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

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

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

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

Impressionante como um pai destrói um país para salvar seus filhos, ninguém, jamais, vai po-
der dizer que o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (sem nenhum partido que o quer), deixou 
de demonstrar a proteção as suas crias. Enquanto todos discutem uma grave crise institucio-
nal, com um golpe político que não aconteceu por muito pouco, o amoroso paterno tenta co-
locar a nação de joelhos para asfixiar os processos que podem levar os rebentos para a cadeia.

Pai dos filhos 

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

Oito prefeituras maranhenses 
devem pagar multa por falta 

de transparência fiscal

Resistência e fé 

Caixa realiza 
regularização de 

dívidas em São Luís

Começam hoje 
ações do “Operação 

Dívida Zero”

1.110 vagas na Caixa para 
deficientes 

Sebrae abre seletivo com 
salários de R$ 5,8 mil 

CRP-MA abre concurso com
60 empregos

A unidade móvel ficará de hoje, dia 
13, ao dia 17 de setembro, das 9h às 17h, 
na rua: Barão de Itapari, Praça Maria 
Aragão, Centro.  PÁGINA 7

Duarte Júnior fez uma indicação par-
lamentar,  para que o Governo do Esta-
do do Maranhão,  criasse o Programa 
Dívida Zero. PÁGINA 3

84 anos de muitas glórias rubro-negras
Em 13 de setembro de 1937, com o nome Ciclo Moto de São Luís foi fundado o Moto Club 

de São Luís, com o objetivo de desenvolver as modalidades de motociclismos e ciclismo, ati-
vidades bastante apreciadas pela juventude maranhense.     PÁGINA 9

A Secretaria de Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, por meio de um de seus núcleos de fiscalização, 
representou, nesta semana, ao TCE, contra os municípios de Dom Pedro, Paulino Neves, Montes Altos, Miranda do Norte, 

Araioses, Amapá do Maranhão, Bom Lugar e Alcântara.  PÁGINA 3

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANIVERSÁRIO DO MOTO CLUB
OPORTUNIDADES 

CAMINHÃO-AGÊNCIA NEGOCIAÇÃO

Conheça a história de resistência do barracão de dona Filomena que se 
reconstruiu através da fé e memória.O barracão recentemente se mudou 
do bairro João de Deus para um humilde terreno em Paço do Lumiar, um 

dos municípios da Grande Ilha de São Luís. PÁGINA 10

PÁGINA 7
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Decisão levou em conta que o Conselho Federal da OAB só passou a considerar a
violência doméstica como conduta incompatível com a advocacia a partir de 2019

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

OAB arquiva cassação
de Roberto Caldas

O
Tri bu nal de Éti ca e Dis ci pli- 
na da se ci o nal da Or dem 
dos Ad vo ga dos do Bra sil 
(OAB) no Dis tri to Fe de ral 

ar qui vou o pro ces so que pe dia a cas- 
sa ção do re gis tro do ad vo ga do e ju ris- 
ta Ro ber to Cal das, ex-pre si den te da 
Cor te In te ra me ri ca na de Di rei tos Hu- 
ma nos, a par tir de acu sa ções de vi o- 
lên cia do més ti ca fei tas por sua ex-
com pa nhei ra.

A de ci são é do pre si den te do tri bu- 
nal, o ad vo ga do An to nio Al ber to do 
Va le Cer quei ra, e le vou em con ta que 
o Con se lho Fe de ral da OAB só pas sou 
a con si de rar a vi o lên cia do més ti ca 
con tra a mu lher co mo con du ta in- 
com pa tí vel com a ad vo ca cia a par tir 
de 2019. Co mo os fa tos im pu ta dos ao 
ad vo ga do são an te ri o res, na ava li a ção 
do pre si den te do Tri bu nal de Éti ca da 
OAB-DF, ele não po de ria ser en qua- 
dra do na re gra.

Em sua de ci são, 

Cer quei ra dis se que, 

em bo ra se ja de fen sor 

in tran si gen te do fim de 

vi o lên cia con tra a 

mu lher, vê no ca so 

ins trans po ní vel bar rei ra 

ma te ri al pa ra o avan ço 

do pro ces so.

 EX-COMPANHEIRA DENUNCIOU O ADVOGADO E JURISTA EM  MAIO DE 2018

“A Sú mu la en trou em vi gor em 
18/03/2019 e o fa to, con for me sen ten- 
ça con de na tó ria jun ta da no (ID 
2677173) (fl. 51 do PDF), ocor reu em 
23/10/2017 por vol ta de 10h, não exis- 
tin do no de cre to con de na tó rio men- 
ção a con de na ção por fa to pos te ri or. 
As sim, à da ta do fa to, re fe ri do en ten- 
di men to não exis tia no sis te ma OAB”, 
es cre veu.

O pro ces so ad mi nis tra ti vo é ape- 
nas um ca pí tu lo do im bró glio en vol- 
ven do o ca sal, que ga nhou a opi nião 
pú bli ca em maio de 2018, de pois que 
a ex-com pa nhei ra de nun ci ou o ad vo- 
ga do por vi o lên cia do més ti ca, es tu- 
pro, ten ta ti va de ho mi cí dio, le sões 
cor po rais e psi co ló gi cas, in jú ri as, per- 
tur ba ção da tran qui li da de, além de 
as sé dio se xu al a du as ex-fun ci o ná ri as 
da ca sa. Eles vi ve ram jun tos por 13 
anos e par te das acu sa ções aca bou 
pres cri ta. No mês pas sa do, o de le ga- 
do-che fe ad jun to da 1.ª De le ga cia de 

Po lí cia do Dis tri to Fe de ral, Mau rí cio 
Ca sei ro Ia coz zil li, in di ci ou a ex-com- 
pa nhei ra do ad vo ga do por de nun ci a- 
ção ca lu ni o sa.

A ad vo ga da de Ro ber to Cal das, Ri ta 
Ma cha do, afir ma que mes mo que as 
acu sa ções fos sem re fe ren tes a pe río- 
do pos te ri or à vi gên cia da sú mu la, o 
pro ces so se ria en cer ra do. “Ro ber to 
Cal das foi ab sol vi do de to das as fal sas 
acu sa ções na Jus ti ça. A re cen te de ci- 
são do Tri bu nal de Jus ti ça do Dis tri to 
Fe de ral e dos Ter ri tó ri os (TJDFT) dei- 
xa evi den te que não hou ve pro va dos 
fa tos. Aos olhos da de fe sa, a far sa cri a- 
da foi des mon ta da por meio do pro-
ces so le gal”, afir ma.

O ad vo ga do Clé ber Lo pes, ti tu lar 
da de fe sa pe nal de Cal das, diz um 
even tu al re cur so da ex-com pa nhei ra 
con tra a de ci são não de ve ser ad mi ti- 
do por se tra tar de ques tões es tri ta- 
men te téc ni cas de di rei to, sem aná li se 
de fa tos ou pro vas.

ACESSO FÁCIL

Yglésio apresenta PL  de Estatuto da Desburocratização

Có pia au ten ti ca da

O de pu ta do es ta du al Yglésio 
Moyses (PROS) pro to co lou, na As- 
sem bleia Le gis la ti va do Ma ra nhão, o 
Pro je to de Lei n.º 429/2021, que ins ti- 
tui o Es ta tu to da Des bu ro cra ti za ção. 

A me di da vi sa de sen tra var di ver sas 
si tu a ções bu ro crá ti cas vi ven ci a das 
di a ri a men te pe las pes so as no aces so a 
ser vi ços pú bli cos.

Se gun do o par la men tar, his to ri ca- 
men te, a bu ro cra cia tem fei to par te da 
vi da dos ci da dãos no aces so aos ser vi- 
ços pú bli cos, es pe ci al men te quan do 
o as sun to en vol ve a ne ces si da de de 
apre sen ta ção e au ten ti ca ção de do cu- 
men tos, bar rei ras que, pa ra ele, aca- 
bam ge ran do len ti dão tan to nos pro- 
ces sos ad mi nis tra ti vos quan to na vi da 
das pes so as.

De acor do com Yglésio, o Es ta tu to 
da Des bu ro cra ti za ção dá uma so lu- 
ção pa ra es te ce ná rio, ca so se ja apro- 
va do e san ci o na do. Ele des ta ca al guns 
pon tos pa ra a des bu ro cra ti za ção de 
de ter mi na dos ser vi ços, co mo o re co- 
nhe ci men to de fir ma, por exem plo. 

O es ta tu to pre vê que o ci da dão não 
pre ci sa rá re co nhe cer fir ma pa ra as si- 
nar um do cu men to em ór gãos pú bli- 
cos es ta du ais. O agen te pú bli co po de- 
rá con fir mar a au ten ti ci da de da as si- 
na tu ra por meio de do cu men to de 
iden ti fi ca ção, co mo o RG ou a Car tei ra 
de Tra ba lho.

Atu al men te, o re co nhe ci men to de 
fir ma é ne ces sá rio em mui tos ca sos e, 
de pen den do da re a li da de fi nan cei ra 
de mui tas pes so as, aca ba sen do in viá- 
vel a emis são de do cu men tos jun to ao 
go ver no es ta du al.

Ape sar de já ocor rer em al guns ca- 
sos, o pro je to do de pu ta do Yglésio 
pre vê tam bém a dis pen sa da ne ces si- 
da de de se au ten ti car có pi as de do cu- 
men tos em car tó ri os pa ra cons tar co-

Cer ti dão de nas ci men to

Tra mi ta ção

 A MEDIDA VISA DESENTRAVAR SITUAÇÕES BUROCRÁTICAS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS

mo ori gi nais. 
Com a lei, pas sa a ser ne ces sá ria 

ape nas a apre sen ta ção do do cu men to 
ori gi nal pa ra que o agen te pú bli co 
pos sa cons ta tar a au ten ti ci da de da- 
que la có pia.

Ain da de acor do com o tex to, o do- 
cu men to ori gi nal de aces so do usuá- 
rio a ser vi ços pú bli cos po de rá ser 
subs ti tuí do por có pia, des de que au- 
ten ti ca do pe lo agen te pú bli co do ór- 
gão es ta du al. Es te pon to be ne fi cia o 
ci da dão que uti li za mui to es ses ti pos 
de do cu men tos e te me per der os ori- 
gi nais no dia a dia, por exem plo.

A exi gên cia da apre sen ta ção da 
Cer ti dão de Nas ci men to tam bém po- 
de rá ser dis pen sa da. No lu gar de la, o 
ci da dão po de apre sen tar ou tros do- 
cu men tos, a exem plo da Car tei ra de 

Iden ti da de, Car tei ra de Tra ba lho, Tí- 
tu lo de Elei tor ou do cu men to de iden- 
ti fi ca ção ex pe di do por con se lhos re gi- 
o nais de fis ca li za ção, além do Cer ti fi- 
ca do de Re ser vis ta, pa ra ho mens.

Ain da de acor do com o pro je to do 
par la men tar, o agen te pú bli co não 
po de rá exi gir uma no va via de au ten- 
ti ca ção pa ra um do cu men to que já te-
ve sua au ten ti ci da de com pro va da pe- 
lo ci da dão, a exem plo dos mei os ci ta- 
dos an te ri or men te.

Pro to co la do, o PL ain da aguar da a 
aná li se da Co mis são de Cons ti tui ção, 
Ci da da nia e Jus ti ça (CCJ) e pre ci sa rá 
ser apro va do em dois tur nos no ple-
ná rio da As sem bleia Le gis la ti va pa ra, 
em se gui da, ser en vi a do à san ção go- 
ver na men tal.

ALIADO DE BOLSONARO

Tarcísio de Freitas admite
disputar o Senado

TARCÍSIO SE TORNOU ATIVO IMPORTANTE PARA BOLSONARO.

Ci ta do pe lo pre si den te Jair Bol so na ro co mo op ção
pa ra o go ver no de São Pau lo em 2022, o mi nis tro da In- 
fra es tru tu ra, Tar cí sio de Frei tas, ad mi tiu pe la pri mei ra
vez, em en tre vis ta ao Es ta dão/Bro ad cast, que po de en- 
trar na dis pu ta elei to ral, mas não ne ces sa ri a men te pe lo
Pa lá cio dos Ban dei ran tes. “Vou ca mi nhar jun to com o
pre si den te. Não sei se exa ta men te num go ver no de Es- 
ta do, não sei se em São Pau lo. De re pen te no Par la men- 
to, em Goiás. Por exem plo, por que não o Se na do em
Goiás?”, dis se ele, que tam bém men ci o nou a pos si bi li- 
da de de con cor rer por Ma to Gros so. Ca ri o ca ra di ca do
em Bra sí lia, Tar cí sio, que nun ca con cor reu, não tem li- 
ga ção com ne nhum dos dois Es ta dos.

For tes no agro ne gó cio, Goiás e Ma to Gros so são des- 
ti nos de obras con si de ra das “car tão de vi si ta” do Mi nis- 
té rio da In fra es tru tu ra, o que po de ria aju dá-lo. O mi nis- 
tro tem mar ca do pre sen ça nas vi a gens de Bol so na ro pe- 
lo País. Nos atos de 7 de Se tem bro, em que o pre si den te
ame a çou o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, su biu no car ro de
som ao la do do che fe tan to em São Pau lo quan to em
Bra sí lia. No co mí cio na Ave ni da Pau lis ta, o pre si den te
pas sou o mi cro fo ne ao au xi li ar. “De pois de ou vir o pre si- 
den te, não tem nem mais o que di zer. Va mos lu tar pe la
nos sa li ber da de, pe la li ber da de de em pre en der, pros pe- 
rar, de ven cer”, dis cur sou Tar cí sio.

Po pu lar nas re des so ci ais e pres ti gi a do pe lo pre si den- 
te, Tar cí sio se tor nou ati vo im por tan te pa ra Bol so na ro,
que viu sua apro va ção cair nos úl ti mos me ses. For ma do
pe la Aca de mia Mi li tar das Agu lhas Ne gras, o mi nis tro é
res pon sá vel por co man dar a pas ta que en tre gou al gu- 
mas das pro mes sas da área de in fra es tru tu ra e pro mo- 
veu uma sé rie de lei lões, acu mu lan do ca pi tal po lí ti co
en tre sim pa ti zan tes do go ver no. 

Ques ti o na do se a ra di ca li za ção do dis cur so de Bol so- 
na ro não põe a lis ta de “re a li za ções” em se gun do pla no,
Tar cí sio ne gou. “Tu do o que acon te ceu foi na ba tu ta do
pre si den te. O pre si den te vai mos trar is so, e a gen te vai
ca mi nhar bem”, afir mou.

CPI DA COVID

TCU suspende aditivo
de contrato de VTCLog

O CONTRATO DA VTCLOG COM A SAÚDE ESTÁ NA MIRA DO TCU 

O mi nis tro Ben ja min Zymler, do Tri bu nal de Con tas
da União (TCU), de ter mi nou nes ta sex ta-fei ra, 10 que o
Mi nis té rio da Saú de sus pen da um adi ti vo con tra tu al da
em pre sa VTC Ope ra do ra Lo gís ti ca (VT CLog), al vo da
Co mis são Par la men tar de Inqué ri to (CPI) da Co vid por
sus pei ta de ir re gu la ri da des. Zymler de cre tou que a pas- 
ta não fa ça ne nhum pa ga men to re la ci o na do à ma ni pu- 
la ção de in su mos mé di cos en quan to o ca so não for ana- 
li sa do pe lo tri bu nal.

A em pre sa é a en car re ga da do trans por te de me di ca- 
men tos e tam bém a atu al res pon sá vel pe la dis tri bui ção
de va ci nas no Pro gra ma Na ci o nal de Imu ni za ções (PNI).
A de ci são foi to ma da nu ma re pre sen ta ção dos se na do- 
res do Ci da da nia, Eli zi a ne Ga ma (MA) e Ales san dro Vi ei- 
ra (SE). O par la men tar é su plen te da CPI da Co vid. Ga ma
é pre sen ça cons tan te na co mis são. As sus pei tas so bre o
adi ti vo fo ram re ve la das, em ju lho, pe lo Jor nal Na ci o nal,
da TV Glo bo.

O con tra to da VT CLog e a Saú de que es tá na mi ra do
TCU foi as si na do em 24 de maio des te ano pe lo en tão di- 
re tor do De par ta men to de Lo gís ti ca da pas ta, Ro ber to
Fer rei ra Di as. Ele é in ves ti ga do pe la CPI da Co vid, que
apu ra se hou ve pa ga men to de pro pi na na com pra de va- 
ci nas pe lo go ver no fe de ral.

O adi ti vo con tra tu al al te rou a for ma de cal cu lar o va- 
lor que o Mi nis té rio da Saú de de ve ria pa gar pa ra a em- 
pre sa pe los ser vi ços de ma ni pu la ção de in su mos mé di- 
cos. Se gun do o des pa cho de Zymler, o ter mo de re fe rên- 
cia do con tra to pre via a ma ni pu la ção de 600 mil itens
por ano. En tre no vem bro de 2018 a ja nei ro de 2021, no
en tan to, a em pre sa apon tou que ha vi am si do ma ni pu la- 
dos uma quan ti da de bem mai or, de 8.978.112 itens. A
di fe ren ça ge ra ria um acrés ci mo no pa ga men to: os es ti- 
ma dos R$ 3,9 mi lhões pas sa ri am a R$ 57,7 mi lhões. 

Em no ta, a VT CLog in for mou que es tá “ab so lu ta men- 
te tran qui la em re la ção à aná li se do Tri bu nal de Con tas
da União”.

São Luís, segunda-feira, 13 de setembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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SER VI ÇO

Os aten di men tos se rão fei tos por in -
ter mé dio  do Vi va/Pro con e da De fen -
so ria Pú bli ca e já tem con fir ma da a
par ti ci pa ção  de vá ri as em pre sas. 

Pa ra ga ran tir aten di men to, bas ta se
di ri gir ao Shop ping da Ilha, de 12h às
20h, de 13 a 30 de se tem bro, de pos se
do CPF, com pro van te de ren da e ou -
tros do cu men tos que pos sam iden ti fi -
car a dí vi da.

TRANSPARÊNCIA FISCAL

TCE-MA representa
contra oito prefeituras
M

u ni cí pi os ma ra nhen ses 
de ve rão en fren tar as con- 
sequên ci as le gais do des- 
cum pri men to de re gras 

da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal 
(LRF) com re la ção à trans pa rên cia. A 
Se cre ta ria de Fis ca li za ção do Tri bu nal 
de Con tas do Es ta do, por meio de um 
de seus nú cle os de fis ca li za ção, re pre- 
sen tou, nes ta se ma na, ao TCE con tra 
os mu ni cí pi os de Dom Pe dro, Pau li no 
Ne ves, Mon tes Al tos, Mi ran da do Nor- 
te, Arai o ses, Ama pá do Ma ra nhão, 
Bom Lu gar e Al cân ta ra.

Ve ri fi can do as in for ma ções pres ta- 
das no Sis te ma de In for ma ções Con- 
tá beis e Fis cais do Se tor Pú bli co Bra si- 
lei ro (Si conf), do Te sou ro Na ci o nal, e 
nos Por tais da Trans pa rên cia dos mu- 
ni cí pi os, a fis ca li za ção do Tri bu nal 
cons ta tou que foi des cum pri da a 
obri ga ção de en ca mi nhar e pu bli car 
os da dos con tá beis e fis cais, Re la tó rio 
Re su mi do de Exe cu ção Or ça men tá ria 
e Ges tão Fis cal, de 01 bi mes tre e 01 
qua dri mes tre, res pec ti va men te, nos 
pra zos es ta be le ci dos pe la nor ma, ou 
se ja, até trin ta di as após o en cer ra- 
men to de ca da bi mes tre e de ca da 
qua dri mes tre.

Con for me lem bram os au di to res 
do Tri bu nal, a LRF es ta be le ce em seu 
ar ti go 48 que os re la tó ri os de Ges tão 
Fis cal (RGF) e Re su mi do da Exe cu ção 
Or ça men tá ria são ins tru men tos de 
trans pa rên cia da ges tão fis cal. A efi ci- 
ên cia do con tro le so bre as re cei tas e 
des pe sas pú bli cas, a car go dos Tri bu- 
nais de Con tas, es tá con di ci o na da ao 
cum pri men to do de ver, por par te da 
ad mi nis tra ção pú bli ca, de dar pu bli- 
ci da de aos seus atos. “O prin cí pio da 
trans pa rên cia é um dos pi la res mais 
re le van tes da Lei da Res pon sa bi li da de 
Fis cal e da Lei de Aces so à In for ma- 
ção”, diz o do cu men to.

Com a omis são des se de ver le gal,

TCE-NA PUBLICOU  NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO O NOVO CONCURSO PARA TÉCNICOS.

os mu ni cí pi os im pe dem o exer cí cio 
do con tro le so ci al, por par te dos ci da- 
dãos, e o con tro le exer ci do pe los ór- 
gãos de di rei to co mo Tri bu nal de Con- 
tas (TCE) e Tri bu nal de Con tas da 
União, além do Mi nis té rio Pú bli co Es- 
ta du al e Fe de ral, que de pen dem da 
in for ma ção pri má ria, ín te gra, au tên- 
ti ca e atu a li za da acer ca da ges tão fis- 
cal que a lei as se gu ra.

Di an te dos fa tos os au di to res do 
TCE pe dem a apli ca ção da mul ta ca- 
bí vel aos ges to res mu ni ci pais con for- 
me pre vis ta na Ins tru ção Nor ma ti va 
60/2020 do TCE e a ci ta ção dos res- 
pon sá veis pa ra apre sen ta ção de de fe- 
sa, se jul ga rem ne ces sá ri os. Pe dem 
ain da que se jam ado ta das as me di das 
ne ces sá ri as ao re pa ro da omis são, en- 
ca mi nhan do, no pra zo de cin co di as, 
as in for ma ções no Si con fi e dis po ni- 
bi li zan do no Por tal da Trans pa rên cia 
os Re la tó ri os Re su mi dos da Exe cu ção 
Or ça men tá ria e Re la tó ri os de Ges tão 
Fis cal.

De acor do com o se cre tá rio de Fis- 
ca li za çao, Fá bio Alex de Me lo, a Re- 
pre sen ta ção for ta le ce o tra ba lho das 

equi pes en vol vi dos no con tro le con- 
co mi tan te, pe la qua li da de e re le vân- 
cia do tra ba lho. “Não se po de ad mi tir 
que mu ni cí pi os, al guns de les de for- 
ma re cor ren te, si gam omi tin do da dos 
re la ci o na dos à sua ges tão fis cal à Se-
cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal e ao Tri-
bu nal de Con tas.

Um dos fo co do con tro le con co mi- 
tan te é jus ta men te a bus ca por uma 
qua li da de efe ti va na ges tão fis cal, o 
que in clui a ques tão da trans pa rên- 
cia”, pon de ra.

O se cre tá rio in for ma ain da que a 
re pre sen ta ção con tra os oi to mu ni cí- 
pi os é a pri mei ra de uma sé rie de me- 
di das, que se rão to ma das pa ra as se- 
gu rar o cum pri men to dos me ca nis- 
mos de  trans pa rên cia. A pró xi ma se rá 
o le van ta men to das in for ma ções do 
Sinc (Sis te ma de In for ma ções pa ra 
Con tro le) do TCE. “Tão lo go ex pi re o 
pra zo pa ra a re mes sa de da dos do sis- 
te ma, em 30 de se tem bro, ire mos fa-
zer um le van ta men to pa ra ajui zar re- 
pre sen ta ção con tra os ges to res omis- 
sos em in for mar da dos ao Tri bu nal de 
Con tas”, afir ma.

DIREITO DO CONSUMIDOR

“Operação Dívida Zero” começa nesta segunda-feira 

“A OPERAÇÃO DÍVIDA ZERO É COMPLETAMENTE DIFERENTE DE TODAS AÇÕES DE RENEGOCIAÇÃO QUE JÁ FORAM FEITAS”, DIZ DUARTE .

Co mo pre si den te da Co mis são de
Di rei tos Hu ma nos e Mi no ri as da As- 
sem bleia Le gis la ti va do Ma ra nhão,
que tra ta de pau tas re la ci o na das ao
di rei to do con su mi dor, o de pu ta do
es ta du al, Du ar te Jú ni or fez uma in di- 
ca ção par la men tar ( N° 2574/21),  pa- 
ra que o Go ver no do Es ta do do Ma ra- 
nhão,  cri as se o Pro gra ma Dí vi da Ze ro.

O Pro gra ma foi ide a li za do ten do
co mo ba se a Lei 14.181 que,  en tre ou- 
tras de ter mi na ções, al te ra o Có di go
de De fe sa do Con su mi dor e o Es ta tu to
do Ido so, pa ra ga ran tir mai or se gu- 
ran ça fi nan cei ra aos nú cleo fa mi li a- 
res, ne go ci an do dí vi das sem com pro- 
me ter a ren da dos ma ra nhen ses.

Pa ra  o de pu ta do,  a ini ci a ti va vai ti- 
rar mi lha res de ma ra nhen se do ver- 
me lho que ho je não con se guem pa gar
as su as dí vi das: “A Ope ra ção Dí vi da

Ze ro é com ple ta men te  di fe ren te de
to das ações de re ne go ci a ção que já fo- 
ram fei tas. Com ba se nes sa no va le gis- 
la ção as em pre sas se rão obri ga das a
sen tar pra re ne go ci ar e apre sen tar
pro pos tas que de fa to o con su mi dor
pos sa pa gar. As ações fo ram pen sa das
co mo for ma de lim par o no me dos
con su mi do res  e tam bém  au men tar a
re cei ta das em pre sas, que vão re ce ber
um di nhei ro que, em mui tos ca sos, já
era ti do co mo per di do”, pon tu ou.

As ações vão ser re a li za das em to do
o es ta do, com aten di men tos de con ci- 
li a ção en vol ven do  em pre sas e con su- 
mi do res.  In de pen den te men te do nú- 
me ro de cre do res, as pro pos tas de
qui ta ção de dí vi das não po de rão pas- 
sar de 40% da ren da do con su mi dor,
que po de rá par ce lar as con tas em até
5 anos.

Além de lim par o no me das pes so as
do SPC E SE RA SA, a Ope ra ção Dí vi da
Ze ro, ain da vai pro mo ver con sul to ria
pa ra edu ca ção fi nan cei ra dos con su- 
mi do res, a fim de evi tar um no vo su- 
pe ren di vi da men to.

Pai dos fi lhos

Im pres si o nan te co mo um pai des trói um país pa ra
sal var seus fi lhos, nin guém, ja mais, vai po der di zer que
o pre si den te do Bra sil, Jair Bol so na ro (sem ne nhum par- 
ti do que o quer), dei xou de de mons trar a pro te ção as su- 
as cri as.

En quan to to dos dis cu tem uma gra ve cri se ins ti tu ci o- 
nal, com um gol pe po lí ti co que não acon te ceu por mui- 
to pou co, o amo ro so pa ter no ten ta co lo car a na ção de
jo e lhos pa ra as fi xi ar os pro ces sos que po dem le var os re- 
ben tos pa ra a ca deia.

Bol so na ro usou os bes tas afi ci o na dos, que al me jam
do mi nar pe la di ta du ra mi li tar, nu ma jo ga da que per mi- 
ta um acor do com os deu ses da to ga li be ran do uma sal- 
va guar da pa ra sua fa mí lia. Na da mais que is so. Pa re ce
que, tem po ra ri a men te, a es tra té gia fun ci o nou ar ma da
pe lo ex-pre si den te Mi chel Te mer (MDB). Con se guiu o
sen ti men to de pe na do mi nis tro Ale xan dre de Mo rais.

In te res san te pa ra his tó ria co mo um ser po lí ti co po de
ser tão sim plis ta, na da co mo ve o elei to exe cu ti vo, nem
as mor tes, mui to me nos a fo me da po pu la ção. Bas ta
con ti nu ar pi san do nos ta pe tes pa la ci a nos, mes mo que
ago ra não con te mais com os se gui do res abas ta dos,
uma ge ra ção de no vos ri cos.

Bom dia, boa se gun da-fei ra, boa se ma na, aguar dan- 
do o tres lou ca do co me çar a vo mi tar as su as in sa nas
von ta des de di ta dor.

Gran des obras – Re sig na do a re sol ver os gra ves pro- 
ble mas de en chen tes nos bair ros es que ci dos pe las ges- 
tões an te ri o res no mu ni cí pio de São Jo sé de Ri ba mar le- 
vou o pre fei to Dr. Ju lhi nho (PL) a pro cu rar a par ce ria
com a Cai xa Econô mi ca Fe de ral pa ra uma gran de obra
de dre na gem pro fun da no bair ro Jar dim Tro pi cal. Se gui- 
do do pro gra ma ta pa-bu ra cos nas ru as e ave ni das an tes
da che ga da do in ver no. Sem dú vi da, a po pu la ção co me- 
ça a ser ou vi da.

Ma tu ri da de – En quan to o me ni no We ver ton Ro cha
(PDT) ten ta co lar as vi dra ças das bo ba gens di tas na an- 
si e da de de ser o es co lhi do de Flá vio Di no (PSB), o ma- 
du ro vi ce-go ver na dor Car los Bran dão de mons tra que
ain da es tá na fun ção de bra ço di rei to do che fe do exe cu- 
ti vo re pre sen tan do o es ta do, fa to que sem pre fez com- 
por ta do, nu ma im por tan te ex po si ção no Rio Gran de do
Sul. Ver da de que a vi si ta tem ou tro jo go de bas ti do res,
Flá vio Di no (PSB) es trei ta os la ços com o go ver na dor
gaú cho e pré-can di da to à pre si dên cia. Que ren do tra zer
pa ra o Lu la (PT).

“Que ro é ver o tal do Bo ra Re sol ver, es se Du ar te Jr.,
bai xar aqui no va men te em Al cân ta ra pa ra fa zer os ví de- 
os de me ni no ani ma do. Se vi er vai ser pa ra car re gar la tas
com água na ca be ça. Faz qua se dois me ses que não sai
um pin go das tor nei ras. Jo sé da Sil va, mo ra dor de Al cân- 
ta ra, re vol ta do com de pu ta do Du ar te Jr. que usou o pro- 
ble ma pa ra pro mo ção po lí ti ca.

São Luís, segunda-feira, 13 de setembro de 2021
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ANA EMÍ LIA IPO NE MA BRA SIL SO TE -
RO
Pro fes so ra, ad vo ga da

Violência inaceitável
Em ju lho úl ti mo, o Es ta tu to da Cri- 

an ça e do Ado les cen te (ECA) com ple- 
tou 31 anos. Em pou co mais de três
dé ca das, o po der pú bli co bra si lei ro
não con se guiu ga ran tir a cri an ças e
ado les cen tes a pro te ção pre vis ta na
lei, em bo ra se ja con si de ra da uma das
mais avan ça das do pla ne ta pa ra es ses
seg men tos da so ci e da de. Há mui tas
si tu a ções que com pro vam a ina bi li- 
da de, ou in di fe ren ça, do Es ta do na
de fe sa e nas ga ran ti as dos di rei tos de
cri an ças e jo vens.

A Pes qui sa Na ci o nal de Saú de Es- 
co lar (Pen Se) 2019, di vul ga da on tem,
pe lo Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra fia
e Es ta tís ti ca (IB GE), apon ta pa ra a
ine xis tên cia des sa pro te ção, ao re ve- 
lar que um em ca da cin co es tu dan tes
de 13 a 17 anos fo ram pe lo me nos
uma vez, con tra a sua von ta de, to ca- 
dos, ma ni pu la dos, bei ja dos ou ti ve- 
ram par tes do cor po ex pos tas in de vi- 
da men te — du as em ca da 10 fo ram
me ni nas e um em ca da 10, me ni nos.

Es tar re ce o fa to de 6,3% dos alu nos
te rem si do obri ga dos a man ter re la- 
ção se xu al con tra a sua von ta de (es tu- 
pro) al gu ma vez na vi da — nes te uni- 
ver so, 3,7% são me ni nos e 8,8%, me- 
ni nas. Uma em ca da cin co me ni nas
de 13 a 18 anos so freu al gum ti po de
vi o lên cia se xu al.

Mas não só is so. A vi são con ser va- 
do ra (os ta bus) tam bém é ou tro obs- 
tá cu lo a ser ven ci do, so bre tu do no
que se re fe re à edu ca ção se xu al in fan- 

to ju ve nil, que não é atri bui ção ex clu- 
si va da es co la ou dos pais, mas uma
ta re fa a ser com par ti lha da en tre am- 
bos: es co la e fa mí lia.

“Quan to mais in for ma ção a cri an ça
e o ado les cen te ti ve rem, mais eles sa- 
be rão se pro te ger di an te de uma ação
ou com por ta men to ina de qua do”, en- 
si na a pro fes so ra Pa trí cia Cris ti na Pi- 
nhei ro de Al mei da, do De par ta men to
de Ser vi ço So ci al e pes qui sa do ra do
Gru po Vi o les — Gru po de Pes qui sa
so bre Trá fi co de Pes so as, Vi o lên cia e
Ex plo ra ção Se xu al de Mu lhe res, Cri- 
an ças e Ado les cen tes. As es co las pre- 
ci sam de equi pes pro fis si o nais — psi- 
có lo gos e as sis ten tes so ci ais — ca pa- 
zes de iden ti fi car os si nais de que al go
de er ra do es tá ocor ren do com o es co- 
lar, pois os pro fes so res não con se- 
guem ter es sa per cep ção, uma vez que
es tão pre o cu pa dos com a dis ci pli na
que têm pa ra mi nis trar. A mai o ria das
es co las, es pe ci al men te as pú bli cas,
não con ta com es ses pro fis si o nais.

A im por tân cia da in for ma ção e das
cam pa nhas edu ca ti vas, que, ho je, de- 
sa pa re ce ram das te vês e de ou tras mí- 
di as, com pen sa da em par te pe lo aces- 
so à in ter net, é con fir ma da com o da- 
do de que en tre 35,4% dos ado les cen- 
tes que ti ve ram ini ci a ção se xu al,
63,3% usa ram pre ser va ti vo na pri mei- 
ra vez, e 40,9% não uti li za ram na úl ti- 
ma re la ção. No uni ver so fe mi ni no,
8,4% que en gra vi da ram eram da re de
pú bli ca, con tra 2,8% da re de par ti cu- 

lar. Ou se ja, a gra vi dez pre co ce é o tri- 
plo en tre es tu dan tes de gru pos fa mi li- 
a res com me nor ren da fa mi li ar, que
têm aces so só ao en si no pú bli co.

A de si gual da de en tre os en si nos
pú bli co e pri va do é con fir ma da pe los
re cur sos tec no ló gi cos ofer ta dos aos
es tu dan tes. Na re de pri va da, 89,6%
têm com pu ta do res pa ra os alu nos,
con tra 49,7% na pú bli ca. Es sa di fe ren-
ça ex pli ca, na opi nião do pro fes sor
Gui lher me Di as, da Se cre ta ria de Edu-
ca ção do Dis tri to Fe de ral, “o fos so
edu ca ci o nal en tre clas ses so ci ais”.
Sem aces so à in ter net e às tec no lo gi as
dis po ní veis, alu nos da re de pú bli ca fi- 
cam em des van ta gem e são me nos
com pe ti ti vos em re la ção aos es co la- 
res que têm equi pa men tos à sua dis- 
po si ção.

A Pen Se, além de apon tar di fi cul da- 
des, per mi te ao po der pú bli co e,
igual men te, à re de pri va da de edu ca- 
ção, iden ti fi car gran de par te das fra gi- 
li da des que afe tam os es co la res bra si- 
lei ros. In di ca quais ajus tes são ne ces- 
sá ri os, e até in dis pen sá veis, pa ra que
os ado les cen tes en con trem na es co la
não só uma edu ca ção for mal, con ce- 
bi da na gra de cur ri cu lar, mas que te- 
nham in for ma ção e for ma ção que ul- 
tra pas sem es se li mi te for mal, pa ra
que se jam ver da dei ra men te ci da dãos
res pon sá veis con si go e com to da uma
ge ra ção que de les sur gi rá. É ho ra de
tor nar re al o que es ta be le ce o ECA por
meio de po lí ti cas pú bli cas efi ca zes.

Celebremos os 15 anos

No úl ti mo 7 de agos to, a Lei Ma ria
da Pe nha (Lei nº 11.340/2006) com- 
ple tou 15 anos no or de na men to ju rí- 
di co bra si lei ro. Ape sar dos pe sa res,
de ve mos ce le brar seu 15º ani ver sá rio.
O nú me ro de mu lhe res que são ví ti- 
mas de vi o lên cia no Bra sil é de 536 por
ho ra, não por ano. Ou se ja, a ca da 60
mi nu tos, 536 mu lhe res so frem vi o lên- 
cia ver bal e agres sões fí si cas, pe lo
sim ples fa to de se rem mu lhe res. Se- 
gun do le van ta men to do Fó rum Bra si- 
lei ro de Se gu ran ça Pú bli ca, pu bli ca do
em 7/6/21, uma em ca da qua tro bra- 
si lei ras so freu al gum ti po de vi o lên cia
no úl ti mo ano, se ja ela fí si ca, psi co ló- 
gi ca ou se xu al. En tre as agres sões fí si- 
cas, são oi to ca sos a ca da mi nu to.

A vi o lên cia do més ti ca é um fenô- 
me no per ver so que afe ta mu lhe res —
se jam me ni nas, ado les cen tes ou ido- 
sas com sé ri as con sequên ci as não só
pa ra o ple no de sen vol vi men to, mas,
tam bém, com pro me ten do o exer cí cio
da ci da da nia e dos di rei tos hu ma nos.
A ví ti ma de vi o lên cia do més ti ca, ge- 
ral men te, tem au to es ti ma bai xís si ma,
acor ren ta da na re la ção com quem a
agri de, por de pen dên cia emo ci o nal
ou fi nan cei ra/ma te ri al.

A vi o lên cia do més ti ca é con si de ra- 
da um pro ble ma de saú de pú bli ca,
pois a ví ti ma fal ta ao tra ba lho e usa o
sis te ma de saú de pa ra tra ta men to
mé di co e psi co ló gi co. De vi do ao al to
ín di ce de ocor rên ci as, o Bra sil é o país
que mais so fre com es se ti po de vi o- 
lên cia, per den do em tor no de 10,5%
do seu PIB. Es ta tís ti cas com pro vam: a

ca da 15 se gun dos, uma mu lher é agre- 
di da no Bra sil. No mun do, uma a ca da
três mu lhe res é ví ti ma de vi o lên cia
do més ti ca ao lon go da vi da. A mai or
cau sa da mor te de mu lhe res en tre 16 e
44 anos é a vi o lên cia do més ti ca. Nem
cân cer, nem aci den tes de car ro ma- 
tam mais. Es sa vi o lên cia é mal que
não dis tin gue clas se so ci al, re li gião ou
et nia. Nas va ras es pe ci a li za das e jui- 
za dos de vi o lên cia do més ti ca e fa mi li- 
ar de to do o país, cha ma a aten ção o
nú me ro ex pres si vo de pro ces sos e as
cen te nas de vi das cei fa das, ten do co- 
mo fa to mo ti va dor o ciú me, de sen ca- 
de a dor do mai or nú me ro de ho mi cí- 
di os e dos ca sos mais gra ves de vi o- 
lên cia con tra a mu lher, dei xan do ór- 
fãs e ór fãos da vi o lên cia do més ti ca. Is- 
so de cor re por que o agres sor se sen te
“pro pri e tá rio e pos sui dor” des sa mu- 
lher e não se con for ma com o rom pi- 
men to da re la ção, sen do a cau sa de
99% dos cri mes de fe mi ni cí dio con su- 
ma dos. A elas não é da do o di rei to de
de ci dir rom per o ci clo da vi o lên cia e
ter uma vi da fe liz.

As mu lhe res ne gras são as prin ci- 
pais ví ti mas do ma chis mo na so ci e da- 
de, per cen tu al que che ga a 27,4%, de
acor do com da dos do Fó rum Bra si lei- 
ro de Se gu ran ça Pú bli ca em 2019. E,
em com pa ra ção às mu lhe res bran cas,
so frem mais cer tos ti pos de vi o lên cia:
per se gui ção po li ci al, abor tos in se gu- 
ros, agres sões fí si cas e es tu pros.

Ape sar des se ce ná rio, a Lei Ma ria
da Pe nha tor nou-se um mar co na vi da
das mu lhe res ví ti mas de vi o lên cia do- 
més ti ca e fa mi li ar. A par tir de la, des ta- 
ca mos: o re co nhe ci men to pe la Or ga- 
ni za ção das Na ções Uni das (ONU) de
ser uma das três me lho res le gis la ções

do mun do no en fren ta men to à vi o-
lên cia do més ti ca e fa mi li ar; a re du ção
em 10% dos as sas si na tos de mu lhe- 
res; a ti pi fi ca ção da vi o lên cia (pa tri-
mo ni al, se xu al, psi co ló gi ca, mo ral e
fí si ca); a im plan ta ção de me di das
pro te ti vas. Hou ve ain da al te ra ções
nas le gis la ções tra ba lhis ta e cri mi nal
com o fim de pro te ger mu lhe res ví ti- 
mas, abar can do mu lhe res tran se xu ais
e lés bi cas.

Nos sa lu ta é diu tur na pe lo en fren- 
ta men to à vi o lên cia do més ti ca e fa mi-
li ar e pa ra que te nha mos po lí ti cas pú- 
bli cas pa ra as mu lhe res. Ur ge a efe ti va
par ti ci pa ção das mu lhe res na po lí ti ca,
afi nal, so mos mais de 50% da po pu la- 
ção, bem co mo, mais da me ta de do
elei to ra do. Su ge ri mos in ves ti men tos
em edu ca ção co mo ins tru men to de
em po de ra men to da mu lher; as sis tên- 
cia in te gral às ges tan tes ado les cen tes;
a cri a ção de leis que as se gu rem o par- 
to hu ma ni za do, for ta le ci men to da re-
de de pro te ção às mu lhe res ví ti mas da
vi o lên cia do més ti ca e por meio da
edu ca ção in te gral, que bran do pa ra- 
dig mas e es te reó ti pos na fa mí lia, na
es co la e na so ci e da de co mo um to do.

En fa ti za mos a im por tân cia da pre- 
sen ça da mu lher nos par la men tos,
pa ra que pos sam de ci dir e in flu en ci ar
na cons tru ção de um país re pu bli ca- 
no, com a im ple men ta ção de po lí ti cas
pú bli cas efi ca zes na for ma ção de uma
so ci e da de jus ta, li vre e de mo crá ti ca,
com igual da de de opor tu ni da des. Re- 
a fir ma mos a ne ces si da de de ga ran tir
as con quis tas e re pu di a mos o re tro-
ces so no âm bi to dos di rei tos hu ma-
nos e po lí ti cas so ci ais, que fo ram con- 
quis ta das por meio de lu tas e do sa cri- 
fí cio de mui tas mu lhe res.

Dou glas Cu nha

LÍ TE RO PRO MO VE EN CON TRO

FI E MA CO NHE CE PRO JE TO  Eo SO LAR

GES TO RES MU NI CI PAIS REU NI DOS COM A
JUS TI ÇA

CÂ MA RA DE S.LUÍS TEM
NO VA VE RE A DO RA

Em ses são so le ne re a li za da na ma nha de sex ta-fei ra dia 10,  a
Câ ma ra Mu ni ci pal de São Luís de pos so à ve re a do ra Dra. So nia
Sou sa (Avan te), que as su me  a va ga de vi do à li cen ça do ve re a dor
Be to Cas tro (Avan te) pe los pró xi mos 121 di as. So nia Sou sa é ad vo- 
ga da, es pe ci a lis ta em Di rei to Pre vi den ciá rio. Na tu ral de Olho D’
Água das Cu nhãs, Ma ra nhão, e dis pu tou sua se gun da elei ção, fi- 
can do co mo Pri mei ra Su plen te do par ti do Avan te. A no va ve re a- 
do ra uti li zou seu dis cur so pa ra pres tar ho me na gem ao ve re a dor
Chi co Po e ta e apro vei tou a opor tu ni da de, tam bém, pa ra re a fir- 
mar seu com pro me ti men to com a po pu la ção de São Luís. Pa ra a
ve re a do ra em pos sa da o mo men to é de gra ti dão, tra ba lho e com- 
pro mis so.

A ce rimô nia, re a li za da no Sa lão de Atos da Ca sa, te ve co mo an- 
fi trião o 1º vi ce-pre si den te da Câ ma ra Mu ni ci pal de São Luís, ve- 
re a dor Gu tem berg Araú jo (PSC) e con tou com a pre sen ça dos 1º e
3º se cre tá ri os, ve re a do res Oc tá vio So ei ro (Po de mos) e Ri bei ro Ne- 
to (PMN), além do ve re a dor Ál va ro Pi res (PMN).

 

 
O pre si den te do Grê mio Lí te ro Re cre a ti vo Por tu guês, Car los

Se bas tião Ni na, que ho je dei xa o car go, pro mo veu na sex ta-fei ra,
dia 10, uma reu nião so le ne no au di tó rio da  As so ci a ção Ma ra- 
nhen se de Es cri to res In de pen den tes-AMEI, no Shop ping São
Luís, com a pre sen ça de jor na lis tas de vá ri os ór gãos da im pren sa
lo cal. Na oca sião foi fei ta uma mos tra das re a li za ções de Car los
Ni na à fren te da en ti da de, apre sen ta ção do si te da agre mi a ção e
do li vro de au to ria das tri gê me as  Ada Ma ria, Laís e La ra Mes qui ta
de Ma ce do  “ Lí te ro Por tu guês-90 Anos da His tó ria de São Luís,
que nar ra a tra je tó ria do nos so prin ci pal clu be so ci al. Ao fi nal,
Car los Ni na pro mo veu a en tre ga de cer ti fi ca dos de re co nhe ci- 
men to aos jor na lis tas e òrgãos de Co mu ni ca ção da ci da de.

 

O pre si den te da FI E MA, Edil son Bal dez das Ne ves e os Con se- 
lhos Te má ti cos de Mi cro e Pe que nas Em pre sas (COM PEM), de Po- 
lí ti ca In dus tri al e De sen vol vi men to Tec no ló gi co (CO PIN) e de In- 
fra es tru tu ra (CTIN FRA) da Fe de ra ção das In dús tri as do Es ta do do
Ma ra nhão (FI E MA), pro mo ve ram no Sa lão de Even tos da Ca sa da
In dús tria uma reu nião ex tra or di ná ria pa ra apre sen ta ção do Pro- 
je to de Pes qui sa & De sen vol vi men to  Eo So lar, fi nan ci a do pe la
Equa to ri al Ener gia, Ge ra Ma ra nhão e Agên cia Na ci o nal de Ener- 
gia Elé tri ca (ANE EL), sen do exe cu ta do pe la Uni ver si da de Fe de ral
do Ma ra nhão (UF MA), o pro je to vi sa ao ma pe a men to e à ava li a- 
ção do po ten ci al pa ra pro du ção de ener gia eó li ca e so lar do es ta- 
do em di fe ren tes es ca las tem po rais e es pa ci ais.

O pro je to foi apre sen ta do pe lo di re tor de re la ções ins ti tu ci o- 
nais da Equa to ri al Ma ra nhão, Jo sé Jor ge Lei te So a res e pe lo en ge- 
nhei ro res pon sá vel pe lo pro je to da Equa to ri al, Lu cas Pi nhei ro
que des ta cou o pe río do de vi gên cia de im plan ta ção de 30 me ses e
in ves ti men to de mais de 6 mi lhões de re ais.

Se re a li za za nes ta se gun da-fei ra, 13, às 16h, o I En con tro do
Sis te ma de Jus ti ça e Ges to res Mu ni ci pais, fru to de ini ci a ti va con- 
jun ta en tre a De fen so ria Pú bli ca do Es ta do e o Mi nis té rio Pú bli co,
por meio de su as Es co las Su pe ri o res. Com a pre sen ça con fir ma da
de vá ri os pre fei tos, o even to con ta rá com a par ti ci pa ção do vi ce-
go ver na dor Car los Bran dão. Em ra zão das me di das de con tro le da
Co vid-19, o even to acon te ce rá no for ma to hí bri do, pre sen ci al- 
men te no au di tó rio da Pro cu ra do ria-Ge ral de Jus ti ça, no Ca lhau,
e tam bém com trans mis são pe lo Ca nal do Youtube da ESMP.

À fren te dos de ba tes es ta rão o de fen sor-ge ral do Es ta do, Al ber- 
to Bas tos, e a di re to ra da Es co la Su pe ri or da DPE/MA, a de fen so ra
pú bli ca Cris ti a ne Mar ques, bem co mo o pro cu ra dor-ge ral de Jus- 
ti ça, Edu ar do Ni co lau, e a co or de na do ra da Es co la Su pe ri or do
MP MA, a pro mo to ra Kar la Fa ri as Vi ei ra. Tam bém foi con fir ma da
no en con tro a pre sen ça do pre si den te do Tri bu nal de Jus ti ça do
Ma ra nhão, o de sem bar ga dor Lou ri val Se re jo.

São Luís, segunda-feira, 13 de setembro de 2021
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Os residentes estiveram no Palácio dos Leões para conversar com gestores da saúde e
conhecer a Fesma

SAÚDE

Residentes da Fiocruz
visitam Maranhão

O
tra ba lho de sen vol vi do pe la 
For ça Es ta du al de Saú de do 
Ma ra nhão (Fes ma) foi o 
cen tro da vi si ta de pro fis si o- 

nais de saú de re si den tes do Pro gra ma 
de Re si dên cia Mul ti pro fis si o nal em 
Saú de Pú bli ca da Fi o cruz (RJ). Os re si- 
den tes es ti ve ram no Pa lá cio dos Leões 
pa ra con ver sar com ges to res da saú de 
e sa ber mais des sa ação do Go ver no 
do Es ta do, que aten de as co mu ni da- 
des que mais pre ci sam, em to dos os 
mu ni cí pi os ma ra nhen ses.

Vi e ram ao Ma ra nhão pa ra co nhe- 
cer as ações da Fes ma, dois psi có lo gos 
e uma en fer mei ra: Aman da Pi nhei ro, 
Ga bri el Mar de gan e Celly Pa ra nhos. 
Os pro fis si o nais co nhe ce ram o pro- 
gra ma es ta du al pe las mí di as so ci ais 
do Go ver no e qui se ram ver de per to a 
ges tão. O gru po fa rá ain da vi si tas de 
cam po, acom pa nhan do as equi pes da 
For ça. A es ta dia no es ta do se rá de 45 
di as, quan do es ta rão apren den do 
mais so bre a For ça Es ta du al de Saú de.

“Te mos a sa tis fa ção de re ce ber es- 
ses re si den tes da Fi o cruz, que vi e ram 
co nhe cer a ex pe ri ên cia do Ma ra nhão, 
o que é mui to im por tan te. O es ta do se 
ex põe no ce ná rio na ci o nal, por meio 
de uma gran de ins ti tui ção que é a Fi o- 
cruz e, tam bém, pro pi cia a es tes jo- 
vens pro fis si o nais da área da saú de, 
que fa çam es sa imer são no Ma ra- 
nhão. Eles vão vi si tar vá ri as áre as da 
ci da de, so bre tu do ter ri tó ri os qui lom- 
bo las. É uma ex pe ri ên cia mui to mar- 
can te”, fri sou o ti tu lar da Se cre ta ria de 
Es ta do de Po lí ti cas Pú bli cas (Se epp), 
Mar cos Pa che co.

Mar cos Pa che co ex pli ca que a pro- 
pos ta é mos trar aos pro fis si o nais uma

VIERAM  PARA CONHECER AS AÇÕES DA FESMA, DOIS PSICÓLOGOS E UMA ENFERMEIRA.

saú de vol ta da pa ra va lo ri za ção de fa- 
to res que, se gun do ele, nor mal men te 
não são pen sa dos, quan do se cria o 
sis te ma de saú de. “É pa ra que eles co- 
nhe çam as re a li da des, sub je ti vi da des 
e as co le ti vi da des. É is so que es tes jo- 
vens vão le var. Is so é fun da men tal pa- 
ra que o pro fis si o nal de saú de se co lo- 
que co mo ges tor ple no do sis te ma”, 
ava lia o ges tor da Se epp.

Pa ra os re si den tes, a ex pe ri ên cia 
se rá úni ca. É o que pen sa a psi có lo ga 
Aman da Pi nhei ro. “A Fes ma, pa ra 
mim, re pre sen ta a equi da de. O que le- 
va saú de dig na pa ra to dos, em lu ga res 
que às ve zes é di fí cil che gar ou não 
che gar. Foi o que mais me im pac tou 
na Fes ma. Le var saú de dig na, de qua- 
li da de, afe tu o sa. Mais que co nhe cer o 
pro gra ma e en ten der co mo fun ci o na, 
é mul ti pli car e mos trar o que é es te 
tra ba lho, as sim sa be re mos me lhor o 
que é a Fes ma e o que ela re pre sen ta 
pa ra le var mos des sa ex pe ri ên cia 

aqui”, en fa ti zou.
O psi có lo go Ga bri el Mar de gan des- 

ta ca a opor tu ni da de de sa ber mais so- 
bre a atu a ção do Go ver no em apoio 
aos mu ni cí pi os. “No ór gão on de tra- 
ba lha mos, es ta mos mais fo ca dos na 
ques tão mu ni ci pal, no as sis ten ci al. A 
Fes ma vai além, pa ra en ten der os ter- 
ri tó ri os e as iden ti da des e co mo ser 
uma for ça do Es ta do em saú de, atu ar 
nos mu ni cí pi os e fa zer va ler o prin cí- 
pio da equi da de no Sis te ma Úni co de 
Saú de”, fri sou.

A Fes ma é co or de na da pe la Se cre- 
ta ria de Es ta do de Po lí ti cas Pú bli cas 
(Se epp) e pe la Se cre ta ria de Es ta do da 
Saú de (SES) e é uma es tra té gia do Go- 
ver no do Es ta do pa ra con tri buir com 
a saú de nos mu ni cí pi os. As equi pes da 
Fes ma atu am com aten ção pri má ria à 
saú de, pri o ri zan do ações no com ba te 
e con tro le à hi per ten são, di a be tes, 
han se nía se, mor ta li da de in fan til e 
ma ter na.

SECAP

Veja resultado preliminar
do Maranhão Solidário

RESULTADO FINAL DEVE SER DIVULGADO ATÉ  2 DE OUTUBRO.

A Se cre ta ria de Es ta do de Ar ti cu la ção Po lí ti ca (SE- 
CAP) di vul gou o re sul ta do pre li mi nar dos con tem pla- 
dos no Pro gra ma Ma ra nhão So li dá rio.

Com a di vul ga ção pre li mi nar do re sul ta do, ha ve rá a
aber tu ra pa ra re cur sos, con for me pre vê o edi tal do Pro- 
gra ma. O re sul ta do fi nal de ve ser di vul ga do até o dia 2 de
ou tu bro.

A Se cap re ce beu mais de 400 pro je tos de or ga ni za- 
ções in te res sa das em re ce ber um au xí lio do Go ver no do
Ma ra nhão pa ra in ves ti men to em pro gra mas so ci ais.

Ao to do, o Go ver no do Ma ra nhão

apli ca rá RS1 mi lhão de re ais em 100

or ga ni za ções so ci ais, com va lo res

de R$ 20 mil, R$ 10 mil e R$ 5 mil.

O pro gra ma é re sul ta do de par ce ria en tre as se cre ta ri- 
as de Es ta do de Ar ti cu la ção Po lí ti ca (Se cap), Re la ções
Ins ti tu ci o nais (SRI) e Di rei tos Hu ma nos e Par ti ci pa ção
Po pu lar (Se dih pop) e tem por ob je ti vo be ne fi ci ar en ti- 
da des sem fins lu cra ti vos, so ci e da des co o pe ra ti vas ou
ins ti tui ções re li gi o sas que se de di quem a tra ba lhos so ci- 
ais e que atu em em qual quer um dos 217 mu ni cí pi os
ma ra nhen ses.

A lis ta pre li mi nar com ple ta dos apro va dos es tá dis po- 
ní vel no si te da SE CAP (se- 
cap.ma.gov.br/2021/09/10/11807).

O que já foi fei to

INOVAÇÃO

Porto do Itaqui Lab apresenta resultados

A EMAP VEM INVESTINDO EM SOLUÇÕES INOVADORAS,COMO A CHAMADA DIGITAL DE CAMINHÕES.

A Em pre sa Ma ra nhen se de Ad mi nis tra- 
ção Por tuá ria (EMAP) re a li zou o Demoday
Ita qui Labs, even to que mar ca o en cer ra- 
men to da jor na da de ino va ção aber ta do
Por to do Ita qui Labs, o pro gra ma de ino va- 
ção do por to pú bli co do Ma ra nhão. 

O en con tro, re a li za do em pla ta for ma di- 
gi tal, reu niu o pre si den te, Ted La go, di re to- 
res e pro fis si o nais de di ver sas áre as da
EMAP, além de re pre sen tan tes de em pre sas
ope ra do ras, ar ren da tá ri as, não-ar ren da tá- 
ri as, uni ver si da des, em pre sas pú bli cas, da
Se cre ta ria de Es ta do de Ci ên cia e Tec no lo- 
gia e de ou tros por tos, co mo a pre si den te
da Com pa nhia Do cas da Pa raí ba, Gil ma ra
Ti mó teo.

Um gru po de 31 pro fis si o nais, di vi di do
em oi to ti mes, tra ba lhou du ran te qua tro
me ses no de sen vol vi men to de so lu ções
pa ra de sa fi os ma pe a dos na pri mei ra fa se
do pro gra ma, con tem plan do as áre as de
ges tão da in for ma ção, cul tu ra, con tra ta- 
ção, meio am bi en te, co mu ni ca ção, re la ção
por to-ci da de, pro du ti vi da de e aces so e se- 
gu ran ça. 

Es sas so lu ções fo ram apre sen ta das no
even to des ta quin ta-fei ra, que con tou ain- 
da com uma pa les tra de aber tu ra mi nis tra- 
da pe lo pre si den te do Con se lho De li be ra ti- 
vo do Por to Di gi tal do Re ci fe, pro fes sor Sil- 
vio Mei ra.

A EMAP vem in ves tin do em so lu ções
ino va do ras, a exem plo da cha ma da di gi tal
de ca mi nhões, ca das tro ele trô ni co de for- 
ne ce do res, pro gra ma vir tu al de vi si tas, trei-
na men tos via pla ta for ma Mo o dl le, en tre
ou tros. Tam bém in ves tiu em uma pla ta for- 
ma pa ra aten der à so li ci ta ção de al fan de-
ga men to da Re cei ta Fe de ral. Por meio do
sis te ma são co le ta dos da dos e for ne ci das
in for ma ções so bre as ope ra ções por tuá ri- 
as. Es se sis te ma in te gra os se to res que
com põem a área ope ra ci o nal do Ita qui, in- 
cluin do agên ci as ma rí ti mas, des pa chan tes
adu a nei ros, ope ra do res por tuá ri os, trans- 
por ta do res ro do viá ri os e im por ta do res de
gra néis só li dos.

Na área de se gu ran ça, dis põe do Sis te ma
de Con tro le de Aces so do Por to do Ita qui
(SE CA PI), cri a do pa ra fa ci li tar o pro ces so
de so li ci ta ção de aces so de pes so as e veí cu- 
los à área al fan de ga da. O sis te ma tam bém
se des ti na às em pre sas au to ri za das a re a li- 
zar ati vi da des na área res tri ta do por to or- 
ga ni za do.

A EMAP con ta ain da com um ca das tro
ele trô ni co de for ne ce do res que per mi te o
re gis tro pré vio e gra tui to pa ra em pre sas
que te nham in te res se em par ti ci par de li ci- 
ta ções, o Sis te ma de Ge ren ci a men to de Li- 
ci ta ções (SI GEL).

PAVIMENTAÇÃO

Pedro do Rosário recebe Mais Asfalto

O ASFALTAMENTO BENEFICIA 5 MIL FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO, QUE FICA  NA BAIXADA MARANHENSE

O mu ni cí pio de Pe dro do Ro sá rio, dis- 
tan te 177 Km de São Luís, é uma das ci da- 
des ma ra nhen ses con tem pla das pe lo Go- 
ver no do Es ta do com as ações do Pro gra- 
ma Mais As fal to, exe cu ta do pe la Se cre ta- 
ria das Ci da des e De sen vol vi men to Ur ba- 
no (Se cid). Com in ves ti men tos no va lor de
R$ 1,5 mi lhão, o mu ni cí pio es tá re ce ben- 
do 2,8 km de as fal to no vo dis tri buí dos nos
bair ros de Que luz e Cen tro, be ne fi ci an do
mais de 5 mil fa mí li as.

A ini ci a ti va tem o ob je ti vo de ga ran tir
se gu ran ça viá ria, mo bi li da de e con for to
pa ra os mo ra do res, bem co mo pro mo ver
o de sen vol vi men to so ci al e econô mi co da
lo ca li da de. Fo ram con tem pla dos a ave ni- 
da Apo li ná rio Ser ra, no bair ro Que luz, e as
ru as dos ir mãos, das Ro sas, Antô nio Sil va,
Vi tó rio Tor res, Ana Cris ti na, Te o do ro Ri- 
bei ro e Gal di no Reis, no Cen tro.

Além da no va pa vi men ta ção, as ru as re- 
ce be rão ser vi ços de im plan ta ção de dre- 
na gem su per fi ci al com meio-fio e sar je tas
pa ra o es co a men to ade qua do das águas
plu vi ais e mai or du ra bi li da de do as fal to

im plan ta do.
O se cre tá rio da Se cid, Már cio Jerry, des- 

ta cou a par ce ria com as pre fei tu ras e a im- 
por tân cia da re a li za ção da obra pa ra a po- 
pu la ção. “O go ver na dor Flá vio Di no pros- 
se gue le van do as fal to no vo pa ra to das as
re giões do Ma ra nhão, pro mo ven do aces- 
si bi li da de e ga ran tin do mais co mo di da de
pa ra os mo ra do res”, des ta cou.

Além de Pe dro do Ro sá rio, a Se cid im- 
ple men ta ações do Pro gra ma Mais As fal to
nos mu ni cí pi os de Arai o ses, San to Ama ro,
Pau li no Ne ves, Ma ta Ro ma, Ma ra já do Se- 
na, Pre si den te Sarney, Se na dor La Ro que,
San ta Inês, Pe ri to ró, Pe drei ras, Ma tões,
Bu ri ti Bra vo, Pa ço do Lu mi ar, Ra po sa,
den tre ou tros.

“É uma ação mui to im por tan te. São
mais de 5 mil fa mí li as be ne fi ci a das. Além
dis so, a pa vi men ta ção fa ci li ta o es co a- 
men to da pro du ção da re gião, in cre men- 
tan do a eco no mia da ci da de. É uma gran- 
de con quis ta pa ra to da a re gião”, des ta cou
Jerry. A pre vi são de con clu são dos ser vi ços
é de 30 di as.

São Luís, segunda-feira, 13 de setembro de 2021

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


São Luís, segunda-feira, 13 de setembro de 2021

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

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021 - CSL/PROCON - DATA: 24 de setembro 

de 2021. HORÁRIO: 09h30. LOCAL: A sessão pública do pregão, na forma eletrônica, terá início com a 

divulgação das propostas de preços recebidas e início da etapa de lances, no endereço eletrônico, dias e 

horário, abaixo discriminados: ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br. 

E-MAIL PARA CONTATO: cslprocon.viva@gmail.com. DATA DE ABERTURA DA SESSÃO DO 

PREGÃO ELETRÔNICO: às 09h30, do dia 24/09/2021. TIPO: MENOR PREÇO POR LOTES. MODO DE 

DISPUTA: ABERTO E FECHADO. OBJETO: Aquisição de equipamentos audiovisuais, para atender o 

Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor – PROCON-MA, conforme especificações 

descritas no Termo de Referência (Anexo I). A licitação reger-se-á pelas disposições da Lei nº 10.520, de 

17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar nº 

123/2006, com redação dada pela Lei Complementar 147/2014, da Lei Estadual nº 9.529, de 23 de 

dezembro de 2011 e da Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015, e suas alterações, aplicando 

subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. DA 

PARTICIPAÇÃO: Esta licitação em atendimento ao artigo 7º da Lei Estadual n° 10.403, de 29 de 

dezembro de 2015 que regulamentou o tratamento diferenciado e simplificado para as Microempresas - 

ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e Microempreendedores Individuais - MEI, nas licitações públicas 

no âmbito da Administração Pública Estadual, será realizada licitação na forma EXCLUSIVA às 

microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais. Este Edital e seus 

anexos estão à disposição dos interessados na página www.comprasnet.gov.br, 

www.procon.ma.gov.br, e no Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do 

Maranhão - PROCON/MA, situado na Av. Beira Mar, n° 384 - Centro - São Luís/MA, CEP: 65.010-070, de 

segunda a sexta-feira, no horário das 09h às 17h, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente 

para gravação em CDR-W ou pen drive do interessado em adquirir o instrumento.

São Luís – MA, 09 de setembro de 2021

ALEXANDER SOUSA FERREIRA

PRESIDENTE CSL - PROCON/MA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DEFESA DO CIDADÃO E CONSUMIDOR

DO ESTADO DO MARANHÃO – PROCON/MA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021 - CSL/PROCON

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que fará realizar, na forma Lei 

Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006, e suas alterações, no Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 

2013, Decreto Estadual nº 36.184/2020, da Lei Estadual nº 9.529, de 23 de dezembro de 2011 e da Lei 

Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 

21 de junho de 1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie, licitação na modalidade 

Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por Item, objetivando o Registro de preços para aquisição 

de suprimentos de informática, de interesse da Agência Estadual de Defesa Agropecuária - AGED/MA; 

Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural - AGERP/MA; Corpo de Bombeiros Militar 

do Maranhão - CBMMA; Escola de Governo do Estado do Maranhão - EGMA; Fundação de Amparo à 

Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FAPEMA/MA; Instituto Maranhense de Estudos 

Socioeconômicos e Cartográficos - IMESC; Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do 

Maranhão - IPREV; Instituto de Colonização e Terras do Maranhão - ITERMA; Agência Estadual de 

Mobilidade Urbana e Serviços Públicos - MOB/MA; Procuradoria Geral do Estado do Maranhão - PGE; 

Polícia Militar do Estado do Maranhão - PMMA; Polícia Militar do Estado do Maranhão - PMMA CFAP SÃO 

LÚIS; Secretaria de Estado de Comunicação - SECOM/MA; Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia 

e Inovação - SECTI/MA; Secretaria de Estado do Esporte e Lazer - SEDEL/MA; Secretaria de Estado da 

Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores - SEGEP/MA; Secretaria de Estado de Programas 

Estratégicos - SEPE/MA; Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN/MA; Secretaria 

Estadual de Segurança Pública - SSP/MA; Secretaria de Estado da Transparência e Controle - STC/MA e 

Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, no dia 27/09/2021, às 14h (horário de Brasília), através 

do uso de recursos de tecnologia da informação, no site www.gov.br/compras/pt-br/, sendo presidida 

por Pregoeiro da Secretaria Adjunta de Registro de Preços – SARP/MA, situada na Av. Jerônimo de 

Albuquerque, Edifício Clodomir Milet, s/n, 4º andar, Calhau - São Luís/MA, CEP: 65074-220. O 

Pregoeiro informa que, o edital encontra-se disponível na página web www.gov.br/compras/pt-br e 

www.segep.ma.gov.br.

São Luís, 03 de setembro de 2021

Deimison Neves dos Santos

Secretário Adjunto de Registro de Preços – SARP/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E

ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31499/2021 – SARP/SEGEP

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que, por motivos de ordem 
administrativa, a licitação em epígrafe, objetivando o Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item, 
objetivando o Registro de preços para aquisição de cadeiras universitárias, de interesse da Escola 
de Governo do Estado do Maranhão - EGMA; Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico - FAPEMA/MA; Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IEMA; 
Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos - IMESC/MA; Polícia Militar do Estado 
do Maranhão - PMMA; Polícia Militar do Estado do Maranhão - PMMA CFAP SÃO LUÍS; Secretaria de 
Estado da Agricultura Familiar - SAF/MA; Secretaria de Estado da Educação - SEDUC/MA; Secretaria 
Extraordinária de Programas Especiais - SEPE/MA; Universidade Estadual do Maranhão - UEMA; 
Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão - UEMASUL, anteriormente marcada para às 
14h, do dia 03 de setembro de 2021, fica adiada até ulterior deliberação.

São Luís, 02 de setembro de 2021
Deimison Neves dos Santos

Secretário Adjunto de Registro de Preços

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E

ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRONICO Nº 030/2021 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0137073/2021 – SARP

A Secretaria de Estado da Segurança Pública – SSP, através de seu (a) Pregoeiro(a) e Equipe de 
Apoio, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 30/2021 – SSP/MA, do tipo Menor Preço do serviço de agenciamento de viagem, cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reserva, emissão, 
marcação, remarcação e fornecimento/atendimento de passagens aéreas nacionais 
(intermunicipais e interestaduais) e internacionais para a Secretaria de Estado da Segurança 
Pública – SSP/MA, em sessão pública eletrônica a partir das 9h (horário de Brasília-DF), do dia 
27/09/2021, através do site www.compras.ma.gov.br, nos termos da Lei nº 10.520/2002, Decreto 
Federal nº 10.024/2019, Decreto Estadual nº 24.629/2008, Decreto Estadual nº 28.906/2013, alterado 
pelo Decreto Estadual 29.920/2014, aplicando-se os procedimentos determinados pela Lei 
Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e pela Lei Estadual nº 
10.403/2015 e, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993. O edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados no Portal de Compras do Estado do Maranhão - SIGA 
www.compras.ma.gov.br e na página oficial desta Secretaria no site www.ssp.ma.gov.br.

São Luís, 03 de setembro de 2021
Rosirene Travassos Pinto

Presidente da CSL/SSP

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2021-SSP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0112022/2020-SSP/MA

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E 
LICENÇA DE SOFTWARE, para atender à necessidade da Secretaria de Estado da Saúde – MA, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. A Pregoeira Oficial 
da Secretaria de Estado da Saúde, comunica que a sessão marcada para o dia 09/09/2021, às 09h 
(horário de Brasília) não será realizada, estando SUSPENSA até ulterior deliberação. Local: Site do 
Portal de Compras do Governo Federal (https://www.gov.br/compras/pt-br/). Informações: Comissão 
Setorial Permanente de Licitação – CSL, localizada na Av. Professor Carlos Cunha, s/n, Jaracaty, CEP: 
65.076-820, São Luís/MA. E-mail: csl@saude.ma.gov.br. Fones: (98) 3198-5558 e 3198-5559.

São Luís -MA, 03 de setembro de 2021
CHRISANE OLIVEIRA BARROS

Pregoeira da SES/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2021
PROCESSO Nº 127570/2021/SES

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de instalação e manutenção 
de sistema automatizado de tratamento de água de reservatórios, tratamento e controle da qualidade da 
água com fornecimento e de bomba dosadora de cloro sob regime de comodato, nas unidades 
administradas pela EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.
DATA DA DISPUTA: 05/10/2021, às 09h, horário de Brasília.
Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).
Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
ID: 893412.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 08h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 
e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou laurocsl8@gmail.com ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 03 de setembro de 2021
Lauro César Costa

Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 289/2021 – CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 165.340/2020 – EMSERH

AVISO – CONSULTA PÚBLICA SOBRE MINUTA DE EDITAL. O PREFEITO MUNICIPAL DE 
ICATU, Estado do Maranhão, faz saber a todos que está aberta a consulta pública a partir da 00:00 
hora do dia 13/09/2021 até as 23:59 do dia 14/10/2021, com a finalidade de tornar pública e submeter 
aos possíveis interessados o conteúdo técnico e administrativo da minuta de edital para a realização de 
licitação na modalidade concorrência pública, para contratar parceria público-privada na modalida-
de de concessão administrativa para a prestação dos serviços de iluminação pública no Município de 
Icatu, nos termos da Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, objetivando desenvolvimento, 
modernização, ampliação, substituição, eficientização energética, operação e manutenção do ativo de 
iluminação pública e serviço público de iluminação pública no Município de Icatu. As informações sobre 
a minuta do edital e do contrato estarão disponíveis no site eletrônico do Município, no link atribuído 
ao seu diário oficial - https://icatu.ma.gov.br/, bem como na Comissão Permanente de Licitação, situa-
da na Rua Coronel Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA, de Segunda-feira à Sexta-feira, em    dias    
de    expediente,    no    horário    das    08:00    às    12:00,  sendo este o mesmo local onde deverão ser 
protocoladas eventuais sugestões, sempre no seu horário habitual de funcionamento, devendo os inte-
ressados apresentarem identificação, não sendo admitidas manifestações anônimas. Todas as respostas 
serão publicadas no Diário Oficial do Município.  Icatu, 10 de setembro de 2021. Jayzon Torres Chaves 
Secretaria Municipal de Administração.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2021.

REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público aos 
interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 20 02 001/2017, Decreto Municipal n° 021/2020, 
Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, Lei Complementar n° 155/2016, 
aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações 
pertinentes, fará realizar no dia 24 de setembro de 2021, às 09:00hs (nove horas), horário de Brasília, no site: www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 039/2021, para registro de preços, do 
tipo menor preço, objetivando a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de peças e acessórios 
para máquinas, de interesse desta administração pública municipal, de acordo com o Edital e Anexos. O edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados no endereço Av. JK, s/nº, Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos–MA, de 
2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), no endereço eletrônico deste poder executivo 
(www.limacampos.ma.gov.br), e no site www.portaldecompraspublicas.com.br onde poderão ser consultados ou obtidos 
gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112.

Lima Campos (MA), 08 de setembro de 2021.

José Ronaldo Barros Santana
Secretário Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito

Decreto n° 008/2021

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

GERAL6

Este ano, o tema da campanha é “Liberte-se, ame-se. Cuide da sua saúde mental!”, e o
público-alvo é a população maranhense

SAÚDE MENTAL

Governo lança campanha
Setembro Amarelo

O
Go ver no do Es ta do, atra vés 
da Se cre ta ria de Es ta do da 
Saú de (SES), lan çou ofi ci al- 
men te, nes ta sex ta-fei ra 

(10), a cam pa nha Se tem bro Ama re lo, 
que vi sa a pre ven ção ao sui cí dio, prá- 
ti ca ge ral men te as so ci a da à de pres- 
são. Es te ano, o te ma da cam pa nha é 
“Li ber te-se, ame-se. Cui de da sua saú- 
de men tal!”, e o pú bli co-al vo é a po- 
pu la ção ma ra nhen se, com fo co es pe- 
ci al aos pro fis si o nais de saú de, bem 
co mo aos usuá ri os dos ser vi ços de 
saú de men tal, su as fa mí li as e to da a 
re de de su por te.

O su pe rin ten den te de Aten ção Pri- 
má ria da SES, Már cio Me ne zes, res- 
sal ta a im por tân cia do cui da do com a 
saú de men tal. “Mais uma vez, a Se cre- 
ta ria de Es ta do da Saú de tem vol ta do 
as su as aten ções pa ra a saú de men tal, 
des ta vez, após a fa se crí ti ca da pan- 
de mia. Pois sa be mos que, du ran te o 
pe río do pan dê mi co, ti ve mos um au- 
men to mui to gran de nos pro ble mas 
de saú de men tal, co mo an si e da de, 
sín dro me do pâ ni co e de pres são”, 
afir ma o su pe rin ten den te Már cio Me- 
ne zes.

O lan ça men to acon te ceu na Pra ça 
Mes tre Antô nio Vi ei ra, no bair ro do 
Mon te Cas te lo, em São Luís, e ofe re- 
ceu vá ri os ser vi ços co mo ava li a ção e 
ori en ta ção psi co ló gi ca; aten di men to 
da Far má cia Vi va; ve ri fi ca ção de gli ce- 
mia e pres são ar te ri al; tes tes rá pi dos 
de HIV, Sí fi lis e He pa ti te; Tes ta gem pa- 
ra Co vid-19; gi nás ti ca la bo ral; ati vi da- 
de fun ci o nal; tai chi chu an; e ex po si- 
ção de ofi ci nas te ra pêu ti cas do Cen tro

Dis po si ti vos de Saú de 
Men tal

LANÇAMENTO ACONTECEU NA PRAÇA MESTRE ANTÔNIO VIEIRA, NO MONTE CASTELO

FOTO: MÁRCIO SAMPAIO

de Aten ção Psi cos so ci al..
A ação con tou com a par ce ria da 

Se cre ta ria Mu ni ci pal de Saú de de São 
Luís e do Co mi tê Guar diões, ges tor da 
Pra ça Mes tre Antô nio Vi ei ra.

A Re de de Aten ção Psi cos so ci al 
(RAPS) es ta be le ce os pon tos de aten- 
ção pa ra o aten di men to de pes so as 
com os mais va ri a dos trans tor nos 
men tais, in cluin do os efei tos no ci vos 
do uso abu si vo de crack, ál co ol e ou- 
tras dro gas.

A RAPS in te gra o Sis te ma Úni co de 
Saú de (SUS) e é com pos ta por ser vi- 
ços e equi pa men tos va ri a dos, tais co- 
mo os Cen tros de Aten ção Psi cos so ci- 
al (CAPS); os Ser vi ços Re si den ci ais Te- 
ra pêu ti cos (SRT); as Uni da des de Aco- 

lhi men to (UAs), Am bu la tó ri os de Saú-
de Men tal e Aten di men to de Ur gên cia 
e Emer gên cia, cu jo o hos pi tal de re fe- 
rên cia é o Hos pi tal Ni na Ro dri gues.

Ao to do, o Ma ra nhão pos sui 91 
CAPS, dos Ti pos I, II e III, AD, AD III, 
AD IV, e o CAPS In fan to-Ju ve nil, uma 
Uni da de de Aco lhi men to Adul to e 
uma In fan til, além de oi to Re si dên ci as 
Te ra pêu ti cas e um Hos pi tal de Re fe- 
rên cia.

Na ca pi tal, a Se cre ta ria de Es ta do 
da Saú de dis po ni bi li za os Cen tros de 
Aten ção Psi cos so ci al Ba ce lar Vi a na 
(CAPS III), Ál co ol e Dro gas (CAPS AD) 
e a ur gên cia do Hos pi tal Ni na Ro dri- 
gues pa ra aten di men to de de man da 
es pon tâ nea, sem ne ces si da de de 
agen da men to pré vio. As uni da des es- 
tão lo ca li za das no bair ro do Mon te 
Cas te lo.

CA PA CI TA ÇÃO

Ar te sãos do Ce pra ma
par ti ci pam do Fes te jo
de São Jo sé de Ri ba mar

Nes te fim de se ma na 23 ar te sãos fo ram ca pa ci ta dos
no cur so de em pre en de do ris mo ofe re ci do pe la Se cre ta- 
ria de Es ta do do Tu ris mo (Se tur/MA) , den tro da pro gra- 
ma ção do tra di ci o nal Fes te jo de São Jo sé de Ri ba mar.

A ar te são da re gião, Mary Ja ne Pi res de Oli vei ra, co- 
men tou so bre a ca pa ci ta ção. “Eu ti nha mui tas dú vi das
que ho je ti rei e des co bri mais pos si bli da des nes sa pro- 
fis são, so bre co mo te nho que agir e aten der ao pú bli co,
co mo me or ga ni zar fi nan cei ra men te. Sem pre ti ve von- 
ta de de ti rar car tei ra e ago ra vou me for ma li zar”, afir- 
mou a ar te sã.

O Ce pra ma Iti ne ran te, pro gra ma que tem re a li za do
in ter cam bio do ar te sa na to em di ver sas re giões do Ma ra- 
nhão, tam bém es te ve na ci da de re a li zan do o ca das tra- 
men to dos ar te sãos e co mer ci a li zan do pro du tos na Pra- 
ça da Igre ja Ma triz.

Pa ra o even to fo ram se le ci o na dos ar te sãos do Ce pra- 
ma, que vão ex por seu tra ba lho nos di as 10, 17 e 24 de
se tem bro, das 16 às 19h.

De acor do com o su pe rin ten den te de Ar te sa na to do
Ma ra nhão, Car los Mar tins, o Ce pra ma Iti ne ran te con tri- 
bui pa ra co lo car os pro du tos e cul tu ra ma ra nhen ses na
vi tri ne na ci o nal. “Es sa ação di vul ga a pro du ção ar te sa- 
nal e ca das tra no vos ar te sãos qua li fi can do es ses pro fis- 
si o nais pa ra de sen vol ve rem a sua ati vi da de de for ma
pro fis si o nal e com qua li da de” ex pli cou o su pe rin ten- 
den te da Se tur.

O Fes te jo de São Jo sé de Ri ba mar acon te ce na Pra ça
da Igre ja Ma triz de São Jo sé de Ri ba mar, do dia 01/09 ao
dia 26/09 – úl ti mo do min go do mês de se tem bro e es se
ano abor da rá o te ma: (São Jo sé) Pai à som bra de Deus.

São Luís, sábado, 11 de setembro de 2021
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Concurso para Caixa Econômica abre 1.110 vagas para Pessoas com Deficiência (PcD). A
remuneração inicial é de R$ 3 mil e o candidato deve ter nível médio de escolaridade

Co nhe ci men tos Bá si cos
• Lín gua Por tu gue sa (dez ques tões,
com va lor de um pon to ca da);
• Ma te má ti ca Fi nan cei ra (dez ques -
tões, com va lor de um pon to ca da);
• Co nhe ci men tos Ban cá ri os (dez
ques tões, com va lor de um pon to ca -
da).

Co nhe ci men tos Es pe cí fi cos
• No ções de Pro ba bi li da de e Es ta tís ti -
ca (cin co ques tões, com va lor de um
pon to ca da);
• Co nhe ci men tos de In for má ti ca
(dez ques tões, com va lor de um pon to
ca da); e
• Aten di men to Ban cá rio (15 ques -
tões, com va lor de um pon to ca da).

Co mo par ti ci par

OPORTUNIDADES

1.110 vagas na Caixa
para deficientes

F
oi pu bli ca do o edi tal do con- 
cur so Cai xa 2021 com mais de
mil va gas. To das as opor tu ni- 
da des são pa ra o car go de téc- 

ni co ban cá rio, mas ape nas pa ra Pes- 
so as com De fi ci ên cia (PcDs). Do to tal
de va gas, mil são ime di a tas e 100 pa ra
o ca das tro de re ser va. Em am bos os
ca sos, 20% das opor tu ni da des são
des ti na das a pes so as ne gras ou par- 
das.

Os apro va dos te rão ga nhos ini ci ais
de R$ 3 mil, pa ra jor na da de 30 ho ras.
Com os be ne fí ci os, no en tan to, es se
va lor po de che gar a, apro xi ma da men- 
te, R$ 4.486,03. As ins cri ções pa ra par- 
ti ci par vão até o dia 27 de se tem bro.
Os in te res sa dos po de rão re a li zar o ca- 
das tro no pró prio si te da Fun da ção
Ces gran rio, a ban ca exa mi na do ra res- 
pon sá vel por or ga ni zar o con cur so.
Pa ra con cor rer, é pre ci so ter ape nas o
ní vel mé dio com ple to, além de se en- 
qua drar, le gal men te, na con di ção de
pes soa com de fi ci ên cia.
O va lor da ta xa de ins cri ção es tá fi xa- 
do em R$ 30.

Os can di da tos do con cur so Cai xa
2021 se rão ava li a dos em até cin co eta- 

pas, sen do elas: pro vas ob je ti vas; re- 
da ção; afe ri ção da ve ra ci da de da au- 
to de cla ra ção pres ta da por can di da tos
pre tos ou par dos; aná li se do lau do
mé di co; e pro ce di men tos ad mis si o- 
nais. 

Pa ra ser apro va do, se rá pre ci so ob- 
ter 50% ou mais dos pon tos tan to no
con jun to da pro va quan to em ca da
co nhe ci men to (Bá si co e Es pe cí fi co).

Se rá con si de ra do ha bi li ta do pa ra a
pro va de re da ção so men te quem es ti- 
ver clas si fi ca do, na ob je ti va, em uma
po si ção que não ul tra pas se o tri plo do
so ma tó rio do to tal de nú me ro de va- 
gas e do nú me ro de ca das tro de re ser- 
va.

A re da ção se rá com pos ta por um
tex to dis ser ta ti vo-ar gu men ta ti vo,
com 100 pon tos no to tal. Os apro va- 
dos, con for me os li mi tes es ta be le ci- 
dos no edi tal, re a li za rão as de mais
eta pas, sob res pon sa bi li da de da Cai- 
xa. Os exa mes ob je ti vos vão abor dar
as se guin tes dis ci pli nas:

Pa ra Da ni el Lus to sa, co or de na dor

pe da gó gi co do Al fa con Con cur sos, es- 
se pro ces so se le ti vo ini cia a mu dan ça
do ban co pa ra so lu ções di gi tais, se-
guin do a ten dên cia do mer ca do. Ele
con ta que a con cor rên cia pa ra as va-
gas, de iní cio, po de as sus tar, mas is so
é ape nas re fle xo do con tex to atu al do
país.

“Mui tas das pes so as que se ins cre-
ve ram às ve zes vão ten tar a sor te ou
não es tão há tan to tem po es tu dan do.
O de sem pre go e a gran de quan ti da de
de va gas ofer ta das cha mam a aten ção
de qual quer pes soa que quei ra es ta bi- 
li da de fi nan cei ra em um mo men to
co mo o nos so”, diz.

Mui tas das pes so as que

se ins cre ve ram às ve zes

vão ten tar a sor te ou não

es tão há tan to tem po

es tu dan do. O

de sem pre go e a gran de

quan ti da de de va gas

ofer ta das cha mam a

aten ção de qual quer

pes soa que quei ra

es ta bi li da de fi nan cei ra

em um mo men to co mo o

nos so

MARANHÃO

Sebrae abre seletivo com salários de R$ 5,8 mil

SÃO CHANCES PARA OS CARGOS DE ANALISTA TÉCNICO I E ASSISTENTE I ADMINISTRATIVO, MARKETING E COMUNICAÇÃO E OUTROS.

Es tão aber tas, até o dia 20 de se- 
tem bro, as ins cri ções pa ra o pro ces so
se le ti vo do Ser vi ço de Apoio às Mi cro
e Pe que nas Em pre sas do Ma ra nhão
(Se brae), que vi sa a con tra ta ção de
pro fis si o nais de ní vel mé dio e su pe ri- 
or pa ra atu a rem nas uni da des do Se- 
brae em no ve ci da des do Ma ra nhão.
Os sa lá ri os pa ra es tas va gas va ri am de
R$ 2.663,30 a R$ 5.852,37 de acor do
com a ocu pa ção.

São chan ces pa ra os car gos de Ana- 
lis ta Téc ni co I e As sis ten te I nas áre as
ad mi nis tra ti vo, mar ke ting e co mu ni- 
ca ção, es tra té gia e di re tri zes, tec no lo- 
gia da in for ma ção e aten di men to.

As ins cri ções cus tam R$ 50 pa ra
car gos que exi gem o en si no mé dio e
R$ 70 pa ra os de en si no su pe ri or, e po- 
dem ser re a li za das ex clu si va men te,
via in ter net, por meio do si te
https://sis te mas.fi e ma.org.br/se le ti- 
vos/ até às 23h59 do dia 20/09/2021.

Pa ra a ins cri ção, o can di da to de ve- 
rá aces sar o si te ci ta do aci ma, pre en- 
cher to dos os cam pos e en vi ar a so li ci- 
ta ção de sua ins cri ção. Ao com ple tar o
pre en chi men to dos cam pos, o can di- 
da to de ve rá im pri mir as in for ma ções
e o bo le to pa ra o pa ga men to do va lor
da ins cri ção.

Co mo for ma de se le ção, os can di- 
da tos ins cri tos se rão ava li a dos me di- 
an te pro va ob je ti va, eta pa prá ti ca (re- 

da ção), eta pa aná li se de per fil e en tre- 
vis ta.

A eta pa ob je ti va es tá pre vis ta pa ra o
dia 3 de ou tu bro. É im por tan te res sal- 
tar que as pro vas ob je ti va, eta pa prá ti- 
ca (re da ção) e eta pa aná li se de per fil
se rão on li ne. Os se le ti vos se rão exe cu- 
ta dos pe lo Ins ti tu to Eu val do Lo di
(IEL) e su per vi si o na dos pe lo Se brae-
MA.

As in for ma ções ou dú vi das re fe ren- 
tes aos pro ces sos se le ti vos po dem ser
ob ti das no IEL São Luís, no en de re ço
Av. Jerô ni mo de Al bu quer que, s/nº,
Ca sa da In dús tria Al ba no Fran co, 2º
an dar ou ain da pe lo con ta to (98)
3212-1821 ou email se le ti vo@fi e- 
ma.org.br.

A PARTIR DE HOJE

Regularização de
dívidas em São Luís

A UNIDADE FICARÁ DE HOJE, DIA 13, AO DIA 17 DE SETEMBRO

O ca mi nhão-agên cia da Cai xa es ta rá nes ta se ma na
em São Luís, pa ra dis po ni bi li zar as con di ções es pe ci ais
da ação Vo cê no Azul 2021 pa ra li qui da ção de dí vi das em
atra so ele gí veis de con tra tos co mer ci ais. A uni da de mó- 
vel fi ca rá de ho je, dia 13, ao dia 17 de se tem bro, das 9h às
17h, na rua: Ba rão de Ita pa ri, Pra ça Ma ria Ara gão, Cen- 
tro. Os des con tos pa ra qui ta ção de con tra tos co mer ci ais
po dem che gar até a 90% do va lor da dí vi da e as con di- 
ções es pe ci ais, pa ra pes so as fí si cas e ju rí di cas, va ri am
con for me o per fil do cré di to con tra ta do e atra so.

No ca mi nhão, cli en tes te rão à dis po si ção to do o aten- 
di men to ne ces sá rio pa ra o pa ga men to ou re gu la ri za ção
de su as dí vi das jun to à Cai xa.

Ha bi ta ção
Os cré di tos ha bi ta ci o nais tam bém con tam com al ter- 

na ti vas es pe ci ais pa ra ne go ci a ção, com pos si bi li da de de
ade são às con di ções de pa ga men to par ci al ou a pau sa
nas pres ta ções, con for me per fil do con tra to e do cli en te.

Os va lo res não pa gos du ran te a vi gên cia da ne go ci a- 
ção por pau sa ou pa ga men to par ci al, de acor do com o
per cen tu al es co lhi do, se rão in cor po ra dos ao sal do de- 
ve dor do con tra to e di luí dos no pra zo re ma nes cen te.

Além do Ca mi nhão, os cli en tes tam bém po dem ne go- 
ci ar su as dí vi das sem sair de ca sa por meio dos si tes
www.cai xa.gov.br/ne go ci ar e www.ne go ci ar di vi das.cai- 
xa.gov.br; App Ha bi ta ção Cai xa, pe lo te le fo ne 4004 0104
(ca pi tais) / 0800 104 0104 (de mais re giões), op ção 5; e
What sApp, pe lo nú me ro 0800 104 0104, op ção 3. As con- 
di ções tam bém es tão dis po ní veis no Twit ter (twit- 
ter.com/cai xa) e pe lo Mes sen ger do Fa ce bo ok (fa ce bo- 
ok.com/cai xa).

Os cli en tes tam bém en con tram as con di ções es pe ci- 
ais da cam pa nha nas uni da des lo té ri cas pa ra qui ta ção
de va lo res até R$ 2 mil, in for man do o CPF e in ten ção de
pa ga men to da dí vi da Vo cê no Azul.

VAGAS

CRP-MA abre concurso
com 60 empregos

A CARGA HORÁRIA  É DE 30 A 40 HORAS SEMANAIS.

O Con se lho Re gi o nal de Psi co lo gia do Ma ra nhão
(CRP-MA), em par ce ria com o Ins ti tu to Qua drix, abre
Con cur so Pú bli co pa ra pro vi men to de va gas em car gos
de ní veis fun da men tal, mé dio e su pe ri or; além da for- 
ma ção de ca das tro de re ser va do qua dro de pes so al do
CRP na ci da de de São Luís.

Ao to do são 60 va gas ofer ta das, di vi das pa ra os car gos
de au xi li ar de ser vi ços ge rais (1), as sis ten te téc ni co ad- 
mi nis tra ti vo e ser vi ços (1) e téc ni co de ori en ta ção e fis- 
ca li za ção (1). As car gas ho rá ri as são de 30 a 40 ho ras se- 
ma nais e com re mu ne ra ção de R$ 1.101,95 a R$
3.873,87, mais be ne fí ci os co mo au xí lio-ali men ta ção de
R$ 770 men sais; as sis tên cia saú de su ple men tar de R$
474,63 men sais; au xí lio-trans por te R$ 340,40 men sais;
au xí lio edu ca ção de R$ 212,86 anu al; in cen ti vo a fun ci o- 
ná ri os es tu dan tes uni ver si tá ri os no va lor de R$ 159,65
se mes tral; e gra ti fi ca ção por “qua li fi ca ção” ou adi ci o nal
de in cen ti vo à es co la ri da de e à es pe ci a li za ção. Den tro
do to tal de fun ções, há va gas ex clu si vas pa ra pes so as
com de fi ci ên cia.

As ins cri ções se rão fei tas, ex clu si va men te, via in ter- 
net por meio do en de re ço ele trô ni co da Qua drix, so li ci- 
ta da até dia 7 de ou tu bro. Os va lo res da ins cri ção são de
R$ 35,00 a R$ 55,00 de acor do com o ní vel de es co la ri da- 
de dos car gos.

A isen ção se rá con ce di da so men te pa ra can di da tos
que es ti ve rem ins cri tos no Ca das tro Úni co pa ra Pro gra- 
mas So ci ais do Go ver no Fe de ral (Ca dÚ ni co), fo rem
mem bros de fa mí lia de e fo rem do a do res de me du la ós- 
sea em en ti da des re co nhe ci das pe lo Mi nis té rio da Saú- 
de. O re que ri men to da isen ção de ve ser fei to no pe río do
en tre as 10h do dia 27 de agos to e 18h do dia 31 de agos to
de 2021. A pro va ob je ti va se rá apli ca da na da ta pre vis ta
do dia 7 de no vem bro de 2021.

São Luís, segunda-feira, 13 de setembro de 2021

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


oimparcial.com.brVIDASaulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br8

Diante desse cenário pandêmico, os alunos deixaram de frequentar o espaço físico da
escola e famílias precisaram se reinventar e procurar soluções

O gran de de sa fio

No vo nor mal

• de sen vol ver a au to no mia: es sa é
uma das prin ci pais fa ses da vi da de
uma cri an ça e é atra vés des se pro ces -
so que ela re ce be os es tí mu los pa ra ter
con tro le so bre a es cri ta. Mas co mo
ad qui rir es se co nhe ci men to sem es tar
fre quen tan do o am bi en te es co lar?
Um de sa fio pa ra os pais as su mir es sa
res pon sa bi li da de.
• o con ví vio com ou tras cri an ças: a
pan de mia im pe diu es sa in te ra ção
que é um pro ces so im por tan te pa ra a
al fa be ti za ção. A so ci a li za ção en tre
elas fa ci li ta o de sen vol vi men to da co -
or de na ção mo to ra ne ces sá ria pa ra
ini ci ar os pri mei ros tra ços.
• ca pa ci da de de fo car: to da cri an ça
pre ci sa de sen vol ver es sa ca pa ci da de,
pois sem o fo co, ela não te rá au to con -
tro le e não sa be rá li dar com as frus tra -
ções.

DESAFIO

Alfabetização em
meio à pandemia

S
e an tes da pan de mia mui tos
pais já pas sa vam por di fi cul da- 
des em acom pa nhar o apren- 
di za do dos fi lhos, ima gi na

ago ra.
A fal ta de ati vi da des es co la res pre- 

sen ci ais cau sou mu dan ça e, di ga-se
de pas sa gem, quan ta mu dan ça na vi- 
da de es tu dan tes de to dos os ní veis,
mas prin ci pal men te, na fa se in fan til.

Di an te des se ce ná rio, os alu nos
dei xa ram de fre quen tar o es pa ço fí si- 
co da es co la e fa mí li as pre ci sa ram se
rein ven tar, pro cu rar so lu ções que aju- 
das sem no de sen vol vi men to de seus
fi lhos já que es sa fa se tão im por tan te
do apren di za do po de ria ser pre ju di- 
ca da. 

Ali ar o tra ba lho dos pais e acom pa- 
nhar os es tu dos dos fi lhos tor nou-se
uma ta re fa ár dua em mui tos la res do
país e do mun do.

Pa ra Kad ja Li ma, o gran de de sa fio
veio se mos tran do com o mun do de
in for ma ções que sur gi ram pa ra fi lhos
e, por ta be la, pa ra os pais.

“Se an tes ha via o de sa fio de acom- 
pa nhar nos sos fi lhos com con teú dos
re for mu la dos e com di nâ mi cas bem
di fe ren tes da que apren de mos, com
es sa no va re a li da de foi in se ri do um
mun do de pla ta for mas e apps edu ca- 
ti vos que exi gem de nos sos fi lhos do- 
mí nio que eles não têm, em bo ra eles
pos su am bem mais ha bi li da des com
tec no lo gi as do que an tes. Os pais,
ago ra, pre ci sam acom pa nhar es se
pro ces so tec no ló gi co que pas sou a in- 
va dir o mun do da edu ca ção co mo
nun ca an tes. Creio que o mai or de sa- 

fio foi pa ra os pais, pois na ten ta ti va
de cum prir sua jor na da de tra ba lho,
te ria ago ra de acom pa nhar bem mais
de per to as au las, na ten ta ti va de
man ter seus fi lhos pre sos na fren te de
um com pu ta dor, que mui tas ve zes
não se mos tra va tão atra en te quan to a
sa la de au la jun to com os ami gos. Per- 
ce bi em mi nha fi lha a fa ci li da de de es- 
tar dis per sa, fa zen do ou tras coi sas en- 
quan to a au la ro la va e um de se jo
imen so de fu gir da fren te da que le
com pu ta dor. Lo go, não se tra ta va
ape nas de acom pa nhar a au la, mas de
con ven cê-la de que aque le mo men to
era im por tan te co mo na sa la de au la”,
en fa ti zou kad ja Li ma.

A no va ro ti na ins ta la da den tro de
ca sa cau sou an gús tia e an si e da de em
mui tas pes so as e is so trans for mou o
pro ces so edu ca ti vo em um mo men to
de ten são pa ra pais e fi lhos. 

“Após es sa jor na da de au las re mo- 
tas, per ce bo ho je, uma me lho ra no
com por ta men to da mi nha fi lha di an- 
te do com pu ta dor, em bo ra en ten da
que o pro fes sor do ou tro la do não
con se gue ad mi nis trar tan tos alu nos,
ca da um no con for to de sua ca sa, ca- 
ben do aos pais ad mi nis trar es se pro- 
ces so e re zar pa ra que o má xi mo pos- 
sí vel da que la au la se ja ab sor vi da. Sim,
re zar, não po de mos ser in gê nu os em
que rer acre di tar que uma cri an ça de 5
e 6 anos di an te de um com pu ta dor
pos sa se guir as re gras e dar a de vi da
aten ção pa ra uma au la sem que al- 
guém es te ja ao seu la do. Por tan to, nós
que so mos pais pas sa mos a ser es pec- 
ta do res das au las e mui tas ve zes ti ve- 

mos que abrir mão de ati vi da des pes- 
so ais pa ra que es te ci clo edu ca ci o nal
não fos se rom pi do” fi na li za Kad ja Li-
ma.

Se an tes ha via o de sa fio

de acom pa nhar nos sos

fi lhos com con teú dos

re for mu la dos e com

di nâ mi cas bem

di fe ren tes da que

apren de mos, com es sa

no va re a li da de foi

in se ri do um mun do de

pla ta for mas e apps

edu ca ti vos que exi gem

de nos sos fi lhos do mí nio

que eles não têm,

em bo ra eles pos su am

bem mais ha bi li da des

com tec no lo gi as do que

an tes

Escola e pais alinhados e trabalhando juntos

Al guns pon tos po dem co la bo rar
com o pro ces so de al fa be ti za ção e,
po den do usar o equi lí brio, é pos sí vel
ame ni zar os im pac tos:

Quan do es co la e pais es tão ali nha- 
dos e tra ba lham jun tos to do es se pro- 

ces so ini ci al acon te ce de for ma mais
sau dá vel. No vos há bi tos im plan ta dos
den tro de ca sa po dem ser uma al ter- 
na ti va.

O ce ná rio pan dê mi co im pac tou
efe ti va men te a edu ca ção. 

“As con sequên ci as edu ca ci o nais
des te pe río do ain da não po dem ser
to tal men te men su ra das, mas o pro- 
ces so de al fa be ti za ção, cer ta men te, é
um dos mais com pro me ti dos com o
iso la men to so ci al pe lo qual as es co las
ain da es tão pas san do. No en tan to,
ações en tre pro fes so res e fa mí li as po- 
dem ate nu ar tais im pac tos e fa vo re cer
a al fa be ti za ção dos alu nos nes te pe- 
río do de ex cep ci o na li da de. Pa ra os
pro fes so res é ne ces sá rio fa zer uso de
me to do lo gi as e re cur sos que al can- 
cem de fa to uma al fa be ti za ção com- 
pro me ti da com a lei tu ra de mun do e a
lei tu ra da pa la vra, tal qual a pro pos ta
de Pau lo Frei re, pois as pla ta for mas
tec no ló gi cas e apli ca ti vos so zi nhos
não con se guem dar con ta des se pro- 
ces so sem a me di a ção de um pro fes- 
sor com olhar al fa be ti za dor”, des ta ca

o pro fes sor Mes tre Wen del Vi ní cius
San tos, do cen te do cur so de pe da go- 
gia do Cen tro Uni ver si tá rio Es tá cio
São Luís.

É pos sí vel  no dia a dia fa zer al gu- 
mas ta re fas que pos sam aju dar em to- 
do es se pro ces so. “No que diz res pei to
às fa mí li as, a par ce ria pa ra con ti nui- 
da de des se pro ces so de ve se fa zer pre- 
sen te em ati vi da des de vi da prá ti ca
que uti li zem a lei tu ra, a es cri ta e tam-
bém a ora li da de, co mo uma con ti nui- 
da de des se pro ces so que ini cia no
am bi en te es co lar mas que é res sig ni fi-
ca do em vi vên ci as e ex pe ri ên ci as: ir
ao su per mer ca do e pe dir que os fi lhos
fa çam a lis ta de com pras; che gar no
su per mer ca do e pro mo ver a lei tu ra de
mar cas e pre ços; so li ci tar a lei tu ra de
pa la vras em out do or no des lo ca men- 
to de ca sa; re a li zar a lei tu ra con jun ta
de um li vro e so li ci tar que o fi lho re- 
con te com su as pa la vras a nar ra ti va
ex pe ri men ta da; são pos sí veis es tra té- 
gi as que ali am o pro ces so al fa be ti za-
dor com o mun do”, con cluiu o pro fes-
sor mes tre.

Aces so à In ter net

PES QUI SA

20,1% dos es tu dan tes
ma ra nhen ses
so fre ram bullying

O bullying é um pro ble ma re cor ren te em es co las no
país in tei ro, mas mes mo sen do com ba ti do a to do cus to,
ele con ti nua afe tan do es tu dan tes de to das as ida des. Por
meio da Pes qui sa Na ci o nal de Saú de do Es co lar, a PeN- 
SE, de 2019, foi pos sí vel cal cu lar um per cen tu al de cri- 
an ças en tre 13 e 17 anos que já pas sa ram por al gu ma ex- 
pe ri ên cia en vol ven do ofen sas, pro vo ca ções ou so fre ram
ações co mo es cu la cho, zo a ção, in ti mi da ção, tan to que
fi ca ram ma go a dos, in co mo da dos, abor re ci dos, ofen di- 
dos ou hu mi lha dos.

Den tre es se pú bli co, 23% dos alu nos no Bra sil afir ma- 
ram ter so fri do al gum ti po de vi o lên cia por pro vo ca ções
de co le gas da es co la nos 30 di as an te ri o res à pes qui sa. O
mai or per cen tu al, 26,5%, co bria as me ni nas en quan to
19,5% co bria os me ni nos. 

Já no es ta do do Ma ra nhão, 20,1% re la tou ter pas sa do
por es se ti po de pro vo ca ção, tam bém sen do o per cen tu- 
al fe mi ni no, 24%, o mai or em re la ção ao mas cu li no,
16,3%. 

So bre o mo ti vo das pro vo ca ções, 16% re la tam que se
tra ta va da apa rên cia do cor po, 10,6% da apa rên cia do
ros to e 9,2% da cor da pe le.

Um dos ti pos mais co muns des sas pro vo ca ções é o
cyberbullying, aque las que acon te cem no am bi en te vir- 
tu al. A pes qui sa tam bém en glo bou es sa área e ques ti o- 
nou os es tu dan tes de 13 a 17 anos se já ha vi am so fri do
al go nas re des so ci ais, re la tan do que 13,2% no Bra sil já
pas sa ram por al go do ti po, no va men te com o per cen tu al
fe mi ni no, 16,2%, sen do mai or que o mas cu li no, 10,2%. 
No es ta do do Ma ra nhão não foi di fe ren te, on de 11,7%
dos alu nos nes sa fai xa etá ria re la ta ram ter pas sa do por
es se pro ble ma, com 12,6% pa ra as me ni nas e 10,7% pa ra
os me ni nos.

A psi có lo ga Lu ci a na San tos dis se que pais e fa mi li a res
de vem fi car aten tos ao com por ta men to de su as cri an- 
ças e ado les cen tes, mas tam bém a es co la de ve ser vi gi- 
lan te quan to ao seu alu na do. “Quan do a gen te fa la da fa- 
mí lia, não é só pai e mãe, são to dos os pa ren tes. E eles
de vem es tar aten tos prin ci pal men te as cri an ças e ado- 
les cen tes que se iso lam e apre sen tam com por ta men tos
agres si vos. Es sas re a ções são a ma nei ra que o ado les- 
cen te tem em ex pres sar que pas sa por al gum pro ble ma
ou con fli to. Por ou tro la do, a ins ti tui ção es co lar, co mo
um to do, de ve pres tar aten ção aos gru pos de alu nos que
tem ten dên cia a fa zer bullying, sen do im por tan te re a li- 
zar um tra ba lho so bre os va lo res co mo: res pei to, ami za- 
de, fa mí lia e so li da ri e da de. Além dis so, mos trar ao alu- 
no, de ma nei ra cla ra, as con sequên ci as de tra ta rem mal
seus co le gas”, dis se.

Eles de vem es tar aten tos

prin ci pal men te as cri an ças e

ado les cen tes que se iso lam e

apre sen tam com por ta men tos

agres si vos

Além dos da dos en vol ven do o bullying, a PeN SE tam- 
bém fez um le van ta men to so bre in for ma ções ge rais das
es co las que par ti ci pa ram da pes qui sa. 62,8% dos am bi- 
en tes es co la res pos su em aces so a la bo ra tó ri os de in for- 
má ti ca, um re cur so mais abun dan te na re gião su des te
do país pa ra 81% dos alu nos on de o es ta do de São Pau lo
pos suía o mai or per cen tu al de alu nos com aces so a es se
re cur so (88,6%).  

Em con tras te com os es ta dos vi zi nhos, a Re gião Nor- 
des te pos suía a me nor por cen ta gem (44,9%) de es co la- 
res que des fru tam dis so e es ta do do Ma ra nhão pos suía o
me nor per cen tu al (16,1%).

O aces so à in ter net tam bém foi ana li sa do e, en tre as
re giões do país, 80,2% das es co las com es se re cur so se
con cen tra vam na Re gião Sul, sen do a mai or pro por ção,
en quan to a me nor era a Re gião Cen tro-Oes te com
46,5%. O mai or con tras te es ta va en tre Ro rai ma e Goiás,
res pec ti va men te com 99,7% e 19,3%. Já no Ma ra nhão,
36,6% dos es co la res pos su em aces so à In ter net na es co- 
la, sen do 35,3% nas es co las pú bli cas e 52,8% nas pri va- 
das.

Ma ra nhen ses em 2º co mo fi si ca men te ina ti vos
Co mo as es co las tem um pa pel fun da men tal na saú de

de seus alu nos, a PeN SE tam bém le vou es se fa tor em
con si de ra ção e ana li sou tan to as be bi das pro ces sa das
con su mi das quan to a prá ti ca de ati vi da des fí si cas. No
Ma ra nhão, o re fri ge ran te é con su mi do por 28,5% dos es- 
co la res, 22,1% con so mem su co de cai xa, 19,3% al gum ti- 
po de re fres co em pó, 15,3% acho co la ta dos e 12,6% al- 
gum io gur te com sa bor.

So bre ati vi da des fí si cas, al go fun da men tal pa ra a saú- 
de fí si ca e emo ci o nal dos es tu dan tes, foi re ve la do que
28,1% dos es tu dan tes bra si lei ros eram fi si ca men te ati- 
vos, 8,7% dos es co la res es ta vam ina ti vos e 61,8% dos
alu nos eram in su fi ci en te men te ati vos. 

No Ma ra nhão, 24,1% dos es tu dan tes eram fi si ca men- 
te ati vos, 13,4% fo ram clas si fi ca dos co mo fi si ca men te
ina ti vos e 62,5% eram in su fi ci en te men te ati vos. Ala go as
apre sen tou a mai or pro por ção de alu nos fi si ca men te
ina ti vos (14,1%), com o Ma ra nhão fi can do na se gun da
po si ção e o Pa ra ná apre sen tou a me nor pro por ção
(3,8%).

São Luís, segunda-feira, 13 de setembro de 2021
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O Moto Club de São Luís completa hoje, dia 13 de setembro, 84 anos de uma grande
história vitoriosa dentro e fora do estado do Maranhão

MA NO EL MAR TINS
Es pe ci al pa ra O Im par ci al

Hep ta cam peão

No Bra si lei ro

ANIVERSÁRIO DO MOTO CLUB

84 anos de muitas
glórias rubro-negras

E
m 13 de se tem bro de 1937,
com o no me Ci clo Mo to de
São Luís foi fun da do o Mo to
Club de São Luís, com o ob je- 

ti vo de de sen vol ver as mo da li da des
de mo to ci clis mos e ci clis mo, ati vi da- 
des bas tan te apre ci a das pe la ju ven tu- 
de ma ra nhen se. A reu nião que de ter- 
mi nou a cri a ção da as so ci a ção, acon- 
te ceu na Rua da Paz, 568, on de por
mui to tem po mo rou Cé sar Ale xan dre
Aboud, o ho mem que cri ou o De par- 
ta men to de Fu te bol mo ten se e mu- 
dou o ob je ti vo da agre mi a ção.

Pa ra le lo as ati vi da des no fu te bol, o
Mo to con ti nu a va su as ati vi da des no
ci clis mo e mo to ci clis mo, sen do no dia
2 de ja nei ro de 1938 re a li za da uma

gran de cor ri da com o per cur so en tre
São Luís e São Jo sé de Ri ba mar. A saí- 
da acon te ceu na ex tin ta Es ta ção de
Bon de no Mon te Cas te lo e a che ga da,
co mo não po de ria dei xar de ser, em
São Jo sé de Ri ba mar.

Ao lon go de sua his tó ria, o Mo to
con quis tou vá ri os tí tu los do Cam pe o- 
na to Ma ra nhen se de Fu te bol pro fis si- 
o nal, in cluin do um hep ta cam pe o na- 
to (se te tí tu los se gui dos) en tre 1944 e
1950, fei to ini gua lá vel por ne nhum ri- 
val lo cal. Par ti ci pou por 11 ve zes da
prin ci pal di vi são do Cam pe o na to
Bra si lei ro (1960-1961, 1967-1968,
1973, 1975, 1978-1979, 1982-1984),
sen do qua tro de las pe la an ti ga Ta ça
Bra sil, e dez ve zes da Co pa do Bra sil.

Até o mo men to, o Mo to con quis tou
26 tí tu los es ta du ais: 1944, 1945, 1946,
1947, 1948, 1949, 1950, 1955, 1959,
1960, 1966, 1967, 1968, 1974, 1977,
1981, 1982, 1983, 1989, 2000, 2001,
2004, 2006, 2008, 2016 e 2018.

No dia 11.12.48, um fei to his tó ri co
quan do da pri mei ra gran de con quis ta
so bre o ve lho ri val: Mo to 5 x 2 Sam- 
paio, re sul ta do que deu ao ti me mo- 
ten se o tí tu lo de pen ta cam peão ma ra- 
nhen se. Rui, San ti a go e Ca ra pu ça. La- 
er te, Je je ca e  Den go so . Ga le go, Ti dão; 
Ba tis tão; Ana ni as e Zé Pe que no  foi a
on ze na uti li za da pe lo Pa pão.

Nos anos 50, o Mo to só foi cam peão
em 1956 e 1959. Pre ci sa va vol tar a bri- 
lhar nos anos 60. E as sim acon te ceu.
Dos dez cam pe o na tos dis pu ta dos,
ven ceu qua tro,  sen do que três con se- 
cu ti vos: 1966,1967,1968.

O pri mei ro uni for me ado ta do pe lo

Mo to Club ti nha co res bran ca e ver de.
Com a cri a ção do de par ta men to de
fu te bol, em 1939,  a mu dan ça pa ra ca- 
mi sa de lis tas  ho ri zon tais ver me lhas e
pre tas.

Papão do Norte, fama conquistada em 1948

O ape li do de Pa pão do Nor te sur giu
em 1948, quan do o Mo to Club con- 
quis tou a Co pa dos Cam peões do
Nor te e ven ceu em Be lém o Paysandu
e o For ta le za em São Luís, ga nhan do
as sim o tí tu lo de “Pa pão do Nor te”. Há
uma se gun da ver são que faz re fe rên- 
cia a 1946, quan do o Mo to ce deu ba si- 
ca men te to da a ba se da Se le ção Ma ra- 
nhen se que che gou à se mi fi nal do
Cam pe o na to Bra si lei ro de Se le ções.
Por cau sa des se fa to, os jor nais da
épo ca já se re fe ri am ao clu be pe lo
ape li do de Pa pão do Nor te. É bom
lem brar que até a dé ca da de 60 o Ma- 
ra nhão fa zia par te da en tão re gião ge- 
o grá fi ca do Meio Nor te. Em 1968 o
qua dro ru bro ne gro ma ra nhen se re a- 
fir mou o tí tu lo de Pa pão do Nor te, ao
ven cer, pe la se gun da vez,  o Tor neio

Cam peão dos cam peões do Nor te. No
jo go fi nal, o ti me mo ten se em pa tou
com o Es por te Clu be Pi auí em 1 x 1.

Ofi ci al men te, em 1973 foi a pri mei- 
ra par ti ci pa ção ma ra nhen se no Cam- 
pe o na to Na ci o nal, ten do co mo re pre- 
sen tan te do fu te bol ma ra nhen se, o
Mo to Club de São Luís, de pois de ga- 
nhar do Sam paio em co bran ças de
pe na li da des, após 3 em pa tes de 0 x 0,
num acer to en tre mem bros da FMF,
re pre sen tan tes de clu bes e au to ri da- 
des po lí ti cas jun to a CBF.

Fo ram on ze clas si fi ca ções de fa ses,
em 1982, 1987; 1989; 1990; 1993; 1994;
1996; 1998; 1999; 2000, com des ta que
pa ra cam pa nha de 1990, quan do fi- 
cou na oi ta va po si ção en tre to dos

con cor ren tes do Cam pe o na to Bra si-
lei ro.

E no Bra sil?

PA RA ON DE VAI DA NI EL AL VES?

En ten da as op ções
do la te ral após o
rom pi men to com
o São Pau lo

Após o São Pau lo anun ci ar que Da ni el Al ves não irá
mais jo gar pe lo clu be, a dú vi da foi ime di a ta: pa ra on de
vai o la te ral-di rei to de 38 anos?

Quan do che gou ao Tri co lor, em 2019, Da ni el Al ves
sem pre dei xou cla ro que a sua me ta era dis pu tar a Co pa
do Mun do do Ca tar. Por con ta dis so, seu con tra to foi fir- 
ma do até o fi nal de 2022. O vín cu lo foi que bra do por
con ta de uma dí vi da que che ga a R$ 18 mi lhões.

Pa ra se guir com es se so nho de pé, o ca mi sa 10 pre ci- 
sa rá se trans fe rir pa ra um clu be que dis pu te li gas em al- 
to ní vel. No en tan to, es sa pos si bi li da de se tor na mais re- 
mo ta de vi do ao al to sa lá rio do jo ga dor e ao fe cha men to
das ja ne las pe lo mun do.

A Eu ro pa, por exem plo, já não é um ca mi nho pos sí- 
vel, pe lo me nos até o co me ço de 2022. As prin ci pais li gas
do con ti nen te eu ro peu fe cha ram no fi nal de agos to.
Um exem plo: pa ra po der as si nar com o Se vil la, clu be es- 
pe cu la do co mo in te res sa do no jo ga dor, Da ni el Al ves te- 
ria de ter con cre ti za do a res ci são com o São Pau lo até o
dia 31 de agos to, da ta do fe cha men to da ja ne la da Es pa- 
nha.

Com o mer ca do eu ro peu en cer ra do, so bra ram ape- 
nas des ti nos pe ri fé ri cos, co mo Mé xi co, Ca tar, Emi ra dos
Ára bes, Ará bia Sau di ta e Ar gen ti na.
Se qui ser vol tar pa ra a Eu ro pa an tes da Co pa do Mun do,
Da ni el Al ves te rá que es pe rar até o co me ço de ja nei ro.
Ja ne las co mo a da Fran ça e In gla ter ra abrem no dia 1º de
ja nei ro de 2022. A Es pa nha abre no dia 3.

Um ou tro ca mi nho pa ra vol tar à Eu ro pa se ria a res ci- 
são in di re ta, um pro ces so que po de de mo rar pa ra se re- 
sol ver por uma sé rie de ques tões ju rí di cas. Se gun do Fi li- 
pe Ri no, ad vo ga do es pe ci a lis ta em di rei to des por ti vo,
Da ni el Al ves po de se am pa rar à Lei Pe lé de pen den do do
ca rá ter da dí vi da (sa lá ri os ou di rei tos de ima gem) que o
clu be tem com ele.

No mer ca do in ter no, Da ni el Al ves po de as si nar com
qual quer equi pe. A ja ne la no país es tá fe cha da ape nas
pa ra trans fe rên ci as in ter na ci o nais, o que pos si bi li ta es- 
sa con di ção.

Da ni el Al ves só dis pu tou seis jo gos pe lo Bra si lei rão e
po de en trar em cam po no tor neio por ou tra agre mi a ção.
O li mi te é de se te par ti das pa ra po der tro car de clu be na
Sé rie A.
Em agos to do ano pas sa do, em meio a es pe cu la ções de
que po de ria ir pa ra o Fla men go, Da ni el Al ves de cla rou
que no Bra sil só jo ga ria no São Pau lo.

Da ni el Al ves ain da não as si nou a res ci são de con tra to
com o São Pau lo. Clu be e jo ga dor ten tam en trar em um
acor do pa ra que is so se ja fei to de uma for ma rá pi da pa ra
os dois te rem ca mi nho li vre. Após is so, ele po de rá se
trans fe rir.

Com a ca mi sa do São Pau lo, Da ni el Al ves dis pu tou 95
par ti das e mar cou dez gols. São-pau li no de cla ra do, ele
dei xa o Tri co lor com a con quis ta do Cam pe o na to Pau lis- 
ta des te ano.
Pa ra a la te ral di rei ta, Her nán Cres po tem à dis po si ção
Igor Vi ni cius e Ore ju e la. Am bos ain da não con se gui ram
ter bons de sem pe nhos nes ta tem po ra da. Com a ja ne la
de trans fe rên ci as fe cha da, o Tri co lor não de ve con tra tar
um no vo no me.

Ve ja o que diz a re gra de trans fe rên ci as da Fi fa:
Pe río dos de re gis tro

1. Os jo ga do res só po dem ser re gis tra dos du ran te um dos
dois pe río dos de re gis tro anu ais fi xa dos pe la fe de ra ção
em ques tão. As as so ci a ções po dem fi xar di fe ren tes pe río- 
dos de ins cri ção pa ra su as com pe ti ções mas cu li nas e fe- 
mi ni nas. Co mo ex ce ção a es ta re gra, um pro fis si o nal cu jo
con tra to te nha ex pi ra do an tes do fi nal do pe río do de ins- 
cri ção po de ser ins cri to fo ra des se pe río do de ins cri ção. As
as so ci a ções es tão au to ri za das a re gis trar tais pro fis si o- 
nais, des de que se ja da da a de vi da con si de ra ção à in te- 
gri da de es por ti va da com pe ti ção em ques tão. Quan do
um con tra to é res cin di do com jus ta cau sa, a FI FA po de
to mar me di das pro vi só ri as pa ra evi tar abu sos, su jei to ao
ar ti go 22.

São Luís, segunda-feira, 13 de setembro de 2021
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Conheça a história de resistência do barracão de dona Filomena que se reconstruiu através da fé e memória

OXÓSSI, CABOCLA JUREMA

Resistência e memória por meio da fé
ALINE ALENCAR
Especial para O IMPARCIAL

E
xis te uma te o ria de que to das as es- 
tó ri as con ta das pe lo es tú dio de 
ani ma ção Pi xar gi ram em tor no de 
uma úni ca te má ti ca: a im por tân cia 

da me mó ria, sen do um dos mais sig ni fi ca- 
ti vos, o fil me Co co (tra du zi do no Bra sil co- 
mo A vi da é uma fes ta), em que mis tu ra no 
en re do a be le za da lem bran ça e cren ça re li- 
gi o sa.

A re cor da ção des te fil me e te o ria sur gi- 
ram na men te des ta que vos es cre ve ao co- 
nhe cer e pre sen ci ar a re a ber tu ra do ter rei- 
ro “Oxós si, Ca bo cla Ju re ma”, de do na Fi lo- 
me na Can ta nhe de, de 69 anos. Aqui, a fé, 
tra di ção e re sis tên cia fa zem e for ta le cem a 
nos sa his tó ria.

Mui to sim pá ti ca e re cep ti va, o abra ço e 
bên ção são os cum pri men tos ini ci ais de 
mãe Fi lo me na, di ri gen te do ter rei ro que es- 
tá às vés pe ras dos seus 40 anos de exis tên- 
cia e de pen de de do a ções pa ra se guir em 
fren te.

Ain da com o sol co brin do e fa zen do ar- 
der as ca be ças de to dos per to da ho ra do al- 
mo ço, vo lun tá ri os, seus 8 fi lhos de san gue, 
além dos fi lhos de san to, se reú nem pa ra 
er guer o bar ra cão que re cen te men te se 
mu dou do bair ro João de Deus pa ra um hu- 
mil de ter re no em Pa ço do Lu mi ar, um dos 
mu ni cí pi os da Gran de Ilha de São Luís.

As sim co mo mui tos 

ter rei ros de um ban da e 

can dom blé no Bra sil, es se 

tam bém é afas ta do dos 

gran des cen tros, lo ca li za do 

na zo na ru ral, on de o 

as fal to, a ter ra e a po ei ra se 

cru zam, al ter nan do 

di fe ren tes ru as.

O chão é pre pa ra do pe las pe ga das, uns 
dan çan do o co co (dan ça de in fluên cia afri- 
ca na e in dí ge na), ou tros pi san do a es mo, 
mas com ca ri nho, em um ato de “fir mar a 
ter ra”, co mo ela mes mo pe diu. E, as sim, o 
chão era pre pa ra do, em uma agra dá vel 
can to ria que se jun ta va ao som da ter ra 
sen do es ma ga da aqui e ali.

Do mes mo la do, al guns com cha péus, 
ou tros ape nas com a ca mi sa co brin do su as 
ca be ças, car re gam vo lu mes de pe dre gu- 
lhos nos car ri nhos de mão em tor no do 
me tro qua dra do on de se rá o bar ra cão de
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mãe Fi lo me na.
Com or gu lho, a se nho ra mos tra pa ra a 

ne ta mais no va que aca ba de che gar uma 
ex ten são que foi fei ta na ca sa, com ma dei ra 
e al gu mas pa lhas for man do o te to, on de, 
mais tar de, as pes so as pre sen tes irão co-
mer um far ta fei jo a da pre pa ra da pe las 
mãos de do na Jo se a ne Can ta nhe de, ou ca- 
ri nho sa men te co nhe ci da co mo Ni ta, uma 
dos 8 fi lhos de do na Fi lo me na. E as sim, aos 
pou cos, de for ma le ve, é re cons truí do o ter- 
rei ro res pon sá vel pe la me mó ria de uma 
das vas tas he ran ças afri ca nas.

O sol co me ça a se pôr, fa zen do ris cos no 
céu, com a lua que sur ge em um tí mi do 
sor ri so dan do o ar da gra ça e os tam bo res a 
aque cer em vol ta da fo guei ra.

En quan to se ar ru ma, do na 

Fi lo me na co men ta que a 

op ção, por meio de or dem 

es pi ri tu al, foi a de re a brir o

ter rei ro com o tam bor de 

cri ou la.

To das as mu lhe res pre sen tes par ti ci- 
pam, se ja na ro da a dan çar, se ja no co ro de 
vo zes, se ja nos ba tu ques. A for ça do sa gra- 
do fe mi ni no res soa no “ê, co rei ra” a ple nos 
pul mões. O ar ins pi ra de vo ção e fé, to ma 
con ta e pa re ce le van tar a saia das co rei ras, 
fa zen do gi rar com gra ça e ao mes mo tem- 
po a fe ro ci da de de quem re sis te e exis te.

Pa ra os lei gos, a fé po de até pas sar des- 
per ce bi da ao en xer gar tais ce nas, en tre tan- 
to, tu do es tá en tre la ça do e se for ta le cen do 
pa ra sua per pe tu a ção. Pa ra além de uma 
apre sen ta ção e um ri tu al de fé, a re a ber tu ra 
do ter rei ro com o tam bor de cri ou la re pre- 
sen ta o res ga te, a pre ser va ção e pro pa ga- 
ção da me mó ria dos ter rei ros e da nos sa 
cul tu ra po pu lar que, va le res sal tar no va- 
men te, são de ori gem afri ca na.

As sim, de se nha-se a

re sis tên cia de um dos 

po vos que cons truiu e 

cons trói es te país até os 

di as de ho je, ain da que com 

mui tos obs tá cu los nas 

for mas de pre con cei to, 

per se gui ção, ne ga ção da 

he ran ça afro.

É, com to das as le tras, não dei xar mor rer 
al go ra ro e pre ci o so, se ja pa ra uma pes soa 
ou pa ra uma so ci e da de in tei ra. É na me- 
mó ria que tu do per sis te e re sis te, com mui- 
to axé no co ra ção.

A cam pa nha de ar re ca da ção pa ra as 
obras do no vo bar ra cão é uma ini ci a ti va do 
ins ti tu to OCA Ma ra nhão em par ce ria com 
o ter rei ro que, es se ano, em vez de fes ta pa- 
ra a ca bo cla Ju re ma, ce le bra da to do 30 de 
agos to, con vi dou a co mu ni da de pa ra es ta 
cor ren te de aju da e ce le bra ção, no iní cio 
des te mês. Pa ra con tri buir, vo cê po de fa zer 
uma do a ção em di nhei ro pe lo PIX 
00386052107 (CPF) ou pe lo te le fo ne (98) 
99162-4242 se ofe re cen do pa ra tra ba lhar 
na obra ou até mes mo do ar ma te ri ais de 
cons tru ção. O im por tan te é aju dar a man- 
ter a me mó ria, imu tá vel e ines ti má vel atra- 
vés dos tem pos, vi va.

Amor e per dão

LGBTQIA+

Curta brasileiro é premiado em 2 festivais internacionais

O cur ta O Pe so do Tem po (The
Weight of Ti me), do ator bra si lei ro Ro- 
dri go Ternevoy, con quis tou dois prê- 
mi os in ter na ci o nais: ven ceu co- 
mo Me lhor Cur ta Me tra gem
LGBT no Thes sa lo ni ki Short Film Fes- 
ti val, da Gré cia, on de tam bém ha via
si do in di ca do co mo Me lhor Dra ma,

com Ternevoy tam bém in di ca do a
Me lhor Ator. Há al guns di as, o cur ta já
ha via le va do o Prê mio de Ex ce lên- 
cia no One-Re e ler Film Fes ti val, de
Los An ge les (EUA).

O ator bra si lei ro Ro dri go Ternevoy,
des de 2008 mo ra em Du blin, na Ir lan- 
da, e há cin co anos in te gra o elen co da
prin ci pal no ve la da que le país – Fair
City, que es tá em exi bi ção há 32 anos
no ca nal RTE, o mai or ca nal de te le vi- 
são da Ir lan da.

Na tu ral de São Ca e ta no do Sul/SP,
Ternevoy mu dou-se do Bra sil pa ra a
Ir lan da pa ra es tu dar in glês, ti ran do,
na oca sião, um ano sa bá ti co de fol ga
no ban co mul ti na ci o nal on de tra ba- 
lha va em São Pau lo. Des de en tão,
nun ca mais vol tou, a não ser em fé ri- 
as. Em Du blin, de ci diu dar uma gui- 
na da na car rei ra. Des li gou-se do ban- 
co e in gres sou na Bow Stre et
Academy, on de es tu dou ar te dra má ti- 
ca, ten do co mo pro fes so res no mes
co mo os di re to res Jim She ri dan (que
tem seis in di ca ções ao Os car) e John
Carney (do pre mi a do Ape nas Uma
Vez).

“Es tou há bas tan te tem po atu an do
na Ir lan da e eu re al men te gos ta ria de

mos trar o meu tra ba lho tam bém no
Bra sil, em pro du ções pa ra a TV ou ci- 
ne ma. O su ces so de meu per so na gem
em Fair City é mui to le gal, ser re co-
nhe ci do nas ru as por on de an do é
uma ex pe ri ên cia sui-ge ne ris e gra ti fi- 
can te. Mas eu gos ta ria de ter es se re- 
co nhe ci men to tam bém em meu
país”, afir ma Ternevoy, co lo can do-se
à dis po si ção de pro du to res pa ra fa zer
tra ba lhos no Bra sil.

O Pe so do Tem po é um fil me de
amor e per dão que con ta a his tó ria de
um ca sal gay for ma do por Fe li pe, bra- 
si lei ro (in ter pre ta do por Ternevoy),
que es pe ra an si o so seu par cei ro Ja-
son, ir lan dês (in ter pre ta do por Cor- 
mac Ó Broin) vol tar pa ra ca sa de pois
de pas sar dois anos pre so por um cri- 
me que tu do in di ca ter ocor ri do em
au to de fe sa. Ao sair da pri são, no en- 
tan to, Ja son não vai ver Fe li pe, mas
aca ba in do pa ra a ca sa de seus pais
(in ter pre ta dos por Ally Ní Chi a ráin e
Pat No lan). Nes se meio tem po, no vas
in for ma ções co me çam a ser des ven- 
da das e uma vi ra da na his tó ria acon- 
te ce.

NOVO CLIPE

Ed Sheeran faz referência
a Elton John  em  Shivers

Ed She e ran re tor na à mú si ca pa ra pro mo ver seu mais
re cen te tra ba lho. Após o su ces so de Hab bits, o can tor e
com po si tor lan çou o sin gle Shi vers, se gun da fai xa do ál- 
bum ‘=’ (Equals). Um vi de o cli pe tam bém foi lan ça do em
con jun to, no qual o ar tis ta faz re fe rên ci as ao can tor bri- 
tâ ni co El ton John. O dis co foi anun ci a do em 2 de se tem- 
bro e o can tor re ve lou, em seu Ins ta gram, que a can ção
co me çou a ser es cri ta após o fim da tur nê Di vi ne, es cri ta
ao lon go de três di as e ado tan do um es ti lo mais “ou to- 
nal”. Na mes ma pos ta gem Ed in for mou pa ra os fãs que o
cli pe é “sel va gem”.

O pró xi mo dis co de Ed She e ram, anun ci a do em 19 de
agos to, es tá pre vis to pa ra ser lan ça do em 29 de ou tu- 
bro. Shi vers já es tá dis po ní vel nas pla ta for mas di gi tais e
no ca nal ofi ci al do YouTube pe la War ner Mu sic, via
Asylum Re cords.
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