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Entrega de obras nos 409 anos de São Luís

A Warner Bros revelou o primeiro trailer do aguardado Matrix Resurrections, quarto longa da saga de ficção científica que traz Keanu
Reeves novamente no papel de Neo. PÁGINA 11

O governador Flávio Dino e secretário de estado da educação, Felipe
Camarão; Paulo Victor durante entrega de duas Escolas Dignas: CE Rio
Grande do Norte e CE Renascença. PÁGINA 3

TERCEIRA VIA

Esquerda maranhense
deve apoiar ato do dia 12
Ato público convocado pelo Movimento Brasil Livre e vem pra rua com forças políticas de centro e direita
contra Jair Bolsonaro deve contar com a adesão de legendas de esquerda como PDT, PSB, PCdoB e PSOL
PÁGINA 3

FERIADÃO PRF registra 50% mais acidentes que 2020
PÁGINA 8

Moto Club está
pronto e Ted Love
vai jogar
O primeiro jogo entre Moto e Castanhal será disputado em São Luís,
no próximo domingo (12), às 15h30,
PÁGINA 10

Governo
lança Juçara,
atendente
virtual

Sampaio procura
um novo camisa 10
PÁGINA 10

PÁGINA 7

Saiba se seu
celular vai ficar
sem Whatsapp
O WhatsApp informou que a
partir de 1° de novembro não vai
mais ser compatível com alguns
modelos que usam versões antigas dos sistemas Android (Google) e iOS (Apple). PÁGINA 9

Entregue
1ª etapa de
obras na
Rua do Giz
PÁGINA 7

Trovão das BRs
PÁGINA 9

O país chegou esta semana à situação mais
animadora desde quando a pandemia começou
em fevereiro de 2020. Com a vacinação andando a passos largos, os números de contaminados e mortos pela covid-19 despencam a cada
dia numa escala satisfatória. Lamentavelmente
não está havendo a contrapartida do chefe do
governo Jair Bolsonaro.
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MEDIDA PROVISÓRIA

APÓS ENCONTRO COM TEMER

Bolsonarovoltaatrásem
ameaçascontraoSTF
“A harmonia entre eles não é vontade minha, mas determinação constitucional que
todos, sem exceção, devem respeitar”, disse Bolsonaro

E

m meio à escalada da crise entre os Poderes, o presidente da
República, Jair Bolsonaro, em
um ato raro, voltou atrás em
suas falas contra o STF no 7 de Setembro. Por meio de uma declaração publicada pelo Planalto nesta quintafeira (9/9), o chefe do Executivo disse
não teve a intenção de agredir qualquer um dos Poderes.
“A harmonia entre eles não é vontade minha, mas determinação constitucional que todos, sem exceção, devem respeitar”, disse Bolsonaro.
Ele também lembrou que as divergências com o ministro Alexandre de
Moraes iniciaram-se no âmbito do
inquérito das fake news e, apesar de
discordar das decisões, não as desobedecerá e fará as devidas contestações por meio das vias processuais.
Bolsonaro disse entender que as
pessoas que têm vida pública não têm
o direito de prejudicar a vida dos brasileiros.

“Na vida pública as
pessoas que exercem o
poder, não têm o direito
de ‘esticar a corda’, a
ponto de prejudicar a
vida dos brasileiros e
sua economia”.

STF dá 48 horas para
Bolsonaro explicar
alteração em Marco
Civil da Internet

MARCOS CORRÊA

A ATITUDE DEIXOU ALIADOS BOLSONARISTAS RADICAIS DESORIENTADOS.
Ele, então, disse que suas falas no
dia 7 decorreram “do calor do momento” e que suas atitudes “sempre
visaram o bem comum”. O presidente
da República, portanto, colocou-se à
disposição para contribuir com os demais Poderes e reestabelecer a harmonia entre eles.
A atitude deixou aliados bolsonaristas radicais desorientados. Em grupos de apoio ao presidente, aqueles
que esperavam uma ação mais extrema do presidente Bolsonaro com relação ao ministro Alexandre de Moraes se disseram frustrados.
Em Brasília, os manifestantes que

restaram esperam orientações. Os caminhoneiros, já pressionados pela
Polícia Militar, dizem que só sairão do
local se houver um pedido direto do
presidente Jair Bolsonaro. O mesmo
vale para outras estradas bloqueadas
pelo país.
A nota, no entanto, não combina
com o vocabulário do presidente da
República, o que levantou dúvidas sobre sua autoria, inclusive gerando dúvidas entre apoiadores. O ex-presidente da República, Michel Temer
(MDB), que se reuniu com Bolsonaro
hoje, admitiu ter escrito o pronunciamento.

CÂMARA

Aprovado texto-base do novo Código Eleitoral

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa
Weber determinou, nesta quinta-feira (9/9), o prazo de
48 horas para que o presidente Jair Bolsonaro, o advogado-geral da União, Bruno Bianco Leal, e o procuradorgeral da República, Augusto Aras, se manifestem sobre a
publicação da medida provisória (MP) 1.068, que altera
pontos do Marco Civil da Internet.
A medida foi tomada pela ministra em resposta à
ações movidas por diversos partidos de oposição. Na última terça-feira (7), o PSDB e o Solidariedade protocolaram Ações Diretas de Inconstitucionalidade (Adin) contra a MP editada por Bolsonaro na última segunda (6).

A Secretaria-Geral da Presidência da
República aﬁrmou que a
MP “reforça direitos e garantias de
usuários de redes sociais”.
“Ficarão assim disciplinados de modo mais concreto
os direitos dos usuários à liberdade de expressão e à ampla defesa e ao contraditório no ambiente das redes sociais”, disse a nota.
Para o presidente nacional do partido, Bruno Araújo,
o texto da medida afronta o Marco Civil da Internet e
“inviabiliza o combate à disseminação de notícias falsas
nas redes sociais e deixa caminho aberto para ataques à
democracia”.
Outros parlamentares já pediram ao presidente do
Congresso, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), que devolva a
MP.

O líder da oposição na Câmara, o
deputado Alessandro Molon (PSBRJ), que foi relator do projeto de lei
que instituiu o Marco Civil da
Internet, já enviou um ofício a
Pacheco nesse sentido, assinado
por ele e demais líderes de partidos
da oposição.

COM CERCA DE 900 ARTIGOS, O PROJETO É RESULTADO DO GRUPO DE TRABALHO DE REFORMA DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL.
A Câmara dos Deputados aprovou,
por 378 votos a 80, o texto-base do
projeto de lei do novo Código Eleitoral
(Projeto de Lei Complementar
112/21), que consolida toda a legislação eleitoral e temas de resoluções do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em
um único texto.

posto por representantes de diversos
partidos.
O texto foi aprovado na forma do
substitutivo da relatora, deputada
Margarete Coelho (PP-PI). Uma das
inovações é a autorização da prática
de candidaturas coletivas para os cargos de deputado e vereador (eleitos
pelo sistema proporcional). Esse tipo
de candidatura caracteriza-se pela tomada de decisão coletiva quanto ao
posicionamento do eleito nas votações e encaminhamentos legislativos.

gastos de campanha,
normatizações do TSE,
acesso a recursos dos
fundos partidário e de
campanha, entre outros.

“Quero crer que o Presidente Pacheco vai devolver a
MP. […] Enquanto a MP estiver em vigor, a internet será
um campo ainda mais fértil para campanhas de ódio e
desinformação, sejam sobre covid, vacinas e remédios,
sejam sobre as eleições ou ataques à democracia. Bolsonaro editou essa MP às vésperas do 7 de setembro para
poder continuar espalhando mentiras na internet e tentando manipular seus seguidores sem nenhum impedimento. Não pode prosperar uma iniciativa como essa”,
ressaltou Molon.

A MP passa a valer a partir de sua
publicação, mas para se tornar lei
depende ainda da aprovação da
Câmara e do Senado, que podem

O texto trata ainda de

rejeitá-la.

vários temas, como
inelegibilidade,
prestação de contas,
Com cerca de 900 artigos, o projeto
é resultado do grupo de trabalho de
reforma da legislação eleitoral, com-

pesquisas eleitorais,

O Plenário analisa agora os destaques apresentados pelos partidos na
tentativa de mudar trechos do relatório.

O prazo de vigência da medida provisória é de 60 dias,
prorrogável uma vez por um período igual de mais 60 dias. Caso não seja aprovada no prazo de 45 dias, contados
da sua publicação, a pauta de votações da Casa legislativa, onde que ela estiver, é trancada até que seja votada
ou perca a validade.
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"FORA BOLSONARO"

Esquerdamaranhense
deveapoiaratododia12
Ato público convocado pelo Movimento Brasil Livre e Umes e forças politicas contra Jair
Bolsonaro deve contar com a adesão de legendas como PDT, PSB, PCdoB e PSOL
SAMARTONY MARTINS
Como agencias

O

s protestos contra o presidente Jair Bolsonaro organizado por movimentos como
Movimento Brasil Livre
(MBL), Livres e Vem pra Rua para o
próximo domingo (12/09) devem ganhar um reforço. Movimentos de esquerda estão em conversas para se
juntar à manifestação em pelo menos
cinco estados.
No Maranhão o governador, Flávio
Dino (PSB), usou sua rede social no
Twitter para ressaltar a importância
da participação de todos os seguimentos sociais no ato público convocado pelo Movimento Brasil Livre
(MBL), entre outras forças políticas
acontecerá em todo o Brasil, no próximo domingo (12) contra o presidente
Jair Bolsonaro e a favor do impeachment. “Absolutamente legítimo: alguns querem ir em ato contra Bolsonaro organizado por forças de direita,
outros não querem. O mais importante é ocorrer o ato. Quanto mais gente
contra golpe e ditadura, melhor, pois
assim teremos eleições para disputar
contra a direita”, disse Flávio Dino.
O ato que está sendo promovido
como uma resposta ao movimento
que foi promovido a favor do presidente no último dia 7 de setembro, no
qual manifestantes protestaram em
todo o país a favor do presidente com
pautas antidemocráticas.
Flávio Dino também comemorou,
no último dia 8 de setembro, nas redes
sociais, a oﬁcialização do PSDB na
oposição ao presidente Jair Bolsonaro

(sem partido). O governador aﬁrmou
que é preciso “ﬁrmeza e amplitude
para conter o golpe de Estado deﬂagrado por Bolsonaro”. “Muito importante a declaração do PSDB em oposição a Bolsonaro. Precisamos de ﬁrmeza e amplitude para conter o golpe de
Estado deﬂagrado por Bolsonaro e assegurar a eleição de 2022. É ótimo que
pessoas que não são de esquerda se
manifestem contra Bolsonaro. Não é
hora de tribunal sobre o passado, e
sim de união contra uma ditadura. Se
tivermos êxito, aí teremos a eleição de
2022 para debater o passado e o futuro. Se não, o debate será no cárcere ou
no exílio”, ressaltou Dino.
Já o vice-governador Carlos Brandão, usou seu perﬁl social para comentar sobre a possibilidade de o seu
partido, o PSDB também encabeçar
uma luta pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro: “O PSDB, mais
uma vez, mostra compromisso com o
Brasil ao se posicionar pelo impeachment de Bolsonaro. O brasileiro não
pode ser penalizado por um desgoverno que desdenha da crise sanitária, se perde na economia e desrespeita a Constituição. Estamos todos juntos pelo Brasil. Outro fato é que as
agressões inaceitáveis ao STF demonstram que o presidente não consegue lidar com os problemas reais: a
inﬂação, o desemprego, a fome, a
pandemia. É hora de fazer prevalecer
a Constituição e agir em defesa de
nossa democracia e, sobretudo, da sociedade”, observou Brandão.
Após reunião executiva nacional
extraordinária convocada pelo presidente nacional da sigla, Bruno Araújo,

o PSDB anunciou, por unanimidade,
oposição ao governo Bolsonaro e início da discussão sobre a prática de crimes de responsabilidade pelo presidente da República. Em nota divulgada o partido tucano declarou que: “O
PSDB repudia as atitudes antidemocráticas e irresponsáveis adotadas pelo presidente da República em manifestações pelo Dia da Independência.
Ao mesmo tempo, conclama as forças
de centro para que se unam numa
postura de oposição a este projeto autoritário de poder. e para evitar a volta
do modelo político econômico petista
também responsável pela profunda
crise que enfrentamos”.
União em pról da Democracia
O PDT nacional, aﬁrmou que vai
participar do ato, e divulgou nota na
quarta-feira (8) defendendo que “é
hora de unirmos forças da esquerda à
direita pelo impeachment desse presidente tirano e incompetente”. Os
pedetistas dizem ainda que “todos
aqueles que realmente querem a saída de Bolsonaro devem estar juntos
neste momento, sem cálculos eleitorais para 2022 e sem sectarismo oportunista” O presidente nacional do
PDT, Carlos Lupi, articula uma reunião com diversas siglas para debater
a possibilidade de apoio a um eventual pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro.
Participaram da reuniao com oMovimento Brasil Livre (MBL), Livres e
Vem pra Rua tambem a União Municipal dos Estudantes Secundaristas
(Umes), centrais sindicais.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Entrega de obras nos 409 anos de São Luís

O Trovão das BRs
O país chegou esta semana à situação mais animadora desde
quando a pandemia começou em fevereiro de 2020. Com a vacinação andando a passos largos, os números de contaminados e
mortos pela covid-19 despencam a cada dia numa escala satisfatória. Lamentavelmente não está havendo a contrapartida do
chefe do governo Jair Bolsonaro. Seria o momento fundamental
para que Bolsonaro estendesse as mãos às instituições, ao empresariado, aos trabalhadores e a sociedade como um todo para um
pacto salvacionista.
No entanto, o comportamento do chefe do governo destoa de
tudo que poderia ser emergencial para fazer o Brasil entrar no eixo. De iniciar a escalada dos investimentos públicos e privados, de
programas de geração de emprego e renda, de controle da inﬂação e da abertura civilizada da economia ao mundo. Mas nada
disso está ocorrendo. A campanha antecipada das eleições de
2022 está saltando por cima dos problemas e atrasado ainda mais
a tão esperada retomada do desenvolvimento. O país entrou em
parafuso e quem deveria liderar, virou as costas para o momento
de enfraquecimento da pandemia.
O discurso mudou de tema. As ameaças aos poderes espantam
investidores e cria uma névoa de incertezas. Nada se fala de desemprego, nada de inﬂação, nada de queda na renda e de fome e
prioriza-se uma ruptura ameaçadora a cada discurso do presidente. São falas dirigidas a um púbico radical de direita que o
acompanha com punhos cerrados, num radicalismo assombroso.
Ontem, os caminhoneiros travavam rodovias federais em 15 estados e xingavam com palavras de baixo calão outros caminhoneiros que tentavam romper bloqueios, pelo compromisso trabalhista e discordarem da patacoada.
Enquanto Bolsonaro participava da cúpula do Brics (Brasil,
Rússia, Índia, China e África do Sul), teve que agendar encontro
com os “nossos aliados” caminhoneiros que bloqueavam rodovias federais em 15 estados. Em tom de camaradagem, o presidente
gravou áudio, apelando-lhes que parassem com o protesto. O radical Zé Trovão, líder dos caminhoneiros bolsonaristas, não gostou da posição e o chamou de “frouxo”. Eles querem fechar o Supremo Tribunal Federal, um crime de quem jamais poderia de
“aliados” do presidente da República, de quem ele se despede no
apelo com um afetuoso: “Mando aqui o meu abraço”. No ﬁnal da
fala.

O “aliado” das BRs

No Telegram, Zé Trovão deu entender que estava em linha direta com o Palácio do Planalto, mesmo como fugitivo da Justiça. Ele
foi quem anunciou em rede social uma suposta reunião de Jair
Bolsonaro com a comitiva de seu grupo.

Tese do impeachment

Segundo o foragido Trovão, no tal encontro, Bolsonaro iria receber “um pedido de impeachment dos ministros do STF e a contagem de votos na eleição de 2022”, como se toda eleição não houvesse a contagem de votos pelo TSE.

Cenário de desconﬁança (1)

Tudo isso ocorre no momento em que os empresários representantes dos setores varejo, automotivo, têxteis, plásticos, aéreo,
turismo, telecomunicações e infraestrutura avaliam que Jair Bolsonaro inviabilizou o país, que piora seus negócios.

Cenário de desconﬁança (2)

O presidente da Anfavea, Luiz Carlos Moraes, disse a O Globo
não haver como defender projetos junto as matrizes. Espera o STF,
“do ponto de vista jurídico, encontre uma solução e, do ponto de
vista político, que o Congresso tenha a decisão mais sábia possível”.

“A incivilidade é uma derrota do espírito.
A falta de compostura nos envergonha perante o mundo”
Do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, falando
de Jair Bolsonaro.

CARLOS BRANDAO E OS VEREADORES PAULO VICTOR E MARQUINHOS E OS SECRETÁRIOS IVALDO RODRIGUES E LÍVIO CORRÊA.
O vice-governador Carlos Brandão
acompanhado do vereador Paulo Victor foram na Ilha de Tauá-Mirim, localizada na zona rural de São Luís, para vistoriar a obra da estrada que liga
as comunidades da Ilha. A realização
da obra foi solicitada pela Câmara
Municipal de São Luís.
São 5 km em Jacamin e três vias
transversais pavimentadas de 4 km
para acesso às comunidades de Embaubal, Ilha Pequena e Amapá.
“Com essa iniciativa, o governo do
Maranhão leva mobilidade, potencializa a venda de mandioca e farinha
produzidas no local, além de atrair turismo nas praias da região e melhorar
o transporte escolar das crianças”,
disse Paulo Victor.
Segundo o vice-governador, TauáMirim sempre recebeu promessas de
melhorias, ano após ano; porém nada
de concreto havia sido realizado. “A
cada nova promessa, vinda de diver-

sos segmentos, mais um ano se seguia
e nada era feito. Isso mudou agora.
Também iremos analisar a viabilidade
de implantação de outras melhorias,
como uma escola de ensino médio,
para que os estudantes não precisem
se sacriﬁcar indo até escolas distantes”, aﬁrmou.
“Nós, aqui, temos muitas carências. A estrada era a principal delas. Não
é fácil quando adoece uma pessoa e
precisamos levar para o hospital, por
exemplo”, comentou o presidente da
Associação de Moradores Ilha Pequena-Jacamim, Teotônio Fernando Bezerra Júnior.
Também participaram da vistoria o
vereador Marquinhos e os secretários
Ivaldo Rodrigues e Lívio Corrêa.
Mais entregas
Na terça-feira (7), em celebração à
Independência do Brasil, com o governador Flávio Dino e secretário de
estado da educação, Felipe Camarão;

Paulo Victor também participou da
entrega de duas Escolas Dignas: CE
Rio Grande do Norte e CE Renascença.
Na quarta-feira (8), em comemoração aos 409 anos de São Luís, o governo do Estado entregou o Centro Educa Mais Sousândrade, no Lira, todo reformado, com a presença do parlamentar.
“É uma honra participar de momentos tão importantes para a nossa
cidade e para a nossa gente. Quero parabenizar o governador Flávio Dino, o
vice-governador Carlos Brandão e o
secretário Felipe Camarão, por não
medirem esforços na garantia de um
estado que seja transformado pela
educação”, destacou.
Os vereadores Jhonatan Soares e
Eunice Chê, do Coletivo Nós; o vereador Edson Gaguinho, a vereadora
Concita Pinto também marcaram
presença.

Os bloqueios de rodovias por caminhoneiros, inclusive
no Sul do Maranhão, não têm o apoio da categoria, segundo Vantuir Rodreigues, presidente do Sindicato dos
Transportadores Autônomos de Carga de Goiás. “O
agronegócio é que parou e que destituir o STF”, disse.
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Não vi, não li, não gostei. E não acredito. O senador bolsonarista Roberto Rocha teria dito na Praça Maria Aragão, em 7 de setembro, que a médica era comunista e
fumou maconha estragada. Tamanha babaquice, de
um senador do Maranhão?

Delírios
“Bolsonaro transformou o país em um caos. Criou uma bagunça nas estradas, impactando ainda mais a inﬂação e o desemprego. O objetivo dos extremistas nacionais e estrangeiros: ampliar a
confusão para tentar viabilizar seus delírios ditatoriais”, Flávio
Dino.

Brandura

Em discurso no STF, o PGR, Augusto Aras, que disse que as manifestações do 7 de Setembro foram a expressão de uma sociedade plural e aberta, característica de um regime democrático”. Tanta brandura calharia até numa festa de formatura.
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Coitado do
manequim
JEAN NUNES
Professor de Direito Constitucional da UEMA
Esta semana estive num shopping da capital e me impressionei com a quantidade de lojas que vestiram seus
manequins de verde e amarelo. Aguçou-me a curiosidade também a tristeza que todos eles exibiam. Já tinha
visto algo semelhante quando a seleção brasileira apresentou, no distante século passado, um futebol arte –
bons tempos aqueles! – e se aproximou da sua terceira
ﬁnal consecutiva de copa do mundo.
Ao que tudo indica, porém, o esforço de hoje tem relação com o 7 de Setembro e a onda de “patriotismo”
que ganhou força desde a campanha eleitoral que colocou a extrema direita numa das esquinas da Praça dos
Três Poderes, em Brasília.

EDITORIAL

Basta de autoritarismo
Aqueles que
intencionam levar o
Brasil para um regime
de exceção precisam ter
claro que a sociedade
jamais abrirá mão da
democracia.
As mensagens passadas pelos presidentes da Câmara, Arthur Lira, do
Senado, Rodrigo Pacheco, e do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, um dia
depois das manifestações de Sete de
Setembro em favor do presidente Jair
Bolsonaro, dão a exata dimensão de
que não há espaço para arroubos autoritários. As instituições estão prontas para agir.
A energia que vem sendo gasta pelo
chefe do Executivo para tumultuar o
ambiente político deveria ser dispendida para enfrentar os problemas do
Brasil real, que tendem a se agravar
quanto maiores forem os ruídos pro-

vocados por Brasília. Um sinal evidente de repúdio a ameças ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso
veio do mercado ﬁnanceiro. Somente
ontem, a Bolsa de Valores de São Paulo tombou quase 4% e o dólar voltou a
ﬁcar acima de R$ 5,30.
Bolsa em queda signiﬁca destruição de riqueza — foram menos R$ 195
bilhões em apenas um dia. Dólar subindo é mais inﬂação. Assim, quanto
mais prolongado for o quadro de desconﬁança e de pessimismo, mais rapidamente a economia caminhará para
o precipício. A inﬂação que está destruindo o orçamento da família —
acumula alta de 9% em 12 meses —
tenderá a sair do controle, desestruturando, também, o orçamento das empresas. O desarranjo geral signiﬁcará
mais desemprego. O caos social será
enorme.
Não por acaso, o presidente do STF
foi enfático: “O verdadeiro patriota
não fecha os olhos para os problemas
reais e urgentes do Brasil. Pelo contrário, procura enfrentá-los, tal como um
incansável artesão, tecendo consensos mínimos entre os grupos que naturalmente pensam diferente. Só assim é possível paciﬁcar e revigorar
uma nação inteira”. Arthur Lira endossou: “Bravatas em redes sociais, ví-

deos e um eterno palanque deixaram
de ser um elemento virtual e passaram a impactar o dia a dia do Brasil de
verdade. O Brasil que vê a gasolina
chegar a R$ 7 e o dólar valorizado em
excesso”.
No entender de Rodrigo Pacheco, a
solução para a crise na qual o país está
mergulhado não está no autoritarismo, nos arroubos antidemocráticos,
em questionar a democracia. “A solução está na maturidade política dos
Poderes constituídos de se entenderem, de buscarem as convergências
para aquilo que verdadeiramente interessa aos brasileiros”, aﬁrmou. E
acrescentou: “Não é com excessos,
não é com radicalismo, não é com extremismo, é com diálogo e com respeito à Constituição que nós vamos
conseguir resolver os problemas dos
brasileiros”.
A paciﬁcação do país, portanto, é
mais do que urgente. Divergências
sempre vão existir e fazem parte de
um ambiente democrático sólido. É
por meio do debate que se constroem
soluções que beneﬁciam a maioria.
Tentar minar as instituições a ﬁm de
abrir espaço para aventuras antidemocráticas foge totalmente desse escopo de nação. É retrocesso. O Brasil
não se curvará ao autoritarismo.

Quem ganha com a guerra fiscal
tancial de nossa gente cuja renda per
capita domiciliar mensal não passa de
1380 reais? Aos quase 15 milhões de
desempregados, cuja esperança em
conquistar um posto de trabalho ﬁca
cada dia mais difícil? Aos destituídos
de crédito pela Serasa e pelos serviços
de proteção, instalados neste Brasil de
meu Deus, penalizados por somente
poderem comprar à vista?

gundo dizem, circulam muito próximo do mandatário nacional.
Americanista confesso, seu Jair
O País, num misto de incredulidade
busca na segunda emenda americae revolta ouviu e viu, o Presidente,
na, apresentada por James Madison,
Bolsonaro, mandando as pessoas
que viria a ser o quarto Presidente
comprarem fuzil e não feijão, sim, isto
Americano, quando da feitura da Carmesmo, que de forma ﬁdedigna eu reta Constitucional dos EUA. Assim diz
produzo é o conselho ou chamameno texto -o direito do povo de manter e
to de nossa autoridade máxima, diriportar armas não deve ser infringido-.
gido a uma nação cujo histórico de
Séculos depois precisamos examinar
paciﬁsmo é de todos no universo coQuando perguntarmos quanto o que pretendia o legislador com tal
nhecido. Um País, ainda que conside- custa um fuzil, veremos que mesmo proposição.
remos os senões e não são poucos, é o trabalhando um ano todo, com esta ﬁO País acabara de sair da guerra
mais miscigenado do universo, uma nalidade, a grande maioria de nossa contra a Inglaterra, que sufocava dipátria que poderíamos dizer de todas gente não juntará o suﬁciente. Ainda reitos civis e a economia da província.
as tribos e de muitas nações. Em sen- pior, nosso povo nem conhece o arte- Para conquistar uma maioria no condo verdade, os ditos fuzis serviriam na fato, menos ainda onde comprá-lo. gresso constituinte, os chamados
luta contra quem? Quem é o inimigo a Para que ﬁns servirá se seu possuidor “pais fundadores”, ofereceram aos
ser tratado a bala de fuzil? Contra morar nas zonas urbanas? Nosso tra- moradores das províncias a garantia
quem pretende Bolsonaro decretar balhador rural não caça de fuzil, de que poderiam se organizar em miguerra?
quando o faz, para aplacar sua fome e licias, contra um eventual Governo
dos seus, se mune das velhas espin- Central que desejasse impor sua vonSabemos todos que esta é uma qua- gardas “bate bucha”, manufaturadas tade aos estados da federação. Que ao
dra de profundas dores e angústias, artesanalmente e cujos fabricantes ﬁnal, é um debate da atualidade que
provocadas por múltiplos fatores, são perseguidos ferozmente pelas au- versa acerca dos direitos das minoridentre tantos, alguns que o próprio toridades policiais.
as, mesmo nas sociedades democrátimandatário deu causa: somos o país
cas.
provavelmente com o maior número
Baixar a alíquota de importação
Posições como esta tomada por seu
de pessoas endividadas. Possuímos destes brinquedos de extermínio deve Jair, se trabalham para desgastá-lo inuma alarmante taxa de desemprega- favorecer alguém? Claro que temos ternamente; isolando-o até de seus
dos. A inﬂação começa a tirar o sono que excluir desta análise as importa- correligionários mais lúcidos, caude setores cada vez mais signiﬁcativos ções feitas pelas três armas, pelas for- sam, entretanto ao país, um mal enorde nosso povo. Estamos em meio a ças de segurança e pelas empresas le- me à medida que projeta, mundo afouma pandemia e as portas de uma cri- galmente constituídas. Insistir na im- ra, uma insegurança jurídica que afasse hídrica sem precedentes entre nós. portação destes objetos de extermínio ta capitais e investidores, e nos coloca
Estamos vivendo em uma pátria qua- deve favorecer alguém e a menos que aos olhos do mundo civilizado em esse conﬂagrada e ainda temos que su- eu esteja redondamente equivocado, tado de barbárie. Nosso povo, Senhor
portar um Presidente que quer cortar ﬁcarei contente se estiver, quem tem Presidente, ﬁcaria feliz se ao contrário
nosso suprimento alimentar mais im- demostrado ter expertise no trato des- desta recomendação, estivesse sua
portante, nosso “santo” feijão de cada ta questão é o crime organizado, hoje, excelência á frete de uma vigorosa
dia.
vergonhosamente presente, com for- campanha para aumentar nossa proA quem de fato o Presidente dirigiu ças regulares em todo território nacio- dução de feijão para matar a fome de
seu apelo ou orientação? A parte subs- nal e as milicias e milicianos, que, se- tantos.
RENATO DIONISIO
Poeta, Compositor e Produtor Cultural.

Claro, mal algum há em se exibir o amor pelo próprio
país, por sua história, pelo seu povo. Tenho sustentado
inclusive que falta, à formação da sociedade brasileira,
um sentimento de vivência comunitária, de corresponsabilidade. O que tem provocado e conduzido a recente
onda verde e amarelo, porém, é um esforço articulado e
doloso de combate à democracia, tendo como estratégia o ataque às instituições – especialmente, as independentes como o STF – e como justiﬁcativa útil o discurso,
já desgastado e anacrônico, de combate à corrupção, de
submissão a Deus e de proteção aos sagrados valores da
família brasileira.
Bem articulada, a tática encontra terreno fácil para a
sua propagação, ainda mais num contexto no qual as
mentiras são compartilhadas à velocidade da luz. Quem
não possui alguma insatisfação com as decisões do STF?
Quem ousaria colocar-se contra o combate à corrupção
e a proteção de Deus? Quem se levantaria contra a família, núcleo básico da vida social?
Na matriz desse esforço, porém, está uma escalada
autoritária e extremista que desrespeita os limites e as
balizas que compõem o arranjo democrático construído, ressalto, a duras penas, no processo histórico, longo
e doloroso, que resultou no ﬁm da ditadura militar. Embora não vislumbre qualquer possibilidade de êxito no
levante que se ensaia, a tragédia por ele provocada está
consolidada.
Por um lado, as questões centrais do país são silenciadas. Enquanto a inﬂação galopa, o desemprego viraliza,
a pandemia subtrai 600 mil vidas, a desigualdade
(re)insere nos livros de geograﬁa o conceito de extrema pobreza, desperdiçamos um tempo precioso com
querelas absolutamente estapafúrdias, como a do voto
impresso e a deposição, à força, de ministros do STF.
Por outro lado, o golpismo gera fraturas institucionais
irreversíveis. Ameaçar a democracia tornou-se possível,
comum até. Desde a Constituição de 1988, respeitá-la
não era uma opção. Hoje, basta colocar uns tanques enferrujados no asfalto e esbravejar uma “metáfora” futebolística para colocá-la fora do jogo. Isso, evidentemente, traz riscos inimagináveis, inclusive contra os que encorpam o caldo grosso do discurso golpista.
Melhor seria se as pessoas fossem às ruas, quando e
se a pandemia permitir, para expressar o que P. L. Verdu
chama de sentimento constitucional. E, neste aspecto,
temos muito do que nos orgulhar. A nossa é uma Constituição que conhece o Brasil. Ela sabe do nosso histórico
de autoritarismo, de violência e segregação. Por isso, vedou a censura e o anonimato.
Não tergiversou no combate à corrupção. Deu independência ao Ministério Público, colocou nas mãos de
cada cidadão a ação popular para ﬁscalizar a aplicação
do dinheiro público. Assegurou todas as expressões religiosas e o direito de cada um a não ter religião alguma.
Protegeu também as famílias. Todas elas. Não apenas a
cristã heterogâmica.
Talvez aí resida a tristeza do coitado do manequim.

oimparcial.com.br

BRASIL E MUNDO

Thayane Maramaldo
E-mail: maramaldothay@gmail.com
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MUDANÇA HISTÓRICA

BRICS

Bolsonaro defende
modernização da OMC

SupremaCortedoMéxico
descriminalizaaborto

GUSTAVO GRAF MALDONADO

De 30 de novembro a 3 de dezembro, em Genebra, Suíça, está prevista a realização da
12ª Conferência Ministerial da OMC, quando deve ser discutido seu processo de reforma

O

presidente Jair Bolsonaro
defendeu nesta quin-feira
(9) uma “reforçada cooperação” dos países do Brics em
prol da modernização da Organização Mundial do Comércio (OMC).
“Para responder aos desaﬁos do século XXI, precisamos de sistema multilateral de comércio aberto, transparente, não discriminatório e baseado
em regras mutuamente acordadas e
estabelecidas”, disse, durante a 13ª
Cúpula do bloco que reúne Brasil,
Rússia, Índia, China e África do Sul.
De 30 de novembro a 3 de dezembro, em Genebra, na Suíça, está prevista a realização da 12ª Conferência
Ministerial da OMC, quando deve ser
discutido seu processo de reforma.
Para Bolsonaro, é o momento de estabelecer melhores regras sobre subsídios industriais e agrícolas.
Em fevereiro deste ano, por exemplo, o Brasil encerrou uma disputa,
iniciada em 2017, com o Canadá em
razão de subsídios de US$ 3 bilhões
concedidos pelo país norte-americano à empresa aeronáutica Bombardier. Para o governo, houve distorção
nas condições de concorrência no
mercado de aviação comercial, que
causaram prejuízos à empresa brasileira Embraer, que também fabrica
aeronaves de médio alcance.
“Ressalto que melhorar as regras
sobre subsídios – tanto industriais
quanto agrícolas – é fundamental para corrigir distorções e evitar uma
‘competição predatória’”, disse. Ainda
de acordo com Bolsonaro, o Brasil

© MARCOS CORRÊA

UMA VITÓRIA PARA DEFENSORES DE DIREITOS DAS MULHERES
A Suprema Corte do México decidiu, por unanimidade, que punir o aborto é inconstitucional, uma vitória
para defensores de direitos das mulheres e direitos humanos, no momento em que os Estados Unidos (EUA)
acabam de aprovar leis mais duras contra a prática.
A decisão no país, de maioria católica, vem na esteira
de medidas para descriminalizar o aborto em nível estadual, embora a maior parte do país ainda tenha leis duras em vigor contra mulheres que interrompem a gravidez.

“Este um passo histórico para os
direitos das mulheres”, disse o
PARA BOLSONARO MOMENTO É DE ESTABELECER MELHORES REGRAS SOBRE SUBSÍDIOS.

ministro da Suprema Corte Luis

propôs um “pacote ambicioso, mas
factível” para a OMC, incluindo comércio e saúde, agricultura, pesca,
subsídios, entre outros.
O presidente também falou sobre
“a urgência” de avançar nas discussões sobre a reforma do Conselho de
Segurança das Nações Unidas, “de
modo a ampliar sua composição nas
duas categorias de membros e a garantir maior representatividade do
mundo em desenvolvimento”.
A partir de janeiro de 2022, pela décima-primeira vez, o Brasil vai assu-

Maria Aguilar.

mir um assento não permanente no
grupo. O conselho é formado por 15
países com direito a voto, sendo que
apenas Estados Unidos, França, Reino
Unido, China e Rússia são membros
permanentes e têm poder de veto.
A cúpula do Brics aconteceu por videoconferência, mas não teve transmissão. O discurso de Bolsonaro foi
divulgado na página da Presidência. A
abertura do encontro, por sua vez, foi
transmitida. E, em sua rápida fala,
Bolsonaro destacou as relações bilaterais com cada país do bloco.

AFEGANISTÃO

Uma série de estados norte-americanos aprovaram
medidas recentemente para restringir o acesso ao aborto. Na semana passada, o Texas aprovou a lei antiaborto
mais dura do país, depois que a Suprema Corte dos EUA
se recusou a intervir.
A decisão mexicana abre as portas para a possibilidade de libertação de mulheres encarceradas por terem realizado abortos. Também pode levar mulheres de estados norte-americanos como o Texas a decidirem viajar
para o sul da fronteira para realizar a prática.

COMBATE À COVID-19

Talibãs autorizam saída de 200 estrangeiros Usoemergencialde
Sotrovimabeéaprovado
WANA NEWS AGENCY

A PARTIDA FOI AUTORIZADA PELOS TALIBÃS APÓS PRESSÃO DO REPRESENTANTE ESPECIAL DOS EUA, ZALMAY KHALILZAD.
Cerca de 200 pessoas, de nacionalidade americana e de outros países,
devem sair nesta quinta-feira (9) do
Afeganistão, em voos charter que vão
partir do aeroporto de Cabul. Ainda
não se sabe se os estrangeiros que
partem agora estavam entre as centenas de pessoas concentradas há dias
no aeroporto de Mazar-i-Sharif, onde
continuam seis aviões na pista, mas
sem autorização para levantar voo.
A saída dos civis estrangeiros, que
não conseguiram partir do Afeganistão durante a ponte aérea das últimas
duas semanas de agosto – período durante o qual foram transportadas 124
mil pessoas –, foi anunciada por um
representante do governo norte-americano. A fonte, que pediu anonimato,
disse que a partida foi autorizada pelos talibãs após pressão do representante especial dos Estados Unidos
(EUA) Zalmay Khalilzad.
Esta será a primeira vez que voos
internacionais são organizados a partir do aeroporto de Cabul, desde que
os militares estrangeiros deixaram o
Afeganistão no ﬁnal de agosto, na
sequência da tomada da capital pelos
radicais islâmicos.

O anúncio foi feito dois dias após a
apresentação do governo interino,
que não correspondeu às expectativas
da comunidade internacional. O governo interino afegão é composto
principalmente por homens da etnia
pashtun, incluindo suspeitos de terrorismo e radicais islâmicos. A composição do governo foi interpretada
pelos governantes ocidentais como
mais um sinal de que os talibãs não
pretendem adotar uma atitude moderada, como prometeram antes da saída dos militares estrangeiros.
O anúncio da composição do novo
governo afegão mereceu declarações
de desapontamento da União Europeia e a porta-voz da Casa Branca, Jen
Psaki aﬁrmou que os talibãs não são
membros respeitados da comunidade
internacional.

Proibição de protestos

O ministro afegão da Administração Interna é procurado, por atividade terrorista, pelos Estados Unidos,
que oferecem recompensa de US$ 10
milhões por Sirajuddin Haqqani. Pelo
ministro dos Refugiados e Repatriamento é oferecida uma recompensa

de US$ 5 milhões. Outros elementos
do novo governo afegão estiveram detidos em Guantánamo. A primeira
medida de Sirajuddin Haqqani como
ministro foi a proibição de protestos
que não tenham sido devidamente
autorizados pelo regime, caso contrário incorrem nas “mais graves consequências legais”. Essa proibição
surge depois de várias manifestações
terem ocorrido em diferentes cidades
afegãs, incluindo Cabul e Badakhshan, nessa quarta-feira, muitas
lideradas por mulheres. O protesto na
cidade de Herat, que reuniu centenas
de pessoas, terminou com a morte de
duas. “Um governo sem mulheres é
uma falha”, era uma das frases de um
cartaz em Cabul. “O governo foi
anunciado e não inclui mulheres nos
gabinetes. Alguns jornalistas que cobriram os protestos foram detidos e
levados para a polícia”, disse uma mulher citada pelas agências internacionais. Pouco depois, o novo ministro
dizia que era preciso ter uma autorização com 24 horas de antecedência,
antes de convocar uma manifestação,
de modo a evitar distúrbios e garantir
a segurança.

O MEDICAMENTO É DE USO EXCLUSIVO HOSPITALAR.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
autorizou nesta semana o uso emergencial do medicamento Sotrovimabe, um anticorpo monoclonal para
tratamento da covid-19. O pedido foi apresentado pela
fabricante GlaxoSmithKline (GSK) Brasil no dia 19 de julho. O remédio destina-se a pacientes com quadros leves ou moderados de covid-19, com risco de evoluir para formas graves da doença.
Segundo a agência reguladora, o Sotrovimabe não
pode ser utilizado no tratamento de pacientes com quadros graves da doença, ou em uso de oxigenoterapia,
pois há o risco de piora do estado de saúde. A droga é indicada para idosos, imunossuprimidos ou pessoas com
doenças como asma e diabetes. O medicamento é de
uso exclusivo hospitalar, sem autorização da Anvisa para sua comercialização em farmácias.
Sotrovimabe ainda não teve estudos clínicos conduzidos no Brasil até o momento. Segundo a Anvisa, a análise do pedido de uso emergencial é feita por uma equipe multidisciplinar que envolve especialistas das áreas
de Registro, Monitoramento e Inspeção de medicamentos.
“Ressalvadas algumas incertezas ainda existentes pelo estágio de desenvolvimento do sotrovimabe, esta relatoria entende que os benefícios conhecidos e potenciais deste medicamento superam os riscos, atendendo os
critérios mínimos de qualidade, segurança e eﬁcácia para ter autorizado e permitido seu uso no Brasil”, aﬁrmou
a diretora Meiruze Freitas.

GERAL

Responsável: Thayane Maramaldo
E-mail: thaymaramaldo@hotmail.com
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ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO
A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO/UEMA, através do seu Pregoeiro, na forma da Lei
Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e do Decreto nº 10.024/19, informa que realizará licitação na
modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, de interesse da
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA, conforme a seguir discriminado:

DATA

HORA

23/09/2021

09h30

PROCESSO
Nº 0027599/2021

Pregão Eletrônico nº 035/2021

Objeto: Aquisição de contêineres e sua instalação, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas no termo de referência, destinados a atender a Universidade Estadual
do Maranhão/UEMA.
As propostas serão recebidas no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br. Informa ainda que o
edital e seus anexos estarão disponíveis aos interessados no site da Universidade Estadual do Maranhão,
onde poderão ser consultados e adquiridos gratuitamente, através do site da UEMA,
www.licitacoes.uema.br e www.comprasnet.gov.br. Esclarecimentos adicionais pelo telefone (98)
2016-8114.
São Luís, 03 de setembro de 2021
Maria dos Remédios dos Santos Marques
Presidente da Comissão Setorial Permanente de Licitação da CSL/UEMA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2021 – CCL/PMB
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.190/2021
OBJETO: Registro de preços para futura aquisição de livros (kits) didáticos para a melhoria de proficiência de língua portuguesa e matemática do 1° ao 9° ano.
DATA DA ABERTURA: 23/09/2021 às 09h00min, horário de Brasília.
LOCAL DE REALIZAÇÃO: Portal de CMB – www.centralcomprasbhsma.com.br
Edital e demais informações disponíveis em www.barreirinhas.ma.gov.br e www.centralcomprasbhsma.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CCL localizada, na Av. Joaquin Soeiro de Carvalho, SN - Centro, Barreirinhas MA, CEP: 65.590-000 no horário de 08h00min às 12h00min de segunda a sexta-feira.
Barreirinhas (MA), 03 de setembro de 2021.
Áquilas Conceição Martins
Pregoeira CCL/PMB

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2021 – CCL/PMB
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 822/2021

OBJETO: Registro de Preço para futura aquisição de kit carteira para aluno e quadro branco.
SITUAÇÃO: Anteriormente marcada para o dia 14/09/2021 às 14h00min, horário de Brasília, a presente
licitação fica adiada até ulterior deliberação para fins de readequação das especificações do Termo de Referência – Anexo I.
Demais informações disponíveis em www.barreirinhas.ma.gov.br e www.centralcomprasbhsma.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CCL localizada, na Av. Joaquin Soeiro de Carvalho, SN - Centro,
Barreirinhas - MA, CEP: 65.590-000 no horário de 08h00min às 12h00min de segunda a sexta-feira.
Barreirinhas (MA), 09 de setembro de 2021.
Áquilas Conceição Martins
Pregoeira CCL/PMB

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

AVISO DE VENDA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 003/2021.
O município de Anapurus, Estado do Maranhão, torna público aos interessados que, com base na Lei nº
10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar
às 08:30 (oito horas e trinta minutos) do dia 27 de setembro de 2021, licitação na modalidade Tomada de
Preços 003/2021, do tipo menor preço global, tendo por objeto a contratação de empresa para prestação dos
serviços de pavimentação com bloquetes em vias urbanas, (estrada do bairro São Lourenço), no município
de Anapurus/MA, conforme projeto básico, através contrato de repasse OGU nº 892997/2019 - Operação
1068279-79 – Programa Planejamento Urbano, no município de Anapurus/MA. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis de segunda a sexta das 08h00min às 12h00min horas na sala da Comissão de Licitação,
localizada na Av. João Francisco Monteles, n° 2001, Centro Anapurus/MA, ou através do endereço eletrônico
departamentodecompraspma@gmail.com, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente, bem
como consultados através do SACOP e portal da transparência deste órgão. Os interessados em participar
do certame não necessitam encaminhar seus representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, podendo, inclusive, encaminhá-los via Correio ou outro meio similar de entrega,
atentando para as datas e horários finais para recebimento dos mesmos. Qualquer modificação no Edital será
divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93. Anapurus/MA, 02 de setembro de 2021. Patrick Paulino
Pinheiro, Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

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

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2021
ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO. A Prefeitura Municipal de Itaipava
do Grajaú/MA, através de sua Pregoeira e equipe de apoio, torna público para conhecimento
de todos os interessados, que o PP 041/20T21 - SRP, tendo por objeto contratação de empresa
para aquisição de material de construção, conforme Termo de Referência, em atendimento as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária de Itaipava do Grajaú/
MA, com Recebimento e abertura dos envelopes de Habilitação e Proposta de Preços prevista
para às 09h00min do dia 08 de setembro de 2021, fica ADIADA para às 09h00min do dia 14 de
setembro de 2021, motivado pela conveniência da Administração. Para mais esclarecimentos,
entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: cplitaipava@gmail.com e/ou tel.:
(99) 98515-1121. Itaipava do Grajaú – MA, 06 de setembro de 2021. Auricélia de Sousa da
Silva – Pregoeira.

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021 SRP SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS
A Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras – MA, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna
público para conhecimento de todos que a licitação que estaria acontecendo a Licitação na MODALIDADE:
Pregão Presencial para Registro de Preços TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Contratação de empresa
para a aquisição futura de peças de veículos para dar continuidade as atividades realizadas pela Secretaria de
Saúde, Administração e Finanças e Assistência Social do Município de Jenipapo dos Vieiras/MA conforme
termo de referência. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal n. º 8.666/93
e alterações posteriores e as condições do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Habilitação: às 09h do dia 02 de setembro de 2021. A mesma fica prorrogada para o dia 13 de setembro às 09h. O
Edital estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do Município
https://jenipapodosvieiras.ma.gov.br/. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de
R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala de Reunião da CPL, localizada na Rua João Lago
da Silva, S/N – Centro – Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço das 08:00 as 12:00hs e no e-mail:
cpljenipapo@gmail.com e pelo telefone 99 98511-8958. Jenipapo dos Vieiras/MA, CEP: 65962-000. Jenipapo
dos Vieiras -MA. Antônio Iranilton de Carvalho. Pregoeiro.

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO N. º
011/2021. O MUNICÍPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS/MA por meio da Comissão Permanente de Licitação
comunica aos participantes e demais interessados na Tomada de Preço 011/2021 que tem como objeto a Contratação de empresa para recuperação de Estrada Vicinal do trecho: Povoado Jacarezinho ao Povoado Traqueira
para atender as necessidades do Município de Jenipapo dos Vieiras/MA, conforme Projeto Básico, a análise da
documentação de habilitação declara o seguinte resultado. Desta forma, ficam as empresas JRL SERVICES
EIRELI, e a empresa CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI - HABILITADAS, aptas a participarem da
abertura dos envelopes de nº 2 - propostas de preço e, INABILITADAS por não apresentarem toda a documentação, conforme solicitada no edital as empresas PHOENIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA,
CM ARAUJO JUNIOR EIRELI, A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP e BANDEIRA CONSTRUTORA
E CONSTRUÇÕES LTDA. A CPL comunica que os autos do processo se encontram com vista franqueada aos
interessados, na sala da CPL. A Comissão Permanente de Licitação atendendo ao Art. 109, alínea “a”, abre-se
o prazo de 5 dias úteis, a partir da sua publicidade, para a Manifestação de Recurso seguido das Contrarrazões.
Jenipapo dos Vieiras -MA, 23 de agosto de 2021. ANTONIO IRANILTON DE CARVALHO Presidente da
Comissão Permanente de Licitação.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2021, REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2021.
O Município de Lago da Pedra (MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo
de disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor preço por item, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019, subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Objeto: REGISTRO
DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO
MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA-MA. Data e horário do início da disputa: 24 de setembro de 2021,
às 08h30min h (oito horas e trinta minutos ). Site para realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos
mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações poderão
ser obtidas no site do LICITANET e também nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município de Lago da Pedra- MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, desde que em mídia,
podendo ainda ser solicitado via e-mail: cpllagodapedra@gmail.com. Lago da Pedra- MA, 09 de setembro de
2021. Felipe Pereira Bacelar – Pregoeiro.

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2021 – CPL
Processo Administrativo Nº 331/2021

INTERESSADO: Município de São Raimundo das Mangabeiras - MA.
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços de Implantação de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água no Povoado Assentamento Bacuri, no Município de São Raimundo das Mangabeiras - MA, conforme projeto básico.
DATA DA SESSÃO: 27/09/2021.
HORÁRIO: 15h00min. (quinze horas).
FONTE DE RECURSOS: CONTRATO DE REPASSE Nº 846732/2017/SEAD/CAIXA.
VALOR ESTIMADO: R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais).
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado na Comissão Permanente de Licitação, em dias úteis, de
segunda a sexta, das 08h00min às 12h00min, também podendo ser obtido gratuitamente por meio digital nesta COMISSÃO, bem
como no site da Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangabeiras/MA: https://saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br ou
no site do Tribunal de Contas do Estado: tce.ma.gov.br, onde poderão ser consultados gratuitamente. Mais Informações poderão ser
consultadas e obtidas através do e-mail: cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br.
São Raimundo das Mangabeiras – MA, 03 de setembro de 2021.

Gloria Maria Aguiar Costa
Presidente CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial nº 028/2021-CPL/PMC. A Prefeitura Municipal de Carolina,
mediante seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 012, de 01 de janeiro de 2021, torna público que o Pregão
Presencial nº 028/2021-CPL/PMC, do tipo Menor Preço, para Registro de Preços para contratação de empresa para prestação de serviços de serralheria, conforme Anexo I do Edital, realizar-se-á em 24/09/2021, às
08h30min, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, desta Prefeitura, localizada na Praça Alípio
Carvalho, nº 50, Centro. CEP 65.980-000 - Carolina/MA. O Edital foi redigido na forma da Lei Federal nº
10.520/2002, do Decreto Federal nº 3.555/2000, da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014 e pela Lei Complementar nº 155/2016, aplicando subsidiariamente, no que couber, a Lei
Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie; e seus anexos estão à disposição
dos interessados, de 2º a 6º feira, no horário das 08h às 12h, na Comissão Permanente de Licitação-CPL desta
Prefeitura ou no site carolina.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Carolina/MA, 08 de
setembro de 2021. AMILTON FERREIRA GUIMARÃES – Pregoeiro

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021-CPL/PMC. A Prefeitura Municipal de Carolina, mediante seu
Pregoeiro, designado pela Portaria nº 012 de 01 de janeiro de 2021, torna público que o Pregão Presencial nº 027/2021-CPL/PMC, do
tipo Menor Preço, para Contratação de Empresa especializada em Serviços Técnicos de Informação e Assessoria em Cadastramento
de Propostas de convênios e contratos de repasse; celebração de instrumentos com a União; execução sistêmica de convênios e contratos de repasse; gestão de acompanhamento presencial nas secretarias ministeriais, órgãos federais e gerencias da CEF, (GIGOV/
SL); prestação de contas parcial e final de convênios e contratos de repasse na Plataforma + Brasil (SICONV), conforme Anexo I
do Edital, realizar-se-á em 23.09.2021, às 08h30min, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada na Praça Alípio
Carvalho, nº 50, Centro. CEP 65.980-000 - Carolina/MA. O Edital foi redigido na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto
Federal nº 3.555/2000, da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014 e pela Lei Complementar
nº 155/2016, aplicando subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à
espécie; e seus anexos estão à disposição dos interessados, de 2º a 6º feira, no horário das 08h às 12h, na Comissão Permanente de
Licitação-CPL desta Prefeitura ou no site carolina.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Carolina/MA, 08 de
setembro de 2021. AMILTON FERREIRA GUIMARÃES – Pregoeiro

GRÁFICA E EDITORA PRIMUS LTDA ( Gráfica
Primus ) CNPJ 06.203.157/0001-09 torna público que
recebeu da Secretária Municipal de Meio AmbienteSEMMAM a Licença de Operação para atividade de
Edição Integrada a impressão de cadastro, listas e de
outros produtos gráficos , localizada na Rua Cobalto
nº 04, Quadra 53,Coroado, CEP 65.042-200 ,São LuísMA, conforme processo SEMMAM 120.11564/2021

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2021 – CCL/PMB
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.100/2021
OBJETO: Registro de preços para futura aquisição de materiais e bens permanentes do tipo moveis, eletrodomésticos e outros.
DATA DA ABERTURA: 27/09/2021 às 09h00min, horário de Brasília.
LOCAL DE REALIZAÇÃO: Portal de CMB – www.centralcomprasbhsma.com.br
Edital e demais informações disponíveis em www.barreirinhas.ma.gov.br e www.centralcomprasbhsma.
com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CCL localizada, na Av. Joaquin Soeiro de Carvalho, SN - Centro,
Barreirinhas - MA, CEP: 65.590-000 no horário de 08h00min às 12h00min de segunda a sexta-feira.
Barreirinhas (MA), 03 de setembro de 2021.
Áquilas Conceição Martins
Pregoeira CCL/PMB

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÂO PRESENCIAL N.º 043/2021 através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. A Prefeitura de Itaipava do Grajaú – MA, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio,
torna público para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de peças automotivas
para as Ambulâncias e demais veículos pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância
Sanitária do Município de Itaipava do Grajaú/MA, conforme Termo de Referência. BASE LEGAL: Lei Federal
nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital.
Recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Habilitação: às 09h00min do dia 23 de setembro de 2021. O
Edital estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h00min às 12h00min e no site do
Município. Os interessados na aquisição do mesmo deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante
a retirada do DAM, na sala da CPL, na Sede da Secretaria Municipal de Educação de Itaipava do Grajaú,
localizada na Av. Dep. Mercial Lima de Arruda, s/n, Centro, Itaipava do Grajaú – MA, CEP: 65948-000, onde
está funcionando provisoriamente a Prefeitura. Para maiores esclarecimentos, entrar em contato por meio do
seguinte endereço eletrônico: cplitaipava@gmail.com e/ou tel.: (99) 98515-1121. Itaipava do Grajaú - MA, 02
de setembro de 2021. AURICÉLIA DE SOUSA DA SILVA - Pregoeira.

OBJETO: Registro de preços para aquisição de material de limpeza, higiene e descartáveis.
DATA DA ABERTURA: 23/09/2021 às 14h00min, horário de Brasília.
LOCAL DE REALIZAÇÃO: Portal de CMB – www.centralcomprasbhsma.com.br
Edital e demais informações disponíveis em www.barreirinhas.ma.gov.br e www.centralcomprasbhsma.
com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CCL localizada, na Av. Joaquin Soeiro de Carvalho, SN - Centro,
Barreirinhas - MA, CEP: 65.590-000 no horário de 08h00min às 12h00min de segunda a sexta-feira.
Barreirinhas (MA), 03 de setembro de 2021.
Áquilas Conceição Martins
Pregoeira CCL/PMB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021
O MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico
para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019 e pela Lei n° 8.666/93
e alterações. OBJETO: seleção de proposta visando o registro de preços para eventual, futura aquisição de
ambulância, simples remoção, TIPO A, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/
Fundo Municipal de Saúde do município de Lagoa Grande do Maranhão (MA). ABERTURA: 24 de setembro
de 2021 às 08:20 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontra-se à disposição dos interessados,
na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Av. 1º de Maio, S/N – Centro – Lagoa Grande do Maranhão/
MA, no horário das 08:00 às 12:00 horas. No endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br e por
e-mail: cpl@lagoagrande.ma.gov.br ou na página www.lagoagrandedomaranhao.ma.gov.br. Lagoa Grande do
Maranhão (MA), 08 de setembro de 2021. Marianna Dias Sousa. Secretária.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA DA 2.ª REGIÃO
Autarquia Federal criada pela Lei 6.684, de 03 de setembro de 1979 – Regulamentada pelo Decreto nº 88.439, de 28 de junho de 1983. Jurisdição dada pela
Resolução do CFBM nº 238, de 11 de abril de 2014: PE, BA, SE, AL, PB, RN, CE,
PI e MA.
CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA DA 2.ª REGIÃO - CRBM2
CHAMAMENTO PÚBLICO CRBM2

O Presidente do CRBM2, no uso de suas atribuições legais e institucionais, dá conhecimento ao público do intento deste Regional em alugar sala comercial/empresarial na cidade de São Luis-MA, que servirá de sede para sua nova seccional,
no formato do Termo de Referência disponível em sua sede para consulta, ou no
site do CRBM2: www.crbm2.gov.br (link licitações). Os interessados em apresentar
proposta devem protocolá-la na sede do CRBM2 (Rua Gervásio Pires, n.º 1075,
Soledade, Recife-PE), ou encaminhar pelo e-mail: crbm2@crbm2.gov.br, em até
05 (cinco) dias úteis a contar desta publicação. Informações pelo telefone (81)
3222-3200, em horário comercial. Recife-PE, 30 de agosto de 2021.
Dr. Djair de Lima Ferreira Junior
Presidente do CRBM2

DEPARTAMENTO
DE POLÍCIA
FEDERAL

MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO MARANHÃO
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2021 – CCL/PMB
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.121/2021

PREFEITURA DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA

TOMADA 01/2021 – SR/PF/MA- REABERTURA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2021 ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO. A Prefeitura Municipal de Itaipava do Grajaú – MA, através de seu Pregoeiro (a) e Equipe
de Apoio, torna público para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE:
Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de material
de construção, conforme Termo de Referência, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de
Administração e Planejamento de Itaipava do Grajaú/MA. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital. Recebimento e
abertura dos envelopes Proposta e Habilitação: às 09h do dia 24 de setembro de 2021. O Edital estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do Município. Os interessados na
aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala
da CPL, na Sede da Secretaria Municipal de Educação de Itaipava do Grajaú, localizada na Av. Dep. Mercial
Lima de Arruda, s/n, Centro, Itaipava do Grajaú – MA, CEP: 65948-000, onde está funcionando provisoriamente a Prefeitura. Para maiores esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico:
cplitaipava@gmail.com e/ou tel.: (99) 98515-1121. Itaipava do Grajaú - MA, 27 de agosto de 2021. Auricélia
de Sousa da Silva - Pregoeira.

Contratação de empresa construtora especializada para obra de reforma
arquitetônica, elétrica e lógica da Delegacia de Polícia Federal em Imperatriz –
DPF/ITZ/MA, situada na Avenida Imperatriz, Quadra 10, Lote 10-A, Parque Planalto,
Imperatriz/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no
Edital, Projeto Básico e seus anexos. EDITAL: A partir de 09/09/2021 através de
download no www.comprasgovernamentais.gov.br, demais documentos na Sede da
SR/PF/MA horário comercial, tel. (98) 3131-5231. ENTREGA DE ENVELOPES: Até
17 hs do dia 24/09/2021 na Sede da Polícia Federal/MA, Av. Daniel de La Touche,
4.00 – Cohama São Luís/MA, CEP: 65.074-115 (98) 3131-5231; ABERTURA DA
SESSÃO PÚBLICA: às 09:00 horas do dia 27/09/2021 no Auditório da Sede da
Polícia Federal/MA, Av. Daniel de La Touche, 4.00 – Cohama São Luís/MA, CEP:
65.074-115 (98) 3131-5231- SELOG/SR/PF/MA.

COMUNICAÇÃO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021 – CCL/PMB
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.514/2021

PREFEITURA DE TRIZIDELA DO VALE

OBJETO: Registro de Preço para futura aquisição de materiais de expediente.
DATA DA ABERTURA: 24/09/2021 às 09h00min, horário de Brasília.
LOCAL DE REALIZAÇÃO: Portal de CMB – www.centralcomprasbhsma.com.br
Edital e demais informações disponíveis em www.barreirinhas.ma.gov.br e www.centralcomprasbhsma.
com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CCL localizada, na Av. Joaquin Soeiro de Carvalho, SN - Centro,
Barreirinhas - MA, CEP: 65.590-000 no horário de 08h00min às 12h00min de segunda a sexta-feira.
Barreirinhas (MA), 03 de setembro de 2021.
Áquilas Conceição Martins
Pregoeira CCL/PMB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 021/2021
REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Administração, torna
público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002,
Decreto nº 10.024/2019 e pela Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: seleção de proposta visando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura aquisição de motocicleta de interesse da Administração Municipal do município de Trizidela do
Vale (MA). ABERTURA: 27 de setembro de 2021 às 10:20 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se
à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Av. Dep. Carlos Melo, nº 1670 – Aeroporto –
Trizidela do Vale (MA), horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br . por
e-mail cplpmtv@outlook.com na página www.trizideladovale.ma.gov.br Trizidela do Vale (MA), 08 de setembro de 2021.
Enoque de Sá Barreto Filho. Secretário Municipal de Administração. Portaria nº 02/2021-GP.

SUZANO S.A torna público que RECEBEU da Secretaria de Estado do
Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA/MA, a Outorga de Direito
de Uso da Água Superficial, coordenadas geográficas 04º31’06,62”S e
46º46’44,66”W com vazão outorgada de 60 m³/h e período de bombeamento de 10 horas na Fazenda Araguaia, localizada no município de
Bom Jesus das Selvas, bacia hidrográfica do rio Mearim, Estado do Maranhão, para fins de molhamento de mudas, umectação de estradas, combate a incêndios e aplicação de herbicidas, conforme dados constantes no
processo nº 146069/2021

GERAL
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Thayane Maramaldo
E-mail: maramaldothay@gmail.com
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REQUALIFICAÇÃO

MARANHÃO

DinoautorizaMais
Asfaltoem7municípios

Entregue 1ª etapa de
obras na Rua do Giz

Foram autorizadas obras de pavimentação, por meio do programa Mais Asfalto, ação do
Governo do Estado, executada pela Secid

N

esta quinta-feira (9), no Palácio dos Leões, o governador Flávio Dino assinou ordens de serviço para o início
de obras de pavimentação asfáltica
em sete municípios maranhenses. Foram autorizadas obras de pavimentação, por meio do programa Mais Asfalto, ação do Governo do Estado, executada pela Secretaria de Estado das
Cidades e Desenvolvimento Urbano
(Secid).
Com investimentos do Governo, as
obras autorizadas vão beneﬁciar as cidades de Cantanhede, Lago Verde, Paraibano, Santa Luzia, São Bento, Olinda Nova do Maranhão e Pirapemas. As
intervenções têm por objetivo movimentar as economias locais, gerar
empregos e levar benefícios a milhares de pessoas em todo o Maranhão.
Pelo programa Mais Asfalto, a Secid
vai executar obras de pavimentação
de vias urbanas nas cidades contempladas.
“O Brasil, infelizmente, atravessa
uma grave crise, e em várias dimensões e precisamos enfrentá-la com
trabalho, diálogo e união. Vemos diﬁculdades em todas as áreas, inﬂação
de alimentos, o país paralisando e
aqui no Maranhão estamos fazendo
diferente. Essas ordens de serviço e
muitas obras que estamos inaugurando todos os dias, fazem parte deste esforço de melhorar, efetivamente, a vida da população, levando direitos,
serviços públicos, infraestrutura e, ao
mesmo tempo, combater a crise nacional com ações práticas. E sempre
chamando as prefeituras para caminharem conosco. Hoje, especialmen-

A RUA DO GIZ FOI ELEITA UMA DAS 6 MAIS BONITAS DO PAÍS.

GOVERNADOR ASSINOU ORDENS DE SERVIÇO PARA INÍCIO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO
te, o programa Mais Asfalto foi o objeto principal desse conjunto de assinaturas, com obras iniciando imediatamente em todos os municípios beneﬁciados”, frisou o governador Flávio
Dino.
“Circulação de recursos no estado,
geração de emprego e bem-estar para
as famílias maranhenses. É assim que
faz o governador Flávio Dino. Estendendo a mão para os municípios, fazendo parceria de ótimos resultados”,
destacou o secretário da Secid, Márcio Jerry.
O prefeito de São Bento, Dino Penha, agradeceu o apoio do Governo
para o desenvolvimento do município. “Ainda não tivemos nenhum governador igual a Flávio Dino. São Bento está recebendo muita coisa, entre
estas, a implantação da UEMA, a Policlínica que servirá a toda nossa região
e agora, o asfalto. A população de São
Bento ﬁca muito agradecida com essa
parceria com o Governo do Estado,

que tem acrescentado muito para
nós. Me sinto feliz e muito satisfeito”,
disse.
A prefeita de Paraibano, Vanessa
Furtado, pontuou que a satisfação em
ter a parceria do Governo na realização das obras. “Quero agradecer essa
ordem de serviço para a pavimentação em nossa cidade. Mais uma vez,
uma obra importantíssima que irá beneﬁciar a população. Só temos a agradecer ao nosso governador”, aﬁrmou
a prefeita.
Outra cidade que irá receber ações
do Mais Asfalto é Santa Luzia. A prefeita Francilene Queiroz destacou a
importância do benefício para o município. “É muito importante receber
esse apoio do Governo do Estado, que
vai contemplar várias ruas da nossa
cidade com melhoria da pavimentação asfáltica, beneﬁciando a população com mobilidade”, destacou. Também presente ao evento, o secretário
de Esportes, Rogério Cafeteira.

PARA SERVIDORES

Como parte dos investimentos realizados em comemoração ao aniversário de 409 anos de São Luís, o prefeito Eduardo Braide entregou a primeira etapa de requaliﬁcação da Rua do Giz, que agora está ainda mais
atrativa para quem visita a capital. A rua teve fachadas
de ediﬁcações e pavimento revitalizados, escadarias recompostas, nova iluminação, entre outras intervenções
promovidas pela gestão municipal. “A Rua do Giz já foi
eleita como uma das seis ruas mais bonitas do país e,
agora, tem tudo para conquistar a primeira colocação.
Tudo isso é resultado de mais uma importante intervenção que proporcionou o restauro das fachadas de 15 casarões, limpeza das escadarias da Rua do Giz e, também,
da Rua Humberto de Campos, renovação da iluminação
e tantos outros serviços. Esse é mais um dos muitos presentes que preparamos para a nossa São Luís, pelos seus
409 anos”, ressaltou o prefeito Eduardo Braide.

Durante a requaliﬁcação, os casarões localizados na
Rua do Giz receberam, ainda, serviços de retelhamento
e manutenção de guarda-corpos. A pavimentação da via
também foi reestruturada e, agora, a iluminação pública
conta com lâmpadas em LED – mais econômicas e eﬁcientes, proporcionando mais segurança para a população.

MORADIA DIGNA

GovernolançaJuçara,atendentevirtual EdifícioGovernadorArcheréentregue

O Governo do Maranhão lançou sua nova atendente virtual, a Juçara. O serviço via
Whatsapp permite aos usuários tirarem
dúvidas sobre atendimento de saúde, pagamentos e auxílios, previdência social,
entre outros assuntos.
O serviço é baseado em inteligência artiﬁcial. Contudo, se a dúvida não for sanada,
existe a possibilidade de entrar em contato
direto com atendentes reais do governo.

Ao mandar um “oi” para o
WhatsApp do Governo do
Maranhão, o cidadão
recebe uma mensagem da
assistente virtual.
“Olá! Eu sou a Juçara, mas pode me chamar de Ju! Sou a atendente virtual do Governo do Estado do Maranhão. Qual o seu
nome?”, cumprimenta a atendente, no tes-

te feito pela reportagem nesta quinta-feira
(9).
Na sequência, é dada a opção para o
usuário ser atendido como servidor ou público geral. No caso de servidores, ainda é
perguntado se o funcionário público é beneﬁciário da assistência à saúde Funben
(Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão).
Se o usuário for beneficiário, uma lista
de serviços é apresentada nesta ordem:
1 – Atendimento de saúde
2 – Pagamento e auxílios
3 – Previdência Social
4 – Perícia Médica
5 – PAI (Programa de Ação Integrada para o
Aposentado)
6 – Funben
7 – Cartilha do Servidor
8 – Capacitação
De fácil navegação, a comunicação se dá
sempre pela escolha de uma opção, bastando digitar o número correspondente no
campo de texto destinado à mensagem e
enviar.
Por exemplo, a oitava opção trata sobre
capacitação. Ao digitar o número 8, a Juçara responde com um texto sobre a Escola
de Governo do Maranhão (EGMA), instituição governamental que oferece formação e aperfeiçoamento aos servidores públicos estaduais do Maranhão, apresentando ainda o site onde é possível consultar os
cursos com inscrições abertas.
Os passos seguintes do atendimento seguem essa mesma dinâmica, com opções
numeradas, para que o interessado obtenha mais detalhes sobre o que procura ou
encerre a conversa.
A ideia para esse novo canal é ser uma alternativa mais veloz e eﬁcaz ao atendimento das redes sociais, como perguntas enviadas através do Facebook, Instagram ou
Twitter. Ou seja, ao invés do indivíduo ter
que buscar a página de uma secretaria ou
do próprio governo para tirar uma dúvida,
basta mandar um WhatsApp para a Ju através do telefone (98) 9100-6166 ou pelo link:
https://api.whatsapp.com/send?phone=559891006166.

gratuitamente no Centro de São Luís.
Com isso, nós cumprimos dois objetivos:
ajudar as famílias a realizar o direito à moradia, casa própria; e também a valorização do Centro”, disse o governador.

“Eu estou muito feliz, porque o meu
maior sonho era ganhar um cantinho para morar. Sempre morei de aluguel. Eu
não sei nem o que falar, estou muito emocionada”. A fala é da dona Francisca Gomes, que não conteve as lágrimas ao receber a chave do seu apartamento no Edifício Governador Archer, prédio que foi
transformado em moradia digna e entregue pelo governador Flávio Dino nesta
quarta-feira (8), como parte das inaugurações alusivas ao aniversário de 409 anos
de São Luís.
Situado na Avenida Magalhães de Almeida, no Centro Histórico da capital, o
Edifício Governador Archer funcionou
como órgão do Estado, mas há anos estava abandonado. O prédio passou por
obras de revitalização e adaptação e agora
é o novo lar de 14 famílias de baixa renda
que moravam em situação de vulnerabilidade social na região central da cidade.
A iniciativa integra a ação do Programa
Habitar no Centro, que visa promover o
uso habitacional de imóveis localizados
em áreas de interesse de preservação do
Centro Histórico. Para o governador Flávio Dino, a entrega do Edifício Governador Archer tem uma dupla importância:
garante moradia digna e valoriza o centro
histórico da cidade. “409 anos de São Luís
marcado por muitas inaugurações do Governo do Estado, oito obras educacionais
inauguradas em São Luís e nós tivemos
também outras obras em outras áreas. Entregamos 5 mil cartões Minha Casa Melhor e agora o Edifício Governador Archer
recuperado, todo revitalizado, reconstruído para 14 famílias que passam a morar

A trancista Paloma Arouche também é
uma das novas moradoras do Edifício Archer. Ela não segurou a emoção ao contar
como superou a insegurança habitacional, quando ocupava o prédio de forma irregular, até ser beneﬁciada com a posse
da moradia digna. “Eu ﬁquei grávida, passei muita coisa aqui dentro, mas foi o único lugar que me refugiou. Agora estou
aqui na minha casa. O sentimento eu só
posso dizer que é de gratidão por toda a
história que eu tenho aqui nesse prédio
Governador Archer, e só quero agradecer
mesmo pelo que o Governo do Estado fez.
A emoção é tão grande que não dá nem
para descrever”, relatou a trancista.
O secretário de Estado das Cidades e do
Desenvolvimento Urbano (Secid), Márcio
Jerry, acompanhou todo o processo de revitalização do prédio. Ele acredita que garantir habitação digna a quem mais precisa é a melhor forma de comemorar o aniversário de São Luís. “É uma felicidade
muito grande poder, neste momento do
aniversário de São Luís, entregar esse prédio, esse residencial Governador Archer,
beneﬁciando aqui 14 famílias. Um alcance muito importante para pessoas que já
moravam aqui em condições precárias e
agora tem apartamentos dignos, habitação digna, e isso nos gratiﬁca muito, nos
dá muita alegria em poder adotar, fazer e
implementar políticas públicas que asseguram direitos à nossa população”, pontuou Márcio Jerry.
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OPERAÇÃO INDEPENDÊNCIA

PRF registra 50% mais
acidentes que 2020
Operação foi realizada de 3 a 8 de agosto e registrou 4 óbitos, 41 feridos e 27 acidentes
nas rodovias federais que cortam o estado do Maranhão
do a pessoa e fugido do local. “Após o
atendimento ao acidente, a equipe
PRF fez ronda nas proximidades para
tentar localizar o referido veículo, mas
Polícia Rodoviária Federal
não obteve êxito. Haviam marcas de
(PRF) divulgou o balanço parsangue da vítima na pista de rolamencial da Operação Indepento (acostamento), bem próximo a caldência, realizada nos dias 3 a
çada. Foi confeccionado um Boletim
8 de agosto, nas rodovias federais que
de Acidente de Trânsito – BAT.”, inforcortam o Maranhão. Os 27 acidentes
mou o órgão.
registrados deixaram 41 pessoas feridas e 4 perderam a vida. No ano pasO foco da Operação deste ano foi o
sado foram registrados 18 acidentes,
combate à embriaguez ao volante,
com 21 pessoas feridas e quatro morcom realização de testes de alcooletes também.
mia, e reforço na ﬁscalização para eviSegundo o inspetor da PRF, Antôtar ultrapassagens proibidas e, por
nio Norberto, foi um período atípico
meio do uso de radares móveis, inibir
porque além da grande movimentaexcesso de velocidade, infrações mais
ção de veículo nas estradas, houve
comuns registradas nas rodovias que
manifestações e protestos. Mesmo
aumentam as chances de acidentes
com o aumento de acidentes, a avaliafatais.
ção é de uma operação estável. “Esse
Já no primeiro dia de atuação as
ano teve o diferencial de protestos
equipes abordaram um caminhão
com bloqueio de estradas por indígeque realizava ultrapassagens perigonas e por caminhoneiros, o que absas na BR-135. Durante a ﬁscalização
sorveu um pouco do nosso efetivo.
o motorista foi convidado a realizar o
Com todas essas condições adversas a
teste de alcoolemia o qual retornou
gente diz que foi uma operação está0,97 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, 0,63 mg/L acima do limite para
vel em relação ao ano anterior, Nem
caracterizar o crime de embriaguez ao
melhor, nem pior”, disse.
volante. O condutor foi detido e conNos três primeiros dias da operaduzido à Polícia Judiciária.
ção Independência 2021, de 3 a 5 de
Em São Luís, a operação se estensetembro, 21 pessoas se feriram em 13
No dia 7. Ocorreram 5 acidentes
acidentes e outras duas morreram. que deixaram 4 feridos e 1 pessoa deu até o dia 8, por causa do feriado
Um dos acidentes com vítima fatal morta, vítima de atropelamento em do aniversário de São Luís. Nesse peocorreu no dia 6 de setembro. Nesse Caxias, no km 586 da BR-316/MA. O ríodo, de acordo com a PRF, foram
dia foram 4 acidentes que resultaram pedestre morreu no local e o veículo abordados 1.143 veículos, 834 pessoas
ﬁscalizadas, 237 testes de alcoolemia,
em 10 feridos e uma morte. O aciden- ainda não havia sido identiﬁcado.
te foi na rodovia BR-316 em Santa
Outra vítima de atropelamento recuperação de 2 veículos, prisão de 0
Inês, a 250km de São Luís do Mara- nesse mesmo dia foi no km 672 da BR- pessoas, recolhimento de 49 veículos
222, município de Açailândia/MA. Se- sem condições de circular aos pátios
nhão, por volta de 7h10.
De acordo com a PRF, um veículo gundo a PRF, populares disseram que da instituição e 708 autos de infração
Fiat/ Uno com três ocupantes, seguia um carro de cor branca teria atropela- lavrados.
PATRÍCIA CUNHA

A

sentido Santa Inês/Bela Vista do Maranhão, quando tentou ultrapassagem e colidiu frontal com um
GM/Classic, com quatro ocupantes,
que seguia no sentido oposto. Um
ocupante do Classic, de 60 anos, morreu no local, enquanto o condutor do
mesmo ﬁcou bastante ferido e preso
nas ferragens. Ele foi retirado com vida e levado ao hospital com os outros
ocupantes dos dois veículos que ﬁcaram gravemente feridos.

BRASIL

Aumento de 39% em flagras de pessoas bêbadas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF)
encerrou a Operação Independência
com 57.879 pessoas ﬁscalizadas e
45.581 veículos ﬁscalizados com
abordagem, em todas as rodovias do
país. Para a força tarefa, que iniciou
dia 3 de Setembro e ﬁnalizou no dia 7
de Setembro, foram empregados
13.984 policiais.
No total foram 1.045 autos de infração lavrados para motoristas dirigindo sob inﬂuência de álcool, 498 por
uso de celular ao volante e 4.719 pelo
não uso do cinto de segurança. Em relação a mesma operação do ano passado, o número de pessoas ﬂagradas
dirigindo embriagadas aumentou em
39%. Também para a infração do uso
de celular ao volante houve um aumento de 39%, enquanto o descumprimento da norma do cinto de segurança subiu 9%.

Já os autos de infração por ultrapassagens proibidas reduziram 14%
em relação ao ano passado, alcançando o número de 5.847. Em relação aos
acidentes graves, também houve queda de 5% em relação a 2020 e decréscimo de 20% em relação às mortes, registrando um total de 309 e 92, respectivamente.

Combate ao crime

A PRF também registrou números
expressivos no combate ao crime: a
quantidade de maconha apreendida
aumentou 240% e a de cocaína também subiu 11%, comparado ao feriado do ano passado, registrando um
total de 27,3 toneladas e 90,9 Kg respectivamente. Além disso, a PRF recuperou 136 veículos roubados e tirou
de circulação 40 toneladas de cigarros
contrabandeados.

FEIRA NOVA

Inscrições abertas
para Casamento
Comunitário
O Poder Judiciário da Comarca de Riachão abriu inscrições para uma etapa do projeto Casamento Comunitário. Conforme a Portaria 007/2021, publicada pelo juiz
titular Francisco Bezerra Simões, as inscrições terão o limite de 100 vagas e seguem até o dia 30 de setembro. As
vagas são direcionadas aos casais do município de Feira
Nova, termo judiciário da comarca, e a cerimônia será
realizada no dia 12 de novembro, a partir das 9h, em formato presencial, na quadra de esportes da Escola Paulo
Dias.
No documento, o magistrado destaca a observância
das medidas necessárias na prevenção da contaminação pelo COVID-19, bem como a necessidade de adoção
de medidas para o enfrentamento da pandemia e possibilidade de dar continuidade de forma segura a todos os
cidadãos na prestação de serviços jurisdicionais. O casamento em Feira Nova tem como base o Provimento
38/2019 da Corregedoria Geral de Justiça, que dispõe sobre o procedimento de realização dos “Casamentos Comunitários” organizado pelo Poder Judiciário do Estado
do Maranhão.

Inscrições

Os casais interessados em participar do Casamento
Comunitário deverão preencher todos os requisitos exigidos na portaria e atestar a veracidade das informações
prestadas.
Os nubentes devem encaminhar os documentos digitalizados
para
o
e-mail:
cartoriofeiranova_ma@yahoo.com.br (dúvidas poderão ser solucionadas
nos telefones (99) 98133-5047 ou (99) 3601-1025.
Os documentos necessários dos nubentes são:
• Certidão de nascimento (se solteiro);
• Certidão de óbito do cônjuge falecido averbado em
cartório (para viúvos);
• Certidão de casamento averbada em cartório (para divorciados), atualizada;
• Autorização dos pais se menor de 18 anos um dos nubentes;
• RG e CPF, frente e verso;
• Comprovante de endereço e comprovante de vacinação contra a Covid-19 pelo menos com a primeira dose.
• A competência para processar os requerimentos de
habilitação do casamento comunitário será do Cartório
de Feira Nova.

Todos os atos são gratuitos

A Justiça explica que, por efeito do relevante interesse
social na realização do casamento comunitário, serão
dispensados o recolhimento de taxas relacionadas ao
procedimento de habilitação de casamento, ao que o
Oﬁcial de Registro Civil de Pessoas Naturais habilitante
deve instruir os requerimentos de ressarcimento destinados ao FERC – Fundo Especial das Serventias de Registro Civil de Pessoas Naturais do Estado do Maranhão.
“Até a data antecedente à celebração do casamento, os
nubentes e suas testemunhas se comprometem, por
agendamento, a comparecerem no Cartório Extrajudicial de Feira Nova do Maranhão para assinatura do Termo
de Casamento”, ressalta.
Após a celebração do casamento, os nubentes receberão a respectiva certidão por agendamento, se presencial, ou por envio postal (devendo indicar o endereço
completo na inscrição).
Conforme a portaria, a prefeitura municipal de Feira
Nova do Maranhão disponibilizará dois servidores para
atendimento dos casais interessados, os quais terão a
responsabilidade de prestar auxílio, tanto em relação
aos esclarecimentos necessários, quanto à providência
da documentação com o respectivo encaminhamento
ao cartório.
O atendimento será disponibilizado aos nubentes interessados, no prédio da Prefeitura Municipal de Feira
Nova do Maranhão, na praça Central, s/nº, Centro, no
período compreendido para inscrição. Eventuais convidados interessados em participar da cerimônia de celebração do casamento deverão apresentar comprovante
de vacinação contra a COVID-19 com, pelo menos, a
primeira dose, sob pena de não poderem adentrar ao local de celebração do casamento. “O Casamento Comunitário tem por objetivos consolidar a família como núcleo social básico de acolhida, convívio, autonomia,
sustentabilidade e protagonismo social, promover a defesa do direito à convivência familiar, entendendo-a como núcleo afetivo, vinculado por laços consanguíneos,
de aliança ou aﬁnidade, que circunscrevem obrigações
recíprocas e mútuas, bem como possibilitar a promoção
dos direitos humanos, a proteção jurídica e garantia dos
direitos civis da família e sucessões”, ﬁnalizou o juiz.

O Casamento Comunitário tem por
objetivos consolidar a família como
núcleo social básico de acolhida,
convívio, autonomia,
sustentabilidade e protagonismo
social, promover a defesa do direito
à convivência familiar

VIDA
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SEM COMPATIBILIDADE

RANKING

Porto do Itaqui no
top 4 da Antaq
Com mais de 15 milhões de toneladas de cargas movimentadas, o porto público do
Maranhão foi também o que mais cresceu, entre os nove maiores portos organizados

N

o primeiro semestre de 2021
o Porto do Itaqui subiu mais
um degrau e agora está no
top quatro dos portos públicos em movimentação de cargas,
de acordo com o ranking da Antaq –
Agência Nacional de Transportes
Aquaviários, divulgado nesta semana.
Com mais de 15 milhões de toneladas
de cargas movimentadas, o porto público do Maranhão foi também o que
mais cresceu, entre os nove maiores
portos organizados, atingindo a marca de 32,29% em relação ao mesmo
período do ano passado. “Essa subida
no ranking é fruto do trabalho da
equipe EMAP e de todos parceiros
que estão presentes nas diversas cadeias produtivas movimentadas pelo
Porto do Itaqui. Os resultados desses

primeiros meses fortalecem a tendência de fechar 2021 com mais de 27 milhões de toneladas movimentadas,
mantendo a curva de crescimento”,
aﬁrma o presidente do Porto do Itaqui, Ted Lago.
As cargas com maior alta no Porto
do Itaqui no semestre foram as de granéis líquidos, 90% acima do que foi
movimentado no primeiro semestre
de 2020 (e se considerarmos somente
as operações de entreposto, o aumento chegou a 441%). Também tiveram
crescimento as operações de soja
(19%) e de carga geral (7%).

Movimentação cresceu

A movimentação de cargas no setor
portuário do país cresceu 9,4% no primeiro semestre em relação ao mesmo

período do ano passado, aponta o Estatístico Aquaviário da Antaq.
Juntos, os portos organizados, terminais autorizados e arrendados movimentaram 591,9 milhões de toneladas no período.
Em relação ao perﬁl de carga, houve crescimento da movimentação de
granel sólido (6,4%), granel líquido
(11,6%), contêineres (16,3%) e carga
geral solta (19,1%) na comparação
com o primeiro semestre do ano passado.
A expectativa para o segundo semestre, segundo a Antaq, é de que os
portos brasileiros movimentem 626
milhões de toneladas, fechando o ano
com 1,218 bilhão de toneladas, o que
representa aumento de 5,5% em relação ao ano passado.

Sai ba se seu
ce lu lar vai fi car
sem Wha sApp
O WhatsApp informou que a partir de 1° de novembro
não vai mais ser compatível com alguns modelos que
usam versões antigas dos sistemas Android (Google) e iOS (Apple).
Segundo o informe, smartphones com sistema operacional iOS 9 ou inferior e Android 4.0.4 ou anteriores
vão ﬁcar incompatíveis com o aplicativo.
Além da recomendação sobre os sistemas operacionais, a empresa divulgou uma lista de aparelhos de fabricantes como a LG, Samsung e Sony que não vão ter
mais suporte para usar o aplicativo de bate-papo.
Outra notícia divulgada esta semana é que o WhatsApp começou a liberar uma ferramenta para que as
conversas armazenadas em iPhones sejam migradas
para aparelhos com Android.

A novidade é muito importante para os usuários do
aplicativo de mensagens mais popular do Brasil, mas
chega com limitações. Por enquanto, só serve para
quem está trocando um iPhone por um Android.
Confira a lista dos aparelhos que vão perder o suporte do WhatsApp em novembro:

CRIME

5 homens cometem estupro coletivo em Viana
LG: LG Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3
II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II
Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact , Optimus L4 II
Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD e 4X HD, e Optimus F3Q.
Samsung: Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy
SII, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core e
Galaxy Ace 2.
Huawei: Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad
XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S e Ascend D2.
Sony: Xperia Miro, Sony Xperia Neo L e Xperia Arc S.
ZTE: Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 e
Grand Memo.
Outras marcas: Alcatel One Touch Evo 7, Archos 53
Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko
Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea
F1

DOIS HOMENS SUSPEITOS DE PARTICIPAREM DO ESTUPRO COLETIVO DE VULNERÁVEL JÁ FORAM PRESOS NA CIDADE DE PENALVA.
Nesta semana, um caso brutal de
violência sexual foi registrado. Na última terça-feira (7), dois homens suspeitos de cometerem um estupro coletivo de vulnerável contra uma adolescente de 17 anos foram presos na
cidade de Penalva, no Maranhão.
O crime aconteceu no município
de Viana, também no Estado. De acordo com o delegado João Firmo, a vítima, uma amiga e familiares ﬁzeram a
denúncia na 6ª Delegacia Regional,
relatando que o crime teria ocorrido
no último sábado (4).
Ainda segundo o delegado, a vítima
e sua amiga, de forma consentida, foram à um posto de combustível, onde
haviam várias pessoas ouvindo músicas e ingerindo bebidas alcoólicas.

Como aconteceu

De acordo com a vítima, ela e sua
amiga encontraram no local um grupo de rapazes e decidiram se juntar a
eles
Em seguida, também de forma
consentida, as duas meninas foram
com os cinco homens para um sítio na
região para continuar a consumir bebidas alcoólicas.
Segundo a amiga da adolescente de
17 anos, no caminho de volta entre o
sítio e a residência da vítima, os cinco
rapazes abusaram sexualmente da vítima com toques íntimos e sexo oral,
estando ela em estado de inconsciência e em embriaguez completa, conﬁgurando o crime de estupro de vulnerável.

Investigação

Após a denúncia, a Polícia Civil deu
início as diligências, sendo também
solicitado ao judiciário a expedição
do mandado de prisão, que foi prontamente atendido.
Os dois homens foram presos e encaminhados para a sede da 6ª Delegacia Regional de Viana, onde prestaram
seus respectivos depoimentos, sendo
posteriormente levados à Unidade
Prisional de Viana.
As investigações passam a ser coordenadas pela Delegacia Especializada
da Mulher de Viana, que agora busca
identiﬁcar os demais participantes do
crime, para que os mesmos prestem
seus respectivos depoimentos para
esclarecer suas participações no fato.

Os motivos

A principal causa para a perda de suporte é que componentes físicos (hardware) e sistemas operacionais (software) de aparelhos mais antigos não suportam
operar de maneira 100% estável todas as funções que estão sendo ou vão ser adicionadas ao Whatsapp.
Também existem fatores ligados a questões de segurança, já que as interfaces antigas não são mais atualizadas, deixando margem para ataques cibernéticos como
roubo de dados.
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RETORNO

SEM DANIEL COSTA

Sampaio procura
um novo camisa 10

Rodrigo Caio faz treino
completo com time

Com a saída de Daniel Costa, que foi para o Manaus-AM, clube deve anunciar hoje o
nome do substituto. Enquanto isso, o zagueiro Paulo Sérgio retornou da Arábia
NERES PINTO

O

Sampaio Corrêa deverá
anunciar hoje ou amanhã a
contratação de um novo
meia de armação. Uma lista
de opções está com o presidente Sérgio Frota, após a conﬁrmação da saída
de Daniel Costa, que rescindiu contrato e foi para o estado do Amazonas
defender as cores do Manaus na Série
C do Campeonato Brasileiro. Para decidir sobre o camisa 10, o dirigente só
depende de uma palavra do técnico
Felipe Surian.
Ao mesmo tempo em que Daniel
deixa o Tricolor, um zagueiro pode estar sendo reintegrado neste ﬁm de semana. O maranhense Paulo Sérgio,
que retornou da Arábia, onde não se
adaptou e sequer foi transferido, vem
treinando na academia do CT José
Carlos Macieira e negocia sua reinte- SAMPAIO VEM DE DERROTA FORA DE CASA PARA A PONTE PRETA, EM SÃO PAULO.
gração ao elenco.
pontos. O vencedor ultrapassa o con- lesão. O meia Nádson vê o jogo contra
corrente, mas não entra no G4. A par- o Operário como um dos mais difíClassificação
A gangorra da Série B do Campeo- tida será disputada no Estádio Caste- ceis, apesar de ser disputado em São
nato Brasileiro deixou o Sampaio Cor- lão, em São Luís, no sábado (11), às Luís. “Com certeza será uma partida
rêa na oitava colocação, após os últi- 16h30. A equipe paranaense venceu complicada, mas nosso grupo está
mos resultados da rodada. O Tricolor, no primeiro turno, em Ponta Grossa e bem focado, ciente das diﬁculdades, e
que terminou em sexto lugar depois agora os tricolores pretendem dar o vamos dar o máximo em campo para
conseguir a vitória”, aﬁrmou ao site
da derrota (3 a 2) para a Ponte Preta, troco.
só não perdeu mais posições devido à
Para a próxima partida, o time ma- oﬁcial do clube.
Não houve folga no feriado. Na terineﬁciência dos concorrentes mais ranhense poderá entrar em campo
próximos. Hoje, a classiﬁcação apon- com a mesma formação anterior, uma ça-feira, Dia da Independência, o gruta o Coritiba na liderança com 45 pon- vez que não teve nenhum jogador pu- po deu prosseguimento à preparação
tos, seguido por CRB (40), Goiás (39), nido pelo terceiro cartão amarelo. O e realizou atividades no CT José CarBotafogo (38), Avaí e Guarani (37), técnico Felipe Surian estuda a melhor los Macieira. O trabalho teve observaNáutico (35) e Sampaio 34. O Vasco, forma tática para obter o resultado ções em todos os setores por parte do
que em princípio era apontado como positivo. Pode, inclusive, começar no técnico Felipe Surian. Com uma luxauma série ameaça aos bolivianos, está 4-3-3, com o atacante Pimentinha ção no cotovelo, o zagueiro Nilson Júno nono lugar com 32 pontos.
desde o início. Na lateral-esquerda nior segue como sendo o grande desO próximo jogo do Sampaio será poderá haver mudança, com o retor- falque. Éder Lima deve ser mantido ao
contra o Operário-PR, que tem 32 no de Zé Mário, já recuperado de uma lado de Joécio.

SÉRIE D

Moto Club está pronto e Ted Love vai jogar

RODRIGO CAIO ESTÁ FORA DA EQUIPE DESDE DE JULHO.
Ausente desde o dia 25 de julho por causa de um problema no joelho, Rodrigo Caio volta ao time do Flamengo no próximo domingo, contra o Palmeiras, em São
Paulo, se tudo correr dentro do esperado. Na última
quarta-feira (8), pela primeira vez ele participou de uma
atividade completa ao lado dos companheiros.
O jogador ainda será avaliado nas atividades que antecedem ao jogo.
O atacante Bruno Henrique, que se recupera de uma
lesão grau 2 na coxa direita, segue o trabalho à parte no
gramado sob a supervisão dos ﬁsioterapeutas. É dúvida
para enfrentar o Palmeiras, pela 20ª rodada.
Com 16 jogos disputados, o Flamengo é o quinto colocado com 31 pontos.

Bruno Henrique ainda é dúvida

Ainda se recuperando de uma lesão na coxa direita,
Bruno Henrique foi a campo. O atacante realizou um
trabalho acompanhado por ﬁsioterapeutas, separado
do restante do elenco do Flamengo.
A presença de Bruno Henrique contra o Palmeiras
não está garantida. Na última semana, o atacante ainda
se tratava internamente da lesão. A ida a campo com ﬁsioterapeutas é um novo passo da recuperação, mas o
jogador ainda precisa ser entregue à preparação física e,
depois, ser integrado ao elenco.
Como o jogo contra o Palmeiras é no próximo domingo, Bruno Henrique precisaria passar por todo este processo em quatro dias para ﬁcar à disposição.
Bruno Henrique se lesionou na partida de ida contra
o Grêmio, no dia 25 de agosto, em Porto Alegre. Ele desfalcou a equipe contra o Santos e, desde então, vem se
recuperando no Ninho do Urubu.

VASCO

Guto Ferreira e Diniz
são procurados

GUTO FERREIRA FICOU 17 MESES À FRENTE DO CEARÁ.

O PRIMEIRO JOGO ENTRE MOTO E CASTANHAL SERÁ DISPUTADO EM SÃO LUÍS, NO DOMINGO (12), ÀS 15H30, NO NHOZINHO SANTOS.
O Moto Club ainda tem mais um
dia de treino visando o próximo jogo
na Série D do Campeonato Brasileiro,
mas o técnico Zé Augusto já tem praticamente deﬁnido o time que entrará
jogando contra o Castanhal, com o retorno de Danúbio no ataque e Lucas
Hulk no meio de campo. Os desfalques serão o volante Vander e o atacante Felipe Cruz, que receberam a
terceira advertência com cartões
amarelos. Ted Love, que havia pedido
a rescisão, aceitou continuar no clube.
O volante Hulk retornou aos treinos, após uma lesão que o afastou do
jogo anterior e tem chances de ser escalado como titular. Outro volante
(Abu) está de sobreaviso, mas no ataque a volta de Danúbio é certa.
A provável formação inicial: João

Paulo; Diego Renan, Gustavo, Anderson Cearense e Esquerdinha; Codó,
Lucas Hulk (Abu) e Ted Love; Henrique, Márcio Diogo e Danúbio. O primeiro jogo entre Moto e Castanhal será disputado em São Luís, no próximo
domingo (12), às 15h30, no Nhozinho
Santos, e o segundo, em território paraense, no dia 19, às 15h, conforme
decisão da CBF.

Ted Love mantido

Depois de pedir a rescisão contratual com o Moto Club, o meia Ted Love voltou atrás e resolveu continuar
no clube no início da noite de segunda-feira. Tudo ﬁcou acertado durante
uma conversa entre o supervisor André e o proﬁssional.
Love havia informado o desejo de
não permanecer na equipe rubro-ne-

gra, por conta de um desentendimento que teve com o meia Márcio Diogo
durante o jogo do último sábado (3),
contra o Tocantinópolis. A discussão
foi muito áspera.
O presidente Natanael Júnior, ao
tomar conhecimento de que Love não
pretendia continuar no clube, disse
na ocasião à reportagem de O Imparcial. “Vou liberar! Vamos tentar encontrar um substituto, depois de avaliar com a comissão”.
Mais tarde, o presidente aﬁrmou.
“Ele mudou de ideia agora à noite”. O
dirigente informou ainda que a vigência do contrato do atleta é até o próximo mês de outubro. Love também
postou nas redes sociais a decisão de
permanecer no clube, onde foi o grande destaque da primeira etapa da Série D do Brasileiro.

Mesmo com o próximo jogo marcado para o próximo
dia 16, contra o CRB, a diretoria do Vasco espera deﬁnir
rapidamente o nome de seu novo treinador após Lisca
ter pedido demissão. O comando do futebol deﬁniu suas prioridades, e Guto Ferreira e Fernando Diniz, que recentemente deixaram Ceará e Santos respectivamente,
estão no radar.
Adriano Spadoto, agente de Guto Ferreira, conﬁrmou
ter conversado com o executivo de futebol do Vasco, Alexandre Pássaro, na noite da última quarta. Guto pretende separar um tempo para descansar já que ﬁcou 17 meses à frente do Ceará, de março de 2020 até a semana
passada.
Apesar do desejo por férias após longo período de trabalho, Guto entende que um clube com o tamanho do
Vasco é de fato uma grande oportunidade. Spadoto tem
ótima relação com Pássaro, o que pode ajudar a viabilizar a negociação
Fernando Diniz, que trabalhou com Alexandre Pássaro no São Paulo, também é bem cotado em São Januário.
Ele foi demitido pelo Santos no último ﬁm de semana
após derrota para o Cuiabá.
Conhecido por montar equipes que têm gosto pela
bola no pé, Diniz é visto como opção interessante para
fazer o Vasco voltar a jogar bola.

IMPAR
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SAIU O TRAILER!

ATÉ DIA 12

Aberta votação para
o Ilha Música Festival

KeanuReevesdevolta
emMatrixResurrections

O concurso cultural vai premiar 10 canções autorais e inéditas que tenham como tema
a cidade de São Luís, as belezas e encantos da Ilha do Amor

O

aniversário da cidade de
São Luís foi celebrado com a
live de apresentação, no canal do Youtube da Secretaria
de Estado da Cultura, das 10 músicas
classiﬁcadas para o Ilha Bela Festival.
Foi aberta a votação popular para selecionar as 3 canções mais votadas. O
evento, realizado pela Secretaria de
Estado da Cultura, no Teatro Arthur
Azevedo, foi fechado apenas para a
produção, equipe técnica e os participantes, seguindo todas as recomendações sanitárias de prevenção á Covid-19.
Realizado pela primeira vez, o concurso cultural, idealizado para comemorar o aniversário de 409 anos da cidade de São, Luís vai premiar 10 canções autorais e inéditas que tenham
como tema a cidade de São Luís, as
belezas e encantos da Ilha do Amor.
No total, 140 músicas foram inscritas,
destas 10 foram selecionadas com critérios como melodia, harmonia, originalidade e criatividade, e claro, São
Luís como inspiração.
“Não foi uma surpresa termos recebido tantas inscrições, porque sabemos que temos diversos compositores no Maranhão, pessoas que estão
compondo músicas todos os dias,
mesmo no perido de pandemia, onde
nós imaginamos que está tudo parado
na cultura, o que está parado na verdade, é o ápice da cultura, que é a
apresentação, mas a produção cultural está sendo feita todos os dias. Basta você andar por nossas ruas. Sabemos que temos muito talento e que
tem muita gente produzindo o tempo
todo”, disse o secretário de Estado da
Cultura, Anderson Lindoso.
Foram classiﬁcadas as músicas:
“Cidade de Luz”, composição de Gil-

4º LONGA DA SAGA DE FICÇÃO CIENTÍFICA DIVULGA TRAILER.

FOI ABERTA A VOTAÇÃO POPULAR PARA SELECIONAR AS 3 CANÇÕES MAIS VOTADAS.
van Frazão; “Tamboreio!”, de Felipe
Costa Cruz e Lara Moura; “Minha Bela
Ilha”, de Brenda Mendes; “Ilha Encantada”, de Manuel Baião de Dois; “Ilha
de Mar”, de Chico Nô; “São Luis Style”,
de Emilio Sagaz; “Nossa Ilha”, de Augusto Bastos; “Imã”, de Josifran; e “Pérola Rara”, de Marcelo Chalvinsk.
A ordem de apresentação obedeceu ao critério de sorteio, A primeira
música foi “Francesinha”, de Allysson
Ribeiro interpretada por ele mesmo.
Em seguida apresentaram-se: Emilio
Sagaz, com “São Luis Style”; Manuel
Baião de Dois, com “Ilha Encantada”;
Gilvan Frazão, com “Cidade de Luz”;
Josifran, com “Imã”; Brenda Mendes,
com “Minha Bela Ilha”; Lara Moura,
com “Tamboreio!”; Chico Nô, com
“Ilha de Mar”; Flávio Eduardo, com
“Pérola Rara”; Jesiel Bives, com “Nossa
Ilha”.
Ao ﬁnal, todos os artistas se juntaram para cantar a música que inspirou o nome do festival, “Ilha Bela”, de
autoria de Carlinhos Veloz. Todos os
artistas foram acompanhados por
uma banda composta por: Dogival

(bateria), Carlos Raqueth (baixo), Lin
Júnior (diretor musical), Marcos Cliff
(teclado), Dark Brandão (percussão),
Whashington Araújo (percussão),
Fernando (backing vocal), Laiane
Araújo (backing vocal), Dricca Araújo
(backing vocal), Socorro Choairy
(produção), Ramizes Júnior (rhoudie), Daniel Miranda (trombone), Celso Bastos (sax tenor), Marcos Aurélio
(Trompete), Ricardo Mendes (sax alto
e ﬂauta). A direção geral foi de Guilherme Jr. e Jonatan Cardoso. A apresentação foi de Luiza Luz.
A votação popular é aberta e está
disponível até as 18h do dia 12 (domingo), no site da Secma (cultura.ma.gov.br). O resultado será divulgado após o encerramento da votação.
Além de ter sua música difundida e
divulgada em todo o estado, o primeiro lugar do Ilha Bela Festival vai receber o prêmio de R$ 10.000,00, o segundo colocado R$ 7.000,00, e o terceiro R$ 5.000,00. Do quarto ao décimo colocado, serão pagas as premiações de R$ 1.000,00.

"SEJA LUZ"

Novo mural de Kobra instiga a repensar valores

O artista urbano Eduardo Kobra
terminou em São Paulo o mural “Seja
Luz”, mais uma obra com o tema da
pandemia do Covid-19. O mural de 30
metros de altura por sete metros de
largura ﬁca na rua Oscar Freire, nos
Jardins. Pintado com esmalte, látex
acrílico e spray, demorou cerca de duas semanas para ser realizado.
Segundo o artista, que no mural
pintou “O Pensador”, de Auguste Ro-

din (1840 a 1917), dentro de uma lâmpada, esse trágico momento de pandemia deve levar a humanidade a repensar valores. “Cada um precisa reﬂetir sobre que tipo de entrega e atitude deve ter para ser luz na escuridão”,
diz o muralista. “Acima de tudo é preciso ser luz na vida de alguém e fazer a
diferença. É fundamental, mais que
só ﬁcar nas palavras e nas Redes Sociais, ouvir o outro, pensar no outro e
fazer o bem”, aﬁrma.
Em maio deste ano, Kobra lançou
em São Paulo, na rua Henrique
Schaumann, em frente à Igreja do Calvário, o mural “Coexistência – Memorial da Fé por todas as vítimas do Covid-19”, onde retrata crianças de cinco religiões – Islamismo, Budismo,
Cristianismo, Judaísmo e Hinduísmo.
A obra traz uma mensagem de fé e de
esperança, ao mesmo tempo em que
lembra as vítimas do Covid-19 e destaca a importância da Ciência, simbolizada pelo fundamental uso de máscaras.
Pouco antes, na primeira ação do
recém-criado Instituto Kobra, que
tem como base a premissa de que a
arte é um instrumento de transformação, o artista paulistano transformou
um cilindro de oxigênio, em desuso,
de 1m30, em uma obra de arte, exemplar único, chamada “Respirar”. Kobra pintou o cilindro como se fosse
um recipiente transparente, com uma
árvore plantada dentro. “A mensagem
central é a importância da vida. Que o
sopro da minha arte ajude a levar um
pouco de oxigênio para os hospitais
mais necessitados e, ao mesmo tempo, provoque a reﬂexão sobre a importância de usar máscaras, lavar as
mãos constantemente, manter o isolamento social e, claro, de preservar a
natureza, que é um patrimônio de toda a humanidade”, disse.

A obra foi adquirida por 700 mil reais. Os recursos obtidos com a venda
da peça foram aplicados integralmente na construção de duas usinas de
oxigênio, entregues à Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas. Na prática, isso signiﬁcou que 20 leitos de
UTI’s beneﬁciados 24h por dia, numa
ação perene, que ﬁcaram como legado. Em um dia, a usina gera 480 horas
de oxigênio. Em um mês, são 14.400
horas. “A título de comparação, um cilindro abastece um leito de UTI com
oxigênio por até 10 horas. Ou seja, para fazer uma entrega equivalente à
usina, seriam necessários mais de
1.400 cilindros por mês. Com 700 mil
conseguiríamos comprar 350 cilindros, o que equivaleria a 3.500 horas”,
contou o muralista.
Em fevereiro de 2021, Kobra doou
ao Instituto Butantan e à Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz) dois painéis
(um para cada instituição) de um metro e oitenta por um metro em oitenta,
que fez meses antes, inspirado na esperança do desenvolvimento de vacinas para imunizar as pessoas contra o
Covid-19.
Sobre Eduardo Kobra
Kobra é um expoente da neo-vanguarda paulistana. Começou como
pichador, tornou-se graﬁteiro e hoje
se deﬁne como muralista. Seu talento
brota por volta de 1987, no bairro do
Campo Limpo com o pixo e o grafﬁti,
caros ao movimento Hip Hop, e se espalha pela cidade e pelo mundo. Muitos críticos aﬁrmam que a característica mais marcante de Kobra é o domínio do desenho e das cores. Mas o
que é fundamental para o artista é o
olhar.
Hoje, os murais de Kobra estão em
cerca de 35 países e em diversas cidades e estados brasileiros.

A Warner Bros revelou o primeiro trailer do aguardado Matrix Resurrections, quarto longa da saga de ﬁcção
cientíﬁca que traz Keanu Reeves novamente no papel de
Neo.
O trailer foi precedido de um site oﬁcial interativo,
acessível através do link whatisthematrix. No endereço,
uma multiplicidade de teasers foram disponibilizados
como uma experiência personalizada (em tempo real)
para o tempo e localização geográﬁca de cada usuário.
Quando os usuários escolhem uma pílula azul ou vermelha, é lançado um teaser trailer com visuais pré-selecionados e pré-aprovados intercambiáveis, GFX e com
narração.

O novo capítulo da franquia
estrelada por KeanuReeves e
Carrie-Anne Moss tem estreia
prevista para 22 de dezembro de
2021. A direção é o roteiro são de
Lana Wachowski.
O primeiro Matrix foi lançado em 1999. Junto com as
sequências, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions, ambas de 2003, a franquia faturou US$1,6 bilhão nas bilheterias mundiais.

FESTIVAL DE CINEMA

Cinemalatino-americano
levadenúnciasàVeneza

RODRIGO SANTORO EM LONGA BRASILEIRO “7 PRISIONEIROS” .
Como um grito de dor, o cinema latino-americano
denuncia injustiças, racismo, classismo e escravidão
moderna no Festival de Veneza, com cenas realistas que
surpreender os espectadores. “Essa história é agoniante”, diz, ainda impressionada, a cineasta italiana Silvana
Sari, 65 anos, após assistir à exibição do ﬁlme brasileiro
“7 Prisioneiros”, na recém-criada premiação Horizonte
Extra. Dirigido pelo americano-brasileiro Alexandre
Moratto, 33 anos, autor do aclamado “Sócrates”, o ﬁlme
narra com eﬁciência e ritmo o terrível fenômeno do tráﬁco de pessoas e da escravidão a que estão submetidos
os trabalhadores, como ocorre no ﬁlme do venezuelano
Lorenzo Vigas, “La Caja”, sobre maquiadoras no México,
que disputa na competição oﬁcial.
Produzido pela Netﬂix, o ﬁlme de Moratto, com Rodrigo Santoro no elenco, mostra o mundo que se esconde em algumas fábricas ou armazéns de uma gigantesca
metrópole como São Paulo, onde centenas de pessoas
são submetidas à escravidão, longe de suas famílias. “A
beleza deste ﬁlme está na direção perfeita, na interpretação intensa de seus atores (alguns deles em sua primeira experiência), na crueza do tema e, principalmente, na capacidade de mostrar o problema sob diferentes
perspectivas, sem apontar o dedo contra alguém “, escreveu o jornal Today sobre o festival.
Com a participação de cerca de 16 ﬁlmes nas diferentes sessões do festival, incluindo quatro na competição
oﬁcial, o cinema latino-americano tem mostrado que
vive um bom momento e que consegue surpreender o
espectador com o presente. Fiel à tradição do cinema
político e de denúncia, uma nova geração de cineastas,
entre eles o mexicano Joaquín del Paso, 35 anos, com “El
hoyo en la cerca” (O buraco na cerca), aborda a questão
da educação no México, seu racismo e classismo, para
retratar as férias de um grupo de adolescentes de uma
elite implacável, assim como seus próprios professores
católicos.

Nedilson Machado

NEDILSON MACHADO

E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

São Luís, sexta-feira, 10 de setembro de 2021

Emaranhartes 2021

Estágio da TIM

“Emaranhartes”, evento que reúne arte,
cultura, música e muito empreendedorismo
criativo está de volta! E desta vez, fará parte
do circuito de atrações do Mobiliza São Luís,
uma iniciativa do SEBRAE que transformará
a nossa cidade na Ilha da Criatividade na semana de comemoração dos 409 anos de São
Luís. O evento será aberto ao público, neste
sábado, 11, na Rua Portugal, Centro Histórico de São Luís.

Estão abertas as inscrições para a nova
turma do Programa de Estágio da TIM que
tem como uma das premissas a valorização
da diversidade para criar um ambiente de
trabalho ainda mais inclusivo e inovador. A
operadora oferece 165 vagas em diferentes
regiões do país, mantendo a meta de preencher metade das posições com pessoas negras. Na edição 2020, 64,8% das vagas disponíveis foram ocupadas por pessoas negras.

Pra curtir
Os moradores do
Maiobão e adjacências ganham nesta
sexta-feira, mais uma
loja da Fribal, marca
especialista em carnes.
O Grupo já soma mais
de 50 lojas na capital
maranhense e com
mais esta, os moradores do Maiobão poderão ter mais comodidade e na compra
de seus produtos Fribal.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas / CDL São Luís, Fábio
Ribeiro, prestigiou o grande evento
de inauguração da loja Havan, em
São Luís, na última quarta-feira, 1º
de setembro, na Cohama. O líder lojista fez questão de ressaltar ao empresário Luciano Hang a importância
da instalação do empreendimento na
capital maranhense para fortalecer
o varejo local. No registro, o presidente da CDL São Luís, Fábio Ribeiro,
a presidente da FCDL-MA, Socorro
Noronha, o prefeito Eduardo Braide e
o vereador Osmar Filho, na inauguração da loja Havan em São Luís.

Estão abertas as inscrições para as capacitações do Programa
Trabalho Jovem, no
âmbito do Eixo Cooperação Estratégica
do Governo do Estado
do Maranhão, no Polo Coroatá.

A cantora Fabrícia é
uma das atrações do
“Samba Axé” neste sábado no Centro Histórico. Também vão animar a festa, os grupos
Argumento e Os Parças, que estarão no comando do samba e pagode. A “Samba Axé”
vai acontecer no Reviver Hostel, um point
que ganhou o coração
dos ludovicenses, muito bem localizado, pertinho da Rua do Giz,
eleita uma das ruas
mais bonitas do país
pela Casa Vogue.

Os cursos serão realizados nos dias 22 e 23
de setembro, com duração de duas horas
cada turma, no Centro Educacional Clodomir Milet (ao lado
do Fórum de Justiça
de Coroatá).
Com adiamento de
um ano por conta da
pandemia de Covid19, a 34ª Bienal de
São Paulo chega com
tudo!
Até o dia 5 de dezembro, o público entra
em contato com a
produção de artistas
que traduzem muito
bem o espírito de seu
tempo em suas obras.
O evento é sempre
grandioso. Dessa vez,
só no Pavilhão Ciccillo Matarazzo estão
expostos mais de
1.100 trabalhos de 91
artistas de todos os
continentes.

O secretário municipal
de turismo, Saulo Santos, comemora os primeiros resultados do
movimento turístico
em São Luís na Semana da Pátria. Seguindo
as previsões divulgadas a circulação de
passageiros no Aeroporto Internacional de
São Luís (MA), aumentou em 82% durante
este feriadão da Independência. Em 2020,
11.018 passageiros desembarcaram na capital. E vamos que vamos.

Centro de Convenções

Feira Cultural

3° Talk Global Study

Atenção produtores de eventos. O Sebrae realizou nesta quinta-feira, 9, evento para apresentar a revitalização do Centro de Convenções Governador Pedro Neiva de Santana, que hoje está
integrado ao Multicenter Negócios e Eventos,
que também reúne o pavilhão de exposições do
Multicenter Sebrae e o espaço de inovação SebraeLab.
Com sete mil metros quadrados de área construída, o centro de convenções dispõe de dois
auditórios, um com capacidade para 1.500 pessoas e outro abriga até 300 pessoas.

O Centro Socioeducativo de Internação Provisória da Região Tocantina (CSIPRT), unidade
da Fundação da Criança e do Adolescente (Funac), realizará, nesta sexta-feira, a Feira Cultural
“Esse é o meu estado: conhecer para pertencer”,
com a proposta de integrar socioeducandos,
servidores e sociedade para construção de sentimento de pertencimento e valorização cultural e turística dos municípios de São Luís e Região Tocantina. O evento é a culminância das
ações realizadas com os socioeducandos e será
dividida em eixos.

A BMI, empresa que organiza algumas das
maiores feiras internacionais de educação em
todo o mundo, está realizando o 3° Talk Global
Study, evento on-line gratuito para estudantes
que querem fazer intercâmbio. Nessa edição,
que acontece no próximo dia 16 de setembro,
serão reunidas universidades de diversos países: Estados Unidos, Reino Unido, Austrália,
China, Canadá, Espanha, França, Irlanda Itália e
Japão. No evento, os estudantes podem conversar e tirar dúvidas diretamente com as universidades, faculdades, entre outras organizações.

VIP LEILÕES GESTÃO E LOGÍSTICA LTDA
AVISO DO EDITAL DE LEILÃO

Vicente Paulo
Leiloeiro Oﬁcial

“ELETRONICO / ONLINE” Nº09-2021/CONSERVADOS DETRAN- MA. DATA:27.09.2021, as 09
Horas. VIP Leilões Gestão e Logística Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 08.187.134/0001-75, na
condição de CONCESSIONÁRIA PÚBLICA de Serviços de Remoção, Guarda e Alienação de
Veículos Apreendidos em Operações de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito Do
Maranhão, em conformidade com o Contrato de Concessão Pública nº 07/2016 de 3 março
dede 1993, que institui normas para Licitações e contratos da Administração Pública, Lei
Federal nº 6.575, de 30 de setembro de 1978, que dispõe sobre o depósito e venda de veículos
removidos, apreendidos e retidos, em todo o Território Nacional pelas autoridades de trânsito,
Lei Federal nº 9.503/97, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro
- CTB no seu Artº. 328, Alterado pela Lei nº 13.160 de 25.08.2015, Resolução 623/16 do
CONTRAN, Lei Federal nº 8.722, de 27 de outubro de 1993, que torna obrigatório a baixa de
veículo vendidos como sucata, Decreto Federal n° 21.981/32 que regula a realização de leilões
públicos no país, e em conformidade com as demais normas e regulações infra-legais atinentes
à espécie, que fará realizar, por intermédio do Leiloeiro Oficial do Estado do Maranhão, Sr.
VICENTE PAULO ALBUQUERQUE, Matrícula 12/96-JUCEMA, Leilão Público, do tipo maior
lance, para a alienação de veículos na condição de CONSERVADOS apreendidos e removidos
nas operações de trânsito promovidas/realizadas pelo DETRAN-MA e não recuperados por
seus proprietários nos prazos e formas legais. O leilão acontecerá na modalidade " ELETRONICO / ONLINE”, no dia 27 de setembro de 2021, às 09 horas, sendo o pregão ONLINE realizado
no site da Vip Leilões, www.vipleiloes.com.br SÃO LUÍS/MA. Mais informações sobre o edital de
Leilão nº09-2021/ CONSERVADOS DETRAN-MA, que encontra-se disponível de forma gratuita
no site do DETRAN-MA (www.detran.ma.gov.br) e no site do Leiloeiro Oficial (www.vipleiloes.com.br) ou ainda pelo telefone (98) 3042-1090.

VIP LEILÕES GESTÃO E LOGÍSTICA LTDA
AVISO DO EDITAL DE LEILÃO

Vicente Paulo
Leiloeiro Oﬁcial

A SEGEP - Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores, por meio
de sua Comissão Especial de Alienação de Bens Móveis Patrimoniais Alienáveis, com endereço
na Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Edifício Clodomir Milet, 4º andar, Calhau, nesta cidade,
torna público que fará realizar no dia 28 de Setembro de 2021, a partir das 10:00 horas, LEILÃO
PÚBLICO TIPO MAIOR LANCE OFERTADO, na modalidade ON-LINE/ELETRÔNICA no site
www.vipleiloes.com.br, para alienação de veículos pertencentes ao seu patrimônio e inservíveis
ao seu uso, pelo Leiloeiro Público Oficial do Estado do Maranhão Sr. VICENTE PAULO
ALBUQUERQUE, Matrícula 12/96-JUCEMA, nos termos da Lei n.º 8.666/93 e do Decreto n.º
21.981/32, em conformidade com o Contrato nº 018/2019 - ASSEJUR/ SEGEP. O edital com a
lista de todos os veículos poderão ser retirados no site: www.vipleiloes.com.br/leilao/230721SEGEPMA e www.segep.ma.gov.br/licitacoes(site da Segep).
São Luis, MA 10 de SETEMBRO 2021.
VICENTE PAULO ALBUQUERQUE.

