou Oli ver. “E é
mui to gra ti fi can te po der con tar com a
De fen so ria nes sa eta pa tão im por tan- 
te da nos sa vi da, que é a da re ti fi ca ção
dos nos sos do cu men tos”, com ple tou
Brai an.

Du ran te o aten di men to, o pú bli co
pre sen te no mu ti rão pô de ou vir di ver- 
sas his tó ri as de lu ta e de in cen ti vo,
nas fa las de al gu mas pes so as trans
que já con quis ta ram os do cu men tos
com no me e gê ne ro re ti fi ca dos.

“Is so sig ni fi cou mui ta coi sa pra
mim, uma no va vi da mes mo. Es pe ro
que to das as pes so as trans ve nham
em bus ca de seus di rei tos, que nos
tra zem mais con for to e até se gu ran- 
ça”, fri sou or gu lho sa a ma qui a do ra
Ale xia So fia. “Ho je em dia é mui to
mais fá cil con se guir ga ran tir es se di- 
rei to. Pas sei por es se pro ces so há 5

anos, quan do o trâ mi te ain da era ju di- 
ci al”, ce le bra Stheffany Pe rei ra Cos ta,
de 31 anos, que atu al men te tra ba lha
co mo re cep ci o nis ta na Ca sa da Mu- 
lher Bra si lei ra, em São Luís.

No mu ti rão, os ser vi do res da De- 
fen so ria Pú bli ca aco lhe ram ho mens e
mu lhe res trans que vi e ram em bus ca
da re ti fi ca ção e de ram ori en ta ção ju rí- 
di ca gra tui ta so bre os pro ce di men tos
ne ces sá ri os pa ra a efe ti va ção des se
di rei to. Ao che gar, ca da pes soa en tre- 
gou os do cu men tos pes so ais so li ci ta- 
dos (RG, CPF e cer ti dão de nas ci men- 
to), pa ra ob ten ção das cer ti dões emi- 
ti das pe la DPE/MA. “Nós ga ran ti mos
nes ta ma nhã a emis são de to das as
cer ti dões ele trô ni cas exi gi das pe lo
Pro vi men to de Nº 30, da Cor re ge do- 
ria-Ge ral do Tri bu nal de Jus ti ça do
Ma ra nhão, que ga ran te a re ti fi ca ção
de no me e gê ne ro no es ta do. Nós tam- 
bém ga ran ti mos a emis são da cer ti- 
dão de nas ci men to atu a li za da, que é
ou tro re qui si to do pro vi men to. Fi cam
pen den tes ape nas dois do cu men tos
(cer ti dão de pro tes tos e cer ti dão de
dis tri bui ção de exe cu ção pe nal), que
de pen dem de so li ci ta ções fei tas de
for ma pre sen ci al por ca da pes soa in- 
te res sa da, mas elas já sa em da qui com
to das as ori en ta ções so bre co mo ga- 
ran ti-las”, afir mou Natha lia Ti no co,
as sis ten te so ci al res pon sá vel pe lo
aten di men to psi cos so ci al no Nú cleo
de De fe sa da Mu lher e Po pu la ção
LGBT.

Ca da pes soa que com pa re ceu ao
mu ti rão re ce beu um con ta to te lefô ni- 
co da De fen so ria Pú bli ca, pa ra dar co- 
nhe ci men to so bre as cer ti dões pen- 
den tes as sim que os do cu men tos es ti- 
ve rem em mãos. “As sim, nós po de re- 
mos for ma li zar os re que ri men tos pa- 
ra as ser ven ti as”, ex pli cou a as sis ten te
so ci al Natha lia Ti no co.

Quem não pô de com pa re cer ao
mu ti rão e qui ser con tar com a aju da
da DPE/MA pa ra ob ter a re ti fi ca ção de
no me e gê ne ro po de pro cu rar o Nú- 

cleo da Mu lher e Po pu la ção LGBT, que
fi ca na Ca sa da Mu lher Bra si lei ra
qual quer dia da se ma na, das 8h às
15h, por tan do RG, CPF e a cer ti dão de
nas ci men to.

Na épo ca, meu pai

ado ra va a mi nha en tão

na mo ra da, que se

tor nou uma fi lha pra

ele. O nos so

re la ci o na men to aca bou,

mas fi cou a ami za de

mais fra ter na que eu

co nhe ço. Nós pas sa mos

pe lo pro ces so de

afir ma ção de gê ne ro

jun tos e, ho je, pos so

di zer que o Brai an é meu

ir mão

Efe ti vo e apoio

ARA ME

Po lí cia Fe de ral
de fla gra ope ra ções
na Ter ra Ara ri bóa

A Po lí cia Fe de ral de fla grou du ran te o pe río do de 26 de
agos to e 30 de agos to 2021, na ter ra in dí ge na de Ara ri- 
bóia, lo ca li za da nas pro xi mi da des de Ara me, no Ma ra- 
nhão, a Ope ra ção He fes to.

A He fes to é um dos ei xos ope ra ci o nais da ope ra ção
Anhan gá, a qual te ve co mo es co po mai or o cum pri men- 
to de uma sé rie de me di das de ter mi na das pe lo Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral no bo jo da ADPF (Ar gui ção de Des- 
cum pri men to de Pre cei to Fun da men tal) nº 709.

En tre as me di das a se rem ado ta das pe la União, sa li- 
en ta-se a ex pul são de in va so res das ter ras in dí ge nas, os
quais pra ti cam além do des ma ta men to, da ex tra ção de
ma dei ra e o ga rim po ile gal, o plan tio ile gal de Can na bis
Sa ti va, er va po pu lar men te co nhe ci da co mo Ma co nha.

Com a de fla gra ção da He fes to, foi er ra di ca do mais de
12 mil pés e 5.500 mil mu das de ma co nha nas ter ras in- 
dí ge nas de Ara ri bóia. To da a ma co nha en con tra da, cer- 
ca de 4 to ne la das, fo ra de vi da men te in ci ne ra da.

A ope ra ção tam bém tem co mo es co po fir mar a pre- 
sen ça do Es ta do na re gião, di mi nuin do, por con se guin- 
te, os ín di ces de vi o lên cia e au men tan do a sen sa ção de
se gu ran ça da po pu la ção in dí ge na.

Pa ra de fla gra ção da He fes to a Po li cia Fe de ral em pre- 
gou cer ca de 40 po li ci ais, além de ser vi do res da FU NAI e
da For ça Na ci o nal.

A ação con tou ain da com apoio lo gís ti co do Exér ci to
Bra si lei ro – EB, o qual se deu por in ter mé dio do 50 BIS
(Ba ta lhão de In fan ta ria de Sel va) de Di vi são de Co mu ni- 
ca ção So ci al
De par ta men to de Po lí cia Fe de ral Im pe ra triz/MA, bem
co mo do apoio aé reo: eis que fo ram em pre ga dos dois
he li cóp te ros da que la ins ti tui ção.

A ope ra ção foi de no mi na da HE FES TO em alu são a
deus gre go do fo go, que é a mis tu ra de ga ses a al tas tem- 
pe ra tu ras, ne ces sá ria pa ra in ci ne ra ção do plan tio de
Ma co nha.

São Luís, sexta-feira, 3 de setembro de 2021
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A vacinação ocorrerá na sexta-feira (3) e sábado (4), nos nove pontos espalhados pela
cidade para todos aqueles que tomaram sua segunda dose até 15 de março

Do cu men tos

Lo cais de Va ci na ção
• Cen tro Mu ni ci pal de Va ci na ção, no
Mul ti cen ter Se brae;
• Dri ve-th ru do Shop ping da Ilha
• Dri ve-th ru da UE MA
• Cen tro de Va ci na ção da UE MA
• Cen tro de Va ci na ção da UNDB
• Dri ve-th ru do Ceu ma
• Cen tro de Con ven ções da UF MA
• Dri ve-th ru da UF MA
• IF MA Ma ra ca nã, Zo na Ru ral

Lei tos ocu pa dos

• Lei tos de UTI: 15 de 40 lei tos =
37,5%
• Lei tos clí ni cos (in cluin do os de su -
por te avan ça do): 7 de 50 lei tos = 14%

Sus pei tos de de go lar mu lher
são pre sos

SÃO LUÍS

Idosos de 80 anos ou
mais se vacinam hoje

A pre fei tu ra de São Luís uti li zou as
re des so ci ais pa ra anun ci ou em su as
re des so ci ais a va ci na ção da ter cei ra
do se con tra Co vid-19 pa ra os ido sos
de 80 anos ou mais.

A va ci na ção ocor re rá ho je e ama- 
nhã, sex ta-fei ra (3) e sá ba do (4), nos
no ve pon tos es pa lha dos pe la ci da de,
pa ra to dos aque les que to ma ram sua
se gun da do se até 15 de mar ço.

No dia da va ci na ção se rá ne ces sá- 
rio apre sen tar do cu men to ofi ci al com
fo to e car tão de va ci na ção de São Luís.

Ho rá rio: das 08h às 18h

Com a re du ção dos ca sos de Co vid-

19 a ocu pa ção de lei tos clí ni cos e de
UTI des ti na dos ao tra ta men to da do- 
en ça tam bém ca em.

De acor do com in for ma ções do bo- 
le tim di vul ga do pe la Pre fei tu ra de São
Luís, na úl ti ma quar ta-fei ra (1º), ape- 
nas 37,5% dos lei tos de UTI es tão ocu- 
pa dos, e 14% dos lei tos clí ni cos es tão
sen do usa dos pa ra tra ta men to de pes- 
so as aco me ti das pe lo ví rus.

Ocu pa ção

SANTA HELENA

Mulher é estuprada e morta por estrangulamento
Uma mu lher, iden ti fi ca da co mo

Cleia Con cei ção de Oli vei ra, de 41
anos, foi es tu pra da e mor ta, na úl ti ma
quar ta-fei ra (1º),  na ci da de de San ta
He le na, na Bai xa da Ma ra nhen se. O fe- 
mi ni cí dio acon te ceu no bair ro Mo ra- 
da No va. 

O cor po da ví ti ma foi en con tra do
sem rou pas e com he ma to mas na re- 
gião do pes co ço, ele foi lo ca li za do por
um mo to ta xis ta que pas sa va pró xi mo
ao lo cal. O ho mem aci o nou a Po lí cia
Mi li tar que con fir mou a ve ra ci da de da
in for ma ção.

De acor do com a po lí cia, os pri mei- 
ros exa mes no cor po de Cleia con fir- 
ma ram o abu so se xu al e a cau sa da
mor te por es tran gu la men to. Fa mi li a- 
res da ví ti ma re la ta ram que não a vi- 
am des de a tar de da úl ti ma ter ça-fei ra
(31).

Ain da de acor do com a po lí cia,
Cleia era usuá ria de dro gas e cos tu- 
ma va an dar com ou tros usuá ri os da
re gião. Sus pei tos de se rem os au to res
do fe mi ni cí dio fo ram in ter ro ga dos
pe la po lí cia na tar de da quar ta-fei ra
(1º)

A po lí cia pren deu qua tro ho mens
sus pei tos de as sas si nar e de go lar uma
mu lher, no bair ro Vi la Sa ma ra, Zo na
Ru ral de São Luís. 

A ope ra ção AM MIT foi de fla gra da
pa ra cum prir Man da dos de Pri são e
Man da dos de Bus ca e Apre en são no
âm bi to de in ves ti ga ções dos cri mes e
con tou com a par ti ci pa ção de Po li ci- 
ais Ci vis da SHPP e do 12º Dis tri to Po- 
li ci al.

As in ves ti ga ções fo ram re a li za das
por in ter mé dio da Su pe rin ten dên cia
de Ho mi cí di os e de Pro te ção à Pes so- 
as (SHPP) no Inqué ri to Po li ci al que
apu ra o ho mi cí dio de Ja ke le ni de Oli- 
vei ra Sou sa, ocor ri do no dia 12 de ju- 
nho des te ano.

Mo ti va ção
In for ma ções apu ra das no cur so

das in ves ti ga ções re ve lam que a ví ti- 
ma te ria en vol vi men to no as sas si na to
de uma pes soa que su pos ta men te se- 
ria in te gran te de uma fac ção cri mi no- 
sa ri val. Com par sas do ho mem as sas- 
si na do cap tu ra ram Ja ke le ni e a de go- 
la ram.

Após os pro ce di men tos de pra xe,
os qua tro pre sos se rão en ca mi nha dos
ao sis te ma pe ni ten ciá rio e os ob je tos
apre en di dos se rão ana li sa dos a fim de
apro fun dar as in ves ti ga ções.

Cus tos va riá veis

Por que a con ta au men ta?

NA CON TA

Ve ja co mo fun ci o na
no va ban dei ra
ta ri fá ria de luz

Des de a úl ti ma quar ta-fei ra, dia 1º de se tem bro, os
bra si lei ros es tão sen tin do no bol so os im pac tos da es- 
cas sez de chu vas nas usi nas hi dre lé tri cas. Com a cri a ção
da ban dei ra de es cas sez hí dri ca, o con su mi dor pas sa rá a
pa gar R$ 14,20 ex tras a ca da 100 qui lowatts-ho ra (kWh)
con su mi dos.

A co bran ça ex tra se rá fei ta até 30 de abril de 2022 e en- 
ca re ce rá a con ta de ener gia, em mé dia, em 6,78%, se- 
gun do a Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca (Ane el). A
ban dei ra de es cas sez hí dri ca subs ti tui a ban dei ra ver- 
me lha 2, em vi gor des de ju nho e que so freu re a jus te de
52% em ju lho.

Ini ci al men te, o pa ta mar 2 da ban dei ra ver me lha es ta- 
va em R$ 6,24 pa ra ca da 100 kWh. Com o re a jus te, o va lor
ha via su bi do pa ra R$ 9,49 em ju lho. Na prá ti ca, a ban- 
dei ra de es cas sez hí dri ca cria ou tro pa ta mar, com a co- 
bran ça de R$ 14,20. O au men to não é cal cu la do so bre o
va lor to tal da con ta de luz, mas a ca da 100 kWh con su- 
mi dos.

Cri a das em 2015 pe la Ane el, as ban dei ras ta ri fá ri as re- 
fle tem os cus tos va riá veis da ge ra ção de ener gia elé tri ca
e é di vi di da em ní veis. Elas in di cam quan to es tá cus tan- 
do pa ra o Sis te ma In ter li ga do Na ci o nal (SIN) ge rar a
ener gia usa da nas ca sas, em es ta be le ci men tos co mer ci- 
ais e nas in dús tri as. Quan do a con ta de luz é cal cu la da
pe la ban dei ra ver de, sig ni fi ca que a con ta não so fre ne- 
nhum acrés ci mo.

A ban dei ra ama re la sig ni fi ca que as con di ções de ge- 
ra ção de ener gia não es tão fa vo rá veis, e a con ta so fre
acrés ci mo de R$ 1,874 por 100 qui lowatt-ho ra (kWh)
con su mi do. A ban dei ra ver me lha mos tra que es tá mais
ca ro ge rar ener gia na que le pe río do. A ban dei ra ver me- 
lha é di vi di da em dois pa ta ma res. No pri mei ro pa ta mar,
o va lor adi ci o nal co bra do pas sa a ser pro por ci o nal ao
con su mo, na ra zão de R$ 3,971 por 100 kWh; o pa ta mar
2 apli ca a ra zão de R$ 9,492 por 100 kWh. “Com as ban- 
dei ras ta ri fá ri as, o con su mi dor ga nha um pa pel mais
ati vo na de fi ni ção de sua con ta de ener gia. Ao sa ber, por
exem plo, que a ban dei ra es tá ver me lha, o con su mi dor
po de adap tar seu con su mo e di mi nuir o va lor da con ta
(ou, pe lo me nos, im pe dir que ele au men te)”, ex pli ca a
Ane el.

Com as ban dei ras ta ri fá ri as, o

con su mi dor ga nha um pa pel mais

ati vo na de fi ni ção de sua con ta de

ener gia. Ao sa ber, por exem plo, que

a ban dei ra es tá ver me lha, o

con su mi dor po de adap tar seu

con su mo e di mi nuir o va lor da

con ta

A usi na hi dre lé tri ca, que ge ra ener gia a par tir da for ça
da água nos re ser va tó ri os, é a mais ba ra ta e a pri mei ra
op ção do SIN. Por is so, em épo cas de mui ta chu va e re- 
ser va tó ri os chei os, a ban dei ra ta ri fá ria cos tu ma ser a
ver de, por que a ener gia es tá sen do pro du zi da em gran- 
de ca pa ci da de e em con di ções fa vo rá veis

Em pe río dos de es ti a gem, quan do o ní vel dos re ser va- 
tó ri os di mi nui, é ne ces sá rio cap tar ener gia de ou tros ti- 
pos de usi na, co mo as ter me lé tri cas. Es se ti po de usi na
ge ra ener gia a par tir de com bus tí veis fós seis, co mo car- 
vão, di e sel e gás. Além de ser mais po lu en te, é me nos efi- 
caz e mais ca ra. Por is so, quan do as ter me lé tri cas são
aci o na das, o cus to da ge ra ção de ener gia au men ta e a
ban dei ra ta ri fá ria mu da, já que as con di ções de pro du- 
ção fi cam me nos fa vo rá veis.

Quem faz a ava li a ção das con di ções de ge ra ção de
ener gia no país é o Ope ra dor Na ci o nal do Sis te ma Elé tri- 
co (ONS). É ele que de fi ne a me lhor es tra té gia de ge ra- 
ção de ener gia pa ra aten di men to da de man da. Ela de fi- 
ne a pre vi são de ge ra ção hi dráu li ca e tér mi ca, além do
pre ço de li qui da ção da ener gia no mer ca do de cur to
pra zo.

São Luís, sexta-feira, 3 de setembro de 2021
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Tricolor enfrenta o time paulista, no Estádio Moisés Lucarelli, às 19h, em Campinas-SP,
e precisa vencer para ficar entre os quatro primeiros colocados na Série B 

SÉRIE B

Sampaio, motivado,
encara Ponte Preta
NERES PINTO

I
n vic to há seis par ti das na Sé rie B 
do Cam pe o na to Bra si lei ro, o 
Sam paio Cor rêa vai ten tar se guir 
sua tra je tó ria em bus ca dos qua- 

tro pri mei ros lu ga res, nes ta sex ta-fei- 
ra (3), quan do en fren ta rá a Pon te Pre- 
ta, às 19h, no Es tá dio Moi sés Lu ca rel li, 
em Cam pi nas-SP. Com 34 pon tos, o 
Tri co lor, que se en con tra na quin ta 
po si ção, po de en trar no G4, des de que 
os prin ci pais con cor ren tes (Bo ta fo go 
e Náu ti co) tro pe cem nes ta ro da da. Já 
a Ma ca ca pau lis ta tem ape nas 22 pon- 
tos, no dé ci mo quin to lu gar, e ne ces si- 
ta ven cer pa ra se afas tar dos clu bes 
que es tão mais pró xi mos da zo na de 
re bai xa men to. Os co man da dos do 
téc ni co Gil son Klei na vão ten tar man- 
ter a es cri ta de não per der em ca sa há 
cin co jo gos. Na sua úl ti ma apre sen ta- 
ção em seus do mí ni os, di an te do 
Brus que-SC, vi tó ria fá cil por 3 a 0.

Sa tis fei to com a apli ca ção tá ti ca da 
equi pe, di an te do CSA-AL, o téc ni co 
Fe li pe Su ri an só faz uma al te ra ção na 
for ma ção ini ci al, pois o za guei ro Nil- 
son Jú ni or saiu ma chu ca do no co to- 
ve lo du ran te aque la par ti da e deu lu- 
gar a Éder Li ma, o subs ti tu to. As sim, o 
ti me pro vá vel é es te: Luís Da ni el; Wat- 
son, Joé cio, Éder Li ma e Matheus 
Mas ca re nhas; Be ti nho, Fer rei ra, Eloir 
e Nád son; Je an Sil va e Ci el. “A Pon te é 
um ti me mui to for te no se tor ofen si- 
vo, mas nós va mos ten tar neu tra li zar 
as prin ci pais jo ga das de les e, jo gan do 
com ve lo ci da de, par tir no mo men to 
cer to pa ra o ata que em bus ca do re- 
sul ta do”, co men tou Su ri an an tes da

Re tros pec to

Ar bi tra gem

SAMPAIO VEM DE GRANDE VITÓRIA SOBRE O CSA-AL NO ESTÁDIO CASTELÃO.

JOHN TAVARES

vi a gem.
A Pon te não te rá em cam po a pre- 

sen ça do vo lan te An dré Luiz, por for ça 
con tra tu al, pois es tá em pres ta do até 
maio de 2022 pe lo ti me ma ra nhen se. 
Além dis so, o gru po pon te pre ta no não 
an da na da sa tis fei to com o atra so de 
sa lá ri os. O téc ni co Gil son Klei na ten ta 
mo ti var os jo ga do res, mas sa be que a 
ta re fa não se rá fá cil. Pro vá vel equi pe 
da Pon te Pre ta: Ivan, Fe li pe Al bu quer- 
que, Thi a go Lo pes, Cleylton e Ra fa el 
San tos; An dré Luiz, Lo ca tel li e Ca mi- 
lo; Ia go, Moi sés e Ro dri gão.

Nas oi to par ti das dis pu ta das con tra 
a Pon te Pre ta, pe lo Bra si lei ro, o Sam- 
paio ven ceu du as, em pa tou qua tro e 
per deu ou tras du as, mar cou se te gols 

e so freu igual nú me ro. No en con tro 
mais re cen te, nes te Bra si lei ro, o Tri co-
lor ga nhou por 1 a 0, gol de Je an Sil va, 
na ter cei ra ro da da, dia 17 de ju nho, no 
Cas te lão. O con fron to não tem his tó- 
ri co de go le a da, se gun do le van ta men-
to do ma te má ti co e his to ri a dor do fu- 
te bol, Ma no el Mar tins. Na pri mei ra 
par ti da dis pu ta da dia 17 de ou tu bro 
de 1977, na ca pi tal ma ra nhen se, em- 
pa te por 0 a 0.

O jo go des ta sex ta-fei ra te rá ar bi- 
tra gem do es ta do do Ce a rá. Léo Si mão 
Ho lan da (ár bi tro),os as sis ten tes Clé-
ber do Nas ci men to Lei te e Re nan 
Araú jo da Cos ta. O quar to ár bi tro se rá 
Jack son Ri bei ro So bri nho e o ár bi tro 
do VAR Ra fa el Tra ci.

MÉRITO LEGISLATIVO

Rayssa Leal receberá
Medalha “Canhoteiro”

FADINHA FOI MEDALHA DE PRATA NAS OLIMPÍADAS DE TÓQUIO.

O ple ná rio da As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra nhão
apro vou, na ses são da úl ti ma quar ta-fei ra (1º), o Pro je to
de Re so lu ção Le gis la ti va 31/2021, de au to ria do de pu ta- 
do Du ar te Jú ni or (PSB), que con ce de a Me da lha do Mé- 
ri to Le gis la ti vo Jo sé Ri ba mar de Oli vei ra ‘Ca nho tei ro’ à
atle ta Rayssa Men des Le al, mais co nhe ci da co mo ‘Fa di- 
nha do Ska te’.

Em sua jus ti fi ca ti va, Du ar te des ta ca que Rayssa Le al
co lo cou seu no me na his tó ria do es por te bra si lei ro ao
tor nar-se a me da lhis ta mais jo vem da his tó ria dos jo gos
olím pi cos, con quis tan do com ape nas 13 anos a me da- 
lha de pra ta na ca te go ria ‘Stre et’, na Olim pía da de Tó- 
quio.

O pro po si tor da co men da fri sou que a atle ta é a ter- 
cei ra me da lhis ta mais jo vem da atu al ge ra ção dos Jo gos
Olím pi cos em um es por te in di vi du al, o que mos tra a im- 
por tân cia de in cen ti var e va lo ri zar o es por te ma ra nhen- 
se. “O ca mi nho da Fa di nha do Ska te foi tri lha do com
mui ta lu ta, per sis tên cia, di fi cul da des e de ter mi na ção. O
Ma ra nhão se or gu lha des sa ‘pe que na gi gan te’, que nos
pro vou o quan to va le a pe na in cen ti var os jo vens e o es- 
por te”, fi na li zou.

• Ri ver-PI x La gar to-SE
• MO TO CLUB x Re trô-PE
• Tre ze-PB x Flo res ta-CE
• Ju a zei ren se-BA x Cen tral-PE
• ASA-AL x Sou za-PB
• Ja cui pen se-BA x Atlé ti co-CE
• Ita bai a na-SE x Bahia de Fei ra-BA
• IM PE RA TRIZ x Flu mi nen se-PI

• Ven ce dor (Ri ver-Pi x La gar to-SE) x CRB-
AL
• Ven ce dor (Mo to Club-MA x Re trô-PE) x
Amé ri ca-RN
• Ven ce dor (Tre ze-PB x Flo res ta-CE) x San -
ta Cruz-PE
• Ven ce dor (Ju a zei ren se-BA x Cen tral-PE)
x Fer ro viá rio-CE
• Ven ce dor (ASA-AL x Sou za-PB) x Con fi -
an ça-SE
• Ven ce dor (Ja cui pen se-BA x Atlé ti co-CE)
x ABC-RN
• Ven ce dor (Ita bai a na-SE x Bahia de Fei ra-
BA) x Vi tó ria-BA
• Ven ce dor (Im pe ra triz-MA x Flu mi nen se-
PI) x Bo ta fo go-PB

PRÉ-COPA DO NORDESTE

Papão e Cavalo conhecem adversários

Es tão de fi ni dos os con fron tos da Eli mi- 
na tó ria da Co pa do Nor des te 2022. Em sor- 
teio re a li za do na se de da CBF, nes ta quin ta-
fei ra, 16 clu bes co nhe ce ram seus ad ver sá- 
ri os na pri mei ra fa se eli mi na tó ria do tor- 
neio. O Mo to Club vai en fren tar em jo go
úni co a equi pe do Re trô-PE, em São Luís. Já
o Im pe ra triz, ou tro re pre sen tan te do Ma ra- 
nhão, re ce be rá o Flu mi nen se-PI, no Es tá- 
dio Frei Epi fâ nio. Em ca so de em pa te, a
equi pe ven ce do ra se rá co nhe ci da por meio
de co bran ças de ti ros li vres di re to da mar ca
pe nal. As par ti das es tão pro gra ma das pa ra
acon te cer en tre os di as 13 e 14 de ou tu bro,
e os clas si fi ca dos se guem pa ra a se gun da
pre li mi nar. Tam bém foi de fi ni do o cha ve a- 
men to da se gun da fa se pre li mi nar, com 8
clu bes já clas si fi ca dos de acor do com o
Ran king Na ci o nal de Clu bes.

A Eli mi na tó ria é di vi di da em três fa ses,
as du as pri mei ras em jo gos úni cos, e a úl ti- 
ma com du e los de ida e vol ta. Os clu bes
par ti ci pan tes são di vi di dos de acor do com
o Ran king Na ci o nal de Clu bes. Na pri mei ra
eta pa, 16 clu bes se en fren tam e ape nas oi to
clu bes avan çam. Na se gun da fa se, os clas- 
si fi ca dos en fren tam ti mes me lho res ran- 
que a dos e, na úl ti ma eta pa, se rão de fi ni dos
os qua tro clu bes que se jun tam aos 12 já

ga ran ti dos pa ra a bus ca da “ore lhu da” mais
que ri da do Bra sil.

Con fi ra os con fron tos da Eli mi na tó ria:
Pri mei ra Fa se

Se gun da Fa se – JO GO ÚNI CO

Pro je to di fe ren ci a do

SÃO LUÍS

Projeto Fórum Jaracaty é referência
“É um pro je to que trans for ma vi das,

for ma ci da dãos”. A afir ma ção de Már cia
As sun ção, di re to ra exe cu ti va do Fó rum
Jaracaty, re tra ta o que mui tos jo vens da re- 
gião do bair ro do Jaracaty e su as res pec ti- 
vas fa mí li as bus cam: a mu dan ça de vi da
por meio do es por te e da qua li fi ca ção pro- 
fis si o nal, ofe re ci dos pe lo pro je to. Ini ci a da
em 2003, a ini ci a ti va é re fe rên cia em São
Luís e tem am pli a do su as ati vi da des com
a par ti ci pa ção de im por tan tes par cei ros.

Des de 2012, o pro je to con ta com o pa- 
tro cí nio do go ver no do Es ta do e da Equa- 
to ri al Ma ra nhão por meio da Lei de In cen- 
ti vo ao Es por te, me ca nis mo le gal que tem
pos si bi li ta do a in ser ção de inú me ros jo- 
vens em vul ne ra bi li da de so ci al no es por- 
te. Com tan tos anos de atu a ção, so men te
em 2019, o Fó rum Jaracaty con quis tou a
tão so nha da re for ma da se de, en tre gue
em agos to da que le ano. A re for ma abriu
mais por tas ao pro je to e mais pos si bi li da- 
des às cri an ças e ado les cen tes.

Com a re for ma, foi pos sí vel adap tar
uma ro ti na de ati vi da des aos alu nos, con- 
di ci o nar es pa ço pa ra ca pa ci ta ção pro fis- 
si o nal da co mu ni da de e in se rir no vas mo- 
da li da des es por ti vas, co mo o fut sal. De- 
mais par ce ri as tam bém fo ram fir ma das
nos úl ti mos anos pa ra aten der, prin ci pal- 
men te, aos alu nos, com es pe ci a li da des
que vão des de a psi co lo gia até a nu tri ção.

O mun do de pos si bi li da des que o Fó- 
rum Jaracaty apre sen ta foi o que mo ti vou

De nil son Ro cha des de ce do. Ex-alu no, ho- 
je é ins tru tor de judô do pro je to e fa la,
com or gu lho, de co mo é re pas sar o que
apren deu em to dos es ses anos. “O pro je to
fez tan ta mu dan ça na mi nha vi da, nos es- 
tu dos e no meu com por ta men to que o
meu ob je ti vo é pas sar pa ra eles que o Fó- 
rum Jaracaty va le à pe na, é uma se gun da
ca sa on de se apren de ca mi nhos bons”, re- 
for ça.

As sim co mo De nil son, ou tros jo vens
tor na ram-se ins tru to res no pro je to. É o
ca so de Pau lo Igor, sen sei da tur ma de
judô ves per ti no, e Ed son Li ma, ins tru tor
de In for má ti ca da ins ti tui ção. “Es se é um
pro je to so ci al que de sen vol ve o atle ta, a
fa mí lia, o ci da dão. Pa ra nós, é mo ti vo de
or gu lho par ti ci par des de 2012 do Fó rum
Jaracaty, que só vem cres cen do. Des de a
re for ma da se de, am pli a mos o aces so a
mo da li da des es por ti vas e o re tor no, com a
par ti ci pa ção dos atle tas em cam pe o na- 
tos, nos dá mui to or gu lho”, re la ta Hu bert
de Oli vei ra, exe cu ti vo de co mu ni ca ção da
Equa to ri al Ma ra nhão, pa tro ci na do ra do
pro je to.

Em 18 anos de exis tên cia, mais de 400
cri an ças e jo vens já fo ram aten di dos pe lo
Fó rum Jaracaty. Ca pa ci ta ções, cur sos e
pa les tras tam bém são ofe re ci dos no pro- 
je to, a fim de fo men tar a in ser ção de alu- 
nos e co mu ni da de no mer ca do de tra ba- 
lho. As ações do Fó rum Jaracaty são gra- 
tui tas.

São Luís, sexta-feira, 3 de setembro de 2021

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


oimparcial.com.br IMPAR Thayane Maramaldo
E-mail: maramaldothay@gmail.com 11

O projeto tem como objetivo fomentar o diálogo e a reflexão sobre questões atuais e
relevantes, como Direitos Humanos, equidade de gênero e violência contra a mulher

Ci ne ma nas Re des

Si nop ses dos Fil mes

CIRCUITO UNIVERSITÁRIO

Maranhense em projeto
nacional de cinema

A es tu dan te do 8º pe río do de Jor na- 
lis mo do Cen tro Uni ver si tá rio Es tá cio
São Luís, Thays Oli vei ra, é a re pre sen- 
tan te do Ma ra nhão no Cir cui to Uni- 
ver si tá rio de Ci ne ma. O pro je to acon- 
te ce em to do o Bra sil, com um re pre- 
sen tan te por es ta do, e tem co mo ob je- 
ti vo fo men tar o diá lo go e a re fle xão
so bre ques tões atu ais e re le van tes, co- 
mo Di rei tos Hu ma nos, equi da de de
gê ne ro e vi o lên cia con tra a mu lher.

Por con ta da pan de mia da Co vid-
19, o pro je to, que já acon te ce há mais
de 20 anos, irá acon te cer to tal men te
re mo to e le va o no me “Ci ne ma nas
Re des”. Pro je to ge ren ci a do pe la MPC
Fil mes e pe lo Ins ti tu to Cul tu ra em
Mo vi men to (ICEM).

Na ci o nal men te, qua tro fil mes fo- 
ram es co lhi dos pa ra se rem de ba ti dos
nas re des so ci ais de ca da de ba te dor
por seus re pre sen tan tes em ca da um
de seus es ta dos du ran te os me ses de
se tem bro, ou tu bro e no vem bro. São
eles: “Me xeu com uma, me xeu com
to das”, “Car ne”, “Nun ca mais se rei a
mes ma” e “Se re mos ou vi das”. As ses- 
sões acon te cem na pro gra ma ção a ser

di vul ga da pe lo Ins ta gram da re pre- 
sen tan te, pe lo per fil @comamorthays.
A pri mei ra li ve a ser re a li za da se rá so- 
bre o lon ga “Me xeu com uma, me xeu
com to das”, dia 06/09, às 20h.

Uma mos tra de ci ne ma for ma ta da
pa ra a re a li da de do No vo Nor mal, o
Ci ne ma nas Re des usa rá o Ins ta gram
co mo sua prin ci pal pla ta for ma. Re a li- 
za da pe la MPC Fil mes, com pro du ção
de es tu dan tes uni ver si tá ri os dos 26
es ta dos bra si lei ros e do Dis tri to Fe de- 
ral, a mos tra pro mo ve rá a exi bi ção de
três fil mes e de ba tes com a te má ti ca
Mu lher, en tre os me ses de se tem bro e
no vem bro.

Os fil mes se rão dis po ni bi li za dos
por links com se nha pa ra quem qui ser
as sis tir. En tre os tí tu los se le ci o na dos
es tão o Me xeu com uma, me xeu com
to das, de San dra Wer nek, que reú ne
de poi men tos de mu lhe res que so fre- 
ram abu so se xu al, além dos cur tas Se- 
re mos Ou vi das, de La ris sa Ne po mu- 
ce mo, com mu lhe res do Mo vi men to
Fe mi nis ta Sur do, e da ani ma ção Car- 
ne, de Ca mi la Kter.

A pri mei ra li ve-de ba te es tá mar ca- 
da pa ra quin ta-fei ra, dia 2 de se tem- 
bro, às 21h, no per fil da uni ver si tá ria
de Per nam bu co, Lu a na Ma ria San tos,
mes tran da em His tó ria.  O pro je to é
pro du zi do pe la MPC Fil mes e con ta
com pa tro cí nio do Ins ti tu to CNP Bra- 
sil, da Se cre ta ria Es pe ci al de Cul tu ra,
Mi nis té rio do Tu ris mo e Go ver no Fe- 
de ral.

Me xeu com uma, Me xeu com to- 

das, de San dra Wer nek (Do cu men tá-
rio, Bra sil, 70’, 2017)

Reu nin do de poi men tos de ví ti mas
e so bre vi ven tes, o do cu men tá rio co-
lo ca em pau ta o abu so se xu al. De po- 
en tes co mo a far ma cêu ti ca Ma ria da
Pe nha – que em pre sat o no me à lei de
2006 que cri mi na li za a vi o lên cia con- 
tra a mu lher -, a na da do ra Jo a na Ma-
ra nhão, a ex-mo de lo Lui za Bru net, a
es cri to ra Cla ra Aver buck e vá ri as ou- 
tras mu lhe res cons tro em su as nar ra ti- 
vas, re la tan do os epi só di os so fri dos e
ana li san do o fenô me no ge ne ra li za do
da cul pa bi li za ção da ví ti ma e da in ti-
mi da ção co mo for ma de evi tar de- 
nún ci as con tra os agres so res.

Car ne, De Ca mi la Ka ter

Crua, Mal Pas sa da, Ao Pon to, Pas- 
sa da e Bem Pas sa da. Cin co mu lhe res
com par ti lham ex pe ri ên ci as ín ti mas e
pes so ais so bre sua re la ção com o pró- 
prio cor po des de a in fân cia até a ter- 
cei ra ida de.

Se re mos Ou vi das
Co mo exis tir em uma es tru tu ra se-

xis ta e ou vin te? Ga bri e la, Cel ma e Kli- 
cia, três mu lhe res sur das com re a li da- 
des di fe ren tes, com par ti lham su as lu- 
tas e tra je tó ri as no mo vi men to fe mi- 
nis ta sur do.

ANIVERSÁRIO DA CIDADE

AMEI faz evento com
entrevistas sobre São Luís

HORÁRIOS DAS LIVES ESTÃO NO NO INSTAGRAM @AMEIMAIS.

Es tá se apro xi man do mais um ani ver sá rio da ca pi tal
ma ra nhen se, dia 8 de se tem bro (pró xi ma quar ta-fei ra),
e pa ra brin dar a da ta fes ti va se rá re a li za do um ci clo de
en tre vis tas, ten do sem pre co mo te ma nu an ces pi to res- 
cas da ci da de. Es te se rá o se gun do ano con se cu ti vo, que
a As so ci a ção Ma ra nhen se dos Es cri to res In de pen den tes
(AMEI) re a li za o ci clo de en tre vis tas.

Par ti cu la ri da des de São Luís, co mo: seus ci ne mas an- 
ti gos, a ar qui te tu ra mo der na, Ana Jan sen, a his tó ria das
bo a tes da ca pi tal, os há bi tos e cos tu mes de dé ca das pas- 
sa das e a fun da ção da ci da de se rão abor da das nes sa sé- 
rie de en tre vis tas, que se rá re a li za da nos fe ri a dos dos di- 
as se te e oi to de se tem bro (pró xi mas quar ta-fei ra e quin- 
ta-fei ra). Os ho rá ri os das li ves são 11h, 16h e 19h, e po- 
de rão ser acom pa nha das gra tui ta men te no per fil da re- 
de so ci al Ins ta gram da AMEI (@amei mais). 

 Pa ra Eden Jr, um aman te in ve te ra do da ci da de, prin- 
ci pal men te de sua ar qui te tu ra co lo ni al, que ado ra pas- 
se ar pe las ru as do cen tro e não dei xa a ci da de no seu
ani ver sá rio por ne nhum ou tro lu gar do mun do: “es sa é
uma opor tu ni da de im per dí vel, pa ra os lu do vi cen ses
apai xo na dos pe la Ci da de dos Azu le jos, de co nhe ce rem
e ex plo ra rem mais so bre a nos sa ci da de, pe la pers pec ti- 
va de fi gu ras que têm es tu da do e vi vi do as pec tos mui to
sin gu la res da ca pi tal, e que di fi cil men te se rão tra ta dos
em ou tras oca siões.” 

Jo sé Vi e gas, pre si den te da AMEI, que nos úl ti mos
anos se trans for mou no prin ci pal dí na mo pro pa ga dor
da li te ra tu ra na ci da de, en ten de que: “uma das prin ci- 
pais fun ções da AMEI é tra tar e pro mo ver a his tó ria e a
cul tu ra de São Luís, e es sa no bre ta re fa es tá ab so lu ta- 
men te con gru en te com es sa sé rie de en tre vis tas so bre a
ca pi tal ma ra nhen se. Des sa for ma, a AMEI tem o mai or
in te res se em in cen ti var pro je tos que vi sam de ba ter e
com pre en der me lhor a nos sa ci da de.”

AMAN DA BIT TEN COURT

Con fi ra:

Shang-Chi e a Len da dos Dez Anéis

Ho rá ri os Uma Noi te de Cri me: A Fron tei ra

Af ter – De pois do De sen con tro

FIM DE SEMANA

Confira estreias nos cinemas de São Luís

ESTREIA MAIS AGUARDADA É A DO LONGA DA MARVEL “SHANG-CHI E A LENDA DOS DEZ ANÉIS”.

Fi nal de se ma na pe de um ci ne mi nha,
e O Im par ci al se pa rou o me lhor da pro gra- 
ma ção dos ci ne mas de São Luís pa ra apro- 
vei tar nas te lo nas.

Si nop se: Shang-Chi é um jo vem chi nês
cri a do por seu pai em re clu são, sen do trei- 
na do em ar tes mar ci ais. Quan do ele tem a
chan ce de en trar em con ta to com o res to
do mun do, lo go per ce be que seu pai não é
o hu ma ni tá rio que di zia ser, ven do-se obri- 
ga do a se re be lar.

On de as sis tir:
UCI Ki no plex – Shop ping da Ilha

Ci ne ma Cinesystem – Shop ping Rio Anil
Ki no plex Gol den – Gol den Shop ping
Ci né po lis – São Luís Shop ping
Cen ter plex – Pá tio Nor te Shop ping

Si nop se: Ade la e seu ma ri do Ju an vi vem
no Te xas, on de Ju an tra ba lha co mo aju dan- 
te de fa zen da pa ra a ri ca fa mí lia Tuc ker. Ju- 

an im pres si o na o pa tri ar ca de Tuc ker, Ca- 
leb, mas is so ali men ta a rai va e o ciú mes do
fi lho de Ca leb, Dylan. Na ma nhã se guin te
ao ex pur go, uma gan gue mas ca ra da de as- 
sas si nos ata ca a fa mí lia Tuc ker, in cluin do a
es po sa de Dylan e sua ir mã, for çan do as
du as fa mí li as a se uni rem e lu ta rem en- 
quan to o país se trans for ma em ca os e os
Es ta dos Uni dos co me çam a se de sin te grar
em tor no de les.

On de as sis tir:
Ci né po lis – São Luís Shop ping
Cen ter plex – Pá tio Nor te Shop ping

Si nop se: As sim que Tes sa (Jo sephi ne
Lang ford) to ma a mai or de ci são da sua vi-
da, tu do mu da. Re ve la ções ines pe ra das so- 
bre sua fa mí lia, e de pois so bre Har din (He- 
ro Fi en nes Tif fin), co lo cam tu do o que eles
sa bi am an tes em dú vi da e tor nam mais di- 
fí cil rei vin di car um fu tu ro jun tos.

On de as sis tir: 
UCI Ki no plex – Shop ping da Ilha
Ci ne ma Cinesystem – Shop ping Rio Anil
Ki no plex Gol den – Gol den Shop ping
Ci né po lis – São Luís Shop ping
Cen ter plex – Pá tio Nor te Shop ping

"ELA TÁ MOVIMENTANDO"

Dulce María e Kevin O Chris em parceria

ANÚNCIO DO LANÇAMENTO DA MÚSICA FOI UM DOS ASSUNTOS MAIS COMENTADOS DO TWITTER.

Ke vin O Ch ris fe chou uma par ce ria
com Dul ce Ma ria e pro me te sur pre en der
o pú bli co com uma no va ver são do hit Ti- 
po gin, in ti tu la do Ela tá mo vi men tan do.

O anún cio do lan ça men to da mú si ca
foi fei to pe las re des so ci ais e se tor nou um
dos as sun tos mais co men ta dos do Twit ter.

O no vo hit veio

acom pa nha do da ca pa do

sin gle, que mos tra o Cris to

re den tor e a ci da de

ma ra vi lho sa co mo pla no

de fun do.

A prin cí pio tu do co me çou na quar ta-
fei ra (01/09), quan do a ex-Re bel de sur- 

pre en deu os fãs bra si lei ros e cri ou uma
playlist de funk em seu per fil do Spotify.

Dul ce se le ci o nou hits de di fe ren tes
épo cas e co lo cou ar tis tas co mo Anit- 
ta, Bon de do Ti grão, DJ Mal bo ro, Mc Re- 
bec ca, Va les ca Po po zu da, Mc Mar ci- 
nho, Fu ra cão 2000 e ou tros no mes de pe- 
so.

Os hits pre di le tos de la ain da in clu em
os su ces sos Bo la do na, Ela só pen sa em
bei jar, Ce rol na mão, Tre men do va ci- 
lão e Tchut chu ca.

En tre tan to, Ke vin co men tou na re de
so ci al que a can to ra não ti nha co lo ca do
ne nhu ma can ção de le na playlist.

“Po xa, Dul ce Ma ría cri ou uma playlist
de funk e não co lo cou uma mú si ca mi- 
nha? Tô mal, fa mí lia”, es cre veu o fun kei ro.

Na sequên cia, a ar tis ta re ba teu e deu a
di ca: “Oo o oi Ke vin! Eu ado ro tua mú si ca
‘Ela Tá Mo vi men tan do’. Vou adi ci o ná-la
na mi nha playlist. Ama nhã mes mo a su- 
bo!”.

Em res pos ta, o can tor es cre veu: “Sua
gra ça e sua ener gia…”.

São Luís, sexta-feira, 3 de setembro de 2021

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


São Luís, sexta -feira, 03 de setembro de 2021

Responsável: Thayane Maramaldo
E-mail: thaymaramaldo@hotmail.com 6GERAL

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de equipamentos médico hospitalar, para 

atender às necessidades das Unidades de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão/SES. 

Abertura: 29/09/2021, às 09h (horário de Brasília). Local: Site do Portal de Compras do Governo Federal 

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

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

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

São Luís - MA, 31 de agosto de 2021

MARCEL SALIB SOARES SANTOS

Pregoeiro da SES/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2021
PROCESSO Nº 128408/2021/SES

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de lavanderia hospitalar, 
incluindo o fornecimento de todo o enxoval necessário, em regime de comodato, bem como os insumos 
necessários e adequados à execução dos serviços, para atender às necessidades do Hospital de Santa 
Luzia do Paruá.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.
DATA DA ABERTURA: às 08h30, do dia 30/09/2021, horário de Brasília/DF. ID nº [893047].
Local de Realização: Sistema Licitações-e: www.licitacoes-e.com.br.
Edital e demais informações estão disponíveis no site da EMSERH (www.emserh.ma.gov.br).
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou 
amaral.neto@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 31 de agosto de 2021
Francisco Assis do Amaral Neto
Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 284/2021-CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120.940/2021 - EMSERH

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CARROCERIA, SEM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM 
QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL, INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE 
EXIGIDOS POR LEI, PARA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO HOSPITAL DA ILHA, 
NOVA UNIDADE DE SAÚDE A SER ADMINISTRADA PELA EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item.
DATA DA ABERTURA: 30/09/2021, às 09h, horário de Brasília-DF.
Local de Realização: Sistema Licitações-e www.licitacoes-e.com.br.
Edital e demais informações disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou 
maiane.lobao@emserh.ma.gov.br.br ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 31 de agosto de 2021
Maiane Rodrigues Corrêa Lobão
Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 287/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 160.073/2021 – EMSERH
Objeto: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de complementos alimentares para 
abastecimento do Programa do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – CEAF 
(Portaria GM/MS n° 1.554 de 30 de julho de 2013 (alterada pela Portaria GM/MS n° 1.996 de 11 de 
setembro de 2013 – referente grupo 2) para atender às necessidades da Superintendência de Assistência 
Farmacêutica (SUAF), de acordo com a Portaria Conjunta n° 12 de 10 de setembro de 2019, que aprova 
os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêutica para FENILCETONÚRIA. Abertura: 23/09/2021, às 09h 
(horário de Brasília). Local: Site do Portal de Compras do Governo Federal 
(https://www.gov.br/compras/pt-br/). Informações: Comissão Setorial Permanente de Licitação – CSL, 
localizada na Av. Professor Carlos Cunha, s/n, Jaracaty, São Luís/MA, CEP: 65.076-820. E-mail: 
csl@saude.ma.gov.br. Fones: (98) 3198-5558 e 3198-5559.

São Luís - MA, 31 de agosto de 2021
CHRISANE OLIVEIRA BARROS

Pregoeira da SES/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 085/2021
PROCESSO Nº 154069/2021/SES

AVISO DE CONVOCAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2021-CPL/PMB

A Comissão Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de Bacabal, 
convoca os interessados para continuidade do procedimento licitatório Concorrência 
Pública n° 001/2021-CPL/PMB, iniciada no dia 03 de agosto de 2021, e suspendida 
para julgamento da fase de habilitação e recursos, cujo objeto é a Contratação de 
Empresa Especializada na Execução dos Serviços de Pavimentação Asfáltica 
nas Vias Públicas na dede do município de Bacabal – MA. Fica então marcada a 
reunião para continuidade dos trabalhos para o dia 13/09/2021, às 09:00hs (nove) 
horas na sala de reunião desta Prefeitura. Bacabal/MA, 02 de setembro de 2021. 
ALAN AMORIM NASCIMENTO. Presidente da CPL/PMB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA.AVISO ERRATA DE LICITAÇÃO.O PRE-
GOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI, ESTADO DO MARANHÃO, co-
munica aquém interessa que faz errata no aviso do Pregão Eletrônico nº 12/2021/CPL/PMB, 
publicado no jornal imparcial, no dia 02 de Setembro de 2021, sessão geral, pagina 06. Onde 
se ler “realizará às 09:00horas do dia 20 de Setembro de 2021, Passar a ler-se “realizará às 
09:00horas do dia 23 de Setembro de 2021.Bacuri (MA), 02 de Setembro de 2021.LINELSON 
RIBEIRO RODRIGUES-Pregoeiro.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI

CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

A empresa PARK IMPERIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, inscri-

ta no CNPJ sob o n° 13.059.848/0001-38, vem, por meio do presente e na melhor 

forma de direito, NOTIFICAR os clientes JOSE EDSON DA CONCEICAO, JONAS 

DOMINGOS VALEJO E MARILEIA CUNHA VALEJO, inscritos no CPF sob os nú-

meros 023.757.993-64, 339.026.068-43 E 361.566.138-97, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da publicação do presente, efetuem a purgação da mora 

referente ao contrato de compromisso de compra e venda firmado junto à notificante, 
relativo ao imóvel constituído por QUADRA 11 LOTE 07 E QUADRA 13 LOTE 50, si-

tuado no PARK IMPERIAL, IMPERATRIZ – MA, devendo, os notificados, efetuar, no 
prazo acima, o pagamento das parcelas contratuais em aberto, com vencimentos em 

10/10/2020 A 10/08/2021 E 25/06/2020 A 25/08/2021, devidamente acrescidas dos 

encargos moratórios acertados em contrato. Notifica-se, ainda, que em não havendo 
a purgação da mora, no supracitado prazo, o contrato em questão estará resilido, 

nos termos do artigo 474 do Código Civil, situação esta que ocasionará o imedia-

to regresso dos direitos do retro mencionado imóvel (inclusive de posse e de nova 

comercialização), para a notificante. Notifica-se, finalmente, que uma vez operando 
o desfazimento do contrato, nos termos acima, os valores eventualmente de direito 

dos notificados (após realizadas as deduções e abatimentos rescisórios) estarão à 
disposição dos mesmos no escritório da notificante.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA 

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021-CPL/PMMS. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO 
SENA, Estado do Maranhão, torna público, que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, 
do tipo Menor Preço Global, tendo por objeto a contratação de pessoa(s) jurídica(s) para execução dos serviços 
de conclusão da reforma e ampliação da vigilância sanitária do município de Marajá do Sena – MA, conforme 
edital e anexos. A sessão do certame licitatório será realizada no dia 23 de setembro de 2021, às 09h:00min 
(nove horas), na sala de reunião da Prefeitura, sito na Av. Dep. César Bandeira, s/n, Centro, Marajá do Sena – 
MA. O Edital e seus anexos estão à disposição no site oficial www.marajadosena.ma.gov.br, ou solicitados via 
email licitacaopmms@gmail.com. Esclarecimentos adicionais no endereço supra ou via email de 2º à 6º feira, 
no horário das 08h:00min às 12h:00min. Marajá do Sena – MA, 01 de setembro de 2021. Bruno Henrique 
Galvão de Oliveira. Secretário Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES
ESTADO DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2021

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Nina Rodrigues, Estado do Maranhão, 
torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto 
10.024/2019, MP 1.047/2021, Decreto Municipal nº 05/2021 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por Item, cujo objeto é o 
Registro de Preços para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA USO 
NO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA (PSE), no dia 17 de Setembro de 2021, ás 09h:00 (horário de Brasília), 
através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo 
presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça 
Rui Fernandes Costa, s/n, Centro, Nina Rodrigues/MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço 
eletrônico do Portal de Compras Públicas em https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais 
no mesmo endereço eletrônico, das 08h:00 as 12h:00.

Nina Rodrigues/MA, 02 de Setembro de 2021.
Raimundo Nonato Silva Junior

Pregoeiro

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA

CNPJ – 01.612.834/0001-10
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021. O Município de Governador Nunes Freire (MA), através da Prefeitura Municipal de Go-
vernador Nunes Freire/MA, por meio da Secretária Municipal de Saúde e Saneamento/Fundo Municipal de Saúde, torna público 
aos interessados que, com base na Lei n° 10.520/02, Lei Complementar n°. 123/2006, e subsidiariamente as disposições da Lei n° 
8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará às 09:00h do dia 22 de Setembro de 2021, a licitação na modalidade Pregão Ele-
trônico  n° 019/2021, do tipo menor preço por item, tendo como objeto a Contratação de empresa para  futura e eventual aquisição 
de equipamentos e materiais permanente para o estabelecimento de Saúde Hospital Municipal de Governador Nunes Freire – MA, 
cadastro no CNES nº2457121, para sala de parto deste Hospital de Município de Governador Nunes Freire – MA, de interesse da 
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento/Fundo Municipal de Saúde do Município de Governador Nunes Freire/MA, de acordo 
com Edital e Anexos. A presente licitação será realizada na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire, 
situada na Rua do Varejão n°115, centro, Governador Nunes Freire – MA, e será presidida pelo pregoeiro desta prefeitura municipal. 
O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis para consulta grátis ou ser adquirido no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário 
das 08h00hs (oito horas) às 12h00hs (doze horas) e no site oficial deste poder executivo - www.governadornuesfreire.ma.gov.br, 
onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra, ou pelo e-mail: cplgnf2017@
hotmail.com Governador Nunes Freire - MA, em 02 de setembro de 2021. ÂNGELA MARIA RABELO DE SOUSA – Secretária 
Municipal de Saúde e Saneamento/Fundo Municipal de Saúde.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

PREFEITURA DE POÇÃO DE PEDRAS

ERRATA AO 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, COMUNICA aos interessados que no Aviso de Licitação Pregão Presencial nº 
014/2021. ONDE SE LÊ: Abertura: 20 de setembro de 2019, às 14:20 horas. LEIA-SE Abertura: 20 de se-
tembro de 2021, às 14:20 horas. As demais informações permanecem inalteradas. Poção de Pedras (MA), 2 
de setembro de 2021. Alisson Campelo da Silva. Secretário Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo. 
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A Se cre ta ria de Es ta do da Cul tu ra es tá
com ins cri ções aber tas, até 15 de se tem bro,
pa ra os edi tais Co ne xão Cul tu ral Fo to gra fia e
de Pa trimô nio, da se gun da fa se da Lei Al dir
Blanc no Ma ra nhão. 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 (14.017/20) no es ta do, e es tão dis po ní-
veis pa ra aces so pú bli co no si te da Sec ma
on de cons tam to das as re gras  do s edi tais.

Sem comparações

Já es tá a ple no va por a cam pa nha Bra sil –
Des ti no sem Com pa ra ções, que foi cri a da
pe lo Mo vi men to Su pe ra Tu ris mo Bra sil. A
cam pa nha se rá re pro du zi da em di ver sas mí-
di as li ga das ao Tu ris mo e bus ca exal tar as
atra ções do País pa ra vi a jan tes. Os con teú- 
dos li ga dos à cam pa nha tra zem tra du ção em
in glês, es pa nhol, man da rim, ja po nês e fran- 
cês. To dos os ví de os es tão dis po ní veis no si te
www.mo vi men to su pe ra tu ris mo.com.br.

No re gis tro o ca sal Kaio Sa rai va e
Li li an ne sem pre a mil quan do o as -
sun to é o su ces so da OAB-MA e seus
as so ci a dos. A pro pó si to, Kaio se rá
um dos pa les tran tes da so le ni da de
de aber tu ra da Con fe rên cia em Ce le -
bra ção aos 31 anos do Có di go de De -
fe sa do Con su mi dor, que traz co mo
te ma “A pro te ção do con su mi dor e os
de sa fi os da atu a li da de”. O even to vai
acon te cer às 14h do dia 15 de se tem -
bro e con ta rá ain da com as pa les tras
de Hu go Pas sos e Antô nio Gas par.  A
ideia é ofe re cer aos ad vo ga dos e ad -
vo ga das do Ma ra nhão a opor tu ni da -
de de par ti ci par de ex pla na ções so -
bre es tu dos e ex pe ri ên ci as dos in te -
gran tes do Sis te ma OAB de De fe sa do
Con su mi dor nos mais di ver sos as -
sun tos em evi dên cia na área.

Vis ta aqui na Fei ri nha
São Luís, a ar tis ta
plás ti ca Ma ri na Gon -
dim (com o can tor Fer -
nan do de Car va lho e
sua mãe, Thaís Mo ra es
Cor rei ra). A pro pó si to,
Ma ri na vol ta a apre -
sen tar nes ta sex ta, 3, e
sá ba do, 4, das 9h às
21h, no Mo nu men tal
Shop ping, o seu já ba -
da la do “Ba zar Mo nu -
men tal”. O  ba zar vai
apre sen tar uma ex po -
si ção de “ar te in clu si -
va”, com tra ba lhos em
téc ni ca de su bli ma ção.

No res tau ran te do Blue
Tree Towers Ho tel, o
ad vo ga do Adro al do
Sou za com a fi lha, Ra -
quel Sou za, tam bém
ad vo ga da. Eles co me -
mo ra vam a ho me na -
gem que ele re ce beu
da OAB-MA, con ce den -
do-lhe a Me da lha An -
te nor Bo gea, mais im -
por tan te co men da com
o se lo da Or dem Ma ra -
nhen se. A so le ni da de
acon te ceu na noi te da
úl ti ma ter ça-fei ra, na
se de da ins ti tui ção.

Certificado de vacinação

As pes so as que com ple ta ram a imu ni za ção
con tra Co vid 19 já po dem emi tir o Cer ti fi ca do
Na ci o nal de Va ci na ção pe lo si te ou apli ca ti vo
Co nec te SUS. Ain da não exis te uma re gu la ção
in ter na ci o nal so bre cer ti fi ca dos de va ci na ção
con tra a co vid-19, mas al guns paí ses acei tam o
do cu men to bra si lei ro pa ra com pro var a imu ni- 
za ção, co mo a Es pa nha e a Bél gi ca. Dis po ní vel
em por tu guês, in glês e es pa nhol, o do cu men to
traz in for ma ções so bre a pes soa va ci na da, do ses
apli ca das e có di gos de au ten ti ca ção, e po de ser
im pres so ou sal vo em for ma to di gi tal.

Sobre o Pix

O Ban co Cen tral aca ba de pu bli car as re gras
do ser vi ço de sa que e tro co em di nhei ro com o
Pix. Os no vos ser vi ços es ta rão dis po ní veis no
co mér cio e em cai xas ele trô ni cos a par tir de 29
de no vem bro. 

Am bos pos si bi li ta rão a re ti ra da de re cur sos
em es pé cie, mas o Pix Sa que é uma tran sa ção
ex clu si va men te pa ra sa que e o Pix Tro co es tá as- 
so ci a do a uma com pra ou pres ta ção de ser vi ço. 
No úl ti mo ca so, ao ad qui rir um pro du to, por
exem plo, o cli en te pas sa um va lor su pe ri or pa ra
re ce ber o res tan te em di nhei ro. 

Novos horizontes

Lí der na co ber tu ra 4G no Bra sil, a TIM vem
avan çan do com a tec no lo gia de quar ta ge ra ção
com in ves ti men tos em to do o Es ta do. Des sa vez,
a ope ra do ra ati va a re de nas ci da des de Axi xá, na
Re gião Me tro po li ta na de São Luís, e Bu ri ti Bra- 
vo, no les te ma ra nhen se. A am pli a ção da co ber- 
tu ra vai be ne fi ci ar mais de 36 mil ma ra nhen ses.
“Nos so ob je ti vo é atin gir 100% de co ber tu ra 4G
até 2023 no Ma ra nhão. Mes mo no au ge da pan- 
de mia, a TIM se guiu in ves tin do em in fra es tru- 
tu ra de re de no es ta do”,  afir ma Bru no Ta len to,
di re tor da re gi o nal Cen tro-Oes te e Nor te.

Pra curtir

O pro fes sor Eu cli des
Mo rei ra Ne to se pre -
pa ra pa ra lan çar no
pró xi mo dia 12, a par -
tir das 10h, o li vro de
crô ni cas “Tra ves sia
na Pan de mia”, no es -
pa ço ocu pa do pe la
Ga le ria Tra pi che, na
Fei ri nha São Luís.

A Pre fei tu ra de São
Luís, por meio da Se -
tur, re a li za nes te sá -
ba do, 4, às 17h, o ro -
tei ro São Luís Cri a ti -
va, com saí da do Ba -
lu ar te de São Cos me
e São Da mião (co re to
da Ave ni da Bei ra-
Mar, Cen tro).

O ro tei ro in te gra a
pro gra ma ção de ani -
ver sá rio de 409 anos
de São Luís, ce le bra -
do dia 8 de se tem bro,
e tam bém o Mo bi li za
São Luís, uma par ce -
ria com o Ser vi ço
Bra si lei ro de Apoio às
Mi cro e Pe que nas
Em pre sas (Se -
brae/MA).

A Es co la Su pe ri or do
Mi nis té rio Pú bli co do
Ma ra nhão (ESMP),
em par ce ria com a
UF MA, re a li zou, de
for ma vir tu al, nes ta
quin ta-fei ra, 2, a au la
inau gu ral do cur so de
pós-gra du a ção la to
sen su em Ci ên ci as
Cri mi nais e Di rei to
An ti cor rup ção.

A au la foi mi nis tra da
pe lo pro fes sor-dou -
tor de Di rei to Pro ces -
su al da Uni ver si da de
de Sa la man ca (Es pa -
nha), Ni co lás Ro drí -
guez-Gar cía. 

Ao to do, pa ra o cur so,
fo ram ofe re ci das 50
va gas pa ra mem bros
e ser vi do res da ins ti -
tui ção

São Luís, sexta-feira, 3 de setembro de 2021
oimparcial.com.brNEDILSON MACHADO
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Mar, Cen tro).

O ro tei ro in te gra a
pro gra ma ção de ani -
ver sá rio de 409 anos
de São Luís, ce le bra -
do dia 8 de se tem bro,
e tam bém o Mo bi li za
São Luís, uma par ce -
ria com o Ser vi ço
Bra si lei ro de Apoio às
Mi cro e Pe que nas
Em pre sas (Se -
brae/MA).

A Es co la Su pe ri or do
Mi nis té rio Pú bli co do
Ma ra nhão (ESMP),
em par ce ria com a
UF MA, re a li zou, de
for ma vir tu al, nes ta
quin ta-fei ra, 2, a au la
inau gu ral do cur so de
pós-gra du a ção la to
sen su em Ci ên ci as
Cri mi nais e Di rei to
An ti cor rup ção.

A au la foi mi nis tra da
pe lo pro fes sor-dou -
tor de Di rei to Pro ces -
su al da Uni ver si da de
de Sa la man ca (Es pa -
nha), Ni co lás Ro drí -
guez-Gar cía. 

Ao to do, pa ra o cur so,
fo ram ofe re ci das 50
va gas pa ra mem bros
e ser vi do res da ins ti -
tui ção

São Luís, sexta-feira, 3 de setembro de 2021
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A Se cre ta ria de Es ta do da Cul tu ra es tá
com ins cri ções aber tas, até 15 de se tem bro,
pa ra os edi tais Co ne xão Cul tu ral Fo to gra fia e
de Pa trimô nio, da se gun da fa se da Lei Al dir
Blanc no Ma ra nhão. 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 (14.017/20) no es ta do, e es tão dis po ní-
veis pa ra aces so pú bli co no si te da Sec ma
on de cons tam to das as re gras  do s edi tais.

Sem comparações

Já es tá a ple no va por a cam pa nha Bra sil –
Des ti no sem Com pa ra ções, que foi cri a da
pe lo Mo vi men to Su pe ra Tu ris mo Bra sil. A
cam pa nha se rá re pro du zi da em di ver sas mí-
di as li ga das ao Tu ris mo e bus ca exal tar as
atra ções do País pa ra vi a jan tes. Os con teú- 
dos li ga dos à cam pa nha tra zem tra du ção em
in glês, es pa nhol, man da rim, ja po nês e fran- 
cês. To dos os ví de os es tão dis po ní veis no si te
www.mo vi men to su pe ra tu ris mo.com.br.

No re gis tro o ca sal Kaio Sa rai va e
Li li an ne sem pre a mil quan do o as -
sun to é o su ces so da OAB-MA e seus
as so ci a dos. A pro pó si to, Kaio se rá
um dos pa les tran tes da so le ni da de
de aber tu ra da Con fe rên cia em Ce le -
bra ção aos 31 anos do Có di go de De -
fe sa do Con su mi dor, que traz co mo
te ma “A pro te ção do con su mi dor e os
de sa fi os da atu a li da de”. O even to vai
acon te cer às 14h do dia 15 de se tem -
bro e con ta rá ain da com as pa les tras
de Hu go Pas sos e Antô nio Gas par.  A
ideia é ofe re cer aos ad vo ga dos e ad -
vo ga das do Ma ra nhão a opor tu ni da -
de de par ti ci par de ex pla na ções so -
bre es tu dos e ex pe ri ên ci as dos in te -
gran tes do Sis te ma OAB de De fe sa do
Con su mi dor nos mais di ver sos as -
sun tos em evi dên cia na área.

Vis ta aqui na Fei ri nha
São Luís, a ar tis ta
plás ti ca Ma ri na Gon -
dim (com o can tor Fer -
nan do de Car va lho e
sua mãe, Thaís Mo ra es
Cor rei ra). A pro pó si to,
Ma ri na vol ta a apre -
sen tar nes ta sex ta, 3, e
sá ba do, 4, das 9h às
21h, no Mo nu men tal
Shop ping, o seu já ba -
da la do “Ba zar Mo nu -
men tal”. O  ba zar vai
apre sen tar uma ex po -
si ção de “ar te in clu si -
va”, com tra ba lhos em
téc ni ca de su bli ma ção.

No res tau ran te do Blue
Tree Towers Ho tel, o
ad vo ga do Adro al do
Sou za com a fi lha, Ra -
quel Sou za, tam bém
ad vo ga da. Eles co me -
mo ra vam a ho me na -
gem que ele re ce beu
da OAB-MA, con ce den -
do-lhe a Me da lha An -
te nor Bo gea, mais im -
por tan te co men da com
o se lo da Or dem Ma ra -
nhen se. A so le ni da de
acon te ceu na noi te da
úl ti ma ter ça-fei ra, na
se de da ins ti tui ção.

Certificado de vacinação

As pes so as que com ple ta ram a imu ni za ção
con tra Co vid 19 já po dem emi tir o Cer ti fi ca do
Na ci o nal de Va ci na ção pe lo si te ou apli ca ti vo
Co nec te SUS. Ain da não exis te uma re gu la ção
in ter na ci o nal so bre cer ti fi ca dos de va ci na ção
con tra a co vid-19, mas al guns paí ses acei tam o
do cu men to bra si lei ro pa ra com pro var a imu ni- 
za ção, co mo a Es pa nha e a Bél gi ca. Dis po ní vel
em por tu guês, in glês e es pa nhol, o do cu men to
traz in for ma ções so bre a pes soa va ci na da, do ses
apli ca das e có di gos de au ten ti ca ção, e po de ser
im pres so ou sal vo em for ma to di gi tal.

Sobre o Pix

O Ban co Cen tral aca ba de pu bli car as re gras
do ser vi ço de sa que e tro co em di nhei ro com o
Pix. Os no vos ser vi ços es ta rão dis po ní veis no
co mér cio e em cai xas ele trô ni cos a par tir de 29
de no vem bro. 

Am bos pos si bi li ta rão a re ti ra da de re cur sos
em es pé cie, mas o Pix Sa que é uma tran sa ção
ex clu si va men te pa ra sa que e o Pix Tro co es tá as- 
so ci a do a uma com pra ou pres ta ção de ser vi ço. 
No úl ti mo ca so, ao ad qui rir um pro du to, por
exem plo, o cli en te pas sa um va lor su pe ri or pa ra
re ce ber o res tan te em di nhei ro. 

Novos horizontes

Lí der na co ber tu ra 4G no Bra sil, a TIM vem
avan çan do com a tec no lo gia de quar ta ge ra ção
com in ves ti men tos em to do o Es ta do. Des sa vez,
a ope ra do ra ati va a re de nas ci da des de Axi xá, na
Re gião Me tro po li ta na de São Luís, e Bu ri ti Bra- 
vo, no les te ma ra nhen se. A am pli a ção da co ber- 
tu ra vai be ne fi ci ar mais de 36 mil ma ra nhen ses.
“Nos so ob je ti vo é atin gir 100% de co ber tu ra 4G
até 2023 no Ma ra nhão. Mes mo no au ge da pan- 
de mia, a TIM se guiu in ves tin do em in fra es tru- 
tu ra de re de no es ta do”,  afir ma Bru no Ta len to,
di re tor da re gi o nal Cen tro-Oes te e Nor te.

Pra curtir

O pro fes sor Eu cli des
Mo rei ra Ne to se pre -
pa ra pa ra lan çar no
pró xi mo dia 12, a par -
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A Comissão de Execução da Chamada Pública para contratação de Instituição de Ensino Superior para oferta de Doutorado 
do IFMA , no uso de suas atribuições que lhe conferem a lei federal nº 8.666/1993, comunica aos interessados que realizará 
Chamada Pública que tem como objeto o recebimento de propostas de preços para a seleção de instituições de ensino superior 
reconhecidas pelo mec para oferta de programa de doutorado profissional em ciências e matemática que seja recomendado 
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior- CAPES e reconhecido pelo Conselho Nacional de 
Educação-CNE/ME para suprir a necessidade de qualificação dos servidores do Instituto Federal do Maranhão, observadas as 
condições constante desta chamada pública e respectivos anexos. 

Obtenção da Chamada Pública: A Chamada Pública e respectivos anexos, os quais poderão ser obtidos através do endereço 
eletrônico do Instituto Federal do Maranhão – IFMA: www.ifma.edu.br ou ainda em sua sede situada à Avenida Colares Moreira 
nº 477, Bloco B, Renascença - São Luís/MA, em horário comercial.
Abertura: Dia 24/09/2021 às 15:00 h (horário local)
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