
Ano XCIV   Nº 36.492 |  SÃO LUÍS, SEXTA-FEIRA 10 DE SETEMBRO  DE 2021   |   CAPITAL E INTERIOR  R$ 2,00 @imparcialonline @oimparcial 98 98232.0262@OImparcialMA

NOSSOS TELEFONES:  REDAÇÃO 982320262   •   COMERCIAL 991151624   •   CAA - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE 991445645  

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

 Trovão das BRs 

 

FERIADÃO    PRF registra 50% mais acidentes que 2020

Entregue 
1ª etapa de 

obras na 
Rua do Giz PÁGINA 9

Moto Club está 
pronto e Ted Love 

vai jogar
O primeiro jogo entre Moto e Cas-

tanhal será disputado em São Luís, 
no próximo domingo (12), às 15h30, 

PÁGINA 10

Esquerda maranhense 
deve apoiar ato do dia 12

PÁGINA 3 

T E R C E I R A   V I A 

PÁGINA 8

Sampaio procura
 um novo camisa 10

PÁGINA 10

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

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 anti-
gas dos sistemas Android (Goo-

gle) e iOS (Apple). PÁGINA  9

Entrega de obras  nos 409 anos de São Luís
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

Divulgado trailer em Matrix Resurrections
A Warner Bros revelou o primeiro trailer do aguardado Matrix Re-

surrections, quarto longa da saga de ficção científica que traz Keanu 
Reeves novamente no papel de Neo.  PÁGINA 11

PÁGINA  7

Governo 
lança Juçara, 

atendente 
virtual

PÁGINA 7
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“A harmonia entre eles não é vontade minha, mas determinação constitucional que
todos, sem exceção, devem respeitar”, disse Bolsonaro

APÓS ENCONTRO COM TEMER

Bolsonaro volta atrás em
ameaças contra o STF

E
m meio à es ca la da da cri se en- 
tre os Po de res, o pre si den te da 
Re pú bli ca, Jair Bol so na ro, em 
um ato ra ro, vol tou atrás em 

su as fa las con tra o STF no 7 de Se tem- 
bro. Por meio de uma de cla ra ção pu- 
bli ca da pe lo Pla nal to nes ta quin ta-
fei ra (9/9), o che fe do Exe cu ti vo dis se 
não te ve a in ten ção de agre dir qual- 
quer um dos Po de res.

“A har mo nia en tre eles não é von ta- 
de mi nha, mas de ter mi na ção cons ti- 
tu ci o nal que to dos, sem ex ce ção, de- 
vem res pei tar”, dis se Bol so na ro.

Ele tam bém lem brou que as di ver- 
gên ci as com o mi nis tro Ale xan dre de 
Mo ra es ini ci a ram-se no âm bi to do 
inqué ri to das fa ke news e, ape sar de 
dis cor dar das de ci sões, não as de so- 
be de ce rá e fa rá as de vi das con tes ta- 
ções por meio das vi as pro ces su ais.

Bol so na ro dis se en ten der que as 
pes so as que têm vi da pú bli ca não têm 
o di rei to de pre ju di car a vi da dos bra- 
si lei ros.

“Na vi da pú bli ca as 

pes so as que exer cem o 

po der, não têm o di rei to 

de ‘es ti car a cor da’, a 

pon to de pre ju di car a 

vi da dos bra si lei ros e 

sua eco no mia”.

A ATITUDE DEIXOU ALIADOS BOLSONARISTAS RADICAIS DESORIENTADOS.

MARCOS CORRÊA

Ele, en tão, dis se que su as fa las no 
dia 7 de cor re ram “do ca lor do mo- 
men to” e que su as ati tu des “sem pre 
vi sa ram o bem co mum”. O pre si den te 
da Re pú bli ca, por tan to, co lo cou-se à 
dis po si ção pa ra con tri buir com os de- 
mais Po de res e re es ta be le cer a har- 
mo nia en tre eles.

A ati tu de dei xou ali a dos bol so na- 
ris tas ra di cais de so ri en ta dos. Em gru- 
pos de apoio ao pre si den te, aque les 
que es pe ra vam uma ação mais ex tre- 
ma do pre si den te Bol so na ro com re la- 
ção ao mi nis tro Ale xan dre de Mo ra- 
es se dis se ram frus tra dos.

Em Bra sí lia, os ma ni fes tan tes que 

res ta ram es pe ram ori en ta ções. Os ca- 
mi nho nei ros, já pres si o na dos pe la 
Po lí cia Mi li tar, di zem que só sai rão do 
lo cal se hou ver um pe di do di re to do 
pre si den te Jair Bol so na ro. O mes mo 
va le pa ra ou tras es tra das blo que a das 
pe lo país.

A no ta, no en tan to, não com bi na 
com o vo ca bu lá rio do pre si den te da 
Re pú bli ca, o que le van tou dú vi das so- 
bre sua au to ria, in clu si ve ge ran do dú- 
vi das en tre apoi a do res. O ex-pre si- 
den te da Re pú bli ca, Mi chel Te mer 
(MDB), que se reu niu com Bol so na ro 
ho je, ad mi tiu ter es cri to o pro nun ci a- 
men to.

CÂMARA

Aprovado texto-base do novo Código Eleitoral

COM CERCA DE 900 ARTIGOS, O PROJETO É RESULTADO DO GRUPO DE TRABALHO DE REFORMA DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL.

A Câ ma ra dos De pu ta dos apro vou,
por 378 vo tos a 80, o tex to-ba se do
pro je to de lei do no vo Có di go Elei to ral
(Pro je to de Lei Com ple men tar
112/21), que con so li da to da a le gis la- 
ção elei to ral e te mas de re so lu ções do
Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral (TSE) em
um úni co tex to.

Com cer ca de 900 ar ti gos, o pro je to
é re sul ta do do gru po de tra ba lho de
re for ma da le gis la ção elei to ral, com- 

pos to por re pre sen tan tes de di ver sos
par ti dos.

O tex to foi apro va do na for ma do
subs ti tu ti vo da re la to ra, de pu ta da
Mar ga re te Co e lho (PP-PI). Uma das
ino va ções é a au to ri za ção da prá ti ca
de can di da tu ras co le ti vas pa ra os car- 
gos de de pu ta do e ve re a dor (elei tos
pe lo sis te ma pro por ci o nal). Es se ti po
de can di da tu ra ca rac te ri za-se pe la to- 
ma da de de ci são co le ti va quan to ao
po si ci o na men to do elei to nas vo ta- 
ções e en ca mi nha men tos le gis la ti vos.

O tex to tra ta ain da de

vá ri os te mas, co mo

ine le gi bi li da de,

pres ta ção de con tas,

pes qui sas elei to rais,

gas tos de cam pa nha,

nor ma ti za ções do TSE,

aces so a re cur sos dos

fun dos par ti dá rio e de

cam pa nha, en tre ou tros.

O Ple ná rio ana li sa ago ra os des ta- 
ques apre sen ta dos pe los par ti dos na
ten ta ti va de mu dar tre chos do re la tó- 
rio.

ME DI DA PRO VI SÓ RIA

STF dá 48 ho ras pa ra
Bol so na ro ex pli car
al te ra ção em Mar co
Ci vil da In ter net

A mi nis tra do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF) Ro sa
We ber de ter mi nou, nes ta quin ta-fei ra (9/9), o pra zo de
48 ho ras pa ra que o pre si den te Jair Bol so na ro, o ad vo ga- 
do-ge ral da União, Bru no Bi an co Le al, e o pro cu ra dor-
ge ral da Re pú bli ca, Au gus to Aras, se ma ni fes tem so bre a
pu bli ca ção da me di da pro vi só ria (MP) 1.068, que al te ra
pon tos do Mar co Ci vil da In ter net.

A me di da foi to ma da pe la mi nis tra em res pos ta à
ações mo vi das por di ver sos par ti dos de opo si ção. Na úl- 
ti ma ter ça-fei ra (7), o PSDB e o So li da ri e da de pro to co la- 
ram Ações Di re tas de In cons ti tu ci o na li da de (Adin) con- 
tra a MP edi ta da por Bol so na ro na úl ti ma se gun da (6).

A Se cre ta ria-Ge ral da Pre si dên cia da

Re pú bli ca afir mou que a

MP “re for ça di rei tos e ga ran ti as de

usuá ri os de re des so ci ais”.

“Fi ca rão as sim dis ci pli na dos de mo do mais con cre to
os di rei tos dos usuá ri os à li ber da de de ex pres são e à am- 
pla de fe sa e ao con tra di tó rio no am bi en te das re des so- 
ci ais”, dis se a no ta.

Pa ra o pre si den te na ci o nal do par ti do, Bru no Araú jo,
o tex to da me di da afron ta o Mar co Ci vil da In ter net e
“in vi a bi li za o com ba te à dis se mi na ção de no tí ci as fal sas
nas re des so ci ais e dei xa ca mi nho aber to pa ra ata ques à
de mo cra cia”.

Ou tros par la men ta res já pe di ram ao pre si den te do
Con gres so, Ro dri go Pa che co (DEM-MG), que de vol va a
MP.

O lí der da opo si ção na Câ ma ra, o

de pu ta do Ales san dro Mo lon (PSB-

RJ), que foi re la tor do pro je to de lei

que ins ti tuiu o Mar co Ci vil da

In ter net, já en vi ou um ofí cio a

Pa che co nes se sen ti do, as si na do

por ele e de mais lí de res de par ti dos

da opo si ção.

“Que ro crer que o Pre si den te Pa che co vai de vol ver a
MP. […] En quan to a MP es ti ver em vi gor, a in ter net se rá
um cam po ain da mais fér til pa ra cam pa nhas de ódio e
de sin for ma ção, se jam so bre co vid, va ci nas e re mé di os,
se jam so bre as elei ções ou ata ques à de mo cra cia. Bol so- 
na ro edi tou es sa MP às vés pe ras do 7 de se tem bro pa ra
po der con ti nu ar es pa lhan do men ti ras na in ter net e ten- 
tan do ma ni pu lar seus se gui do res sem ne nhum im pe di- 
men to. Não po de pros pe rar uma ini ci a ti va co mo es sa”,
res sal tou Mo lon.

A MP pas sa a va ler a par tir de sua

pu bli ca ção, mas pa ra se tor nar lei

de pen de ain da da apro va ção da

Câ ma ra e do Se na do, que po dem

re jei tá-la.

O pra zo de vi gên cia da me di da pro vi só ria é de 60 di as,
pror ro gá vel uma vez por um pe río do igual de mais 60 di- 
as. Ca so não se ja apro va da no pra zo de 45 di as, con ta dos
da sua pu bli ca ção, a pau ta de vo ta ções da Ca sa le gis la ti- 
va, on de que ela es ti ver, é tran ca da até que se ja vo ta da
ou per ca a va li da de.

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

https://banca.oimparcial.com.br/
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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 MAR TINS
Co mo agen ci as

União em pról da De mo cra cia

"FORA BOLSONARO"

Esquerda maranhense
deve apoiar ato do dia 12

O
s pro tes tos con tra o pre si- 
den te Jair Bol so na ro or ga ni- 
za do por mo vi men tos co mo
Mo vi men to Bra sil Li vre

(MBL), Li vres e Vem pra Rua pa ra o
pró xi mo do min go (12/09) de vem ga- 
nhar um re for ço. Mo vi men tos de es- 
quer da es tão em con ver sas pa ra se
jun tar à ma ni fes ta ção em pe lo me nos
cin co es ta dos.

No Ma ra nhão o go ver na dor,  Flá vio
Di no (PSB), usou sua re de so ci al no
Twit ter pa ra res sal tar a im por tân cia
da par ti ci pa ção de to dos os se gui- 
men tos so ci ais no ato pú bli co con vo- 
ca do pe lo Mo vi men to Bra sil Li vre
(MBL), en tre ou tras for ças po lí ti cas 
acon te ce rá em to do o Bra sil, no pró xi- 
mo do min go (12) con tra o pre si den te
Jair Bol so na ro e a fa vor do im pe a ch- 
ment. “Ab so lu ta men te le gí ti mo: al- 
guns que rem ir em ato con tra Bol so- 
na ro or ga ni za do por for ças de di rei ta,
ou tros não que rem. O mais im por tan- 
te é ocor rer o ato. Quan to mais gen te
con tra gol pe e di ta du ra, me lhor, pois
as sim te re mos elei ções pa ra dis pu tar
con tra a di rei ta”, dis se Flá vio Di no.

O ato que es tá sen do pro mo vi do
co mo uma res pos ta ao mo vi men to
que foi pro mo vi do a fa vor do pre si- 
den te no úl ti mo dia 7 de se tem bro, no
qual ma ni fes tan tes pro tes ta ram em
to do o país a fa vor do pre si den te com
pau tas an ti de mo crá ti cas.

Flá vio Di no tam bém co me mo rou,
no úl ti mo dia 8 de se tem bro, nas re des
so ci ais, a ofi ci a li za ção do PSDB na
opo si ção ao pre si den te Jair Bol so na ro

(sem par ti do).  O go ver na dor afir mou
que é pre ci so “fir me za e am pli tu de
pa ra con ter o gol pe de Es ta do de fla- 
gra do por Bol so na ro”. “Mui to im por- 
tan te a de cla ra ção do PSDB em opo si- 
ção a Bol so na ro. Pre ci sa mos de fir me- 
za e am pli tu de pa ra con ter o gol pe de
Es ta do de fla gra do por Bol so na ro e as- 
se gu rar a elei ção de 2022. É óti mo que
pes so as que não são de es quer da se
ma ni fes tem con tra Bol so na ro. Não é
ho ra de tri bu nal so bre o pas sa do, e
sim de união con tra uma di ta du ra. Se
ti ver mos êxi to, aí te re mos a elei ção de
2022 pa ra de ba ter o pas sa do e o fu tu- 
ro. Se não, o de ba te se rá no cár ce re ou
no exí lio”, res sal tou Di no.

Já o vi ce-go ver na dor Car los Bran- 
dão, usou seu per fil so ci al pa ra co- 
men tar so bre a pos si bi li da de de o seu
par ti do, o PSDB tam bém en ca be çar
uma lu ta pe lo im pe a ch ment do pre si- 
den te Jair Bol so na ro: “O PSDB, mais
uma vez, mos tra com pro mis so com o
Bra sil ao se po si ci o nar pe lo im pe a ch- 
ment de Bol so na ro. O bra si lei ro não
po de ser pe na li za do por um des go- 
ver no que des de nha da cri se sa ni tá- 
ria, se per de na eco no mia e des res pei- 
ta a Cons ti tui ção. Es ta mos to dos jun- 
tos pe lo Bra sil. Ou tro fa to é que as
agres sões ina cei tá veis ao STF de- 
mons tram que o pre si den te não con- 
se gue li dar com os pro ble mas re ais: a
in fla ção, o de sem pre go, a fo me, a
pan de mia. É ho ra de fa zer pre va le cer
a Cons ti tui ção e agir em de fe sa de
nos sa de mo cra cia e, so bre tu do, da so- 
ci e da de”, ob ser vou Bran dão.

Após reu nião exe cu ti va na ci o nal
ex tra or di ná ria con vo ca da pe lo pre si- 
den te na ci o nal da si gla, Bru no Araú jo,

o PSDB anun ci ou, por una ni mi da de,
opo si ção ao go ver no Bol so na ro e iní- 
cio da dis cus são so bre a prá ti ca de cri- 
mes de res pon sa bi li da de pe lo pre si- 
den te da Re pú bli ca. Em no ta di vul ga- 
da o par ti do tu ca no de cla rou que:  “O
PSDB re pu dia as ati tu des an ti de mo- 
crá ti cas e ir res pon sá veis ado ta das pe-
lo pre si den te da Re pú bli ca em ma ni- 
fes ta ções pe lo Dia da In de pen dên cia.
Ao mes mo tem po, con cla ma as for ças
de cen tro pa ra que se unam nu ma
pos tu ra de opo si ção a es te pro je to au- 
to ri tá rio de po der. e pa ra evi tar a vol ta
do mo de lo po lí ti co econô mi co pe tis ta
tam bém res pon sá vel pe la pro fun da
cri se que en fren ta mos”.

 
O PDT na ci o nal, afir mou que vai

par ti ci par do ato, e di vul gou no ta na
quar ta-fei ra (8) de fen den do que “é
ho ra de unir mos  for ças da es quer da à
di rei ta pe lo im pe a ch ment des se pre-
si den te ti ra no e in com pe ten te”. Os
pe de tis tas di zem ain da que “to dos
aque les que re al men te que rem a saí- 
da de Bol so na ro de vem es tar  jun tos
nes te mo men to, sem cál cu los elei to- 
rais pa ra 2022 e sem sec ta ris mo opor- 
tu nis ta” O pre si den te na ci o nal do
PDT, Car los Lu pi, ar ti cu la uma reu- 
nião com di ver sas si glas pa ra de ba ter
a pos si bi li da de de apoio a um even tu- 
al pe di do de im pe a ch ment do pre si- 
den te Jair Bol so na ro.

Par ti ci pa ram da reu ni ao com oMo- 
vi men to Bra sil Li vre (MBL), Li vres e
Vem pra Rua tam bem a União Mu ni- 
ci pal dos Es tu dan tes Se cun da ris tas
(Umes), cen trais sin di cais.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Entrega de obras  nos 409 anos de São Luís

CARLOS BRANDAO  E OS VEREADORES  PAULO VICTOR E   MARQUINHOS E OS SECRETÁRIOS IVALDO RODRIGUES E LÍVIO CORRÊA.

O vi ce-go ver na dor Car los Bran dão
acom pa nha do do ve re a dor Pau lo Vic- 
tor fo ram  na Ilha de Tauá-Mi rim, lo- 
ca li za da na zo na ru ral de São Luís, pa- 
ra vis to ri ar a obra da es tra da que li ga
as co mu ni da des da Ilha. A re a li za ção
da obra foi so li ci ta da pe la Câ ma ra
Mu ni ci pal de São Luís.

São 5 km em Ja ca min e três vi as
trans ver sais pa vi men ta das de 4 km
pa ra aces so às co mu ni da des de Em- 
bau bal, Ilha Pe que na e Ama pá.

“Com es sa ini ci a ti va, o go ver no do
Ma ra nhão le va mo bi li da de, po ten ci a- 
li za a ven da de man di o ca e fa ri nha
pro du zi das no lo cal, além de atrair tu- 
ris mo nas prai as da re gião e me lho rar
o trans por te es co lar das cri an ças”,
dis se Pau lo Vic tor.

Se gun do o vi ce-go ver na dor, Tauá-
Mi rim sem pre re ce beu pro mes sas de
me lho ri as, ano após ano; po rém na da
de con cre to ha via si do re a li za do. “A
ca da no va pro mes sa, vin da de di ver- 

sos seg men tos, mais um ano se se guia
e na da era fei to. Is so mu dou ago ra.
Tam bém ire mos ana li sar a vi a bi li da de
de im plan ta ção de ou tras me lho ri as,
co mo uma es co la de en si no mé dio,
pa ra que os es tu dan tes não pre ci sem
se sa cri fi car in do até es co las dis tan- 
tes”, afir mou.

“Nós, aqui, te mos mui tas ca rên ci- 
as. A es tra da era a prin ci pal de las. Não
é fá cil quan do ado e ce uma pes soa e
pre ci sa mos le var pa ra o hos pi tal, por
exem plo”, co men tou o pre si den te da
As so ci a ção de Mo ra do res Ilha Pe que- 
na-Ja ca mim, Te otô nio Fer nan do Be- 
zer ra Jú ni or.

Tam bém par ti ci pa ram da vis to ria o
ve re a dor Mar qui nhos e os se cre tá ri os
Ival do Ro dri gues e Lí vio Cor rêa.

Mais en tre gas
Na ter ça-fei ra (7), em ce le bra ção à

In de pen dên cia do Bra sil, com o go- 
ver na dor Flá vio Di no e se cre tá rio de
es ta do da edu ca ção, Fe li pe Ca ma rão;

Pau lo Vic tor tam bém par ti ci pou da
en tre ga de du as Es co las Dig nas: CE
Rio Gran de do Nor te e CE Re nas cen- 
ça.

Na quar ta-fei ra (8), em co me mo ra- 
ção aos 409 anos de São Luís, o go ver- 
no do Es ta do en tre gou o Cen tro Edu-
ca Mais Sou sân dra de, no Li ra, to do re- 
for ma do, com a pre sen ça do par la-
men tar.

“É uma hon ra par ti ci par de mo- 
men tos tão im por tan tes pa ra a nos sa
ci da de e pa ra a nos sa gen te. Que ro pa- 
ra be ni zar o go ver na dor Flá vio Di no, o
vi ce-go ver na dor Car los Bran dão e o
se cre tá rio Fe li pe Ca ma rão, por não
me di rem es for ços na ga ran tia de um
es ta do que se ja trans for ma do pe la
edu ca ção”, des ta cou.

Os ve re a do res Jho na tan So a res e
Eu ni ce Chê, do Co le ti vo Nós; o ve re a- 
dor Ed son Ga gui nho, a ve re a do ra
Con ci ta Pin to tam bém mar ca ram
pre sen ça.
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O “ali a do” das BRs

Te se do im pe a ch ment

Ce ná rio de des con fi an ça (1)

Ce ná rio de des con fi an ça (2)

“A in ci vi li da de é uma der ro ta do es pí ri to.
A fal ta de com pos tu ra nos en ver go nha pe -
ran te o mun do”

De lí ri os

Bran du ra

O Tro vão das BRs
O país che gou es ta se ma na à si tu a ção mais ani ma do ra des de

quan do a pan de mia co me çou em fe ve rei ro de 2020. Com a va ci- 
na ção an dan do a pas sos lar gos, os nú me ros de con ta mi na dos e
mor tos pe la co vid-19 des pen cam a ca da dia nu ma es ca la sa tis fa- 
tó ria. La men ta vel men te não es tá ha ven do a con tra par ti da do
che fe do go ver no Jair Bol so na ro. Se ria o mo men to fun da men tal
pa ra que Bol so na ro es ten des se as mãos às ins ti tui ções, ao em pre- 
sa ri a do, aos tra ba lha do res e a so ci e da de co mo um to do pa ra um
pac to sal va ci o nis ta.

No en tan to, o com por ta men to do che fe do go ver no des toa de
tu do que po de ria ser emer gen ci al pa ra fa zer o Bra sil en trar no ei- 
xo. De ini ci ar a es ca la da dos in ves ti men tos pú bli cos e pri va dos, de
pro gra mas de ge ra ção de em pre go e ren da, de con tro le da in fla- 
ção e da aber tu ra ci vi li za da da eco no mia ao mun do. Mas na da
dis so es tá ocor ren do. A cam pa nha an te ci pa da das elei ções de
2022 es tá sal tan do por ci ma dos pro ble mas e atra sa do ain da mais
a tão es pe ra da re to ma da do de sen vol vi men to. O país en trou em
pa ra fu so e quem de ve ria li de rar, vi rou as cos tas pa ra o mo men to
de en fra que ci men to da pan de mia.

O dis cur so mu dou de te ma. As ame a ças aos po de res es pan tam
in ves ti do res e cria uma né voa de in cer te zas. Na da se fa la de de- 
sem pre go, na da de in fla ção, na da de que da na ren da e de fo me e
pri o ri za-se uma rup tu ra ame a ça do ra a ca da dis cur so do pre si- 
den te. São fa las di ri gi das a um pú bi co ra di cal de di rei ta que o
acom pa nha com pu nhos cer ra dos, num ra di ca lis mo as som bro so.
On tem, os ca mi nho nei ros tra va vam ro do vi as fe de rais em 15 es ta- 
dos e xin ga vam com pa la vras de bai xo ca lão ou tros ca mi nho nei- 
ros que ten ta vam rom per blo quei os, pe lo com pro mis so tra ba- 
lhis ta e dis cor da rem da pa ta co a da.

En quan to Bol so na ro par ti ci pa va da cú pu la do Brics (Bra sil,
Rús sia, Ín dia, Chi na e Áfri ca do Sul), te ve que agen dar en con tro
com os “nos sos ali a dos” ca mi nho nei ros que blo que a vam ro do vi- 
as fe de rais em 15 es ta dos. Em tom de ca ma ra da gem, o pre si den te
gra vou áu dio, ape lan do-lhes que pa ras sem com o pro tes to. O ra- 
di cal Zé Tro vão, lí der dos ca mi nho nei ros bol so na ris tas, não gos- 
tou da po si ção e o cha mou de “frou xo”. Eles que rem fe char o Su- 
pre mo Tri bu nal Fe de ral, um cri me de quem ja mais po de ria de
“ali a dos” do pre si den te da Re pú bli ca, de quem ele se des pe de no
ape lo com um afe tu o so: “Man do aqui o meu abra ço”. No fi nal da
fa la.

No Te le gram, Zé Tro vão deu en ten der que es ta va em li nha di re- 
ta com o Pa lá cio do Pla nal to, mes mo co mo fu gi ti vo da Jus ti ça. Ele
foi quem anun ci ou em re de so ci al uma su pos ta reu nião de Jair
Bol so na ro com a co mi ti va de seu gru po.

Se gun do o fo ra gi do Tro vão, no tal en con tro, Bol so na ro iria re- 
ce ber “um pe di do de im pe a ch ment dos mi nis tros do STF e a con- 
ta gem de vo tos na elei ção de 2022”, co mo se to da elei ção não hou- 
ves se a con ta gem de vo tos pe lo TSE.

Tu do is so ocor re no mo men to em que os em pre sá ri os re pre- 
sen tan tes dos se to res va re jo, au to mo ti vo, têx teis, plás ti cos, aé reo,
tu ris mo, te le co mu ni ca ções e in fra es tru tu ra ava li am que Jair Bol- 
so na ro in vi a bi li zou o país, que pi o ra seus ne gó ci os.

O pre si den te da An fa vea, Luiz Car los Mo ra es, dis se a O Glo bo
não ha ver co mo de fen der pro je tos jun to as ma tri zes. Es pe ra o STF,
“do pon to de vis ta ju rí di co, en con tre uma so lu ção e, do pon to de
vis ta po lí ti co, que o Con gres so te nha a de ci são mais sá bia pos sí- 
vel”.

 

Do mi nis tro Luiz Ro ber to Bar ro so, pre si den te do TSE, fa lan do
de Jair Bol so na ro.

 
Os blo quei os de ro do vi as por ca mi nho nei ros, in clu si ve

no Sul do Ma ra nhão, não têm o apoio da ca te go ria, se- 
gun do Van tuir Ro drei gues, pre si den te do Sin di ca to dos

Trans por ta do res Autô no mos de Car ga de Goiás. “O
agro ne gó cio é que pa rou e que des ti tuir o STF”, dis se.

 
Não vi, não li, não gos tei. E não acre di to. O se na dor bol- 

so na ris ta Ro ber to Ro cha te ria di to na Pra ça Ma ria Ara- 
gão, em 7 de se tem bro, que a mé di ca era co mu nis ta e

fu mou ma co nha es tra ga da. Ta ma nha ba ba qui ce, de
um se na dor do Ma ra nhão?

“Bol so na ro trans for mou o país em um ca os. Cri ou uma ba gun- 
ça nas es tra das, im pac tan do ain da mais a in fla ção e o de sem pre- 
go. O ob je ti vo dos ex tre mis tas na ci o nais e es tran gei ros: am pli ar a
con fu são pa ra ten tar vi a bi li zar seus de lí ri os di ta to ri ais”, Flá vio
Di no.

Em dis cur so no STF, o PGR, Au gus to Aras, que dis se que as ma- 
ni fes ta ções do 7 de Se tem bro fo ram a ex pres são de uma so ci e da- 
de plu ral e aber ta, ca rac te rís ti ca de um re gi me de mo crá ti co”. Tan- 
ta bran du ra ca lha ria até nu ma fes ta de for ma tu ra.

São Luís, sexta-feira, 10 de setembro de 2021
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RE NA TO DI O NI SIO
Po e ta, Com po si tor e Pro du tor Cul tu ral.

E D I T O R I A L

Basta de autoritarismo

Aque les que

in ten ci o nam le var o

Bra sil pa ra um re gi me

de ex ce ção pre ci sam ter

cla ro que a so ci e da de

ja mais abri rá mão da

de mo cra cia. 

As men sa gens pas sa das pe los pre- 
si den tes da Câ ma ra, Arthur Li ra, do
Se na do, Ro dri go Pa che co, e do Su pre- 
mo Tri bu nal Fe de ral, Luiz Fux, um dia
de pois das ma ni fes ta ções de Se te de
Se tem bro em fa vor do pre si den te Jair
Bol so na ro, dão a exa ta di men são de
que não há es pa ço pa ra ar rou bos au- 
to ri tá ri os. As ins ti tui ções es tão pron- 
tas pa ra agir.

A ener gia que vem sen do gas ta pe lo
che fe do Exe cu ti vo pa ra tu mul tu ar o
am bi en te po lí ti co de ve ria ser dis pen- 
di da pa ra en fren tar os pro ble mas do
Bra sil re al, que ten dem a se agra var
quan to mai o res fo rem os ruí dos pro- 

vo ca dos por Bra sí lia. Um si nal evi- 
den te de re pú dio a ame ças ao Su pre- 
mo Tri bu nal Fe de ral e ao Con gres so
veio do mer ca do fi nan cei ro. So men te
on tem, a Bol sa de Va lo res de São Pau- 
lo tom bou qua se 4% e o dó lar vol tou a
fi car aci ma de R$ 5,30.

Bol sa em que da sig ni fi ca des trui- 
ção de ri que za — fo ram me nos R$ 195
bi lhões em ape nas um dia. Dó lar su- 
bin do é mais in fla ção. As sim, quan to
mais pro lon ga do for o qua dro de des- 
con fi an ça e de pes si mis mo, mais ra pi- 
da men te a eco no mia ca mi nha rá pa ra
o pre ci pí cio. A in fla ção que es tá des- 
truin do o or ça men to da fa mí lia —
acu mu la al ta de 9% em 12 me ses —
ten de rá a sair do con tro le, de ses tru tu- 
ran do, tam bém, o or ça men to das em- 
pre sas. O de sar ran jo ge ral sig ni fi ca rá
mais de sem pre go. O ca os so ci al se rá
enor me.

Não por aca so, o pre si den te do STF
foi en fá ti co: “O ver da dei ro pa tri o ta
não fe cha os olhos pa ra os pro ble mas
re ais e ur gen tes do Bra sil. Pe lo con trá- 
rio, pro cu ra en fren tá-los, tal co mo um
in can sá vel ar te são, te cen do con sen- 
sos mí ni mos en tre os gru pos que na- 
tu ral men te pen sam di fe ren te. Só as- 
sim é pos sí vel pa ci fi car e re vi go rar
uma na ção in tei ra”. Arthur Li ra en- 
dos sou: “Bra va tas em re des so ci ais, ví- 

de os e um eter no pa lan que dei xa ram
de ser um ele men to vir tu al e pas sa- 
ram a im pac tar o dia a dia do Bra sil de
ver da de. O Bra sil que vê a ga so li na
che gar a R$ 7 e o dó lar va lo ri za do em
ex ces so”.

No en ten der de Ro dri go Pa che co, a
so lu ção pa ra a cri se na qual o país es tá
mer gu lha do não es tá no au to ri ta ris- 
mo, nos ar rou bos an ti de mo crá ti cos,
em ques ti o nar a de mo cra cia. “A so lu- 
ção es tá na ma tu ri da de po lí ti ca dos
Po de res cons ti tuí dos de se en ten de- 
rem, de bus ca rem as con ver gên ci as
pa ra aqui lo que ver da dei ra men te in-
te res sa aos bra si lei ros”, afir mou. E
acres cen tou: “Não é com ex ces sos,
não é com ra di ca lis mo, não é com ex-
tre mis mo, é com diá lo go e com res- 
pei to à Cons ti tui ção que nós va mos
con se guir re sol ver os pro ble mas dos
bra si lei ros”.

A pa ci fi ca ção do país, por tan to, é
mais do que ur gen te. Di ver gên ci as
sem pre vão exis tir e fa zem par te de
um am bi en te de mo crá ti co só li do. É
por meio do de ba te que se cons tro em
so lu ções que be ne fi ci am a mai o ria.
Ten tar mi nar as ins ti tui ções a fim de
abrir es pa ço pa ra aven tu ras an ti de- 
mo crá ti cas fo ge to tal men te des se es- 
co po de na ção. É re tro ces so. O Bra sil
não se cur va rá ao au to ri ta ris mo.

Quem ganha com a guerra fiscal

O País, num mis to de in cre du li da de
e re vol ta ou viu e viu, o Pre si den te,
Bol so na ro, man dan do as pes so as
com pra rem fu zil e não fei jão, sim, is to
mes mo, que de for ma fi de dig na eu re- 
pro du zo é o con se lho ou cha ma men- 
to de nos sa au to ri da de má xi ma, di ri- 
gi do a uma na ção cu jo his tó ri co de
pa ci fis mo é de to dos no uni ver so co- 
nhe ci do. Um País, ain da que con si de- 
re mos os se nões e não são pou cos, é o
mais mis ci ge na do do uni ver so, uma
pá tria que po de ría mos di zer de to das
as tri bos e de mui tas na ções. Em sen- 
do ver da de, os di tos fu zis ser vi ri am na
lu ta con tra quem? Quem é o ini mi go a
ser tra ta do a ba la de fu zil? Con tra
quem pre ten de Bol so na ro de cre tar
guer ra?

Sa be mos to dos que es ta é uma qua- 
dra de pro fun das do res e an gús ti as,
pro vo ca das por múl ti plos fa to res,
den tre tan tos, al guns que o pró prio
man da tá rio deu cau sa: so mos o país
pro va vel men te com o mai or nú me ro
de pes so as en di vi da das. Pos suí mos
uma alar man te ta xa de de sem pre ga- 
dos. A in fla ção co me ça a ti rar o so no
de se to res ca da vez mais sig ni fi ca ti vos
de nos so po vo. Es ta mos em meio a
uma pan de mia e as por tas de uma cri- 
se hí dri ca sem pre ce den tes en tre nós.
Es ta mos vi ven do em uma pá tria qua- 
se con fla gra da e ain da te mos que su- 
por tar um Pre si den te que quer cor tar
nos so su pri men to ali men tar mais im- 
por tan te, nos so “san to” fei jão de ca da
dia.

A quem de fa to o Pre si den te di ri giu
seu ape lo ou ori en ta ção? A par te subs- 

tan ci al de nos sa gen te cu ja ren da per
ca pi ta do mi ci li ar men sal não pas sa de
1380 re ais? Aos qua se 15 mi lhões de
de sem pre ga dos, cu ja es pe ran ça em
con quis tar um pos to de tra ba lho fi ca
ca da dia mais di fí cil? Aos des ti tuí dos
de cré di to pe la Se ra sa e pe los ser vi ços
de pro te ção, ins ta la dos nes te Bra sil de
meu Deus, pe na li za dos por so men te
po de rem com prar à vis ta?

Quan do per gun tar mos quan to
cus ta um fu zil, ve re mos que mes mo
tra ba lhan do um ano to do, com es ta fi- 
na li da de, a gran de mai o ria de nos sa
gen te não jun ta rá o su fi ci en te. Ain da
pi or, nos so po vo nem co nhe ce o ar te- 
fa to, me nos ain da on de com prá-lo.
Pa ra que fins ser vi rá se seu pos sui dor
mo rar nas zo nas ur ba nas? Nos so tra- 
ba lha dor ru ral não ca ça de fu zil,
quan do o faz, pa ra apla car sua fo me e
dos seus, se mu ne das ve lhas es pin- 
gar das “ba te bu cha”, ma nu fa tu ra das
ar te sa nal men te e cu jos fa bri can tes
são per se gui dos fe roz men te pe las au- 
to ri da des po li ci ais.

Bai xar a alí quo ta de im por ta ção
des tes brin que dos de ex ter mí nio de ve
fa vo re cer al guém? Cla ro que te mos
que ex cluir des ta aná li se as im por ta- 
ções fei tas pe las três ar mas, pe las for- 
ças de se gu ran ça e pe las em pre sas le- 
gal men te cons ti tuí das. In sis tir na im- 
por ta ção des tes ob je tos de ex ter mí nio
de ve fa vo re cer al guém e a me nos que
eu es te ja re don da men te equi vo ca do,
fi ca rei con ten te se es ti ver, quem tem
de mos tra do ter ex per ti se no tra to des- 
ta ques tão é o cri me or ga ni za do, ho je,
ver go nho sa men te pre sen te, com for- 
ças re gu la res em to do ter ri tó rio na ci o- 
nal e as mi li ci as e mi li ci a nos, que, se- 

gun do di zem, cir cu lam mui to pró xi- 
mo do man da tá rio na ci o nal.

Ame ri ca nis ta con fes so, seu Jair
bus ca na se gun da emen da ame ri ca- 
na, apre sen ta da por Ja mes Ma di son,
que vi ria a ser o quar to Pre si den te
Ame ri ca no, quan do da fei tu ra da Car-
ta Cons ti tu ci o nal dos EUA. As sim diz
o tex to -o di rei to do po vo de man ter e
por tar ar mas não de ve ser in frin gi do-.
Sé cu los de pois pre ci sa mos exa mi nar
o que pre ten dia o le gis la dor com tal
pro po si ção.

O País aca ba ra de sair da guer ra
con tra a In gla ter ra, que su fo ca va di-
rei tos ci vis e a eco no mia da pro vín cia.
Pa ra con quis tar uma mai o ria no con- 
gres so cons ti tuin te, os cha ma dos
“pais fun da do res”, ofe re ce ram aos
mo ra do res das pro vín ci as a ga ran tia
de que po de ri am se or ga ni zar em mi- 
li ci as, con tra um even tu al Go ver no
Cen tral que de se jas se im por sua von- 
ta de aos es ta dos da fe de ra ção. Que ao
fi nal, é um de ba te da atu a li da de que
ver sa acer ca dos di rei tos das mi no ri- 
as, mes mo nas so ci e da des de mo crá ti- 
cas.

Po si ções co mo es ta to ma da por seu
Jair, se tra ba lham pa ra des gas tá-lo in-
ter na men te; iso lan do-o até de seus
cor re li gi o ná ri os mais lú ci dos, cau-
sam, en tre tan to ao país, um mal enor- 
me à me di da que pro je ta, mun do afo-
ra, uma in se gu ran ça ju rí di ca que afas-
ta ca pi tais e in ves ti do res, e nos co lo ca
aos olhos do mun do ci vi li za do em es-
ta do de bar bá rie. Nos so po vo, Se nhor
Pre si den te, fi ca ria fe liz se ao con trá rio
des ta re co men da ção, es ti ves se sua
ex ce lên cia á fre te de uma vi go ro sa
cam pa nha pa ra au men tar nos sa pro-
du ção de fei jão pa ra ma tar a fo me de
tan tos.

JE AN NU NES
Pro fes sor de Di rei to Cons ti tu ci o nal da UE MA

Coi ta do do
ma ne quim

Es ta se ma na es ti ve num shop ping da ca pi tal e me im- 
pres si o nei com a quan ti da de de lo jas que ves ti ram seus
ma ne quins de ver de e ama re lo. Agu çou-me a cu ri o si da- 
de tam bém a tris te za que to dos eles exi bi am. Já ti nha
vis to al go se me lhan te quan do a se le ção bra si lei ra apre- 
sen tou, no dis tan te sé cu lo pas sa do, um fu te bol ar te –
bons tem pos aque les! – e se apro xi mou da sua ter cei ra
fi nal con se cu ti va de co pa do mun do. 

Ao que tu do in di ca, po rém, o es for ço de ho je tem re- 
la ção com o 7 de Se tem bro e a on da de “pa tri o tis mo”
que ga nhou for ça des de a cam pa nha elei to ral que co lo- 
cou a ex tre ma di rei ta nu ma das es qui nas da Pra ça dos
Três Po de res, em Bra sí lia.

Cla ro, mal al gum há em se exi bir o amor pe lo pró prio
país, por sua his tó ria, pe lo seu po vo. Te nho sus ten ta do
in clu si ve que fal ta, à for ma ção da so ci e da de bra si lei ra,
um sen ti men to de vi vên cia co mu ni tá ria, de cor res pon- 
sa bi li da de. O que tem pro vo ca do e con du zi do a re cen te
on da ver de e ama re lo, po rém, é um es for ço ar ti cu la do e
do lo so de com ba te à de mo cra cia, ten do co mo es tra té- 
gia o ata que às ins ti tui ções – es pe ci al men te, as in de pen- 
den tes co mo o STF – e co mo jus ti fi ca ti va útil o dis cur so,
já des gas ta do e ana crô ni co, de com ba te à cor rup ção, de
sub mis são a Deus e de pro te ção aos sa gra dos va lo res da
fa mí lia bra si lei ra.

Bem ar ti cu la da, a tá ti ca en con tra ter re no fá cil pa ra a
sua pro pa ga ção, ain da mais num con tex to no qual as
men ti ras são com par ti lha das à ve lo ci da de da luz. Quem
não pos sui al gu ma in sa tis fa ção com as de ci sões do STF?
Quem ou sa ria co lo car-se con tra o com ba te à cor rup ção
e a pro te ção de Deus? Quem se le van ta ria con tra a fa mí- 
lia, nú cleo bá si co da vi da so ci al?

Na ma triz des se es for ço, po rém, es tá uma es ca la da
au to ri tá ria e ex tre mis ta que des res pei ta os li mi tes e as
ba li zas que com põem o ar ran jo de mo crá ti co cons truí- 
do, res sal to, a du ras pe nas, no pro ces so his tó ri co, lon go
e do lo ro so, que re sul tou no fim da di ta du ra mi li tar. Em- 
bo ra não vis lum bre qual quer pos si bi li da de de êxi to no
le van te que se en saia, a tra gé dia por ele pro vo ca da es tá
con so li da da.

Por um la do, as ques tões cen trais do país são si len ci a- 
das. En quan to a in fla ção ga lo pa, o de sem pre go vi ra li za,
a pan de mia sub trai 600 mil vi das, a de si gual da de

(re)in se re nos li vros de ge o gra fia o con cei to de ex tre- 
ma po bre za, des per di ça mos um tem po pre ci o so com
que re las ab so lu ta men te es ta pa fúr di as, co mo a do vo to
im pres so e a de po si ção, à for ça, de mi nis tros do STF.

Por ou tro la do, o gol pis mo ge ra fra tu ras ins ti tu ci o nais
ir re ver sí veis. Ame a çar a de mo cra cia tor nou-se pos sí vel,
co mum até. Des de a Cons ti tui ção de 1988, res pei tá-la
não era uma op ção. Ho je, bas ta co lo car uns tan ques en- 
fer ru ja dos no as fal to e es bra ve jar uma “me tá fo ra” fu te- 
bo lís ti ca pa ra co lo cá-la fo ra do jo go. Is so, evi den te men- 
te, traz ris cos ini ma gi ná veis, in clu si ve con tra os que en- 
cor pam o cal do gros so do dis cur so gol pis ta.

Me lhor se ria se as pes so as fos sem às ru as, quan do e
se a pan de mia per mi tir, pa ra ex pres sar o que P. L. Ver du
cha ma de sen ti men to cons ti tu ci o nal. E, nes te as pec to,
te mos mui to do que nos or gu lhar. A nos sa é uma Cons ti- 
tui ção que co nhe ce o Bra sil. Ela sa be do nos so his tó ri co
de au to ri ta ris mo, de vi o lên cia e se gre ga ção. Por is so, ve- 
dou a cen su ra e o ano ni ma to. 

Não ter gi ver sou no com ba te à cor rup ção. Deu in de- 
pen dên cia ao Mi nis té rio Pú bli co, co lo cou nas mãos de
ca da ci da dão a ação po pu lar pa ra fis ca li zar a apli ca ção
do di nhei ro pú bli co. As se gu rou to das as ex pres sões re li- 
gi o sas e o di rei to de ca da um a não ter re li gião al gu ma.
Pro te geu tam bém as fa mí li as. To das elas. Não ape nas a
cris tã he te ro gâ mi ca.

Tal vez aí re si da a tris te za do coi ta do do ma ne quim.

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

Proi bi ção de pro tes tos

BRICS

Bolsonaro defende
modernização da OMC 

O
pre si den te Jair Bol so na ro 
de fen deu nes ta quin-fei ra 
(9) uma “re for ça da co o pe ra- 
ção” dos paí ses do Brics em 

prol da mo der ni za ção da Or ga ni za- 
ção Mun di al do Co mér cio (OMC). 

“Pa ra res pon der aos de sa fi os do sé- 
cu lo XXI, pre ci sa mos de sis te ma mul- 
ti la te ral de co mér cio aber to, trans pa- 
ren te, não dis cri mi na tó rio e ba se a do 
em re gras mu tu a men te acor da das e 
es ta be le ci das”, dis se, du ran te a 13ª 
Cú pu la do blo co que reú ne Bra sil, 
Rús sia, Ín dia, Chi na e Áfri ca do Sul.

De 30 de no vem bro a 3 de de zem- 
bro, em Ge ne bra, na Suí ça, es tá pre- 
vis ta a re a li za ção da 12ª Con fe rên cia 
Mi nis te ri al da OMC, quan do de ve ser 
dis cu ti do seu pro ces so de re for ma. 
Pa ra Bol so na ro, é o mo men to de es ta- 
be le cer me lho res re gras so bre sub sí- 
di os in dus tri ais e agrí co las.

Em fe ve rei ro des te ano, por exem- 
plo, o Bra sil en cer rou uma dis pu ta, 
ini ci a da em 2017, com o Ca na dá em 
ra zão de sub sí di os de US$ 3 bi lhões 
con ce di dos pe lo país nor te-ame ri ca- 
no à em pre sa ae ro náu ti ca Bom bar di- 
er. Pa ra o go ver no, hou ve dis tor ção 
nas con di ções de con cor rên cia no 
mer ca do de avi a ção co mer ci al, que 
cau sa ram pre juí zos à em pre sa bra si- 
lei ra Em bra er, que tam bém fa bri ca 
ae ro na ves de mé dio al can ce.

“Res sal to que me lho rar as re gras 
so bre sub sí di os – tan to in dus tri ais 
quan to agrí co las – é fun da men tal pa- 
ra cor ri gir dis tor ções e evi tar uma 
‘com pe ti ção pre da tó ria’”, dis se. Ain da 
de acor do com Bol so na ro, o Bra sil

PARA BOLSONARO MOMENTO É DE ESTABELECER MELHORES REGRAS SOBRE SUBSÍDIOS.
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propôs um “pa co te am bi ci o so, mas 
fac tí vel” pa ra a OMC, in cluin do co- 
mér cio e saú de, agri cul tu ra, pes ca, 
sub sí di os, en tre ou tros.

O pre si den te tam bém fa lou so bre 
“a ur gên cia” de avan çar nas dis cus- 
sões so bre a re for ma do Con se lho de 
Se gu ran ça das Na ções Uni das, “de 
mo do a am pli ar sua com po si ção nas 
du as ca te go ri as de mem bros e a ga- 
ran tir mai or re pre sen ta ti vi da de do 
mun do em de sen vol vi men to”.

 A par tir de ja nei ro de 2022, pe la dé- 
ci ma-pri mei ra vez, o Bra sil vai as su- 

mir um as sen to não per ma nen te no 
gru po. O con se lho é for ma do por 15 
paí ses com di rei to a vo to, sen do que 
ape nas Es ta dos Uni dos, Fran ça, Rei no 
Uni do, Chi na e Rús sia são mem bros 
per ma nen tes e têm po der de ve to.

A cú pu la do Brics acon te ceu por vi- 
de o con fe rên cia, mas não te ve trans- 
mis são. O dis cur so de Bol so na ro foi 
di vul ga do na pá gi na da Pre si dên cia. A 
aber tu ra do en con tro, por sua vez, foi 
trans mi ti da. E, em sua rá pi da fa la, 
Bol so na ro des ta cou as re la ções bi la- 
te rais com ca da país do blo co.

AFEGANISTÃO

Talibãs autorizam saída de 200 estrangeiros
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Cer ca de 200 pes so as, de na ci o na li- 
da de ame ri ca na e de ou tros paí ses,
de vem sair nes ta quin ta-fei ra (9) do
Afe ga nis tão, em vo os char ter que vão
par tir do ae ro por to de Ca bul. Ain da
não se sa be se os es tran gei ros que
par tem ago ra es ta vam en tre as cen te- 
nas de pes so as con cen tra das há di as
no ae ro por to de Ma zar-i-Sha rif, on de
con ti nu am seis aviões na pis ta, mas
sem au to ri za ção pa ra le van tar voo.

A saí da dos ci vis es tran gei ros, que
não con se gui ram par tir do Afe ga nis- 
tão du ran te a pon te aé rea das úl ti mas
du as se ma nas de agos to – pe río do du- 
ran te o qual fo ram trans por ta das 124
mil pes so as –, foi anun ci a da por um
re pre sen tan te do go ver no nor te-ame- 
ri ca no. A fon te, que pe diu ano ni ma to,
dis se que a par ti da foi au to ri za da pe- 
los ta li bãs após pres são do re pre sen- 
tan te es pe ci al dos Es ta dos Uni dos
(EUA) Zalmay Kha lil zad.

Es ta se rá a pri mei ra vez que vo os
in ter na ci o nais são or ga ni za dos a par- 
tir do ae ro por to de Ca bul, des de que
os mi li ta res es tran gei ros dei xa ram o
Afe ga nis tão no fi nal de agos to, na
sequên cia da to ma da da ca pi tal pe los
ra di cais is lâ mi cos.

O anún cio foi fei to dois di as após a
apre sen ta ção do go ver no in te ri no,
que não cor res pon deu às ex pec ta ti vas
da co mu ni da de in ter na ci o nal. O go- 
ver no in te ri no afe gão é com pos to
prin ci pal men te por ho mens da et nia
pash tun, in cluin do sus pei tos de ter- 
ro ris mo e ra di cais is lâ mi cos. A com- 
po si ção do go ver no foi in ter pre ta da
pe los go ver nan tes oci den tais co mo
mais um si nal de que os ta li bãs não
pre ten dem ado tar uma ati tu de mo de- 
ra da, co mo pro me te ram an tes da saí- 
da dos mi li ta res es tran gei ros.

O anún cio da com po si ção do no vo
go ver no afe gão me re ceu de cla ra ções
de de sa pon ta men to da União Eu ro- 
peia e a por ta-voz da Ca sa Bran ca, Jen
Psa ki afir mou que os ta li bãs não são
mem bros res pei ta dos da co mu ni da de
in ter na ci o nal.

O mi nis tro afe gão da Ad mi nis tra- 
ção In ter na é pro cu ra do, por ati vi da- 
de ter ro ris ta, pe los Es ta dos Uni dos,
que ofe re cem re com pen sa de US$ 10
mi lhões por Si ra jud din Haqqa ni. Pe lo
mi nis tro dos Re fu gi a dos e Re pa tri a- 
men to é ofe re ci da uma re com pen sa

de US$ 5 mi lhões. Ou tros ele men tos
do no vo go ver no afe gão es ti ve ram de-
ti dos em Guan tá na mo. A pri mei ra
me di da de Si ra jud din Haqqa ni co mo
mi nis tro foi a proi bi ção de pro tes tos
que não te nham si do de vi da men te
au to ri za dos pe lo re gi me, ca so con trá-
rio in cor rem nas “mais gra ves con- 
sequên ci as le gais”. Es sa proi bi ção
sur ge de pois de vá ri as ma ni fes ta ções
te rem ocor ri do em di fe ren tes ci da des
afe gãs, in cluin do Ca bul e Ba-
dakhshan, nes sa quar ta-fei ra, mui tas
li de ra das por mu lhe res. O pro tes to na
ci da de de He rat, que reu niu cen te nas
de pes so as, ter mi nou com a mor te de
du as. “Um go ver no sem mu lhe res é
uma fa lha”, era uma das fra ses de um
car taz em Ca bul.  “O go ver no foi
anun ci a do e não in clui mu lhe res nos
ga bi ne tes. Al guns jor na lis tas que co-
bri ram os pro tes tos fo ram de ti dos e
le va dos pa ra a po lí cia”, dis se uma mu- 
lher ci ta da pe las agên ci as in ter na ci o- 
nais. Pou co de pois, o no vo mi nis tro
di zia que era pre ci so ter uma au to ri- 
za ção com 24 ho ras de an te ce dên cia,
an tes de con vo car uma ma ni fes ta ção,
de mo do a evi tar dis túr bi os e ga ran tir
a se gu ran ça.

MUDANÇA HISTÓRICA

Suprema Corte do México
descriminaliza aborto

UMA VITÓRIA PARA DEFENSORES DE DIREITOS DAS MULHERES 

GUSTAVO GRAF MALDONADO

A Su pre ma Cor te do Mé xi co de ci diu, por una ni mi da- 
de, que pu nir o abor to é in cons ti tu ci o nal, uma vi tó ria
pa ra de fen so res de di rei tos das mu lhe res e di rei tos hu- 
ma nos, no mo men to em que os Es ta dos Uni dos (EUA)
aca bam de apro var leis mais du ras con tra a prá ti ca.

A de ci são no país, de mai o ria ca tó li ca, vem na es tei ra
de me di das pa ra des cri mi na li zar o abor to em ní vel es ta- 
du al, em bo ra a mai or par te do país ain da te nha leis du- 
ras em vi gor con tra mu lhe res que in ter rom pem a gra vi- 
dez.

“Es te um pas so his tó ri co pa ra os

di rei tos das mu lhe res”, dis se o

mi nis tro da Su pre ma Cor te Luis

Ma ria Agui lar.

Uma sé rie de es ta dos nor te-ame ri ca nos apro va ram
me di das re cen te men te pa ra res trin gir o aces so ao abor- 
to. Na se ma na pas sa da, o Te xas apro vou a lei an ti a bor to
mais du ra do país, de pois que a Su pre ma Cor te dos EUA
se re cu sou a in ter vir.

A de ci são me xi ca na abre as por tas pa ra a pos si bi li da- 
de de li ber ta ção de mu lhe res en car ce ra das por te rem re- 
a li za do abor tos. Tam bém po de le var mu lhe res de es ta- 
dos nor te-ame ri ca nos co mo o Te xas a de ci di rem vi a jar
pa ra o sul da fron tei ra pa ra re a li zar a prá ti ca.

COMBATE À COVID-19

Uso emergencial de
Sotrovimabe é aprovado

O MEDICAMENTO É DE USO EXCLUSIVO HOSPITALAR.

A Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (An vi sa)
au to ri zou nes ta se ma na o uso emer gen ci al do me di ca- 
men to So tro vi ma be, um an ti cor po mo no clo nal pa ra
tra ta men to da co vid-19. O pe di do foi apre sen ta do pe la
fa bri can te Gla xoS mith Kli ne (GSK) Bra sil no dia 19 de ju- 
lho. O re mé dio des ti na-se a pa ci en tes com qua dros le- 
ves ou mo de ra dos de co vid-19, com ris co de evo luir pa- 
ra for mas gra ves da do en ça.

Se gun do a agên cia re gu la do ra, o So tro vi ma be não
po de ser uti li za do no tra ta men to de pa ci en tes com qua- 
dros gra ves da do en ça, ou em uso de oxi ge no te ra pia,
pois há o ris co de pi o ra do es ta do de saú de. A dro ga é in- 
di ca da pa ra ido sos, imu nos su pri mi dos ou pes so as com
do en ças co mo as ma e di a be tes. O me di ca men to é de
uso ex clu si vo hos pi ta lar, sem au to ri za ção da An vi sa pa- 
ra sua co mer ci a li za ção em far má ci as.

So tro vi ma be ain da não te ve es tu dos clí ni cos con du- 
zi dos no Bra sil até o mo men to. Se gun do a An vi sa, a aná- 
li se do pe di do de uso emer gen ci al é fei ta por uma equi- 
pe mul ti dis ci pli nar que en vol ve es pe ci a lis tas das áre as
de Re gis tro, Mo ni to ra men to e Ins pe ção de me di ca men- 
tos. 

“Res sal va das al gu mas in cer te zas ain da exis ten tes pe- 
lo es tá gio de de sen vol vi men to do so tro vi ma be, es ta re- 
la to ria en ten de que os be ne fí ci os co nhe ci dos e po ten ci- 
ais des te me di ca men to su pe ram os ris cos, aten den do os
cri té ri os mí ni mos de qua li da de, se gu ran ça e efi cá cia pa- 
ra ter au to ri za do e per mi ti do seu uso no Bra sil”, afir mou
a di re to ra Mei ru ze Frei tas.

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

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


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

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

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:

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
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

DATA HORA PROCESSO

23/09/2021 09h30 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.

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 encon-
tram-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 docu-
mentação 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.

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, eletro-
domésticos 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

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

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

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.514/2021

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 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 por-
tuguesa 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

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 Re-
ferência – 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

AVISO DE VENDA

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

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

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 con-
tratos 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

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 em-
presa 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 Comple-
mentar 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 Ambiente- 
SEMMAM 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 Luís- 
MA, conforme processo SEMMAM 120.11564/2021

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÂO PRESENCIAL N.º 043/2021 através de SISTEMA DE REGIS-
TRO 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 Pre-
sencial. 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.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2021 ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGIS-
TRO 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, subsi-
diariamente 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 dis-
posição 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 provisoria-
mente 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. 

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 Habili-
tação: 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 Con-
tratação 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 documen-
tação, 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 interes-
sados 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 Decre-
to 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 ESCO-
LAR 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. Po-
derão 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 Li-
citação 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.

PREFEITURA DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021

O MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através da Secretaria Muni-
cipal 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 – Regula-
mentada 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 co-

nhecimento ao público do intento deste Regional em alugar sala comercial/em-

presarial 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

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.

TOMADA 01/2021 – SR/PF/MA- REABERTURA

DEPARTAMENTO 
DE POLÍCIA 
FEDERAL

MINISTÉRIO DA 
JUSTIÇA E

SEGURANÇA PÚBLICA

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO MARANHÃO
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

COMUNICAÇÃO

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 bombea-
mento de 10 horas na Fazenda Araguaia, localizada  no município de 
Bom Jesus das Selvas, bacia hidrográfica do rio Mearim, Estado do Ma-
ranhão, para fins de molhamento de mudas, umectação de estradas, com-
bate a incêndios e aplicação de herbicidas, conforme dados constantes no 
processo nº 146069/2021

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

AVISO DE LICITAÇÃO

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 Abasteci-
mento 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 TRIZIDELA DO VALE

CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE TRIZIDELA DO VALE

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

MARANHÃO

Dino autoriza Mais
Asfalto em 7 municípios

N
es ta quin ta-fei ra (9), no Pa- 
lá cio dos Leões, o go ver na- 
dor Flá vio Di no as si nou or- 
dens de ser vi ço pa ra o iní cio 

de obras de pa vi men ta ção as fál ti ca 
em se te mu ni cí pi os ma ra nhen ses. Fo- 
ram au to ri za das obras de pa vi men ta- 
ção, por meio do pro gra ma Mais As- 
fal to, ação do Go ver no do Es ta do, exe- 
cu ta da pe la Se cre ta ria de Es ta do das 
Ci da des e De sen vol vi men to Ur ba no 
(Se cid).

Com in ves ti men tos do Go ver no, as 
obras au to ri za das vão be ne fi ci ar as ci- 
da des de Can ta nhe de, La go Ver de, Pa- 
rai ba no, San ta Lu zia, São Ben to, Olin- 
da No va do Ma ra nhão e Pi ra pe mas. As 
in ter ven ções têm por ob je ti vo mo vi- 
men tar as eco no mi as lo cais, ge rar 
em pre gos e le var be ne fí ci os a mi lha- 
res de pes so as em to do o Ma ra nhão. 
Pe lo pro gra ma Mais As fal to, a Se cid 
vai exe cu tar obras de pa vi men ta ção 
de vi as ur ba nas nas ci da des con tem- 
pla das.

“O Bra sil, in fe liz men te, atra ves sa 
uma gra ve cri se, e em vá ri as di men- 
sões e pre ci sa mos en fren tá-la com 
tra ba lho, diá lo go e união. Ve mos di fi- 
cul da des em to das as áre as, in fla ção 
de ali men tos, o país pa ra li san do e 
aqui no Ma ra nhão es ta mos fa zen do 
di fe ren te. Es sas or dens de ser vi ço e 
mui tas obras que es ta mos inau gu ran- 
do to dos os di as, fa zem par te des te es- 
for ço de me lho rar, efe ti va men te, a vi- 
da da po pu la ção, le van do di rei tos, 
ser vi ços pú bli cos, in fra es tru tu ra e, ao 
mes mo tem po, com ba ter a cri se na ci- 
o nal com ações prá ti cas. E sem pre 
cha man do as pre fei tu ras pa ra ca mi- 
nha rem co nos co. Ho je, es pe ci al men-

GOVERNADOR ASSINOU ORDENS DE SERVIÇO PARA  INÍCIO DE OBRAS DE  PAVIMENTAÇÃO

te, o pro gra ma Mais As fal to foi o ob je- 
to prin ci pal des se con jun to de as si na- 
tu ras, com obras ini ci an do ime di a ta- 
men te em to dos os mu ni cí pi os be ne- 
fi ci a dos”, fri sou o go ver na dor Flá vio 
Di no.

“Cir cu la ção de re cur sos no es ta do, 
ge ra ção de em pre go e bem-es tar pa ra 
as fa mí li as ma ra nhen ses. É as sim que 
faz o go ver na dor Flá vio Di no. Es ten- 
den do a mão pa ra os mu ni cí pi os, fa- 
zen do par ce ria de óti mos re sul ta dos”, 
des ta cou o se cre tá rio da Se cid, Már- 
cio Jerry.

O pre fei to de São Ben to, Di no Pe- 
nha, agra de ceu o apoio do Go ver no 
pa ra o de sen vol vi men to do mu ni cí- 
pio. “Ain da não ti ve mos ne nhum go- 
ver na dor igual a Flá vio Di no. São Ben- 
to es tá re ce ben do mui ta coi sa, en tre 
es tas, a im plan ta ção da UE MA, a Po li- 
clí ni ca que ser vi rá a to da nos sa re gião 
e ago ra, o as fal to. A po pu la ção de São 
Ben to fi ca mui to agra de ci da com es sa 
par ce ria com o Go ver no do Es ta do, 

que tem acres cen ta do mui to pa ra 
nós. Me sin to fe liz e mui to sa tis fei to”, 
dis se.

A pre fei ta de Pa rai ba no, Va nes sa 
Fur ta do, pon tu ou que a sa tis fa ção em 
ter a par ce ria do Go ver no na re a li za- 
ção das obras. “Que ro agra de cer es sa 
or dem de ser vi ço pa ra a pa vi men ta-
ção em nos sa ci da de. Mais uma vez, 
uma obra im por tan tís si ma que irá be- 
ne fi ci ar a po pu la ção. Só te mos a agra-
de cer ao nos so go ver na dor”, afir mou 
a pre fei ta.

Ou tra ci da de que irá re ce ber ações 
do Mais As fal to é San ta Lu zia. A pre- 
fei ta Fran ci le ne Quei roz des ta cou a 
im por tân cia do be ne fí cio pa ra o mu- 
ni cí pio. “É mui to im por tan te re ce ber 
es se apoio do Go ver no do Es ta do, que 
vai con tem plar vá ri as ru as da nos sa 
ci da de com me lho ria da pa vi men ta-
ção as fál ti ca, be ne fi ci an do a po pu la- 
ção com mo bi li da de”, des ta cou. Tam- 
bém pre sen te ao even to, o se cre tá rio 
de Es por tes, Ro gé rio Ca fe tei ra.

REQUALIFICAÇÃO

Entregue 1ª etapa de
obras na Rua do Giz

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

Co mo par te dos in ves ti men tos re a li za dos em co me- 
mo ra ção ao ani ver sá rio de 409 anos de São Luís, o pre- 
fei to Edu ar do Brai de en tre gou a pri mei ra eta pa de re- 
qua li fi ca ção da Rua do Giz, que ago ra es tá ain da mais
atra ti va pa ra quem vi si ta a ca pi tal. A rua te ve fa cha das
de edi fi ca ções e pa vi men to re vi ta li za dos, es ca da ri as re- 
com pos tas, no va ilu mi na ção, en tre ou tras in ter ven ções
pro mo vi das pe la ges tão mu ni ci pal. “A Rua do Giz já foi
elei ta co mo uma das seis ru as mais bo ni tas do país e,
ago ra, tem tu do pa ra con quis tar a pri mei ra co lo ca ção.
Tu do is so é re sul ta do de mais uma im por tan te in ter ven- 
ção que pro por ci o nou o res tau ro das fa cha das de 15 ca- 
sa rões, lim pe za das es ca da ri as da Rua do Giz e, tam bém,
da Rua Hum ber to de Cam pos, re no va ção da ilu mi na ção
e tan tos ou tros ser vi ços. Es se é mais um dos mui tos pre- 
sen tes que pre pa ra mos pa ra a nos sa São Luís, pe los seus
409 anos”, res sal tou o pre fei to Edu ar do Brai de.

Du ran te a re qua li fi ca ção, os ca sa rões lo ca li za dos na
Rua do Giz re ce be ram, ain da, ser vi ços de re te lha men to
e ma nu ten ção de guar da-cor pos. A pa vi men ta ção da via
tam bém foi re es tru tu ra da e, ago ra, a ilu mi na ção pú bli ca
con ta com lâm pa das em LED – mais econô mi cas e efi ci- 
en tes, pro por ci o nan do mais se gu ran ça pa ra a po pu la- 
ção.

PARA SERVIDORES

Governo lança Juçara, atendente virtual

O Go ver no do Ma ra nhão lan çou sua no- 
va aten den te vir tu al, a Ju ça ra. O ser vi ço via
What sapp per mi te aos usuá ri os ti ra rem
dú vi das so bre aten di men to de saú de, pa- 
ga men tos e au xí li os, pre vi dên cia so ci al,
en tre ou tros as sun tos.

O ser vi ço é ba se a do em in te li gên cia ar ti- 
fi ci al. Con tu do, se a dú vi da não for sa na da,
exis te a pos si bi li da de de en trar em con ta to
di re to com aten den tes re ais do go ver no.

Ao man dar um “oi” pa ra o

What sApp do Go ver no do

Ma ra nhão, o ci da dão

re ce be uma men sa gem da

as sis ten te vir tu al.

“Olá! Eu sou a Ju ça ra, mas po de me cha- 
mar de Ju! Sou a aten den te vir tu al do Go- 
ver no do Es ta do do Ma ra nhão. Qual o seu
no me?”, cum pri men ta a aten den te, no tes- 

te fei to pe la re por ta gem nes ta quin ta-fei ra
(9).

Na sequên cia, é da da a op ção pa ra o
usuá rio ser aten di do co mo ser vi dor ou pú- 
bli co ge ral. No ca so de ser vi do res, ain da é
per gun ta do se o fun ci o ná rio pú bli co é be- 
ne fi ciá rio da as sis tên cia à saú de Fun ben
(Fun do de Be ne fí ci os dos Ser vi do res do Es- 
ta do do Ma ra nhão).

Se o usuá rio for be ne fi ciá rio, uma lis ta
de ser vi ços é apre sen ta da nes ta or dem:

1 – Aten di men to de saú de
2 – Pa ga men to e au xí li os
3 – Pre vi dên cia So ci al
4 – Pe rí cia Mé di ca
5 – PAI (Pro gra ma de Ação In te gra da pa ra o
Apo sen ta do)
6 – Fun ben
7 – Car ti lha do Ser vi dor
8 – Ca pa ci ta ção

De fá cil na ve ga ção, a co mu ni ca ção se dá
sem pre pe la es co lha de uma op ção, bas- 
tan do di gi tar o nú me ro cor res pon den te no
cam po de tex to des ti na do à men sa gem e
en vi ar.

Por exem plo, a oi ta va op ção tra ta so bre
ca pa ci ta ção. Ao di gi tar o nú me ro 8, a Ju ça-
ra res pon de com um tex to so bre a Es co la
de Go ver no do Ma ra nhão (EG MA), ins ti- 
tui ção go ver na men tal que ofe re ce for ma- 
ção e aper fei ço a men to aos ser vi do res pú- 
bli cos es ta du ais do Ma ra nhão, apre sen tan- 
do ain da o si te on de é pos sí vel con sul tar os
cur sos com ins cri ções aber tas.

Os pas sos se guin tes do aten di men to se-
guem es sa mes ma di nâ mi ca, com op ções
nu me ra das, pa ra que o in te res sa do ob te- 
nha mais de ta lhes so bre o que pro cu ra ou
en cer re a con ver sa.

A ideia pa ra es se no vo ca nal é ser uma al- 
ter na ti va mais ve loz e efi caz ao aten di men- 
to das re des so ci ais, co mo per gun tas en vi a- 
das atra vés do Fa ce bo ok, Ins ta gram ou
Twit ter. Ou se ja, ao in vés do in di ví duo ter
que bus car a pá gi na de uma se cre ta ria ou
do pró prio go ver no pa ra ti rar uma dú vi da,
bas ta man dar um What sApp pa ra a Ju atra- 
vés do te le fo ne (98) 9100-6166 ou pe lo link:
https://api.what sapp.com/send?pho- 
ne=559891006166.

MORADIA DIGNA

Edifício Governador Archer é entregue

“Eu es tou mui to fe liz, por que o meu
mai or so nho era ga nhar um can ti nho pa- 
ra mo rar. Sem pre mo rei de alu guel. Eu
não sei nem o que fa lar, es tou mui to emo- 
ci o na da”. A fa la é da do na Fran cis ca Go- 
mes, que não con te ve as lá gri mas ao re ce- 
ber a cha ve do seu apar ta men to no Edi fí- 
cio Go ver na dor Ar cher, pré dio que foi
trans for ma do em mo ra dia dig na e en tre- 
gue pe lo go ver na dor Flá vio Di no nes ta
quar ta-fei ra (8), co mo par te das inau gu ra- 
ções alu si vas ao ani ver sá rio de 409 anos
de São Luís.

Si tu a do na Ave ni da Ma ga lhães de Al- 
mei da, no Cen tro His tó ri co da ca pi tal, o
Edi fí cio Go ver na dor Ar cher fun ci o nou
co mo ór gão do Es ta do, mas há anos es ta- 
va aban do na do. O pré dio pas sou por
obras de re vi ta li za ção e adap ta ção e ago ra
é o no vo lar de 14 fa mí li as de bai xa ren da
que mo ra vam em si tu a ção de vul ne ra bi li- 
da de so ci al na re gião cen tral da ci da de.

A ini ci a ti va in te gra a ação do Pro gra ma
Ha bi tar no Cen tro, que vi sa pro mo ver o
uso ha bi ta ci o nal de imó veis lo ca li za dos
em áre as de in te res se de pre ser va ção do
Cen tro His tó ri co. Pa ra o go ver na dor Flá- 
vio Di no, a en tre ga do Edi fí cio Go ver na- 
dor Ar cher tem uma du pla im por tân cia:
ga ran te mo ra dia dig na e va lo ri za o cen tro
his tó ri co da ci da de. “409 anos de São Luís
mar ca do por mui tas inau gu ra ções do Go- 
ver no do Es ta do, oi to obras edu ca ci o nais
inau gu ra das em São Luís e nós ti ve mos
tam bém ou tras obras em ou tras áre as. En- 
tre ga mos 5 mil car tões Mi nha Ca sa Me- 
lhor e ago ra o Edi fí cio Go ver na dor Ar cher
re cu pe ra do, to do re vi ta li za do, re cons truí- 
do pa ra 14 fa mí li as que pas sam a mo rar

gra tui ta men te no Cen tro de São Luís.
Com is so, nós cum pri mos dois ob je ti vos:
aju dar as fa mí li as a re a li zar o di rei to à mo- 
ra dia, ca sa pró pria; e tam bém a va lo ri za- 
ção do Cen tro”, dis se o go ver na dor.

A tran cis ta Pa lo ma Arou che tam bém é
uma das no vas mo ra do ras do Edi fí cio Ar- 
cher. Ela não se gu rou a emo ção ao con tar
co mo su pe rou a in se gu ran ça ha bi ta ci o- 
nal, quan do ocu pa va o pré dio de for ma ir- 
re gu lar, até ser be ne fi ci a da com a pos se
da mo ra dia dig na. “Eu fi quei grá vi da, pas- 
sei mui ta coi sa aqui den tro, mas foi o úni- 
co lu gar que me re fu gi ou. Ago ra es tou
aqui na mi nha ca sa. O sen ti men to eu só
pos so di zer que é de gra ti dão por to da a
his tó ria que eu te nho aqui nes se pré dio
Go ver na dor Ar cher, e só que ro agra de cer
mes mo pe lo que o Go ver no do Es ta do fez.
A emo ção é tão gran de que não dá nem
pa ra des cre ver”, re la tou a tran cis ta.

O se cre tá rio de Es ta do das Ci da des e do
De sen vol vi men to Ur ba no (Se cid), Már cio
Jerry, acom pa nhou to do o pro ces so de re- 
vi ta li za ção do pré dio. Ele acre di ta que ga- 
ran tir ha bi ta ção dig na a quem mais pre ci- 
sa é a me lhor for ma de co me mo rar o ani- 
ver sá rio de São Luís. “É uma fe li ci da de
mui to gran de po der, nes te mo men to do
ani ver sá rio de São Luís, en tre gar es se pré- 
dio, es se re si den ci al Go ver na dor Ar cher,
be ne fi ci an do aqui 14 fa mí li as. Um al can- 
ce mui to im por tan te pa ra pes so as que já
mo ra vam aqui em con di ções pre cá ri as e
ago ra tem apar ta men tos dig nos, ha bi ta- 
ção dig na, e is so nos gra ti fi ca mui to, nos
dá mui ta ale gria em po der ado tar, fa zer e
im ple men tar po lí ti cas pú bli cas que as se- 
gu ram di rei tos à nos sa po pu la ção”, pon- 
tu ou Már cio Jerry.

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

PA TRÍ CIA CU NHA

Com ba te ao cri me

OPERAÇÃO INDEPENDÊNCIA

PRF registra 50% mais
acidentes que 2020

A
Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral
(PRF) di vul gou o ba lan ço par- 
ci al da Ope ra ção In de pen- 
dên cia, re a li za da nos di as 3 a

8 de agos to, nas ro do vi as fe de rais que
cor tam o Ma ra nhão. Os 27 aci den tes
re gis tra dos dei xa ram 41 pes so as fe ri- 
das e 4 per de ram a vi da. No ano pas- 
sa do fo ram re gis tra dos 18 aci den tes,
com 21 pes so as fe ri das e qua tro mor- 
tes tam bém.

Se gun do o ins pe tor da PRF, Antô- 
nio Nor ber to, foi um pe río do atí pi co
por que além da gran de mo vi men ta- 
ção de veí cu lo nas es tra das, hou ve
ma ni fes ta ções e pro tes tos. Mes mo
com o au men to de aci den tes, a ava li a- 
ção é de uma ope ra ção es tá vel. “Es se
ano te ve o di fe ren ci al de pro tes tos
com blo queio de es tra das por in dí ge- 
nas e por ca mi nho nei ros, o que ab- 
sor veu um pou co do nos so efe ti vo.
Com to das es sas con di ções ad ver sas a
gen te diz que foi uma ope ra ção es tá- 
vel em re la ção ao ano an te ri or, Nem
me lhor, nem pi or”, dis se.

Nos três pri mei ros di as da ope ra- 
ção In de pen dên cia 2021, de 3 a 5 de
se tem bro, 21 pes so as se fe ri ram em 13
aci den tes e ou tras du as mor re ram. 
Um dos aci den tes com ví ti ma fa tal
ocor reu no dia 6 de se tem bro. Nes se
dia fo ram 4 aci den tes que re sul ta ram
em 10 fe ri dos e uma mor te. O aci den- 
te foi na ro do via BR-316 em San ta
Inês, a 250km de São Luís do Ma ra- 
nhão, por vol ta de 7h10.

De acor do com a PRF, um veí cu lo
Fi at/ Uno com três ocu pan tes, se guia

sen ti do San ta Inês/Be la Vis ta do Ma- 
ra nhão, quan do ten tou ul tra pas sa- 
gem e co li diu fron tal com um
GM/Clas sic, com qua tro ocu pan tes,
que se guia no sen ti do opos to. Um
ocu pan te do Clas sic, de 60 anos, mor- 
reu no lo cal, en quan to o con du tor do
mes mo fi cou bas tan te fe ri do e pre so
nas fer ra gens. Ele foi re ti ra do com vi- 
da e le va do ao hos pi tal com os ou tros
 ocu pan tes dos dois veí cu los que fi ca- 
ram gra ve men te fe ri dos.

No dia 7. Ocor re ram 5 aci den tes
que dei xa ram 4 fe ri dos e 1 pes soa
mor ta, ví ti ma de atro pe la men to em
Ca xi as, no km 586 da BR-316/MA. O
pe des tre mor reu no lo cal e o veí cu lo
ain da não ha via si do iden ti fi ca do.

Ou tra ví ti ma de atro pe la men to
nes se mes mo dia foi no km 672 da BR-
222, mu ni cí pio de Açai lân dia/MA. Se- 
gun do a PRF, po pu la res dis se ram que
um car ro de cor bran ca te ria atro pe la- 

do a pes soa e fu gi do do lo cal.  “Após o
aten di men to ao aci den te, a equi pe
PRF fez ron da nas pro xi mi da des pa ra
ten tar lo ca li zar o re fe ri do veí cu lo, mas
não ob te ve êxi to. Ha vi am mar cas de
san gue da ví ti ma na pis ta de ro la men- 
to (acos ta men to), bem pró xi mo a cal- 
ça da. Foi con fec ci o na do um Bo le tim
de Aci den te de Trân si to – BAT.”, in for- 
mou o ór gão.

O fo co da Ope ra ção des te ano foi o
com ba te à em bri a guez ao vo lan te,
com re a li za ção de tes tes de al co o le- 
mia, e re for ço na fis ca li za ção pa ra evi- 
tar ul tra pas sa gens proi bi das e, por
meio do uso de ra da res mó veis, ini bir
ex ces so de ve lo ci da de, in fra ções mais
co muns re gis tra das nas ro do vi as que
au men tam as chan ces de aci den tes
fa tais.

Já no pri mei ro dia de atu a ção as
equi pes abor da ram um ca mi nhão
que re a li za va ul tra pas sa gens pe ri go- 
sas na BR-135. Du ran te a fis ca li za ção
o mo to ris ta foi con vi da do a re a li zar o
tes te de al co o le mia o qual re tor nou
0,97 mg/L de ál co ol por li tro de ar al- 
ve o lar, 0,63 mg/L aci ma do li mi te pa ra
ca rac te ri zar o cri me de em bri a guez ao
vo lan te. O con du tor foi de ti do e con- 
du zi do à Po lí cia Ju di ciá ria.

Em São Luís, a ope ra ção se es ten- 
deu até o dia 8, por cau sa do fe ri a do
do ani ver sá rio de São Luís. Nes se pe- 
río do, de acor do com a PRF, fo ram
abor da dos 1.143 veí cu los, 834 pes so as
fis ca li za das, 237 tes tes de al co o le mia,
re cu pe ra ção de 2 veí cu los, pri são de 0
pes so as, re co lhi men to de 49 veí cu los
sem con di ções de cir cu lar aos pá ti os
da ins ti tui ção e 708 au tos de in fra ção
la vra dos.

BRASIL

Aumento de 39% em flagras de pessoas bêbadas

A Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral (PRF)
en cer rou a Ope ra ção In de pen dên cia
com 57.879 pes so as fis ca li za das e
45.581 veí cu los fis ca li za dos com
abor da gem, em to das as ro do vi as do
país. Pa ra a for ça ta re fa, que ini ci ou
dia 3 de Se tem bro e fi na li zou no dia 7
de Se tem bro, fo ram em pre ga dos
13.984 po li ci ais.

No to tal fo ram 1.045 au tos de in fra- 
ção la vra dos pa ra mo to ris tas di ri gin- 
do sob in fluên cia de ál co ol, 498 por
uso de ce lu lar ao vo lan te e 4.719 pe lo
não uso do cin to de se gu ran ça. Em re- 
la ção a mes ma ope ra ção do ano pas- 
sa do, o nú me ro de pes so as fla gra das
di ri gin do em bri a ga das au men tou em
39%. Tam bém pa ra a in fra ção do uso
de ce lu lar ao vo lan te hou ve um au- 
men to de 39%, en quan to o des cum- 
pri men to da nor ma do cin to de se gu- 
ran ça su biu 9%.

Já os au tos de in fra ção por ul tra- 
pas sa gens proi bi das re du zi ram 14%
em re la ção ao ano pas sa do, al can çan- 
do o nú me ro de 5.847. Em re la ção aos
aci den tes gra ves, tam bém hou ve que- 
da de 5% em re la ção a 2020 e de crés ci- 
mo de 20% em re la ção às mor tes, re- 
gis tran do um to tal de 309 e 92, res pec- 
ti va men te.

A PRF tam bém re gis trou nú me ros
ex pres si vos no com ba te ao cri me: a
quan ti da de de ma co nha apre en di da
au men tou 240% e a de co caí na tam- 
bém su biu 11%, com pa ra do ao fe ri a- 
do do ano pas sa do, re gis tran do um
to tal de 27,3 to ne la das e 90,9 Kg res- 
pec ti va men te. Além dis so, a PRF re cu- 
pe rou 136 veí cu los rou ba dos e ti rou
de cir cu la ção 40 to ne la das de ci gar ros
con tra ban de a dos.

Ins cri ções

• Cer ti dão de nas ci men to (se sol tei ro);
• Cer ti dão de óbi to do côn ju ge fa le ci do aver ba do em
car tó rio (pa ra viú vos);
• Cer ti dão de ca sa men to aver ba da em car tó rio (pa ra di -
vor ci a dos), atu a li za da;
• Au to ri za ção dos pais se me nor de 18 anos um dos nu -
ben tes;
• RG e CPF, fren te e ver so;
• Com pro van te de en de re ço e com pro van te de va ci na -
ção con tra a Co vid-19 pe lo me nos com a pri mei ra do se.
• A com pe tên cia pa ra pro ces sar os re que ri men tos de
ha bi li ta ção do ca sa men to co mu ni tá rio se rá do Car tó rio
de Fei ra No va.

To dos os atos são gra tui tos

FEI RA NO VA

Ins cri ções aber tas
pa ra Ca sa men to
Co mu ni tá rio

O Po der Ju di ciá rio da Co mar ca de Ri a chão abriu ins- 
cri ções pa ra uma eta pa do pro je to Ca sa men to Co mu ni- 
tá rio. Con for me a Por ta ria 007/2021, pu bli ca da pe lo juiz
ti tu lar Fran cis co Be zer ra Si mões, as ins cri ções te rão o li- 
mi te de 100 va gas e se guem até o dia 30 de se tem bro. As
va gas são di re ci o na das aos ca sais do mu ni cí pio de Fei ra
No va, ter mo ju di ciá rio da co mar ca, e a ce rimô nia se rá
re a li za da no dia 12 de no vem bro, a par tir das 9h, em for- 
ma to pre sen ci al, na qua dra de es por tes da Es co la Pau lo
Di as.

No do cu men to, o ma gis tra do des ta ca a ob ser vân cia
das me di das ne ces sá ri as na pre ven ção da con ta mi na- 
ção pe lo CO VID-19, bem co mo a ne ces si da de de ado ção
de me di das pa ra o en fren ta men to da pan de mia e pos si- 
bi li da de de dar con ti nui da de de for ma se gu ra a to dos os
ci da dãos na pres ta ção de ser vi ços ju ris di ci o nais. O ca- 
sa men to em Fei ra No va tem co mo ba se o Pro vi men to
38/2019 da Cor re ge do ria Ge ral de Jus ti ça, que dis põe so- 
bre o pro ce di men to de re a li za ção dos “Ca sa men tos Co- 
mu ni tá ri os” or ga ni za do pe lo Po der Ju di ciá rio do Es ta do
do Ma ra nhão.

Os ca sais in te res sa dos em par ti ci par do Ca sa men to
Co mu ni tá rio de ve rão pre en cher to dos os re qui si tos exi- 
gi dos na por ta ria e ates tar a ve ra ci da de das in for ma ções
pres ta das. 

Os nu ben tes de vem en ca mi nhar os do cu men tos di gi- 
ta li za dos pa ra o e-mail: car to ri o fei ra no va_- 
ma@yahoo.com.br (dú vi das po de rão ser so lu ci o na das
nos te le fo nes (99) 98133-5047 ou (99) 3601-1025.

Os do cu men tos ne ces sá ri os dos nu ben tes são:

A Jus ti ça ex pli ca que, por efei to do re le van te in te res se
so ci al na re a li za ção do ca sa men to co mu ni tá rio, se rão
dis pen sa dos o re co lhi men to de ta xas re la ci o na das ao
pro ce di men to de ha bi li ta ção de ca sa men to, ao que o
Ofi ci al de Re gis tro Ci vil de Pes so as Na tu rais ha bi li tan te
de ve ins truir os re que ri men tos de res sar ci men to des ti- 
na dos ao FERC – Fun do Es pe ci al das Ser ven ti as de Re- 
gis tro Ci vil de Pes so as Na tu rais do Es ta do do Ma ra nhão.
“Até a da ta an te ce den te à ce le bra ção do ca sa men to, os
nu ben tes e su as tes te mu nhas se com pro me tem, por
agen da men to, a com pa re ce rem no Car tó rio Ex tra ju di ci- 
al de Fei ra No va do Ma ra nhão pa ra as si na tu ra do Ter mo
de Ca sa men to”, res sal ta.

Após a ce le bra ção do ca sa men to, os nu ben tes re ce be- 
rão a res pec ti va cer ti dão por agen da men to, se pre sen ci- 
al, ou por en vio pos tal (de ven do in di car o en de re ço
com ple to na ins cri ção).

Con for me a por ta ria, a pre fei tu ra mu ni ci pal de Fei ra
No va do Ma ra nhão dis po ni bi li za rá dois ser vi do res pa ra
aten di men to dos ca sais in te res sa dos, os quais te rão a
res pon sa bi li da de de pres tar au xí lio, tan to em re la ção
aos es cla re ci men tos ne ces sá ri os, quan to à pro vi dên cia
da do cu men ta ção com o res pec ti vo en ca mi nha men to
ao car tó rio.

O aten di men to se rá dis po ni bi li za do aos nu ben tes in- 
te res sa dos, no pré dio da Pre fei tu ra Mu ni ci pal de Fei ra
No va do Ma ra nhão, na pra ça Cen tral, s/nº, Cen tro, no
pe río do com pre en di do pa ra ins cri ção. Even tu ais con vi- 
da dos in te res sa dos em par ti ci par da ce rimô nia de ce le- 
bra ção do ca sa men to de ve rão apre sen tar com pro van te
de va ci na ção con tra a CO VID-19 com, pe lo me nos, a
pri mei ra do se, sob pe na de não po de rem aden trar ao lo- 
cal de ce le bra ção do ca sa men to. “O Ca sa men to Co mu- 
ni tá rio tem por ob je ti vos con so li dar a fa mí lia co mo nú- 
cleo so ci al bá si co de aco lhi da, con ví vio, au to no mia,
sus ten ta bi li da de e pro ta go nis mo so ci al, pro mo ver a de- 
fe sa do di rei to à con vi vên cia fa mi li ar, en ten den do-a co- 
mo nú cleo afe ti vo, vin cu la do por la ços con san guí ne os,
de ali an ça ou afi ni da de, que cir cuns cre vem obri ga ções
re cí pro cas e mú tu as, bem co mo pos si bi li tar a pro mo ção
dos di rei tos hu ma nos, a pro te ção ju rí di ca e ga ran tia dos
di rei tos ci vis da fa mí lia e su ces sões”, fi na li zou o juiz.

O Ca sa men to Co mu ni tá rio tem por

ob je ti vos con so li dar a fa mí lia co mo

nú cleo so ci al bá si co de aco lhi da,

con ví vio, au to no mia,

sus ten ta bi li da de e pro ta go nis mo

so ci al, pro mo ver a de fe sa do di rei to

à con vi vên cia fa mi li ar

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

Mo vi men ta ção cres ceu

Co mo acon te ceu In ves ti ga ção

RANKING

Porto do Itaqui no
top 4 da Antaq

N
o pri mei ro se mes tre de 2021
o Por to do Ita qui su biu mais
um de grau e ago ra es tá no
top qua tro dos por tos pú- 

bli cos em mo vi men ta ção de car gas,
de acor do com o ran king da An taq –
Agên cia Na ci o nal de Trans por tes
Aqua viá ri os, di vul ga do nes ta se ma na.
Com mais de 15 mi lhões de to ne la das
de car gas mo vi men ta das, o por to pú- 
bli co do Ma ra nhão foi tam bém o que
mais cres ceu, en tre os no ve mai o res
por tos or ga ni za dos, atin gin do a mar- 
ca de 32,29% em re la ção ao mes mo
pe río do do ano pas sa do. “Es sa su bi da
no ran king é fru to do tra ba lho da
equi pe EMAP e de to dos par cei ros
que es tão pre sen tes nas di ver sas ca- 
dei as pro du ti vas mo vi men ta das pe lo
Por to do Ita qui. Os re sul ta dos des ses

pri mei ros me ses for ta le cem a ten dên- 
cia de fe char 2021 com mais de 27 mi- 
lhões de to ne la das mo vi men ta das,
man ten do a cur va de cres ci men to”,
afir ma o pre si den te do Por to do Ita- 
qui, Ted La go.

As car gas com mai or al ta no Por to
do Ita qui no se mes tre fo ram as de gra- 
néis lí qui dos, 90% aci ma do que foi
mo vi men ta do no pri mei ro se mes tre
de 2020 (e se con si de rar mos so men te
as ope ra ções de en tre pos to, o au men- 
to che gou a 441%). Tam bém ti ve ram
cres ci men to as ope ra ções de so ja
(19%) e de car ga ge ral (7%).

A mo vi men ta ção de car gas no se tor
por tuá rio do país cres ceu 9,4% no pri- 
mei ro se mes tre em re la ção ao mes mo

pe río do do ano pas sa do, apon ta o Es- 
ta tís ti co Aqua viá rio da An taq.

Jun tos, os por tos or ga ni za dos, ter- 
mi nais au to ri za dos e ar ren da dos mo- 
vi men ta ram 591,9 mi lhões de to ne la- 
das no pe río do.

Em re la ção ao per fil de car ga, hou- 
ve cres ci men to da mo vi men ta ção de
gra nel só li do (6,4%), gra nel lí qui do
(11,6%), con têi ne res (16,3%) e car ga
ge ral sol ta (19,1%) na com pa ra ção
com o pri mei ro se mes tre do ano pas-
sa do.

A ex pec ta ti va pa ra o se gun do se- 
mes tre, se gun do a An taq, é de que os
por tos bra si lei ros mo vi men tem 626
mi lhões de to ne la das, fe chan do o ano
com 1,218 bi lhão de to ne la das, o que
re pre sen ta au men to de 5,5% em re la-
ção ao ano pas sa do.

CRIME

5 homens cometem estupro coletivo em Viana

DOIS HOMENS SUSPEITOS DE PARTICIPAREM DO ESTUPRO COLETIVO DE VULNERÁVEL JÁ FORAM PRESOS NA CIDADE DE PENALVA.

Nes ta se ma na, um ca so bru tal de
vi o lên cia se xu al foi re gis tra do. Na úl ti- 
ma ter ça-fei ra (7), dois ho mens sus- 
pei tos de co me te rem um es tu pro co- 
le ti vo de vul ne rá vel con tra uma ado- 
les cen te de 17 anos fo ram pre sos na
ci da de de Pe nal va, no Ma ra nhão.

O cri me acon te ceu no mu ni cí pio
de Vi a na, tam bém no Es ta do. De acor- 
do com o de le ga do João Fir mo, a ví ti- 
ma, uma ami ga e fa mi li a res fi ze ram a
de nún cia na 6ª De le ga cia Re gi o nal,
re la tan do que o cri me te ria ocor ri do
no úl ti mo sá ba do (4).

Ain da se gun do o de le ga do, a ví ti ma
e sua ami ga, de for ma con sen ti da, fo- 
ram à um pos to de com bus tí vel, on de
ha vi am vá ri as pes so as ou vin do mú si- 
cas e in ge rin do be bi das al coó li cas.

De acor do com a ví ti ma, ela e sua
ami ga en con tra ram no lo cal um gru- 
po de ra pa zes e de ci di ram se jun tar a
eles

Em se gui da, tam bém de for ma
con sen ti da, as du as me ni nas fo ram
com os cin co ho mens pa ra um sí tio na
re gião pa ra con ti nu ar a con su mir be- 
bi das al coó li cas.

Se gun do a ami ga da ado les cen te de
17 anos, no ca mi nho de vol ta en tre o
sí tio e a re si dên cia da ví ti ma, os cin co
ra pa zes abu sa ram se xu al men te da ví- 
ti ma com to ques ín ti mos e se xo oral,
es tan do ela em es ta do de in cons ci ên- 
cia e em em bri a guez com ple ta, con fi- 
gu ran do o cri me de es tu pro de vul ne- 
rá vel.

Após a de nún cia, a Po lí cia Ci vil deu
iní cio as di li gên ci as, sen do tam bém
so li ci ta do ao ju di ciá rio a ex pe di ção
do man da do de pri são, que foi pron-
ta men te aten di do. 

Os dois ho mens fo ram pre sos e en-
ca mi nha dos pa ra a se de da 6ª De le ga- 
cia Re gi o nal de Vi a na, on de pres ta ram
seus res pec ti vos de poi men tos, sen do
pos te ri or men te le va dos à Uni da de
Pri si o nal de Vi a na.

As in ves ti ga ções pas sam a ser co or- 
de na das pe la De le ga cia Es pe ci a li za da
da Mu lher de Vi a na, que ago ra bus ca
iden ti fi car os de mais par ti ci pan tes do
cri me, pa ra que os mes mos pres tem
seus res pec ti vos de poi men tos pa ra
es cla re cer su as par ti ci pa ções no fa to.

Os mo ti vos

SEM COM PA TI BI LI DA DE

Sai ba se seu
ce lu lar vai fi car
sem Wha sApp

O What sApp in for mou que a par tir de 1° de no vem bro
não vai mais ser com pa tí vel com al guns mo de los que
usam ver sões an ti gas dos sis te mas An droid (Go o- 
gle) e iOS (Ap ple).

Se gun do o in for me, smartpho nes com sis te ma ope- 
ra ci o nal iOS 9 ou in fe ri or e An droid 4.0.4 ou an te ri o res
vão fi car in com pa tí veis com o apli ca ti vo.

Além da re co men da ção so bre os sis te mas ope ra ci o- 
nais, a em pre sa di vul gou uma lis ta de apa re lhos de fa- 
bri can tes co mo a LG, Sam sung e Sony que não vão ter
mais su por te pa ra usar o apli ca ti vo de ba te-pa po.

Ou tra no tí cia di vul ga da es ta se ma na é que o What- 
sApp co me çou a li be rar uma fer ra men ta pa ra que as
con ver sas ar ma ze na das em iPho nes se jam mi gra das
pa ra apa re lhos com An droid.

A no vi da de é mui to im por tan te pa ra os usuá ri os do
apli ca ti vo de men sa gens mais po pu lar do Bra sil, mas
che ga com li mi ta ções. Por en quan to, só ser ve pa ra
quem es tá tro can do um iPho ne por um An droid.

Con fi ra a lis ta dos apa re lhos que vão per der o su- 
por te do What sApp em no vem bro:

LG: LG Lu cid 2, Op ti mus F7, Op ti mus F5, Op ti mus L3
II Du al, Op ti mus F5, Op ti mus L5, Op ti mus L5 II, Op ti- 
mus L5 Du al, Op ti mus L3 II, Op ti mus L7, Op ti mus L7 II
Du al, Op ti mus L7 II, Op ti mus F6, Enact , Op ti mus L4 II
Du al, Op ti mus F3, Op ti mus L4 II, Op ti mus L2 II, Op ti- 
mus Ni tro HD e 4X HD, e Op ti mus F3Q.

Sam sung: Galaxy Trend Li te, Galaxy Trend II, Galaxy
SII, Galaxy S3 mi ni, Galaxy Xco ver 2, Galaxy Co re e
Galaxy Ace 2.

Hu awei: As cend G740, As cend Ma te, As cend D Quad
XL, As cend D1 Quad XL, As cend P1 S e As cend D2.

Sony: Xpe ria Mi ro, Sony Xpe ria Neo L e Xpe ria Arc S.
ZTE: Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 e

Grand Me mo.
Ou tras mar cas: Al ca tel One Tou ch Evo 7, Ar chos 53

Pla ti num, HTC De si re 500, Ca ter pil lar Cat B15, Wi ko
Cink Fi ve, Wi ko Dark night, Le no vo A820, UMi X2, Fa ea
F1

A prin ci pal cau sa pa ra a per da de su por te é que com- 
po nen tes fí si cos (hard ware) e sis te mas ope ra ci o- 
nais (soft ware) de apa re lhos mais an ti gos não su por tam
ope rar de ma nei ra 100% es tá vel to das as fun ções que es- 
tão sen do ou vão ser adi ci o na das ao What sapp.

Tam bém exis tem fa to res li ga dos a ques tões de se gu- 
ran ça, já que as in ter fa ces an ti gas não são mais atu a li za- 
das, dei xan do mar gem pa ra ata ques ci ber né ti cos co mo
rou bo de da dos.

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

Ted Lo ve man ti do

SEM DANIEL COSTA

Sampaio procura
um novo camisa 10
NERES PINTO

Clas si fi ca ção

O
Sam paio Cor rêa de ve rá 
anun ci ar ho je ou ama nhã a 
con tra ta ção de um no vo 
meia de ar ma ção. Uma lis ta 

de op ções es tá com o pre si den te Sér- 
gio Fro ta, após a con fir ma ção da saí da 
de Da ni el Cos ta, que res cin diu con- 
tra to e foi pa ra o es ta do do Ama zo nas 
de fen der as co res do Ma naus na Sé rie 
C do Cam pe o na to Bra si lei ro. Pa ra de- 
ci dir so bre o ca mi sa 10, o di ri gen te só 
de pen de de uma pa la vra do téc ni co 
Fe li pe Su ri an.

Ao mes mo tem po em que Da ni el 
dei xa o Tri co lor, um za guei ro po de es- 
tar sen do rein te gra do nes te fim de se- 
ma na. O ma ra nhen se Pau lo Sér gio, 
que re tor nou da Ará bia, on de não se 
adap tou e se quer foi trans fe ri do, vem 
trei nan do na aca de mia do CT Jo sé 
Car los Ma ci ei ra e ne go cia sua rein te- 
gra ção ao elen co.

A gan gor ra da Sé rie B do Cam pe o- 
na to Bra si lei ro dei xou o Sam paio Cor- 
rêa na oi ta va co lo ca ção, após os úl ti- 
mos re sul ta dos da ro da da. O Tri co lor, 
que ter mi nou em sex to lu gar de pois 
da der ro ta (3 a 2) pa ra a Pon te Pre ta, 
só não per deu mais po si ções de vi do à 
ine fi ci ên cia dos con cor ren tes mais 
pró xi mos. Ho je, a clas si fi ca ção apon- 
ta o Co ri ti ba na li de ran ça com 45 pon- 
tos, se gui do por CRB (40), Goiás (39), 
Bo ta fo go (38), Avaí e Gua ra ni (37), 
Náu ti co (35) e Sam paio 34. O Vas co, 
que em prin cí pio era apon ta do co mo 
uma sé rie ame a ça aos bo li vi a nos, es tá 
no no no lu gar com 32 pon tos.

O pró xi mo jo go do Sam paio se rá 
con tra o Ope rá rio-PR, que tem 32

SAMPAIO VEM DE DERROTA FORA DE CASA PARA A PONTE PRETA, EM SÃO PAULO.

pon tos. O ven ce dor ul tra pas sa o con- 
cor ren te, mas não en tra no G4. A par- 
ti da se rá dis pu ta da no Es tá dio Cas te- 
lão, em São Luís, no sá ba do (11), às 
16h30. A equi pe pa ra na en se ven ceu 
no pri mei ro tur no, em Pon ta Gros sa e 
ago ra os tri co lo res pre ten dem dar o 
tro co.

Pa ra a pró xi ma par ti da, o ti me ma- 
ra nhen se po de rá en trar em cam po 
com a mes ma for ma ção an te ri or, uma 
vez que não te ve ne nhum jo ga dor pu- 
ni do pe lo ter cei ro car tão ama re lo. O 
téc ni co Fe li pe Su ri an es tu da a me lhor 
for ma tá ti ca pa ra ob ter o re sul ta do 
po si ti vo. Po de, in clu si ve, co me çar no 
4-3-3, com o ata can te Pi men ti nha 
des de o iní cio. Na la te ral-es quer da 
po de rá ha ver mu dan ça, com o re tor- 
no de Zé Má rio, já re cu pe ra do de uma 

le são. O meia Nád son vê o jo go con tra 
o Ope rá rio co mo um dos mais di fí- 
ceis, ape sar de ser dis pu ta do em São 
Luís. “Com cer te za se rá uma par ti da 
com pli ca da, mas nos so gru po es tá 
bem fo ca do, ci en te das di fi cul da des, e 
va mos dar o má xi mo em cam po pa ra 
con se guir a vi tó ria”, afir mou ao si te 
ofi ci al do clu be.

Não hou ve fol ga no fe ri a do. Na ter- 
ça-fei ra, Dia da In de pen dên cia, o gru- 
po deu pros se gui men to à pre pa ra ção 
e re a li zou ati vi da des no CT Jo sé Car- 
los Ma ci ei ra. O tra ba lho te ve ob ser va-
ções em to dos os se to res por par te do 
téc ni co Fe li pe Su ri an. Com uma lu xa- 
ção no co to ve lo, o za guei ro Nil son Jú- 
ni or se gue co mo sen do o gran de des- 
fal que. Éder Li ma de ve ser man ti do ao 
la do de Joé cio.

SÉRIE D

Moto Club está pronto e Ted Love vai jogar

O PRIMEIRO JOGO ENTRE MOTO E CASTANHAL SERÁ DISPUTADO EM SÃO LUÍS, NO DOMINGO (12), ÀS 15H30, NO NHOZINHO SANTOS. 

O Mo to Club ain da tem mais um
dia de trei no vi san do o pró xi mo jo go
na Sé rie D do Cam pe o na to Bra si lei ro,
mas o téc ni co Zé Au gus to já tem pra ti- 
ca men te de fi ni do o ti me que en tra rá
jo gan do con tra o Cas ta nhal, com o re- 
tor no de Da nú bio no ata que e Lu cas
Hulk no meio de cam po. Os des fal- 
ques se rão o vo lan te Van der e o ata- 
can te Fe li pe Cruz, que re ce be ram a
ter cei ra ad ver tên cia com car tões
ama re los. Ted Lo ve, que ha via pe di do
a res ci são, acei tou con ti nu ar no clu- 
be.

O vo lan te Hulk re tor nou aos trei- 
nos, após uma le são que o afas tou do
jo go an te ri or e tem chan ces de ser es- 
ca la do co mo ti tu lar. Ou tro vo lan te
(Abu) es tá de so bre a vi so, mas no ata- 
que a vol ta de Da nú bio é cer ta.

A pro vá vel for ma ção ini ci al: João

Pau lo; Di e go Re nan, Gus ta vo, An der- 
son Ce a ren se e Es quer di nha; Co dó,
Lu cas Hulk (Abu) e Ted Lo ve; Hen ri- 
que, Már cio Di o go e Da nú bio. O pri- 
mei ro jo go en tre Mo to e Cas ta nhal se- 
rá dis pu ta do em São Luís, no pró xi mo
do min go (12), às 15h30, no Nho zi nho
San tos, e o se gun do, em ter ri tó rio pa- 
ra en se, no dia 19, às 15h, con for me
de ci são da CBF.

De pois de pe dir a res ci são con tra- 
tu al com o Mo to Club, o meia Ted Lo- 
ve vol tou atrás e re sol veu con ti nu ar
no clu be no iní cio da noi te de se gun- 
da-fei ra. Tu do fi cou acer ta do du ran te
uma con ver sa en tre o su per vi sor An- 
dré e o pro fis si o nal. 

Lo ve ha via in for ma do o de se jo de
não per ma ne cer na equi pe ru bro-ne- 

gra, por con ta de um de sen ten di men- 
to que te ve com o meia Már cio Di o go
du ran te o jo go do úl ti mo sá ba do (3),
con tra o To can ti nó po lis. A dis cus são
foi mui to ás pe ra.

O pre si den te Na ta na el Jú ni or, ao
to mar co nhe ci men to de que Lo ve não
pre ten dia con ti nu ar no clu be, dis se
na oca sião à re por ta gem de O Im par-
ci al. “Vou li be rar! Va mos ten tar en- 
con trar um subs ti tu to, de pois de ava- 
li ar com a co mis são”.

Mais tar de, o pre si den te afir mou.
“Ele mu dou de ideia ago ra à noi te”. O
di ri gen te in for mou ain da que a vi gên- 
cia do con tra to do atle ta é até o pró xi- 
mo mês de ou tu bro. Lo ve tam bém
pos tou nas re des so ci ais a de ci são de
per ma ne cer no clu be, on de foi o gran- 
de des ta que da pri mei ra eta pa da Sé- 
rie D do Bra si lei ro.

Bru no Hen ri que ain da é dú vi da

RETORNO

Rodrigo Caio faz treino
completo com time

RODRIGO CAIO ESTÁ FORA DA EQUIPE DESDE DE JULHO.

Au sen te des de o dia 25 de ju lho por cau sa de um pro- 
ble ma no jo e lho, Ro dri go Caio vol ta ao ti me do Fla men- 
go no pró xi mo do min go, con tra o Pal mei ras, em São
Pau lo, se tu do cor rer den tro do es pe ra do. Na úl ti ma
quar ta-fei ra (8), pe la pri mei ra vez ele par ti ci pou de uma
ati vi da de com ple ta ao la do dos com pa nhei ros.

O jo ga dor ain da se rá ava li a do nas ati vi da des que an- 
te ce dem ao jo go.

O ata can te Bru no Hen ri que, que se re cu pe ra de uma
le são grau 2 na co xa di rei ta, se gue o tra ba lho à par te no
gra ma do sob a su per vi são dos fi si o te ra peu tas. É dú vi da
pa ra en fren tar o Pal mei ras, pe la 20ª ro da da.

Com 16 jo gos dis pu ta dos, o Fla men go é o quin to co- 
lo ca do com 31 pon tos.

Ain da se re cu pe ran do de uma le são na co xa di rei ta,
Bru no Hen ri que foi a cam po. O ata can te re a li zou um
tra ba lho acom pa nha do por fi si o te ra peu tas, se pa ra do
do res tan te do elen co do Fla men go.

A pre sen ça de Bru no Hen ri que con tra o Pal mei ras
não es tá ga ran ti da. Na úl ti ma se ma na, o ata can te ain da
se tra ta va in ter na men te da le são. A ida a cam po com fi- 
si o te ra peu tas é um no vo pas so da re cu pe ra ção, mas o
jo ga dor ain da pre ci sa ser en tre gue à pre pa ra ção fí si ca e,
de pois, ser in te gra do ao elen co.

Co mo o jo go con tra o Pal mei ras é no pró xi mo do min- 
go, Bru no Hen ri que pre ci sa ria pas sar por to do es te pro- 
ces so em qua tro di as pa ra fi car à dis po si ção.

Bru no Hen ri que se le si o nou na par ti da de ida con tra
o Grê mio, no dia 25 de agos to, em Por to Ale gre. Ele des- 
fal cou a equi pe con tra o San tos e, des de en tão, vem se
re cu pe ran do no Ni nho do Uru bu.

VASCO

Guto Ferreira e Diniz
são procurados

GUTO FERREIRA FICOU 17 MESES À FRENTE DO CEARÁ.

Mes mo com o pró xi mo jo go mar ca do pa ra o pró xi mo
dia 16, con tra o CRB, a di re to ria do Vas co es pe ra de fi nir
ra pi da men te o no me de seu no vo trei na dor após Lis ca
ter pe di do de mis são. O co man do do fu te bol de fi niu su- 
as pri o ri da des, e Gu to Fer rei ra e Fer nan do Di niz, que re- 
cen te men te dei xa ram Ce a rá e San tos res pec ti va men te,
es tão no ra dar.

Adri a no Spa do to, agen te de Gu to Fer rei ra, con fir mou
ter con ver sa do com o exe cu ti vo de fu te bol do Vas co, Ale- 
xan dre Pás sa ro, na noi te da úl ti ma quar ta. Gu to pre ten- 
de se pa rar um tem po pa ra des can sar já que fi cou 17 me- 
ses à fren te do Ce a rá, de mar ço de 2020 até a se ma na
pas sa da.

Ape sar do de se jo por fé ri as após lon go pe río do de tra- 
ba lho, Gu to en ten de que um clu be com o ta ma nho do
Vas co é de fa to uma gran de opor tu ni da de. Spa do to tem
óti ma re la ção com Pás sa ro, o que po de aju dar a vi a bi li- 
zar a ne go ci a ção

Fer nan do Di niz, que tra ba lhou com Ale xan dre Pás sa- 
ro no São Pau lo, tam bém é bem co ta do em São Ja nuá rio.
Ele foi de mi ti do pe lo San tos no úl ti mo fim de se ma na
após der ro ta pa ra o Cui a bá.

Co nhe ci do por mon tar equi pes que têm gos to pe la
bo la no pé, Di niz é vis to co mo op ção in te res san te pa ra
fa zer o Vas co vol tar a jo gar bo la.

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

So bre Edu ar do Ko bra

ATÉ DIA 12

Aberta votação para
o Ilha Música Festival

O
ani ver sá rio da ci da de de 
São Luís foi ce le bra do com a 
li ve de apre sen ta ção, no ca- 
nal do Youtube da Se cre ta ria 

de Es ta do da Cul tu ra,  das 10 mú si cas 
clas si fi ca das pa ra o Ilha Be la Fes ti val. 
Foi aber ta a vo ta ção po pu lar pa ra se- 
le ci o nar as 3 can ções mais vo ta das. O 
even to, re a li za do pe la Se cre ta ria de 
Es ta do da Cul tu ra, no Te a tro Arthur 
Aze ve do,  foi fe cha do ape nas pa ra a 
pro du ção, equi pe téc ni ca e os par ti ci- 
pan tes, se guin do to das as re co men- 
da ções sa ni tá ri as de pre ven ção á Co- 
vid-19.

Re a li za do pe la pri mei ra vez, o con- 
cur so cul tu ral, ide a li za do pa ra co me- 
mo rar o ani ver sá rio de 409 anos da ci- 
da de de São, Luís vai pre mi ar 10 can- 
ções au to rais e iné di tas que te nham 
co mo te ma a ci da de de São Luís, as 
be le zas e en can tos da Ilha do Amor. 
No to tal, 140 mú si cas fo ram ins cri tas, 
des tas 10 fo ram se le ci o na das com cri- 
té ri os co mo me lo dia, har mo nia, ori gi- 
na li da de e cri a ti vi da de, e cla ro, São 
Luís co mo ins pi ra ção.

“Não foi uma sur pre sa ter mos re ce- 
bi do tan tas ins cri ções, por que sa be- 
mos que te mos di ver sos com po si to- 
res no Ma ra nhão, pes so as que es tão 
com pon do mú si cas to dos os di as, 
mes mo no pe ri do de pan de mia, on de 
nós ima gi na mos que es tá tu do pa ra do 
na cul tu ra, o que es tá pa ra do na ver- 
da de, é o ápi ce da cul tu ra, que é a 
apre sen ta ção, mas a pro du ção cul tu- 
ral es tá sen do fei ta to dos os di as. Bas- 
ta vo cê an dar por nos sas ru as. Sa be- 
mos que te mos mui to ta len to e que 
tem mui ta gen te pro du zin do o tem po 
to do”, dis se o se cre tá rio de Es ta do da 
Cul tu ra, An der son Lin do so.

Fo ram clas si fi ca das as mú si cas: 
“Ci da de de Luz”, com po si ção de  Gil-

FOI ABERTA A VOTAÇÃO POPULAR PARA SELECIONAR AS 3 CANÇÕES MAIS VOTADAS.

van Fra zão; “Tam bo reio!”, de Fe li pe 
Cos ta Cruz e La ra Mou ra; “Mi nha Be la 
Ilha”, de Bren da Men des; “Ilha En can- 
ta da”, de Ma nu el Baião de Dois; “Ilha 
de Mar”, de Chi co Nô; “São Luis Style”, 
de Emi lio Sa gaz; “Nos sa Ilha”, de Au- 
gus to Bas tos; “Imã”, de Jo si fran; e “Pé- 
ro la Ra ra”, de Mar ce lo Chal vinsk.

A or dem de apre sen ta ção obe de- 
ceu ao cri té rio de sor teio, A pri mei ra 
mú si ca foi “Fran ce si nha”, de Allysson 
Ri bei ro in ter pre ta da por ele mes mo. 
Em se gui da  apre sen ta ram-se: Emi lio 
Sa gaz, com “São Luis Style”; Ma nu el 
Baião de Dois, com “Ilha En can ta da”; 
Gil van Fra zão, com “Ci da de de Luz”; 
Jo si fran, com “Imã”; Bren da Men des, 
com “Mi nha Be la Ilha”;  La ra Mou ra, 

com “Tam bo reio!”; Chi co Nô, com 
“Ilha de Mar”;  Flá vio Edu ar do, com 
“Pé ro la Ra ra”; Je si el Bi ves, com “Nos sa 
Ilha”.

Ao fi nal, to dos os ar tis tas se jun ta- 
ram pa ra can tar  a mú si ca que ins pi- 
rou o no me do fes ti val, “Ilha Be la”, de 
au to ria de Car li nhos Ve loz. To dos os 
ar tis tas fo ram acom pa nha dos por 
uma ban da com pos ta por: Do gi val 

(ba te ria), Car los Ra queth  (bai xo), Lin 
Jú ni or (di re tor mu si cal), Mar cos Cliff 
(te cla do), Dark Bran dão (per cus são), 
Whashing ton Araú jo (per cus são), 
Fer nan do (bac king vo cal), Lai a ne 
Araú jo (bac king vo cal), Dric ca Araú jo 
(bac king vo cal), So cor ro Choairy 
(pro du ção), Ra mi zes Jú ni or (rhou- 
die), Da ni el Mi ran da (trom bo ne), Cel- 
so Bas tos (sax te nor), Mar cos Au ré lio 
(Trom pe te), Ri car do Men des (sax al to 
e flau ta). A di re ção ge ral foi de Gui- 
lher me Jr. e Jo na tan Car do so. A apre- 
sen ta ção foi de Lui za Luz.

A vo ta ção po pu lar é aber ta e es tá 
dis po ní vel até as 18h do dia 12 (do- 
min go), no si te da Sec ma (cul tu- 
ra.ma.gov.br). O re sul ta do se rá di vul- 
ga do após o en cer ra men to da vo ta- 
ção.

Além de ter sua mú si ca di fun di da e 
di vul ga da em to do o es ta do, o pri mei-
ro lu gar do Ilha Be la Fes ti val vai re ce- 
ber o prê mio de R$ 10.000,00,  o se-
gun do co lo ca do R$ 7.000,00, e  o ter- 
cei ro R$ 5.000,00. Do quar to ao dé ci- 
mo co lo ca do, se rão pa gas as pre mi a-
ções de R$ 1.000,00.

"SEJA LUZ"

Novo mural de Kobra instiga a repensar valores

O ar tis ta ur ba no Edu ar do Ko bra
ter mi nou em São Pau lo o mu ral “Se ja
Luz”, mais uma obra com o te ma da
pan de mia do Co vid-19. O mu ral de 30
me tros de al tu ra por se te me tros de
lar gu ra fi ca na rua Os car Frei re, nos
Jar dins. Pin ta do com es mal te, lá tex
acrí li co e spray, de mo rou cer ca de du- 
as se ma nas pa ra ser re a li za do.

Se gun do o ar tis ta, que no mu ral
pin tou “O Pen sa dor”, de Au gus te Ro- 

din (1840 a 1917), den tro de uma lâm- 
pa da, es se trá gi co mo men to de pan- 
de mia de ve le var a hu ma ni da de a re- 
pen sar va lo res. “Ca da um pre ci sa re- 
fle tir so bre que ti po de en tre ga e ati tu- 
de de ve ter pa ra ser luz na es cu ri dão”,
diz o mu ra lis ta. “Aci ma de tu do é pre- 
ci so ser luz na vi da de al guém e fa zer a
di fe ren ça. É fun da men tal, mais que
só fi car nas pa la vras e nas Re des So ci- 
ais, ou vir o ou tro, pen sar no ou tro e
fa zer o bem”, afir ma.

Em maio des te ano, Ko bra lan çou
em São Pau lo, na rua Hen ri que
Schau mann, em fren te à Igre ja do Cal- 
vá rio, o mu ral “Co e xis tên cia – Me mo- 
ri al da Fé por to das as ví ti mas do Co- 
vid-19”, on de  re tra ta cri an ças de cin- 
co re li giões – Is la mis mo, Bu dis mo,
Cris ti a nis mo, Ju daís mo e Hin duís mo.
A obra traz uma men sa gem de fé e de
es pe ran ça, ao mes mo tem po em que
lem bra as ví ti mas do Co vid-19 e des- 
ta ca a im por tân cia da Ci ên cia, sim bo- 
li za da pe lo fun da men tal uso de más- 
ca ras.

Pou co an tes, na pri mei ra ação do
re cém-cri a do Ins ti tu to Ko bra, que
tem co mo ba se a pre mis sa de que a
ar te é um ins tru men to de trans for ma- 
ção, o ar tis ta pau lis ta no trans for mou
um ci lin dro de oxi gê nio, em de su so,
de 1m30, em uma obra de ar te, exem- 
plar úni co, cha ma da “Res pi rar”.  Ko- 
bra pin tou o ci lin dro co mo se fos se
um re ci pi en te trans pa ren te, com uma
ár vo re plan ta da den tro. “A men sa gem
cen tral é a im por tân cia da vi da. Que o
so pro da mi nha ar te aju de a le var um
pou co de oxi gê nio pa ra os hos pi tais
mais ne ces si ta dos e, ao mes mo tem- 
po, pro vo que a re fle xão so bre a im- 
por tân cia de usar más ca ras, la var as
mãos cons tan te men te, man ter o iso- 
la men to so ci al e, cla ro, de pre ser var a
na tu re za, que é um pa trimô nio de to- 
da a hu ma ni da de”, dis se.

A obra foi ad qui ri da por 700 mil re-
ais. Os re cur sos ob ti dos com a ven da
da pe ça fo ram apli ca dos in te gral men- 
te na cons tru ção de du as usi nas de
oxi gê nio, en tre gues à Se cre ta ria Es ta- 
du al de Saú de do Ama zo nas. Na prá ti-
ca, is so sig ni fi cou que 20 lei tos de
UTI’s be ne fi ci a dos 24h por dia, nu ma
ação pe re ne, que fi ca ram co mo le ga- 
do. Em um dia, a usi na ge ra 480 ho ras
de oxi gê nio. Em um mês, são 14.400
ho ras. “A tí tu lo de com pa ra ção, um ci- 
lin dro abas te ce um lei to de UTI com
oxi gê nio por até 10 ho ras. Ou se ja, pa- 
ra fa zer uma en tre ga equi va len te à
usi na, se ri am ne ces sá ri os mais de
1.400 ci lin dros por mês. Com 700 mil
con se gui ría mos com prar 350 ci lin- 
dros, o que equi va le ria a 3.500 ho ras”,
con tou o mu ra lis ta.

Em fe ve rei ro de 2021, Ko bra do ou
ao Ins ti tu to Bu tan tan e à Fun da ção
Oswal do Cruz (Fi o cruz) dois pai néis
(um pa ra ca da ins ti tui ção) de um me-
tro e oi ten ta por um me tro em oi ten ta,
que fez me ses an tes, ins pi ra do na es- 
pe ran ça do de sen vol vi men to de va ci- 
nas pa ra imu ni zar as pes so as con tra o
Co vid-19.

Ko bra é um ex po en te da neo-van- 
guar da pau lis ta na. Co me çou co mo
pi cha dor, tor nou-se gra fi tei ro e ho je
se de fi ne co mo mu ra lis ta. Seu ta len to
bro ta por vol ta de 1987, no bair ro do
Cam po Lim po com o pi xo e o graf fi ti,
ca ros ao mo vi men to Hip Hop, e se es- 
pa lha pe la ci da de e pe lo mun do. Mui- 
tos crí ti cos afir mam que a ca rac te rís- 
ti ca mais mar can te de Ko bra é o do- 
mí nio do de se nho e das co res. Mas o
que é fun da men tal pa ra o ar tis ta é o
olhar. 

Ho je, os mu rais de Ko bra es tão em
cer ca de 35 paí ses e em di ver sas ci da-
des e es ta dos bra si lei ros.

SAIU O TRAILER!

Keanu Reeves de volta
em Matrix Resurrections

4º LONGA DA SAGA DE FICÇÃO CIENTÍFICA DIVULGA TRAILER.

A War ner Bros re ve lou o pri mei ro trai ler do aguar da- 
do Ma trix Re sur rec ti ons, quar to lon ga da sa ga de fic ção
ci en tí fi ca que traz Ke a nu Re e ves no va men te no pa pel de
Neo.

O trai ler foi pre ce di do de um si te ofi ci al in te ra ti vo,
aces sí vel atra vés do link wha tisthe ma trix. No en de re ço,
uma mul ti pli ci da de de te a sers fo ram dis po ni bi li za dos
co mo uma ex pe ri ên cia per so na li za da (em tem po re al)
pa ra o tem po e lo ca li za ção ge o grá fi ca de ca da usuá rio.

Quan do os usuá ri os es co lhem uma pí lu la azul ou ver- 
me lha, é lan ça do um te a ser trai ler com vi su ais pré-se le- 
ci o na dos e pré-apro va dos in ter cam biá veis, GFX e com
nar ra ção.

O no vo ca pí tu lo da fran quia

es tre la da por Ke a nu Re e ves e 

Car rie-An ne Moss tem es treia

pre vis ta pa ra 22 de de zem bro de

2021. A di re ção é o ro tei ro são de 

La na Wa chows ki.

O pri mei ro Ma trix foi lan ça do em 1999. Jun to com as
sequên ci as, Ma trix Re lo a ded e Ma trix Re vo lu ti ons, am- 
bas de 2003, a fran quia fa tu rou US$1,6 bi lhão nas bi lhe- 
te ri as mun di ais.

FESTIVAL DE CINEMA

Cinema latino-americano
leva denúncias à Veneza

RODRIGO SANTORO EM LONGA BRASILEIRO “7 PRISIONEIROS” .

Co mo um gri to de dor, o ci ne ma la ti no-ame ri ca no
de nun cia in jus ti ças, ra cis mo, clas sis mo e es cra vi dão
mo der na no Fes ti val de Ve ne za, com ce nas re a lis tas que
sur pre en der os es pec ta do res. “Es sa his tó ria é ago ni an- 
te”, diz, ain da im pres si o na da, a ci ne as ta ita li a na Sil va na
Sa ri, 65 anos, após as sis tir à exi bi ção do fil me bra si lei ro
“7 Pri si o nei ros”, na re cém-cri a da pre mi a ção Ho ri zon te
Ex tra. Di ri gi do pe lo ame ri ca no-bra si lei ro Ale xan dre
Mo rat to, 33 anos, au tor do acla ma do “Só cra tes”, o fil me
nar ra com efi ci ên cia e rit mo o ter rí vel fenô me no do trá- 
fi co de pes so as e da es cra vi dão a que es tão sub me ti dos
os tra ba lha do res, co mo ocor re no fil me do ve ne zu e la no
Lo ren zo Vi gas, “La Ca ja”, so bre ma qui a do ras no Mé xi co,
que dis pu ta na com pe ti ção ofi ci al.

Pro du zi do pe la Net flix, o fil me de Mo rat to, com Ro- 
dri go San to ro no elen co, mos tra o mun do que se es con- 
de em al gu mas fá bri cas ou ar ma zéns de uma gi gan tes ca
me tró po le co mo São Pau lo, on de cen te nas de pes so as
são sub me ti das à es cra vi dão, lon ge de su as fa mí li as. “A
be le za des te fil me es tá na di re ção per fei ta, na in ter pre- 
ta ção in ten sa de seus ato res (al guns de les em sua pri- 
mei ra ex pe ri ên cia), na cru e za do te ma e, prin ci pal men- 
te, na ca pa ci da de de mos trar o pro ble ma sob di fe ren tes
pers pec ti vas, sem apon tar o de do con tra al guém “, es- 
cre veu o jor nal Today so bre o fes ti val.

Com a par ti ci pa ção de cer ca de 16 fil mes nas di fe ren- 
tes ses sões do fes ti val, in cluin do qua tro na com pe ti ção
ofi ci al, o ci ne ma la ti no-ame ri ca no tem mos tra do que
vi ve um bom mo men to e que con se gue sur pre en der o
es pec ta dor com o pre sen te. Fi el à tra di ção do ci ne ma
po lí ti co e de de nún cia, uma no va ge ra ção de ci ne as tas,
en tre eles o me xi ca no Jo aquín del Pa so, 35 anos, com “El
hoyo en la cer ca” (O bu ra co na cer ca), abor da a ques tão
da edu ca ção no Mé xi co, seu ra cis mo e clas sis mo, pa ra
re tra tar as fé ri as de um gru po de ado les cen tes de uma
eli te im pla cá vel, as sim co mo seus pró pri os pro fes so res
ca tó li cos.

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

https://banca.oimparcial.com.br/
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“Ema ra nhar tes”, even to que reú ne ar te,
cul tu ra, mú si ca e mui to em pre en de do ris mo
cri a ti vo es tá de vol ta! E des ta vez, fa rá par te
do cir cui to de atra ções do Mo bi li za São Luís,
uma ini ci a ti va do SE BRAE que trans for ma rá
a nos sa ci da de na Ilha da Cri a ti vi da de na se-
ma na de co me mo ra ção dos 409 anos de São
Luís. O even to se rá aber to ao pú bli co, nes te
sá ba do, 11, na Rua Por tu gal, Cen tro His tó ri- 
co de São Luís.

Estágio da TIM

Es tão aber tas as ins cri ções pa ra a no va
tur ma do Pro gra ma de Es tá gio da TIM que
tem co mo uma das pre mis sas a va lo ri za ção
da di ver si da de pa ra cri ar um am bi en te de
tra ba lho ain da mais in clu si vo e ino va dor. A
ope ra do ra ofe re ce 165 va gas em di fe ren tes
re giões do país, man ten do a me ta de pre en- 
cher me ta de das po si ções com pes so as ne- 
gras. Na edi ção 2020, 64,8% das va gas dis po-
ní veis fo ram ocu pa das por pes so as ne gras.

O pre si den te da Câ ma ra de Di ri -
gen tes Lo jis tas / CDL São Luís, Fá bio
Ri bei ro, pres ti gi ou o gran de even to
de inau gu ra ção da lo ja Ha van, em
São Luís, na úl ti ma quar ta-fei ra, 1º
de se tem bro, na Coha ma. O lí der lo -
jis ta fez ques tão de res sal tar ao em -
pre sá rio Lu ci a no Hang a im por tân cia
da ins ta la ção do em pre en di men to na
ca pi tal ma ra nhen se pa ra for ta le cer
o va re jo lo cal. No re gis tro, o pre si -
den te da CDL São Luís, Fá bio Ri bei ro,
a pre si den te da FC DL-MA, So cor ro
No ro nha, o pre fei to Edu ar do Brai de e
o ve re a dor Os mar Fi lho, na inau gu -
ra ção da lo ja Ha van em São Luís.

A can to ra Fa brí cia é
uma das atra ções do
“Sam ba Axé” nes te sá -
ba do no Cen tro His tó -
ri co. Tam bém vão ani -
mar a fes ta, os gru pos
Ar gu men to e Os Par -
ças, que es ta rão no co -
man do do sam ba e pa -
go de. A “Sam ba Axé”
vai acon te cer no Re vi -
ver Hos tel, um point
que ga nhou o co ra ção
dos lu do vi cen ses, mui -
to bem lo ca li za do, per -
ti nho da Rua do Giz,
elei ta uma das ru as
mais bo ni tas do país
pe la Ca sa Vo gue.

O se cre tá rio mu ni ci pal
de tu ris mo, Sau lo San -
tos, co me mo ra os pri -
mei ros re sul ta dos do
mo vi men to tu rís ti co
em São Luís na Se ma -
na da Pá tria. Se guin do
as pre vi sões di vul ga -
das a cir cu la ção de
pas sa gei ros no Ae ro -
por to In ter na ci o nal de
São Luís (MA), au men -
tou em 82% du ran te
es te fe ri a dão da In de -
pen dên cia. Em 2020,
11.018 pas sa gei ros de -
sem bar ca ram na ca pi -
tal. E va mos que va -
mos.

Centro de Convenções

Aten ção pro du to res de even tos. O Se brae re a- 
li zou nes ta quin ta-fei ra, 9, even to pa ra apre sen- 
tar a re vi ta li za ção do Cen tro de Con ven ções Go- 
ver na dor Pe dro Nei va de San ta na, que ho je es tá
in te gra do ao Mul ti cen ter Ne gó ci os e Even tos,
que tam bém reú ne o pa vi lhão de ex po si ções do
Mul ti cen ter Se brae e o es pa ço de ino va ção Se- 
bra e Lab. 

Com se te mil me tros qua dra dos de área cons- 
truí da, o cen tro de con ven ções dis põe de dois
au di tó ri os, um com ca pa ci da de pa ra 1.500 pes- 
so as e ou tro abri ga até 300 pes so as.

Feira Cultural

O Cen tro So ci o e du ca ti vo de In ter na ção Pro- 
vi só ria da Re gião To can ti na (CSI PRT), uni da de
da Fun da ção da Cri an ça e do Ado les cen te (Fu- 
nac), re a li za rá, nes ta sex ta-fei ra, a Fei ra Cul tu ral
“Es se é o meu es ta do: co nhe cer pa ra per ten cer”,
com a pro pos ta de in te grar so ci o e du can dos,
ser vi do res e so ci e da de pa ra cons tru ção de sen-
ti men to de per ten ci men to e va lo ri za ção cul tu- 
ral e tu rís ti ca dos mu ni cí pi os de São Luís e Re- 
gião To can ti na. O even to é a cul mi nân cia das
ações re a li za das com os so ci o e du can dos e se rá
di vi di da em ei xos.

3° Talk Global Study

A BMI, em pre sa que or ga ni za al gu mas das
mai o res fei ras in ter na ci o nais de edu ca ção em
to do o mun do, es tá re a li zan do o 3° Talk Glo bal
Study, even to on-li ne gra tui to pa ra es tu dan tes
que que rem fa zer in ter câm bio. Nes sa edi ção,
que acon te ce no pró xi mo dia 16 de se tem bro,
se rão reu ni das uni ver si da des de di ver sos paí- 
ses: Es ta dos Uni dos, Rei no Uni do, Aus trá lia,
Chi na, Ca na dá, Es pa nha, Fran ça, Ir lan da Itá lia e
Ja pão. No even to, os es tu dan tes po dem con ver- 
sar e ti rar dú vi das di re ta men te com as uni ver si- 
da des, fa cul da des, en tre ou tras or ga ni za ções.

Pra curtir

Os mo ra do res do
Mai o bão e ad ja cên ci -
as ga nham nes ta
sex ta-fei ra, mais uma
lo ja da Fri bal, mar ca
es pe ci a lis ta em car -
nes.

O Gru po já so ma mais
de 50 lo jas na ca pi tal
ma ra nhen se e com
mais es ta, os mo ra -
do res do Mai o bão po -
de rão ter mais co mo -
di da de e na com pra
de seus pro du tos Fri -
bal.

Es tão aber tas as ins -
cri ções pa ra as ca pa -
ci ta ções do Pro gra ma
Tra ba lho Jo vem, no
âm bi to do Ei xo Co o -
pe ra ção Es tra té gi ca
do Go ver no do Es ta do
do Ma ra nhão, no Po -
lo Co ro a tá.

Os cur sos se rão re a li -
za dos nos di as 22 e 23
de se tem bro, com du -
ra ção de du as ho ras
ca da tur ma, no Cen -
tro Edu ca ci o nal Clo -
do mir Mi let (ao la do
do Fó rum de Jus ti ça
de Co ro a tá).

Com adi a men to de
um ano por con ta da
pan de mia de Co vid-
19, a 34ª Bi e nal de
São Pau lo che ga com
tu do! 

Até o dia 5 de de zem -
bro, o pú bli co en tra
em con ta to com a
pro du ção de ar tis tas
que tra du zem mui to
bem o es pí ri to de seu
tem po em su as obras.

O even to é sem pre
gran di o so. Des sa vez,
só no Pa vi lhão Cic cil -
lo Ma ta raz zo es tão
ex pos tos mais de
1.100 tra ba lhos de 91
ar tis tas de to dos os
con ti nen tes.

São Luís, sexta-feira, 10 de setembro de 2021
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“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 " ELETRONI-
CO / 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.
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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/230721SE-
GEPMA e www.segep.ma.gov.br/licitacoes(site da Segep).       

São Luis, MA 10 de SETEMBRO 2021. 
VICENTE PAULO ALBUQUERQUE.
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