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04H26 ................ 0.5M

10H39 ................ 6.0M

16H51 ................ 0.7M

23H02 ................ 6.0M

Parece que o Brasil necessita de pesquisas para encon-
trar uma vacina que permita a eliminação definitiva na 
tentativa de contaminação da democracia. PÁGINA 3

Fórmula democrática 
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Quase 4 mil celulares foram 
roubados neste ano em São Luís

Justiça obriga Caema 
a interromper

 poluição na praia 
do Calhau

Eleita a nova Mesa 
Diretora da Câmara 

de Imperatriz 29 vagas abertas na UFMA com salários de R$ 5 mil 

IFMA realiza Processo Seletivo para professores 

Concurso do Ibama com 568 vagas está autorizado A nova mesa diretora da Câmara Mu-
nicipal de Imperatriz foi eleita no último 
dia 31 de agosto para o Biênio 2023/2024, 
com votação aberta. A eleição contou com 
a presença de todos os parlamentares.                              
PÁGINA 3

DECISÃO
Brasil x Peru não 

pode receber torcida

Diferentemente do que aconteceu na Neo Química Are-
na no último domingo, no clássico suspenso entre Brasil 
x Argentina, a partida da Seleção contra o Peru, prevista 
hoje, quinta-feira, na Arena Pernambuco, acontecerá sem 
a presença de público ou convidados.   PÁGINA 8

Em seu discurso a apoiadores em Brasília no 7 de se-
tembro, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que con-
vocará uma reunião do Conselho da República para levar 
aos presidentes da Câmara, do Senado e do STF, a “foto” 
do povo nos atos do feriado.  PÁGINA 2

Mobiliza SLZ 
promove “Sabores 

de São Luís”

POLÍTICA
 Entenda o que é o 

Conselho da República

Veja 5 livros para 
entender o mundo 

pós-pandemia

Segundo dados fornecidos pela Unidade de Estatística e Análise Criminal (UEAC), São Luís teve mais de 3.700 celulares roubados 
no primeiro semestre de 2021. Os dados fornecidos pela UEAC em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Mara-

nhão apontam um aumento de 27% em relação ao primeiro semestre de 2021.  PÁGINA 7

AUMENTO NA CRIMINALIDADE

FESTIVAL

LEITURA

OPORTUNIDADES 

PÁGINA 6

PÁGINA 9

PÁGINA 9

Após ação civil pública proposta pelo Ministério Público Fede-
ral (MPF), a Justiça Federal no Maranhão concedeu liminar que 
determina à Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão 
(Caema) que promova a imediata manutenção dos equipamen-
tos defeituosos de uma Estação Elevatória de Esgoto (EEE) que 
têm causado danos ambientais no rio e praia do Calhau, locali-
zados na cidade de São Luís (MA). PÁGINA 3

"LÍNGUA NEGRA"
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A última vez que o Conselho se reuniu foi em 2018, quando o ex-presidente Michel
Temer decretou a intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro

ÓRGÃO DE CONSULTA

Entenda o que é o
Conselho da República

E
m seu dis cur so a apoi a do res 
em Bra sí lia no 7 de se tem bro, 
o pre si den te Jair Bol so na ro 
anun ci ou que con vo ca rá uma 

reu nião do Con se lho da Re pú bli ca 
pa ra le var aos pre si den tes da Câ ma ra, 
Arthur Li ra, do Se na do, Ro dri go Pa- 
che co, e do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral 
(STF), Luiz Fux, a “fo to” do po vo nos 
atos do fe ri a do.

O Con se lho da Re pú bli ca é um ór- 
gão de con sul ta do pre si den te da Re- 
pú bli ca que se pro nun cia so bre in ter- 
ven ção fe de ral, es ta do de de fe sa, es ta- 
do de sí tio e ques tões re le van tes pa ra 
a es ta bi li da de das ins ti tui ções de mo- 
crá ti cas. Ele foi cri a do pe la Lei 8.041 
de 1990. O pre si den te não tem a obri- 
ga ção de co lo car em prá ti ca me di das 
oriun das da con sul ta fei ta com o con- 
se lho.

O ór gão é di ri gi do pe lo pre si den te 
da Re pú bli ca e com pos to tam bém pe- 
lo vi ce-pre si den te, os pre si den tes da 
Câ ma ra e do Se na do, os lí de res da 
mai o ria e da mi no ria nas du as Ca sas, 
o mi nis tro da Jus ti ça e seis ci da dãos 
bra si lei ros com ida de su pe ri or a 35 
anos.

En tre os mem bros ti tu la res do Con- 
se lho, além de Bol so na ro, Li ra, Pa che- 
co, Ha mil ton Mou rão (vi ce-pre si den- 
te), An der son Tor res (mi nis tro da Jus- 
ti ça) e os lí de res na Câ ma ra da mai o- 
ria, Di e go An dra de (PSD-MG), e mi- 
no ria, Mar ce lo Frei xo (PSOL-RJ) e no 
Se na do, Re nan Ca lhei ros (MDB-AL), 
da mai o ria, e Je an Paul Pra tes (PT-
RN), da mi no ria, es tão o em pre sá rio 
Pau lo Skaf (MDB), pre si den te da Fe- 
de ra ção das In dús tri as do Es ta do de 
São Pau lo (Fi esp), e o mi nis tro do Ga-

O ÓRGÃO É DIRIGIDO PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA .

(CRÉDITO: MARCOS CORRÊA/PR)

bi ne te de Se gu ran ça Ins ti tu ci o nal 
(GSI), Au gus to He le no, no me a dos pe- 
lo pre si den te em fe ve rei ro des te ano.

Pro cu ra dos pe la re por ta gem, Li ra e 
Pa che co in for ma ram não ter re ce bi do 
qual quer con vi te for mal da Pre si dên- 
cia. O pre si den te do Su pre mo, Luiz 
Fux, afir mou que não com pa re ce rá à 
reu nião, já que não é in te gran te do 
Con se lho.

A úl ti ma vez que o Con se lho se reu- 
niu foi em 2018, quan do o ex-pre si- 
den te Mi chel Te mer de cre tou a in ter- 
ven ção fe de ral na se gu ran ça do Rio de 
Ja nei ro.

No dis cur so que fez a seus apoi a do- 
res na ter ça, Bol so na ro dis se que não 

po de ria mais “acei tar que uma pes- 
soa” con ti nu as se “bar ba ri zan do nos- 
sa po pu la ção”, mas não ci tou no mi-
nal men te a quem se re fe ria.

“Es te re tra to que es ta mos ten do 
nes te dia não é de mim nem de nin- 
guém em ci ma des te car ro de som. Es- 
te re tra to é de vo cês. É um co mu ni ca- 
do, é um ‘ul ti ma to’, pa ra to dos os que 
es tão na Pra ça dos Três Po de res, in- 
clu si ve eu, pre si den te da Re pú bli ca, 
de pa ra on de de ve mos ir. Ca da um de 
nós de ve se cur var à nos sa Cons ti tui- 
ção Fe de ral. Nós te mos es sa obri ga- 
ção: se que re mos a paz e a har mo nia, 
de ve mos nos cur var à nos sa Cons ti-
tui ção”, dis se o pre si den te.

CRISE

Poder de compra da nova
nota de R$ 200 despenca

A NOTA DE R$ 200 PASSA POUCO PELAS MÃOS DOS BRASILEIROS

En cher o tan que de ga so li na, fa zer com pras de su per- 
mer ca do por 15 di as ou ga ran tir a car ne no pra to por,
pe lo me nos, dois me ses. Es se era o po der de com pra do
con su mi dor com ape nas uma no ta de R$ 200, há um
ano, se gun do Ja mes Car nei ro, de 49 anos de ida de, mo- 
ra dor da Vi cen te Pi res. O ce ná rio, po rém, mu dou. “Ago- 
ra, não con si go en cher nem meio tan que com es se va- 
lor”, de sa ba fa ele, que, co mo 14,4 mi lhões de bra si lei ros,
es tá de sem pre ga do.

A ali men ta ção tam bém fi cou mais res tri ta. “An tes,
com R$ 200 a gen te qua se en chia o car ri nho de su per- 
mer ca do, ago ra sai com du as ou três sa co li nhas em
mãos. Uma com pra re al men te far ta, com car ri nho
cheio, não fi ca me nos do que R$ 800”, dis se o pai de fa- 
mí lia, que faz bi cos co mo pin tor. Os au men tos apon ta- 
dos por Ja mes são com pro va dos no úl ti mo IP CA-15 (Ín- 
di ce Na ci o nal de Pre ços ao Con su mi dor Am plo), di vul- 
ga do em agos to pe lo Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra fia e
Es ta tís ti ca. No ano, o ín di ce acu mu lou al ta de 5,81% e,
em 12 me ses, de 9,30%. No ca so do se tor de ali men ta ção
e be bi das, a al ta foi de 1,02% so men te em agos to.

Lan ça da há um ano, du ran te a pan de mia, pa ra su prir
a ne ces si da de de pa pel mo e da nos pa ga men tos do au xí- 
lio emer gen ci al, a no ta de R$ 200 pas sa pou co pe las
mãos dos bra si lei ros. De acor do com o BC, fo ram pro- 
du zi das 450 mi lhões de cé du las de R$ 200, mas me nos
de 20% fo ram co lo ca das em cir cu la ção. O po der de
com pra da cé du la, no en tan to, des pen cou. On tem, a
equi pe do Cor reio vi si tou uma das uni da des de uma
gran de re de de su per mer ca dos do DF. A com pra, de R$
201,42 con tou com ar roz, fei jão, óleo, ovos, fran go e ou- 
tros 18 itens que cou be ram em três sa co las.

O prin ci pal fa tor que tem cau sa do a in fla ção é a al ta
do dó lar, afir ma o di re tor de Es tu dos e Po lí ti cas Ma cro e- 
conô mi cas do Ipea, Jo sé Ro nal do Sou za Jú ni or. “A ta xa
de câm bio tem im pac to em tu do. Quan do es sa ta xa fi ca
mui to al ta, au men tam os cus tos de pro du ção e os pre- 
ços so bem”, ex pli cou. Co mo se gun do mo ti vo dos al tos
pre ços nas pra te lei ras, Ro nal do apon ta a ele va ção nos
pre ços das com mo di ti es, prin ci pal men te agrí co las. 

PROVA

Inep divulga gabaritos do Revalida 2021

TAMBÉM ESTÁ DISPONÍVEL O PADRÃO DE RESPOSTA PROVISÓRIO DA PROVA DISCURSIVA.

O Ins ti tu to Na ci o nal de Es tu dos e Pes- 
qui sas Edu ca ci o nais Aní sio Tei xei ra (Inep)
di vul gou os ga ba ri tos pre li mi na res da pro- 
va ob je ti va da pri mei ra eta pa do Exa me
Na ci o nal de Re va li da ção de Di plo mas Mé- 
di cos Ex pe di dos por Ins ti tui ção de Edu ca- 
ção Su pe ri or Es tran gei ra (Re va li da) 2021.
Tam bém es tá dis po ní vel, no por tal do Inep,
o pa drão de res pos ta pro vi só rio da pro va
dis cur si va.

Os par ti ci pan tes do exa me têm até o dia
13 des te mês pa ra in ter por re cur so aos ga- 
ba ri tos, por meio do Sis te ma Re va li da. Os
ga ba ri tos de fi ni ti vos e o re sul ta do pro vi só- 
rio do Re va li da se rão di vul ga dos em 26 de
ou tu bro. A par tir des se da ta, os mé di cos te- 
rão até 1º de no vem bro pa ra en trar com re- 
cur so. O re sul ta do fi nal da pri mei ra eta pa
es tá pre vis to pa ra 19 de no vem bro.

A pri mei ra eta pa do exa me foi apli ca da
no úl ti mo do min go (5), em oi to ca pi tais:
Bra sí lia, Cam po Gran de, Cu ri ti ba, Por to
Ale gre, Re ci fe, Rio Bran co, Sal va dor e São
Pau lo. Os can di da tos fi ze ram pro vas ob je- 
ti va e dis cur si va, nos tur nos ma tu ti no e
ves per ti no, res pec ti va men te.

Os mé di cos res pon de ram a 100 ques tões
de múl ti pla es co lha e cin co dis cur si vas so- 
bre cin co gran des áre as da me di ci na: clí ni- 
ca mé di ca, ci rur gia, gi ne co lo gia e obs te trí- 

cia, pe di a tria e me di ci na da fa mí lia e co- 
mu ni da de (saú de co le ti va). Se rá con si de- 
ra do apro va do na pri mei ra eta pa do exa me
o par ti ci pan te que al can çar, no mí ni mo, 90
pon tos de um to tal de 150.

A se gun da eta pa é de ava li a ção das ha bi- 
li da des clí ni cas, quan do o mé di co exe cu ta
dez ta re fas pa ra uma ban ca exa mi nar su as
ha bi li da des pa ra o exer cí cio da fun ção. Pa- 
ra is so, ele per cor re dez es ta ções re sol ven- 
do ta re fas co mo a in ves ti ga ção de his tó ria
clí ni ca, a in ter pre ta ção de exa mes com ple- 
men ta res, a for mu la ção de hi pó te ses di ag- 
nós ti cas, a de mons tra ção de pro ce di men- 
tos mé di cos e o acon se lha men to a pa ci en- 
tes ou pa ren tes, en tre ou tras.

O ob je ti vo do Re va li da é ava li ar as ha bi- 
li da des, as com pe tên ci as e os co nhe ci men- 
tos ne ces sá ri os pa ra o exer cí cio pro fis si o- 
nal ade qua do aos prin cí pi os e ne ces si da- 
des do Sis te ma Úni co de Saú de (SUS). O
exa me é apli ca do pe lo Inep des de 2011 pa- 
ra sub si di ar a re va li da ção, no Bra sil, do di- 
plo ma de gra du a ção em me di ci na ex pe di- 
do no ex te ri or.

Ape sar de ser apli ca do pe la au tar quia li- 
ga da ao Mi nis té rio da Edu ca ção, o ato de
apos ti la men to da re va li da ção do di plo ma é
uma atri bui ção das uni ver si da des pú bli cas
que ade rem ao Re va li da.

ECONOMIA

Bitcoin vira moeda legal em El Salvador

 EMPRESAS DEVEM ACEITAR O PAGAMENTO EM BITCOIN JUNTO COM O DÓLAR AMERICANO.

© MICHAEL WENSCH

El Sal va dor se tor nou nes ta se ma na o
pri mei ro país a ado tar o bit coin co mo mo- 
e da le gal, em bo ra te nha so fri do pro ble- 
mas ini ci ais quan do o go ver no te ve que
des co nec tar uma car tei ra di gi tal pa ra li- 
dar com a de man da.

A mu dan ça sig ni fi ca que as em pre sas
de vem acei tar o pa ga men to em bit- 
coin jun to com o dó lar ame ri ca no, que
tem si do a mo e da ofi ci al de El Sal va dor
des de 2001 e per ma ne ce rá com cur so le- 
gal. Ain da não es tá cla ro se as em pre sas
se rão pe na li za das se não acei ta rem o bit- 
coin.

O pre si den te Nayib Bu ke le, que pres si- 
o nou pe la ado ção da crip to mo e da, pe diu
aju da aos usuá ri os que já ha vi am bai xa do
o apli ca ti vo apoi a do pe lo go ver no, pa ra
tes tar se ele es ta va en tão fun ci o nan do
cor re ta men te. “Vo cê po de ria por fa vor
ten tar se re gis trar e pos tar nos co men tá ri- 
os se há al gum er ro ou se to do o pro ces so
fun ci o na bem?” o pre si den te es cre veu no
Twit ter. Bu ke le dis se que o uso do bit coin
aju da rá os sal va do re nhos a eco no mi zar
400 mi lhões de dó la res por ano em co mis- 
sões pa ra re mes sas, ao mes mo tem po que
da rá aces so a ser vi ços fi nan cei ros pa ra
quem não tem con ta ban cá ria.

No en tan to, os mais po bres po dem ter
di fi cul da de em aces sar a tec no lo gia ne- 

ces sá ria pa ra fa zer o bit coin fun ci o nar em
El Sal va dor, on de qua se me ta de da po pu- 
la ção não tem in ter net e mui tos mais têm
aces so es po rá di co. Ou tros di zem que a
mu dan ça po de ali men tar a la va gem de di- 
nhei ro e a ins ta bi li da de fi nan cei ra. Is so já
tur vou as pers pec ti vas de mais de 1 bi lhão
de dó la res em fi nan ci a men to que El Sal- 
va dor es tá bus can do do Fun do Mo ne tá rio
In ter na ci o nal (FMI).

No iní cio da ter ça-fei ra, os sal va do re- 
nhos que ten ta vam bai xar a car tei ra di gi- 
tal Chi vo, que o go ver no pro mo veu, pro- 
me ten do 30 dó la res em bit coin pa ra ca da
usuá rio, des co bri ram que ela não es ta va
dis po ní vel em lo jas de apli ca ti vos po pu la- 
res. Em se gui da, Bu ke le tui tou que o go- 
ver no o ha via des co nec ta do tem po ra ri a- 
men te pa ra li dar com a de man da.

Pes qui sas in di cam que os sal va do re- 
nhos es tão pre o cu pa dos com a vo la ti li da- 
de da crip to mo e da, que po de per der cen- 
te nas de dó la res em va lor por dia. An tes
do lan ça men to, El Sal va dor com prou
400 bit coins no va lor de cer ca de 20 mi- 
lhões de dó la res, dis se Bu ke le, aju dan do a
ele var o pre ço da mo e da pa ra aci ma de
52.000 dó la res pe la pri mei ra vez des de
maio. Ho ras de pois, no en tan to, ha via en- 
fra que ci do cer ca de 4%, pa ra 50.516 dó la- 
res.

São Luís, quinta-feira, 9 de setembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Companhia terá que consertar equipamentos defeituosos em estação elevatória de
esgoto em praia, sob pena de multa de R$ 50 mil em caso de descumprimento

Me sa 2023/2024 elei ta:

Pre si den te Al ber to Sou sa
(PDT)

1º vi ce-pre si den te Alex Sil va
(PL)

2º vi ce-pre si den te Ru bi nho
Li ma (PTB)

1º se cre tá rio Clau dia Ba tis ta
(PTB)

2º se cre tá rio Wan der son
Man chi nha (PSB)

“LÍNGUA NEGRA”

Justiça obriga Caema
interromper poluição

A
pós ação ci vil pú bli ca pro pos- 
ta pe lo Mi nis té rio Pú bli co Fe- 
de ral (MPF), a Jus ti ça Fe de ral 
no Ma ra nhão con ce deu li mi- 

nar que de ter mi na à Com pa nhia de 
Sa ne a men to Am bi en tal do Ma ra nhão 
(Ca e ma) que pro mo va a ime di a ta ma- 
nu ten ção dos equi pa men tos de fei tu- 
o sos de uma Es ta ção Ele va tó ria de Es- 
go to (EEE) que têm cau sa do da nos 
am bi en tais no rio e praia do Ca lhau, 
lo ca li za dos na ci da de de São Luís 
(MA).

Se gun do a ação do MPF, lau dos pe- 
ri ci ais emi ti dos pe la Po lí ti ca Fe de ral e 
Po lí cia Ci vil do Es ta do do Ma ra nhão 
com pro va ram que o mau fun ci o na- 
men to dos equi pa men tos de uma das 
Es ta ções Ele va tó ri as de Es go tos, man- 
ti das pe la Ca e ma no Bair ro do Coha- 
jap, es tá con tri buin do pa ra a ocor rên- 
cia do fenô me no da “lín gua Ne gra”.

Des de 2015, ocor re ram vá ri os des- 
ses epi só di os de po lui ção em ra zão do 
lan ça men to di re to de eflu en tes (es go- 
to) não tra ta dos no rio Ca lhau e na 
praia com o mes mo no me, o que tem 
ge ra do gra ve im pac to am bi en tal e 
gran de re per cus são so ci al ne ga ti va.

Na de ci são, a Jus ti ça Fe de ral no 
Ma ra nhão de ter mi nou que a Ca e ma 
con ser te ime di a ta men te os equi pa- 
men tos de fei tu o sos e apre sen te, em 
30 di as, um re la tó rio so bre as me di das 
ado ta das pa ra a ma nu ten ção emer- 
gen ci al da Es ta ção Ele va tó ria de Es go- 
to do Coha jap.

Além dis so, a Com pa nhia te rá que 
apre sen tar, no pra zo de 60 di as, um 
pro je to de res tau ra ção ade qua da dos 
equi pa men tos, com cro no gra ma de 
re for ma, que de ve rá ter du ra ção má-

CAEMA TERÁ QUE CONSERTAR OS EQUIPAMENTOS DEFEITUOSOS  EM 30 DIAS.

xi ma de um ano, es pe ci fi can do-se as 
obras a se rem re a li za das, sen do proi- 
bi da de li be rar qual quer eflu en te no 
am bi en te ex ter no. A em pre sa te rá que 
pa gar, ain da, mul ta de R$ 50 mil pa ra 

ca da even to de des cum pri men to 
com pro va do. Nú me ro do pro ces so 
pa ra con sul ta na Jus ti ça Fe de ral: 
1012166-05.2021.4.01.3700

CÂMARA DE IMPERATRIZ

Eleita a nova Mesa Diretora para 2023/2024

ATUAL PRESIDENTE, ALBERTO SOUSA , FOI ELEITO POR UNANIMIDADE PELOS  VEREADORES DA CÃMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ.

A no va me sa di re to ra da Câ ma ra
Mu ni ci pal de Im pe ra triz foi elei ta no
úl ti mo dia 31 de agos to pa ra o Bi ê nio
2023/2024, com vo ta ção aber ta. A
elei ção con tou com a pre sen ça de to- 
dos os par la men ta res. De acor do com
a no va re da ção do ar ti go 18 do Re gi- 
men to In ter no, é pre vis ta a elei ção da
me sa di re to ra pa ra o se gun do bi ê nio
no dia 31 de agos to do pri mei ro ano
de ca da le gis la tu ra, às 10 ho ras e 30
mi nu tos.

A no va me sa pa ra o

pró xi mo bi ê nio se gue

com a li de ran ça do atu al

pre si den te, Al ber to

Sou sa (PDT), elei to por

una ni mi da de pe los

pa res, as sim co mo, o

vi ce-pre si den te, Alex

Sil va (PL), o 20 vi ce-

pre si den te, Ru bi nho

Li ma (PTB) e a 1ª

se cre tá ria, Cláu dia

Ba tis ta (PTB). A va ga de

vi ce-pre si den te re ce beu

abs ten ção de um

par la men tar.

A mu dan ça ocor reu na 2ª se cre ta- 
ria, com a saí da do ve re a dor Pi men tel,
atu al ocu pan te do car go e foi de ci di do
no úl ti mo vo to, ele gen do o par la men- 
tar Wan der son Man chi nha (PSB) que
dis pu tou a va ga com o ve re a dor Ber- 
son do Bu ri ti (SDD).

A re so lu ção 04/2021 que al te ra o

Art.18 do Re gi men to In ter no re vo ga a
re so lu ção 02/2017 e foi apro va da por
una ni mi da de pe los ve re a do res. A no- 
va re da ção tam bém es ta be le ce que a
pos se dos elei tos na no va me sa di re to- 
ra de ve ocor rer no pri mei ro dia útil do
mês de ja nei ro do se gun do ano sub se- 
quen te.

Fór mu la de mo crá ti ca

Pa re ce que o Bra sil ne ces si ta de pes qui sas pa ra en- 
con trar uma va ci na que per mi ta a eli mi na ção de fi ni ti va
na ten ta ti va de con ta mi na ção da de mo cra cia. Di a ri a- 
men te o pre si den te Jair Bol so na ro tes ta a efi ci ên cia dos
seus ví rus, acre di tan do que a bai xa da imu ni da de po pu- 
lar com cri ses po lí ti cas gru da das nas alas tran tes mor tes,
de sem pre go sem pre ce den tes, pre ços avil tan tes dos gê- 
ne ros ali men tí ci os, gás, ener gia, ga so li na so ma da com
uma in fla ção pa ren te do fi nal da di ta du ra mi li tar per mi- 
ta con se guir ser o Deus Sol. Al go pa re ci do com o rei Luís
XIV da Fran ça.

Ve mos e re ve mos a mes ma la dai nha con tra quem
abor re ce o me ni no zan ga do que não con se gue chu tar a
bo la nas vi dra ças do STF e do Con gres so Na ci o nal. Sem
que rer, que ren do, o pen te lho aca ba con se guin do fu rar o
cer co cons ti tu ci o nal. Es tá pro va do, no ca so do rein ci- 
den te pe ral ta, que nem bons con se lhos, cas ti gos tem po- 
rá ri os ou bis cas bem da das co lo ca o tra ves so ajus ta do
ao res pei to aos ou tros po de res e, sem es que cer, a ca la da
po pu la ção mi se rá vel do Bra sil.

So men te um ques ti o na men to de ve ser ana li sa do pe- 
los se nho res do po der. Co mo a po lí cia do Dis tri to Fe de- 
ral dei xou os ma ni fes tan tes fu rar o blo queio, fi can do no
li mi te da Es pla na da dos Mi nis té ri os, ca so hou ves se uma
que bra dei ra ge ral dos pré di os do ju di ciá rio e do le gis la- 
ti vo so men te as for ças ar ma das po de ri am bar rar a in sa- 
na bar bá rie?

Se ria con su ma do o gol pe ca so os três mi nis tros mi li- 
ta res cru zas sem os bra ços e fi zes sem ou vi dos de sur dos?

Jo si ma ri nos – Na da de mais o de pu ta do fe de ral Jo si- 
mar de Ma ra nhão zi nho (PL) mos trar o apoio de mais de
50 pre fei tos, nem tão pou co de sa fi ar o go ver na dor Flá- 
vio Di no (PSB) pu xan do sua pei xei ra pa ra o gri to de in- 
de pen dên cia. Es tra nho na fo to fi ca no fa to de to dos os
pre sen tes ao seu su pim pa jan tar es ta rem sem más ca ras
di an te da pan de mia da Co vid. Se rá que os “Jo si ma ri nos”
tem mais que imu ni da de fi nan cei ra e par la men tar?

Fu tu ro? – Mui to pou co pa ra co me mo rar nes ses 409
anos de fun da ção de São Luís, in fe liz men te os go ver- 
nan tes, prin ci pal men te o mu ni ci pal, con ti nua es que- 
cen do que o po vo pre ci sa sair da ren da da sub sis tên cia.
Pa re ce que to dos es tão fa da dos ao pa pel de ca melô de
se gun da ca te go ria, im pos sí vel acre di tar que ne nhum
pre fei to da ca pi tal do Ma ra nhão te nha ca pa ci da de de
im plan tar pro je tos que fa çam a po pu la ção vi ver um dia
de ca da vez. Fo to Caio Klamt.

São Luís, quinta-feira, 9 de setembro de 2021
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AU RE LI A NO NE TO

E nada mudou… Apena piorou

No ano de 1999, pe lo

mês abril, quan do ain da

es ta va com os meus

gar bo sos 51 anos de

ida de, e em ple no

go ver no do prín ci pe

FHC, ado ra do por

mui tos e odi a do por

al guns, es cre vi o tex to

que se gue. Re len do-o,

in da guei a mim mes mo:

o que mu dou?

Pois bem. No go ver no do me ta lúr- 
gi co, odi a do pe la eli te e con si de ra do
co mu nis ta pe los idi o tas da ob vi e da de
in cul tu ral, o fa mi ge ra do Mo ro e seus
as se clas dei ta ram e ro la ram, e não se
viu ne nhum mo vi men to de “in sur rei- 
ção” ou de in sul to con tra qual quer
ins ti tui ção. Mas, nes te mo men to fú- 
ne bre de nos sa his tó ria, o des le tra do
ca pi tão das nos sas his tó ri cas For ças
Ar ma das es tá a re e di tar os gran des
gol pes que têm con ta mi na do a his tó- 
ria de nos sa pá tria ama da. Es tou fa- 
zen do es ta re e di ção do que es cre vi no
mês de abril de 1999, pa ra quem o lê,
se ler, lem brar-se que o Bra sil tem
uma his tó ria re ple ta de per tur ba ções
au to ri tá ri as. E ain da – de 1.500, pas- 
san do por 1.822 e por ou tras da tas –
não con se gui mos as si mi lar e acei tar o
Es ta do de Di rei to, eri gi do com ba se
em rí gi das re gras cons ti tu ci o nais. In- 
sis ti mos no viés au to ri tá rio de que
juiz bom é aque le que faz a mi nha
von ta de, e não a von ta de da lei.

E ape nas pa ra lem brar, re e di to o
tex to que se se gue, mas com a pre o cu- 
pa ção se o gol pe con tra as nos sas ins- 
ti tui ções de mo crá ti cas foi da do ou foi
ape nas um gra ve en saio:

“IN VA SÃO, VI O LA ÇÃO E

BUS CA E APRE EN SÃO?

“As coi sas co me çam a de san dar
nes te nos so país de car na vais de tem- 
po e fo ra de tem po. Ca da um, nes sa
ópe ra po pu lar, fa zen do o seu pa pel de
prín ci pe, bu fão ou bo bo da cor te. A
par tir, acen tue-se, de FHC, que, ape- 
sar de so ció lo go e pre si den te da Re pú- 
bli ca, já no exer cí cio do se gun do
man da to, não con se guiu, ain da, en- 
ten der o fun ci o na men to dos Po de res
que es tru tu ram o Es ta do, nas su as di- 
fe ren tes fun ções. E aí ha ja a fa lar coi sa
so bre coi sa. Em con seqüên cia, ha ja a
mí dia a, li te ral men te, di vul gar as su as
coi sas so bre coi sas, co mo se ti ves se a
di zer al gu ma ver da de ab so lu ta. Bem.
De fa to, es ta va cer to um fa le ci do mi- 

nis tro quan do, al to e bom som, de cla- 
rou que, nes se go ver no, o que se faz
mes mo é mas tur ba ção so ci o ló gi ca.
Bem, a ex pres são, po de ser até gros- 
sei ra, mas ape nas es tou pas san do adi- 
an te nos ter mos co mo foi di vul ga da
pe la gran de im pren sa.

“Con ti nuo, no dia a dia e, so bre tu- 
do, nos fins de se ma na, sen do com- 
pul si vo lei tor de jor nais. E, ma nu se- 
an do os jor nais Fo lha de São Pau lo,
Es ta do do Ma ra nhão e Pe que no (ed.
18.4.99), en con tro des ta ca do no ti ciá- 
rio de que o nos so FHC re a giu à ‘in va- 
são’ da ca sa do eco no mis ta Fran cis co
Lo pes, ex-pre si den te do Ban co Cen- 
tral. Res sal ta a no tí cia que a ‘in va são’
foi re a li za da pe la Po lí cia Fe de ral, com
ba se em re que ri men to do Mi nis té rio
Pú bli co (que de ve ser o Fe de ral), no
sen ti do de pro cu rar do cu men tos re la- 
ti vos a ope ra ções en tre o Ban co Cen- 
tral e os ban cos Mar ka e Fon te Cin dam
—, es tes, di zem os jor nais, que, em
con luio com aque le, de ram um fan- 
tás ti co pre juí zo ao erá rio pú bli co, que
atin ge fa bu lo sas quan ti as de bi lhões
de dó la res.

“Sou ser vi dor pú bli co, es tou bem
per to de cin co anos sem um re a jus ti- 
nho, ou re a li nha men to, co mo cos tu- 
mam re fe rir-se os eco no mis tas do go- 
ver no, e, por tan to, não que ro nem fa- 
zer re fe rên cia à so ma em bi lhões de
dó la res da ‘aju da’, ou des se pe que no
‘des vi o zi nho’, que da ria pa ra me lho- 
rar a vi da es cra cha da de mui tos bra si- 
lei ros. Quem qui ser sa ber a res pei to
que leia nos jor nais, co mo fa ço di a ri a- 
men te.

“Mas, vol tan do ao as sun to, o nos so
FHC fi cou ti ri ri ca da vi da. Dis se co- 
bras e la gar tas. Pre ci o si da des so ci o ló- 
gi cas do te or que se se guem: ‘Tra ta-se
de uma ação que ex tra po lou os li mi tes
do bom sen so, em bo ra te nha ba se le- 
gal.’ ‘Não exis te na da que jus ti fi que
es sa ação…’ E mais, que coi sa, hem!:
‘…es pe ro que a opi nião pú bli ca re pu- 
die a vol ta do ar bí trio.’ E vai por aí afo- 
ra. Aliás, an tes do por aí afo ra, tam- 
bém dis se: ‘Lu tei mui to con tra o re gi- 
me mi li tar, fui ví ti ma de le. Acho que é
pre ci so res pei tar o Es ta do de di rei- 
to…’

“A tal ‘in va são’ se ori gi na de um re- 
que ri men to do Mi nis té rio Pú bli co,
de fe ri do pe la juí za da 6ª Va ra Fe de ral,
Ana Pau la de Car va lho, ten do si do
cum pri da a de ter mi na ção ju di ci al
com a re qui si ção de for ça po li ci al, no
ca so a Po lí cia Fe de ral.

“A nos sa Cons ti tui ção Fe de ral, que,
ul ti ma men te, não tem ser vi do pa ra
mui to coi sa, a não ser pa ra ser emen- 
da da, na flu tu a ção dos in te res ses con- 
fes sá veis e in con fes sá veis, no in ci so
XI do art. 5º (in cluí do no tí tu lo que
tra ta dos di rei tos e ga ran ti as fun da- 
men tais) es ta be le ce que ‘a ca sa é o
asi lo in vi o lá vel do in di ví duo, nin- 
guém po den do pe ne trar sem con sen- 
ti men to do mo ra dor, sal vo em ca so de
fla gran te de li to ou de sas tre, ou pa ra
pres tar so cor ro”, res sal van do, no fi- 
nal, ‘ou, du ran te o dia, por de ter mi na- 
ção ju di ci al’. O nos so FHC, ao in dig- 
nar-se (de ve ser es sa a ex pres são que
o pes so al gos ta mui to de usar, não?)
com a ‘in va são’, atin giu fron tal men te
o Mi nis té rio Pú bli co que, con for me
cons ta no art. 127 da mes ma Car ta Po- 
lí ti ca ‘é ins ti tui ção per ma nen te, es- 
sen ci al à fun ção ju ris di ci o nal do Es ta- 
do, in cum bin do-lhe a de fe sa da or- 
dem ju rí di ca, do re gi me de mo crá ti co

e dos in te res ses so ci ais e in di vi du ais
in dis po ní veis’. Ao mes mo tem po, ao
re fe rir-se ao re pú dio do ar bí trio, con- 
fun diu alhos com bu ga lhos, aliás, co-
mo sem pre faz. Ora, se há um pe di do
do Mi nis té rio Pú bli co, por via do seu
re pre sen tan te, que se am pa ra nas su- 
as atri bui ções ins ti tu ci o nais, e é de fe- 
ri do, de con for mi da de com a lei, on de
es tá o ar bí trio? E o que tem is so a ver
com a lu ta de FHC con tra o re gi me
mi li tar? Tan to que o in ci so I do § 3º do
art. 150 do Có di go Pe nal ex clui de cri-
mi na li da de a con du ta dos po li ci ais e
do pró prio MP, ou, pe lo dis pos to na
Cons ti tui ção, de qual quer ou tro de li- 
to. A não ser que o Sr. Fran cis co Lo pes,
por ser Fran cis co Lo pes, ex-pre si den- 
te do BC, es te ja isen to de ser in ves ti- 
ga do e ter seus do cu men tos apre en di- 
dos, pa ra que as fal ca tru as que con ta-
mi nam o Ban co Cen tral não se jam
con cre ta men te elu ci da das.

“É por es sas e ou tras, que, quan do,
por me ra re ta li a ção e pro mo ção pes-
so al, Antô nio Car los Ma ga lhães ti rou
da man ga a CPI do Ju di ciá rio, o nos so
FHC fi cou qui e to, por quan to a ele e a
mui tos in te res sa um Ju di ciá rio en fra- 
que ci do, cu jo mo de lo de aga cha men-
to é o da Bahia, on de se dan ça o sam-
ba de uma no ta só, sob a ba tu ta do
pre si den te do Se na do. Mas,

quan do veio à to na a CPI dos ban-
cos, e a po dri dão co me ça a vir à su- 
per fí cie, le ga li da de pas sou a ser ar bí-
trio e de mo cra cia pas sou a ser re gi me
mi li tar.

“No pas sa do, não tão dis tan te, di zia
o nos so FHC, quan do o pre si den te
Sarney ia ao ex te ri or, que a cri se vi a ja-
ra. Ho je a cri se é o pró prio Fer nan do
Hen ri que Car do so, aqui e em qual-
quer lu gar do mun do. E que cri se! Nos
meus 51 anos de vi da, nun ca vi tan to
con fu são num só go ver no. Com pra de
vo to pa ra re e lei ção, PRO ER, FMI di-
tan do a po lí ti ca econô mi ca, pas ta ro- 
sa, Cayman, ga nhos fa bu lo sos com a
des va lo ri za ção do re al, de sem pre go,
po bre za, mi sé ria e um ro sá rio de tan- 
tas en fer mi da des crô ni cas, que a “cri-
se” nos trou xe e con ti nua nos im pin- 
gin do. Mas tu do pas sa rá. E quan do a
“cri se” pas sa rá?” E, con cluo: nes te
gra vís si mo mo men to, qual a nos sa
cri se? É o ca pi tão ou o STF? Se for o
STF, bas ta fa zer a com po si ção da Cor- 
te com os ami gos do rei, ou de ge ne- 
rais, sem ne ces si da de de no tó rio sa- 
ber ju rí di co. Tá re sol vi da.

 Ape nas, pa ra lu di bri ar

al guns bes tas, man ter as

elei ções fic tí ci as, co mo

ocor reu na épo ca do

re gi me mi li tar, com

Are na e de pois o PDS. E

a pá tria ama da não

pre ci sa de ou tro 7 de

se tem bro. 

DE PU TA DO ZÉ INÁ CIO (PT)

A CRÔ NI CA DA
DE MO CRA CIA DOS
PO LÍ TI COS 

A de mo cra cia to do ci da dão de bem lu ta por ela des de
a Gré cia An ti ga. A he ge mo nia to do po lí ti co quer pa ra si.
No con cei to de Grams ci, uma clas se di ri gen te con se gue
ser acei ta co mo le gí ti ma pe las de mais clas ses ou pe lo
con jun to da so ci e da de por que sus ten ta a sua he ge mo- 
nia atra vés do que cha ma mos de con sen so. As sim, o
mais de mo crá ti co nem sem pre re pre sen ta o me lhor pa- 
ra mim, mas o que é de ci di do pe la mai o ria é o que é me- 
lhor pa ra a mai o ria, pa ra aten der aos in te res ses da mai- 
o ria.

Um fa to que cha mou aten ção re cen te men te foi a de- 
cla ra ção do Go ver na dor Flá vio Di no em agen da no in te- 
ri or do Es ta do no úl ti mo fim de se ma na. Di no sur pre en- 
deu a clas se po lí ti ca ma ra nhen se quan do ques ti o na do
so bre a sua su ces são e so bre quem apoi a rá em 2022 na
dis pu ta pe lo co man do do Pa lá cio dos Leões. “Nós es ta- 
mos em 2021 e só va mos de ci dir is so em 2022. Ago ra mi- 
nhas agen das são ex clu si va men te agen das de tra ba lho,
obras, be ne fí ci os à po pu la ção. Em 2022 a gen te vai tra tar
de elei ções”, de cla rou o go ver na dor ma ra nhen se.

No meio po lí ti co, a de cla ra ção de Flá vio Di no foi de- 
sa cer ta da pa ra uns e acer ta dís si ma pa ra ou tros. Aliás, o
di na mis mo e a di a lé ti ca da po lí ti ca não ad mi tem a má- 
xi ma de não dei xar pa ra fa zer ama nhã o que po de ser
fei to ho je. Ou tra coi sa im por tan te: a de mo cra cia dos po- 
lí ti cos na dis pu ta por he ge mo nia po de pos si bi li tar que
to dos que com põem a ba se do Go ver na dor es te jam jun- 
tos de pois de no vem bro, a par tir de uma de ci são po lí ti ca
a ser to ma da por ele, mas é im por tan te sa li en tar que es- 
ta mes ma de mo cra cia dos po lí ti cos ga ran te que, em vez
da uni da de en tre can di da tos A, B, C, D e F, te nha mos
uma dis si dên cia na co a li zão po lí ti ca, com a exis tên cia
de mais de uma can di da tu ra da ba se de Flá vio Di no ao
Go ver no do Es ta do. Por is so, a cau te la é sem pre bem-
vin da!

A de fi ni ção so bre a su ces são do Go ver na dor, mar ca- 
da pa ra no vem bro, sur giu co mo al ter na ti va à Re for ma
Po lí ti ca em tra mi ta ção no Con gres so Na ci o nal, cu ja
pro pos ta já fo ra apro va da pe la Câ ma ra dos De pu ta dos.
Po rém, tu do in di ca que não pas sa rá no Se na do Fe de ral,
fa to im por tan tís si mo pa ra o for ta le ci men to dos par ti- 
dos po lí ti cos e que fra gi li za os ca ci ques de par ti dos, o
que po de con tri buir com a ne ces sá ria uni da de po lí ti ca
pa ra aju dar a sal var man da tos no Par la men to.

Após no vem bro ou de zem bro, o Go ver na dor Flá vio
Di no te rá mais tem po pa ra cons truir a uni da de da sua
ba se po lí ti ca, que da rá con ti nui da de às trans for ma ções
so ci ais im ple men ta das pe lo seu Go ver no. O mais cor re- 
to é es pe rar as águas de mar ço, às vés pe ras das pro vá- 
veis de sin com pa ti bi li za ções. Por fa lar em água, faz lem- 
brar a pon te do Con de Mau rí cio de Nas sau, faz lem brar
a pon te ide a li za da pe lo ex-Go ver na dor Antô nio Di no
em 1970. Na ver da de, mui ta água ain da vai pas sar por
de bai xo da pon te, sen do que a pon te so bre o Rio Pe ri cu- 
mã ain da es tá em cons tru ção. 

Ou se ja, va mos pri mei ro con cluir a pon te, inau gu rá-
la to dos jun tos, for ta le cer a uni da de do gru po e so men te
de pois de fi nir o can di da to. Os in cau tos, os cé ti cos, po- 
dem até achar que o me lhor mo men to se rá em ju- 
lho/agos to de 2022!? A par tir de mar ço, va mos fa lar me- 
nos so bre mar cha a ré e mais em ca mi nhar pa ra fren te,
em con ti nui da de, to dos jun tos. E afir mar em al to e bom
som que na po lí ti ca do Ma ra nhão o boi já não mais voa,
mas que ele bri lha, en can ta e é mais fe liz!

Ca so con trá rio, o pas sa gei ro da VIA Ex pres sa es tá só
de es prei ta; e se pe gar o bon de po de ser um ca mi nho
sem vol ta. Nes te ca so, a res pon sa bi li da de é de ca da um
dos se nho res e das se nho ras! E aí va mos sa ber se o ser- 
tão vai vi rar mar ou se o mar vai vi rar ser tão…

São Luís, quinta-feira, 9 de setembro de 2021
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São Luís, quinta-feira, 09 de setembro de 2021

Responsável: Thayane Maramaldo
E-mail: thaymaramaldo@hotmail.com 5GERAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
SAÚDE, PARA AMBULATÓRIO E EXECUÇÃO DOS EXAMES DE MAPEAMENTO DE RETINA, 
RETINOGRAFIA COLORIDA BINOCULAR E TONOMETRIA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS 
MATERIAIS DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS (EM COMODATO) E MANUTENÇÃO DOS MESMOS, EM 
ATENDIMENTO À DEMANDA DA POLICLÍNICA DE MATÕES DO NORTE.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Lote.
DATA DA ABERTURA: 01/10/2021, às 09h - horário de Brasília-DF.
Local de Realização: Sistema Licitações-e www.licitacoes-e.com.br.
Edital e demais informações disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou 
maiane.lobao@emserh.ma.gov.br.br ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 01 de setembro de 2021
Maiane Rodrigues Corrêa Lobão
Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 288/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 147.663/2021 – EMSERH

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Nutrição e 
Alimentação hospitalar visando o fornecimento de refeições prontas na forma transportada a 
Unidade de Saúde Hospital e Maternidade Aderson Marinho Porto Franco, devendo ser garantido 
transporte compatível para o deslocamento das refeições, de acordo com a quantidade solicitada, 
observadas as normas vigentes da vigilância sanitária. 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.
DATA DA ABERTURA: às 08h30, do dia 1/10/2021, horário de Brasília/DF. ID nº [893568]
Local de Realização: Sistema Licitações-e: www.licitacoes-e.com.br.
Edital e demais informações estão disponíveis no site da EMSERH (www.emserh.ma.gov.br).
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou 
amaral.neto@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 1º de setembro de 2021
Francisco Assis do Amaral Neto
Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 291/2021-CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 90.997/2021 - EMSERH

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais, Tipo CURATIVOS 
ESPECIAIS PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, para atender às necessidades das 
unidades de Saúde administradas pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
DATA DA ABERTURA: Anteriormente adiada até ulterior deliberação, fica remarcada para dia 
23/09/2021, às 09h, horário de Brasília.
Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).
Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 08h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 
e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou vinicius.boueres@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 
3235-7333.

São Luís (MA), 01 de setembro de 2021
Vinicius Boueres Diogo Fontes

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 248/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 76.991/2021 – EMSERH

Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de Tutóia/MA, torna público que realizará a licitação na modali-
dade abaixo discriminada, cujo certame será regido pela Lei 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019, do Decreto 
nº 7.746/2012, do Decreto n° 8.538/2015, da Lei Complementar nº 123/06 que institui o Estatuto Nacional 
da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e suas alterações na Lei 147/2014 e 155/2016, Decreto 
Federal nº 10.024/2019, pelo Decreto Municipal N° 015/2021 (que regulamenta a modalidade pregão) e sub-
sidiariamente, pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - PMT. 
Processo Administrativo: 134-07/2021-05-PMT. OBJETO: Registro de preço para eventual fornecimento 
de materiais de construção, hidráulicos, elétricos e epi´s para a realização de pequenos reparos para atender as 
necessidades das Secretarias Municipais de Tutóia (MA). DA SESSÃO DE ABERTURA: Realizar-se no dia 
22 de setembro de 2021, às 09h:00mim, A sessão Pública de julgamento será realizada eletronicamente no site 
www.portaldecompraspublicas.com.br no dia e horário marcados. OBTENÇÃO DO EDITAL:  Na sede da 
CCLCA localizada à Rua Aeroporto, N.º 118, Centro, Tutóia (MA). HORÁRIO DE ATENDIMENTO: segunda 
à sexta-feira, de 08h:00min às 13h:00min, onde poderá ser consultado gratuitamente ou em consonância com 
art. 32, § 5º, da Lei nº 8.666/1993 será cobrado pela a reprodução gráfica da documentação fornecida, conforme 
o número de páginas do Edital e seus Anexos mediante o recolhimento do valor da reprodução através de Do-
cumento de Arrecadação Municipal (DAM) ou nos endereços eletrônicos: http://www.tce.ma.gov.br;www.
portaldecompraspublicas.com.br ou pelo e-mail: cclcapmtutoia@gmail.com , e informações podem ser 
obtidas pelo Telefone: (*98) 98457 0412.Tutóia/MA, 09 de setembro de 2021. FABIANA DE PAIVA LIMA. 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Tutóia (MA).

 Contratação empresa para realização Estudo científico baseado no guia na

Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de Tutóia/MA, torna público que realizará a licitação na modalidade abaixo 
discriminada, cujo certame será regido pela Lei 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019, do Decreto nº 7.746/2012, do De-
creto n° 8.538/2015, da Lei Complementar nº 123/06 que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de 
Pequeno Porte e suas alterações na Lei 147/2014 e 155/2016, Decreto Federal nº 10.024/2019, pelo Decreto Municipal N° 
015/2021 (que regulamenta a modalidade pregão) e subsidiariamente, pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores. PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021 - PMT. Processo Administrativo: 115-06/2021-14 -PMT.  OBJETO: Contratação 
empresa para realização Estudo científico baseado no guia nacional de vigilância epidemiológica: volume único e no 
guia de emergência de saúde pública de importância nacional pela doença pelo coronavírus 2019 – COVID-19, visando 
monitorar a ocorrência das 39 doenças relacionadas no guia, com foco principal na COVID-19, com realização de exames 
laboratoriais em domicílio (home care) a serem realizados nos moradores do município de Tutóia, os exames serão de 
COVID-19 antígeno, dengue ns1, dengue IGG e IGM, o antígeno prostático específico (PSA), hepatite B e C, influenza A 
e B, sífilis, HIV e glicemia, aferição de saturação de oxigênio, pressão arterial, batimentos cardíacos, temperatura e IMC,  
relatório de conclusão impresso e assinado por todos os responsáveis técnicos e disponibilizado em site na internet, com 
acesso por meio de login e senha que permita filtrar o conteúdo por sexo, idade e cor, já devendo estar incluso hospedagem 
e demais taxas referente ao banco de dados pelo período de 12 meses. DA SESSÃO DE ABERTURA: Realizar-se no dia 
23 de setembro de 2021, às 09h:00mim, A sessão Pública de julgamento será realizada eletronicamente no site www.por-
taldecompraspublicas.com.br no dia e horário marcados. OBTENÇÃO DO EDITAL:  Na sede da CCLCA localizada 
à Rua Aeroporto, N.º 118, Centro, Tutóia (MA). HORÁRIO DE ATENDIMENTO: segunda à sexta-feira, de 08h:00min 
às 13h:00min, onde poderá ser consultado gratuitamente ou em consonância com art. 32, § 5º, da Lei nº 8.666/1993 será 
cobrado pela a reprodução gráfica da documentação fornecida, conforme o número de páginas do Edital e seus Anexos me-
diante o recolhimento do valor da reprodução através de Documento de Arrecadação Municipal (DAM) ou nos endereços 
eletrônicos: http://www.tce.ma.gov.br;www.portaldecompraspublicas.com.br ou pelo e-mail: cclcapmtutoia@gmail.
com , e informações podem ser obtidas pelo Telefone: (*98) 98457 0412.Tutóia/MA, 09 de setembro de 2021. FABIANA 
DE PAIVA LIMA. Pregoeira da Prefeitura Municipal de Tutóia (MA).

Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de Tutóia/MA, torna público que realizará a licitação na modalidade 
abaixo discriminada, cujo certame será regido pela Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei 
Complementar 123/06 e suas alterações Lei 147/2014 e Lei 155/2016. TOMADA DE PREÇO Nº 011/2021 
– PMT. Processo Administrativo: 138-08/2021-11-PMT OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO ASFÁLTICO  NO  MUNICÍPIO DE TUTÓIA(MA), (CONVENIO Nº 
8.115.00/2020- SICONV Nº 900898), DE ACORDO COM CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTI-
DADES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.  DA SESSÃO DE ABERTURA: A entrega e abertura dos 
envelopes será realizada no dia 27 de setembro de 2021, às 09h:00mim, no Auditório da Secretaria Municipal 
de Educação, localizado à Rua Nazaré, N.º 61, Centro, Tutóia (MA). CONSIDERANDO O ATUAL MOMEN-
TO DE PANDEMIA DO COVID-19, TODAS AS MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURANÇA SANITÁRIA 
DEVERÃO SER ADOTADAS, TAIS COMO USO DE MÁSCARA, LUVAS E DISTANCIAMENTO MÍNIMO 
DE 2M (DOIS METROS) ENTRE OS PRESENTES NA SESSÃO. OBTENÇÃO DO EDITAL: Na sede da 
CPLP localizada à Rua Aeroporto, N.º 118, Centro, Tutóia (MA). HORÁRIO DE ATENDIMENTO: segunda à 
sexta-feira, de 8 às 13 horas, onde poderá ser consultado gratuitamente ou em consonância com art. 32, § 5º, da Lei 
nº 8.666/1993 será cobrado pela a reprodução gráfica da documentação fornecida, conforme o número de páginas 
do Edital e seus Anexos mediante o recolhimento do valor da reprodução através de Documento de Arrecadação 
Municipal (DAM) ou nos endereços eletrônicos: http://www.tce.ma.gov.br; www.portaldecompraspublicas.
com.br ou pelo e-mail: cclcapmtutoia@gmail.com , e informações podem ser obtidas pelo Telefone: (*98) 98457 
0412.Tutóia/MA, 09 de setembro de 2021. LEIDIANE PEREIRA VIEIRA. Presidente da Comissão Perma-
nente de Licitação da Prefeitura Municipal de Tutóia(MA).

COMUNICAÇÃO

SUZANO S.A, torna público que RECEBEU da Secretaria de Es-
tado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA/MA, a Ou-
torga de Direito de Uso nº 1162408/2021, sob as coordenadas 
geográficas 03° 31’ 18,04”S e 43° 43’ 8,72”O” com vazão requerida 
de 50 m³/h e período de bombeamento de 10 horas numa Área 
De Domínio Público - Afluente Do Rio Preto - 037, localizado  no 
município de Anapurus/MA, bacia hidrográfica do Rio Munin, Es-
tado do Maranhão, para fins Molhamento de mudas, combate a 
incêndios, Umectação de estradas e vias, conforme dados cons-
tantes no Processo 121950/2021.

SUZANO S.A, torna público que RECEBEU da Secretaria de Esta-
do do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA/MA, a Outorga 
de Direito de Uso nº 1146208/2021, sob as coordenadas geográ-
ficas 03° 20’ 13,40”S e 43° 01’ 6,67”O” com vazão requerida de 
15 m³/h e período de bombeamento de 10 horas numa Área De 
Domínio Público - Riacho Sucupira O34, localizado  no município 
de Santa Quitéria do Maranhão/MA, bacia hidrográfica do Pregui-
ças, Estado do Maranhão, para fins Molhamento de mudas, com-
bate a incêndios, Umectação de estradas e vias, conforme dados 
constantes no Processo 121525/2021.
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De acordo com o documento de autorização, o edital do concurso IBAMA deverá sair
em até seis meses, ou seja, até março de 2022

As va gas

Dé fi cit

Úl ti mos con cur sos pú bli cos
do Iba ma

As opor tu ni da des são pa ra
as áre as de:
• Fi lo so fia/ Me to do lo gia de In ves ti -
ga ção Ci en tí fi ca (1)
• Bi o lo gia/Meio Am bi en te (1)
• Me câ ni ca (1)
• Ge o gra fia/Ge o pro ces sa men to (1)

Ins cri ções

Pro vas

568 VAGAS

Concurso do Ibama
está autorizado

O
edi tal de con cur so pú bli co
do Ins ti tu to Bra si lei ro do
Meio Am bi en te e dos Re cur- 
sos Na tu rais Re no vá veis

Iba ma es tá au to ri za do. O do cu men to
au to ri za ti vo foi pu bli ca do no Diá rio
Ofi ci al da União. De acor do com o do- 
cu men to, fo ram au to ri za das 568 va- 
gas, em car gos de en si no mé dio e su- 
pe ri or.

Do quan ti ta ti vo de va gas au to ri za- 
das pe lo Mi nis té rio da Eco no mia, 432
se rão ofe re ci das pa ra o car go de Téc- 
ni co Am bi en tal, de ní vel mé dio. O sa- 
lá rio ini ci al do car go é de R$ 4.063,34,
já con tan do com o au xí lio-ali men ta- 
ção no va lor de R$458 e a gra ti fi ca ção
de de sem pe nho de R$ 1.382,40.

O res tan te das va gas fo ram au to ri- 
za das pa ra os car gos de Ana lis ta Am- 
bi en tal (96) e Ana lis ta Ad mi nis tra ti vo
(40), am bos com re qui si to de ní vel su- 
pe ri or. Os sa lá ri os são de R$8.547,64,
já com o au xí lio-ali men ta ção.

Ago ra, com a por ta ria de au to ri za- 
ção do con cur so já pu bli ca da, os pró- 
xi mos pas sos se rão a for ma ção da co- 
mis são or ga ni za do ra, ela bo ra ção do
pro je to bá si co do edi tal, es co lha e
con tra ta ção da ban ca, que fi ca rá res- 
pon sá vel pe la se le ção. Após is so, o
edi tal se rá pu bli ca do.

De acor do com o do cu men to de
au to ri za ção, o edi tal do con cur so Iba- 
ma de ve rá sair em até seis me ses, ou
se ja, até mar ço de 2022.

En quan to o edi tal de con cur so pú- 
bli co do Ins ti tu to Bra si lei ro do Meio

Am bi en te e dos Re cur sos Na tu rais Re- 
no vá veis (Iba ma) não é di vul ga do, o
dé fi cit de ser vi do res só au men ta. De
acor do com da dos do pró prio ór gão, o
nú me ro de car gos va gos já al can ça
2.821.

O dé fi cit de ser vi do res vem cres- 
cen do gra da ti va men te a ca da mês,
con for me mos tra os da dos da Ges tão
de Car rei ra e De sem pe nho de Pes so al.
No ano pas sa do, por exem plo, o Iba- 
ma con ta va com pou co mais de 2 mil
car gos va gos.

Pa ra 2021, ca so não se ja re a li za da a
con vo ca ção de no vos apro va dos em
con cur so pú bli co, o nú me ro po de
pas sar dos 3 mil car gos va gos, con for- 
me pre vê o Re la tó rio Anu al de Ati vi- 
da des de Au di to ria In ter na do Iba ma
(Raint), de 2019. O es tu do apon ta que
já em 2020, pe la pri mei ra vez, o quan- 
ti ta ti vo de car gos sem ocu pa ção se
tor na rá mai or que o nú me ro de car- 
gos ocu pa dos.

De 2012 até 2019, fo ram apro xi ma- 
da men te 1.008 ser vi do res téc ni cos
ad mi nis tra ti vos que dei xa ram o Iba- 
ma, se ja por apo sen ta do ri as, exo ne ra- 
ções ou ou tras va cân ci as.

Os úl ti mos edi tais do Iba ma fo ram
aber tos em 2012 e 2013. Os edi tais fo- 
ram aber tos pa ra os car gos de téc ni co
ad mi nis tra ti vo, ana lis ta am bi en tal e
ana lis ta ad mi nis tra ti vo. Na oca sião, o
Ce bras pe (an ti go Ces pe/UnB) or ga ni- 
zou o cer ta me.

O con cur so IBA MA con tou com
pro va ob je ti va, com pos ta por 50 ques- 
tões de Co nhe ci men tos Bá si cos e 70

de Co nhe ci men tos Es pe cí fi cos. Além
dis so, pa ra o car go de ana lis ta, hou ve
pro va de re da ção. To das as eta pas fo- 
ram de ca rá ter eli mi na tó rio e clas si fi- 
ca tó rio.

As ques tões das pro vas ob je ti vas
fo ram dis tri buí das en tre di ver sas ma- 
té ri as, com os pro gra mas va ri an do de
acor do com car go.

As ma té ri as co bra das abran ge ram:
Lín gua Por tu gue sa, No ções de In for-
má ti ca, Atu a li da des, Ma te má ti ca, Éti- 
ca no Ser vi ço Pú bli co, No ções de Di-
rei to Cons ti tu ci o nal, No ções de Di rei- 
to Ad mi nis tra ti vo, Le gis la ção do Se tor
de Meio Am bi en te (Iba ma), No ções
de Ad mi nis tra ção, Or ça men to, Fi nan- 
ças e Con ta bi li da de Pú bli ca, No ções
de Ges tão de Pes so as, Ad mi nis tra ção
de re cur sos ma te ri ais e No ções de Ar- 
qui vo lo gis ta.

OPORTUNIDADES

IFMA realiza Processo Seletivo para professores

AS INSCRIÇÕES DEVEM SER REALIZADAS ATÉ O DIA 16 DE SETEMBRO DE 2021, EXCLUSIVAMENTE VIA INTERNET, NO SITE DO INSTITUTO

O Ins ti tu to Fe de ral de Edu ca ção,
Ci ên cia e Tec no lo gia do Ma ra nhão
(IF MA) di vul gou um no vo Pro ces so
Se le ti vo des ti na do ao pre en chi men to
de qua tro va gas no car go de Pro fes sor
Subs ti tu to pa ra o ma gis té rio do en si- 
no bá si co, téc ni co e tec no ló gi co no
Cam pus São Luís Cen tro His tó ri co.

Os in te res sa dos em par ti ci par des- 
ta se le ção de ve ter gra du a ção ou li- 
cen ci a tu ra na área e dis po ni bi li da de
pa ra atu ar em jor na da de 40 ho ras se- 
ma nais. E ao ser con tra ta do, a re mu- 
ne ra ção va ria de R$ 3.130,85 a R$
5.831,21, em vir tu de da ti tu la ção,
acres ci da ain da de au xí lio-ali men ta- 
ção no va lor de R$ 458.

As ins cri ções de vem ser re a li za das
até o dia 16 de se tem bro de 2021, ex- 
clu si va men te via in ter net, no si te do
Ins ti tu to. O va lor da ta xa a ser pa ga é
de R$ 50.

O can di da to que par ti ci pou do edi- 
tal nº 10, de 16 de fe ve rei ro de 2021 e
que re a li zar a ma ni fes ta ção de in te- 
res se con for me es ta be le ci do no edi tal

nº62, de 2 de se tem bro, tam bém de ve- 
rá re a li zar sua ins cri ção, po rém não
de ve rá efe tu ar pa ga men to da ta xa.

Pa ra se le ci o nar os can di da tos, se- 
rão re a li za das du as eta pas, sen do
elas: pro va di dá ti ca, de ca rá ter eli mi-
na tó rio e clas si fi ca tó rio, e pro va de tí- 
tu los, com ca rá ter me ra men te clas si-
fi ca tó rio.

A pro va di dá ti ca se rá re a li za da de
for ma vir tu al e te rá du ra ção mí ni ma
de 45 e má xi ma de 55 mi nu tos.

O pra zo de va li da de do pre sen te
Pro ces so Se le ti vo se rá de um ano,
con ta do da ho mo lo ga ção do re sul ta- 
do.

Con for me cons ta no edi tal, as opor tu ni da -
des são pa ra as áre as de:
• Zo o lo gia de In ver te bra dos (1)
• Proc to lo gia (1)
• Ma te má ti ca (1)
• Au to ma ção e Con tro le/Ele trô ni ca (1)
• Psi co lo gia Ge ral (1)
• Fun da men tos da Prá ti ca de As sis tên cia de En fer ma -
gem (1)
• Pi a no/Téc ni ca de Ex pres são Vo cal (1)
• Vi o lão/Edu ca ção Mu si cal (1)
• Trom pe te/Es tru tu ra ção Mu si cal (1)
• So los, Eco no mia Ru ral e Ad mi nis tra ção Ru ral (1)
• Ci ên ci as Am bi en tais (1)
• Es tru tu ras (1)
• Obs te trí cia (1)
• Gi ne co lo gia (1)
• Pe di a tria (1)
• Fi si o lo gia (1)
• Ci ên ci as da Saú de/Me di ci na (1)
• Ci ên ci as da Saú de/Far má cia (1)
• En ge nha ria Am bi en tal e Sa ni tá ria (1)
• Au to ma ção e Con tro le (1)
• Edi ção e pós-pro du ção pa ra rá dio (1)
• Co mu ni ca ção So ci al/Re la ções Pú bli cas (1)
• Fun da men tos da Edu ca ção/Psi co lo gia da Edu ca ção,
Po lí ti ca e Pla ne ja men to da Edu ca ção e Edu ca ção Es pe -
ci al (1)
• Prá ti cas Mé di cas V – Pe di a tria / Ei xo In te gra dor (1)
• Fun da men tos da Prá ti ca e da As sis tên cia Mé di ca –
FPAM (1)
• Ma te má ti ca (1)
• En ge nha ria de pes ca/Re cur sos Pes quei ros/Aqui cul -
tu ra (1)
• Li bras (1)
• So ci o lo gia (1)

Sa lá ri os e jor na da de tra ba lho

Ins cri ções

Pra zo

SE LE TI VOS

29 va gas aber tas
na UF MA com
sa lá ri os de R$ 5 mil

A Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra nhão (UF MA) in for- 
ma a to dos me di an te pu bli ca ção no Diá rio Ofi ci al da
União so bre a re a li za ção de um Pro ces so Se le ti vo Sim- 
pli fi ca do que tem co mo ob je ti vo à con tra ta ção de 29
Pro fes so res Subs ti tu tos.

Pro fis si o nais que te nham gra du a ção, pós-gra du a ção,
re si dên cia mé di ca de acor do com o exi gi do pa ra o car go
pre ten di do, po dem se ins cre ver pa ra atu ar em jor na da
de 20 e 40 ho ras se ma nais. A re mu ne ra ção des te do cen- 
te va ria de R$ 3.130,85 a R$ 5.831,21.

As ins cri ções de vem ser re a li za das até 17 de se tem bro
de 2021, ex clu si va men te no Sis te ma In te gra do de Ges- 
tão de Re cur sos Hu ma nos (SI GRH) da UF MA.

No ato da ins cri ção, o can di da to de ve rá ane xar os se- 
guin tes do cu men tos: cur rí cu lo no mo de lo Pla ta for ma
Lat tes/CNPq (com pro va do com as có pi as dos res pec ti- 
vos cer ti fi ca dos, di plo mas, cer ti dões, de cla ra ções, por- 
ta ri as e pro du ção ci en tí fi ca pa ra fins de pon tu a ção no
jul ga men to de tí tu los e or de na do, obri ga to ri a men te,
con for me a Ta be la de Pon tu a ção do Ane xo II da Re so lu- 
ção nº 1.598/2017), com pro me ten do-se o can di da to pe- 
la ve ra ci da de das in for ma ções; com pro van te de pa ga- 
men to da ta xa de ins cri ção – Guia de Re co lhi men to da
União (GRU), no va lor de R$ 100, além dos de mais do cu- 
men tos com pro ba tó ri os.

A clas si fi ca ção dos par ti ci pan tes ins cri tos con sis ti rá
apli ca ção de pro va di dá ti ca e jul ga men to de tí tu los.

O con tra to de tra ba lho te rá vi gên cia por um pe río do
de seis me ses, com pos si bi li da de de re no va ção, não po- 
den do ex ce der a 24 me ses no seu to tal, nos ter mos da le- 
gis la ção vi gen te.

Já o pra zo de va li da de des te Pro ces so Se le ti vo se rá de
um ano con ta do a par tir da da ta de pu bli ca ção do re sul- 
ta do da se le ção no Diá rio Ofi ci al da União, sem a pos si- 
bi li da de de ser pror ro ga do.

São Luís, quinta-feira, 9 de setembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Os dados fornecidos pela UEAC em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública do
Maranhão apontam um aumento de 27% em relação ao primeiro semestre de 2021

• Me lho ra da fir me za e elas ti ci da de
da pe le;
• For ta le ci men to das ar ti cu la ções,
unhas e ca be los;
• Pre ven ção e tra ta men to da os te o -
po ro se;
• Pre ven ção do en ve lhe ci men to;

• For ta le ci men to dos ten dões e li ga -
men tos;
• Me lho ra e con tro le da pres são ar te -
ri al;
• Pre ven ção do apa re ci men to de úl -
ce ras gás tri cas.

SÃO LUÍS

Quase 4 mil celulares
foram roubados em 2021
IAGO MONTEIRO
Especial para O Imparcial

Au men to de 27% nos ca sos

N
o úl ti mo do min go (5), três 
pes so as fo ram pre sas no 
Ter mi nal de In te gra ção da 
Praia Gran de, sus pei tos de 

rou bo. A pri são acon te ceu du ran te a 
noi te, por vol ta das 20h40.

Os três sus pei tos, em pos se de ar- 
ma bran ca, abor da ram a ví ti ma no 
ter mi nal in te gra ção, no cen tro de São 
Luís, rou ban do uma bol sa pre ta, con- 
ten do um ce lu lar e ou tros ob je tos.

O trio fu giu do lo cal pe la par te de 
trás do ter mi nal. A ví ti ma pro cu rou a 
guar ni ção da Po lí cia Mi li tar no ter mi- 
nal, in for man do as ca rac te rís ti cas dos 
três sus pei tos.

Os mi li ta res re a li za ram bus cas en- 
con tran do os in di ví du os e os ob je tos 
da ví ti ma no es ta ci o na men to ao la do 
do ter mi nal. Fo ram re a li za das bus cas 
pes so ais nos sus pei tos, sen do en con- 
tra das as fa cas uti li za das no rou bo. Os 
três sus pei tos e a ví ti ma fo ram con du- 
zi dos pa ra a de le ga cia, on de foi re gis- 
tra do o bo le tim de ocor rên cia.

O que cha ma a aten ção de rou bo, é 
que o apa re lho ce lu lar da ví ti ma foi 
um dos qua se 4 mil que fo ram rou ba- 
dos nes te ano, em São Luís. Is so mes- 
mo o que vo cê leu! Na ca pi tal ma ra- 
nhen se já fo ram rou ba dos ou fur ta dos 
cer ca de 4 mil apa re lhos de te le fo nia 
mó vel.

Os da dos fo ram re pas sa dos pe la 
De le ga cia de Rou bos e Fur tos (DRF), 
que re ce be os ca sos na Gran de Ilha.

Se gun do da dos for ne ci dos pe la

Os nú me ros
• Ja nei ro
687 – 2020
651 – 2022
• Fe ve rei ro
712 – 2020
638 – 2021
• Mar ço
515 – 2020
562 – 2021
• Abril
253 – 2020
585 – 2021
• Maio
235 – 2020
664 – 2021
• Ju nho
323 – 2020
624 – 2021

OS CASOS DE ROUBO E FURTO AUMENTARAM EM COMPARAÇÃO COM O ANO PASSADO

Uni da de de Es ta tís ti ca e Aná li se Cri- 
mi nal (UE AC), São Luís te ve mais de 
3.700 ce lu la res rou ba dos no pri mei ro 
se mes tre de 2021. Os da dos for ne ci- 
dos pe la UE AC em con jun to com a Se- 
cre ta ria de Se gu ran ça Pú bli ca (SSP) 
do Ma ra nhão apon tam um au men to 
de 27% em re la ção ao pri mei ro se- 
mes tre de 2021.

Os nú me ros men sais pra ti ca men te 
du pli ca ram. So man do qua se 4 mil 
apa re lhos rou ba dos e fur ta dos, o mês 
de maio foi on de ocor re ram mais re- 
gis tros de rou bos to ta li zan do 664 apa- 
re lhos rou ba dos. Já no mes mo mês, 
mas em 2020, fo ram ape nas 235 rou- 
bos. Em com pa ra ção, o mês de fe ve- 
rei ro do ano pas sa do te ve 712 ce lu la- 
res rou ba dos, o mai or nú me ro em re- 
la ção dos dois me ses. A di fe ren ça em 
re la ção ao ano pas sa do ain da po de 
au men tar. O to tal de rou bos foi de 
2.725 nos seis pri mei ros me ses de 
2020, pe río do em que a pan de mia pi- 
o ra va e as me di das res tri ti vas eram 

ado ta das pe los go ver nos es ta du ais.
Por is so, à me di da que a pan de mia 

é con ti da e o flu xo de pes so as na rua é 
mai or, es ses nú me ros ten dem a au- 
men tar ain da mais ain da em 2021.

ALÉM DA BELEZA

Colágeno é bom para articulações e cartilagens

Nos úl ti mos anos o uso do co lá ge- 
no se po pu la ri zou no Bra sil em tra ta- 
men tos es té ti cos pa ra a ob ten ção de
be ne fí ci os co mo me lhor sus ten ta ção,
fir me za e re sis tên cia da pe le, pre ve- 
nin do fla ci dez, ru gas e li nhas de ex- 
pres são no ros to. Po rém, os be ne fí ci os
do co lá ge no vão mui to além da par te
es té ti ca.

A far ma cêu ti ca e pro fes so ra do cur- 
so de Far má cia da fa cul da de Pi tá go ras
Ba ca bal, Lu an da San ta na, ex pli ca que
o co lá ge no é in di ca do tam bém pa ra
tra tar pro ble mas de saú de co mo a ar- 
tro se, pois é uma pro teí na fun da men- 
tal pa ra a ma nu ten ção de vá ri os te ci- 
dos, in cluin do as car ti la gens e as ar ti- 
cu la ções.   “A ar tro se é uma pa to lo gia
ca rac te ri za da por uma de ge ne ra ção
na car ti la gem. O uso do co lá ge no hi- 
dro li sa do tem uma fun ção te ra pêu ti- 
ca po si ti va com um efei to pro te tor
sig ni fi ca ti vo da car ti la gem ar ti cu lar e
prin ci pal men te no alí vio sin to má ti co
em qua dros de dor”, de ta lha San ta na.

De acor do com a far ma cêu ti ca é
im por tan te con ver sar com um es pe- 

ci a lis ta pa ra quem de se ja fa zer es sa
su ple men ta ção. “A quan ti da de de co- 
lá ge no no nos so or ga nis mo co me ça a
di mi nuir en tre 25 a 30 anos, nes sa fai- 
xa etá ria já se tor na in di ca do fa zer a
su ple men ta ção com a ori en ta ção do
es pe ci a lis ta”, des ta ca.

Lu an da ex pli ca que al guns ali men- 
tos são ri cos em co lá ge no co mo as
car nes ver me lhas, fran go e pei xe, mas
é pre ci so to mar cui da do com os que
pos su em gor du ras sa tu ra das. “Cui da- 
do com ex ces so da car ne ver me lha e
além das pro teí nas o co lá ge no po de
ser en con tra do em ali men tos que
con te nham vi ta mi na C, zin co, se lê nio
que me lho ram a ab sor ção e au men to
na pro du ção do nu tri en te”, si na li za.

Con fi ra al guns be ne fí ci os pro mo- 
vi dos pe lo con su mo de co lá ge no:  

A quan ti da de de

co lá ge no no nos so

or ga nis mo co me ça a

di mi nuir en tre 25 a 30

anos, nes sa fai xa etá ria

já se tor na in di ca do

fa zer a su ple men ta ção

com a ori en ta ção do

es pe ci a lis ta

DI CAS

7 ma nei ras de ali vi ar o
ca lor em ca sa sem
usar o ar-con di ci o na do

Quan do che gam os me ses quen tes do ano, a pri mei ra
coi sa que vem à ca be ça é co mo en fren tar os di as e noi tes
aba fa dos, se ja na rua, no car ro, tra ba lho ou mes mo em
ca sa. Pa ra dri blar o ca lor ex ces si vo, é co mum que as pes- 
so as in vis tam em apa re lhos con di ci o na do res de ar, uma
vez que eles dei xam o am bi en te mais fres co qua se ime- 
di a ta men te.

En tre tan to, es se ele tro do més ti co po de não ser a me- 
lhor op ção. O al to cus to do apa re lho, ali a do a um gas to
mai or de ener gia e aos ma le fí ci os que ele cau sa à saú de
pe dem que vo cê uti li ze ou tras me di das, an tes de cor rer
à lo ja mais pró xi ma pa ra com prar o seu.

1 – Man te nha as cor ti nas fe cha das du ran te o dia
As cor ti nas são par cei ras im por tan tes pa ra não su pe ra- 
que cer sua ca sa no ve rão, is so por que elas blo quei am a
en tra da ex ces si va de luz do sol. É me lhor, por tan to,
man tê-las fe cha das, pa ra evi tar um mi ni efei to es tu fa
em ca sa.

2 – Fa ça o pos sí vel pa ra man ter o ca lor do la do de fo- 
ra
Que tal in ves tir em al gum ti po de fil me que pos sa re fle tir
a luz so lar pa ra ser co lo ca do nas ja ne las? Es se ti po de
ma te ri al vai man ter sua ca sa iso la da do ca lor cau sa do
pe los rai os so la res atra vés da re fle xão des ses rai os.

3 – O ar fres co da noi te pre ci sa ser man ti do du ran te o
mai or tem po pos sí vel
À noi te, nor mal men te, o ar cos tu ma não es tar tão aba fa- 
do quan to du ran te o dia, por is so é fun da men tal uti li zar
es se pe río do a seu fa vor. Quan do o sol bai xar e a bri sa es- 
ti ver mais fres ca, por tan to, abra to das as ja ne las e dei xe
o ar cor rer pe la ca sa, fe chan do-as no va men te an tes que
o dia ama nhe ça e co me ce a es quen tar no va men te.

4 – Tro que as lâm pa das in can des cen tes
Há al guns anos já vem se fa lan do so bre as van ta gens de
tro car as lâm pa das in can des cen tes – tam bém cha ma- 
das de lâm pa das “quen tes” – por lâm pa das bran cas, ou
“fri as”. Nos úl ti mos tem pos, in clu si ve, foi lan ça da no
mer ca do a lâm pa da de LED, ain da mais econô mi ca e
du rá vel que as lâm pa das bran cas con ven ci o nais. Es sa
tro ca tam bém aju da a di mi nuir o ca lor den tro de am bi- 
en tes fe cha dos, uma vez que as lâm pa das in can des cen- 
tes ge ram mui to mais ca lor que as de mais.

5 – Use tru ques pa ra umi di fi car o ar in ter no
Va le tu do pa ra dei xar o ar me nos “se co”, prin ci pal men te
na ho ra de dor mir. Uti li ze re ci pi en tes chei os de água
fres ca em ca da am bi en te da ca sa – só to me cui da do ca so
te nha fi lhos pe que nos, por que mes mo pou ca quan ti da- 
de de água po de ser o bas tan te pa ra que uma cri an ça se
afo gue. Ou tra boa op ção é en char car to a lhas de ba nho e
es pa lhá-las pe la ca sa, no es pal dar de ca dei ras e nas por- 
tas dos ar má ri os, por exem plo.

6 – Con di ci o ne o ar vo cê mes mo
Um ven ti la dor li ga do com uma gar ra fa d’água con ge la- 
da bem em fren te é uma ma nei ra sim ples e efi caz de fa- 
zer cir cu lar ar frio pe lo am bi en te, sem pre ci sar li gar o
con di ci o na dor de ar.

7 – Abu se das be bi das ge la das e ali men tos re fres can- 
tes
A hi dra ta ção é fun da men tal nos di as quen tes. Be bi das
ge la das e ali men tos fres cos, co mo fru tas e pi co lés de
fru ta, são bo as op ções pa ra dri blar o ca lor do cor po e
per ma ne cer mais con for tá vel du ran te o ve rão.

São Luís, quinta-feira, 9 de setembro de 2021
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Os jogos de ida serão realizados entre os dias 11 e 13 de setembro. Já as partidas de
volta ocorrerão entre 17 e 20 do mesmo mês

Jo gos de ida da 2ª fa se da
Sé i D

g
Sé rie D
• 11/9 (sá ba do)
Amé ri ca-RN x Ita bai a na, Are na das
Du nas, a par tir das 15h
Atlé ti co-CE x Ju a zei ren se, Do min gão,
a par tir das 15h
Ban gu x Join vil le, Mo ça Bo ni ta, a par -
tir das 15h
Cal den se x Apa re ci den se, em po ços
de Cal das, a par tir das 16h
União-MT x Boa Es por te, em Ron do -
nó po lis, a par tir das 16h
Es por ti vo-RS x San to An dré, em Ben to
Gon çal ves, a par tir das 16h
• 12/9 (do min go)
Bra si li en se x Fer ro viá ria, a par tir das
15h

Ca xi as x Por tu gue sa, a par tir das 15h
Mo to Club x Cas ta nhal, a par tir das
15h30
Pe na rol-AM x 4 de Ju lho, a par tir das
16h
Pa ra go mi nas x São Rai mun do-RR, a
par tir das 16h
Re trô x ABC, a par tir das 16h
Ser gi pe x Cam pi nen se, a par tir das
16h
Uber lân dia x No va Mu tum, a par tir
das 16h
Ci a nor te x FC Cas ca vel, a par tir das
16h
• 13/9 (se gun da-fei ra)
Gal vez x Guarany de So bral, a par tir
das 17h

SÉRIE D - 2ª FASE

Jogos  transmitidos
pela TV Brasil

A
Con fe de ra ção Bra si lei ra de
Fu te bol (CBF) anun ci ou a ta- 
be la com os con fron tos da 2ª
fa se da Sé rie D do Cam pe o- 

na to Bra si lei ro, com pe ti ção que tem
jo gos trans mi ti dos pe la TV Bra sil.

Os jo gos de ida se rão re a li za dos en- 
tre os di as 11 e 13 de se tem bro. Já as
par ti das de vol ta ocor re rão en tre 17 e
20 do mes mo mês. Os três jo gos que
abri rão a no va fa se da Sé rie D, no pró- 
xi mo sá ba do (11), a par tir das 15h (ho- 
rá rio de Bra sí lia), se rão: Amé ri ca-RN x
Ita bai a na, Atlé ti co-CE x Ju a zei ren se e
Ban gu x Join vil le.

MERCEDES

Russell será o piloto
ao lado de Hamilton

RUSSELL É PILOTO FORMADO PELA ACADEMIA DA MERCEDES

A Mer ce des con fir mou o que há mui to já se es pe cu la- 
va ao anun ci ar a con tra ta ção de Ge or ge Rus sell pa ra a
va ga de Valt te ri Bot tas co mo com pa nhei ro de Lewis Ha- 
mil ton a par tir da tem po ra da 2022. Em con tra par ti da, o
fin lan dês dei xa rá o ti me e re pre sen ta rá a Al fa Ro meo no
pró xi mo ano, as su min do o lu gar do com pa tri o ta Ki mi
Raik ko nen – que se apo sen ta rá no fim de 2021.

O anún cio dá con ti nui da de ao 2021 as tronô mi co do
pi lo to, que le vou a Wil li ams ao Q3 nas clas si fi ca ções pe- 
la pri mei ra vez nos úl ti mos três anos, con quis tou os pri- 
mei ros pon tos do ti me des de 2019 no GP da Hun gria. Na
Bél gi ca, ele fa tu rou o pri mei ro pó dio da car rei ra com
um se gun do lu gar que ti rou a equi pe de um je jum de
qua tro anos sem ter mi nar uma pro va en tre os três pri- 
mei ros.

Rus sell, de 23 anos, es tre ou na Fór mu la 1 em 2019 re- 
pre sen tan do a Wil li ams. For ma do pe la Mer ce des, ele já
era co ta do pa ra ser o no vo com pa nhei ro de Ha mil ton
há, pe lo me nos, um ano. Em no vem bro de 2020, ele foi
con vo ca do pa ra subs ti tuir o hep ta cam peão, po si ti vo
pa ra Co vid-19, no GP de Sakhir.

Ter mi nan do os trei nos na fren te de Bot tas e clas si fi- 
can do-se em se gun do, ele su pe rou o co le ga na pis ta e
che gou mui to per to de ven cer, an tes de so frer com um
er ro no pit stop e um pneu fu ra do, as sim co mo o fin lan- 
dês. Seus re sul ta dos co me ça ram a ali men tar ru mo res
que ga nha ri am for ça no ano se guin te.

A de ci são já es ta va to ma da há al gum tem po, se gun do
re ve lou To to Wolff após ao trei no clas si fi ca tó rio do GP
da Bél gi ca. Mas Wolff tam bém já ha via di to que só re ve- 
la ria o no me es co lhi do após as se gu rar o fu tu ro de Bot- 
tas. O fin lan dês, por ou tro la do, en ca ra sua tem po ra da
mais di fí cil pe la Mer ce des. Na quar ta co lo ca ção do cam- 
pe o na to, es tá há 20 cor ri das sem ven cer e dei xa rá a
equi pe ale mã após cin co tem po ra das.

NEGOCIAÇÃO

Fla deve fazer proposta para David Luiz

Da vid Luiz, en fim, en trou em pau ta pa ra
va ler nos bas ti do res do Fla men go. O no me
do za guei ro es tá sen do de ba ti do pe la al ta
cú pu la do clu be em reu niões que co me- 
çam a de fi nir tam bém o or ça men to pa ra
2022.

Os di ri gen tes con ver sam so bre o pe so
de ci si vo da con tra ta ção pa ra a re ta fi nal da
tem po ra da, e as con di ções es tão na me sa.
A ex pec ta ti va é de que o Fla men go che gue
a um va lor den tro dos li mi tes pre vis tos pa- 
ra for ma li zar a pro pos ta ao ex-jo ga dor do
Ar se nal nos pró xi mos di as.

Mar cos Braz pas sou as úl ti mas du as se- 
ma nas cer can do o em pre sá rio Giu li a no
Ber to luc ci pa ra dei xar cla ro até on de o clu- 
be con se gue es ti car a cor da e sa ber o quan- 
to Da vid es ta ria dis pos to a fle xi bi li zar.

A pos tu ra nes te pe río do foi de que não
ha via mo ti vo pa ra for ma li zar uma pro pos- 
ta por du as ra zões: não te ria co mo dis pu tar
fi nan cei ra men te com os eu ro peus e to das
as par tes de ve ri am es tar ci en tes de que se- 
ria ne ces sá ria uma re a dap ta ção ao que o
atle ta se acos tu mou a ga nhar nos úl ti mos
anos.

Des de o pri mei ro mo men to, o gru po
Ber to luc ci se mos trou fa vo rá vel ao acer to
com o Fla men go por acre di tar que se ria

im por tan te pa ra a mu dan ça de ima gem de
Da vid en tre os bra si lei ros. A ava li a ção é de
que uma pas sa gem vi to ri o sa pe lo clu be re- 
du zi ria o im pac to das crí ti cas no pe río do
de Se le ção.

Di an te do que foi con ver sa do com Braz
ao lon go das úl ti mas se ma nas, há con fi an- 
ça em um acer to ca so o Fla men go for ma li- 
ze uma pro pos ta den tro de seus pa drões.
Da vid Luiz es tá sen si bi li za do com o ca ri- 
nho nas re des so ci ais por tor ce do res de um
clu be com que não tem re la ção, mas não
quer dei xar a im pres são de que o Ru bro-
Ne gro é a úl ti ma op ção e aguar da uma pro- 
pos ta for mal.

Com os prin ci pais mer ca dos eu ro peus e
os pe río dos de ins cri ção pa ra com pe ti ções
eu ro pei as en cer ra dos, o Fla men go se vê até
mes mo em con di ção con for tá vel pa ra con- 
ven cer Da vid a re tor nar ao Bra sil. O jo ga- 
dor dei xou o Vi tó ria em 2006 e pas sou 15
anos na Eu ro pa (ve ja no ví deo aci ma gols
do za guei ro pe lo PSG).

Sem a mes ma pres sa dos tor ce do res, até
mes mo por es tra té gia, o Fla men go tra ba- 
lha pa ra ter o za guei ro sem com pro me ter
seu or ça men to. E ain da tem tem po pa ra is- 
so: as ins cri ções na Li ber ta do res se en cer- 
ram so men te no dia 17 de se tem bro.

Fe de ra ção Per nam bu ca na

Re cla ma ção

Mar qui nhos des con vo ca do

DECISÃO

Brasil x Peru não pode receber torcida
Di fe ren te men te do que acon te ceu na

Neo Quí mi ca Are na no úl ti mo do min go,
no clás si co sus pen so en tre Bra sil x Ar gen- 
ti na, a par ti da da Se le ção con tra o Pe ru,
pre vis ta ho je, quin ta-fei ra, na Are na Per- 
nam bu co, acon te ce rá sem a pre sen ça de
pú bli co ou con vi da dos.

A Fe de ra ção Per nam bu ca na de Fu te bol
(FPF) co mu ni cou a de ci são do Go ver no
de Per nam bu co, após re ce ber um ofí cio
da Se cre ta ria de De sen vol vi men to Econô- 
mi co, in for man do que a par ti da te rá que
acon te cer com por tões fe cha dos. 

“In for ma mos atra vés do pre sen te, que
a par ti da en tre Bra sil e Pe ru, vá li da pe las
Eli mi na tó ri as Sul-Ame ri ca nas pa ra a Co- 
pa do Mun do, na Are na Per nam bu co, dia
9 de se tem bro, es tá au to ri za da a acon te- 
cer sem a pre sen ça de pú bli co e/ou con vi- 
da dos”, diz o ofí cio, as si na do pe la Ana
Pau la Vi la ça, Se cre tá ria Exe cu ti va de Atra- 
ção de In ves ti men tos e Es tu dos Econô mi- 
cos.

Ca da se le ção de ve ter di rei to a uma car- 
ga pe que na de en tra das pa ra no má xi mo
50 pes so as, en tre di ri gen tes e au to ri da des.
O con fron to en tre Bra sil x Pe ru es tá mar- 
ca do pa ra as 21h30.

Ini ci al men te, Evan dro Car va lho, pre si- 
den te da Fe de ra ção Per nam bu ca na de
Fu te bol, gos ta ria de ven der in gres sos pa ra
es te jo go. 

Sem au to ri za ção do Go ver no Es ta du al,
ele pas sou a tra ba lhar pa ra que o fos se se- 
gui do o mes mo mo de lo de Bra sil x Ar gen- 
ti na, quan do a CBF dis tri buiu 1,5 mil con- 
vi tes. 

“Por en quan to, a de ci são do go ver no é
que não há au to ri za ção pa ra pre sen ça de
pú bli co, pa gan te ou con vi da do. Is so é
uma de ci são que ca be ao co mi tê. O que
es ta mos pre pa ra dos é pa ra re ce ber as se- 
le ções do Bra sil e do Pe ru pa ra re a li zar o
jo go com to dos os pro to co los. Ho je, ain da
não es tá per mi ti da a pre sen ça de pú bli co
em qual quer jo go de fu te bol pro fis si o nal”,
dis se Ana Pau la Vi la ça, se cre tá ria Exe cu ti- 
va de De sen vol vi men to Econô mi co de

Per nam bu co, na se ma na pas sa da.
Pa ra en trar na Neo Quí mi ca Are na no

úl ti mo do min go, os con vi da dos pre ci sa- 
vam apre sen tar tes te ne ga ti vo de Co vid-
19. Eles tam bém pre ci sa vam se guir os cui- 
da dos sa ni tá ri os con tra o co ro na ví rus, co- 
mo dis tan ci a men to so ci al e uso de más ca- 
ras.

Por con ta dos in ci den tes em Bra sil x Ar- 
gen ti na, o jo go de quin ta-fei ra, con tra o
Pe ru, tam bém pas sou a fi car cer ca do de
in cer te za. Por en quan to, a par ti da es tá
con fir ma da.

Se gun do veí cu los da im pren sa pe ru a- 
na, a fe de ra ção lo cal se vê pre ju di ca da por
uma fal ta de igual da de de con di ções. Na
vi são de les, com a sus pen são do jo go con- 
tra a Ar gen ti na, o Bra sil te ria mais tem po
pa ra se re cu pe rar fi si ca men te an tes do
em ba te em Re ci fe. Além dis so, o Pe ru per- 
deu Pa o lo Guer re ro, sus pen so, en quan to
a se le ção de Ti te ti nha qua tro pen du ra dos
(Éder Mi li tão, Bru no Gui ma rães, Ger son e
Neymar) e se li vrou de per der al gum des- 
tes atle tas.

Com 100% de apro vei ta men to em se te
jo gos, o Bra sil li de ra as Eli mi na tó ri as com
21 pon tos. O Pe ru vem de vi tó ria so bre a
Ve ne zu e la e es tá no sé ti mo lu gar.

A CBF co mu ni cou que o za guei ro Mar- 
qui nhos es tá des con vo ca do do úl ti mo
com pro mis so das Eli mi na tó ri as. Ele não
en fren ta o Pe ru. O téc ni co da se le ção bra- 
si lei ra, Ti te, per ma ne ce no gru po com os
za guei ros Éder Mi li tão, Lu cas Ve rís si mo,
Mi ran da e Léo Or tiz.

De acor do com a CBF, o Co mi tê Dis ci- 
pli nar da Fi fa não deu ga ran ti as à co mis- 
são téc ni ca pa ra a es ca la ção do jo ga dor do
PSG con tra o Pe ru.

Mar qui nhos cum pria sus pen são con- 
tra a Ar gen ti na, no jo go que te ve ape nas
cin co mi nu tos. Ele ti nha dois car tões
ama re los. A CBF con sul tou a Fi fa so bre a
si tu a ção do atle ta e de ci diu des con vo cá-
lo.

São Luís, quinta-feira, 9 de setembro de 2021
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O festival “Sabores de São Luís” acontece em parceria com o Sebrae e será aberto ao
público, sempre das 12h às 15h

1. In flu en cer – Cons truin do sua mar ca
di gi tal na era das mí di as so ci ais

2. De Vol ta às Co ne xões Hu ma nas, de
Dan Schaw bel

3. In dis traí vel: co mo do mi nar sua
aten ção e as su mir o con tro le da sua
vi da, de Nir Eyal

4. A Era da In te li gên cia Ar ti fi ci al, de
Mar co Ian si ti e Ka rim Lakhan 

5. Ale gria de tra ba lhar: 30 so lu ções
pa ra me lho rar a cul tu ra da sua em pre -
sa, de Bru ce Daisley

MOBILIZA SLZ

Festival “Sabores de São
Luís” acontece no  Senac

O
Res tau ran te Es co la do Se- 
nac se rá pal co, nos di as 10 e 
11 de se tem bro, do Fes ti val 
Gas tronô mi co “Sa bo res de 

São Luís”, uma ini ci a ti va da Ins ti tui- 
ção co mo for ma de par ti ci par do Mo- 
bi li za SLZ, mo vi men to que veio pa ra 
for ta le cer e ce le brar o que São Luís 
tem de mais be lo e re pre sen ta ti vo: a 
Cul tu ra, o Tu ris mo e a Eco no mia Cri a- 
ti va atra vés de uma re de plu ral e 
trans for ma do ra, pau ta da na tro ca de 
idei as e ex pe ri ên ci as.

O fes ti val acon te ce em par ce ria 
com o Se brae e se rá aber to ao pú bli co, 
sem pre das 12h às 15h.

O Fes ti val “Sa bo res de São Luís” se- 
rá com pos to por três ati vi da des si- 
mul tâ ne as, são elas: Co que téis e 
Drink’s Lu do vi cen ses; Cu li ná ria da 
Nos sa Ter ra; e Ex po si ção e Ven da de 
Ar te sa na tos da Cul tu ra Lu do vi cen se.

A pri mei ra se rá fo ca da nas be bi das, 
por meio de uma car ta es pe ci al de 
drink’s e co que téis ex clu si vos ela bo ra- 
dos com pro du tos ma ra nhen ses, on- 
de tam bém se rá pos sí vel que cli en tes 
par ti ci pem de di nâ mi ca de pre pa ra- 
ção de co que tel no bal cão do bar, 
acom pa nha dos de ex pli ca ções so bre 
sua com po si ção por ins tru to res do 
Se nac.

A ati vi da de “Cu li ná ria da Nos sa 
Ter ra” vai ofe re cer no car dá pio pra tos 
tí pi cos da cul tu ra gas tronô mi ca ma- 
ra nhen se. Em mo men tos de ter mi na- 
dos, um cli en te tam bém se rá con vi- 
da do a vi si tar a co zi nha do Res tau ran- 
te Es co la pa ra “co lo car a mão na mas- 
sa”, par ti ci pan do da ela bo ra ção de 
um pra to e en ten den do seus in su mos 
e mo do de pre pa ro, sem pre sob a ori- 
en ta ção de um ins tru tor.

Nos dois di as de fes ti val, o pú bli co 
po de rá con fe rir e ad qui rir ar te sa na tos

O MOBILIZA SLZ ACONTECE DE 04 A 12 DE SETEMBRO, COM DIVERSOS EVENTOS E AÇÕES.

ti pi ca men te re gi o nais, que es ta rão ex- 
pos tos pa ra co mer ci a li za ção em um 
es pa ço do sa lão do res tau ran te. A ven- 
da se rá re a li za da pe la As so ci a ção Bu- 
ri ti Ar te, um gru po cri a do em 2002 no 
in tui to de le var dig ni da de e pos si bi li- 
da de de ren da a mu lhe res do bair ro 
Ma ra ca nã, em São Luís, que pro du- 
zem pe ças a par tir da fi bra do bu ri ti.

Con fi ra abai xo o car dá pio do Fes- 
ti val Sa bo res de São Luís, nos dois di- 
as de even to:

– Ar roz bran co;
– Ar roz com cu xá;
– Va ta pá;
– Pei xa da ma ra nhen se;
– Tor ta de ca ma rão;
– Pu rê de abó bo ra com co co;
– Ma xi xa da;
– Es con di di nho de car ne de sol.

Mo bi li za SLZ
De 04 a 12 de se tem bro de 2021, o 

mo vi men to Mo bi li za se da rá atra vés 
de um cir cui to com di ver sos even tos e 
ações, pre sen ci ais ou di gi tais, ca da 
um de les pau ta dos na Eco no mia Cri a- 

ti va, Cul tu ra e Tu ris mo, que car re-
guem os va lo res e ob je ti vos do Mo bi li- 
za, unin do men tes cri a ti vas num am- 
bi en te de tro ca e co ne xão.
O Mo bi li za veio pa ra fa ci li tar en con- 
tros, agre gar si ner gi as, mo vi men tar a 
cri a ti vi da de de nos so po vo e mis tu rar. 
Um mo vi men to pa ra to dos, e um le-
ga do pa ra a ci da de de São Luís.

Por ele ha ve rá o aces so di re to à di-
ver sas for mas de co nhe ci men to, tec-
no lo gia, eco no mia cri a ti va, cul tu ra, 
em pre en de do ris mo, la zer, tu ris mo, 
gas tro no mia e ou tros.

O en con tro se pro põe a in te grar 
não ape nas as pes so as en tre si, su as 
di ver sas ex pe ri ên ci as e co nhe ci men-
tos; mas tam bém a ci da de de São Luís 
ao mo vi men to, dei xan do seu le ga do, e 
ser vin do de pre tex tos pa ra ex plo rar-
mos es pa ços (fí si cos e abs tra tos) que 
não co nhe ce mos.

A lon go pra zo se bus ca va lo ri zar a 
iden ti da de cul tu ral de São Luís, seu 
pas sa do, pre sen te e fu tu ro, for ta le- 
cen do o or gu lho de ser lu do vi cen se.

LEITURA

Veja 5 livros para entender o mundo pós-pandemia

Com a ne ces si da de de pas sar mais
tem po em ca sa de vi do ao iso la men to
so ci al exi gi do pe la pan de mia da Co- 
vid-19, mi lha res de pes so as fo ram pri- 
va das de uma sé rie de ati vi da des cul- 
tu rais. 

Co mo con sequên cia dos con su mi- 
do res res tri tos em ca sa por um lon go
pe río do, pe que nos ne gó ci os ti ve ram
que se di gi ta li zar e in ves tir no e-com- 
mer ce pa ra so bre vi ver. Uma das áre as
mais afe ta das foi o co mér cio de li vros,
cu jo ob je to se tor nou al ter na ti va de
in ves ti men to pa ra la zer e de sen vol vi- 
men to pes so al e pro fis si o nal no pe- 
río do.

Is so re fle tiu no fa tu ra men to das
edi to ras bra si lei ras com con teú do di- 
gi tal, que cres ceu 36% no ano pas sa- 
do, de acor do com o re la tó rio Con teú- 
do Di gi tal do Se tor Edi to ri al Bra si lei- 
ro, fei to pe la Câ ma ra Bra si lei ra do Li- 
vro (CBL) e pe lo Sin di ca to Na ci o nal
dos Edi to res de Li vros (SNEL). O re- 
sul ta do re gis tra do in clui a pro du ção e
ven da de e-bo oks, áu di o li vros e ou- 
tras pla ta for mas de con teú do di gi tal
em 2020.

Ja vert Fal co, di re tor da Edi to ra Al fa- 
Con, con ta que o “mer ca do de li vros

di gi tais es tá cres cen do, pas san do de
uma fa tia de 4% pa ra 6% do mer ca do
en tre 2019 e 2020, e se gue au men tan- 
do”. An te o ce ná rio do avan ço da va ci- 
na ção e da pos sí vel vol ta à ‘nor ma li- 
da de’, al guns li vros re cém-lan ça dos
po dem aju dar no en ten di men to des- 
se con tex to pós-pan de mia. A re fle xão
so bre o te ma nes se mo men to con ver- 
sa com a ne ces si da de de es tar pre pa- 
ra do pa ra o aque ci men to econô mi co
e do mer ca do de tra ba lho pre vis to pa- 
ra o se gun do se mes tre 2021 e iní cio de
2022. Por is so, Ja vert in di ca uma se le- 
ção de li vros que po dem aju dar a
com pre en der as no vas ten dên ci as do
mer ca do. Con fi ra:  

Com a pan de mia, mui tas pes so as
en con tra ram nas re des so ci ais e ou- 
tras pla ta for mas de trans mis são a
gran de opor tu ni da de pa ra ini ci ar um
pro je to pes so al na in ter net ou aper- 
fei ço ar sua pre sen ça di gi tal. Agen ci a- 
do ra de in flu en ci a do res de mo da e
be le za pa ra gran des mar cas in ter na- 
ci o nais co mo Cos mo po li tan, Har per’s
Ba za ar e El le, a con sul to ra Brittany
Hennessy des ven da o es ti lo de vi da
por trás do cri a dor de con teú do di gi- 
tal, e aju da a en cur tar o ca mi nho de
quem quer cons truir uma pre sen ça
só li da na in ter net.

Uma das pou cas cer te zas des sa
pan de mia é o im pac to du ra dou ro so- 
bre co mo as pes so as tra ba lha rão da- 
qui pa ra fren te. De pois que a pan de- 
mia foi de cla ra da, mui tas em pre sas
mi gra ram ra pi da men te su as ope ra- 
ções, cul tu ra or ga ni za ci o nal, es ti lo de
ge ren ci a men to e co mu ni ca ções pa ra
o am bi en te vir tu al.

Dan Schaw bel, es pe ci a lis ta em fu- 
tu ro do tra ba lho, apon ta em seu mais
no vo tra ba lho as van ta gens e des van- 
ta gens que es sa no va re a li da de de tra- 
ba lho re mo to traz pa ra a pro du ti vi da- 
de dos co la bo ra do res.

Em In dis traí vel, li vro best-sel ler na
Ama zon, o psi có lo go e pa les tran te Nir
Eyal com par ti lha apren di za dos pa ra
cri ar um am bi en te sau dá vel que im- 
pe ça as in ter rup ções do dia a dia,
além de téc ni cas pa ra blo que ar as ex-
ter na li da des e man ter o fo co em qual-
quer ti po de ati vi da de.

Ao re dor do mun do, a pro cu ra por
so lu ções tec no ló gi cas ba se a das em
sis te mas in te li gen tes se ace le rou com
a pan de mia. Os pro fes so res e pes qui-
sa do res de Uni ver si da de de Har vard,
Mar co Ian si ti e Ka rim Lakha ni, ex pli- 
cam co mo o uso es tra té gi co de da dos
e al go rit mos é de ci si vo pa ra o cres ci- 
men to de uma mar ca atu al men te. 

De acor do com eles, os sis te mas
ope ra ci o nais ba se a dos em in te li gên- 
cia ar ti fi ci al es tão re mo de lan do a di- 
nâ mi ca do mer ca do e, com is to, as
cor po ra ções tra di ci o nais pre ci sa rão
en fren tar no vos de sa fi os e res pon sa-
bi li da des pa ra ven cer a con cor rên cia.

O con sul tor e ex-CEO do Twit ter na
Eu ro pa con ta co mo é pos sí vel cri ar
um am bi en te cor po ra ti vo sau dá vel e
que se ja uma par te po si ti va na ro ti na
e na vi da das pes so as.

ESTREIAS

Netflix libera 6ª
temporada de “Lúcifer”

NETFLIX TROUXE TAMBÉM DOCUMENTÁRIOS INÉDITOS.

A sex ta e úl ti ma tem po ra da de ‘Lu ci fer’ es treia es ta se- 
ma na na Net flix. O demô nio fa vo ri to, Tom El lis, ago ra
vai se trans for mar em Deus.

En tre os fil mes, o des ta que vai pa ra

‘Ka te’. Após ser en ve ne na da de

for ma ir re ver sí vel, a per so na gem

tem me nos de 24 ho ras pa ra

des co brir o res pon sá vel e se vin gar.

Da fan ta sia pa ra a re a li da de, a se ma na na Net flix ain- 
da traz do cu men tá ri os iné di tos: ‘Inspiration4: Vi a gem
Es te lar’, é so bre a pri mei ra mis são es pa ci al ci vil da Spa- 
ceX. Já ‘Elas Con tra o Se ri al Kil ler’ acom pa nha a bus ca
in can sá vel por um cri mi no so na Pa ris dos anos 1990.

O stre a ming lan ça tam bém o úl ti mo epi só dio de ‘Un- 
told’ e a ter cei ra tem po ra da da ani ma ção in fan til ‘PJ
Masks – He róis de Pi ja ma’.

MÚSICA

Novo álbum de Elton
John estreia em outubro

ÁLBUM FOI PRODUZIDO REMOTAMENTE DURANTE  PANDEMIA.

ELTON JOHN/LOCKDOWN SESSIONS

O can tor El ton John que te ve a sua tur nê “Fa rewell
Yellow Brick Ro ad” in ter rom pi da de vi do à pan de mia do
no vo co ro na ví rus, anun ci ou o lan ça men to de seu no vo
ál bum The Lock down Ses si ons. O ál bum foi pro du zi do
re mo ta men te des de o iní cio do iso la men to, em mar ço
de 2020.

O dis co pos sui 16 fai xas gra va das com ar tis tas de di fe- 
ren tes gê ne ros mu si cais e se rá lan ça do pe la Uni ver sal
Mu sic em 22 de ou tu bro. As can ções Cho sen Family, It’s
a Sin e Cold He art já po dem ser ou vi das nas pla ta for mas
di gi tais.

Um dos des ta ques do lan ça men to é

o sin gle Cold He art, que foi gra va do

em par ce ria com a can to ra Dua

Li pa e re mi xa do pe lo gru po mu si cal

aus tra li a no PNAU.

O dis co reú ne ar tis tas de di fe ren tes gê ne ros mu si cais,
co mo a ban da de rock Go ril laz e o rap per Young Thug.
Além de Dua Li pa, te rá a par ti ci pa ção de ou tros no mes
do pop co mo Miley Cyrus, Nic ki Mi naj, Lil Nas X, Char lie
Puth e Ri na Sawayama. A pré-ven da do dis co já es tá dis- 
po ní vel no si te da Uni ver sal Mu sic e tem pre vi são de es- 
to que até de zem bro.

São Luís, quinta-feira, 9 de setembro de 2021
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A OAB Ma ra nhão pro mo ve rá a pa les tra
“Di rei to do tra ba lho e su as ino va ções em
tem pos de pan de mia da CO VID – 19”, a par- 
tir das 18h do dia 24 des te mês, no au di tó rio
da Fac sur (Cam pus Pi nhei ro). Com ins cri-
ções to tal men te gra tui tas, a ca pa ci ta ção é
or ga ni za da pe la Es co la Su pe ri or da Ad vo ca- 
cia Prof. Jo sé Ve ra-Cruz San ta na, em par ce- 
ria com a Co mis são da Jo vem Ad vo ca cia da
Sub se ção de Pi nhei ro (MA).

Vacina de DNA

A Ín dia apro vou a apli ca ção da pri mei ra
va ci na de DNA con tra a Co vid-19. A tec no lo-
gia é iné di ta, e os es tu dos clí ni cos mos tram
efi cá cia de 67% con tra ca sos sin to má ti cos da
do en ça. A fór mu la é apli ca da di re ta men te
na pe le, sem in je ção, mas com a aju da de
uma se rin ga de pres são. Cer ca de 12 va ci nas
com a mes ma tec no lo gia es tão sen do tes ta- 
das no mun do, mas o imu ni zan te in di a no foi
o pri mei ro a re ce ber au to ri za ção no pla ne ta. 

O des ta que ho je é pa ra re cor dar a
inau gu ra ção do no vo e mo der no HSE
/ Hos pi tal dos Ser vi do res, vol ta do
pa ra aten di men to ex clu si vo aos ser -
vi do res es ta du ais con tri buin tes do
FUN BEN, no do min go pas sa do, 5.
Com lo ca li za ção pri vi le gi a da no Re -
nas cen ça II, atrás do Hos pi tal Car los
Ma ci ei ra, o  hos pi tal co me ça a fun ci -
o nar gra da ti va men te nes te mês de
se tem bro e te rá sua ges tão sob o co -
man do da equi pe do HSLZ / Hos pi tal
São Luiz, ten do Plí nio Va lé rio Tuz zo -
lo co mo di re tor de ral. Na inau gu ra -
ção, es ti ve ram pre sen tes o go ver na -
dor Flá vio Di no, seu vi ce, Car los
Bran dão, o se cre tá rio de Es ta do de
Saú de, Car los Lu la, en tre ou tras au -
to ri da des e di re to ria do HSLZ.

A pre si den te na ci o nal
da ABAV, Mag da Nas -
sar (fo to), é só ex pec -
ta ti va com a che ga da
da 48ª Abav Ex po &
Col lab, mar ca da pa ra
acon te cer en tre os di as
6 e 8 de ou tu bro, no
Cen tro de Even tos do
Ce a rá, em For ta le za.
Em to do o país, ca ra -
va nas de agen tes de
vi a gem fo ram for ma -
das pa ra par ti ci par do
even to, uma vi tri ne do
mer ca do tu rís ti co, re -
ple to de networ king e
ca pa ci ta ções.

Os mú si cos Pau lo Bec -
ker e Mar cos Sa cra -
men to, que se apre sen -
tam nes ta sex ta-fei ra,
10, em Atins, nos Len -
çóis Ma ra nhen ses,
num show que em bre -
ve de ve vi rar CD – Ho -
me na gem a Ba den
Powell. Em 2018 a du -
pla fez uma ex ce len te
tur nê por Ho lan da e
Fran ça com re per tó rio
for ma do prin ci pal -
men te por obras do
mes tre do vi o lão, em
sua mai o ria os Afro-
sam bas.

Oferta de emprego

En tre as mé di as e gran des em pre sas, o sal do
de em pre gos ge ra dos em ju lho foi de 73.694 va- 
gas, o que re pre sen ta 23,3% do to tal. No mes mo
pe río do, a ad mi nis tra ção pú bli ca re a li zou 712
con tra ta ções (0,22%). O Se brae con si de ra co mo
mi cro em pre sa aque la que tem até 9 em pre ga- 
dos, no ca so dos se to res agro pe cuá rio, de co-
mér cio e ser vi ços. 

Na in dús tria, as mi cro em pre sas são aque las
com até 19 em pre ga dos. Já as pe que nas em pre- 
sas são aque las que pos su em en tre 20 e 99 em-
pre ga dos, no ca so se tor in dus tri al.

Lençóis Jazz em Atins

O mais char mo so fes ti val de Mú si ca do Ma ra- 
nhão, Len çóis Jazz & Blu es Fes ti val, re fe rên cia
em to do o Bra sil, con ti nua nes te fim de se ma na
na sua se gun da eta pa. Da ca pi tal o cir cui to se- 
gui rá até Bar rei ri nhas com shows a se rem re a li- 
za dos no po vo a do de Atins, di as 10 e 11 de se- 
tem bro. Os du os Jef fer son Gon çal ves & Kle ber
Di as, Nai lor Pro ve ta & Ales san dro Pe nez zi, Zé
Pau lo Bec ker & Mar cos Sa cra men to, Sa lo mão
So a res & Va nes sa Mo re no tam bém in te gram a
pro gra ma ção de Atins (MA), além da DJ ma ra- 
nhen se Va nes sa Ser ra.

Saúde mental

Des va lo ri zar o tem po de di ca do ao la zer po de
fa zer mal pa ra a saú de men tal – in clu si ve pa ra a
pro du ti vi da de no tra ba lho. O re ca do vem de um
com pi la do de es tu dos pu bli ca do no Jour nal of
Ex pe ri men tal So ci al Psychology. Os ci en tis tas
da Uni ver si da de de Ohio, nos Es ta dos Uni dos,
re a li za ram qua tro pes qui sas que, jun tas, aju- 
dam a com pre en der a im por tân cia de hob bi es e
afins. Elas mos tram que vo lun tá ri os que me nos- 
pre za vam es sas ati vi da des ou não se de di ca vam
a elas ten di am a exi bir ta xas mai o res de es tres se,
an si e da de e sin to mas de pres si vo.

Pra curtir

A Ofi ci na “Ex plo ra -
ções e cri a ções so no -
ro-mu si cais na di ver -
si da de da sa la de au -
la”, co man da da por
Lis beth So a res, de SP,
pros se gue ho je e
ama nhã a pro gra ma -
ção do Sesc Mãos à
Obra.

Tra ta-se de um pro je -
to de ar te-edu ca ção
de múl ti plas aces si -
bi li da des de sen vol vi -
do há 24 anos pe lo
Sesc no Ma ra nhão. 

Pau lo Gus ta vo se rá
ho me na ge a do mais
uma vez na ci da de
on de nas ceu: Ni te rói,
na re gião me tro po li -
ta na do Rio. 

Du as no vas es tá tu as
do ator, de con cre to e
com pin tu ra aco bre a -
da, se rão inau gu ra -
das a par tir de 30 de
ou tu bro.

O hu mo ris ta mor reu,
em maio des te ano,
em de cor rên cia de
com pli ca ções da co -
vid-19, aos 43 anos de
ida de. A par ti da de
Pau lo Gus ta vo co mo -
veu o País.

A agên cia on li ne de
vi a gens Zar po lan çou
uma pro mo ção com
des con tos de até 40%
pa ra re ser vas em
mais de 35 ho téis e
re sorts es pa lha dos
pe lo Bra sil.

As ofer tas ex clu si vas
va lem até o dia 12 de
se tem bro pa ra vi a -
gens ain da nes te se -
gun do se mes tre, in -
cluin do os pró xi mos
fe ri a dos, e em 2022. 

Opa. Ago ra é só ar ru -
mar as ma las.

São Luís, quinta-feira, 9 de setembro de 2021
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