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Defesa de bandeiras pró e contra o governo 
Bolsonaro marcam o Dia da Independência 

"PINTANDO  O  7 "

Em São Luís, apoiadores do atual governo, marcaram às 8h da manhã em frente a uma loja  Havan na Cohama, portando bandeiras do Brasil, para em seguida 
fazer uma carreata pelas ruas da cidade. A Praça Maria Aragão será o ponto de encontro de manifestantes contra o governo Bolsonaro. A manifestação deve 

acontecer pela manhã e a organização prevê um movimento pacífico de confraternização entre simpatizantes, famílias e militantes conservadores do Maranhão.
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Segundo  ano sem o tradicional desfile militar na capital
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 Nas ruas, mas em pazE D I T O R I A L PÁGINA 4
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Bra sí lia e São Pau lo vão re ce ber ca ra va nas

Es pla na da dos Mi nis té ri os fe cha pa ra ma ni fes ta ções

Ma ni fes ta ções não con tam com aval das For ças Ar ma -
das

Po lí ti cos de 26 paí ses aler tam pa ra “in sur rei ção” no Bra -
sil

7 de Setembro

Manifestações 
tomam conta do país

N
o con tex to de ins ta bi li da de po lí ti ca e cri se ins- 
ti tu ci o nal, o fe ri a do de 7 de Se tem bro dei xa rá
de la do as co me mo ra ções pe la In de pen dên- 
cia do Bra sil pa ra dar lu gar a ma ni fes ta ções

po pu la res li de ra das por apoi a do res do pre si den te Jair
Bol so na ro e por opo si to res ao che fe do Exe cu ti vo. Ca pi- 
tais de to do o país de vem re gis trar atos nes ta ter ça-fei ra,
e, em Bra sí lia, ape nas 3 quilô me tros se pa ra rão os pro- 
tes tos a fa vor e con tra o go ver no fe de ral.

No Le gis la ti vo, no Ju di ciá rio e até mes mo en tre se to- 
res do Exe cu ti vo, a pre o cu pa ção com ações mais ra di- 
cais é gran de e hou ve até um pe di do pa ra se gu ran ça a
ní vel de pos se pre si den ci al pa ra im pe dir que ma ni fes- 
tan tes mais in fla ma dos ten tem in va dir o Con gres so Na- 
ci o nal ou o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF).

As ma ni fes ta ções bol so na ris tas, es pe ci al men te, são
as que mais ge ram mo ti vo de in qui e ta ção, vis to que a
Es pla na da dos Mi nis té ri os foi re ser va da pa ra os apoi a- 
do res do pre si den te. Nos úl ti mos me ses, os or ga ni za do- 
res do ato em Bra sí lia fa la ram em de pre dar o pré dio do
STF e ex pul sar os mi nis tros da Cor te, o que le vou à pri- 
são o pre si den te na ci o nal do PTB, Ro ber to Jef fer son, e
mo ti vou uma in ves ti ga ção con tra o can tor Sér gio Reis.

O fa to de Bol so na ro in su flar os apoi a do res a não re cu- 
ar nas crí ti cas ao STF é ou tro mo ti vo de apre en são. Se- 
gun do o pre si den te, as ma ni fes ta ções se rão um “ul ti ma- 
to” ao Su pre mo. “Não po de mos ad mi tir uma ou du as
pes so as que ren do dar um ou tro ru mo ao país. Es sas
uma ou du as pes so as têm que en ten der o seu lu gar”,
dis se, na úl ti ma sex ta-fei ra.

Ma ni fes tan tes de to das as re giões do país se pre pa- 
ram pa ra os pro tes tos, cu jos pon tos mais im por tan tes
se rão a Es pla na da dos Mi nis té ri os, em Bra sí lia, e a Ave- 
ni da Pau lis ta. Ins pi ra dos pe los dis cur sos do pre si den te
Jair Bol so na ro con tra o Ju di ciá rio, par ti ci pan tes vão cri- 
ti car as pri sões de apoi a do res do go ver no, or de na das
pe lo mi nis tro Ale xan dre de Mo ra es, do STF, em inqué ri- 
tos que in ves ti gam a pro pa ga ção de dis cur sos de ódio
nas re des so ci ais. Eles tam bém vão le van tar a ban dei ra
do vo to im pres so, que le vou o che fe do Exe cu ti vo a ame- 
a çar a re a li za ção das elei ções de 2022 e se tor nar al vo de
inqué ri tos no STF e no Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral (TSE).

Em vá ri os es ta dos es tão sen do pre pa ra das ca ra va nas
pa ra Bra sí lia e São Pau lo. Uma de las é or ga ni za da pe lo
ca bo da re ser va da PM de San ta Ca ta ri na Le o nar do Ca- 
bral, que ven de por R$ 400 pas sa gens de ida e vol ta pa ra
os atos na ca pi tal fe de ral. “Eu te nho dois ôni bus de um
to tal de 40 que sai rão da qui”, dis se o mi li tar ao Cor reio.
Mo ra dor do mu ni cí pio de Bar ra Ve lha, ele anun cia a ca- 
ra va na nas re des so ci ais. O tex to é bem cur to, mas dei xa
cla ra a tô ni ca dos pro tes tos. “O Bra sil pre ci sa de vo cê,
dia 7 de se tem bro, ire mos a Bra sí lia nos ma ni fes tar em
de fe sa da de mo cra cia e lu tar con tra o jul go (sic) co mu- 
nis ta do STF”, es cre veu o PM.

Em vá ri os es ta dos es tão sen do pre pa ra das ca ra va nas
pa ra Bra sí lia e São Pau lo. Uma de las é or ga ni za da pe lo
ca bo da re ser va da PM de San ta Ca ta ri na Le o nar do Ca- 
bral, que ven de por R$ 400 pas sa gens de ida e vol ta pa ra
os atos na ca pi tal fe de ral. “Eu te nho dois ôni bus de um

to tal de 40 que sai rão da qui”, dis se o mi li tar ao Cor reio.
Mo ra dor do mu ni cí pio de Bar ra Ve lha, ele anun cia a ca- 
ra va na nas re des so ci ais. O tex to é bem cur to, mas dei xa
cla ra a tô ni ca dos pro tes tos. “O Bra sil pre ci sa de vo cê,
dia 7 de se tem bro, ire mos a Bra sí lia nos ma ni fes tar em
de fe sa da de mo cra cia e lu tar con tra o jul go (sic) co mu- 
nis ta do STF”, es cre veu o PM. Em re des so ci ais, or ga ni- 
za do res de um dos gru pos di zem que a mo bi li za ção é
“con tra cor rup ção, pe la li ber da de e con tra as ar bi tra ri e- 
da des do STF”.

De São Pau lo, o em pre sá rio do ra mo de fre ta men to
Fá bio Luis Car do so, mo ra dor de Lins, dis se que a pre vi- 
são é de que mais de 300 ôni bus dei xem o in te ri or pa ra
se di ri gir à Ave ni da Pau lis ta, na ca pi tal. O bol so na ris ta
re cla mou da si tu a ção do de pu ta do Da ni el Sil vei ra (PSL-
RJ), pre so de pois de gra var um ví deo com ame a ças ao
STF. “Nos sa ma ni fes ta ção é con tra o Su pre mo. Pren der
um de pu ta do fe de ral? Eu vo tei ne le, e ele não po de fa lar
por mim? É com es sa in dig na ção que es ta mos in do pa ra
as ru as”, afir mou à re por ta gem.

As ma ni fes ta ções pre vis tas pa ra ho je en che ram Bra- 
sí lia de “tu ris tas” co mo há mui to tem po não se re gis tra- 
va, por cau sa da pan de mia. Che gou a 97% a ocu pa ção
nos ho téis na re gião cen tral de Bra sí lia. Pou sa das e hos- 
tels tam bém es tão pra ti ca men te lo ta dos, num mo vi- 
men to atí pi co pa ra um fe ri a do no Dis tri to Fe de ral,
quan do o flu xo de saí da é mui to mai or que o de che ga- 
da. Pa ra es se fe ri a do, es sa ele va da ocu pa ção é iné di ta no
DF,  se gun do  a As so ci a ção Bra si lei ra da In dús tria de Ho- 
téis do Dis tri to Fe de ral (Abih).

 

A Se cre ta ria de Se gu ran ça Pú bli ca (SSP-DF) ado tou
di ver sas me di das pa ra ga ran tir a se gu ran ça da po pu la- 
ção. Uma de las é o po li ci a men to em to da a re gião cen- 
tral de Bra sí lia. A Po lí cia Mi li tar do Dis tri to Fe de ral
(PMDF) re a li za rá li nhas de re vis tas pes so ais e blo quei os
nas prin ci pais vi as da Es pla na da dos Mi nis té ri os e nas
pro xi mi da des da Tor re de TV. O des vio no tran si to co me- 
çou na noi te de on tem. Con for me ado ta do em ou tros
atos, o aces so à Pra ça dos Três Po de res se rá res tri to.

Al guns ob je tos es tão proi bi dos (ve ja Itens proi bi dos),
e o uso de dro nes no es pa ço aé reo é li mi ta do. Os even tos
se rão mo ni to ra dos pe lo Cen tro In te gra do de Ope ra ção
de Bra sí lia (Ci ob), que reú ne 29 ór gãos, ins ti tui ções e
agên ci as do Go ver no do Dis tri to Fe de ral (GDF) vol ta das
à se gu ran ça, à saú de, à mo bi li da de e à fis ca li za ção.

Che fe do Pla ne ja men to do Co man do de Po li ci a men- 
to de Trân si to (CP Tran), ma jor Kel di son res sal ta a im- 
por tân cia da to le rân cia en tre os gru pos que par ti ci pa rão
dos atos. “Pe di mos que se ja man ti do o res pei to en tre as
pes so as e mo vi men tos, dan do es pa ço às ma ni fes ta ções
de for ma de mo crá ti ca, pois te mos es pa ço su fi ci en te pa- 
ra que to dos exer çam seus di rei tos de ma ni fes ta ção e de
li vre ex pres são”, des ta ca o mi li tar.

Os atos se rão re a li za dos em dois lo cais: Es pla na da
dos Mi nis té ri os e Tor re de TV. Os ma ni fes tan tes a fa vor
do go ver no fi ca rão na Es pla na da. Tre ze gru pos fo ram
ca das tra dos pe lo Nú cleo de Ati vi da des Es pe ci ais (Nu- 
cae). O pon to de en con tro se rá na Bi bli o te ca Na ci o nal e,
de lá, se gui rão pe los mi nis té ri os, po den do che gar até a
li ga ção en tre as vi as S1 e N1. Pré di os pú bli cos e mo nu- 
men tos es ta rão fe cha dos com gra dil e ha ve rá blo queio
po li ci al.

O te or po lí ti co que tem si do da do pa ra as ma ni fes ta- 
ções, in clu si ve com ame a ças de in va são e de pre da ção
ao pré dio do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF) e de in ter- 
di ções de ro do vi as, é mo ti vo de pre o cu pa ção den tro dos
quar téis, que não que rem dar res pal do a pro tes tos que
se jam mar ca dos por epi só di os de vi o lên cia.

Nos úl ti mos di as, Bol so na ro tem con vo ca do apoi a do- 
res pa ra as ma ni fes ta ções. Em di ver sos dis cur sos, in ci- 
tou os elei to res a não ce der nas crí ti cas con tra o STF e
con si de rou o fe ri a do co mo uma opor tu ni da de úni ca pa- 
ra que o país re no ve a sua in de pen dên cia. On tem, o che- 
fe do Exe cu ti vo dis se que “quem quer paz se pre pa re pa- 
ra a guer ra”.

A pos tu ra do che fe do Exe cu ti vo e a mo bi li za ção dos
bol so na ris tas pa ra os pro tes tos da pró xi ma se ma na não
são bem ava li a das en tre os mi li ta res. Den tro da ca ser na,
a aná li se é de que o país pre ci sa dar uma tré gua na cri se
en tre as ins ti tui ções, e não re for çá-la. Des sa for ma, as
For ças Ar ma das evi tam ade rir ao mo vi men to a fa vor do
go ver no pa ra não dei xar a im pres são de que es ta ri am
apoi an do o Exe cu ti vo na ri xa com o Ju di ciá rio.

Ape sar da pre sen ça de mi li ta res no go ver no, que de- 
vem in cen ti var os pro tes tos de apoi a do res do pre si den- 
te, a mai o ria das For ças Ar ma das não quer em bar car nas
fa las de Bol so na ro tam bém pa ra evi tar que a ins ti tui ção
se ja vis ta co mo uma ali a da do che fe do Exe cu ti vo em
um even tu al gol pe. Cons tan te men te, o pre si den te diz

que as FAs são um “po der mo de ra dor” e que dão “apoio
to tal”a su as de ci sões, dis cur so que não en con tra res pal- 
do nos quar téis.

As ma ni fes ta ções vi ra ram al vo de re pú dio de 165 po lí- 
ti cos de 26 paí ses di fe ren tes. Em uma car ta pu bli ca da
nes ta se gun da-fei ra (6/9), ex-pre si den tes, ex-pri mei ros-
mi nis tros, ex-mi nis tros de Es ta do, de pu ta dos e se na do- 
res aler tam que, no fe ri a do de Se te de Se tem bro, ama- 
nhã, “uma pos sí vel in sur rei ção co lo ca rá em pe ri go a de- 
mo cra cia no Bra sil”.

As si na ram o do cu men to po lí ti cos da Amé ri ca do Sul,
da Amé ri ca do Nor te, da Eu ro pa e da Oce a nia, co mo os
ex-pre si den tes Fer nan do Lu go (Pa ra guai), Er nes to Sam- 
per (Colôm bia), Ra fa el Cor rea (Equa dor), Mar tín Tor ri- 
jos (Pa na má); e o ex-pri mei ro-mi nis tro da Es pa nha Jo sé
Luis Ro dri guez Za pa te ro. Al guns bra si lei ros tam bém de- 
ram res pal do à car ta, co mo o ex-mi nis tro das Re la ções
Ex te ri o res Cel so Amo rim e os de pu ta dos Ar lin do Chi na- 
glia (PT-SP) e Per pé tua Al mei da (PC doB-AC).

No tex to, eles des ta cam que “Bol so na ro e seus ali a dos
— in cluin do gru pos su pre ma cis tas bran cos, a po lí cia
mi li tar e fun ci o ná ri os pú bli cos em to dos os ní veis de go- 
ver no — es tão pre pa ran do uma mar cha na ci o nal con tra
o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF) e o Con gres so em 7 de
se tem bro, au men tan do os te mo res de um gol pe de Es ta- 
do na ter cei ra mai or de mo cra cia do mun do”.

“Es ta mos pro fun da men te pre o cu pa dos com a ame a- 
ça imi nen te às ins ti tui ções de mo crá ti cas do Bra sil — e
es ta re mos vi gi lan tes em de fen dê-las an tes e de pois de 7
de se tem bro. O po vo bra si lei ro tem lu ta do du ran te dé- 
ca das pa ra ga ran tir a de mo cra cia con tra o do mí nio mi li- 
tar. Não de ve mos per mi tir que Bol so na ro os ti re ago ra”,
fri sa a car ta.

O tex to foi di vul ga do pe la In ter na ci o nal Pro gres sis ta,
uma or ga ni za ção in ter na ci o nal que jun ta ati vis tas e or- 
ga ni za ções pro gres sis tas de es quer da.

Leia a ín te gra da car ta:
Nós, re pre sen tan tes elei tos e lí de res de to do o mun do,

so a mos o alar me”: Em 7 de se tem bro de 2021, uma pos sí- 
vel in sur rei ção co lo ca rá em pe ri go a de mo cra cia no Bra- 
sil.

Nes te mo men to, o Pre si den te Jair Bol so na ro e seus ali- 
a dos — in cluin do gru pos su pre ma cis tas bran cos, a po lí- 
cia mi li tar e fun ci o ná ri os pú bli cos em to dos os ní veis de
go ver no — es tão pre pa ran do uma mar cha na ci o nal con- 
tra o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e o Con gres so em 7 de se- 
tem bro, au men tan do os te mo res de um gol pe de Es ta do
na ter cei ra mai or de mo cra cia do mun do.

Bol so na ro tem in ten si fi ca do seus ata ques às ins ti tui- 
ções de mo crá ti cas do Bra sil nas úl ti mas se ma nas. Em 10
de agos to, ele or ga ni zou um des fi le mi li tar sem pre ce den- 
tes pe la ca pi tal, Bra sí lia, e seus ali a dos no Con gres so im- 
pul si o na ram re for mas ra di cais no sis te ma elei to ral do
país, am pla men te con si de ra do um dos mais con fiá veis
do mun do. Bol so na ro e seu go ver no têm — re pe ti da men- 
te — ame a ça do can ce lar as elei ções pre si den ci ais de 2022
se o Con gres so não apro var es sas re for mas.

Ago ra, Bol so na ro con vo ca seus apoi a do res pa ra vi a jar
a Bra sí lia em 7 de se tem bro, num ato de in ti mi da ção das
ins ti tui ções de mo crá ti cas do país. De acor do com uma
men sa gem com par ti lha da pe lo pre si den te em 21 de
agos to, a mar cha es tá em pre pa ra ção pa ra um “ne ces sá- 
rio con tra gol pe” con tra o Con gres so e o Su pre mo Tri bu- 
nal Fe de ral. A men sa gem afir ma va que a “Cons ti tui ção
co mu nis ta” do Bra sil ha via re ti ra do o po der de Bol so na- 
ro, e acu sa va o “Po der Ju di ciá rio,a es quer da e to do um
apa ra to, in clu si ve in ter na ci o nal, de in te res ses es cu sos”
ao cons pi rar con tra ele.

Par la men ta res do Bra sil ad ver tem que a mo bi li za ção
de 7 de se tem bro tem si do mol da da pe la in sur rei ção na
ca pi tal dos EUA em 6 de ja nei ro de 2021, quan do o en tão
pre si den te Do nald Trump in ci tou seus par ti dá ri os a “pa- 
rar o rou bo” com fal sas ale ga ções de frau de elei to ral nas
elei ções pre si den ci ais de 2020.

Es ta mos pro fun da men te pre o cu pa dos com a ame a ça
imi nen te às ins ti tui ções de mo crá ti cas do Bra sil — e es ta- 
re mos vi gi lan tes em de fen dê-las an tes e de pois de 7 de se- 
tem bro. O po vo bra si lei ro tem lu ta do du ran te dé ca das
pa ra ga ran tir a de mo cra cia con tra o do mí nio mi li tar.
Não de ve mos per mi tir que Bol so na ro os ti re ago ra.

São Luís, terça-feira, 7 de setembro de 2021
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A inauguração integra as comemorações pelos 409 anos do aniversário de São Luís.

FUNCIONALISMO PÚBLICO ESTADUAL

Dino entrega Novo
Hospital do Servidor

H
á qua se 10 anos fun ci o nan- 
do na Ci da de Ope rá ria,
ago ra o Hos pi tal do Ser vi- 
dor vol ta ao seu lo cal de ori- 

gem. Um gran de com ple xo hos pi ta lar
foi cons truí do atrás do Hos pi tal Car- 
los Ma ci ei ra on de, até ser des lo ca do
por uma de ci são go ver na men tal, fun- 
ci o nou por mais de 30 anos o Hos pi tal
do Ser vi dor. A obra aguar da da pe los
ser vi do res pú bli cos do Ma ra nhão foi
inau gu ra da, na tar de do do min go (5),
am pla, mo der na, com ple ta men te
equi pa da e ofe re cen do uma sé rie de
ser vi ços, en tre con sul tas e exa mes. A
inau gu ra ção in te gra as co me mo ra- 
ções pe los 409 anos do ani ver sá rio de
São Luís.

O no vo hos pi tal foi to do cons truí do
pe lo Go ver no do Es ta do e en tre gue
em eta pas. Ago ra, com ple ta men te
cons truí do e en tre gue, in te gra um
mar co na saú de pú bli ca es ta du al. Os
ser vi do res vi nham sen do aten di dos
no Hos pi tal São Luís (HSLZ), que fi ca
no bair ro Ci da de Ope rá ria e aguar da- 
vam o re tor no do Hos pi tal do Ser vi dor
pa ra seu lo cal de fun ci o na men to.

“É um pas so aguar da do há mui to
tem po, o no vo Hos pi tal dos Ser vi do- 
res, um pré dio cons truí do pa ra es ta fi- 
na li da de, ane xo ao Hos pi tal Car los
Ma ci ei ra. Con quis ta mos dois di rei tos
à po pu la ção do nos so es ta do. Em pri- 
mei ro, o di rei to dos ser vi do res a te rem
as sis tên cia saú de ple na e de to da a
po pu la ção, que ago ra, sa be mos que o
Hos pi tal Car los Ma ci ei ra pa ra sem pre,
vai fun ci o nar”, des ta cou o go ver na- 
dor Flá vio Di no.

Flá vio Di no fri sou que há mui to o

que co me mo rar com a con quis ta e
inau gu ra ção do hos pi tal. “Es ta mos
dan do cum pri men to a mais um com- 
pro mis so que as su mi mos, pois sa be- 
mos que o ser vi ço pú bli co é fun da- 
men tal pa ra que te nha mos uma so ci- 
e da de que fun ci o ne bem. E, nes te ca- 
so, com o di rei to à saú de fun ci o nan do
bem, sig ni fi ca que te re mos, ain da
mais, um ser vi ço pú bli co à al tu ra do
que o po vo do Ma ra nhão pre ci sa e
me re ce”, pon tu ou o go ver na dor.

A se cre tá ria de Es ta do da Ges tão,
Pa trimô nio e As sis tên cia dos Ser vi do- 
res (Se gep), Flá via Ale xan dri na, des ta- 
cou o mar co da en tre ga pa ra o Ma ra- 
nhão. “Es ta mos em um dia em que se
mis tu ram ale gria e gra ti dão. O go ver- 
na dor Flá vio Di no, nós, te mos o en- 
ten di men to do va lor da vi da e por is so
es ta mos aqui. Tam bém, por ter mos
con ta do com a par ce ria e o tra ba lho
do Hos pi tal São Luís e to da sua equi pe
ao lon go des te pe río do. Ho je, o Hos pi- 
tal do Ser vi dor sen do inau gu ra do, se- 
guin do to das as re gras da saú de e va- 
lo ri zan do o nos so ser vi dor”, rei te rou.

O Hos pi tal do Ser vi dor con ta com
104 lei tos de in ter na ção, sen do oi to
es pe cí fi cos de iso la men to, além de 34
con sul tó ri os mé di cos e mais as sa las
pa ra a re a li za ção de exa mes es pe cí fi- 
cos. A uni da de tem con di ções pa ra
aten der 110 mil fun ci o ná ri os pú bli cos
do Es ta do, ofe re cen do con sul tas e
exa mes em mais de 14 áre as mé di cas.

“A en tre ga des se hos pi tal re pre sen- 
ta um so nho pa ra os ser vi do res do
Ma ra nhão. Ha via es sa dí vi da his tó ri- 
ca, uma vez que o Hos pi tal Car los Ma- 
ci ei ra foi to ma do da re de dos ser vi do- 

res es ta du ais, mais ou me nos dez
anos atrás, sem mui ta ex pli ca ção, e os
ser vi do res aca ba ram in do pa ra a Ci- 
da de Ope rá ria. Agra de ce mos o HSLZ
du ran te o tem po que ser viu aos ser vi-
do res do es ta do do Ma ra nhão. Eles
vol tam ao seu lo cal de ori gem, atrás
do Hos pi tal Car los Ma ci ei ra e ago ra,
en fim, en tre ga mos aos ser vi do res o
es pa ço que era de les”, ex pli cou o se- 
cre tá rio de Es ta do de Saú de (SES),
Car los Lu la.

O di re tor do Hos pi tal do Ser vi dor,
Plí nio Tuz zo lo, des ta cou o mo men to
sig ni fi ca ti vo pa ra os ser vi do res do es-
ta do. “É uma sa tis fa ção imen sa ho je,
dan do o pon ta pé ini ci al pa ra es te
gran de mo men to. É um mar co na his-
tó ria da saú de ma ra nhen se e o meu
lou vor ao go ver na dor Flá vio Di no e
to da a equi pe. É uma gran de hon ra es- 
tar mos à fren te des se com ple xo, pa ra
o bem do ser vi dor pú bli co es ta du al”,
en fa ti zou.

O Hos pi tal do Ser vi dor pos sui três
pa vi men tos que abri gam far má cia,
área de ur gên cia, emer gên cia e po li- 
trau ma ti za dos, cen tro ad mi nis tra ti vo,
la van de ria, co zi nha e re fei tó rio, cen-
tro ci rúr gi co, 20 lei tos de UTI, pos si bi- 
li tan do o au men to do nú me ro de ci- 
rur gi as no es ta do. Ain da, 18 con sul tó- 
ri os mé di cos, sa las de es pe ra, guar da
per ten ces, bal cão de in for ma ções e
gua ri ta, se to res de ima gem, of tal mo- 
lo gia e odon to lo gia.

Pre sen tes ao even to de inau gu ra-
ção, o vi ce-go ver na dor Car los Bran- 
dão; o se cre tá rio de Ci da des e De sen- 
vol vi men to Ur ba no (Se cid), Már cio
Jerry; ges to res da uni da de hos pi ta lar.

7 DE SETEMBRO

MPMA emite recomendações sobre manifestações

O Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão
emi tiu, nes te sá ba do, 4, du as re co- 
men da ções re fe ren tes às ma ni fes ta- 
ções pre vis tas pa ra ocor re rem no dia 7
de se tem bro, Dia da In de pen dên cia
do Bra sil.

O ob je ti vo das re co men da ções é
as se gu rar que os mo vi men tos não
aten tem con tra os pre cei tos da Cons- 
ti tui ção Fe de ral e o re gi me de mo crá ti- 
co.

Aos pre fei tos mu ni ci pais do Ma ra- 

nhão, foi re co men da do que, on de
hou ver guar das mu ni ci pais, se jam
ado ta das to das as me di das ne ces sá ri- 
as pa ra as se gu rar a pro te ção dos bens,
ser vi ços e ins ta la ções mu ni ci pais, du- 
ran te as ma ni fes ta ções.

Já pa ra o se cre tá rio de Es ta do de
Se gu ran ça Pú bli ca, foi re co men da do
que se jam ado ta das to das as me di das
ne ces sá ri as pa ra as se gu rar a pre ser- 
va ção da or dem pú bli ca e da in co lu- 
mi da de das pes so as e do pa trimô nio.

 As du as re co men da ções

fo ram as si na das pe lo

pro cu ra dor-ge ral de

jus ti ça, Edu ar do

Ni co lau.

Da ta pa ra se fes te jar
Há 199 anos o prín ci pe re gen te Dom Pe dro I deu o fa- 

mo so gri to “In de pen dên cia ou Mor te”, tam bém cha ma- 
do Bra do do Ipi ran ga, em ho me na gem ao Ri a cho em cu- 
ja bei ra da, num des cam pa do sem ne nhum ini mi go à
vis ta, ho je Par que Ibi ra pu e ra (SP), o Bra sil se tor nou Na- 
ção autô no ma e dei xou de ser colô nia de Por tu gal. A
per gun ta que não quer ca lar é: Mas o que po de ria ter
ocor ri do se o se te de se tem bro de 1822 ti ves se pas sa do
em bran co? Ape sar de ser di fí cil de apon tar ce ná ri os al- 
ter na ti vos, his to ri a do res, no en tan to, não são unâ ni mes
so bre es sa ques tão im por tan te.

Em qua se dois sé cu los, o Bra sil pas sou por vá ri os mo- 
vi men tos so ci ais, re vol tas que es po ca ram em qua tro
can tos do país. No en tan to, fal ta va uma li de ran ça na ci o- 
nal, ci vil ou mi li tar, pa ra pôr or dem nas in sur gên ci as.
Até o Ma ra nhão de mo rou qua se um ano pa ra ade rir à
in de pen dên cia, ocor ren do o mes mo com o Mu ni cí pio
de Ca xi as, que até ho je co me mo ra es se mo vi men to em
prol da Co roa Por tu gue sa. Mes mo as sim, o Bra sil vi veu
mo vi men tos po lí ti cos, mi li ta res, so ci ais e econô mi cos
que ser vi ram pa ra con so li dar a uni da de ter ri to ri al, atra- 
ves sar di ta du ras al ter na das com rup tu ras, até cha gar a
de mo cra cia de 1988.

Pa ra his to ri a do res, o ce ná rio mais pro vá vel sem o
Bra sil in de pen den te se ria a eclo são de no vas re be liões e
pe que nas guer ras re gi o nais lo ca li za das em di ver sos
pon tos do ter ri tó rio. Mas di fi cil men te ha ve ria uma
guer ra ci vil. A in de pen dên cia do Bra sil acon te ceu na
me di da em que a eli te bra si lei ra per ce beu que o de se jo
dos por tu gue ses era res ta be le cer os la ços co lo ni ais, re- 
tor nan do-se a me tró po les pa ra Lis boa. Foi ne ces sá ria
uma re a ção na ci o nal de bra si lei ros e tam bém de por tu- 
gue ses pa ra fir mar a po si ção se pa ra tis ta, co mo op ção
po lí ti ca, e o prín ci pe re gen te foi con ven ci do a se guir es- 
se ca mi nho.

No pró xi mo ano, o Bra sil vai co me mo rar 200 anos, em
ple na pré-cam pa nha elei to ral pa ra o pre si den te da Re- 
pú bli ca, go ver na do res, 1/3 do Se na do, de pu ta dos fe de- 
rais e es ta du ais. Po rém, nes te se te de Se tem bro o país vi- 
ve em ten são má xi ma, co me ame a ças de gol pes pe lo
ocu pan te do Pa lá cio do Pla nal to e uma le gião de se gui- 
do res em Bra sí lia, dis pos ta a fa zer o que nun ca se viu an- 
tes nes ta da ta má xi ma da his tó ria do Bra sil. Mui to me- 
nos ter am pa ro na Cons ti tui ção pa ra pre gar o afron ta- 
men to às ins ti tui ções de mo crá ti cas.

O país que dei xou de ser uma enor me colô nia ul tra- 
ma ri na pas sou por inú me ras mu dan ças po lí ti cas,
econô mi cas e so ci ais e ho je se tor nou a mai or po tên cia
da Amé ri ca La ti na, gra ças ao ar ro jo de Pe dro de Al cân ta- 
ra Fran cis co Antô nio João Car los Xa vi er de Pau la Mi guel
Ra fa el Jo a quim Jo sé Gon za ga Pas co al Ci pri a no Se ra fim
de Bra gan ça e Bour bon – o nos so sim ples men te Pe dro I
– o prín ci pe re gen te que aban do nou os pais de vol ta a
Por tu gal pa ra aqui fi car, no fa mo so “Dia do Fi co”.

A in de pen dên cia do Bra sil só foi de cla ra da em 1822
por que an tes ocor reu o 1808, quan do, pe la pri mei ra vez
na his tó ria da Hu ma ni da de, uma cor te im pe ri al é trans- 
fe ri do por in tei ra de um con ti nen te pa ra ou tro. Por tan- 
to, a In de pen dên cia es tá di re ta men te re la ci o na da com
even tos ini ci a dos em 1808, ano em que a fa mí lia re al
por tu gue sa, fu gin do das tro pas fran ce sas de Na po leão
Bo na par te, que in va di ram Por tu gal, re sol veu mu dar-se
pa ra o Bra sil, tra zen do a cor te im pe ri al, tu do fei to às
cor re ri as. Fi cou pa ra trás até a Bi bli o te ca, com mi lha res
de li vros e do cu men tos ra ros – ho je a Bi bli o te ca Na ci o- 
nal. A che ga da da fa mí lia re al no Bra sil con tri buiu pa ra o
de sen vol vi men to co mer ci al, econô mi co e, em úl ti ma
ins tân cia, pos si bi li tou a in de pen dên cia do Bra sil. Além
dis so, o Bra sil ex pe ri men tou, em seus cen tros, ele va do
grau de de sen vol vi men to, re sul ta do de me di das ado ta- 
das por D. João VI, rei de Por tu gal. No Rio de Ja nei ro, o rei
au to ri zou a aber tu ra dos por tos bra si lei ros às na ções
ami gas, per mi tiu o co mér cio en tre os bra si lei ros e os in- 
gle ses, co mo me di das de des ta que no âm bi to econô mi- 
co. O pro ces so de in de pen dên cia do Bra sil acon te ceu,
de fa to, du ran te a re gên cia de Pe dro de Al cân ta ra no
Bra sil. As Cor tes por tu gue sas (ins ti tui ção sur gi da com a
Re vo lu ção do Por to) to ma ram al gu mas me di das bas- 
tan te im po pu la res aqui, co mo a exi gên cia de trans fe- 
rên cia das prin ci pais ins ti tui ções cri a das du ran te o Pe- 
río do Jo a ni no pa ra Por tu gal, o en vio de mais tro pas pa ra
o Rio de Ja nei ro e a exi gên cia de re tor no do prín ci pe re- 
gen te pa ra Por tu gal.

Es sas me di das jun to com a in tran si gên cia dos por tu- 
gue ses, no de cor rer das ne go ci a ções com re pre sen tan- 
tes bra si lei ros, e do tra ta men to des res pei to so em re la- 
ção ao Bra sil fi ze ram com que a re sis tên cia dos bra si lei- 
ros com os por tu gue ses au men tas se, e re for çou a ideia
de se pa ra ção em al guns lo cais do Bra sil, co mo no Rio de
Ja nei ro. A exi gên cia do re tor no de D. Pe dro pa ra Por tu gal
re sul tou em uma re a ção ins tan tâ nea no Bra sil.

Em de zem bro de 1821, che gou a or dem exi gin do o re- 
tor no de D. Pe dro pa ra Por tu gal e, co mo con sequên cia
dis so, sur giu o Clu be da Re sis tên cia. Em ja nei ro de 1822,
du ran te uma au di ên cia do Se na do, um do cu men to com
mais de 8 mil as si na tu ras foi en tre gue a D. Pe dro. Es se
do cu men to exi gia a per ma nên cia do prín ci pe re gen te
no Bra sil. E Por tu gal, exi gia a sua vol ta ime di a ta. Na oca- 
sião, D. Pe dro I es ta va so fren do de pro ble mas in tes ti nais
(que não se sa be sua ori gem es pe cí fi ca). O prín ci pe re- 
gen te leu to das as no tí ci as que aca ba ra de re ce ber e ra ti- 
fi cou a or dem de in de pen dên cia com um gri to às mar- 
gens do Ri a cho Ipi ran ga, con for me re gis tra do na his tó- 
ria ofi ci al. Atu al men te, os his to ri a do res não têm evi dên- 
ci as que com pro vem o gri to do Ipi ran ga.

São Luís, terça-feira, 7 de setembro de 2021
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RAI MUN DO BOR GES

Marco regulatório na vida dos índios

No mo men to em que os ín di os de
di fe ren tes et ni as e re giões do Bra sil
ocu pam a Pra ça dos Três Po de res em
Bra sí lia pa ra pro tes tar con tra no va
ten ta ti va de usur pa ção le gal de seus
di rei tos de vi ver e ter dig ni da de, pe lo
cha ma do “Mar co Re gu la tó rio”, va le
uma re fle xão so bre des de quan do na
his tó ria do Bra sil os ín di os lu tam e
cla mam ao mun do por ter ra e con tra
os seus ex ter mi na do res. Já na As sem- 
bleia Cons ti tuin te de 1823, lo go após a
In de pen dên cia, uma per gun ta eco a va
en tre cons ti tuin tes co mo um ape lo de
de ses pe ro: “Qual o lu gar do ín dio no
Es ta do-Na ção? De ve ria ser-lhe con ce- 
di da a con di ção de ci da dão e re co- 
nhe ci dos seus ple nos di rei tos tal co- 
mo eram?”

De pois de tan tos sé cu los, os ín di os
nun ca aban do na ram a re sis tên cia às
ten ta ti vas de ex ter mí nio e da in va são
de su as ter ras, ca da ano, mais di mi- 
nuí das por vá ri as fren tes de ocu pa- 
ção, de ga rim pa gem, de ex plo ra ção
ma dei rei ra, da gri la gem e dos as sas si- 
na tos prin ci pal men te das li de ran ças.
O cha ma do Mar co tem po ral é uma
ação no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
(STF) que im pac ta a vi da das co mu ni- 
da des in dí ge nas.

De fen de que po vos

in dí ge nas só po dem

rei vin di car ter ras aon de

já as ha bi ta vam es ta vam

no dia 5 de ou tu bro de

1988, quan do foi

pro mul ga das a

Cons ti tui ção Bra si lei ra.

Po rém, no Con gres so, há pres sões
pe la apro va ção do Mar co Re gu la tó rio
das ter ras in dí ge nas, de vá ri os la dos.
Da par te do go ver no Bol so na ro au tor
do pro je to, da ban ca da ru ra lis ta, da
ban ca da da Ba la e ins ti tui ções li ga das
à agro pe cuá ria de fen dem o mar co.
Do ou tro, po vos in dí ge nas e ins ti tui- 
ções in ter na ci o nais te mem pe lo agra- 
va men to da cri se so bre as ter ras in dí- 
ge nas ain da em pro ces so de de mar ca- 
ção. Mas co mo es sa dis pu ta co me- 
çou? O que é uma Ter ra In dí ge na? A
Cons ti tui ção fe de ral ga ran te a cri a ção
das cha ma das Ter ras In dí ge na (TIs)
no ar ti go 231. São ter ri tó ri os que per- 
ten cem aos po vos in dí ge nas, que po- 
dem ex plo rar seus re cur sos na tu rais e
de sen vol ver su as cul tu ras.

 
Um bri lhan te tra ba lho so bre o te- 

ma “Cons truin do o Es ta do da Ex clu- 
são: Os ín di os bra si lei ros e a Cons ti- 
tui ção de 1824”, da pes qui sa do ra Ma- 
ria Hil da B. Pa rai so, da Uni ver si da de
da Bahia, le van ta, en tre tan tos te mas
his tó ri cos, al gu ma das ques tões que
ator men ta ram o Es ta do por tu guês e o
bra si lei ro. Uma de las: qual o lu gar do
ín dio na so ci e da de e qual seu di rei to
de par ti ci par ple na men te co mo sú di- 
to ou ci da dão. Olha que já se pas sa- 

ram qua se 200 anos e es sa ques tão
fun da men tal per ma ne ce em aber to,
co mo uma cha ga in cu rá vel, la te jan do
em bus ca de uma cu ra lon ge das pa je- 
lan ças dos che fes tri bais.

Se gun do Ma ria Hil da, Es sa era uma
te má ti ca que exi gia par ti cu lar aten- 
ção quan do da for ma ção do Es ta do
bra si lei ro. O te ma foi ob je to de pro- 
pos tas apre sen ta das por Jo sé Bo ni fá- 
cio de An dra da e Sil va e dis cu ti do no
de cor rer dos tra ba lhos da As sem bleia
Cons ti tuin te sus ci tan do de ba tes e dú- 
vi das. Além de tra zer à to na dis cus- 
sões, ela tam bém ti ra con clu sões so- 
bre as de ci sões re gis tra das na Cons ti- 
tui ção de 1824, a pri mei ra do Bra sil.
São to ma das de po si ção que até ho je
res so am lon ga men te nas flo res tas e
nas al dei as.

No tra ba lho exaus ti va men te pes- 
qui sa do e com con teú do atu al in de- 
pen den te men te do tem po em que foi
re a li za do, Ma ria Hil da ci ta a pre o cu- 
pa ção cho can te pa ra a épo ca, so bre os
ín di os. “São ha bi tan tes do Bra sil, os
ne les nas ci dos, ci da dãos bra si lei ros.
Ago ra per gun to eu, um Ta puia é ha bi- 
tan te do Bra sil? É. Um Ta puia é li vre?
É, lo go, é ci da dão bra si lei ro? Não. Pos- 
to que, aliás, se pos sa cha mar bra si lei- 
ro, pois os ín di os no seu es ta do sel va- 
gem não são, nem se po dem con si de- 
rar co mo par te da gran de fa mí lia bra- 
si lei ra; e são, to da via, li vres, nas ci dos
no Bra sil e ne le ha bi tan tes. Nós, é ver- 
da de, que te mos lei que lhes ou tor gue
os di rei tos de ci da dão, lo go que eles
abra cem os nos sos cos tu mes e a ci vi li- 
za ção, an tes dis so, po rém, es tão fo ra
da nos sa so ci e da de.”

 
Nos úl ti mos 200 anos, mes mo sen- 

do o Bra sil o quin to país em ex ten são
ter ri to ri al do mun do, a po pu la ção
bra si lei ra, em 1822, quan do o prín ci- 
pe re gen te D. Pe dro I deu o fa mo so
gri to da In de pen dên cia, eram so men- 
te 4,7 mi lhões de ha bi tan tes, apro xi- 
ma da men te um 1/3 da po pu la ção
atu al da ci da de de São Pau lo. Bas ta
olhar mais atrás na his tó ria do Bra sil e
cons ta tar que o país era ha bi ta do em
1.500, por Oi to mi lhões de pes so as,
con for me con sen so en tre his to ri a do- 
res. Des se to tal, 5 mi lhões es ta vam na
Amazô nia (in cluin do áre as da flo res ta
ho je per ten cen tes ao Pe ru, Equa dor e
ou tros paí ses). Pa ra ter-se ideia, na
épo ca, Por tu gal ti nha pou co mais de
um mi lhão de ha bi tan tes.

A Eu ro pa in tei ra, cer ca

de 80 mi lhões. A

Amé ri ca co mo um to do

che ga va aos 57 mi lhões.

Nos cin quen ta anos se guin tes, a
po pu la ção do brou de ta ma nho e che- 
gou a 9,9 mi lhões de ha bi tan tes em
1872, quan do se re a li zou o pri mei ro
cen so de mo grá fi co do país. Em 1900 a
po pu la ção al can çou 17,4 mi lhões de
pes so as e pu lou pa ra 51,9 mi lhões de
ha bi tan tes em 1950. Na vi ra da do mi- 
lê nio, o nú me ro de bra si lei ros che gou
a 170 mi lhões de ha bi tan tes. Por tan to,
nos cer ca de 80 anos en tre 1872 e
1950, a po pu la ção bra si lei ra foi mul ti- 

pli ca da por cin co ve zes e no sé cu lo
XX, en tre 1990 e 2000, a po pu la ção foi
mul ti pli ca da por um fa tor de cer ca de
10 ve zes. En quan to is so, os ín di os só
per di am su as ter ras e sua gen te.

As pro je ções do IB GE (re vi são
2021) es ti mam uma po pu la ção aci ma
de 214 mi lhões de pes so as na da ta da
co me mo ra ção dos 200 anos da In de- 
pen dên cia. Por tan to, en tre 1822 e
2022 a po pu la ção bra si lei ra de ve
apre sen tar um au men to de 46 ve zes
em seu vo lu me. Pa ra efei to de com pa- 
ra ção, a po pu la ção mun di al era de
cer ca de 1,133 bi lhão em 1822 e de ve
che gar a apro xi ma da men te 7,8 bi- 
lhões de ha bi tan tes em 2022, um
acrés ci mo de cer ca de se te ve zes.

Des ta for ma, o rit mo de

cres ci men to da

po pu la ção bra si lei ra foi

mais de seis ve zes

su pe ri or ao rit mo de

cres ci men to da

po pu la ção mun di al.

O mar co Re gu la tó rio não se rá so lu-
ção pa ra a si tu a ção dos ín di os bra si- 
lei ros – mui to pe lo con trá rio. Eles fo-
ram a Bra sí lia mos trar ao Con gres so
Na ci o nal, ao Ju di ciá rio e ao Exe cu ti vo
que a in vi a bi li za ção da re gu la ri za ção
de su as ter ras pós-Cons ti tui ção de
1988 é uma aber ra ção ju rí di ca e no va
ame a ça de ex ter mi na ção dos po vos
que de pen dem de de mar ca ção dos
es pa ços que pre ci sam pa ra so bre vi- 
ver. A dis cus são põe ru ra lis tas e po vos
ori gi ná ri os em la dos opos tos.

 
O go ver no Bol so na ro é fa vo rá vel à

te se. A de ci são po de de fi nir o ru mo de
mais de 300 pro ces sos de de mar ca ção
de ter ras in dí ge nas que es tão em
aber to no país. In dí ge nas de to do o
Bra sil acam pa ram na Es pla na da dos
Mi nis té ri os em pro tes to con tra o mar- 
co. Eles pro mo ve ram ma ni fes ta ção
pe las ru as da ca pi tal fe de ral. A de mar- 
ca ção de ter ras in dí ge nas é um di rei to
ga ran ti do pe la Cons ti tui ção Fe de ral
de 1988, que es ta be le ce aos in dí ge nas
o cha ma do “di rei to ori gi ná rio” so bre
as su as ter ras an ces trais. Is so quer di- 
zer que eles são con si de ra dos por lei
os pri mei ros e na tu rais do nos des se
ter ri tó rio, sen do obri ga ção da União
de mar car to das as ter ras ocu pa das
ori gi na ri a men te por es ses po vos.

 
A po lê mi ca que ron da o te ma é tan-

ta que, nes ta quar ta-fei ra pas sa da, os
mi nis tros nem se quer con se gui ram
ini ci ar seus vo tos. Após as ma ni fes ta- 
ções de mais al gu mas de ze nas de
ami ci cu ri ae, ou ami gos da cor te, ins- 
ti tui ções in te res sa das na cau sa. Do la- 
do de fo ra, cen te nas de in dí ge nas de
di ver sas et ni as se guem acam pa dos há
mais de uma se ma na, vin dos de to das
as re giões do país pa ra rei vin di car o
di rei to à ter ra. “So mos vis tos co mo es- 
tran gei ros no nos so pró prio país”, re- 
su me Val de li ce Ve ron, uma Gua ra ni
Kai owá do Ma to Gros so do Sul.

EDI TO RI AL

Nas ru as, mas em paz

Ho je, Dia da In de pen dên cia,

prin ci pal da ta cí vi ca do Bra sil,

gran des ma ni fes ta ções po pu la res a

fa vor e con tra o go ver no, mar ca das

pa ra as ru as das ca pi tais e de vá ri as

ci da des bra si lei ras, sus ci tam

pre o cu pa ções.

 A pri mei ra de las, com as aglo me ra ções, já que a pan- 
de mia es tá lon ge de ser con tro la da e o avan ço da va ri an- 
te del ta do co ro na ví rus, mais trans mis sí vel e agres si va,
traz o ris co de no va es ca la da de ca sos e mor tes, co mo já
co me ça a ocor rer no Rio de Ja nei ro. Por tan to, que to dos
usem más ca ras, ál co ol gel e evi tem fi car pró xi mos de- 
mais uns dos ou tros.

A pre o cu pa ção mai or, con tu do, é com a se gu ran ça. A
li ber da de de os ci da dãos pro mo ve rem ma ni fes ta ções
po lí ti cas é um dos pres su pos tos bá si cos da de mo cra cia.
Mas, des de que o fa çam de for ma or dei ra e pa cí fi ca.
Ocor re que o an ta go nis mo de po si ções dos que de fen- 
dem e cri ti cam o go ver no se acir rou for te men te de vi do à
cri se ins ti tu ci o nal en tre os po de res, so bre tu do pe los
cons tan tes ata ques do pre si den te Jair Bol so na ro ao Su- 
pre mo Tri bu nal Fe de ral e ao Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral.

O que não po de ocor rer é que o an ta go nis mo de po si- 
ções des cam be pa ra en fren ta men to en tre gru pos e por
is so o po li ci a men to se rá re for ça do país afo ra. Mas é im- 
por tan te que os ma ni fes tan tes sai am de ca sa em cli ma
de paz, com es pí ri tos de sar ma dos e sem ofen sas e pro- 
vo ca ções de la do a la do.  Há de se pon tu ar tam bém que
li ber da de de ma ni fes ta ção não in clui atos ile gais, que
aten tam con tra a Cons ti tui ção, co mo pre gar o fe cha- 
men to do STF e do Con gres so.

Nos úl ti mos di as, re pre sen tan tes dos po de res pro cu- 
ra ram atu ar co mo bom bei ros pa ra bai xar a ten são. Se
Bol so na ro pou co bai xou o tom de con fron to com o Ju di- 
ciá rio, em bo ra te nha fa la do em res pei to à de mo cra cia e
à Cons ti tui ção du ran te os atos, o pre si den te do Su pre- 
mo, mi nis tro Luiz Fux, res sal tou que num am bi en te de- 
mo crá ti co as ma ni fes ta ções pú bli cas são pa cí fi cas. Fux
dis se ain da que “a li ber da de de ex pres são não com por ta
vi o lên ci as e ame a ças”. 

E acres cen tou que o STF con fia que os ci da dãos agi- 
rão “com sen so de res pon sa bi li da de cí vi ca e res pei to
ins ti tu ci o nal, in de pen den te men te da po si ção po lí ti co-
ide o ló gi ca que os ten tam”.

Já o pre si den te do Se na do e do Con gres so, Ro dri go
Pa che co (DEM-MG), além de res sal tar que não se ne go- 
cia a de mo cra cia e que o es ta do de di rei to é uma re a li da- 
de já as si mi la da pe la so ci e da de, des ta cou que to dos os
bra si lei ros, de quais quer cor ren tes po lí ti cas, têm ini mi- 
gos co muns. 

“Nos so ini mi go não es tá en tre nós. Nos so ini mi go é o
pre ço do fei jão, é o pre ço da ga so li na, da luz elé tri ca. É o
pre ço dos ali men tos, que tem sa cri fi ca do a po pu la ção”,
afir mou Pa che co.

De fa to, o que se es pe ra, é que as ma ni fes ta ções de
ho je trans cor ram de for ma to tal men te pa cí fi ca e que, a
par tir da ama nhã, o fo co das ins ti tui ções pú bli cas dos
três po de res se vol te  pa ra a so lu ção das ques tões ur gen- 
tes que o país pre ci sa re sol ver. 

En tre as prin ci pais, além de ace le rar a va ci na ção con- 
tra a co vid-19, es tão con ter a al ta ge ne ra li za da de pre ços
que se tra duz na ne fas ta vol ta da in fla ção, e con tor nar as
cri ses-ir mãs, hí dri ca e ener gé ti ca, de mo do a evi tar apa- 
gões e ra ci o na men tos de água e ener gia.

São Luís, terça-feira, 7 de setembro de 2021

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


oimparcial.com.br GERAL Thayane Maramaldo
E-mail: maramaldothay@gmail.com 5
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Novo Hospital do Servidor
é entregue  pelo Governo

Há qua se 10 anos fun ci o nan do na
Ci da de Ope rá ria, ago ra o Hos pi tal do
Ser vi dor vol ta ao seu lo cal de ori gem.
Um gran de com ple xo hos pi ta lar foi
cons truí do atrás do Hos pi tal Car los
Ma ci ei ra on de, até ser des lo ca do por
uma de ci são go ver na men tal, fun ci o- 
nou por mais de 30 anos o Hos pi tal do
Ser vi dor. A obra aguar da da pe los ser- 
vi do res pú bli cos do Ma ra nhão foi
inau gu ra da, na tar de do úl ti mo do- 
min go (5), am pla, mo der na, com ple- 
ta men te equi pa da e ofe re cen do uma
sé rie de ser vi ços, en tre con sul tas e
exa mes. A inau gu ra ção in te gra as co- 
me mo ra ções pe los 409 anos do ani- 
ver sá rio de São Luís.

O no vo hos pi tal foi to do cons truí do
pe lo Go ver no do Es ta do e en tre gue
em eta pas. Ago ra, com ple ta men te
cons truí do e en tre gue, in te gra um
mar co na saú de pú bli ca es ta du al. Os
ser vi do res vi nham sen do aten di dos
no Hos pi tal São Luís (HSLZ), que fi ca
no bair ro Ci da de Ope rá ria e aguar da- 
vam o re tor no do Hos pi tal do Ser vi dor
pa ra seu lo cal de fun ci o na men to. “É
um pas so aguar da do há mui to tem po,
o no vo Hos pi tal dos Ser vi do res, um
pré dio cons truí do pa ra es ta fi na li da- 

de, ane xo ao Hos pi tal Car los Ma ci ei ra.
Con quis ta mos dois di rei tos à po pu la- 
ção do nos so es ta do. Em pri mei ro, o
di rei to dos ser vi do res a te rem as sis- 
tên cia saú de ple na e de to da a po pu la- 
ção, que ago ra, sa be mos que o Hos pi- 
tal Car los Ma ci ei ra pa ra sem pre, vai
fun ci o nar”, des ta cou o go ver na dor
Flá vio Di no.

Flá vio Di no fri sou que há mui to o
que co me mo rar com a con quis ta e
inau gu ra ção do hos pi tal. “Es ta mos
dan do cum pri men to a mais um com- 
pro mis so que as su mi mos, pois sa be- 
mos que o ser vi ço pú bli co é fun da- 
men tal pa ra que te nha mos uma so ci- 
e da de que fun ci o ne bem. E, nes te ca- 
so, com o di rei to à saú de fun ci o nan do
bem, sig ni fi ca que te re mos, ain da
mais, um ser vi ço pú bli co à al tu ra do
que o po vo do Ma ra nhão pre ci sa e
me re ce”, pon tu ou o go ver na dor.

O Hos pi tal do Ser vi dor con ta com
104 lei tos de in ter na ção, sen do oi to
es pe cí fi cos de iso la men to, além de 34
con sul tó ri os mé di cos e mais as sa las
pa ra a re a li za ção de exa mes es pe cí fi- 
cos. A uni da de tem con di ções pa ra
aten der 110 mil fun ci o ná ri os pú bli cos
do Es ta do, ofe re cen do con sul tas e
exa mes em mais de 14 áre as mé di cas.

O Hos pi tal do Ser vi dor pos sui três
pa vi men tos que abri gam far má cia,
área de ur gên cia, emer gên cia e po li- 
trau ma ti za dos, cen tro ad mi nis tra ti vo,
la van de ria, co zi nha e re fei tó rio, cen-
tro ci rúr gi co, 20 lei tos de UTI, pos si bi- 
li tan do o au men to do nú me ro de ci- 
rur gi as no es ta do. Ain da, 18 con sul tó- 
ri os mé di cos, sa las de es pe ra, guar da
per ten ces, bal cão de in for ma ções e
gua ri ta, se to res de ima gem, of tal mo- 
lo gia e odon to lo gia.

Pre sen tes ao even to de inau gu ra-
ção, o vi ce-go ver na dor Car los Bran- 
dão; o se cre tá rio de Ci da des e De sen- 
vol vi men to Ur ba no (Se cid), Már cio
Jerry; ges to res da uni da de hos pi ta lar.

PE DREI RAS

Di no inau gu ra par que
em ho me na gem à
João do Va le

“Es te par que é um equi pa men to que reú ne, em pri- 
mei ro lu gar, a ho me na gem a es te gran de bra si lei ro,
gran de ma ra nhen se, gran de ci da dão des ta ci da de, João
do Va le, e se imor ta li za pe lo re gis tro de sua obra. Con vi- 
do to dos a co nhe cer es ta área de la zer, es por te e, tam- 
bém, de for ma ção de no vos ta len tos. Es te equi pa men to
pú bli co e gra tui to re a li za ain da di rei tos a edu ca ção, for- 
ma ção pro fis si o nal e ou tros. Te mos aqui, em ca da can to,
es tí mu lo à ju ven tu de de Pe drei ras e de to da a re gião”,
pon tu ou o go ver na dor Flá vio Di no, du ran te a inau gu ra- 
ção do Par que João do Va le.

O par que na ci da de do ar tis ta con sa gra do na ci o nal- 
men te é um mar co his tó ri co e um dos mai o res cen tros
de con vi vên cia, di ver são e ar te cons truí dos no es ta do.
Con ta com im por tan te área de la zer que va lo ri za a cul- 
tu ra, o es por te, além de pro por ci o nar a vi da co mu ni tá- 
ria e o de sen vol vi men to do tu ris mo. Na oca sião da en- 
tre ga, vá ri os fa mi li a res de João do Va le es ta vam pre sen- 
tes, re ce ben do ho me na gem e acom pa nhan do o mo- 
men to de di ca do ao sau do so ar tis ta.

Na sé rie de es pa ços do par que es tá o me mo ri al João
do Va le, es co la de mú si ca e o Cen tro de Re fe rên cia da Ju- 
ven tu de. Ain da, ré pli ca de uma es ta ção de trem, em re- 
fe rên cia ao su ces so mu si cal ‘De Te re si na à São Luís’ do
ar tis ta; bi bli o te ca com es pa ço in fan til e tec no ló gi co;
brin que dos in te ra ti vos; ins tru men tos mu si cais; res tau- 
ran te; au di tó rio; aca de mia ao ar li vre; área de chur ras- 
quei ra; qua dras de areia e po li es por ti va; três
playgrounds; fon te lu mi no sa e ou tras atra ções pai sa gís- 
ti cas. O par que pos sui ain da qua tro pra ças te má ti cas:
Pi sa na Fulô, Car ca rá, Asa do Ven to e João do Va le.

“Es ta gran de obra é um mar co na nos sa ci da de. To dos
os pe drei ren ses es tão mui to fe li zes, as sim tam bém a fa- 
mí lia do sau do so João do Va le. Ago ra, na nos sa ci da de irá
se eter ni zar pe la me mó ria do gran de ar tis ta que le vou o
no me de Pe drei ras pa ra o mun do. Dei xo meu agra de ci- 
men to e gra ti dão ao go ver na dor Flá vio Di no e to do o po- 
vo de Pe drei ras”, fri sou a pre fei ta Va nes sa Maia.

A pro gra ma ção da inau gu ra ção con tou com di ver sas
atra ções cul tu rais e es por ti vas. Gru pos lo cais fi ze ram
apre sen ta ção de zum ba e ca po ei ra; e equi pes de jo gos
ocu pa ram as qua dras po li es por ti vas pa ra prá ti cas es- 
por ti vas. Ain da no even to, apre sen ta ção es pe ci al do
mu si cal ‘João do Va le’, com mú si cas in ter pre ta das pe lo
ator Vi cen te Me lo. O mu si cal, re a li za do pe lo Go ver no do
Es ta do, por meio da Se cre ta ria de Cul tu ra, foi su ces so de
pú bli co em di ver sos es ta dos.

Nas ci do na ci da de de Pe drei ras em 1933, João Ba tis ta
do Va le foi um com po si tor que mar cou a mú si ca po pu- 
lar bra si lei ra. Des de pe que no gos ta va mui to de mú si ca,
mas lo go te ve de tra ba lhar pa ra aju dar a fa mí lia. Aos 13
anos foi pa ra a ca pi tal ma ra nhen se e em em de zem bro
de 1950 che gou ao Rio de Ja nei ro, on de pas sou a fre- 
quen tar pro gra mas de rá dio, pa ra co nhe cer os ar tis tas e
apre sen tar su as com po si ções, na mai o ria baiões.  Em
1964 es tre ou co mo can tor no res tau ran te Zi car to la, on- 
de nas ceu a ideia do show Opi nião, di ri gi do por Odu val- 
do Vi a na Fi lho, Pau lo Pon tes e Ar man do Cos ta, que foi
apre sen ta do no te a tro do mes mo no me, no Rio de Ja nei- 
ro, ao la do de Zé Ké ti e Na ra Leão. Tor nou-se co nhe ci do
prin ci pal men te pe lo su ces so de sua mú si ca Car ca rá, a
mais mar can te do es pe tá cu lo, que lan çou Ma ria Bethâ- 
nia co mo can to ra. Co mo com po si tor, em 1969 fez a tri- 
lha so no ra de Meu no me é Lam pião.  Em 1982 gra vou
seu se gun do dis co, ao la do de Chi co Bu ar que, que, no
ano an te ri or, ha via pro du zi do o LP João do Va le con vi da,
com par ti ci pa ções de Na ra Leão, Tom Jo bim, Gon za gui- 
nha e Zé Ra ma lho, en tre ou tros. Em 1994, Chi co Bu ar- 
que vol tou a re ve ren ci ar o ami go, reu nin do ar tis tas pa ra
gra var o dis co João Ba tis ta do Va le, prê mio Sharp de me- 
lhor dis co re gi o nal. João do Va le fa le ceu em São Luís, dia
6 de de zem bro de 1996, sen do se pul ta do em sua ci da de
na tal, Pe drei ras.
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MAIS SAÚDE

Novo Hospital do Servidor
é entregue  pelo Governo

Há qua se 10 anos fun ci o nan do na
Ci da de Ope rá ria, ago ra o Hos pi tal do
Ser vi dor vol ta ao seu lo cal de ori gem.
Um gran de com ple xo hos pi ta lar foi
cons truí do atrás do Hos pi tal Car los
Ma ci ei ra on de, até ser des lo ca do por
uma de ci são go ver na men tal, fun ci o- 
nou por mais de 30 anos o Hos pi tal do
Ser vi dor. A obra aguar da da pe los ser- 
vi do res pú bli cos do Ma ra nhão foi
inau gu ra da, na tar de do úl ti mo do- 
min go (5), am pla, mo der na, com ple- 
ta men te equi pa da e ofe re cen do uma
sé rie de ser vi ços, en tre con sul tas e
exa mes. A inau gu ra ção in te gra as co- 
me mo ra ções pe los 409 anos do ani- 
ver sá rio de São Luís.

O no vo hos pi tal foi to do cons truí do
pe lo Go ver no do Es ta do e en tre gue
em eta pas. Ago ra, com ple ta men te
cons truí do e en tre gue, in te gra um
mar co na saú de pú bli ca es ta du al. Os
ser vi do res vi nham sen do aten di dos
no Hos pi tal São Luís (HSLZ), que fi ca
no bair ro Ci da de Ope rá ria e aguar da- 
vam o re tor no do Hos pi tal do Ser vi dor
pa ra seu lo cal de fun ci o na men to. “É
um pas so aguar da do há mui to tem po,
o no vo Hos pi tal dos Ser vi do res, um
pré dio cons truí do pa ra es ta fi na li da- 

de, ane xo ao Hos pi tal Car los Ma ci ei ra.
Con quis ta mos dois di rei tos à po pu la- 
ção do nos so es ta do. Em pri mei ro, o
di rei to dos ser vi do res a te rem as sis- 
tên cia saú de ple na e de to da a po pu la- 
ção, que ago ra, sa be mos que o Hos pi- 
tal Car los Ma ci ei ra pa ra sem pre, vai
fun ci o nar”, des ta cou o go ver na dor
Flá vio Di no.

Flá vio Di no fri sou que há mui to o
que co me mo rar com a con quis ta e
inau gu ra ção do hos pi tal. “Es ta mos
dan do cum pri men to a mais um com- 
pro mis so que as su mi mos, pois sa be- 
mos que o ser vi ço pú bli co é fun da- 
men tal pa ra que te nha mos uma so ci- 
e da de que fun ci o ne bem. E, nes te ca- 
so, com o di rei to à saú de fun ci o nan do
bem, sig ni fi ca que te re mos, ain da
mais, um ser vi ço pú bli co à al tu ra do
que o po vo do Ma ra nhão pre ci sa e
me re ce”, pon tu ou o go ver na dor.

O Hos pi tal do Ser vi dor con ta com
104 lei tos de in ter na ção, sen do oi to
es pe cí fi cos de iso la men to, além de 34
con sul tó ri os mé di cos e mais as sa las
pa ra a re a li za ção de exa mes es pe cí fi- 
cos. A uni da de tem con di ções pa ra
aten der 110 mil fun ci o ná ri os pú bli cos
do Es ta do, ofe re cen do con sul tas e
exa mes em mais de 14 áre as mé di cas.

O Hos pi tal do Ser vi dor pos sui três
pa vi men tos que abri gam far má cia,
área de ur gên cia, emer gên cia e po li- 
trau ma ti za dos, cen tro ad mi nis tra ti vo,
la van de ria, co zi nha e re fei tó rio, cen-
tro ci rúr gi co, 20 lei tos de UTI, pos si bi- 
li tan do o au men to do nú me ro de ci- 
rur gi as no es ta do. Ain da, 18 con sul tó- 
ri os mé di cos, sa las de es pe ra, guar da
per ten ces, bal cão de in for ma ções e
gua ri ta, se to res de ima gem, of tal mo- 
lo gia e odon to lo gia.

Pre sen tes ao even to de inau gu ra-
ção, o vi ce-go ver na dor Car los Bran- 
dão; o se cre tá rio de Ci da des e De sen- 
vol vi men to Ur ba no (Se cid), Már cio
Jerry; ges to res da uni da de hos pi ta lar.

PE DREI RAS

Di no inau gu ra par que
em ho me na gem à
João do Va le

“Es te par que é um equi pa men to que reú ne, em pri- 
mei ro lu gar, a ho me na gem a es te gran de bra si lei ro,
gran de ma ra nhen se, gran de ci da dão des ta ci da de, João
do Va le, e se imor ta li za pe lo re gis tro de sua obra. Con vi- 
do to dos a co nhe cer es ta área de la zer, es por te e, tam- 
bém, de for ma ção de no vos ta len tos. Es te equi pa men to
pú bli co e gra tui to re a li za ain da di rei tos a edu ca ção, for- 
ma ção pro fis si o nal e ou tros. Te mos aqui, em ca da can to,
es tí mu lo à ju ven tu de de Pe drei ras e de to da a re gião”,
pon tu ou o go ver na dor Flá vio Di no, du ran te a inau gu ra- 
ção do Par que João do Va le.

O par que na ci da de do ar tis ta con sa gra do na ci o nal- 
men te é um mar co his tó ri co e um dos mai o res cen tros
de con vi vên cia, di ver são e ar te cons truí dos no es ta do.
Con ta com im por tan te área de la zer que va lo ri za a cul- 
tu ra, o es por te, além de pro por ci o nar a vi da co mu ni tá- 
ria e o de sen vol vi men to do tu ris mo. Na oca sião da en- 
tre ga, vá ri os fa mi li a res de João do Va le es ta vam pre sen- 
tes, re ce ben do ho me na gem e acom pa nhan do o mo- 
men to de di ca do ao sau do so ar tis ta.

Na sé rie de es pa ços do par que es tá o me mo ri al João
do Va le, es co la de mú si ca e o Cen tro de Re fe rên cia da Ju- 
ven tu de. Ain da, ré pli ca de uma es ta ção de trem, em re- 
fe rên cia ao su ces so mu si cal ‘De Te re si na à São Luís’ do
ar tis ta; bi bli o te ca com es pa ço in fan til e tec no ló gi co;
brin que dos in te ra ti vos; ins tru men tos mu si cais; res tau- 
ran te; au di tó rio; aca de mia ao ar li vre; área de chur ras- 
quei ra; qua dras de areia e po li es por ti va; três
playgrounds; fon te lu mi no sa e ou tras atra ções pai sa gís- 
ti cas. O par que pos sui ain da qua tro pra ças te má ti cas:
Pi sa na Fulô, Car ca rá, Asa do Ven to e João do Va le.

“Es ta gran de obra é um mar co na nos sa ci da de. To dos
os pe drei ren ses es tão mui to fe li zes, as sim tam bém a fa- 
mí lia do sau do so João do Va le. Ago ra, na nos sa ci da de irá
se eter ni zar pe la me mó ria do gran de ar tis ta que le vou o
no me de Pe drei ras pa ra o mun do. Dei xo meu agra de ci- 
men to e gra ti dão ao go ver na dor Flá vio Di no e to do o po- 
vo de Pe drei ras”, fri sou a pre fei ta Va nes sa Maia.

A pro gra ma ção da inau gu ra ção con tou com di ver sas
atra ções cul tu rais e es por ti vas. Gru pos lo cais fi ze ram
apre sen ta ção de zum ba e ca po ei ra; e equi pes de jo gos
ocu pa ram as qua dras po li es por ti vas pa ra prá ti cas es- 
por ti vas. Ain da no even to, apre sen ta ção es pe ci al do
mu si cal ‘João do Va le’, com mú si cas in ter pre ta das pe lo
ator Vi cen te Me lo. O mu si cal, re a li za do pe lo Go ver no do
Es ta do, por meio da Se cre ta ria de Cul tu ra, foi su ces so de
pú bli co em di ver sos es ta dos.

Nas ci do na ci da de de Pe drei ras em 1933, João Ba tis ta
do Va le foi um com po si tor que mar cou a mú si ca po pu- 
lar bra si lei ra. Des de pe que no gos ta va mui to de mú si ca,
mas lo go te ve de tra ba lhar pa ra aju dar a fa mí lia. Aos 13
anos foi pa ra a ca pi tal ma ra nhen se e em em de zem bro
de 1950 che gou ao Rio de Ja nei ro, on de pas sou a fre- 
quen tar pro gra mas de rá dio, pa ra co nhe cer os ar tis tas e
apre sen tar su as com po si ções, na mai o ria baiões.  Em
1964 es tre ou co mo can tor no res tau ran te Zi car to la, on- 
de nas ceu a ideia do show Opi nião, di ri gi do por Odu val- 
do Vi a na Fi lho, Pau lo Pon tes e Ar man do Cos ta, que foi
apre sen ta do no te a tro do mes mo no me, no Rio de Ja nei- 
ro, ao la do de Zé Ké ti e Na ra Leão. Tor nou-se co nhe ci do
prin ci pal men te pe lo su ces so de sua mú si ca Car ca rá, a
mais mar can te do es pe tá cu lo, que lan çou Ma ria Bethâ- 
nia co mo can to ra. Co mo com po si tor, em 1969 fez a tri- 
lha so no ra de Meu no me é Lam pião.  Em 1982 gra vou
seu se gun do dis co, ao la do de Chi co Bu ar que, que, no
ano an te ri or, ha via pro du zi do o LP João do Va le con vi da,
com par ti ci pa ções de Na ra Leão, Tom Jo bim, Gon za gui- 
nha e Zé Ra ma lho, en tre ou tros. Em 1994, Chi co Bu ar- 
que vol tou a re ve ren ci ar o ami go, reu nin do ar tis tas pa ra
gra var o dis co João Ba tis ta do Va le, prê mio Sharp de me- 
lhor dis co re gi o nal. João do Va le fa le ceu em São Luís, dia
6 de de zem bro de 1996, sen do se pul ta do em sua ci da de
na tal, Pe drei ras.
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MAIS SAÚDE

Novo Hospital do Servidor
é entregue  pelo Governo

Há qua se 10 anos fun ci o nan do na
Ci da de Ope rá ria, ago ra o Hos pi tal do
Ser vi dor vol ta ao seu lo cal de ori gem.
Um gran de com ple xo hos pi ta lar foi
cons truí do atrás do Hos pi tal Car los
Ma ci ei ra on de, até ser des lo ca do por
uma de ci são go ver na men tal, fun ci o- 
nou por mais de 30 anos o Hos pi tal do
Ser vi dor. A obra aguar da da pe los ser- 
vi do res pú bli cos do Ma ra nhão foi
inau gu ra da, na tar de do úl ti mo do- 
min go (5), am pla, mo der na, com ple- 
ta men te equi pa da e ofe re cen do uma
sé rie de ser vi ços, en tre con sul tas e
exa mes. A inau gu ra ção in te gra as co- 
me mo ra ções pe los 409 anos do ani- 
ver sá rio de São Luís.

O no vo hos pi tal foi to do cons truí do
pe lo Go ver no do Es ta do e en tre gue
em eta pas. Ago ra, com ple ta men te
cons truí do e en tre gue, in te gra um
mar co na saú de pú bli ca es ta du al. Os
ser vi do res vi nham sen do aten di dos
no Hos pi tal São Luís (HSLZ), que fi ca
no bair ro Ci da de Ope rá ria e aguar da- 
vam o re tor no do Hos pi tal do Ser vi dor
pa ra seu lo cal de fun ci o na men to. “É
um pas so aguar da do há mui to tem po,
o no vo Hos pi tal dos Ser vi do res, um
pré dio cons truí do pa ra es ta fi na li da- 

de, ane xo ao Hos pi tal Car los Ma ci ei ra.
Con quis ta mos dois di rei tos à po pu la- 
ção do nos so es ta do. Em pri mei ro, o
di rei to dos ser vi do res a te rem as sis- 
tên cia saú de ple na e de to da a po pu la- 
ção, que ago ra, sa be mos que o Hos pi- 
tal Car los Ma ci ei ra pa ra sem pre, vai
fun ci o nar”, des ta cou o go ver na dor
Flá vio Di no.

Flá vio Di no fri sou que há mui to o
que co me mo rar com a con quis ta e
inau gu ra ção do hos pi tal. “Es ta mos
dan do cum pri men to a mais um com- 
pro mis so que as su mi mos, pois sa be- 
mos que o ser vi ço pú bli co é fun da- 
men tal pa ra que te nha mos uma so ci- 
e da de que fun ci o ne bem. E, nes te ca- 
so, com o di rei to à saú de fun ci o nan do
bem, sig ni fi ca que te re mos, ain da
mais, um ser vi ço pú bli co à al tu ra do
que o po vo do Ma ra nhão pre ci sa e
me re ce”, pon tu ou o go ver na dor.

O Hos pi tal do Ser vi dor con ta com
104 lei tos de in ter na ção, sen do oi to
es pe cí fi cos de iso la men to, além de 34
con sul tó ri os mé di cos e mais as sa las
pa ra a re a li za ção de exa mes es pe cí fi- 
cos. A uni da de tem con di ções pa ra
aten der 110 mil fun ci o ná ri os pú bli cos
do Es ta do, ofe re cen do con sul tas e
exa mes em mais de 14 áre as mé di cas.

O Hos pi tal do Ser vi dor pos sui três
pa vi men tos que abri gam far má cia,
área de ur gên cia, emer gên cia e po li- 
trau ma ti za dos, cen tro ad mi nis tra ti vo,
la van de ria, co zi nha e re fei tó rio, cen-
tro ci rúr gi co, 20 lei tos de UTI, pos si bi- 
li tan do o au men to do nú me ro de ci- 
rur gi as no es ta do. Ain da, 18 con sul tó- 
ri os mé di cos, sa las de es pe ra, guar da
per ten ces, bal cão de in for ma ções e
gua ri ta, se to res de ima gem, of tal mo- 
lo gia e odon to lo gia.

Pre sen tes ao even to de inau gu ra-
ção, o vi ce-go ver na dor Car los Bran- 
dão; o se cre tá rio de Ci da des e De sen- 
vol vi men to Ur ba no (Se cid), Már cio
Jerry; ges to res da uni da de hos pi ta lar.

PE DREI RAS

Di no inau gu ra par que
em ho me na gem à
João do Va le

“Es te par que é um equi pa men to que reú ne, em pri- 
mei ro lu gar, a ho me na gem a es te gran de bra si lei ro,
gran de ma ra nhen se, gran de ci da dão des ta ci da de, João
do Va le, e se imor ta li za pe lo re gis tro de sua obra. Con vi- 
do to dos a co nhe cer es ta área de la zer, es por te e, tam- 
bém, de for ma ção de no vos ta len tos. Es te equi pa men to
pú bli co e gra tui to re a li za ain da di rei tos a edu ca ção, for- 
ma ção pro fis si o nal e ou tros. Te mos aqui, em ca da can to,
es tí mu lo à ju ven tu de de Pe drei ras e de to da a re gião”,
pon tu ou o go ver na dor Flá vio Di no, du ran te a inau gu ra- 
ção do Par que João do Va le.

O par que na ci da de do ar tis ta con sa gra do na ci o nal- 
men te é um mar co his tó ri co e um dos mai o res cen tros
de con vi vên cia, di ver são e ar te cons truí dos no es ta do.
Con ta com im por tan te área de la zer que va lo ri za a cul- 
tu ra, o es por te, além de pro por ci o nar a vi da co mu ni tá- 
ria e o de sen vol vi men to do tu ris mo. Na oca sião da en- 
tre ga, vá ri os fa mi li a res de João do Va le es ta vam pre sen- 
tes, re ce ben do ho me na gem e acom pa nhan do o mo- 
men to de di ca do ao sau do so ar tis ta.

Na sé rie de es pa ços do par que es tá o me mo ri al João
do Va le, es co la de mú si ca e o Cen tro de Re fe rên cia da Ju- 
ven tu de. Ain da, ré pli ca de uma es ta ção de trem, em re- 
fe rên cia ao su ces so mu si cal ‘De Te re si na à São Luís’ do
ar tis ta; bi bli o te ca com es pa ço in fan til e tec no ló gi co;
brin que dos in te ra ti vos; ins tru men tos mu si cais; res tau- 
ran te; au di tó rio; aca de mia ao ar li vre; área de chur ras- 
quei ra; qua dras de areia e po li es por ti va; três
playgrounds; fon te lu mi no sa e ou tras atra ções pai sa gís- 
ti cas. O par que pos sui ain da qua tro pra ças te má ti cas:
Pi sa na Fulô, Car ca rá, Asa do Ven to e João do Va le.

“Es ta gran de obra é um mar co na nos sa ci da de. To dos
os pe drei ren ses es tão mui to fe li zes, as sim tam bém a fa- 
mí lia do sau do so João do Va le. Ago ra, na nos sa ci da de irá
se eter ni zar pe la me mó ria do gran de ar tis ta que le vou o
no me de Pe drei ras pa ra o mun do. Dei xo meu agra de ci- 
men to e gra ti dão ao go ver na dor Flá vio Di no e to do o po- 
vo de Pe drei ras”, fri sou a pre fei ta Va nes sa Maia.

A pro gra ma ção da inau gu ra ção con tou com di ver sas
atra ções cul tu rais e es por ti vas. Gru pos lo cais fi ze ram
apre sen ta ção de zum ba e ca po ei ra; e equi pes de jo gos
ocu pa ram as qua dras po li es por ti vas pa ra prá ti cas es- 
por ti vas. Ain da no even to, apre sen ta ção es pe ci al do
mu si cal ‘João do Va le’, com mú si cas in ter pre ta das pe lo
ator Vi cen te Me lo. O mu si cal, re a li za do pe lo Go ver no do
Es ta do, por meio da Se cre ta ria de Cul tu ra, foi su ces so de
pú bli co em di ver sos es ta dos.

Nas ci do na ci da de de Pe drei ras em 1933, João Ba tis ta
do Va le foi um com po si tor que mar cou a mú si ca po pu- 
lar bra si lei ra. Des de pe que no gos ta va mui to de mú si ca,
mas lo go te ve de tra ba lhar pa ra aju dar a fa mí lia. Aos 13
anos foi pa ra a ca pi tal ma ra nhen se e em em de zem bro
de 1950 che gou ao Rio de Ja nei ro, on de pas sou a fre- 
quen tar pro gra mas de rá dio, pa ra co nhe cer os ar tis tas e
apre sen tar su as com po si ções, na mai o ria baiões.  Em
1964 es tre ou co mo can tor no res tau ran te Zi car to la, on- 
de nas ceu a ideia do show Opi nião, di ri gi do por Odu val- 
do Vi a na Fi lho, Pau lo Pon tes e Ar man do Cos ta, que foi
apre sen ta do no te a tro do mes mo no me, no Rio de Ja nei- 
ro, ao la do de Zé Ké ti e Na ra Leão. Tor nou-se co nhe ci do
prin ci pal men te pe lo su ces so de sua mú si ca Car ca rá, a
mais mar can te do es pe tá cu lo, que lan çou Ma ria Bethâ- 
nia co mo can to ra. Co mo com po si tor, em 1969 fez a tri- 
lha so no ra de Meu no me é Lam pião.  Em 1982 gra vou
seu se gun do dis co, ao la do de Chi co Bu ar que, que, no
ano an te ri or, ha via pro du zi do o LP João do Va le con vi da,
com par ti ci pa ções de Na ra Leão, Tom Jo bim, Gon za gui- 
nha e Zé Ra ma lho, en tre ou tros. Em 1994, Chi co Bu ar- 
que vol tou a re ve ren ci ar o ami go, reu nin do ar tis tas pa ra
gra var o dis co João Ba tis ta do Va le, prê mio Sharp de me- 
lhor dis co re gi o nal. João do Va le fa le ceu em São Luís, dia
6 de de zem bro de 1996, sen do se pul ta do em sua ci da de
na tal, Pe drei ras.

São Luís, terça-feira, 7 de setembro de 2021
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Os servidores vinham sendo atendidos no Hospital São Luís (HSLZ) e aguardavam o
retorno do Hospital do Servidor para seu local de funcionamento

MAIS SAÚDE

Novo Hospital do Servidor
é entregue  pelo Governo

Há qua se 10 anos fun ci o nan do na
Ci da de Ope rá ria, ago ra o Hos pi tal do
Ser vi dor vol ta ao seu lo cal de ori gem.
Um gran de com ple xo hos pi ta lar foi
cons truí do atrás do Hos pi tal Car los
Ma ci ei ra on de, até ser des lo ca do por
uma de ci são go ver na men tal, fun ci o- 
nou por mais de 30 anos o Hos pi tal do
Ser vi dor. A obra aguar da da pe los ser- 
vi do res pú bli cos do Ma ra nhão foi
inau gu ra da, na tar de do úl ti mo do- 
min go (5), am pla, mo der na, com ple- 
ta men te equi pa da e ofe re cen do uma
sé rie de ser vi ços, en tre con sul tas e
exa mes. A inau gu ra ção in te gra as co- 
me mo ra ções pe los 409 anos do ani- 
ver sá rio de São Luís.

O no vo hos pi tal foi to do cons truí do
pe lo Go ver no do Es ta do e en tre gue
em eta pas. Ago ra, com ple ta men te
cons truí do e en tre gue, in te gra um
mar co na saú de pú bli ca es ta du al. Os
ser vi do res vi nham sen do aten di dos
no Hos pi tal São Luís (HSLZ), que fi ca
no bair ro Ci da de Ope rá ria e aguar da- 
vam o re tor no do Hos pi tal do Ser vi dor
pa ra seu lo cal de fun ci o na men to. “É
um pas so aguar da do há mui to tem po,
o no vo Hos pi tal dos Ser vi do res, um
pré dio cons truí do pa ra es ta fi na li da- 

de, ane xo ao Hos pi tal Car los Ma ci ei ra.
Con quis ta mos dois di rei tos à po pu la- 
ção do nos so es ta do. Em pri mei ro, o
di rei to dos ser vi do res a te rem as sis- 
tên cia saú de ple na e de to da a po pu la- 
ção, que ago ra, sa be mos que o Hos pi- 
tal Car los Ma ci ei ra pa ra sem pre, vai
fun ci o nar”, des ta cou o go ver na dor
Flá vio Di no.

Flá vio Di no fri sou que há mui to o
que co me mo rar com a con quis ta e
inau gu ra ção do hos pi tal. “Es ta mos
dan do cum pri men to a mais um com- 
pro mis so que as su mi mos, pois sa be- 
mos que o ser vi ço pú bli co é fun da- 
men tal pa ra que te nha mos uma so ci- 
e da de que fun ci o ne bem. E, nes te ca- 
so, com o di rei to à saú de fun ci o nan do
bem, sig ni fi ca que te re mos, ain da
mais, um ser vi ço pú bli co à al tu ra do
que o po vo do Ma ra nhão pre ci sa e
me re ce”, pon tu ou o go ver na dor.

O Hos pi tal do Ser vi dor con ta com
104 lei tos de in ter na ção, sen do oi to
es pe cí fi cos de iso la men to, além de 34
con sul tó ri os mé di cos e mais as sa las
pa ra a re a li za ção de exa mes es pe cí fi- 
cos. A uni da de tem con di ções pa ra
aten der 110 mil fun ci o ná ri os pú bli cos
do Es ta do, ofe re cen do con sul tas e
exa mes em mais de 14 áre as mé di cas.

O Hos pi tal do Ser vi dor pos sui três
pa vi men tos que abri gam far má cia,
área de ur gên cia, emer gên cia e po li- 
trau ma ti za dos, cen tro ad mi nis tra ti vo,
la van de ria, co zi nha e re fei tó rio, cen-
tro ci rúr gi co, 20 lei tos de UTI, pos si bi- 
li tan do o au men to do nú me ro de ci- 
rur gi as no es ta do. Ain da, 18 con sul tó- 
ri os mé di cos, sa las de es pe ra, guar da
per ten ces, bal cão de in for ma ções e
gua ri ta, se to res de ima gem, of tal mo- 
lo gia e odon to lo gia.

Pre sen tes ao even to de inau gu ra-
ção, o vi ce-go ver na dor Car los Bran- 
dão; o se cre tá rio de Ci da des e De sen- 
vol vi men to Ur ba no (Se cid), Már cio
Jerry; ges to res da uni da de hos pi ta lar.

PE DREI RAS

Di no inau gu ra par que
em ho me na gem à
João do Va le

“Es te par que é um equi pa men to que reú ne, em pri- 
mei ro lu gar, a ho me na gem a es te gran de bra si lei ro,
gran de ma ra nhen se, gran de ci da dão des ta ci da de, João
do Va le, e se imor ta li za pe lo re gis tro de sua obra. Con vi- 
do to dos a co nhe cer es ta área de la zer, es por te e, tam- 
bém, de for ma ção de no vos ta len tos. Es te equi pa men to
pú bli co e gra tui to re a li za ain da di rei tos a edu ca ção, for- 
ma ção pro fis si o nal e ou tros. Te mos aqui, em ca da can to,
es tí mu lo à ju ven tu de de Pe drei ras e de to da a re gião”,
pon tu ou o go ver na dor Flá vio Di no, du ran te a inau gu ra- 
ção do Par que João do Va le.

O par que na ci da de do ar tis ta con sa gra do na ci o nal- 
men te é um mar co his tó ri co e um dos mai o res cen tros
de con vi vên cia, di ver são e ar te cons truí dos no es ta do.
Con ta com im por tan te área de la zer que va lo ri za a cul- 
tu ra, o es por te, além de pro por ci o nar a vi da co mu ni tá- 
ria e o de sen vol vi men to do tu ris mo. Na oca sião da en- 
tre ga, vá ri os fa mi li a res de João do Va le es ta vam pre sen- 
tes, re ce ben do ho me na gem e acom pa nhan do o mo- 
men to de di ca do ao sau do so ar tis ta.

Na sé rie de es pa ços do par que es tá o me mo ri al João
do Va le, es co la de mú si ca e o Cen tro de Re fe rên cia da Ju- 
ven tu de. Ain da, ré pli ca de uma es ta ção de trem, em re- 
fe rên cia ao su ces so mu si cal ‘De Te re si na à São Luís’ do
ar tis ta; bi bli o te ca com es pa ço in fan til e tec no ló gi co;
brin que dos in te ra ti vos; ins tru men tos mu si cais; res tau- 
ran te; au di tó rio; aca de mia ao ar li vre; área de chur ras- 
quei ra; qua dras de areia e po li es por ti va; três
playgrounds; fon te lu mi no sa e ou tras atra ções pai sa gís- 
ti cas. O par que pos sui ain da qua tro pra ças te má ti cas:
Pi sa na Fulô, Car ca rá, Asa do Ven to e João do Va le.

“Es ta gran de obra é um mar co na nos sa ci da de. To dos
os pe drei ren ses es tão mui to fe li zes, as sim tam bém a fa- 
mí lia do sau do so João do Va le. Ago ra, na nos sa ci da de irá
se eter ni zar pe la me mó ria do gran de ar tis ta que le vou o
no me de Pe drei ras pa ra o mun do. Dei xo meu agra de ci- 
men to e gra ti dão ao go ver na dor Flá vio Di no e to do o po- 
vo de Pe drei ras”, fri sou a pre fei ta Va nes sa Maia.

A pro gra ma ção da inau gu ra ção con tou com di ver sas
atra ções cul tu rais e es por ti vas. Gru pos lo cais fi ze ram
apre sen ta ção de zum ba e ca po ei ra; e equi pes de jo gos
ocu pa ram as qua dras po li es por ti vas pa ra prá ti cas es- 
por ti vas. Ain da no even to, apre sen ta ção es pe ci al do
mu si cal ‘João do Va le’, com mú si cas in ter pre ta das pe lo
ator Vi cen te Me lo. O mu si cal, re a li za do pe lo Go ver no do
Es ta do, por meio da Se cre ta ria de Cul tu ra, foi su ces so de
pú bli co em di ver sos es ta dos.

Nas ci do na ci da de de Pe drei ras em 1933, João Ba tis ta
do Va le foi um com po si tor que mar cou a mú si ca po pu- 
lar bra si lei ra. Des de pe que no gos ta va mui to de mú si ca,
mas lo go te ve de tra ba lhar pa ra aju dar a fa mí lia. Aos 13
anos foi pa ra a ca pi tal ma ra nhen se e em em de zem bro
de 1950 che gou ao Rio de Ja nei ro, on de pas sou a fre- 
quen tar pro gra mas de rá dio, pa ra co nhe cer os ar tis tas e
apre sen tar su as com po si ções, na mai o ria baiões.  Em
1964 es tre ou co mo can tor no res tau ran te Zi car to la, on- 
de nas ceu a ideia do show Opi nião, di ri gi do por Odu val- 
do Vi a na Fi lho, Pau lo Pon tes e Ar man do Cos ta, que foi
apre sen ta do no te a tro do mes mo no me, no Rio de Ja nei- 
ro, ao la do de Zé Ké ti e Na ra Leão. Tor nou-se co nhe ci do
prin ci pal men te pe lo su ces so de sua mú si ca Car ca rá, a
mais mar can te do es pe tá cu lo, que lan çou Ma ria Bethâ- 
nia co mo can to ra. Co mo com po si tor, em 1969 fez a tri- 
lha so no ra de Meu no me é Lam pião.  Em 1982 gra vou
seu se gun do dis co, ao la do de Chi co Bu ar que, que, no
ano an te ri or, ha via pro du zi do o LP João do Va le con vi da,
com par ti ci pa ções de Na ra Leão, Tom Jo bim, Gon za gui- 
nha e Zé Ra ma lho, en tre ou tros. Em 1994, Chi co Bu ar- 
que vol tou a re ve ren ci ar o ami go, reu nin do ar tis tas pa ra
gra var o dis co João Ba tis ta do Va le, prê mio Sharp de me- 
lhor dis co re gi o nal. João do Va le fa le ceu em São Luís, dia
6 de de zem bro de 1996, sen do se pul ta do em sua ci da de
na tal, Pe drei ras.

São Luís, terça-feira, 7 de setembro de 2021

DATA HORA PROCESSO PREGÃO ELETRÔNICO

27/09/2021 09h 0188044/2020 004/2021

Objeto: Concessão administrativa onerosa de uso de espaço para fins comerciais no ramo de 
lanchonete, localizado à Rua Godofredo Viana, nº 1.300 – Centro - Imperatriz (MA), com 
disponibilização de mobiliários e respectivos utensílios por parte do licitante vencedor, para 
atendimento do interesse público da comunidade acadêmica, administrativa e docente, de acordo 
com as quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas no Termo de Referên-
cia e seus Apêndices.

A COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSL/UEMASUL, através de sua Pregoeira na forma da Lei 
Federal 10.520/02 e Lei nº 8.666/93 torna público o EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 
(REPETIÇÃO), licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MAIOR OFERTA, de interesse 
da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO - UEMASUL, conforme a 
seguir discriminado:

Informa ainda que o edital e seus anexos estarão disponíveis aos interessados no site da Universidade 
Estadual da Região Tocantina do Maranhão, www.uemasul.edu.br, e no Portal de Compras 
Governamentais do Governo do Estado do Maranhão, www.compras.ma.gov.br, onde poderão ser 
consultados e adquiridos gratuitamente. O Edital e seus anexos estão, ainda, à disposição dos 
interessados no horário das 08h às 12h e de 14h às 18h, na sede da Comissão Setorial de Licitações da 
UEMASUL, situada na Rua Godofredo Viana, nº 1.300, Bairro Centro, para consulta gratuita ou adquiri-los 
mediante a entrega de 1(uma) resma de papel A4.

Imperatriz/MA, 02 de setembro de 2021
Aurilene Félix Soares

Pregoeira CSL-UEMASUL

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

PREGÃO ELETRÔNICO 004/2021

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

PREFEITURA 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

PREFEITURA 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

PREFEITURA 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

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

PREFEITURA DE POÇÃO DE PEDRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2021

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 moda-
lidade 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 contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Georreferenciamento de imóveis em 
conformidade com as especificações e quantidades constantes no Termo de Referência. ABERTURA: 24 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.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

PREFEITURA DE POÇÃO DE PEDRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 010/2021

O Município de Poção de Pedras através da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 
torna público que, realizará licitação na modalidade Tomada de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e 
alterações.  OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços de 
Apoio Administrativo, em caráter subsidiário e de atividade meio para atender as necessidades do setor de 
compras e serviços da Administração Municipal (Secretarias e Fundos Municipais) a serem executados nas 
dependências da Prefeitura Municipal de Poção de Pedras (MA). ABERTURA: 28 de setembro de 2021 às 
08:20 horas. INFORMAÇÕES: Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço Rua 
Manoel Máximo, 49- Centro – Poção de Pedras/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas, onde 
poderá ser obtido gratuitamente, em mídia. Informações complementares no endereço acima ou telefone (99) 
98534-1094, por Email: pmppmacpl@outlook.com, www.pocaodepedras.ma.gov.br Poção de Pedras (MA), 
2 de setembro de 2021. José Vanckles Alves Rodrigues. Secretário Municipal de Administração. Portaria nº 
006/2021 GPM.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

PREFEITURA DE POÇÃO DE PEDRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2021

 O Município de Poção de Pedras através da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo torna público que, realizará licitação na modalidade 
Tomada de Preços. OBJETO: contratação de empresa de engenharia especializada na execução de obras de 
recuperação de estradas vicinais no município de Poção de Pedras (MA). DATA: 28 de setembro de 2021 – 
HORA: 14:20h. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço 
unitário. REGÊNCIA LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações. INFORMAÇÕES: Este Edital e seus ane-
xos estão à disposição dos interessados no endereço Rua Manoel Máximo, 49- Centro – Poção de Pedras/MA, 
de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas, onde poderá ser obtido gratuitamente, em mídia. www.
pocaodepedras.ma.gov.br  Informações complementares no endereço acima ou por  Telefone (99) 98534-1094 
email: pmppmacpl@outlook.com. 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.
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PREFEITURA DE POÇÃO DE PEDRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 012/2021

O Município de Poção de Pedras através da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, torna 
público que, realizará licitação na modalidade Tomada de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e alterações. 
OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação dos serviços de Assessoria e Consultoria visando o 
acompanhamento de convênios e contratos de repasse federais através da operacionalização da Plataforma 
Mais Brasil e demais sistemas de gestão por meio da elaboração de propostas, consultas prévias, planos de 
trabalho e acompanhamento técnico necessário para a formalização da prestação de contas junto aos órgãos 
concedentes de interesse desta Administração Pública Municipal. ABERTURA: 29 de setembro de 2021 às 
08:20 horas. INFORMAÇÕES: Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço Rua 
Manoel Máximo, 49- Centro – Poção de Pedras/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas, onde 
poderá ser obtido gratuitamente, em mídia. www.pocaodepedras.ma.gov.br  Informações complementares no 
endereço acima ou por  Telefone (99) 98534-1094 email: pmppmacpl@outlook.com Poção de Pedras (MA), 
2 de setembro de 2021. José Vanckles Alves Rodrigues. Secretário Municipal de Administração. Portaria nº 
006/2021 GPM

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

PREFEITURA DE POÇÃO DE PEDRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021

O Município de Poção de Pedras através da Secretaria Municipal de Educação, torna público que, realizará li-
citação na modalidade Tomada de Preços. OBJETO: escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de 
empresa de engenharia especializada em construção de U.E, para construção da Unidade Integrada Professora 
Afonsina Oliveira Mota localizada povoado São Pedro no município de Poção de Pedras (MA. DATA: 29 de 
setembro de 2021 – HORA: 14:20h. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. REGIME DE EXECUÇÃO: 
Empreitada por preço global. REGÊNCIA LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações. INFORMAÇÕES: 
Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço Rua Manoel Máximo, 49- Centro 
– Poção de Pedras/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas, onde poderá ser obtido gratui-
tamente, em mídia. www.pocaodepedras.ma.gov.br  Informações complementares no endereço acima ou por  
Telefone (99) 98534-1094 email: pmppmacpl@outlook.com Poção de Pedras (MA), 2 de setembro de 2021. 
Marcony Wellyton Oliveira Pinheiro. Secretário Municipal de Educação. Portaria nº 001/2021 GPM
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Por outro lado, Santa Filomena do Maranhão tem taxa de letalidade de 0% e não
houve nenhum óbito pela doença confirmado até o momento.

Ba lan ço na ci o nal

Ta xa de le ta li da de nos es ta -
dos
• Rio de Ja nei ro – 5,56%
• São Pau lo – 3,42%
• Ama zo nas – 3,22%
• Per nam bu co – 3,19%
• Ma ra nhão – 2,87%
• Pa rá – 2,82%
• Goiás – 2,74%
• Ce a rá – 2,58%
• Ala go as – 2,58%
• Pa ra ná – 2,57%
• Mi nas Ge rais – 2,57%
• Ma to Gros so – 2,55%
• Ma to Gros so do Sul – 2,54%
• Rondô nia – 2,46%
• Rio Gran de do Sul – 2,43%
• Pi auí – 2,19%
• Es pí ri to San to – 2,17%
• Bahia – 2,17%
• Ser gi pe – 2,16%
• Dis tri to Fe de ral – 2,13%
• Pa raí ba – 2,11%
• Acre – 2,06%
• Rio Gran de do Nor te – 1,99%
• To can tins – 1,68%
• San ta Ca ta ri na – 1,62%
• Ama pá – 1,60%
• Ro rai ma – 1,57%

COVID-19 NO MARANHÃO

Boa Vista do Gurupi tem
maior  taxa de letalidade

O
mu ni cí pio de Boa Vis ta do
Gu ru pi, lo ca li za do no oes te
ma ra nhen se, tem a mai or
ta xa de le ta li da de pe la Co- 

vid-19 do es ta do e a ter cei ra mai or do
País. A ci da de com cer ca de 8.494 mo- 
ra do res, de acor do com a es ti ma ti va
do Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra fia e
Es ta tís ti ca (IB GE), apre sen ta le ta li da- 
de de 26,67%. O ín di ce cons ta na úl ti- 
ma atu a li za ção do Mi nis té rio da Saú- 
de, di vul ga da na noi te do úl ti mo sá ba- 
do (4).

Se gun do a pas ta, a po pu la ção va ci- 
ná vel do mu ni cí pio é com pos ta por
5.903 pes so as. Des sas, 2.829 to ma ram
a pri mei ra do se e ou tras 1.274 já con- 
cluí ram a imu ni za ção com as du as
do ses ou a do se úni ca. De acor do com
o Ca das tro Na ci o nal dos Es ta be le ci- 
men tos de Saú de (CNES), do Da ta Sus,
a ci da de con ta com um Hos pi tal Mu- 
ni ci pal, além de du as Uni da des Bá si- 
cas de Saú de (UBS) e um Pos to de
Saú de Mi li tar.

A re por ta gem do por tal
Brasil61.com ten tou con ta to com a
pre fei tu ra e a se cre ta ria de Saú de de
Boa Vis ta do Gu ru pi nes te do min go
(5) pa ra en ten der os mo ti vos que le va- 
ram a um ín di ce de le ta li da de al to e
co mo es tá a imu ni za ção na ci da de,
mas, até a pu bli ca ção des ta ma té ria,
não hou ve re tor no.

O Bra sil re gis trou 21.804 ca sos e 692
óbi tos pe la Co vid-19 en tre sex ta-fei ra
e sá ba do. Ao to do, mais de 20,8 mi- 
lhões de bra si lei ros fo ram in fec ta dos
pe lo no vo co ro na ví rus des de o iní cio
da pan de mia. O nú me ro de pes so as

que mor re ram pe la do en ça no país é
de 582.670.

A mé dia mó vel de mor tes, que le va
em con ta os óbi tos dos úl ti mos se te
di as, fi cou em 609, a me nor mar ca
des de 7 de de zem bro. Em com pa ra- 
ção à mé dia de 14 di as atrás, hou ve
uma que da de 20% no ín di ce, que de- 
ve se guir es ta ten dên cia. Ain da se gun- 
do o Mi nis té rio da Saú de, mais de 19,8
mi lhões de bra si lei ros se re cu pe ra ram
da Co vid-19. Ou tros 455 mil es tão em
acom pa nha men to.

O es ta do do Rio de Ja nei ro se gue
su pe ran do a mé dia na ci o nal com a
mai or ta xa de le ta li da de do país, com
5,56%. Em se gui da es tão São Pau lo,
Ama zo nas, Per nam bu co e Ma ra nhão,
to dos com o ín di ce aci ma dos três
pon tos per cen tu ais. A ta xa de le ta li da- 
de mé dia do Bra sil é de 2,8%.

En tre os mu ni cí pi os, Jan duís (RN)
tem a mai or ta xa de le ta li da de do País
em 70%. Em se gui da vêm São Luiz do

Pa rai tin ga (SP), com 31,33%; Boa Vis ta
do Gu ru pi (MA), com 26,67%; Mi ra vâ-
nia (MG), que re gis tra 20%; e Ri bei rão
(PE), Pa ço do Lu mi ar (MG), cu jo ín di- 
ce é de 16,15%.

Trin ta e um mu ni cí pi os têm ta xas
de le ta li da de em 0%, ou se ja, não hou-
ve ne nhum óbi to pe la do en ça con fir-
ma do até o mo men to. En tre eles es tão
Tai pas do To can tins (TO), Ser ra Azul
de Mi nas (MG) e San ta Fi lo me na do
Ma ra nhão (MA).

TRANSPORTE PÚBLICO

52 novos ônibus entram na frota de São Luís
O pre fei to Edu ar do Brai de en tre- 

gou 52 no vos ôni bus pa ra for ta le cer o
sis te ma de trans por te ur ba no da ca pi- 
tal. A en tre ga acon te ceu on tem, se- 
gun da-fei ra (6), na Pra ça Ma ria Ara- 
gão, Cen tro, co mo par te das co me mo- 
ra ções pe los 409 anos de São Luís. To- 
dos os ôni bus in cor po ra dos ao Sis te- 
ma Mu ni ci pal de Trans por te en tra ram
em ope ra ção ime di a ta men te, in cre- 
men tan do as li nhas que cir cu lam pe- 
las re giões Ita qui-Ba can ga, Zo na Ru- 
ral 1 e 2, São Cris tó vão, Tu ru, en tre ou- 
tras. Com es tes in ves ti men tos, a Pre- 
fei tu ra me lho ra a qua li da de do ser vi- 
ço pres ta do à po pu la ção.

“Es ta mos en tre gan do ho je mais 52
ôni bus no vos pa ra me lho rar o trans- 
por te pú bli co da nos sa ci da de, aten- 
den do a de man das an ti gas de áre as
co mo Li ber da de, Pe dra Caí da, Zo na
Ru ral e área Ita qui-Ba can ga. Com is- 
so, va mos subs ti tuir veí cu los an ti gos e
am pli ar a fro ta, ga ran tin do trans por te
mais con for tá vel pa ra os usuá ri os. To- 
dos os ôni bus en tre gues con tam com
ele va do res pa ra a aces si bi li da de de
pes so as com de fi ci ên cia e ar con di ci- 
o na do, que se rão li ga dos as sim que as
con di ções sa ni tá ri as per mi ti rem. Es se
in cre men to vai ga ran tir mais con for to
e mais qua li da de pa ra os usuá ri os,
além de mais se gu ran ça com a di mi- 
nui ção da aglo me ra ção no trans por te,
al go fun da men tal nes te mo men to de
pan de mia”, des ta cou o pre fei to Edu- 
ar do Brai de, acom pa nha do da pri- 
mei ra-da ma, Gra zi e la Brai de, oca sião

em que anun ci ou que, a par tir da
quin ta-fei ra (9), co me ça a cir cu lar o
Ra pi dão Ita qui-Ba can ga.

A vi ce-pre fei ta, Es mê nia Mi ran da,
afir mou que é mais um in ves ti men to
que vai con tri buir pa ra de sa fo gar o
trans por te pú bli co de São Luís . “A
ges tão atu al tem tra ba lha do pa ra re- 
sol ver os prin ci pais pro ble mas do dia
a dia da po pu la ção e trans por te pú bli- 
co de qua li da de, o que é fun da men tal
pa ra uma ci da de avan çar. Já são 80
no vos ôni bus en tre gues des de o co- 
me ço do ano, subs ti tuin do veí cu los
que ti nham mais de 10 anos de cir cu- 
la ção e am pli an do nos sa fro ta, que
ago ra pas sa de 700 veí cu los. Es tes no- 
vos ôni bus vão aten der bair ros que
têm gran de con cen tra ção po pu la ci o- 
nal, que de pen dem do ser vi ço pa ra se
des lo ca rem pe la ci da de, e que es ta- 
vam com ca rên cia de trans por te pú- 
bli co”, dis se.

No vos veí cu los

Os 52 no vos veí cu los são equi pa dos
com ar-con di ci o na do, que se rão li ga- 
dos quan do as con di ções sa ni tá ri as
per mi ti rem, de vi do às me di das de
pre ven ção à Co vid-19. En quan to is so,
os ôni bus cir cu la rão com as ja ne las
aber tas. Os veí cu los pos su em três
por tas que fa ci li tam o em bar que e de- 
sem bar que de pas sa gei ros, sen do ide- 
ais pa ra o uso nos cin co Ter mi nais de
In te gra ção da ci da de.

Os ôni bus en tre gues nes ta se gun- 
da-fei ra (06) pe lo pre fei to Edu ar do
Brai de irão re for çar a fro ta das li nhas

que cir cu lam na área Ita qui-Ba can ga,
Zo na Ru ral 1 e 2, Tu ru, Coha ma, Vi-
nhais, São Cris tó vão, Li ber da de, Be-
qui mão, Pe dra Caí da, en tre ou tros
bair ros.

O se cre tá rio Mu ni ci pal de Trân si to
e Trans por tes (SMTT), Cláu dio Ri bei- 
ro, in for mou que a en tre ga des ta
quin ta-fei ra vai me lho rar a si tu a ção
dos bair ros on de a po pu la ção co bra
há mui to tem po me lho ri as no sis te ma
de trans por te ur ba no. “Es tas são re- 
giões de gran de aden sa men to po pu- 
la ci o nal e on de a po pu la ção co bra há
mui to tem po me lho ri as no sis te ma de
trans por te ur ba no, que ago ra che gam
por de ter mi na ção do pre fei to Edu ar-
do Brai de. Es ta en tre ga é mais uma de
ou tras que se rão fei tas co mo par te das
ações pla ne ja das pa ra me lho rar o sis- 
te ma de trans por te ur ba no de São
Luís. A me ta é 100 no vos ôni bus até o
fim des te ano”, co men tou.

Os veí cu los são adap ta dos pa ra ga-
ran tir aces si bi li da de com ele va do res
pa ra uso das pes so as com de fi ci ên cia
ou mo bi li da de re du zi da. “To dos os
ôni bus que es tão sen do en tre gues na
ges tão do pre fei to Edu ar do Brai de já
vêm com to das as fer ra men tas de
aces si bi li da de co mo ele va do res, cin to
de se gu ran ça, si na li za ção dos ban cos
ama re los. A Pre fei tu ra de São Luís
vem mos tran do, de fa to, que es tá in- 
ves tin do em um sis te ma de trans por-
te pú bli co in clu si vo e aces sí vel”, ex- 
pli cou o se cre tá rio Mu ni ci pal Ex tra or-
di ná rio da Pes soa com De fi ci ên cia,
Car li van Bra ga.

Re no va ção da fro ta
Os 52 no vos ôni bus in cre men ta rão

a fro ta do trans por te pú bli co de São
Luís, que atu al men te é de 708 veí cu- 
los. Des de o iní cio do ano, a Pre fei tu ra
de São Luís já co lo cou em cir cu la ção
um to tal de 80 no vos ôni bus, re no van- 
do e mo der ni zan do a fro ta, pa ra ga- 
ran tir mais con for to, aces si bi li da de e
se gu ran ça aos pas sa gei ros do sis te ma
ur ba no de trans por te co le ti vo.

PA TRÍ CIA CU NHA

27º Gri to dos Ex cluí dos

Re co men da ções

7 DE SE TEM BRO

Dia se rá de
ma ni fes ta ções na
ca pi tal ma ra nhen se

O 7 de se tem bro, dia da In de pen dên cia do Bra sil, se rá
mar ca do em to do o país por ma ni fes ta ções de apoio e
de pro tes to ao pre si den te Jair Bol so na ro. 

De acor do com a Cen tral Úni ca dos Tra ba lha do res, os
bra si lei ros vão ocu par as ru as de mais de 200 ci da des do
Bra sil e ex te ri or em mo bi li za ções con tra o pre si den te do
Bra sil, mas ha ve rá tam bém ma ni fes ta ções pró-Bol so na- 
ro.

Em São Luís, apoi a do res do atu al go ver no mar ca ram
às 8h da ma nhã em fren te a uma lo ja na Coha ma, por- 
tan do ban dei ras do Bra sil, pa ra em se gui da fa zer uma
car re a ta pe las ru as da ci da de.

A Pra ça Ma ria Ara gão se rá o pon to de en con tro de
ma ni fes tan tes con tra o go ver no Bol so na ro. A ma ni fes ta- 
ção de ve acon te cer pe la ma nhã e a or ga ni za ção pre vê
um mo vi men to pa cí fi co de con fra ter ni za ção en tre sim- 
pa ti zan tes, fa mí li as e mi li tan tes con ser va do res do Ma- 
ra nhão. As ma ni fes ta ções es tão sen do or ga ni za das pe la
CUT, cen trais sin di cais e mo vi men tos so ci ais que in te- 
gram as fren tes Bra sil Po pu lar e Po vo sem Me do.

Se gun do a CUT, além de exi gir res pei to à de mo cra cia
bra si lei ra e su as ins ti tui ções, as ma ni fes ta ções tam bém
te rão ca rá ter de pro tes to con tra a de sas tro sa con du ção
do país pe lo atu al pre si den te – uma po lí ti ca que tem co- 
mo re sul ta do o cres ci men to do de sem pre go, da in fla- 
ção, dos al tos pre ços dos ali men tos e dos com bus tí veis,
que em pur ra a po pu la ção ca da vez mais pa ra a po bre za
e pa ra a fo me.

A tra di ci o nal ma ni fes ta ção or ga ni za da des de 1994,
com apoio da CUT, es te ano tam bém te rá co mo ban dei- 
ra prin ci pal o #Fo ra Bol so na ro. De acor do com o pre si- 
den te da CUT, o grau de ex clu são no país “nun ca foi ta- 
ma nho co mo nes te mo men to”.

Co mo res pos ta – e pa ra dar exem plo de res pei to à vi- 
da – a CUT, cen trais e mo vi men tos so ci ais fa rão uma
ação so li dá ria nes te dia, em São Luís,  O Gri to do Ex cluí- 
dos se rá um ato po lí ti co-cul tu ral-re li gi o so. A or ga ni za- 
ção es tá pe din do que os ma ni fes tan tes le vem 1 kg de fei- 
jão.  Pa ra quem vai em car re a ta, mo to ou bi ci cle ta,  a saí- 
da é da Praia Gran de, às 8h. Tam bém ha ve rá saí da da
Pra ça do Vi va, na Vi la Em bra tel, às 8h.

O Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão emi tiu du as re co- 
men da ções re fe ren tes às ma ni fes ta ções pre vis tas pa ra
ocor rer ho je, com in tui to de as se gu rar que os mo vi men- 
tos não aten tem con tra os pre cei tos da Cons ti tui ção Fe- 
de ral e o re gi me de mo crá ti co.

Aos pre fei tos mu ni ci pais do Ma ra nhão, foi re co men- 
da do que, on de hou ver guar das mu ni ci pais, se jam ado- 
ta das to das as me di das ne ces sá ri as pa ra as se gu rar a
pro te ção dos bens, ser vi ços e ins ta la ções mu ni ci pais,
du ran te as ma ni fes ta ções.

Já pa ra o se cre tá rio de Es ta do de Se gu ran ça Pú bli ca,
foi re co men da do que se jam ado ta das to das as me di das
ne ces sá ri as pa ra as se gu rar a pre ser va ção da or dem pú- 
bli ca e da in co lu mi da de das pes so as e do pa trimô nio. As
du as re co men da ções fo ram as si na das pe lo pro cu ra dor-
ge ral de jus ti ça, Edu ar do Ni co lau.

São Luís, terça-feira, 7 de setembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Sâmara Jaqueline Nascimento Souza foi morta a tiros pelo ex-companheiro, que não
aceitava o fim do relacionamento. O crime foi registrado na noite do domingo

De cla ra ção re de so ci al 

Sus pei to en con tra do mor to

• Es tar ins cri to no Ca das tro Úni co
pa ra Pro gra mas So ci ais do Go ver no
Fe de ral – Ca das tro Úni co, com ren da
fa mi li ar men sal per ca pi ta me nor ou
igual a meio sa lá rio mí ni mo na ci o nal;
OU
• Re ce ben do o Be ne fí cio de Pres ta ção
Con ti nu a da da As sis tên cia So ci al –
BPC, nos ter mos dos arts. 20 e 21 da
Lei nº 8.742, de 7 de de zem bro de
1993; OU
• Ins cri to no Ca das tro Úni co com
ren da men sal de até 3 (três) sa lá ri os
mí ni mos que te nha re si den te por ta -
dor de do en ça ou de fi ci ên cia cu jo tra -
ta men to, pro ce di men to mé di co ou
te ra pêu ti co re quei ra o uso con ti nu a -
do de apa re lhos, equi pa men tos ou
ins tru men tos que, pa ra o seu fun ci o -
na men to, de man dem con su mo de
ener gia elé tri ca; E
• Es tar clas si fi ca do co mo as clas ses
Re si den ci al ou Ru ral na sub clas se Re -
si den ci al.
• Se vo cê não ti ver o NIS, di ri ja-se até
al gum Cen tro de Re fe rên cia em As sis -
tên cia So ci al – CRAS, le van do a do cu -
men ta ção pes so al pa ra ca das trar o
seu Nú me ro de Iden ti fi ca ção So ci al.
• Pa ra quem já pos sui o NIS, bas ta
bus car um dos ca nais de aten di men to
da Equa to ri al Ma ra nhão pa ra so li ci tar
ade são à Ta ri fa So ci al, pe lo si te
www.equa to ri a le ner gia.com.br,  pe lo
What sApp no nú me ro (98) 2055-0116
ou pre sen ci al men te em um dos pon -
tos de aten di men to da Equa to ri al Ma -
ra nhão.

PIO XII

Homem faz emboscada
para matar ex-namorada

A
ci da de Pio XII es tá cho ca da
com o as sas si na to de uma
mu lher de 33 anos. Sâ ma ra
Ja que li ne Nas ci men to Sou za

foi mor ta a ti ros pe lo ex-com pa nhei- 
ro, que não acei ta va o fim do re la ci o- 
na men to.

O cri me foi re gis tra do na noi te do
do min go (5).

O sus pei to do fe mi ni cí dio é ho- 
mem iden ti fi ca do ape nas co mo “Mar- 
cos”.

In ves ti ga ções re ve lam que Mar cos

de Mou ra Cos ta te ria li ga do pa ra Sâ- 
ma ra pa ra mar car uma con ver sa en tre
os dois. Ela foi e caiu em uma em bos- 
ca da, sen do mor ta a ti ros.

Al gu mas pes so as que mo ram nas
pro xi mi da des do lo cal do cri me, ao
ou vi rem os dis pa ros de ar ma de fo go,
fo ram ao lo cal, mas ela já es ta va mor- 
ta. Sâ ma ra dei xa uma fi lha pe que na.

Após o cri me, o sus pei to fu giu por
uma área de ma tal e es tá sen do pro- 
cu ra do pe la po lí cia. Até o fe cha men to
des ta edi ção, o sus pei to ain da não ti- 
nha si do pre so.

Na pá gi na de Sâ ma ra no Fa ce bo ok,
a ami ga Va nes sa Vaz dis se. “Mais uma
vi da se vai por con ta da co var dia de
um psi co pa ta. Is so in fe liz men te acon- 
te ce com mui tas mu lhe res to dos os
di as, e quan do acon te ce com al guém
pró xi mo é tris te de mais. Que Deus
pos sa con for tar to da sua fa mí lia. Que
Deus te re ce ba de bra ços aber tos, vá
em paz Sâ ma ra Ja que li na”.

Is so in fe liz men te

acon te ce com mui tas

mu lhe res to dos os di as, e

quan do acon te ce com

al guém pró xi mo é tris te

de mais. Que Deus pos sa

con for tar to da sua

fa mí lia

A Pre fei tu ra de Pio XII lan çou uma
no ta. Con fi ra na ín te gra!

Mar cos de Mou ra Cos ta, sus pei to
de ter as sas si na do a ex-na mo ra da, foi
en con tra do mor to, na ma nhã de on- 
tem, se gun da-fei ra (6), na es tra da de
aces so à ci da de de Sa tu bi nha, lo ca li- 
za da a 28 km do lo cal do cri me.

Ele foi en con tra do com um pro fun- 
do cor te no pes co ço com um gol pe de
fa ca no pes co ço e es ta va com um
gran de he ma to ma no olho di rei to.

TARIFA SOCIAL

Parceria potencializa a busca ativa de famílias
Foi as si na do, no Pa lá cio dos Leões,

um ter mo de co o pe ra ção en tre a
Equa to ri al Ma ra nhão e Go ver no do
Es ta do pa ra bus ca ati va de po ten ci ais
be ne fi ciá ri os dos pro gra mas Ta ri fa
So ci al de Ener gia Elé tri ca (TSEE) e Ta- 
ri fa Ru ral no Ma ra nhão, que con ce- 
dem des con tos es ca lo na dos na con ta
de ener gia. No acor do fir ma 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 Ma ra nhão 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.

O Ma ra nhão es tá em se gun do lu gar
no ran king de ca das tros da ta ri fa so ci- 
al de ener gia no país, e ca mi nhan do
pa ra ser o es ta do com o mai or nú me- 
ro de fa mí li as ca das tra das nes se pro- 
gra ma, que con ce de o di rei to a des- 
con tos de até 65% na con ta de ener- 
gia. Mes mo já con ta bi li zan do 957 mil
be ne fi ciá ri os em to do o Es ta do, ain da
há mui tas fa mí li as que não se ca das- 
tra ram ou não atu a li za ram seu ca das- 
tro. Se gun do o Pre si den te da Equa to- 
ri al Ma ra nhão es sa par ce ria é de gran- 
de im por tân cia pa ra po ten ci a li zar o
nú me ro de fa mí li as ca das tra das. “É
uma par ce ria en tre en te pri va do e en- 
te pú bli co em bus ca de am pli ar a nos- 
sa ba se de ca das tro de cli en tes, que
fa zem jus a ta ri fa so ci al de ener gia elé- 
tri ca. É um be ne fí cio so ci al que cer ca
de 250 mil ma ra nhen ses ain da tem di- 
rei to e que a gen te pre ci sa iden ti fi car.
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 tem co lo car o Ma ra nhão co mo
o es ta do da fe de ra ção com o me lhor
ín di ce de apro vei ta men to des te in di- 

ca dor”, res sal tou o Pre si den te.
De acor do com o Se cre tá rio Es ta- 

du al de Saú de, Car los Lu la, “é fun da- 
men tal o acor do en tre a Se cre ta ria de
Saú de e a Equa to ri al Ma ra nhão, pois
vai per mi tir o ca mi nho in ver so.  Em
vez da fa mí lia pro cu rar a Equa to ri al
pa ra ter aces so à ta ri fa so ci al, a em- 
pre sa com ba se nos da dos que a gen te
já tem do Sis te ma Úni co de Saú de, vai
con se guir en con trar es sas fa mí li as
que mui tas ve zes nem sa bem que tem
di rei to a es se ti po de ta ri fa. En tão, o
que a gen te vai fa zer é um cru za men to
en tre a ba se de da dos que a Equa to ri al
pos sui e a ba se de da dos dos SUS, que
é bem atu a li za da. En tão, a par tir des se
cru za men to te mos cer te za que a gen- 
te vai per mi tir o in cre men to do pro- 
gra ma e o au men to do nú me ro de fa- 
mí li as be ne fi ci a das no pro gra ma. ”
Re for çou o Se cre tá rio.

Em ou tra fren te de tra ba lho, a
Equa to ri al 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.

O go ver na dor Flá vio Di no foi o an- 
fi trião da 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. Além de ser um
be ne fí cio im por tan te pa ra os cli en tes
bai xa ren da, a Ta ri fa So ci al de Ener gia
Elé tri ca im pac ta po si ti va men te a eco- 

no mia do Ma ra nhão, so man do mais
de R$ 150 mi lhõess in je ta dos so men te
no pri mei ro se mes tre de 2021.

Cri té ri os pa ra ter di rei to à Ta ri fa
So ci al de Ener gia Elé tri ca:

Pa ra sa ber se seu NIS ain da es tá ati- 
vo, li gar pa ra a Cen tral de re la ci o na- 
men to da Se cre ta ria Es pe ci al do De-
sen vol vi men to So ci al: 0800 707 2003.

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

7 DE SETEMBRO

2º ano sem o tradicional
desfile militar na capital

O ÚLTIMO DESFILE MILITAR FOI EM 2019 ANTES DA PANDEMIA

O tra di ci o nal des fi le co me mo ra ti vo do 7 de se tem bro
não irá acon te cer em São Luís. A de ci são foi fei ta pe la
atu al si tu a ção da pan de mia do no vo co ro na ví rus. Os
even tos fo ram can ce la dos por to do o país e não há ne- 
nhu ma pro gra ma ção pa ra o dia da In de pen dên cia do
Bra sil.

Mes mo com a fle xi bi li da de do Go ver no Es ta du al com
re la ção a even tos, a li mi ta ção é de 400 pes so as em am bi- 
en tes aber tos, me di das fei tas pa ra o con tro le da pan de- 
mia. O sar gen to Du ar te, res pon sá vel pe la co mu ni ca ção
do 24° Ba ta lhão de In fan ta ria de Sel va (24° BIS), nos con- 
ta que a de ci são foi to ma da pe lo Mi nis té rio da De fe sa,
sen do de ci di do que em ne nhum es ta do do país se ria li- 
be ra do os even tos. “É o se gun do ano que não te re mos
des fi le e ne nhum even to em co me mo ra ção a es sa da ta
his tó ri ca”. O Go ver no Es ta du al de ci diu não fa zer ne- 
nhum ti po de pro gra ma ção e o exér ci to, que ape nas or- 
ga ni za o even to, man te ve em ri gor os de cre tos go ver na- 
men tais.

No Bra sil, 7 se tem bro é fe ri a do na ci o nal em que co- 
me mo ra mos a in de pen dên cia do país. Em 7 de se tem- 
bro de 1822 Dom Pe dro I pro cla mou o gri to de in de pen- 
dên cia, e foi Eu ri co Gas par Du tra que trans for mou es sa
da ta em fe ri a do na ci o nal, cri an do as sim a tra di ção des- 
sa da ta. A da ta é mar ca da por des fi les por to do o Bra sil e
prin ci pal men te na nos sa ca pi tal Bra sí lia, que en vol ve as
For ças Ar ma das, ban das e até ve te ra nos da Se gun da
Guer ra Mun di al.

PAÇO DO LUMIAR

Vítima persegue
assaltantes  após crime

A DUPLA FOI PRESA E ENCAMINHADA PARA DELEGACIA.

Em rá pi da ação na ci da de de Pa ço do Lu mi ar, a Po lí- 
cia Mi li tar pren deu du as pes so as sus pei tas de as sal to,
Ave ni da dos Ca ra jás, bair ro Upa on Açu.

De acor do com in for ma ções po li ci ais, por vol ta do
meio-dia, des te do min go (5), mi li ta res fo ram in for ma- 
dos so bre um as sal to em um açou gue, no bair ro Upa on
Açu.

Ao che gar no lo cal, os PMs fo ram in for ma dos que
após o as sal to, os dois sus pei tos fu gi ram em uma mo to,
mas fo ram per se gui dos pe la pró pria ví ti ma, que es ta va
de car ro.

O do no do açou gue con se guiu al can çar os sus pei tos e
os der ru bou da mo to. Os po li ci ais fo ram ao lo cal on de a
ví ti ma con se guiu de ter os sus pei tos e du ran te a abor da- 
gem re a li za da aos cri mi no sos foi en con tra do um re vól- 
ver ca li bre 22 com se te mu ni ções in tac tas.

Di an te da si tu a ção, os sus pei tos fo ram apre sen ta dos
na De le ga cia do Mai o bão.

São Luís, terça-feira, 7 de setembro de 2021
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Diretoria motense atende pedido de rescisão do meia que foi um dos destaques do
Rubro-Negro na primeira fase da Série D do Brasileiro e agora vai jogar em outro clube

NE RES PIN TO

Des fal que

TCHAU!

Ted Love pede para
sair do Moto Club

O
Mo to Club so freu uma gran- 
de bai xa pa ra as dis pu tas da
pró xi ma fa se da Sé rie D do
Cam pe o na to Bra si lei ro. O

meia Ted Lo ve pe diu a res ci são con- 
tra tu al nes ta se gun da-fei ra (6) e foi
aten di do. A in for ma ção foi pres ta da a
O Im par ci al no iní cio da tar de de on- 
tem pe lo pre si den te Na ta na el Jú ni or.
O di ri gen te acre di ta que o pro fis si o nal
te nha re ce bi do pro pos ta fi nan cei ra
de ou tro clu be. Lo ve foi um dos des ta- 
ques do Pa pão na pri mei ra fa se, quan- 
do fez gols im por tan tes e deu as sis- 
tên ci as aos com pa nhei ros. Ago ra, a
di re to ria cor re atrás de um subs ti tu to
à al tu ra das ne ces si da des pa ra os pró- 
xi mos de sa fi os, in clu si ve na fa se pre li- 
mi nar da Co pa do Nor des te. Es ta é a
se gun da no tí cia ruim des de sex ta-fei- 
ra, quan do o vi ce Lu ci a no Mou ra
mor reu em con sequên cia de pro ble- 
mas car día cos.

Após a vi tó ria por 3 a 0 so bre o To- 
can ti nó po lis-TO, na tar de do úl ti mo
sá ba do (4), no Nho zi nho San tos,  o
Mo to es tá clas si fi ca do pa ra  en fren tar
o Cas ta nhal-PA, pri mei ro co lo ca do do
Gru po A-1 e ain da no es tá dio o téc ni- 
co Zé Au gus to in for mou que o clu be
de ve ria con tra tar mais três re for ços,
sen do in clu si ve um za guei ro pa ra a
va ga dei xa da por Wan der son. Al guns
no mes fo ram es pe cu la dos, mas We- 
der Sil va, do fu te bol po ti guar era o
mais co ta do. Seu de sem bar que de ve- 
ria ocor rer on tem em São Luís. Um ala
es quer do e um meia tam bém es tão
nos pla nos. O que tem atra pa lha do é a
di fi cul da de fi nan cei ra.

Pa ra a pri mei ra par ti da di an te dos
pa ra en ses, no Nho zi nho San tos, o Ru- 
bro-Ne gro não de ve rá con tar com o
vo lan te Van der, que re ce beu o ter cei ro
car tão ama re lo. Com is so, é cer ta a
vol ta de Lu cas Hulk co mo ti tu lar. Ou- 
tro que po de rá re a pa re cer é o za guei- 
ro Ke ven, após cum prir sus pen são.
Com a ex pul são do téc ni co Zé Au gus- 
to, a equi pe se rá co man da da pe lo au- 
xi li ar Alan. De acor do com o re gu la- 
men to da com pe ti ção, na pró xi ma fa- 
se se rão dis pu ta dos dois jo gos e em
ca so de em pa te o ven ce dor se rá co- 
nhe ci do por  meio de co bran ças de
pe na li da des.

O Mo to vai en fren tar a equi pe de
me lhor de sem pe nho téc ni co des ta
pri mei ra fa se da Sé rie D. O Cas ta nhal,
pri mei ro co lo ca do em seu gru po, fez
14 jo gos, con quis tou 11 vi tó ri as e três
em pa tes, não per deu ne nhu ma par ti- 
da. Seu ata que ba lan çou as re des ad- 
ver sá ri as 33 ve zes e a de fe sa dei xou
pas sar ape nas 11 gols. A mé dia de
apro vei ta men to é de 85,71%. Na úl ti- 
ma ro da da, o ti me ma ra jo a ra apli cou
uma go le a da de 5 a 1 no Gal vez-AC. Já
os mo ten ses fi ca ram na quar ta co lo- 
ca ção em sua cha ve, fi ze ram 21 pon- 
tos em  6 vi tó ri as, três em pa tes e cin co
der ro tas, 20 gols mar ca dos e 19 so fri- 
dos.

O Cas ta nhal per deu um dos seus
me lho res jo ga do res. O  meia Wil li an
Fa zen di nha, de 28 anos, foi anun ci a- 
do on tem co mo a mais no va con tra ta- 
ção do Paysandu-PA, que dis pu ta a
Sé rie C do Cam pe o na to Bra si lei ro. Em
2021, ele tem qua tro gols na Sé rie D.

DEFINIÇÃO

Fla decide propor renovação ao trio da “Geração 85”
Não há pres sa, mas já há a de ci são: 

o Fla men go vai ofe re cer mais um ano 
de con tra to pa ra o trio Di e go Ri bas, 
Di e go Al ves e Fi li pe Luís. O te ma en- 
trou em pau ta em reu nião do con se- 
lho de fu te bol na Gá vea, na úl ti ma se- 
gun da-fei ra, e fi cou de fi ni do que a 
per ma nên cia dos ve te ra nos se rá de- 
ter mi nan te até mes mo pa ra a pas sa- 
gem de bas tão pa ra pe ças mais jo vens 
no de cor rer de 2022.

Os três, que for mam a cha ma da 
“Ge ra ção 85”, têm 36 anos e são apon- 
ta dos co mo pi la res de li de ran ça des te 
Fla men go que enu me ra tí tu los des de 
2019. As ne go ci a ções, no en tan to, ain- 
da não ti ve ram iní cio e ca da ca so se rá 
ava li a do de acor do com sua par ti cu la- 
ri da de.

Fi li pe Luís é quem che ga mais va lo- 
ri za do e o de se jo da di re to ria é abor- 
dar até mes mo o que o la te ral pen sa 
co mo pla no de car rei ra. O Fla men go 
en ten de que se tra ta de um pro fis si o- 
nal que o clu be de se ja ter em seu qua- 
dro de fun ci o ná ri os ime di a ta men te 
após a apo sen ta do ria. Pa ra is so, pre ci- 
sa sa ber por mais quan tos anos o jo- 
ga dor pen sa em atu ar.

DIEGO, FELIPE LUÍS E DIEGO ALVES JÁ TEM 36 ANOS, MAS DEVEM FICAR MAIS UM ANO.

Já o ca so de Di e go Ri bas tam bém é 
en ca ra do com na tu ra li da de e a ex pec- 
ta ti va é de que a ne go ci a ção não se ja 
das mais di fí ceis. Há cin co anos no 
Fla men go, o ca mi sa 10 pas sou por es- 
te mes mo pro ces so em 2019 e 2020, o 
que, na opi nião da di re to ria, fa ci li ta o 
pro ces so.

Por fim, há uma apre en são a res- 
pei to das tra ta ti vas com Di e go Al ves. 
De pois do im bró glio que vi rou no ve la 
pa ra re no va ção no ano pas sa do, os di- 
ri gen tes se cer cam de cui da dos pa ra 

que a ne go ci a ção des ta vez se ja me- 
nos trau má ti ca.

O Fla men go en ten de que 2022 se rá 
uma tem po ra da pa ra re ju ve nes cer a 
po si ção. O pla no ini ci al era de que es- 
te pro ces so acon te ces se já nes ta tem-
po ra da, com Hu go co mo gran de 
apos ta. O jo vem, por sua vez, caiu 
mui to de ren di men to e per deu es pa ço 
até mes mo pa ra Ga bri el Ba tis ta co mo 
re ser va ime di a to de Di e go Al ves. Di- 
an te do ce ná rio, o clu be pro je ta ida ao 
mer ca do.

DO VASCO

Miranda é flagrado em exame antidoping
O za guei ro Mi ran da, do Vas co, foi

fla gra do em um exa me an ti do ping re-
a li za do pe la Con fe de ra ção Sul-Ame ri-
ca na de Fu te bol (Con me bol). A subs- 
tân cia en con tra da foi a Can re no na,
um diu ré ti co proi bi do pe los re gu la- 
men tos an ti do pa gem.

O Vas co e a CBF fo ram no ti fi ca dos e
se rá re a li za da nes ta ter ça-fei ra uma
vi de o con fe rên cia com Mi ran da pa ra
tra tar do as sun to.

O za guei ro foi ti tu lar da za ga do
Vas co no em pa te com o Bra sil de Pe lo- 
tas, na úl ti ma sex ta-fei ra.

JO GOS DE TÓ QUIO

Bra sil fi ca em 8º
em qua dro que
so ma me da lhas
das Olim pía das e
Pa ra lim pía das

Olim pía das e Pa ra lim pía das são dois even tos di fe ren- 
tes, mas que são re a li za dos no mes mo ano e na mes ma
ci da de. Ca da um com su as ca rac te rís ti cas e re gras, mas
com o mes mo ob je ti vo: con quis tar me da lhas. Em um
qua dro que so ma os re sul ta dos das du as com pe ti ções, o
Bra sil apa re ce em oi ta vo lu gar, com 29 ou ros, 26 pra tas e
38 bron zes.

O Bra sil ter mi nou a cam pa nha nas Olim pía das com a
me lhor cam pa nha da his tó ria: se te ou ros, seis pra tas e
oi to bron zes, so man do 21 pó di os e fi can do na 12ª po si- 
ção do qua dro de me da lhas. Nas Pa ra lim pía das, tam- 
bém o me lhor de sem pe nho de to dos os tem pos: 22 ou- 
ros, 20 pra tas e 30 bron zes, em sé ti mo lu gar.

Se so mar mos os dois even tos, o Bra sil apa re ce na oi- 
ta va po si ção, atrás das gran des po tên ci as Chi na, EUA,
Rús sia (co mi tê rus so) e Grã Bre ta nha, dos do nos ca sa Ja- 
pão, e tam bém da Ho lan da e da Aus trá lia, paí ses que
con se gui ram óti mos de sem pe nhos nos dois even tos.

A Ucrâ nia, que é uma po tên cia pa ra lím pi ca, ter mi- 
nou em sex to lu gar no qua dro ge ral, mas que le vou ape- 
nas um ou ro nas Olim pía das é a “sur pre sa” da ta be la. Só
es tá no top 10 do qua dro que con tem pla os dois even tos
por con ta das Pa ra lim pía das, já que nas Olim pía das,
ape sar do al to nú me ro de me da lhas (19), le vou ape nas
um ou ro.

A au sên cia da Ale ma nha é um mar co. No na co lo ca da
nas Olim pía das, com o pi or de sem pe nho des de a reu ni- 
fi ca ção, e dé ci ma se gun da nas Pa ra lim pía das, a pi or co- 
lo ca ção da his tó ria, o país te ve um ci clo bem abai xo do
es pe ra do e se quer apa re ce na ta be la ela bo ra da aci ma.

São Luís, terça-feira, 7 de setembro de 2021
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No último fim de semana, milhares de pessoas compartilharam em suas redes sociais
belas imagens registradas no local

CENTRO HISTÓRICO

Show de luzes encanta
visitantes na Rua Portugal

O
show de lu zes du ran te o es- 
pe tá cu lo “Ci da de de Por ce- 
la na” tem en can ta do lu do- 
vi cen ses e tu ris tas que es ti- 

ve ram pas se an do ou ape nas tran si- 
tan do pe la Rua Por tu gal, um dos prin- 
ci pais car tões-pos tais do Cen tro His- 
tó ri co de São Luís. Glo bos es pe lha dos 
fo ram ins ta la dos na rua his tó ri ca pa ra 
com por a apre sen ta ção das per so na- 
li da des, pro por ci o nan do efei to nos 
ca sa rões e uma ex pe ri ên cia úni ca en- 
vol ven do lu zes e ar tes cê ni cas. No úl- 
ti mo fim de se ma na, mi lha res de pes- 
so as com par ti lha ram em su as re des 
so ci ais be las ima gens re gis tra das no 
lo cal.

Fo tos: Ro dri go Ri bei ro

GLOBOS ESPELHADOS FORAM INSTALADOS FAZENDO EFEITO COLORIDO ENCANTADOR

A pe ça te a tral “Ci da de de Por ce la na 
– 409 anos de his tó ria”, é pro mo vi da 
pe la Se cre ta ria de Es ta do da Cul tu ra 
(Sec ma), co mo par te da pro gra ma ção 
do Go ver no do Es ta do pe lo ani ver sá- 
rio da ca pi tal ma ra nhen se, ce le bra do 
no dia 08 de se tem bro.

O es pe tá cu lo se rá en ce na do nas ja- 
ne las do ca sa rão que já foi abri go da 
an ti ga se de da Sec ma, lo ca li za do na 
es qui na da Rua Por tu gal com a Rua da 
Es tre la. São du as per for man ces te a- 
trais diá ri as, ca da uma com 40 mi nu- 
tos de du ra ção e com in ter va lo de 20 
mi nu tos en tre as apre sen ta ções. A 
pri mei ra en ce na ção co me ça às 19h e 
vai até às 19h40. Já a se gun da per for- 
man ce tem iní cio às 20h com tér mi no 

às 20h40.
Du ran te o es pe tá cu lo, seis per so- 

na li da des do pas sa do con tam co mo 
su as tra je tó ri as se con fun dem com a 
his tó ria da ci da de. São eles: Ana Jan- 
sen, So te ro dos Reis, Odo ri co Men des, 
Apolô nia Pin to, Arthur Aze ve do e 
Gon çal ves Di as.

Em to dos os di as de apre sen ta ção, a 
am bi en ta ção com as lu zes co lo ri das 
se rá ini ci a da às 18h30, se es ten den do 
até às 21h30.

Du ran te as apre sen ta ções do es pe- 
tá cu lo “Ci da de de Por ce la na”, é dis po-
ni bi li za do ál co ol em gel e o pú bli co 
de ve rá usar más ca ra e res pei tar o dis- 
tan ci a men to so ci al em pre ven ção ao 
co ro na ví rus.

FOTOGRAFIA E MÚSICA

Grupo Potiguar homenageia belezas de São Luís
Fo men tar o or gu lho de ser lu do vi- 

cen se, e ao mes mo tem po, va lo ri zar a
ar te da fo to gra fia e da mú si ca de gran- 
de ar tis tas lo cais que em pres tam seu
ta len to pa ra a di vul ga ção das be le zas
de São Luís. Es se é o re su mo do que
de se ja o Gru po Po ti guar ao cri ar a
cam pa nha de ho me na gem ao ani ver- 
sá rio de 409 Anos de São Luís, que se rá
vei cu la da em re des so ci ais.

O ví deo tem cri a ção as si na da pe la
pre mi a da agên cia Qua dran te Pro pa- 
gan da e edi ção da pro du to ra MB Fil- 
mes, com su per vi são e apro va ção da
Di re to ra de Mar ke ting da Po ti guar Ca- 
mi la Bra sil.

O re sul ta do é de ti rar o

fô le go de tan ta be le za

ao som de Ilha

Mag né ti ca, can ção

icô ni ca do can tor e

com po si tor Cé sar

Nas ci men to, que se

tor nou um hi no

al ter na ti vo e uma ode às

be le zas da Ilha que

mag ne ti za a to dos que

aqui vi vem ou vi si tam.

“Fo ram es co lhi das 3 fo tos de qua- 
tro gran des fo tó gra fos ma ra nhen ses –
Mei re les Jr., Ed gar Ro cha, Al ba ni Ra- 
mos e Pe dro Araú jo. Es sas ima gens de
di ver sos pon tos da Ilha re fle tem a
gran de be le za de São Luis e ilus tram
mui to bem a lin da can ção de Cé sar
Nas ci men to. O ob je ti vo des se fil me é
aci ma de tu do enal te cer es sa ci da de
tão be la, e ao mes mo tem po, va lo ri zar
o tra ba lho dos ar tis tas lo cais que atra- 
vés da fo to gra fia aju dam a di vul gar
São Luís pa ra o Bra sil e pa ra o mun- 
do”, ex pli ca o de sig ner e só cio da Qua- 
dran te Mar ce lo Vas con ce los.

Pa ra Ca mi la Bra sil, Di re to ra de
Mar ke ting do Gru po Po ti guar, “nos sa
em pre sa é ge nui na men te ma ra nhen- 
se e nas ceu em São Luís. Te mos mui to
or gu lho das be le zas e da cul tu ra da
nos sa ci da de, e es tá em nos sos va lo res
de res pon sa bi li da de so ci al o fo men to
às ar tes, a va lo ri za ção dos ar tis tas da
ter ra e a pre ser va ção da ci da de que é
nos so lar co le ti vo. Nos so pre sen te pa- 
ra a ci da de não é ape nas nes sa da ta de
ani ver sá rio, mas di a ri a men te, em to- 
das as ações de apoio à ci da de que fa- 
ze mos”, diz ela.

A Po ti guar aju da di re ta men te no
de sen vol vi men to de São Luís e do
Ma ra nhão, ge ran do im pos tos e cer ca
de mil em pre gos di re tos, além de pro-
mo ver di ver sas ações so ci ais e cul tu- 
rais. Em 2020, no ani ver sá rio dos 408
anos de São Luís, a Po ti guar pre sen te- 
ou a ci da de com um mu ral gi gan te na
lo ja da Coha ma.

O gra fi te as si na do pe los ar tis tas
Hé lio So a res Jr. (Ha gah) e Ra fa el Cam- 
pos (Raph) tra zia uma for te men sa-
gem da em pre sa pa ra to dos so bre a ci- 
da de: “Ame, Pre ser ve e Cui de”. O mu-
ral de 8m lo ca li za do na Po ti guar
Coha ma aca bou vi ran do tam bém um
pon to ins ta gra má vel na ci da de, que
atrai mo ra do res da ci da de e tu ris tas. A
obra re tra ta íco nes ma ra nhen ses: Fo- 
fão, ra di o las de reg gae, o bum ba- meu
– boi, uma car ran ca da fon te do Ri bei- 
rão, a es tá tua dos Pes ca do res; a ri ca
bi o di ver si da de na tu ral com ca ran- 
gue jos e gua rás; man gue zais e pal- 
mei ras; além de ca sa rões co lo ni ais,
tor res de igre jas cen te ná ri as, um bar-
co sin gran do a baía de São Mar cos. E o
mas co te da Po ti guar, o sim pá ti co bo- 
ne qui nho co nhe ci do co mo Potiboy.

“Cres cer jun to com a

ci da de, man ten do

nos sas tra di ções, com

or gu lho da nos sa

cul tu ra e va lo ri zan do o

nos so po vo, es se é o

com pro mis so mai or do

Gru po Po ti guar” fri sou

Ca mi la Bra sil.

Ed die com o no vo vi su al sa mu rai

HEAVY ME TAL

Iron Mai den lan ça  17º
ál bum e mos tra que es tá
ca da vez mais pe sa do

Pou cas ban das na his tó ria mar ca ram tan tas ge ra ções
quan to o Iron Mai den. O gru po tem 46 anos de es tra da e
fãs es pa lha dos no mun do in tei ro. O Iron Mai den, atu al- 
men te for ma do por Bru ce Dic kin son, Ste ve Har ris, Da ve
Murray, Adri an Smith, Nic ko Mc Brain e Ja nick Gers,
mos trou que o im pac to e a in fluên cia não di mi nu em
com o tem po, e aca ba de lan çar Sen jut su, seu 17º ál bum
da ban da, o pri mei ro tra ba lho iné di to em seis anos, que
mar ca um re tor no triun fal da ban da aos es tú di os.

Sen jut su é um dis co que re for ma o mo ti vo do Iron
Mai den con ti nu ar lo tan do shows, mes mo de pois de
mais de 40 anos de car rei ra.

As mú si cas são co mo jor na das

épi cas, os riffs e so los de gui tar ra

são co mo re tor nar no pas sa do e na

his tó ria da ban da.

O gru po abu sa can ções lon gas, das 10 fai xas do dis co,
oi to tem mais de seis mi nu tos, sen do três aci ma dos 10
mi nu tos. O ál bum re al men te le va o ou vin te a uma sa ga.
Em cer tos mo men tos, op ta até por cri ar uma at mos fe ra
ener gé ti ca, co mo no ca so da mú si ca Dar kest hour que é
ini ci a da e ter mi na da com o som de on das do mar em
uma praia.

Após seis anos, apre sen tar um no vo dis co é uma res- 
pon sa bi li da de, ain da mais se le va do em con ta o cur rí cu- 
lo de su ces sos que tem a Don ze la de Fer ro, for ma co mo
os fãs bra si lei ros cha mam a ban da. “Com to dos os seus
mem bros com pe lo me nos 63 anos de ida de, o lan ça- 
men to de mais um ál bum de iné di tas da Don ze la im põe
a ne ces si da de de cri ar e de con tar his tó ri as que ar tis tas
de car rei ras já con so li da das ain da sen tem”, afir ma Lu- 
cas Go mes, pro fes sor e par ti ci pan te do pod cast Vi nil na
Es tan te (VnE), pro gra ma dis po ní vel no Spotify que dis- 
cu te o gê ne ro me tal de for ma “mais mo der na e sem pre- 
con cei tos”, se gun do os pró pri os mem bros.

O dis co foi gra va do e pro du zi do an tes da pan de mia,
em 2019, du ran te uma pau sa da tur nê Legacy of the Be- 
ast, uma sé rie de shows do Iron Mai den pa ra di vul gar
um jo go pa ra dis po si ti vos mó veis e fa zer um pas seio pe- 
la his tó ria e gran des hits do gru po. No en tan to, to do o
pro ces so foi afe ta do pe la cri se sa ni tá ria, o que ge rou
atra sos im por tan tes que adi a ram o ál bum pa ra se tem- 
bro de 2021. A tra je tó ria do lan ça men to co me çou ape- 
nas em ju lho des te ano, com o pri mei ro sin gle do dis co,
The wri ting on the wall, sen do apre sen ta do ao pú bli co
com di rei to a um cli pe em ani ma ção ide a li za do por Bru- 
ce Dic kin son e dois ex-exe cu ti vos dos es tú di os Pi xar.

O tí tu lo Sen jut su é uma pa la vra ja po ne sa que sig ni fi- 
ca tá ti cas e es tra té gi as, em tra du ção li te ral. To da te má ti- 
ca vi su al do dis co gi ra em tor no da fi gu ra do sa mu rai, até
o mas co te da ban da, Ed die, foi ves ti do de sa mu rai, com
as fa mo sas ar tes Mark Wil kin son, que há anos de se nha o
mons tro, pa ra o lan ça men to de dis cos.

O ál bum foi re ce bi do de for ma efu si va por fãs e pe la
crí ti ca in ter na ci o nal. Ne nhu ma das re se nhas ini ci ais de
si tes de ram no tas abai xo de 7 pa ra o lan ça men to mais
no vo do Iron Mai den. Sen jut su apre sen ta a ban da na
me lhor for ma, com Bru ce Dic kin son ain da atin gin do
no tas di fí ceis, as com po si ções de Ste ve Har ris com ple- 
xas e épi cas, e as es tru tu ras mu si cais fei tas pa ra o su ces- 
so em shows, com lon gas par tes em que o pú bli co po de
acom pa nhar can tan do.

“Ne nhu ma ban da de heavy me tal pre ci sa che gar ao
17º ál bum pa ra pro var al go, mas co mo é bom ter mos a
opor tu ni da de de ou vir es ses se nho res brin can do com
ins tru men tos e com a ar te mais uma vez”, pon tua Lu cas
Go mes. Con tu do, ape sar do bom tra ba lho, não é uma
una ni mi da de que o ál bum foi só acer tos. Pa ra João Pe- 
dro Pe ral ta, ou tro in te gran te do pod cast VnE e in te res sa- 
do em me tal, a pri mei ra im pres são do dis co apre sen ta
pon tos po si ti vos e ne ga ti vos. “O ál bum traz al gu mas ex- 
pe ri men ta ções, prin ci pal men te na pri mei ra par te, que
re vi go ram a so no ri da de da ban da, em com pa ra ção aos
úl ti mos anos. En tre tan to, na se gun da me ta de, o Iron
Mai den re cor re no va men te a al guns ví ci os ma çan tes
que me de sa gra da ram nos úl ti mos ál buns, co mo fai xas
des ne ces sa ri a men te lon gas e pre ten si o sas”, co men ta.

Os shows são o pró xi mo pas so do Iron Mai den, que
es tá com a úl ti ma tur nê por ter mi nar e se pre pa ra pa ra
ro dar o mun do em 2022. Uma das prin ci pais pa ra das da
vi a gem da Don ze la de Fer ro é jus ta men te no Bra sil. Os
ro quei ros se apre sen tam no Rock in Rio 2022 em 2 de se- 
tem bro. Com ple tam as atra ções do Pal co Mun do na noi- 
te a ban da Dre am The a ter, Me ga deth e Se pul tu ra.

São Luís, terça-feira, 7 de setembro de 2021

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


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

Responsável: George Raposo
E-mail: gdinamite@hotmail.com 6 GERALNEDILSON MACHADONedilson Machado E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

Celebrando São Luís

A As so ci a ção Ma ra nhen se dos Es cri to res
In de pen den tes (AMEI) e o eco no mis ta e re- 
la ções pú bli cas, Eden Jr, or ga ni za ram um ci-
clo de seis en tre vis tas on li ne pa ra ce le brar
São Luís. 

Nos di as 7 e 8 de se tem bro, pe lo ins ta gram
da @amei mais se rão re a li za das en tre vis tas
pa ra re lem brar e sa ber mais um pou co so bre
os há bi tos e cos tu mes de dé ca das pas sa das
da lin da São Luís.

Edital CCVM Apoia

Pros se guem até o dia 24 des te mês, as ins- 
cri ções pa ra o Edi tal CCVM Apoia. Tra ta-se
de uma ini ci a ti va do Ins ti tu to Cul tu ral Va le e
do Cen tro Cul tu ral Va le Ma ra nhão, com o
ob je ti vo de va lo ri zar e fo men tar a cul tu ra lo-
cal. Po dem se ins cre ver ar tis tas, pro du to res,
gru pos e fa ze do res da cul tu ra po pu lar de to-
do o es ta do. O re gu la men to do edi tal es tá
dis po ní vel no si te do Ins ti tu to Cul tu ral Va le e
no si te do CCVM.

No cli ma do ani ver sá rio da ci da de,
o vi ce-go ver na dor Car los Bran dão,
ao la do da es po sa, La ris sa, do ami go
e se cre tá rio ad jun to do Sis te ma SAF-
MA, Ival do Ro dri gues, cir cu lou na 
Fei ri nha São Luís, que foi cri a da na
ges tão de Ival do, na Se ma pa, na ad -
mi nis tra ção do pre fei to Edi val do Ho -
lan da Ju ni or. Aliás I: a ad mi nis tra -
ção, atu al, co man da da pe lo pre fei to
Edu ar do Brai de e o se cre tá rio da Se -
ma pa, Li vi o mar Ma ca trão, es tá de
pa ra béns por le var o pro je to avan te,
pa ra que a po pu la ção con ti nue a ter
aces so à cul tu ra, la zer, ar te sa na to e
co mi das tí pi cas, em um úni co lu gar.
Aliás II: a am pli a ção da Be ne di to Lei -
te, pe la Pra ça João Lis boa e Rua de
Na za ré, só tem re ce bi do elo gi os.

Tam bém cir cu lan do no
cen tro his tó ri co, o em -
pre sá rio Luiz Car los Li -
ma, da Vi só ti ca e Vi so -
fashi on, ao la do da fa -
mí lia: Va nil da Be zer ra
(só cia e ex es po sa),
sua es po sa atu al,
Ayanne Car va lho e a fi -
lha do pri mei ro ca sa -
men to, Pris ci la. Luiz
tem da do uma aten ção
es pe ci al a lo ja Vi so -
fashi on, na Rua Gran -
de, em fren te a Ame ri -
ca nas, com mui tas no -
vi da des em mo da mas -
cu li na e fe mi ni na.

O can tor e com po si tor
Hé lio Gar cês (Fo to) ho -
me na geia a ca pi tal
ma ra nhen se em seu
no vo ví deo-clip que es -
ta rá dis po ní vel a par tir
do dia 7, em seu ca nal
no YouTube. A sua mú -
si ca au to ral “Ilha do
Amor” é que em ba la as
be lís si mas ima gens do
ví deo on de é re tra ta do
o li to ral Lu do vi cen se,
o Cen tro His tó ri co e as
ma ni fes ta ção cul tu rais
da ci da de. Um pre sen -
te en can ta dor que
enal te ce, ain da mais, a
ho me na ge a da.

Mais empregos

A Va le en cer rou o pri mei ro se mes tre des te
ano man ten do 743 em pre gos di re tos em Açai-
lân dia, mu ni cí pio vi zi nho à Es tra da de Fer ro Ca- 
ra jás, no Ma ra nhão. A ope ra ção da mi ne ra do ra
tam bém re pre sen tou ao mu ni cí pio um to tal de
R$ 3,9 mi lhões re co lhi dos aos co fres pú bli cos na
for ma de Im pos to So bre Ser vi ço (ISS). Em com-
pras, fo ram in ves ti dos R$ 290 mi lhões, sen do
que R$ 139 mi lhões re pre sen ta ram com pras lo- 
cais, aque las re a li za das jun to a for ne ce do res
com ma triz ou fi li al ins ta la dos na ci da de, be ne-
fi ci an do as sim 66 em pre sas. 

Motorhome 100% autônomo

A Es trel la Mo bil, fa bri can te de veí cu los re cre- 
a ti vos per so na li za dos, cri ou um mo torho me
100% autô no mo: o Star Light. Is so quer di zer
que o veí cu lo tem ca pa ci da de pa ra ofe re cer
ener gia elé tri ca, ar-con di ci o na do e água quen te
de for ma inin ter rup ta sem de pen der de ne nhu- 
ma fon te de ener gia ex ter na. O kit Star Light po- 
de ser ins ta la do em qual quer mo de lo de mo- 
torho me ou nas op ções de de ex pe di ção da Es- 
trel la Mo bil e ofe re ce ele tri ci da de per ma nen te
pa ra o veí cu lo re cre a ti vo sem a ne ces si da de de
fa zer re car ga em to ma das ex ter nas.

Saúde nas Feiras

O Sin di ca to do Co mér cio Va re jis ta de Fei ran- 
tes de São Luís (Sin di fei ran tes), en ti da de fi li a da
à Fe de ra ção do Co mér cio de Bens, Ser vi ços e Tu- 
ris mo do Ma ra nhão (Fe co mér cio-MA), re a li zou
a quin ta ação do ano do Pro je to Saú de nas Fei- 
ras, des ta vez, no Mer ca do do Pei xe, em São Luís.
A ini ci a ti va le va ati vi da des de saú de e bem-es tar
pa ra fei ras e mer ca dos da ca pi tal. Du ran te a ma- 
nhã de sex ta-fei ra pas sa da, 3, o pro je to trou xe
uma sé rie de ser vi ços ao pú bli co do mer ca do,
en tre os quais, ori en ta ções so bre cui da dos na
pan de mia, pla ne ja men to fa mi li ar e va ci na ção .

Pra curtir

De 4 a 12 de se tem -
bro, va le con fe rir, às
19h, no ca nal do
CCVM no Youtube, a
pro gra ma ção do “In -
dí ge nas.BR – Fes ti val
de Mú si cas In dí ge -
nas”

A edi ção 2021 do
even to vai apre sen tar
a di ver si da de da mu -
si ca li da de in dí ge na
que exis te de nor te a
sul do Bra sil. 

Mos tra de vi de o cli -
pes, mos tra de do cu -
men tá ri os, shows,
ba te-pa pos e con teú -
dos iné di tos de dois
po vos do Ma ra nhão –
os Ka ne la Ram ko ka -
me krá e os Gua ja ja ra
Ten tehar – se rão exi -
bi dos em 9 di as de
pro gra ma ção.

O In dí ge nas.BR tem
cu ra do ria da pes qui -
sa do ra e mu si cis ta
Mag da Puc ci e da jor -
na lis ta e po e ta Re na -
ta Tu pi nam bá.

Nes te fe ri a do pro lon -
ga do em São Luís,
quem qui ser já po de
se pro gra mar pa ra
con fe rir as ofer tas e
no vi da des nas lo jas
do Gru po Po ti guar.

Ho je e ama nhã, In de -
pen dên cia e Ani ver -
sá rio de São Luis, to -
das as cin co lo jas
(Cen tro, Av. dos Afri -
ca nos, For qui lha,
Coha ma e Coha fu ma)
do Gru po Po ti guar
es ta rão fun ci o nan do
em ho rá rio es pe ci al,
das 08h às 18h.

Nes tes di as, so men te
o Cen tro de Dis tri bui -
ção (CD) do Gru po fi -
ca rá fe cha do; re a -
brin do no dia 9 de se -
tem bro, quin ta-fei ra.

São Luís, terça-feira, 7 de setembro de 2021


