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Se o objetivo do MBL e do Vem Pra Rua era 
mostrar força política comparando-se com ao 
Sete de Setembro dos bolsonaristas nas ruas do 
país, fracassou domingo passado. Se, por outro 
lado, visava aproximação sorrateira da esquerda, 
no discurso do impeachment de Jair Bolsonaro, 
o fiasco foi maior.

Farelos na 3ª Via 
Incêndio percorre 20 km 
na região dos Veadeiros

Cerca de 100 turistas chegaram a ficar ilha-
dos no Vale da Lua e precisaram ser resgatados.

 

SÉRIE D: Moto Club se prepara 
para mais 90 minutos

PÁGINA 10

Sonia Sousa assume 
vaga de Beto Castro 

na Câmara de São Luís

88,5% da população não tem 
coleta de esgoto no Maranhão

PÁGINA 8

PÁGINA 3

Estudo do Instituto Trata Brasil aponta ainda que o Maranhão poderia ganhar R$ 2,8 bilhões em redução de gastos na saúde pública

Moto, animado com a primeira vitória sobre o Castanhal, 
quer tirar proveito da vantagem no segundo jogo no Pará e 

passar para a próxima fase da Série D

STJD garante partida com público 
no jogo entre Flamengo x Grêmio

PÁGINA 10 PÁGINA 5

Flávio Dino 
participa da 
abertura 
do programa 
Dívida Zero

A ação iniciou nesta segunda (13) 
e segue até o dia 30 deste mês, no 
Shopping da Ilha. A próxima ação 
do Dívida Zero será no Pátio Norte 
Shopping, em São José de Ribamar.

PÁGINA  7

13 pessoas
denunciadas 

por desvio 
de recursos

Irregularidades 
foram descobertas 

em investigação, após 
receber denúncia 
de falsificação de 
Requerimento de 

Empresário utilizado 
na Junta Comercial do 

Maranhão.
PÁGINA 3

SANEAMENTO BÁSICO
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Em São Luís, manifestantes se reuniram na Praça do Pescador a partir das 9h para
pedir o impeachment do presidente Bolsonaro

São Luís

CONTRA BOLSONARO

Manifestações em cinco
capitais têm baixa adesão

O
s atos que ocor re ram na ma- 
nhã des te do min go (1) em
de fe sa do im pe a ch ment do
pre si den te Jair Bol so na ro,

fo ram mar ca dos por bai xa ade são do
pú bli co. Or ga ni za dos pe los gru pos de
cen tro-di rei ta Mo vi men to Bra sil Li vre
(MBL), Vem Pra Rua (VPR) e Li vres, os
pro tes tos fo ram re a li za dos em cin co
ca pi tais bra si lei ras, sem atrair gran- 
des se to res da es quer da. À tar de, es tão
pre vis tas ma ni fes ta ções em ou tras
dez ca pi tais.

Be lo Ho ri zon te e Rio reu ni ram os
mai o res con tin gen tes até ago ra. Na
ca pi tal flu mi nen se, o gru po co me çou
a se con cen trar em Co pa ca ba na às
10h. No car ro do VPR, um car taz mos- 
tra va o pre si den te Jair Bol so na ro e o
ex-pre si den te Lu la (PT) atrás das gra- 
des, rom pen do a tré gua de cla ra da pa- 
ra atrair re pre sen tan tes da es quer da.
Or ga ni za do res ha vi am dei xa do de la- 
do o mo te “Nem Bol so na ro, nem Lu la”
e de ci di do fo car so men te no im pe a- 
ch ment do pre si den te da Re pú bli ca.

O PDT de cla rou apoio ao ato, mas o
mo vi men to não te ve ade são for mal
de ou tras das prin ci pais si glas de es- 
quer da, co mo PT e PSOL. Tam pou co
es sa tré gua pa re ce ter si do as su mi da

por par te dos ati vis tas pre sen tes nos
atos, co mo fi cou cla ro em Co pa ca ba- 
na.

Os pou cos ma ni fes tan tes de par ti- 
dos de es quer da pre sen tes na ma ni- 
fes ta ção con tra o pre si den te Bol so na- 
ro no Rio se co lo ca ram ao la do do car- 
ro do MBL. Ban dei ras do mo vi men to
da cen tro-di rei ta e dos par ti dos fo ram
ba lan ça das la do a la do na or la. Mais
per to do car ro do VPR, uma fai xa
gran de re for ça va a re jei ção ao pre si- 
den te e ao pe tis ta.

Can di da to à Pre si dên cia pe lo No vo
em 2018, o em pre sá rio João Amoê do
es te ve no ato do Rio. Ques ti o na do pe- 
lo Es ta dão so bre o em ba te en tre os
dois car ros de som, que vi nham de- 
fen den do cau sas di fe ren tes, ele se co- 
lo cou ao la do do MBL, que “es que ceu”
Lu la e se con cen trou na ban dei ra do
im pe a ch ment.

Em Be lo Ho ri zon te, o ato na Pra ça
da Li ber da de ga nhou for ça por vol ta
das 11h. Ima gens com par ti lha das pe- 
lo MBL nas re des so ci ais mos tram o
pú bli co ves ti do ma jo ri ta ri a men te de
bran co, co mo pe di do pe los or ga ni za- 
do res, no in tui to de evi tar a con tra po- 
si ção en tre o ver me lho as so ci a do à es- 
quer da e o ver de e ama re lo das ma ni- 
fes ta ções bol so na ris tas. “Não es tou
nem aí pa ra a par ti ci pa ção da es quer- 
da. O nos so mo vi men to é de di rei ta”,
afir mou o pi lo to de avião Cláu dio
Cos ta Pe rei ra, um dos co or de na do res
do ato na ca pi tal mi nei ra. O es tu dan te
de di rei to Cé sar Pe ret, tam bém par te
da co or de na ção, dis se que a par ti ci- 
pa ção dos mo vi men tos e par ti dos de
es quer da fi cou “no ar”, mas os gru pos
não apa re ce ram.

Em Sal va dor, par ti dá ri os do PDT,
No vo e do Li vres se uni ram no pro tes- 
to con tra o pre si den te Jair Bol so na ro
no Fa rol da Bar ra. Fo ra do fo co pla ne- 
ja do pa ra as ma ni fes ta ções pe lo Bra- 
sil, ape nas al gu mas de ze nas de pes so-
as com pa re ce ram.

Na ca pi tal do Es pí ri to San to, a ma- 
ni fes ta ção co me çou às 9h30, na Pra ça
do Pa pa. Após a con cen tra ção, os ma- 
ni fes tan tes saí ram em car re a ta pe la
Ter cei ra Pon te até che gar à Prai nha,
em Vi la Ve lha. Se gun do a PM, cer ca de
80 veí cu los par ti ci pa ram do ato, que
foi en cer ra do sem ocor rên ci as.

Di fe ren te men te do que foi de ci di-
do em al guns Es ta dos, no Es pí ri to
San to a ma ni fes ta ção man te ve o le ma
“nem Lu la, nem Bol so na ro”. Por is so,
par ti dos co mo o PT e o PSOL não ade- 
ri ram aos atos. O PSB e o PDT con vo- 
ca ram a mi li tân cia pa ra os pro tes tos,
mas não hou ve gran de ade são.

Em São Luís, ma ni fes tan tes se reu-
ni ram na Pra ça do Pes ca dor a par tir
das 9h pa ra pe dir o im pe a ch ment do
pre si den te Bol so na ro. Com fai xas e
car ta zes “Fo ra, Bol so na ro”, o mo vi- 
men to uniu o MBL a re pre sen tan tes
do No vo, PDT, Ci da da nia e Re de, além
de in te gran tes de igre jas evan gé li cas,
em crí ti cas ao pre si den te.

Pa ra o pre si den te es ta du al do No vo
no Ma ra nhão, Le o nar do Ar ru da, “Bol-
so na ro é o mai or es te li o na tá rio elei to-
ral do sé cu lo 21”: “Ele en ga nou to dos
os seus elei to res e gran de par ce la da
po pu la ção. Cri me de res pon sa bi li da- 
de fis cal é car ta mar ca da de seu go ver-
no. O im pe a ch ment é a saí da”.

RACHADINHAS

STF adia julgamento sobre foro de Flávio Bolsonaro

FLÁVIO É ACUSADO DE PECULATO POR TER CONTRATADO FUNCIONÁRIOS FANTASMAS EM UM ESQUEMA  DE PAGAMENTOS.

JEFFERSON RUDY

O mi nis tro Nu nes Mar ques, pre si- 
den te da se gun da tur ma do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral (STF), re ti rou de
pau ta o jul ga men to so bre o ca so das
ra cha di nhas.

O re cur so do Mi nis té rio Pú bli co do
Rio de Ja nei ro (MPRJ) que ten ta de- 
vol ver pa ra a pri mei ra ins tân cia a in- 
ves ti ga ção con tra Flá vio Bol so na ro
(Pa tri o ta/RJ) es ta va mar ca do pa ra ser
jul ga do nes ta ter ça-fei ra (13).

O pro ces so de re la to ria

do mi nis tro Gil mar

Men des so freu seu

se gun do adi a men to em

me nos de um mês.

Em 31 de agos to, a pau ta de ve ria ter
si do ana li sa da pe la se gun da tur ma da
Cor te, mas a de fe sa do fi lho do pre si- 
den te con se guiu fa zer com que o pro- 
ces so fos se pos ter ga do. Des ta vez,
Nu nes Mar ques re ti rou o ca so de pau- 
ta.

Flá vio (sem par ti do) é acu sa do de
pe cu la to, por ter con tra ta do fun ci o- 
ná ri os fan tas mas em um es que ma em
que es tes de vol vi am a mai or par te dos
ven ci men tos pa gos pe la As sem bleia
Le gis la ti va do Rio de Ja nei ro (Alerj).

Uma de ci são do

Tri bu nal de Jus ti ça do

Rio de Ja nei ro (TJRJ)

le vou o ca so da pri mei ra

à ter cei ra ins tân cia, sob

jus ti fi ca ti va de que

Flá vio Bol so na ro ti nha

di rei to a fo ro

pri vi le gi a do. O ca so

en tão foi des lo ca do pa ra

o pró prio TJ/RJ.

Em 25 de ju nho do ano pas sa do, a
Cor te con ce deu fo ro es pe ci al a Flá vio
Bol so na ro, des lo can do-o de uma va ra
de pri mei ra ins tân cia pa ra o pró prio
TJRJ.

Só cio ocul to

In ter net

CON GRES SO

Re sol ver im pas se dos
pre ca tó ri os é pri o ri da de
do go ver no na se ma na

O go ver no de ve co nhe cer com mais cla re za, nes ta se- 
ma na, os efei tos po lí ti cos da di vul ga ção da “Car ta à Na- 
ção”, na qual o pre si den te Jair Bol so na ro re cu ou das
ame a ças que fez ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF) nos
atos do fe ri a do da In de pen dên cia. 

Nos pró xi mos di as, a mai or pri o ri da de da equi pe
econô mi ca se rá a re to ma da do diá lo go com a Cor te pa ra
so lu ci o nar o im pas se so bre o pa ga men to dos pre ca tó ri- 
os — dí vi das da União re co nhe ci das pe la Jus ti ça e que
pre ve em pa ra 2022 uma des pe sa de R$ 89 bi lhões, o
equi va len te a 65% aci ma dos R$ 54,7 bi lhões des te ano.

An tes das ma ni fes ta ções, nas quais Bol so na ro dis se
que não cum pri ria de ci sões do mi nis tro Ale xan dre de
Mo ra es, do STF, a equi pe econô mi ca vi nha ne go ci an do
com o pre si den te do Su pre mo, Luiz Fux, uma for ma de
cum prir as de ci sões ju di ci ais sem com pro me ter o te to
de gas tos — emen da cons ti tu ci o nal que li mi ta o au men- 
to das des pe sas da União à in fla ção do ano an te ri or. As
dis cus sões en vol ve ram tam bém os pre si den tes da Câ- 
ma ra, Arthur Li ra (PP-AL), e do Se na do, Ro dri go Pa che- 
co (DEM-MG).

Sem uma so lu ção pa ra os pre ca tó ri os, cha ma dos de
“me te o ro” pe lo mi nis tro da Eco no mia, Pau lo Gue des, o
go ver no não te rá co mo cum prir a me ta de tur bi nar o
Bol sa Fa mí lia, uma me di da que po de ria aju dar a con ter
a que da de po pu la ri da de de Bol so na ro, às vés pe ras de
um ano elei to ral. 

Além dis so, o im pas se dei xa rá o Exe cu ti vo sem ver bas
pa ra aten der às emen das do re la tor do or ça men to da
União, que têm si do usa das pa ra fi nan ci ar obras e ou- 
tros in ves ti men tos de par la men ta res ali a dos nos res- 
pec ti vos re du tos elei to rais.

Du ran te as ne go ci a ções, Fux in for mou que o Con se- 
lho Na ci o nal de Jus ti ça (CNJ), do qual tam bém é pre si- 
den te, po de ria atu ar co mo me di a dor e edi tar uma re so- 
lu ção pa ra re gu la men tar es sa ques tão.

O ma gis tra do propôs, in clu si ve, uma so lu ção pa ra o
im pas se. Se gun do ele, se ria es ta be le ci do um te to de gas- 
tos pa ra pa ga men to de pre ca tó ri os, cor res pon den te ao
va lor pa go por es sas dí vi das em 2016 — ano da pro mul- 
ga ção da Emen da Cons ti tu ci o nal do te to de gas tos —
com cor re ção pe la Se lic. O que su pe ras se es se va lor em
de ter mi na do ano se ria en ca mi nha do pa ra o exer cí cio
fis cal se guin te.

Pau lo Gue des apro vou a ideia de Fux, apre sen ta da
de pois que o go ver no en vi ou ao Con gres so uma Pro pos- 
ta de Emen da à Cons ti tui ção (PEC) com pre vi são de par- 
ce la men to do pa ga men to dos pre ca tó ri os. Se gun do o
mi nis tro, a so lu ção de fen di da pe lo pre si den te do Su pre- 
mo se ria “mais efe ti va, mais rá pi da e mais ade qua da ju- 
ri di ca men te” do que a PEC. Po rém as con ver sas vol ta- 
ram à es ta ca ze ro de pois das agres sões pro fe ri das por
Bol so na ro con tra a Cor te.

Ago ra, após a di vul ga ção da “Car ta à Na ção”, cu ja ela- 
bo ra ção foi ori en ta da pe lo ex-pre si den te Mi chel Te mer
(MDB), o go ver no tem es pe ran ças de que o diá lo go com
o Su pre mo se ja re to ma do. 

Na úl ti ma sex ta-fei ra, ao fa lar pa ra in ves ti do res es- 
tran gei ros em even to do Cre dit Suis se, Gue des afir mou
que o re cuo de Bol so na ro “co lo cou tu do de vol ta aos tri- 
lhos”. Dis se tam bém que, a par tir de ho je, vol ta ria a tra- 
tar dos pre ca tó ri os com Fux e os pre si den tes das du as
Ca sas do Con gres so.

As aten ções do go ver no tam bém es ta rão vol ta das,
nos pró xi mos di as, à re to ma da dos de poi men tos na CPI
da Co vid, que ha vi am si do in ter rom pi dos em ra zão das
ma ni fes ta ções bol so na ris tas da se ma na pas sa da.

Pa ra ama nhã, es tá mar ca da a oi ti va do ad vo ga do
Mar cos To len ti no da Sil va. Ele é apon ta do por se na do res
in de pen den tes e de opo si ção co mo só cio ocul to da FIB
Bank, em pre sa que for ne ceu à Pre ci sa Me di ca men tos
uma ga ran tia ir re gu lar de R$ 80,7 mi lhões no ne gó cio de
com pra da va ci na in di a na Co va xin pe lo Mi nis té rio da
Saú de. O con tra to de aqui si ção do imu ni zan te foi sus- 
pen so por sus pei tas de ir re gu la ri da des.

Pa ra a quar ta-fei ra, es tá agen da do o de poi men to do
ad vo ga do Marconny Nu nes Ri bei ro Al ber naz, acu sa do
de fa zer lobby pa ra em pre sas in te res sa das em ven der
pa ra o go ver no fe de ral. Com es sa oi ti va, a CPI pre ten de
apu rar o en vol vi men to do ad vo ga do em ne go ci a ções
pa ra a ven da da Co va xin e de tes tes de co vid-19 pa ra o
Mi nis té rio da Saú de. Além dis so, a co mis são quer co- 
nhe cer me lhor a re la ção de Al ber naz com a fa mí lia do
pre si den te Bol so na ro.

A Con sul to ria Le gis la ti va do Se na do de ve con cluir,
nes ta se ma na, uma ava li a ção so bre a cons ti tu ci o na li da- 
de da me di da pro vi só ria as si na da por Bol so na ro pa ra al- 
te rar o Mar co Ci vil da In ter net (Lei nº 12.965/2024) e li- 
mi tar a re mo ção de con teú dos abu si vos pu bli ca dos nas
re des so ci ais.

 Se gun do afir mou on tem o pre si den te do Se na do, Ro- 
dri go Pa che co, o es tu do da con sul to ria vai ba se ar a de ci- 
são da Ca sa de de vol ver ou não a MP ao Pla nal to.

Apro va do em 2014, o Mar co Ci vil da In ter net es ta be- 
le ce di rei tos e de ve res pa ra os usuá ri os das re des so ci ais
no Bra sil. 

O tex to da MP cria re gras pa ra a mo de ra ção de con- 
teú dos nes ses es pa ços e de ter mi na que a ex clu são, a
sus pen são ou o can ce la men to de con tas e per fis só po- 
de rá ser re a li za do com jus ta cau sa e mo ti va ção.

 
 

São Luís, terça-feira, 14 de setembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Irregularidades foram descobertas em investigação, após receber denúncia de
falsificação de Requerimento de Empresário utilizado na Junta Comercial do Maranhão

Fal si fi ca ção de che ques emi ti dos

Con tas frau de len tas

MINISTÉRIO PÚBLICO

13 pessoas  denunciadas
por desvio de recursos

A
5ª Pro mo to ria de Jus ti ça Es- 
pe ci a li za da de Ti mon in gres- 
sou, em 25 de agos to, com
uma de nún cia con tra 13 pes- 

so as por in te gra rem uma or ga ni za ção
cri mi no sa que te ria des vi a do re cur sos
pú bli cos de con vê ni os fir ma dos en tre
en ti da des do mu ni cí pio e o Es ta do do
Ma ra nhão.

Fo ram de nun ci a dos Edi nal do Me- 
dei ros Pe rei ra, Fran cis co de Fá ti ma
San tos Li ma (pre si den te da Li ga Des- 
por ti va Ti mo nen se), Zu lei de de Sou sa
Li ma (pre si den te do Ins ti tu to Vi da e
Ação), Ode lí via Frei tas Ro dri gues (só- 
cia-ad mi nis tra do ra da Max Vox Pu bli- 
ci da de e Pro pa gan da Lt da.), Is ma el
Lo pes Al ves, Eli o mar Fei to sa Jú ni or,
Lau ra Frei re Ca e ta no, Jo sé dos San tos
Oli vei ra, Val dér cio Oli vei ra Ma cha do,
Ar tur Nu nes de Sou sa Pe rei ra, Gis la ne
Lai se Ro dri gues de Sou sa, Jo zi val do
dos San tos Cor reia e Jo sé Al ves de Oli- 
vei ra Ne to.

As ir re gu la ri da des fo ram des co ber- 
tas em in ves ti ga ção da Pro mo to ria,
com apoio do Gru po de Atu a ção Es- 
pe ci al de Com ba te às Or ga ni za ções
Cri mi no sas (Ga e co) e do 1° De par ta- 
men to de Com ba te à Cor rup ção de Ti- 
mon, após re ce ber a in for ma ção de
que Edi nal do Me dei ros Pe rei ra fal si fi- 
cou do cu men to pú bli co de Re que ri- 
men to de Em pre sá rio uti li za do na
Jun ta Co mer ci al do Ma ra nhão, al te- 
ran do as ati vi da des de uma em pre sa.

O con ta dor ha via si do con tra ta do
pa ra dar bai xa na em pre sa, mas, na
ver da de, mu dou seu ra mo de atu a ção
da ven da de con fec ção e aces só ri os
pa ra pres tar ser vi ços de con ta bi li da- 
de, sem co nhe ci men to da pro pri e tá- 

ria da em pre sa. O ob je ti vo foi uti li zá-
la pa ra a emis são de no tas fis cais de
ser vi ços não exe cu ta dos pa ra fa ze rem
par te das pres ta ções de con tas de
con vê ni os fir ma dos com o Es ta do do
Ma ra nhão.

A do na da em pre sa to mou co nhe ci- 
men to da si tu a ção ao re ce ber a vi si ta
de um fis cal da Pre fei tu ra de Ti mon,
no ti fi can do a exis tên cia de dé bi tos
jun to à Se cre ta ria Mu ni ci pal de Fi- 
nan ças que so ma vam R$ 1.456,40.
Além dis so, ela foi no ti fi ca da pe lo
Con se lho de Con ta bi li da de e pe la Po- 
lí cia Fe de ral pa ra res pon der por um
pos sí vel ato cri mi no so de exer cí cio
ile gal de pro fis são, vis to que não era
con ta do ra.

As as si na tu ras cons tan tes do do cu- 
men to apre sen ta do à Jun ta Co mer ci al
e em uma su pos ta pro cu ra ção, dan do
po de res a Edi nal do Pe rei ra pa ra re- 
pre sen tar a em pre sá ria, di ver gem
gros sei ra men te, le van do a crer que fo- 
ram fal si fi ca das pe lo con ta dor.

O pró prio Edi nal do Pe rei ra, ou vi do
pe lo Mi nis té rio Pú bli co, afir mou que
“es ta va pre ci san do de uma em pre sa
pa ra pres tar con tas de uns con vê ni os,
e em ra zão do lap so tem po ral mo di fi- 
cou o ra mo da em pre sa”.

Ou tro ti po de fal si fi ca ção foi iden ti- 
fi ca do nos che ques emi ti dos pe las en- 
ti da des en vol vi das. Os che ques eram
pa gos a pes so as dis tin tas da que las
que cons ta vam nas pres ta ções de
con tas dos con vê ni os. De acor do com
as in ves ti ga ções, Fran cis co de Fá ti ma

San tos e Zu lei de Li ma adul te ra vam os
che ques emi ti dos com a subs ti tui ção
dos no mes dos des ti na tá ri os.

Lau ra Ca e ta no e Jo sé dos San tos
Oli vei ra em pres ta vam seus no mes pa-
ra se rem co lo ca dos nos che ques, co-
mo se ti ves sem pres ta do o ser vi ço
des cri to, e en dos sa vam os do cu men-
tos em fa vor de Edi nal do Pe rei ra. Já
Fran cis co de Fá ti ma Li ma, Ar tur Pe- 
rei ra, Gis la ne de Sou sa e Jo zi val do
Cor reia tam bém em pres ta vam seus
no mes e en dos sa vam che ques em be- 
ne fí cio de Jo sé Al ves de Oli vei ra Ne to.

Se gun do a de nún cia, “O es que ma
era co man da do pe lo con ta dor Edi- 
nal do que ela bo ra va os pro je tos e an- 
ga ri a va os re cur sos em des fa vor das
en ti da des, ao fi nal re a li za vam as
pres ta ções de con tas de for ma frau- 
du len ta, com em pre sas de fa cha da,
pa ga men to em du pli ci da de por ser-
vi ços não re a li za dos e fal si fi ca ção de
che ques”.

De acor do com as in ves ti ga ções, o
da no cau sa do aos co fres pú bli cos foi
de R$ 129.240,00. Em va lo res cor ri gi- 
dos, o pre juí zo che ga a R$
226.279,52. En tre os cri mes cons tan- 
tes da De nún cia es tão a fal si fi ca ção
de do cu men tos pú bli co e par ti cu lar,
fal si da de ide o ló gi ca, pe cu la to e or- 
ga ni za ção cri mi no sa. Por se tra tar de
or ga ni za ção cri mi no sa, o pro ces so
foi des lo ca do pa ra a 1ª Va ra Cri mi nal
de São Luís, que de tém com pe tên cia
pa ra jul gar o fei to.

POSSE 

Sonia Sousa assume vaga de Beto Castro na Câmara

PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA  GUTEMBERG ARAÚJO DEU AS BOAS-VINDAS-A-VEREADORA SONIA SOUSA DO  AVANTE .

A su plen te de ve re a dor Dra. So nia
Sou sa (Avan te), to mou pos se na úl ti- 
ma sex ta-fei ra (10), na Câ ma ra Mu ni- 
ci pal de São Luís. Ela 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. Dra. 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.

So nia 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.Tam bém par ti ci pa ram
os ve re a do res Oc tá vio So ei ro, Ri bei ro
Ne to e Ál va ro Pi res. “Re a fir mo aqui,
di an te dos 2.270 vo tos que re ce bi, o
meu com pro mis so e a mi nha de di ca- 
ção pa ra lu tar pe los an sei os de nos sa
so ci e da de. Tam bém não po de ria dei- 
xar de ho me na ge ar um gran de ho- 
mem que por es ta ca sa pas sou, exem- 
plo de com pe tên cia, ho nes ti da de e
se ri e da de, ve re a dor Chi co Po e ta que
há seis me ses nos dei xou”, dis cur sou.

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). “Gos ta ria de cum pri men tar a
no bre co le ga em no me do pre si den te
Os mar Fi lho e di zer que é uma hon ra
re cep ci o ná-la. Te nho cer te za que a
ve re a do ra So nia vem unir-se às de- 
mais co le gas que atu am nes ta Ca sa
que vem sen do pro ta go nis ta em to dos
os mo men tos”, de cla rou Dr. Gu tem- 
berg.
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Ti ro no pé (1)

Ti ro no pé (2)

Ti ro no pé (3)

Dois PTs (1)

Dois PTs (2)

Fa re los na 3ª Via
Se o ob je ti vo do MBL e do Vem Pra Rua era mos trar for ça po lí ti- 

ca com pa ran do-se com ao Se te de Se tem bro dos bol so na ris tas
nas ru as do país, fra cas sou do min go pas sa do. Se, por ou tro la do,
vi sa va apro xi ma ção sor ra tei ra da es quer da, no dis cur so do im pe- 
a ch ment de Jair Bol so na ro, o fi as co foi mai or. A es quer da que não
con se gue se unir em qual quer pro pos ta con tra quem quer que se- 
ja tam bém não acre di ta no que brar de asas do MBL/VPR, mai or
res pon sá vel pe lo gol pe de 2016 e pe lo bol so na ris mo ho je no po- 
der.

Ten tar ho je se unir à es quer da, ou a es quer da ten tar ti rar uma
“cas qui nha” com os “me ni nos” do MBL se ria o mes mo que ten tar
fa zer ra pa du ra de li mo na da. O Bra sil mu dou mui to de 2016 pa ra
2021. A der ru ba da Dil ma Rous seff pe lo ar gu men to das pe da la das
fis cais só per mi tiu a fer ti li za ção do ter re no pa ra a Di re ta pros pe rar
nu ma ra pi dez es pan to sa. Tão es pan to sa que co lo cou o bol so na- 
ris mo no cen tro do po der e de le a pa ri ção das for ças que ou sam
con fron tar a ba se da de mo cra cia bra si lei ra (o vo to) e os po de res
da Re pú bli ca, com o dis cur so far san te de to dos são cor rup tos, ex- 
ce to quem apoia Jair Bol so na ro.

A prin ci pal re sis tên cia a com pa re cer ao mo vi men to de do min- 
go pas sa do (12) saiu do PT, mai or par ti do da es quer da, e de mo vi- 
men tos pró xi mos ao pe tis mo, co mo a Cen tral Úni ca dos Tra ba- 
lha do res (CUT) — or ga ni za ções ad ver sá ri as do MBL e do VPR.
Uma pes qui sa com os par ti ci pan tes do ato da Ave ni da Pau lis ta
mos tra que a re sis tên cia é mú tua: En quan to 85% con cor dem que,
“o im pe a ch ment de Bol so na ro de pen de de am pla ali an ça, da di- 
rei ta à es quer da”, 38% do MBL/VPR re jei tam par ti ci par de ma ni- 
fes ta ção jun to com o PT. E nes se ce ná rio, o im pe a ch ment vai fi- 
can do pa ra de pois.

Ana lis tas já tra tam o fi as co do mo men to de do min go co mo
uma ar ti cu la ção pla ne ja da pa ra for ta le cer o bol so na ris mo. Co mo
fra cas sou, quem saiu to can do fan far re an do foi Bol so na ro. Nem a
pre sen ça de bi li o ná ri os no mo vi men to ser viu pa ra ani mar a ideia
da tal 3º via, até ago ra ape nas um so nho de pri ma ve ra. E mais: não
se rá fá cil que brar a cor ren te da bi po la ri da de en tre Lu la e Bol so na- 
ro com o dis cur so da 3º via, se ja com Ci ro Go mes, com Amoê do,
Luiz Man det ta ou João Do ria. O le ma “nem Lu la, nem Bol so na ro”
não pas sa de uma pre ga ção no de ser to da cri se do pra to va zio e a
bar ri ga ron can do.

 
———————————————————————

A es quer da no Bra sil cha ma-se PT. A di rei ta cha ma-se Bol so na- 
ris mo. A ma ni fes ta ção de do min go jun tou fa re los do cen tro e até
de es quer da, num nú cleo fo ca do da 3º via na dis pu ta pre si den ci al
de 2022. Ca be nu ma van.

Re sul ta do foi de dar rai va pa ra os or ga ni za do res. Co mo eles
não têm no me ca paz de que brar a es pi nha dor sal da pa re lha Lu la
x Bol so na ro, a mo vi men to foi um re tum ban te fra cas so. O PT proi- 
biu seus mi li tan tes de irem. O bol so na ris mo fi cou dis pa ran do
ima gens nas re des.

Re sul ta do: na pes qui sa in ter na na di ta ma ni fes ta ção, Ci ro Go- 
mes (PDT) ga nhou Lu la e Bol so na ro. Amoê do, Luiz Man det ta e
João Do ria e al guns bi li o ná ri os in sa tis fei tos com Bol so na ro, fi ca- 
ram olhan do pa ra o chão e pro pi xu le co de Lu la abra ça do com Bô- 
so.

 
———————————————————————
 

Se não fos se pe la atu a ção do go ver na dor Flá vio Di no no
de ba te da po lí ti ca na ci o nal, o Ma ra nhão sim ples men- 
te ig no ra ria a cri se ins ti tu ci o nal em que Bol so na ro tra- 

va com o STF e de mais po de res da Re pú bli ca – ame a- 
çan do dar gol pe.

 
Os de mais po lí ti cos ma ra nhen ses as sis tem de ca ma ro- 

te os ter re mo tos que se ma nal men te sa co de a Pra ça
dos Três Po de res. Pa re ce até que de pu ta dos e se na do- 

res tor cem é pe lo fim da en cren ca e to dos con ti nu em
bol so na ri zan do as emen das.

 
Ma qui a vel não era tão ma qui a vé li co: “Há dois mé to dos

de lu ta. Um é pe la lei, e o ou tro pe la for ça. O pri mei ro é
pró prio dos ho mens. O se gun do, dos ani mais. En tre- 

tan to, co mo o pri mei ro mé to do é mui tas ve zes in su fi ci- 
en te, de ve-se apren der a usar o se gun do.

 
“Um prín ci pe, en tão, sen do obri ga do a sa ber lu tar co- 

mo um ani mal de ve imi tar a ra po sa e o leão. O leão
não sa be pro te ger-se das ar ma di lhas, e a ra po sa não

con se gue de fen der-se dos lo bos. O prín ci pe, por tan to,
de ve ser uma ra po sa pa ra re co nhe cer as ar ma di lhas e um

leão pa ra as sus tar os lo bos.”
 
———————————————————————

No Ma ra nhão são dois PTs pa ra um só PT pei tar. Apoi a do pe la
pre si den te na ci o nal Glei si Hoff mann, Au gus to Lo ba to, pre si den te
re gi o nal do PT já in te gra o di re tó rio na ci o nal, pe la cor ren te “So ci- 
a lis mo em Cons tru ção”.

O PT es tá di vi di do no Ma ra nhão en tre os pré-can di da tos We- 
ver ton Ro cha (PDT) e Car los Bran dão (PSDB). Ho no ra to Fer nan- 
des (di re tó rio de São Luís) de fen de co li ga ção com o PDT de We- 
ver ton Ro cha. Já Au gus to Lo bão é Bran dão por in tei ro.

São Luís, terça-feira, 14 de setembro de 2021
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» ALE XAN DER TUR RA
Mem bro da Re de de Es pe ci a lis tas em
Con ser va ção da Na tu re za (RECN), pro -
fes sor ti tu lar do Ins ti tu to Oce a no grá fi co
da USP e res pon sá vel pe la Cá te dra
Unes co pa ra Sus ten ta bi li da de dos Oce a -
nos

E D I T O R I A L

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.

Oceano, a alma do planeta, precisa de cuidado

Ao per der mos a qua li da de do am bi en te
ma ri nho, além de co lo car em ris co os ser vi- 
ços ecos sis tê mi cos e be ne fí ci os pro vi dos pa- 
ra as pes so as, re du zi mos opor tu ni da des de
de sen vol vi men to de ati vi da des so ci o e conô- 
mi cas sus ten tá veis e ame a ça mos o sim bo lis- 
mo do mar em nos sa cul tu ra

Fon te de ins pi ra ção pa ra a mú si ca, a li te- 
ra tu ra, as ar tes plás ti cas e as mais di ver sas
ma ni fes ta ções da cul tu ra po pu lar, o oce a no
de sem pe nha um pa pel cru ci al em nos sas vi- 
das. Mas, mes mo com sua enor me im por- 
tân cia pa ra a eco no mia, a saú de, a ali men ta- 
ção, a ci ên cia, o bem-es tar, en tre ou tras áre- 
as, e an te os re co nhe ci dos ser vi ços ecos sis- 
tê mi cos es sen ci ais pa ra a ma nu ten ção da vi- 
da no pla ne ta, o oce a no ain da pa re ce dis tan- 
te de mui tos de nós. Sem co nhe cê-lo, dei xa- 
mos de es ta be le cer a co ne xão ne ces sá ria pa- 
ra pro te gê-lo.
Des de a Rio-92, a his tó ri ca Con fe rên cia da
Or ga ni za ção das Na ções Uni das (ONU) so- 
bre o Meio Am bi en te e o De sen vol vi men to
Sus ten tá vel, re a li za da no Rio de Ja nei ro em
1992, lí de res mun di ais bus cam for mas de fa- 
zer fren te aos de sa fi os e ame a ças que o oce a- 
no en fren ta. No en tan to, a mo bi li za ção in- 
ter na ci o nal ga nhou um pou co mais de for ça
ape nas em 2009, quan do foi es ta be le ci do o
Dia Mun di al do Oce a no, lem bra do em 8 de
ju nho, com o in tui to de ce le brar a nos sa li ga- 
ção com o mar, bem co mo au men tar a cons- 
ci en ti za ção so bre a ne ces si da de de cui dar
me lhor de le.
Es se hi a to de 17 anos te ve con sequên ci as

pa ra a saú de do oce a no. A de gra da ção é co- 
mo um cân cer que, ra pi da men te, se alas tra e
que de man da ime di a ta re me di a ção. De mo- 
rar em to mar ati tu des po de ser a di fe ren ça
en tre a vi da e a mor te. E quan to an tes as me- 
di das fo rem to ma das, in clu si ve na pre ven- 
ção, me lhor ten de a ser o re sul ta do. Es sa mo- 
ro si da de em cui dar do oce a no po de ser con- 
si de ra da co mo ne gli gên cia da hu ma ni da de
em re la ção a um gran de ali a do de sua exis- 
tên cia. Por ou tro la do, es sa de mo ra po de
tam bém ilus trar uma fal ta de cla re za dos lí- 
de res mun di ais so bre es se pa pel cen tral do
oce a no na sus ten ta bi li da de do pla ne ta.
Re cen te men te, o mo vi men to em prol do
oce a no re ce beu re for ços. Além de con tar
com um dia pa ra lem brar sua im por tân cia,
em 2017, a ONU propôs que a dé ca da en tre
2021 e 2030 fos se de di ca da à Ci ên cia Oceâ ni- 
ca pa ra o De sen vol vi men to Sus ten tá vel. Sur- 
gia, as sim, a pro pos ta de so mar es for ços em
ní vel glo bal en tre os go ver nos na ci o nais,
con vi dan do tam bém a so ci e da de ci vil or ga- 
ni za da a se en ga jar na lu ta por um oce a no
lim po e sau dá vel.
É pre ci so mais aten ção aos de sa fi os do oce a- 
no, pois, em bo ra a te má ti ca es te ja pre sen te
na agen da in ter na ci o nal, não há mui to a co- 
me mo rar. A qua li da de do am bi en te ma ri- 
nho con ti nua sen do per di da ao lon go do
tem po. In fe liz men te, o mar tor na-se um
gran de su mi dou ro dos re jei tos ge ra dos pe las
ati vi da des hu ma nas, co mo o es go to, o li xo e
os po lu en tes in dus tri ais, a exem plo do pe- 
tró leo e do mer cú rio, e tam bém so fre com
ou tros ti pos de agres sões. Ex tin ções de es pé- 
ci es que se quer fo ram co nhe ci das pe la ci ên- 
cia; in va são de es pé ci es exó ti cas; des trui ção
de am bi en tes co mo man gue zais e re ci fes de
co ral; pes ca ir re gu lar, ile gal e não re por ta da
e mu dan ças do cli ma cor res pon dem a im- 
por tan tes ame a ças que ilus tram a am pla cri- 
se que as so la o oce a no.

Es sas al te ra ções se des do bram em ca tás tro- 
fes pa ra a hu ma ni da de. Ao per der mos a qua- 
li da de do am bi en te ma ri nho, per de mos be-
ne fí ci os pro vi dos pa ra as pes so as e inú me ras
opor tu ni da des de de sen vol vi men to de ati vi-
da des so ci o e conô mi cas, co mo tu ris mo, pes-
ca e aqui cul tu ra. Es ta mos fa lan do de cer ca
de 20% do Pro du to In ter no Bru to do Bra sil,
va lor que de pen de di re ta e in di re ta men te do
oce a no. Es ta mos fa lan do de opor tu ni da des
pa ra am pli ar a ofer ta de ali men to e a se gu- 
ran ça ali men tar pa ra o pla ne ta. Es ta mos fa- 
lan do de con di ções pa ra ge rar mi lhões de
em pre gos e pro du zir a ener gia lim pa e re no- 
vá vel que tan to pre ci sa mos pa ra ca mi nhar-
mos na di re ção de uma eco no mia de bai xo
car bo no e com ba ter mos os efei tos das mu- 
dan ças cli má ti cas.
Mas per de mos mais ain da. Per de-se o pró- 
prio sim bo lis mo que o oce a no tem pa ra a
hu ma ni da de. Sem o sim bo lis mo do oce a no,
não te ría mos a suí te dos pes ca do res de Do ri- 
val Caymmi, os qua dros de Jo sé Pan cet ti, os
ro man ces de Jor ge Ama do, os con tos po pu- 
la res com pi la dos por Câ ma ra Cas cu do e as
aven tu ras de Jú lio Ver ne. 
Po de mos apro vei tar a Dé ca da do Oce a no
pa ra re fle tir mos e pa ra ques ti o nar mo-nos
so bre o que de fa to co nhe ce mos so bre ele,
so bre o en ten di men to que te mos a res pei to
da im por tân cia de le pa ra nos sas vi das e so-
bre o pa pel de nos sas ati tu des co ti di a nas na
saú de do oce a no. Mas, mais que is so, que
pos sa mos res ga tar o sim bo lis mo do oce a no
em nos sas vi das, re no van do a im por tân cia
de le pa ra a ga ran tia da nos sa saú de e a ne- 
ces si da de de seu uso sus ten tá vel pa ra su pe- 
rar mos as mais de sa fi a do ras ad ver si da des e
pro gre dir mos en quan to hu ma ni da de. Fa- 
lan do em sim bo lis mo, con si de ran do o pla- 
ne ta co mo um ser vi vo, cer ta men te o oce a no
se ria sua al ma. E, sem al ma, ja mais se re mos
um pla ne ta efe ti va men te vi vo!

RO SA NE GAR CIA

Vi das in dí ge nas
im por tam

É fal sa a afir ma ti va de que a não

apro va ção do mar co tem po ral

in vi a bi li za rá o agro ne gó cio. Os

po vos in dí ge nas ocu pam 13,8% dos

8,5 mi lhões de km² do ter ri tó rio

na ci o nal. Ou se ja, res tam 86,2% à

dis po si ção dos não ín di os, sen do

que 41% es tão nas mãos dos

agro pe cu a ris tas. As ter ras in dí ge nas

são um pe que no lo te nes te Bra sil de

di men são con ti nen tal.

O re la tor do Re cur so Ex tra or di ná rio nº 1.017.365, em
jul ga men to pe lo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, mi nis tro
Ed son Fa chin, deu pa re cer con trá rio à pro po si ção. Ele
re co nhe ceu o di rei to dos po vos ori gi ná ri os so bre as ter- 
ras que ocu pam des de an tes da Cons ti tui ção de 1988.
“En quan to di rei tos fun da men tais, es tão imu nes às de ci- 
sões das mai o ri as le gis la ti vas even tu ais com po ten ci al
de co ar tar o exer cí cio des ses di rei tos, uma vez que con- 
sis tem em com pro mis sos fir ma dos pe lo cons ti tuin te
ori gi ná rio”.

 O jul ga men to pros se gue es ta se ma na. Mas Fa chin
lan çou uma pá de cal so bre a pre ten são da que les que se
opõem ao re co nhe ci men to do di rei to dos po vos in dí ge- 
nas so bre min gua da par ce la das ter ras que ocu pam no
país.

A imen sa mai o ria dos po vos in dí ge nas es tá con cen- 
tra da na Amazô nia Le gal (98%) e o res tan te (2%), es pa- 
lha da em mi croá re as do país. Os la ti fún di os ocu pam
41% do ter ri tó rio na ci o nal. Em es ta dos co mo Goiás, os
ru ra lis tas ocu pam 77% das ter ras, e as co mu ni da des in- 
dí ge nas, 0,1%. Em São Pau lo a re la ção é de 66% (ru ra lis- 
tas) con tra 0,1% (ín dio) e em Mi nas Ge rais, 65% (agro) e
0,2% (po vos ori gi ná ri os), se gun do es tu do do Ins ti tu to
So ci o am bi en tal (ISA).

Des de o pe río do co lo ni al, as ter ras in dí ge nas são co- 
bi ça das pe los não ín di os. Por mais de 500 anos, es ses
po vos têm re sis ti do. No iní cio do sé cu lo 16, os es tu di o- 
sos es ti mam que eles so ma vam cer ca de 4 mi lhões de
in di ví du os. Ho je, são pou co mais de 800 mil. A ter ra é
fun da men tal pa ra a vi da des ses po vos, que de ram gran- 
de con tri bui ção, des de o im pé rio, às ba ta lhas em de fe sa
das fron tei ras bra si lei ras, co mo na Guer ra en tre Bra sil e
Pa ra guai.

Mas os gran des fei tos dos po vos in dí ge nas não são re- 
co nhe ci dos na gra de cur ri cu lar do en si no de his tó ria do
país. Uma ne ga ção que se pres ta à com pre en são equi- 
vo ca da da im por tân cia dos po vos ori gi ná ri os e ao não
re co nhe ci men to da plu ra li da de do te ci do de mo grá fi co
do país. Vi ve-se um mo men to de in ver são do le ma do
Ma re chal Ron don — “Mor rer se pre ci so for, ma tar ja- 
mais” — em re la ção às co mu ni da des in dí ge nas.

Ape sar das agres sões con tí nu as, eles so bre vi ve ram e
se guem na lu ta pe la vi da. Res pon dem à vi o lên cia atu an- 
do co mo guar diões do pa trimô nio na tu ral do país. Não
fos sem eles, a Amazô nia te ria si do de ser ti fi ca da. Ho je, a
subs ti tui ção da po lí ti ca am bi en tal por es tí mu los à de- 
gra da ção da flo res ta tem tra zi do efei tos da no sos à vi da,
à eco no mia, ao so ci al e à ima gem do Bra sil no ce ná rio
in ter na ci o nal. É pre ci so di zer “não” ao Pro je to de Lei
490, pois vi das in dí ge nas im por tam e de vem ser res pei- 
ta das.

São Luís, terça-feira, 14 de setembro de 2021
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Cerca de 100 turistas chegaram a ficar ilhados no Vale da Lua e precisaram ser
resgatados

BRASIL

Incêndio percorre 20 km
na região dos Veadeiros

U
m in cên dio flo res tal que co- 
me çou on tem (12) no lo cal 
co nhe ci do co mo Va le da 
Lua, atra ção tu rís ti ca ad ja- 

cen te ao Par que Na ci o nal da Cha pa da 
dos Ve a dei ros, ga nhou gran des pro- 
por ções e já se es pa lha pa ra áre as a 20 
quilô me tros (km) de dis tân cia, in for- 
mou o Cor po de Bom bei ros Mi li tar de 
Goiás (CBM-GO).

Na tar de de do min go (12), cer ca de 
100 tu ris tas che ga ram a fi car ilha dos 
no Va le da Lua e pre ci sa ram ser res ga- 
ta dos. Se gun do in for ma ções dos 
bom bei ros, to dos saí ram ile sos, com a 
ex ce ção de uma pes soa que te ve quei- 
ma du ras le ves nos pés. A sus pei ta é de 
que o in cên dio te nha co me ça do na 
tri lha que dá aces so ao atra ti vo. “Na 
ma nhã des ta se gun da-fei ra (13), foi 
fei to um so bre voo pa ra ter di men são 
da área atin gi da e on de es tão os prin- 
ci pais fo cos. As equi pes ain da vão se 
reu nir pa ra de fi nir no vas es tra té gi as 
de com ba te”, in for mou o CBM-GO.

Cer ca de 60 pes so as, en tre bom bei- 
ros, ser vi do res do Ins ti tu to Chi co 
Men des de Con ser va ção da Bi o di ver- 
si da de (ICM Bio) e bri ga dis tas vo lun- 
tá ri os, mo ra do res da re gião, atu am no 
com ba te às cha mas. Três ae ro na ves 
tam bém fo ram mo bi li za das.

As cha mas se es pa lha ram pri mei ro 
pe la Area de Pro te ção Am bi en tal 
(APA) Pou so Al to, que fi ca na zo na de 
amor te ci men to do Par que Na ci o nal 
da Cha pa da dos Ve a dei ros, e ho je 
atin gem a re gião da Ser ra do Se gre da, 
a cer ca de 20 km de dis tân cia do pri- 
mei ro fo co.

A re gião da Cha pa da dos Ve a dei ros 
en con tra-se na par te fi nal da épo ca

Pa trimô nio na tu ral

A REGIÃO DA CHAPADA DOS VEADEIROS ENCONTRA-SE NA PARTE FINAL DA ÉPOCA SECA.

ROGERIO VERÇOZA

se ca, quan do a ve ge ta ção se tor na 
mais pro pí cia aos in cên di os flo res tais.

Se gun do o ICM Bio, o Par que Na ci- 
o nal da Cha pa da dos Ve a dei ros, cri a- 
do em 1961, es tá lo ca li za do no nor- 
des te do es ta do de Goiás, en tre os mu- 
ni cí pi os de Al to Pa raí so de Goiás, Ca- 
val can te, Te re si na de Goiás, No va Ro- 
ma e São João d’Ali an ça.

“Pro te gen do uma área de 240.611 
hec ta res de cer ra do de al ti tu de, abri ga 

es pé ci es e for ma ções ve ge tais úni cas, 
cen te nas de nas cen tes e cur sos 
d’água, ro chas com mais de 1 bi lhão 
de anos, além de pai sa gens de ra ra be- 
le za, com fei ções que se al te ram ao 
lon go do ano. O par que tam bém pre-
ser va áre as de an ti gos ga rim pos, co- 
mo par te da his tó ria lo cal. Foi de cla-
ra do Pa trimô nio Na tu ral da Hu ma ni- 
da de pe la Unes co [Or ga ni za ção das 
Na ções Uni das pa ra a Edu ca ção, a Ci-
ên cia e a Cul tu ra] em 2001′, diz o ICM- 
Bio.

HOLANDA

Uber perde batalha sobre direitos de motoristas

A UBER INSISTE QUE APENAS FORNECE UMA PLATAFORMA TÉCNICA PARA VINCULAR MOTORISTAS E CLIENTES INDEPENDENTES.

Um tri bu nal ho lan dês de ter mi nou,
nes ta se gun da-fei ra (13), que os mo- 
to ris tas de Uber do país es tão efe ti va- 
men te sob con tra to de tra ba lho e não
são tra ba lha do res in de pen den tes, em
um no vo gol pe à gi gan te ame ri ca na lí- 
der em ser vi ços de mo to ris tas de apli- 
ca ti vo, a Uber.

Es ta sen ten ça, em um ca so apre- 
sen ta do por um sin di ca to ho lan dês,
ocor re me ses de pois de ou tra se me- 
lhan te por par te de um tri bu nal do
Rei no Uni do so bre os di rei tos dos mo- 
to ris tas de Uber, o que obri gou a em- 
pre sa ame ri ca na a al can çar um acor- 
do sin di cal pe la pri mei ra vez no mun- 
do. 

“A re la ção le gal en tre Uber e es ses
mo to ris tas reú ne to das as ca rac te rís- 
ti cas de um con tra to de em pre go” e os
mo to ris tas es tão pro te gi dos pe lo con- 
vê nio co le ti vo tra ba lhis ta dos mo to- 
ris tas de tá xi, in for mou um tri bu nal
de Ams ter dã em um co mu ni ca do.

“Is so sig ni fi ca que a

Uber se rá obri ga da a

as si nar con tra tos

tra ba lhis tas com seus

mo to ris tas (…), o que

sig ni fi ca que, em

de ter mi na das

cir cuns tân ci as, eles têm

di rei to a um pa ga men to

atra sa do”, dis se o

tri bu nal.

A Fe de ra ção de Sin di ca tos Na ci o- 
nais (FNV) ho lan de sa le vou a Uber

aos tri bu nais em de zem bro pas sa do,
ale gan do que os ta xis tas e os mo to ris- 
tas des ta em pre sa com par ti lham um
mes mo acor do de tra ba lho, e que es-
ses úl ti mos fre quen te men te ga nham
me nos que um sa lá rio mí ni mo.

A Uber, que in sis te que ape nas for- 
ne ce uma pla ta for ma téc ni ca pa ra
vin cu lar mo to ris tas e cli en tes in de- 
pen den tes, aler tou que vai re cor rer da
sen ten ça. “Es ta mos de cep ci o na dos
com es ta de ci são (ju di ci al), por que
sa be mos que a gran de mai o ria dos
mo to ris tas quer con ti nu ar sen do in- 
de pen den te”, de cla rou Mau rits Scho-
en feld, ge ren te da Uber pa ra o nor te
da Eu ro pa, em um co mu ni ca do à AFP.

“Os mo to ris tas não que rem re nun- 
ci ar à sua li ber da de de es co lher quan- 
do e on de tra ba lhar”, acres cen tou.

Em mar ço, a Uber in for mou que
pe la pri mei ra vez no mun do es ta va
con ce den do aos seus mo to ris tas no
Rei no Uni do o sta tus de tra ba lha do- 
res, com be ne fí ci os que in clu em o sa- 
lá rio mí ni mo.

ES TU DO ALER TA

Uma em três cri an ças
so fre de ane mia no Bra sil

De ca da três cri an ças bra si lei ras, uma apre sen ta um
qua dro cha ma do ane mia fer ro pri va. Es sa é a prin ci pal
con clu são de uma pes qui sa fei ta na Uni ver si da de Fe de- 
ral de São Car los (UFS Car), no in te ri or pau lis ta. Ape sar
de re pre sen tar uma que da con si de rá vel em re la ção a
um le van ta men to an te ri or, fei to em 2008, que mos tra va
que mais da me ta de do pú bli co in fan til ti nha a do en ça
no país, o nú me ro atu al ain da é con si de ra do “gra ve” e
“trá gi co” por es pe ci a lis tas.

Eles ain da cha mam a aten ção pa ra o fa to de que a
pes qui sa in cluiu da dos co lhi dos an tes do iní cio da pan- 
de mia de co vid-19. Es pe cu la-se, por tan to, que o ce ná rio
po de ter vol ta do a pi o rar nos úl ti mos me ses, com o au- 
men to da po bre za, da fo me e de al guns in di ca do res que
me dem a saú de e o es ta do nu tri ci o nal das cri an ças.
“Após o pe río do de ama men ta ção, as car nes são o prin- 
ci pal ali men to que con tri bui pa ra que a cri an ça não te- 
nha ane mia, pois elas são ri cas em fer ro”, diz o mé di co
Car los No guei ra de Al mei da, pro fes sor da UFS Car e au- 
tor prin ci pal do es tu do.

Ou tro pon to que pre o cu pa os pro fis si o nais da saú de é
a di mi nui ção no nú me ro de con sul tas e acom pa nha- 
men tos pe diá tri cos en tre 2020 e 2021. Mar ca da pe la de- 
fi ci ên cia de fer ro no or ga nis mo, a ane mia é um qua dro
pe ri go so, que tem vá ri as re per cus sões à saú de. A fal ta
des se nu tri en te po de, por exem plo, pre ju di car a imu ni- 
da de e im pac tar o de sen vol vi men to do cé re bro das cri- 
an ças, com re per cus sões ir re ver sí veis pa ra a vi da to da.

Um nú me ro trá gi co
Os es pe ci a lis tas da UFS Car com pi la ram e ana li sa ram

os re sul ta dos de ou tros 134 es tu dos fei tos en tre 2007 e
2020, que reu ni ram in for ma ções so bre a saú de de 46 mil
in di ví du os com me nos de 7 anos de ida de de to das as re- 
giões do Bra sil. A pes qui sa foi pu bli ca da no pe rió di co ci- 
en tí fi co Pu blic He alth Nu tri ti on, man ti do pe la Uni ver si- 
da de de Cam brid ge, no Rei no Uni do.

O que o ti me da UFS Car re a li zou foi uma me ta ná li se,
que aglu ti na da dos de di ver sas pes qui sas me no res, que
ava li a ram a re a li da de de uma ci da de ou de uma re gião.
A par tir daí, é fei to um cál cu lo es ta tís ti co pa ra che gar a
uma mé dia mais re pre sen ta ti va de to do o país.

A evi dên cia mais só li da de co mo o ta ma nho da ane- 
mia se al te rou ao lon go do tem po vem de ou tro tra ba lho,
fei to em 2008 na Uni ver si da de Es ta du al de Cam pi nas
(Uni camp), tam bém no in te ri or pau lis ta. À épo ca, os ci- 
en tis tas ana li sa ram tra ba lhos fei tos en tre 1996 e 2007 e
con cluí ram que 53% das cri an ças bra si lei ras ti nham
ane mia. De 2008 pa ra 2021, por tan to, é pos sí vel no tar
uma re du ção de 20 pon tos per cen tu ais na com pa ra ção
en tre os dois ar ti gos.

Se gun do os es pe ci a lis tas, es se avan ço po de ser cre di- 
ta do à me lho ra na con di ção so ci o e conô mi ca dos bra si- 
lei ros nas úl ti mas dé ca das. Tam bém não se po de ig no rar
o efei to be né fi co de al gu mas po lí ti cas pú bli cas re cen tes,
co mo a for ti fi ca ção das fa ri nhas de tri go e de mi lho com
fer ro e áci do fó li co e a dis po ni bi li za ção de su ple men tos
de fer ro no Sis te ma Úni co de Saú de, o SUS, pa ra ges tan- 
tes e cri an ças. “A si tu a ção me lho rou, mas es se nú me ro
de 33% cha ma a aten ção e ain da é gra ve”, ava lia a mé di- 
ca Vir gí nia Wef fort, pre si den te do De par ta men to Ci en tí- 
fi co de Nu tro lo gia da So ci e da de Bra si lei ra de Pe di a tria
(SBP).

No ce ná rio in ter na ci o nal, a si tu a ção do Bra sil não é
das pi o res, mas es tá lon ge de ser con for tá vel. De acor do
com os da dos da Or ga ni za ção Mun di al da Saú de (OMS),
40% das cri an ças com me nos de 5 anos do pla ne ta têm
ane mia. 

En quan to o pro ble ma é clas si fi ca do co mo “se ve ro”
em boa par te da Áfri ca e do Su des te Asiá ti co, a OMS con- 
si de ra “le ve” o pa no ra ma da ane mia no Bra sil. A en ti da- 
de cal cu la que nos so país te ria, em 2019, cer ca de 11%
de su as cri an ças com a do en ça. O nú me ro, tão abai xo do
ob ser va do nas pes qui sas, vem de ór gãos ofi ci ais do país,
mas não apon ta to da a re a li da de e o ta ma nho do pro ble- 
ma, se gun do a ava li a ção dos es pe ci a lis tas. “Di an te de
es ta tís ti cas que não ba tem, pre ci sa ría mos que ca da ci- 
da de bra si lei ra ti ves se um acom pa nha men to pró prio, o
que nos da ria um re tra to mais fi el da ane mia no país”,
apon ta Wef fort, que tam bém é pro fes so ra da Uni ver si- 
da de Fe de ral do Tri ân gu lo Mi nei ro.

Ce ná rio ne bu lo so
Va le des ta car ain da que o ar ti go pro du zi do na UFS- 

Car le vou em con ta da dos que vão até o iní cio de 2020.
Ain da não é pos sí vel, por tan to, en ten der o im pac to que
a pan de mia de co vid-19 te ve no ce ná rio da ane mia em
nos so país.

Mas al guns fa to res tra zem pre o cu pa ção aos es pe ci a- 
lis tas. O pri mei ro de les é a pi o ra ge ral da con di ção so ci o- 
e conô mi ca da po pu la ção bra si lei ra, com au men to da
po bre za, da fo me e do de sem pre go nes ses me ses, que li- 
mi tam o po der fi nan cei ro e di fi cul tam o aces so a ali- 
men tos ri cos em fer ro, prin ci pal men te a car ne ver me- 
lha. Es se item, aliás, foi um dos que mais so freu com o
au men to da in fla ção nos úl ti mos me ses. De acor do com
uma pes qui sa fei ta pe la con sul to ria LCA, di vul ga da pe lo
Es ta dão, o pre ço da car ne bo vi na já ha via su bi do 16,2%
em 2020 e so fre rá um no vo au men to de 17,6% no acu- 
mu la do des te ano.

São Luís, terça-feira, 14 de setembro de 2021
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São Luís, terça-feira, 14 de setembro de 2021

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

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de lavanderia hospitalar, 

incluindo o fornecimento de todo o enxoval necessário, em regime de comodato, bem como os 

insumos necessários e adequados à execução dos serviços, para atender às necessidades do Hospital 

Regional de Lago da Pedra, unidade administrada pela EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.

DATA DA ABERTURA: às 08h30, do dia 06/10/2021, horário de Brasília/DF. Licitação ID nº 889934.

Local de Realização: Sistema Licitações-e: www.licitacoes-e.com.br.

Edital e demais informações estão disponíveis no site da EMSERH (www.emserh.ma.gov.br).

Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 

Bairro do Calhau, São Luís/MA, pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou 

amaral.neto@emserh.ma.gov.br, ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 03 de setembro de 2021

Francisco Assis do Amaral Neto

Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 263/2021-CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120.949/2021 - EMSERH

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de REAGENTES PARA 

REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECÍFICOS AO LABORATÓRIO DE BIOQUÍMICA E DE 

IMUNOQUÍMICA DO HEMOMAR, com cessão de uso de equipamento totalmente automatizado.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Lote.

SITUAÇÃO DA LICITAÇÃO: FICA ADIADA até ulterior deliberação. Motivo: Impugnações.

Local de Realização: Sistema Licitações-e www.licitacoes-e.com.br.

Edital e demais informações disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.

Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 

Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 08h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta, pelos 

e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou maiane.lobao@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 

3235-7333.

São Luís (MA), 09 de setembro de 2021

Maiane Rodrigues Corrêa Lobão

Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 272/2021 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 93.950/2021 – EMSERH

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Material Médico Hospitalar 

(ÁLCOOL ETÍLICO 70%), para atender às necessidades das unidades de Saúde administradas pela 

Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

DATA DA SESSÃO: 28/09/2021, às 09h, horário de Brasília.

Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).

Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.

Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 

Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 08h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 

e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou vinicius.boueres@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 

3235-7333.

São Luís (MA), 09 de setembro de 2021

Vinicius Boueres Diogo Fontes

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 293/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 151.595/2021 – EMSERH

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP torna público que realizará 

licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço, no modo de disputa aberto, com 

orçamento sigiloso, no dia 28/09/2021, às 09h – hora de Brasília - DF, por meio do uso de recursos de 

tecnologia da informação, pelo site www.licitacoes-e.com.br, para contratação empresa 

especializada para fornecimento de subscrições de softwares da linha RED HAT ENTERPRISE 

LINUX E RED HAT RUNTIMES, com período de validade de 3 (três) anos, de acordo com o constante 

no Processo Administrativo n º 1366/2021 - EMAP, de 20/07/2021 e especificações e condições do Edital 

e seus Anexos, e em conformidade disposições do Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa 

Maranhense de Administração Portuária - EMAP, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 

2006 e alterações e Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016. O edital e seus anexos estão à 

disposição dos interessados nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.emap.ma.gov.br, no link 

Transparência/Compras, podendo ainda ser adquirido gratuitamente, mediante solicitação pelo e-mail: 

csl@emap.ma.gov.br, durante os dias úteis, das 08h às 12h e das 13h às 17h. Esclarecimentos e 

informações adicionais serão prestados aos interessados no site www.emap.ma.gov.br. Telefones: (98) 

3216-6531, 3216-6532 e 3216-6533.

São Luís/MA, 10 de setembro de 2021

Flavia Alexsandra Noleto Miranda Carvalho

Gerente de Compras e Contratos da EMAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021-EMAP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Antônio Jose da Guia, s/n, Bairro São Benedito, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº027/2021

O Município de Anajatuba/MA, através da  Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, por meio do Secretário Municipal 
de Saúde, designado pelo Decreto nº 006/2021, torna público que realizará às 09:00h (Nove horas) do dia 27 de Se-
tembro de 2021, na Sala de Reunião da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, localizada na Rua Benedito Leite, 868, 
Centro, CEP: 65.490-000,  Licitação na Modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preços por item, tendo por objeto 
o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de insumos 
odontológicos e laboratoriais para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Anajatuba/MA, 
conforme disposições previstas no Edital e seus Anexos, regido pela Lei  nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº022/2021, 
Decreto Municipal nº023/2021, subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações e demais legislações pertinen-
tes. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, localizada na Rua Benedito Leite, 868, Centro, de 2ª a 6ª feira-feira, no horário 
das 08h00min às 14h00min, onde poderão ser consultados e retirados gratuitamente por mídia digital ou impresso. 
Assim como pelo portal da prefeitura, no endereço eletrônico:  www.anajatuba.ma.gov.br.  Esclarecimentos adicionais 
no mesmo endereço. Anajatuba - MA, em 10 de setembro de 2021. LUIS FERNANDO COSTA ARAGÃO. Secretário 
Municipal de Saúde. Decreto nº006/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE
RUA DO COMERCIO, 3- CENTRO- CACHOEIRA GRANDE

CNPJ: 01.612.624/0001-22

Aviso de licitação TOMADA DE PREÇO Nº 011/2021. A Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande/
MA, através da Secretário Municipal de Administração e planejamento torna público para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar, sob a égide a Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores e da Lei 
Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar 147/2014, que fará realizar Licitação na modalidade 
Tomada de Preço sob o nº. 011/2021, regime de execução tipo menor preço global, tendo por objeto. 
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de de reforma, ampliação e modernização 
da escola Santo Antonio do Município de Cachoeira Grade/MA. Data da Abertura: dia 01 de Outubro 
de 2021, às 09:00 hs, na Sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua do 
Comercio, nº 3, no Centro de Cachoeira Grande/MA, sendo presidida pelo Presidente desta Prefeitura 
Municipal. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Per-
manente de Licitação, no horário de 08:00 às 12:00, onde poderão ser consultados gratuitamente ou 
adquiridos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, exclusivamente, 
através de documento de arrecadação municipal (DAM) ou gratuitamente através de download no se-
guinte site: https://transparencia.cachoeiragrande.ma.gov.br/Licitacoes. Cachoeira Grande/MA, 14 de 
setembro de 2021. Hugo Bispo de Jesus Neto, Secretário Municipal de Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE
RUA DO COMERCIO, 3- CENTRO- CACHOEIRA GRANDE

CNPJ: 01.612.624/0001-22

Aviso de licitação CONCORRÊNCIA Nº 001/2021. A Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande/MA, 
através da Secretário Municipal de Administração e planejamento torna público para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar, sob a égide a Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores e da Lei 
Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar 147/2014, que fará realizar Licitação na modalida-
de Concorrência sob o nº. 001/2021, regime de execução tipo menor preço global, tendo por objeto: 
Contratação de empresa especializada em serviços para construção da escola de 12 salas da Rua do 
campo, Centro, do Município de Cachoeira Grade/MA. Data da Abertura: dia 18 de outubro de 2021 - às 
09h00, na Sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua do Comercio, nº 3, 
no Centro de Cachoeira Grande/MA, sendo presidida pelo Presidente desta Prefeitura Municipal. O 
edital e seus anexos encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Permanente de 
Licitação, no horário de 08:00 às 12:00, onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos 
mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, exclusivamente, através 
de documento de arrecadação municipal (DAM) ou gratuitamente através de download no seguinte site: 
https://transparencia.cachoeiragrande.ma.gov.br/Licitacoes. Cachoeira Grande/MA, 14 de setembro de 
2021. Hugo Bispo de Jesus Neto, Secretário Municipal de Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE
RUA DO COMERCIO, 3- CENTRO- CACHOEIRA GRANDE

CNPJ: 01.612.624/0001-22

Aviso de licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021-SPR. A Prefeitura Municipal de Cachoeira 
Grande/ MA, através da Secretária Municipal de Administração e Planejamento por força do Decreto 
005/2021, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da lei 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 
7.746, de 05 de junho de 2012, do decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, sub-
sidiariamente, a lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, decreto municipal 009/2021, Licitação na mo-
dalidade Pregão na sua forma Eletrônica, do tipo menor preço por item. Objeto: Registro de preços 
para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material permanente e eletro-
domésticos para as secretárias do Município de Cachoeira Grande/MA. A realização da sessão será 
no dia 28 de setembro de 2021 - às 09h00 no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.
com.br. O Edital completo está disponível para consulta e retirada nos endereços eletrônicos: www.
portaldecompraspublicas.com.br e www.cachoeiragrande.ma.gov.br. Maiores informações poderão 
ser obtidas pelo e-mail cplcgma@hotmail.com. Cachoeira Grande/MA, 14 de setembro de 2021. 
Davi Leite Marques, Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE
RUA DO COMERCIO, 3- CENTRO- CACHOEIRA GRANDE

CNPJ: 01.612.624/0001-22

Aviso de licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021-SPR. A Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande/ 
MA, através da Secretária Municipal de Administração e Planejamento por força do Decreto 005/2021, torna 
público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do 
decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, decreto municipal 009/2021, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Eletrônica, do tipo menor 
preço global. Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de organização de eventos e serviços correlatos, a serem realizados pela Prefeitura 
Municipal de Cachoeira Grande/MA, compreendendo o planejamento, a organização, a execução, a opera-
cionalização, a recepção, a produção e assessoria de eventos, a locação de espaço e mobiliário adequados, 
equipamentos, acessórios, insumos e todos os demais materiais e serviços indispensáveis à plena execu-
ção. A realização da sessão será no dia 28 de setembro de 2021 - às 15h00 no endereço eletrônico: www.
portaldecompraspublicas.com.br. O Edital completo está disponível para consulta e retirada nos endereços 
eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br e www.cachoeiragrande.ma.gov.br. Maiores informações 
poderão ser obtidas pelo e-mail cplcgma@hotmail.com. Cachoeira Grande/MA, 14 de setembro de 2021. 
Davi Leite Marques, Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE
RUA DO COMERCIO, 3- CENTRO- CACHOEIRA GRANDE

CNPJ: 01.612.624/0001-22

Aviso de licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021-SPR. A Prefeitura Municipal de Cachoeira 
Grande/MA, através da Secretária Municipal de Administração e Planejamento por força do Decreto 
005/2021, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da lei 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto 
nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, 
subsidiariamente, a lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, decreto municipal 009/2021, Licitação na 
modalidade Pregão na sua forma Eletrônica, do tipo menor preço global. Objeto: Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de limpeza pública no Município de Cachoeira 
Grande-MA. A realização da sessão será no dia 29 de setembro de 2021 - às 09h00 no endereço 
eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital completo está disponível para consulta e 
retirada nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br e www.cachoeiragrande.
ma.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail cplcgma@hotmail.com. Cachoeira 
Grande/MA, 14 de setembro de 2021. Davi Leite Marques, Secretaria Municipal de Administração 
e Planejamento.

COMUNICAÇÃO/ RECEBIMENTO

SUZANO S/A torna público, que RECEBEU da Secretaria de Estado  de 

Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA em 16 de agosto de 2021 Re-

novação de Outorga para Uso de Água Superficial Nº 0490207/2021 sob 
as coordenadas geográficas (5° 00’ 34.71’’ e 47° 35’ 17.04’’)  com vazão 
autorizada 30,00 m3/h, com período de bombeio de 10h/dia, com validade 

até 12/08/2024, situada na Fazenda Monte Líbano na Rodovia BR 010, 

KM 1404, Margem Direita S/N, Sent. Imperatriz, Zona Rural no Município de 
Açailândia no Estado do Maranhão, para fins irrigação, conforme dados 
constantes no processo n° 11810/2021.

COMUNICAÇÃO/ RECEBIMENTO

SUZANO S/A torna público, que RECEBEU da Secretaria de Estado  de 

Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA em 23 de agosto de 2021 Re-

novação de Outorga para Uso de Água Superficial Nº 1860007/2021 sob 
as coordenadas geográficas (6° 51’ 19.52’’ e 46° 38’ 55.31’’)  com vazão 
autorizada 60,00 m3/h, com período de bombeio de 10h/dia, com validade 

até 17/08/2024, situada na Fazenda Catingueiro na Rodovia Feira Nova 

do MA, KM 14 S/N, Gleba Catingueiro, Zona Rural no Município de Feira 
Nova do Maranhão no Estado do Maranhão, para fins irrigação, conforme 
dados constantes no processo n° 022876/2021. 

COMUNICAÇÃO/ RECEBIMENTO

SUZANO S/A torna público, que RECEBEU da Secretaria de Estado  de 

Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA em 16 de agosto de 2021 Re-

novação de Outorga para Uso de Água Superficial Nº 1121107/2021 sob 
as coordenadas geográficas (5° 21’ 41.87’’ e 47° 20’ 27.2’’)  com vazão 
autorizada 50,00 m3/h, com período de bombeio de 10h/dia, com validade 

até 12/08/2026, situada na Fazenda San Raphael na Rodovia Entrada 

Fazenda Santa Maria S/N, KM 17, Zona Rural no Município de João Lisboa 
no Estado do Maranhão, para fins irrigação, conforme dados constantes no 
processo n° 77887/2021.

COMUNICAÇÃO/ RECEBIMENTO

SUZANO S/A torna público, que RECEBEU da Secretaria de Estado  de 

Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA em 02 de agosto de 2021 Re-

novação de Outorga para Uso de Água Superficial Nº 0077206/2021 sob 
as coordenadas geográficas (6° 47’ 5.03’’ e 47° 18’ 17.05’’)  com vazão 
autorizada 60,00 m3/h, com período de bombeio de 10h/dia, com valida-

de até 28/07/2026, situada na Fazenda Vale do Rio Feio na Rodovia 

BR 230, KM 20, N 20, Zona Rural no Município de Estreito no Estado do 
Maranhão, para fins irrigação, conforme dados constantes no processo n° 

141172/2020. 

J RIBAMAR DE CASTRO

COMUNICADO – J RIBAMAR DE CASTRO (OMEGA GÁS) 
CNPJ: 34.789.203/0001-20, Torna público que REQUEREU, 
em fevereiro de 2021, junto à Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Recursos Naturais de Paço Do Lumiar – 
SEMAP, a Licença Prévia, processo nº 00250/2021, para 
exercer atividade de revenda de GÁS LIQUEFEITO DE 
PETRÓLEO – GLP, situada na Avenida Raimundo Bello, 
Loteamento Nova Canaa Nº 05, Maioba (Mocajituba), Paço 
do Lumiar – MA, CEP: 65.130-000.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021. A Prefeitura Municipal de Esperantinópolis – 
MA, através da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Transporte, torna público para conhecimento dos 
interessados que estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços do tipo Menor Preço Global 
objetivando a contratação de empresa especializada em serviços de obras e engenharia para recuperação 
de estradas vicinais no município de Esperantinópolis/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, 
Habitação e Transporte, com recursos provenientes do Convênio nº 890564/2019, em conformidade com o 
Projeto Básico disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei 
Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 09:00 (nove) horas do 
dia 04 de outubro de 2021. A sessão pública de julgamento será realizada na sala da Comissão Permanente 
de Licitação – CPL, situada à Rua 03 de agosto, nº 31, Centro, Esperantinópolis – MA, no dia, hora e local 
citados, em que serão recebidos os envelopes de habilitação e proposta de preços. O Edital e seus anexos 
estão à disposição de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 
12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço, telefone: (99) 98853-8649 e através do E-mail: 
cplesperantinopolis@gmail.com. ou na página www.esperantinopolis.ma.gov.br. Esperantinópolis - MA, 08 de 
setembro de 2021. Sueldo Sankly de Freitas Formiga Secretário Municipal de Obras, Habitação e Transporte 
Portaria: 014/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021. A Prefeitura Municipal de Esperantinópolis – 
MA, através da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Transporte, torna público para conhecimento dos 
interessados que estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços do tipo Menor Preço Global 
objetivando a Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Pavimentação Asfál-
tica no município de Esperantinópolis/MA, com recursos provenientes do CV Nº 8.093.00/2020/SINCOV N° 
900410/2020, em conformidade com o Projeto Básico disposto no Anexo I do edital, o qual será processado 
e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital 
à realizar-se às 14:00 (quatorze) horas do dia 04 de outubro de 2021. A sessão pública de julgamento será 
realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à Rua 03 de agosto, nº 31, Centro, 
Esperantinópolis – MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de habilitação e 
proposta de preços. O Edital e seus anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço para 
consulta gratuita, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço, telefo-
ne: (99) 98853-8649 e através do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com. ou na página www.esperantinopo-
lis.ma.gov.br. Esperantinópolis - MA, 08 de setembro de 2021. Sueldo Sankly de Freitas Formiga Secretário 
Municipal de Obras, Habitação e Transporte Portaria: 014/2021.

ESTADO DO MARANHAO
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA

CNPJ – 01.625.921/0001-02
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 005/2021. O Município de Governador Nunes Freire (MA), através da Câmara Mu-
nicipal de Governador Nunes Freire/MA, torna público aos interessados que, com base na Lei n° 10.520/02, Lei Com-
plementar n°. 123/2006, e subsidiariamente as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará às 
09:00h do dia 28 de setembro de 2021, a licitação na modalidade Pregão SRP n° 005/2021, do tipo menor preço por 
item, tendo como objeto Contratação de empresa especializada para prestação de serviços locação de veículo para uso 
exclusivo do Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Governador Nunes Freire - MA, A presente licitação 
será realizada na sala de reunião da Câmara Municipal de Governador Nunes Freire, situada na Rua do Coqueiro n° 
09, Centro, Governador Nunes Freire – MA, e será presidida pela pregoeira desta Câmara municipal. O Edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis para consulta grátis ou ser adquirido no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 
08h00hs (oito horas) às 12h00hs (doze horas) e no site oficial deste poder Legislativo - https://cmgovernadornunesfreire.
ma.gov.br/, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra, ou 
pelo e-mail: camaragnf@gmail.com Governador Nunes Freire - MA, em 10 setembro de 2021. Walderly Pereira da 
Silva – Presidente da Câmara Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021. A Prefeitura Muni-
cipal de Icatu/MA, através da Comissão Permanente de Licitação torna público para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide do Decreto nº 10.024/19 e 
subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Licitação 
na modalidade Pregão na sua forma Eletrônico, do tipo Menor Preço por Item, sob o 
Regime de Fornecimento, objetivando a formação de registro de preços para futura e 
eventual aquisição de materiais para realização de eventos esportivos e para apoio das 
atividades, para atender as necessidades do Município de Icatu - MA. ABERTURA: 28 
de setembro de 2021, às 08h00min, através da plataforma: https://licitar.digital/#home, 
demais informações no e-mail cplicatulicitacao@gmail.com. Icatu/MA, 10 de setembro 
de 2021.  Denilson Odilon Fonsêca Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N. º 012/2021

 A Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras – MA, através de seu Presidente de Licitação, torna público 
para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Tomada de Preço. TIPO: 
Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de empresa para Reforma de Unidades Básicas de Saúde da 
Zona Urbana e Rural de Jenipapo dos Vieiras/MA. BASE LEGAL: Lei Federal n. º 8.666/93, Lei nº 123/06 
e alterações posteriores e as condições do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Habili-
tação: às 14h do dia 30 de setembro de 2021. O Edital estará à disposição para consulta gratuita no setor de 
licitação, das 08h às 12h e no site do Município https://jenipapodosvieiras.ma.gov.br/. Os interessados na 
aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na 
sala de Reunião da CPL, localizada na Rua João Lago da Silva, S/N – Centro – Esclarecimentos adicionais 
no mesmo endereço das 08:00 as 12:00hs e no email: cpljenipapo@gmail.com e pelo telefone 99 98511-
8958 Jenipapo dos Vieiras/MA, CEP: 65962-000. Jenipapo dos Vieiras -MA, 10 de setembro de 2021. 
Antônio Iranilton de Carvalho. Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 012/2021. O Município de Lago da Pedra (MA), 
por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL avisa aos interessados que fará realizar Licitação na 
seguinte modalidade e condições. Modalidade: Tomada de Preço. Tipo de licitação: menor preço global, 
que será regida pela Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: contratação de empresa especializada pra 
realização de procedimentos oftalmológicos como facoemulsificação com implante de lente intraocular 
dobrável – (catarata), tratamento cirúrgico de pterígio, recobrimento conjuntival e outros para pacien-
tes da rede municipal de saúde de Lago da Pedra – MA, conforme especificações e demais elementos 
técnicos constante no Termo de Referência e demais Anexos deste Edital. ABERTURA: 30 de setembro 
de 2021, às 09h00min (nove horas), no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Lago da Pedra - MA, 
situado na Rua Mendes Fonseca, 222 – Centro – Lago da Pedra/MA, onde serão recebidos e abertos os envelo-
pes de DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA. Participarão da Licitação todas as firmas especializadas no ramo, 
que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus 
objetivos, perante a Comissão Permanente de Licitação. Maiores informações poderão ser obtidas no site da 
Prefeitura (https://www.lagodapedra.ma.gov.br/) e também nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, 
no Setor de Licitação do Município de LAGO DA PEDRA - MA, onde poderão ser consultados e obtidos o 
Edital e seus anexos gratuitamente desde que seja em mídia, podendo ainda ser disponibilizado através do 
e-mail: cpllagodapedra@gmail.com. LAGO DA PEDRA - MA, 09 de setembro de 2021. Sabrina Santos de 
Araújo - Presidente da CPL.  

SETE OFFICE EIRELI, CNPJ 26.477.376/0001-85 
torna público que requereu a Secretária Municipal de 
Meio Ambiente- SEMMAM a Renovação de Licença 
de Operação para atividade de Comércio Varejista de 
Artigos de Papelaria, localizada na Avenida São Luis 
Rei de França, nº 10, Quadra 02, Sala 11, Lote 3, Jar-
dim Eldorado, CEP 65067-205. São Luís- MA, confor-
me processo SEMMAM 54658/21.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PREFEITURA DE TRIZIDELA DO VALE

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 013/2021

O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de In-
fraestrutura e Urbanismo, torna público que fará licitação na modalidade Tomada de Preços. BASE LEGAL: 
Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na 
recuperação de pontes e execução de tabuleiros de concreto armado no município de Trizidela do Vale/MA. 
ABERTURA: 05 de outubro de 2021 às 08:20 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se 
à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Av. Dep. Carlos Melo, nº 
1670 – Aeroporto – Trizidela do Vale (MA), horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico por e-mail 
cplpmtv@outlook.com  na página www.trizideladovale.ma.gov.br Trizidela do Vale (MA), 13 de setembro 
de 2021. Miguel de Abreu Suzar. Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo. Portaria nº 09/2021-GP

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PREFEITURA DE TRIZIDELA DO VALE

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 012/2021

O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Saúde, 
torna público que fará licitação na modalidade Tomada de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e alterações. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na construção de postos de saúde na zona rural no município 
de Trizidela do Vale/MA. ABERTURA: 04 de outubro de 2021 às 08:20 horas. INFORMAÇÕES: O Edital 
e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na 
Av. Dep. Carlos Melo, nº 1670 – Aeroporto – Trizidela do Vale (MA), horário de 08:00 às 12:00 horas, no 
endereço eletrônico por e-mail cplpmtv@outlook.com  na página www.trizideladovale.ma.gov.br Trizidela 
do Vale (MA), 13 de setembro de 2021. Fabiana Meireles do Nascimento Medeiros. Secretária Municipal de 
Saúde. Portaria nº 08/2021-GP

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 22/2021 – UFMA. 

Objeto: O objeto da presente licitação é a eventual aquisição de material 
permanente – aparelhos de ar-condicionado, para atender as necessidades 
desta Universidade Federal do Maranhão – UFMA.

Dia: 14/09/2021  Horário: 10:00h - horário de Brasília

Local: https://www.gov.br/compras/pt-br/

Valor Global:   3.452.618,40

O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Portal 
de Compras do Governo Federal – COMPRASNET, no endereço 
https://www.gov.br/compras/pt-br/ Podendo, alternativamente, ser consultado no 
endereço eletrônico https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/

São Luís,  de 02 setembro de 2021
JOSÉ CARLOS MARQUES AGUIAR JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO
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A ação iniciou nesta segunda (13) e segue até o dia 30 deste mês, no Shopping da Ilha.
A próxima ação do Dívida Zero será no Pátio Norte Shopping, em São José de Ribamar

RENEGOCIAÇÃO

Flávio Dino participa da
abertura do Dívida Zero

C
on su mi do res que qui se rem 
ne go ci ar dí vi das po dem 
apro vei tar as opor tu ni da des 
do pro gra ma Dí vi da Ze ro, 

ini ci a ti va do Go ver no do Es ta do, exe- 
cu ta da pe lo Ins ti tu to de Pro mo ção e 
De fe sa do Ci da dão e Con su mi dor do 
Ma ra nhão (Pro con/MA).

A ação ini ci ou nes ta se gun da-fei ra 
(13) e pros se gue até o dia 30 des te 
mês, no Shop ping da Ilha. A pró xi ma 
ação do Dí vi da Ze ro se rá no Pá tio 
Nor te Shop ping, em São Jo sé de Ri ba- 
mar. Qual quer con su mi dor, com ida- 
de a par tir de 18 anos e dí vi das de cor- 
ren tes de re la ção de con su mo, po de rá 
par ti ci par da ação. O go ver na dor Flá- 
vio Di no es te ve no lo cal, acom pa- 
nhan do o iní cio das ati vi da des.

“Es ta mos pro mo ven do ne go ci a- 
ções en tre em pre sas e con su mi do res, 
apli can do a lei, pa ra que ha ja o com- 
ba te ao su pe ren di vi da men to, pa ra 
que as pes so as pos sam ade quar sua 
dí vi das à sua ca pa ci da de de pa ga- 
men to. Es tes acor dos bus cam a di mi- 
nui ção de en car gos, ju ros, mul tas e 
par ce la men tos pa ra que as pes so as 
vol tem a ter a ca pa ci da de de com prar 
e te nham seu no me res ta be le ci do co- 
mo con su mi dor. É uma me di da em 
que o Go ver no do Es ta do com ba te um 
dos efei tos da cri se econô mi ca e ten ta 
me lho rar a vi da das fa mí li as, em ca da 
um dos la res do Ma ra nhão”, pon tu ou 
o go ver na dor Flá vio Di no.

A pre si den te do Pro con/MA, Ka ren 
Bar ros, des ta cou o ob je ti vo do pro gra- 
ma. “Ho je es ta mos ini ci an do o Dí vi da 
Ze ro. O Go ver no do Es ta do pro por ci o- 
nan do es te aten di men to pa ra que o 
con su mi dor ma ra nhen se pos sa ne go- 
ci ar su as dí vi das e saia da qui com a vi- 
da fi nan cei ra so lu ci o na da”, fri sou.

Pa ra ne go ci ar, o con su mi dor de ve

Ne go ci a ção

GOVERNADOR FLÁVIO DINO ESTEVE NO LOCAL ACOMPANHANDO INÍCIO DAS ATIVIDADES

com pa re cer com RG e CPF, com pro- 
van te de re si dên cia, com pro van te de 
ren da e al gum do cu men to que iden ti- 
fi que a dí vi da.

O con su mi dor po de rá ne go ci ar 
com um ou mais cre do res e par ce lar o 
pa ga men to em até cin co anos; o pla- 
no de qui ta ção de dí vi das não po de rá 
com pro me ter mais que 35% de sua 
ren da men sal. Se rá ofe re ci da ain da, 
con sul to ria de edu ca ção fi nan cei ra, 
pa ra que o con su mi dor or ga ni ze su as 
fi nan ças e evi te o su pe ren di vi da men- 
to. Di ver sos for ne ce do res, co mo 

Equa to ri al Ener gia, Ca e ma, Cre fi sa, 
BRK, CDL, Fa cul da de Pi tá go ras, Vi vo, 
TIM, NET/Cla ro, SKY, Ban co do Bra sil, 
en tre ou tros, par ti ci pa rão da ação. 
Em pre sas cre do ras au sen tes po de rão 
ser con vo ca das pa ra au di ên ci as de 
ne go ci a ção.

A cen tral de aten di men to do Dí vi da 
Ze ro fun ci o na rá no Pi so L2, do Shop- 
ping da Ilha, ao la do da lo ja C&A, de 
se gun da a sá ba do, das 12h às 20h.

O pro gra ma Dí vi da Ze ro tem ba se 
na Lei nº 14.181/21 – Lei do Su pe ren- 
di vi da men to e tem co mo ob je ti vo ofe- 
re cer con di ções pa ra que os con su mi- 
do res sai am da ina dim plên cia e re co- 
brem o po der de com pra. É re a li za do 
pe lo Go ver no, em par ce ria com a Co- 
mis são de Di rei tos Hu ma nos e Mi no- 
ri as (CDHM) da As sem bleia Le gis la ti- 
va do Ma ra nhão e a De fen so ria Pú bli- 
ca do Es ta do do Ma ra nhão (DPE).
Ane xos

OLIMPÍADAS DO CONHECIMENTO

Governo homenageia estudantes premiados 

CERIMÔNIA OCORREU NO TEATRO JOÃO DO VALE, CENTRO HISTÓRICO, NESTA SEGUNDA-FEIRA, COM A PRESENÇA DE 74 ESTUDANTES. 

Alu nos da re de es ta du al pre mi a dos
nas Olim pía das do Co nhe ci men to e
em ou tros even tos ci en tí fi cos fo ram
ho me na ge a dos pe lo go ver na dor Flá- 
vio Di no com re co nhe ci men to. A ce- 
rimô nia ocor reu no Te a tro João do Va- 
le, Cen tro His tó ri co, nes ta se gun da-
fei ra (13), com a pre sen ça de 74 es tu- 
dan tes dos Cen tros Edu ca Mais. To dos
me da lhis tas de com pe ti ções.

“As Olím pi a das do Co nhe ci men to
são con cur sos de gran de im por tân cia
e es ti mu la mos a par ti ci pa ção de nos- 
sos es tu dan tes, pois, é uma for ma de
apri mo rar o co nhe ci men to e va lo ri zar
o mais im por tan te que é a apren di za- 
gem, a qua li da de das es co las. Por is so,
fiz ques tão de es tar pre sen te, pa ra que
as co mu ni da des edu ca ci o nais do
nos so es ta do se sin tam es ti mu la das a
par ti ci par. Va mos pre mi ar es tes es tu- 
dan tes pa ra que sir vam de exem plo a
to dos os de mais da re de es ta du al,
nes sa ca mi nha da fir me e cla ra que te- 
mos pe la va lo ri za ção da edu ca ção no
Ma ra nhão”, pon tu ou o go ver na dor

Flá vio Di no.
Os 74 alu nos que se des ta ca ram nas

com pe ti ções re ce be ram das mãos do
go ver na dor um vou cher va len do um
Kin dle, lei tor de li vros di gi tais.  Uma
for ma de es tí mu lo e de re co nhe ci- 
men to dos alu nos e su as con quis tas.

O se cre tá rio de Es ta do da Edu ca ção
(Se duc), Fe li pe Ca ma rão, des ta cou a
con quis ta dos alu nos. “Ho je é um re- 
co nhe ci men to es pe ci al pa ra es tes
alu nos da re de in te gral do Ma ra nhão,
que fo ram pre mi a dos em di ver sas
olim pía das e di ver sas mo da li da des. E
pen sar que, an tes do go ver na dor Flá- 
vio Di no, o Ma ra nhão não ti nha es co- 
la em tem po in te gral e ho je che ga mos
a qua se 80 es co las. Es sa pre mi a ção é
uma for ma de re co nhe ci men to, ho- 
me na gem e de es tí mu lo.  Es sa é nos sa
in ten ção, que es tes es tu dan tes se sin- 
tam ca da vez mais va lo ri za dos e re co- 
nhe ci dos e pos sam es pa lhar es se es tí- 
mu lo pa ra to dos os alu nos da re de es- 
ta du al e de mais es co las”, fri sou.

As Olim pía das do Co nhe ci men to

são com pe ti ções que abran gem te- 
mas es pe cí fi cos – Ma te má ti ca, Bi o lo- 
gia, Ro bó ti ca, His tó ria, Meio Am bi en- 
te, en tre ou tros. O fo co é, por meio
des tas áre as do sa ber, so lu ci o nar pro- 
ble mas teó ri cos e prá ti cos, re a li zar ex- 
pe ri men tos e pro mo ver de ba tes re le- 
van tes pa ra a so ci e da de.

As Olim pía das es ti mu lam ain da o
sur gi men to de no vos ta len tos, prin ci- 
pal men te en tre es tu dan tes da re de
pú bli ca de en si no. Pa ra os alu nos re- 
co nhe ci dos no even to de Go ver no, o
mo men to foi um pre sen te. “Es tar aqui
sig ni fi ca um mé ri to mui to gra ti fi can- 
te. É bas tan te hon ro so es tar aqui re ce- 
ben do es te prê mio e, tam bém, eu
acho mui to boa a par ti ci pa ção do Go- 
ver no. Es tão me lho ran do as sa las com
cli ma ti za ção, mais es tru tu ra e te mos
ho je uma qua li da de de vi da me lhor
nas es co las. É mui to bom ver es sa
evo lu ção po si ti va e só te nho a agra de- 
cer”, en fa ti zou o es tu dan te Isa ac Hud- 
son, do Cen tro Edu ca Mais Rai mun do
João Sal da nha, da ci da de de Ro sá rio.

MARANHÃO

Mais 5 municípios recebem
blocos para pavimentação

BLOCOS FORAM PRODUZIDOS  POR INTERNOS DE JUSTIÇA.

Pre fei tos de cin co mu ni cí pi os ma ra nhen ses es ti ve- 
ram, nes ta se gun da-fei ra (13), no Pa lá cio dos Leões, em
São Luís, pa ra par ti ci par da ce rimô nia de as si na tu ra do
acor do de co o pe ra ção téc ni ca e ter mo de do a ção de blo- 
cos in ter tra va dos de con cre to pa ra pa vi men ta ção de vi- 
as pú bli cas nas su as ci da des. Com o acor do as si na do
com o Go ver no do Ma ra nhão, por in ter mé dio das se cre- 
ta ri as de Es ta do de Go ver no (Se gov) e de Ad mi nis tra ção
Pe ni ten ciá ria (SE AP), as ci da des de Par na ra ma, Pre si- 
den te Du tra, Ro sá rio, São Rai mun do das Man ga bei ras e
Tu ri a çu re ce bem a do a ção de blo que tes con fec ci o na dos
por meio do pro gra ma Tra ba lho com Dig ni da de, pro je to
ide a li za do e exe cu ta do pe la SE AP, que uti li za mão de
obra car ce rá ria pa ra a fei to ria das pe ças de con cre to
des ti na das à pa vi men ta ção de ru as.

É por meio do ma te ri al pro du zi do nas fá bri cas de blo- 
cos in ter tra va dos que a ges tão es ta du al exe cu ta, por
exem plo, pro gra mas co mo o Mu ti rão Rua Dig na. Pa ra o
go ver na dor Flá vio Di no, es se é o ti po de po lí ti ca pú bli ca
que tem im pac to di re to na vi da das pes so as. O go ver na- 
dor lem brou que o Sis te ma Pe ni ten ciá rio do Ma ra nhão,
an tes co nhe ci do co mo um “ema na dor de pro ble mas”,
ho je fi gu ra co mo um “ema na dor de so lu ções”. Os ges to- 
res mu ni ci pais agra de ce ram a par ce ria com o Go ver no
do Ma ra nhão e co me mo ra ram a pos si bi li da de de am pli- 
ar in ves ti men tos em in fra es tru tu ra nas su as ci da des.

Fá bri cas no sis te ma pri si o nal
Atu al men te, o Ma ra nhão pos sui 51 fá bri cas que uti li- 

zam mão de obra de pre sos de Jus ti ça, pa ra a pro du ção
de blo cos in ter tra va dos de con cre to. Exis te um du plo
be ne fí cio so ci al ine ren te ao pro je to de con fec ção de
blo que tes de ci men to no sis te ma pe ni ten ciá rio: aten der
às ne ces si da des do po vo ma ra nhen se, e, tam bém, tra- 
ba lhar com as pes so as pri va das de li ber da de, que an tes
não ti nham ne nhum ofí cio e ho je es tão in se ri das nas fá- 
bri cas de blo cos.

PONTA DO SÃO FRANCISCO

Concluída construção
da nova Clínica Sorrir 

A NOVA UNIDADE COMEÇARÁ A FUNCIONAR EM OUTUBRO.

O Go ver no do Es ta do, por meio da Se cre ta ria das Ci- 
da des e De sen vol vi men to Ur ba no (Se cid), con cluiu a
cons tru ção da no va uni da de da Clí ni ca Odon to ló gi ca
Sor rir, na Pon ta do São Fran cis co, em São Luís. A obra do
equi pa men to de saú de se rá en tre gue nes te mês de se- 
tem bro. A uni da de co me ça a fun ci o nar em ou tu bro e
aten de rá cer ca de qua tro mil pa ci en tes men sais. Es se é
mais um equi pa men to pú bli co que in te gra o Pla no de
Ur ba ni za ção pa ra a área do pro je to PAC São Fran cis co,
de sen vol vi do pe la Se cid, que tem o ob je ti vo de ga ran tir
saú de, bem-es tar e me lho ria da qua li da de de vi da à po- 
pu la ção de bai xa ren da.

A obra é fru to de uma par ce ria en tre a Se cid e a Se cre- 
ta ria de Es ta do da Saú de (SES) que fa rá, nes ta ter ça-fei ra
(14), a ins ta la ção dos equi pa men tos das cin co ca dei ras
odon to ló gi cas da clí ni ca: du as pe diá tri cas e três pa ra
aten di men to aos adul tos.  As es pe ci a li da des ofe re ci das
se rão em en do don tia, odon to pe di a tria, clí ni co ge ral, es- 
to ma to lo gia, den tís ti ca, pe ri don tia, or to don tia e im- 
plan to don tia. Além des ses ser vi ços, se rão ofer ta dos
tam bém exa mes de ra di o lo gia pa no râ mi ca (di gi ta li za- 
da) e ra di o lo gia pe ri a pi cal.

O se cre tá rio da Se cid, Már cio Jerry, es te ve no lo cal
acom pa nhan do o an da men to da obra que já es tá com
to da a es tru tu ra fí si ca pron ta. Ele res sal tou a im por tân- 
cia do equi pa men to pa ra ga ran tir me lho res con di ções
de vi da pa ra a po pu la ção. “Mais uma ex ce len te ação do
go ver na dor Flá vio Di no em nos sa São Luís. A obra da
Clí ni ca Sor rir, na Pon ta do São Fran cis co, é mais um ser- 
vi ço de ex ce lên cia de sen vol vi do pe lo Go ver no do Ma ra- 
nhão, atra vés da Se cre ta ria de Saú de, pa ra o po vo des sa
área imen sa do bair ro São Fran cis co que vai uti li zar os
ser vi ços odon to ló gi cos”, des ta cou Jerry.

São Luís, terça-feira, 14 de setembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Estudo do Instituto Trata Brasil aponta ainda que o Maranhão poderia ganhar R$ 2,8
bilhões em redução de gastos na saúde pública

Uni ver sa li za ção dos ser vi ços
até 2033

MARANHÃO

88,5% da população
não tem coleta de esgoto

O
le van ta men to do Ins ti tu to
Tra ta Bra sil, com da dos do
Sis te ma Na ci o nal de In for- 
ma ções so bre Sa ne a men to

(SNIS), ano 2019, mos trou que o Ma- 
ra nhão pos sui 7,1 mi lhões de ha bi- 
tan tes es pa lha dos em 217 mu ni cí pi- 
os, com 48,4% da po pu la ção aten di da
com abas te ci men to de água, e so- 
men te 11,5% com co le ta de es go to em
su as re si dên ci as, ou se ja, 88,5% da po- 
pu la ção não egos to em ca sa. “O es ta- 
do avan ça len ta men te nes se sen ti do,
nos úl ti mos 15 anos (2005 a 2019), dos
atu ais 7 mi lhões de ha bi tan tes, me nos
de 100 mil pes so as pas sa ram a ter
aces so ao ser vi ço de abas te ci men to
de água tra ta da e 246 mil pas sa ram a
ter o ser vi ço de co le ta de es go to”, diz o
es tu do “Be ne fí ci os Econô mi cos e So- 
ci ais da Ex pan são do Sa ne a men to no
Ma ra nhão” em par ce ria com a Ex An te
Con sul to ria Econô mi ca.

O pro pó si to é mos trar os ga nhos
so ci ais, am bi en tais e econô mi cos que
a uni ver sa li za ção do sa ne a men to bá- 
si co tra ria ao es ta do, se gun do o re la- 
tó rio, “um dos que pos su em os mai o- 
res de sa fi os em re la ção a le var água
tra ta da, co le ta e tra ta men to de es go- 
tos a to dos os ma ra nhen ses”.

A uni ver sa li za ção dos ser vi ços de
sa ne a men to e es go to tra ri am inú me- 
ros be ne fí ci os em di ver sas áre as
econô mi cas e so ci ais, ge ran do ga nhos
que con tri bui ri am pa ra o cres ci men to
na ci o nal. “Quan do ana li sa mos a si tu- 
a ção do sa ne a men to bá si co nos 16
mai o res mu ni cí pi os do es ta do (Ta be- 
la 1), o es tu do mos tra que, em 2019,
de uma po pu la ção de 7,1 mi lhões, vi- 
mos que 3,6 mi lhões de pes so as ain da

mo ra vam em re si dên ci as sem aces so
à água tra ta da, des se nú me ro 184,6
mil re si dem em São Luís. No ca so do
aces so à co le ta de es go to o nú me ro foi
ain da mai or 6,6 mi lhões de ha bi tan tes
mo ra vam em re si dên ci as sem co le ta
de es go to. Na ca pi tal 50,4% da po pu- 
la ção não tem aces so aos ser vi ços de
co le ta de es go to, ou se ja, 554,8 mil ha- 
bi tan tes”, diz o re la tó rio.

Os re cur sos hí dri cos da re gião re ce- 
bem uma car ga de 160,6 mi lhões de
m³ por ano de água po luí da, o que
equi va le a cer ca de 85 mil pis ci nas
olím pi cas de po lui ção por ano ou 233
pis ci nas olím pi cas de po lui ção por
dia.

Ain da que nos úl ti mos 15 anos, en- 
tre 2005 e 2019, te nha ha vi do avan ços
dos ser vi ços de água e es go tos, com
ga nhos equi va len tes a R$ 2,1 bi lhões
em be ne fí ci os ge ra dos pe lo in ves ti- 
men to em sa ne a men to, o es tu do
apon ta a ne ces si da de de in ves ti men- 
tos de R$ 6,3 bi lhões; re cur sos ca pa zes
de in cor po rar qua se 4 mi lhões de pes- 
so as no sis te ma de dis tri bui ção de
água tra ta da e cer ca de 6 mi lhões de
pes so as no sis te ma de co le ta de es go- 
to. Com a uni ver sa li za ção do sa ne a- 

men to até 2040, o Ma ra nhão te ria ga- 
nhos lí qui dos, ou se ja, já des con ta dos
os in ves ti men tos ne ces sá ri os, de R$
11,3 bi lhões em be ne fí ci os e, até 2055,
um ga nho de R$ 13,4 bi lhões.

Com a me lho ria das con di ções de
saú de da po pu la ção do es ta do pe la
che ga da do sa ne a men to, en tre 2021 e
2055, os ga nhos são es ti ma dos em R$
80,2 mi lhões ao ano ou de R$ 2,8 bi-
lhões no pe río do.

Quan do ana li sa mos a

si tu a ção do sa ne a men to

bá si co nos 16 mai o res

mu ni cí pi os do es ta do

(Ta be la 1), o es tu do

mos tra que, em 2019, de

uma po pu la ção de 7,1

mi lhões, vi mos que 3,6

mi lhões de pes so as

ain da mo ra vam em

re si dên ci as sem aces so à

água tra ta da, des se

nú me ro 184,6 mil

re si dem em São Luís

Ganhos sociais, ambientais e econômicos

Além dos ga nhos so ci ais e econô- 
mi cos, há os ga nhos am bi en tais com
a des po lui ção dos ma nan ci ais, ri os,
cór re gos e la gos da re gião, com ga- 
nhos ines ti má veis, se rá um gran de le- 
ga do da uni ver sa li za ção do sa ne a- 
men to no Ma ra nhão.  “O es tu do mos- 
tra que o Ma ra nhão se ria um dos es ta- 
dos bra si lei ros que te ria os mai o res
ga nhos so ci ais, am bi en tais e econô- 
mi cos com a uni ver sa li za ção do sa ne- 
a men to bá si co. Além da me lho ria da
saú de da po pu la ção, da edu ca ção e
mais em pre gos, ala van ca ria mui to o
po ten ci al tu rís ti co a ser de sen vol vi do.
É a con jun ção per fei ta, mas pre ci sa
de ci são do Es ta do e dos mu ni cí pi os,
se não o Ma ra nhão po de per der es se
mo men to his tó ri co”, dis se Édi son
Car los, pre si den te-exe cu ti vo do Ins ti- 
tu to Tra ta Bra sil.

Em abril pas sa do a Se cre ta ria das
Ci da des e De sen vol vi men to Ur ba no

(Se cid), abriu con sul ta pú bli ca (até ju- 
nho) ao an te pro je to de lei com ple- 
men tar es ta du al pa ra ins ti tuir as Mi- 
cror re giões de Sa ne a men to Bá si co no
Es ta do do Ma ra nhão, que faz par te da
pro pos ta de Re gi o na li za ção do Sa ne a- 
men to Bá si co do Es ta do, pre vis ta no
art. 25  da Cons ti tui ção Fe de ral e em
cum pri men to às di re tri zes da Lei nº
14.026, de 15 de ju lho de 2020, de no- 
mi na da No vo Mar co Le gal do Sa ne a- 
men to Bá si co no Bra sil.

O ob je ti vo da no va lei é uni ver sa li- 
zar e qua li fi car a pres ta ção dos ser vi- 
ços no se tor e ga ran tir que, até 2033,
99% da po pu la ção te nha aces so à
água po tá vel e 90% ao tra ta men to e à
co le ta de es go to.

“Atu al men te, 35 mi lhões de bra si- 
lei ros não têm aces so à água tra ta da, e
mais de cem mi lhões não con tam
com ser vi ços de co le ta de es go to. Por- 
tan to, a pro pos ta de re gi o na li za ção do
sa ne a men to sub me ti da à con sul ta
pú bli ca pos sui os se guin tes ob je ti vos:
a pro mo ção da in te gra ção mu ni ci pal;

as se gu rar a vi a bi li da de téc ni ca e
econô mi co-fi nan cei ra da pres ta ção
re gi o nal, com a ins ti tui ção de me ca- 
nis mos que ga ran tam o aten di men to
da po pu la ção dos mu ni cí pi os com
me no res in di ca do res de ren da; as se-
gu rar re cur sos pa ra atin gir as me tas
de uni ver sa li za ção pre vis tas na le gis- 
la ção”, dis se a Se cid.

Além da me lho ria da

saú de da po pu la ção, da

edu ca ção e mais

em pre gos, ala van ca ria

mui to o po ten ci al

tu rís ti co a ser

de sen vol vi do

Eta pas

Cor tes

Mai o res de 80

Ven ci men to

• Cai xa – O ven ci men to se dá em até um ano da úl ti ma
pro va de vi da re a li za da
• Ban co do Bra sil – A pro va de vi da é fei ta no mês de
ani ver sá rio do be ne fi ciá rio
• Bra des co – O ven ci men to da pro va de vi da é o mês em
que o cli en te re ce beu o pri mei ro pa ga men to
• Itaú Uni ban co – O ven ci men to ocor re quan do com -
ple ta do um ano após a re a li za ção do úl ti mo pro ce di -
men to
• San tan der – O ven ci men to da pro va de vi da ocor re
anu al men te com ba se na da ta da con ces são da apo sen -
ta do ria

BE NE FÍ CIO

Fi que aten to aos
pra zos pa ra re a li zar a
pro va de vi da no INSS

Mais de 7,3 mi lhões de se gu ra dos do Ins ti tu to Na ci o- 
nal do Se gu ro So ci al (INSS) ain da pre ci sam fa zer a pro va
de vi da até de zem bro de 2021. Quem não cum prir a exi- 
gên cia te rá san ções que po dem che gar à sus pen são do
pa ga men to de be ne fí ci os por fal ta de atu a li za ção ca das- 
tral. São ser vi do res apo sen ta dos e pen si o nis tas do ser vi- 
ço pú bli co fe de ral e anis ti a dos po lí ti cos que re ce bem
pe lo Re gi me Pró prio de Pre vi dên cia So ci al.

Com a de ci são do pre si den te Jair Bol so na ro de ve tar a
sus pen são da pro va de vi da até de zem bro de 2021, que
foi apro va da pe lo Con gres so, os be ne fi ciá ri os do INSS
pre ci sam fi car aten tos ao ca len dá rio.

O pra zo va ria con for me o mês em que o re ca das tra- 
men to de ve ria ter si do fei to em 2020. Quem fa ria a pro va
de vi da em se tem bro ou ou tu bro de 2020 e ain da não fez
a atu a li za ção de ve re a li zar o pro ce di men to até o dia 30
de se tem bro des te ano.

Em ou tu bro, se rá a vez de quem te ria que fa zer a com- 
pro va ção em no vem bro e de zem bro de 2020.  O se gu ra- 
do não é obri ga do a es pe rar até o mês em que o pra zo
de le aca ba.

A não re a li za ção do ca das tra men to não im pli ca em
can ce la men to ime di a to do be ne fí cio, an tes dis so há ou- 
tras du as eta pas: blo queio e sus pen são do pa ga men to.
Du ran te o mês de se tem bro, quem te ve o be ne fí cio blo- 
que a do em ju nho en tra ago ra na eta pa de sus pen são. Se
ain da as sim não atu a li zar os da dos nes sa se gun da eta- 
pa, o be ne fí cio se rá can ce la do.

Se gu ra dos que já ti ve rem seus be ne fí ci os blo que a dos
e sus pen sos po dem re a ti vá-los di re ta men te no ban co.
Be ne fí ci os can ce la dos tam bém po dem ser re a ti va dos.
Nes se ca so, o se gu ra do te rá que li gar pa ra a cen tral 135 e
agen dar o ser vi ço de re a ti va ção de be ne fí cio. Es se pro- 
ce di men to tam bém po de ser fei to pe lo apli ca ti vo Meu
INSS. Após aces sar o Meu INSS com o nú me ro do CPF e
a se nha ca das tra da, bus que por Re a ti var Be ne fí cio, na
lu pa.

O re ca das tra men to é fei to no ban co on de o apo sen ta- 
do ou pen si o nis ta re ce be seu be ne fí cio (no gui chê de
aten di men to, pe lo cai xa ele trô ni co e até pe lo in ter net
ban king, em al guns ca sos).

Mai o res de 80 anos e pes so as a par tir de 60 anos que
te nham di fi cul da de de lo co mo ção po dem fa zer a pro va
de vi da em do mi cí lio. O be ne fi ciá rio ou um fa mi li ar po- 
de agen dar, pe lo 135 ou pe lo Meu INSS, uma vi si ta de
um fun ci o ná rio do ór gão. Os se gu ra dos com bi o me tria
ca das tra da no TSE (via tí tu lo de elei tor) e no De tran po- 
dem fa zer a pro va de vi da di gi tal, por meio do Meu INSS.

O mês ori gi nal de re no va ção da pro va de vi da é es ta- 
be le ci do pe lo ban co que pa ga o be ne fí cio. O cri té rio va- 
ria de acor do com ca da ins ti tui ção:

Se gun do o INSS, des de o ano pas sa do, mes mo no pe- 
río do em que a pro va de vi da dei xou de ser obri ga tó ria,
por con ta da pan de mia de co vid-19, mais de 28.7 mi- 
lhões de be ne fi ciá ri os fi ze ram o pro ce di men to.

São Luís, terça-feira, 14 de setembro de 2021
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Capital maranhense ultrapassa marca de meio milhão de pessoas totalmente
imunizadas contra a covid-19. A vacinação iniciou em janeiro deste ano

VACINAÇÃO EM SÃO LUÍS

Mais de 540 mil  com 
a segunda dose
CRISTOPHER ROCHA

D
e pois de mui tas vi das per di- 
das e da po pu la ção bra si lei- 
ra pas sar lon gos me ses ten- 
tan do com ba ter o co ro na ví- 

rus, a va ci na se tor nou a mai or es pe- 
ran ça pa ra ven cer es se mal que afe tou 
o mun do in tei ro. A es pe ra fi nal men te 
aca bou pa ra os ma ra nhen ses após a 
pri mei ra do se ter si do apli ca da em ja- 
nei ro de 2021 du ran te um even to no 
Pa lá cio dos Leões on de o go ver na dor 
Flá vio Di no re ce beu cin co pes so as 
pa ra dar iní cio a va ci na ção ofi ci al no 
es ta do.

Oi to me ses após o even to, a va ci na 
se tor nou dis po ní vel a to dos, dis tri- 
buin do as do ses por ida de em or dem 
de cres cen te.

De acor do com o pai nel de co vid-
19, dis po ní vel no por tal de saú de do 
go ver no do Ma ra nhão, já fo ram dis tri- 
buí das no es ta do um to tal de 
6.792.261 do ses con tra a do en ça e 
apli ca das um to tal de 5.653.187, o que 
co bre um to tal de 83,23%. A As tra ze- 
ne ca, pro du zi da no Bra sil pe la Fi o- 
cruz, é a que mais foi apli ca da, com 
3.100.136 do ses in cluin do as pri mei- 
ras e se gun das en quan to a va ci na da 
Jans sen, de do se úni ca, foi a me nos 
apli ca da até en tão com 109.338.

Em São Luís, a va ci na ção or de na da 
por ida de já aca bou vis to que to da a 
po pu la ção aci ma de 12 anos já foi 
cha ma da pa ra to mar a va ci na. Atu al- 
men te, a ca pi tal es tá em pro ces so de 
apli ca ção da se gun da do se se guin do 
as da tas mar ca das no car tão de va ci- 
na ção de ca da ha bi tan te. De acor do 
com a úl ti ma atu a li za ção do Ins ta- 
gram da Pre fei tu ra da ci da de, já fo ram 
1.530.175 do ses dis tri buí das en quan-

ATÉ A ÚLTIMA SEMANA  FORAM 521. 294 APLICAÇÕES DA SEGUNDA DOSE DAS VACINAS.

to 1.329.064 fo ram apli ca das, re pre- 
sen tan do uma ta xa de 86,85% de va ci- 
na ção. Em re la ção às se gun das do ses 
ou do ses úni cas, 540.976 fo ram apli- 
ca das, sig ni fi can do que qua se me ta de 
da po pu la ção já es tá em pro ces so de 
imu ni za ção.

A ci da de es tá va ci nan do os nas ci- 
dos de ja nei ro a ju nho du ran te a ma- 
nhã e os nas ci dos de ju lho a de zem bro 
pe la tar de em se te pon tos di fe ren tes: 
Se brae, UF MA, UE MA, CEU MA, 
UNDB, IF MA Ma ra ca nã e Shop ping 
da Ilha. A va ci na Co ro na vac es tá sen- 
do apli ca da ape nas no Se brae e a As- 
tra ze ne ca tam bém no mes mo lo cal e 
nos dri ve-th roughs da UF MA, UE MA, 
CEU MA e Shop ping da Ilha. A va ci na 
Pfi zer es ta rá sen do apli ca da em to dos 
os lo cais dis po ní veis.

Tam bém já foi ini ci a do o pro ces so 
de apli ca ção da ter cei ra do se da va ci- 
na, ser vin do co mo re for ço con tra a 
do en ça. No dia 26 de agos to, o Ins ta- 
gram da pre fei tu ra pos tou que a apli- 
ca ção des sa do se ini ci a ria no dia se- 

guin te em ido sos com 90 anos ou mais 
e, no fim de se ma na do dia 11, os ido-
sos com 70 anos ou mais já po de ri am 
re ce ber seus re for ços, já ten do si do 
apli ca das 3.792 ter cei ras do ses com a 
atu a li za ção de do min go. Quem to-
mou as du as do ses da Co ro na vac ou 
As tra ze ne ca es tão re ce ben do a ter cei- 
ra do se com a Pfi zer.

O es ta do já ul tra pas sou a mar ca de 
10 mil mor tos pe la do en ça e já pas sou 
de 352 mil ca sos, mas o avan ço da va-
ci na ção nas ci da des es tá dan do re sul- 
ta dos, ain da mais ago ra que São Luís 
se tor nou a pri mei ra ca pi tal bra si lei ra 
a ini ci ar o pro ces so de apli ca ção da 
ter cei ra do se e apre sen tou me lho ra 
em re la ção aos ca sos da do en ça.

De acor do com a Se cre ta ria do Es- 
ta do de Saú de, dos no ve ca sos re gis- 
tra dos no es ta do nas ul ti mas 24 ho ras, 
ne nhum foi na ca pi tal, e o nú me ro de 
ca sos ati vos de co vid-19 so freu uma 
pe que na que da, in di can do um gran-
de avan ço em re la ção às ou tras ca pi- 
tais bra si lei ras.

ROSÁRIO

Médica se recusa a fazer exame em vítima de violência

A VÍTIMA ERA UMA MULHER QUE PRESTOU QUEIXA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NA DELEGACIA DE ROSÁRIO, INTERIOR DO MARANHÃO.

A Po lí cia Ci vil, por meio do Plan tão
da 1ª De le ga cia Re gi o nal de Ro sá rio,
con du ziu na ma dru ga da do úl ti mo
sá ba do (11), uma mé di ca pe lo cri me
de de so be di ên cia ao se ne gar, in jus ti- 
fi ca da men te, a pro ce der o exa me de
cor po de de li to em ví ti ma de vi o lên cia
do més ti ca fa mi li ar, que veio de Ica tu.

A ví ti ma che gou, no iní cio da ma- 
dru ga da do sá ba do (11), ao plan tão
Re gi o nal de Ro sá rio com vá ri as le sões
no cor po, após is so o de le ga do plan- 
to nis ta emi tiu Guia de Exa me de Cor- 
po de De li to pa ra o Hos pi tal Mu ni ci- 
pal de Ro sá rio, pois não ti nha pe ri to
ofi ci al no mu ni cí pio, pa ra a con fec ção
do lau do, pa ra a la vra tu ra do com pe- 

ten te au to de pri são em fla gran te do
agres sor.

De acor do com in for ma ções po li ci- 
ais, a mé di ca dis se que não aten de ria
a ví ti ma e que es ta de ve ria re tor nar
so men te pe la ma nhã do sá ba do (11),
no ou tro plan tão.

Após to mar co nhe ci men to da re cu- 
sa, o de le ga do re gi o nal plan to nis ta,
ra ti fi cou a obri ga ção le gal da ela bo ra- 
ção de tal lau do, após ser no me a da
pe ri ta ad hoc pe la au to ri da de po li ci al,
con so an te os arts. 277, pa rá gra fo úni- 
co, a, b, c, e art. 278, to dos do Có di go
de Pro ces so Pe nal, ain da as sim, in for- 
mou que a pre o cu pa ção mai or da Po- 
lí cia Ju di ciá ria Es ta du al nes ses ca sos é

a não “re vi ti mi za ção” da agre di da, si-
tu a ção que ocor re quan do so fre uma
no va vi o lên cia cau sa da pe lo es ta do,
no pa pel dos agen tes pú bli cos ou por
pro fis si o nais de saú de que não dão o
de vi do aco lhi men to quan do se mais
pre ci sa.

A mé di ca ain da se mos tran do re lu-
tan te, foi de ter mi na da sua con du ção
e a ela bo ra ção do Ter mo Cir cuns tan-
ci a do de Ocor rên cia (TCO) pe lo cri me
de de so be di ên cia, já que a ví ti ma de
vi o lên cia do més ti ca foi en ca mi nha da
pa ra o Hos pi tal Mu ni ci pal de Ba ca- 
bei ra pa ra a re a li za ção do exa me, on-
de foi pron ta men te aten di da pe la mé- 
di ca plan to nis ta.

DESAPARECIDO

Corpo de advogado é
encontrado em Balsas

JAIME PEREIRA ESTAVA DESAPARECIDO DESDE SEXTA-FEIRA.

Na ma nhã de on tem, se gun da-fei ra (13), foi en con- 
tra do, em um ma ta gal pró xi mo ao po vo a do Je ni pa po, na
re gião de Bal sas, o cor po do ad vo ga do Jai me Pe rei ra, de
33 anos, que es ta va de sa pa re ci do des de a úl ti ma sex ta-
fei ra (10).

Jai me foi vis to pe la úl ti ma vez em uma lo ja no cen tro
de Bal sas, on de ele mo ra va. De acor do com os fa mi li a- 
res, ele mo ra va so zi nho, ten ta ram en trar em con ta to
mas per ce be rem que seu ce lu lar es ta va sem co ne xão. A
po lí cia en con trou ves tí gi os de san gue na ca sa de le, que
ha via com pra do re cen te men te.

Ima gens das câ me ras de se gu ran ça dos vi zi nhos
apon ta ram um sus pei to do cri me, que já foi de ti do nes ta
ma nhã. O cor po, en con tra do en ro la do em len çol já em
es ta do de de com po si ção, foi en ca mi nha do ao Ins ti tu to
Mé di co Le gal (IML), pa ra ne crop sia.

AÇAILÂNDIA

Mulher é presa por
matar companheiro

QUEURE DISSE QUE ESTAVA SE DEFENDENDO DE AGRESSÕES.

Um ho mem, iden ti fi ca do co mo Jú ni or Brin gel, foi
mor to com um gol pe de fa ca no pes co ço pe la pró pria
com pa nhei ra, iden ti fi ca da co mo Queu re Brin gel. O cri- 
me acon te ceu na ma dru ga da do sá ba do (11), na ci da de
de Açai lân dia.

De acor do com in for ma ções da Po lí cia Mi li tar, a mu- 
lher afir mou que agiu em le gí ti ma de fe sa, pois es ta ria
sen do agre di da fi si ca men te pe lo com pa nhei ro no mo- 
men to do cri me.

Ain da de acor do com a po lí cia, o Ser vi ço de Aten di- 
men to Mó vel de Ur gên cia (Sa mu) che gou a ser aci o na- 
do pa ra pres tar so cor ro à ví ti ma, que não re sis tiu ao fe ri- 
men to e mor reu. Queu re foi pre sa em fla gran te e au tu a- 
da por ho mi cí dio. A Po lí cia Ci vil con ti nua in ves ti gan do
o cri me.

São Luís, terça-feira, 14 de setembro de 2021
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Moto, animado com a primeira vitória sobre o Castanhal, quer tirar proveito da
vantagem no segundo jogo no Pará e passar para a próxima fase da Série D

SÉRIE D

Papão se prepara
para mais 90 minutos
NERES PINTO

A
vi tó ria por 2 a 0 so bre o Cas ta- 
nhal, no Nho zi nho San tos, 
en cheu de âni mo os jo ga do- 
res, co mis são téc ni ca, di ri- 

gen tes e tor ce do res do Mo to Club, 
mas to dos já es tão vol ta dos pa ra o jo- 
go da vol ta, às 15h do pró xi mo do min- 
go, em ter ri tó rio pa ra en se. Com a van- 
ta gem de po der per der até por um gol 
de di fe ren ça, a equi pe co man da da 
pe lo téc ni co Zé Au gus to re to ma os 
trei na men tos até quin ta-fei ra, da ta 
em que dei xa rá São Luís às 14h30 e 
ini ci a rá vi a gem.

Ape sar da boa van ta gem so bre o 
ad ver sá rio, o téc ni co mo ten se mos- 
tra-se cau te lo so e evi ta o ex ces so de 
oti mis mo. “Va mos des con si de rar es sa 
van ta gem, por que até co me çar o pró- 
xi mo jo go, não va le na da. Ain da res- 
tam 90 mi nu tos e ago ra é se pre pa rar 
pa ra a pró xi ma ba ta lha”, co men tou 
Zé Au gus to após o jo go.

O meia Már cio Di o go des ta cou que 
não há ne nhu ma de sa ven ça en tre ele 
e Ted Lo ve, des ta ques da pri mei ra vi- 
tó ria des se con fron to, e que o cli ma é 
de res pei to e união. “O jo go mos trou 
mais do que nun ca, que es ta mos uni- 
dos”, en fa ti zou.

A se ma na é de ava li a ção mé di ca da 
du pla Már cio Di o go-Ted Lo ve, que ao 
fi nal da par ti da sen ti ram des con for- 
tos mus cu la res. A pre vi são, no en tan- 
to, é de que não se tra ta de ne nhum 
pro ble ma gra ve que pos sa ame a çar a 
pre sen ça de les no jo go de Cas ta nhal. 
Ou tro que se rá ob ser va do é o za guei ro 
Gus ta vo, que dei xou o cam po le si o na-

Au sen te

Re tros pec to

MÁRCIO DIOGO MARCOU UM DOS GOLS DA VITÓRIA DO PAPÃO SOBRE O CASTANHAL-PA.

do no se gun do tem po.

Ain da so bre o jo go con tra o Cas ta- 
nhal, a sur pre sa foi a au sên cia do za- 
guei ro We der Sil va, cu ja es treia ha via 
si do anun ci a da pe lo clu be, da do co- 
mo ins cri to no Bo le tim In for ma ti vo 
Diá rio da Con fe de ra ção Bra si lei ra de 
Fu te bol. O no me de le che gou a cons- 
tar da es ca la ção for ne ci da à im pren- 
sa, mo men tos an tes do jo go, mas em 
se gui da hou ve uma re ti fi ca ção da As- 
ses so ria de Co mu ni ca ção com o se- 
guin te te or: “O za guei ro We der Sil va 
não vai pa ra o jo go co mo es tá na es ca- 
la ção. O jo ga dor caiu no BID nor mal- 
men te, mas no sis te ma, quan do vai se 
mon tar o ti me, ele não apa re ceu. Um 
pos sí vel er ro de sis te ma, mas pa ra o 
clu be não so frer al gu ma pe na li za ção, 

foi de ci di do não es ca lar o atle ta”. As- 
sim, a es treia foi adi a da e quem en- 
trou jo gan do foi za guei ro An der son 
Ce a ren se.

No dia 15 de agos to de 2004, o Mo to 
foi der ro ta do pe lo Cas ta nhal, em São 
Luís, por 5 a 3, no Nho zi nho San tos, 
em jo go da Sé rie C do Bra si lei ro. No 
mes mo mês, dia 22, o Pa pão foi a Cas- 
ta nhal e ga nhou por 3 a 2. É o que in-
for ma o ma te má ti co Ma no el Mar tins, 
acres cen tan do: “Na que le ano, a Sé rie 
C ti nha ain da na Sé rie C o Sam paio 
Cor rêa co mo re pre sen tan te ma ra-
nhen se. Ou tros jo gos: Tu na Lu so 4 x 3 
Mo to, em Be lém, e Mo to 7 x 1 Tu na Lu-
so em São Luís, mas na sequên cia o 
Ru bro-Ne gro ma ra nhen se foi eli mi- 
na do pe lo Li mo ei ro, de Per nam bu co”.

FLAMENGO X GRÊMIO

STJD garante
partida com público

A PARTIDA SERÁ NA NOITE DESTA QUARTA, NO MARACANÃ.

O pre si den te do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça Des por- 
ti va, Ota vio No ro nha, ga ran tiu que não ana li sa rá o pe di- 
do de sus pen são de li mi nar em fa vor do Fla men go pa ra
re a li zar jo gos com pú bli co. 

As sim, o con fron to com o Grê mio, nes ta quar ta-fei ra,
pe la Co pa do Bra sil, no Ma ra ca nã, es tá ga ran ti do com a
pre sen ça de tor ce do res.

O Fla men go con se guiu au to ri za ção do STJD pa ra jo- 
gar com pú bli co, mes mo con tra a von ta de da Con fe de- 
ra ção Bra si lei ra de Fu te bol e a mai o ria dos clu bes que
dis pu tam as com pe ti ções na ci o nais. Com a li be ra ção da
pre fei tu ra do Rio pa ra con du zir três jo gos co mo even tos
tes te, o clu be ini ci ou a ven da de in gres sos e man te rá sua
po si ção.
Na sex ta-fei ra, os clu bes en tra ram com o pe di do pa ra
sus pen der a li mi nar ou an te ci par o jul ga men to da ação
mo vi da pe lo Fla men go, mar ca do pa ra o dia 23. O pre si- 
den te do STJD se gui rá seu ri to nor mal. “Exis te uma li mi- 
nar em vi gor e de ci são é pa ra ser cum pri da. Não ca be
des cum pri men to”.

Exis te uma li mi nar em vi gor e

de ci são é pa ra ser cum pri da. Não

ca be des cum pri men to

ARTHUR EVER TON
Es pe ci al pa ra O Im par ci al

BOLA ROLANDO

Copa FMF começa em novembro

A Fe de ra ção Ma ra nhen se de Fu te bol di- 
vul gou as pri mei ras in for ma ções so bre a
Co pa FMF, pre vis ta pa ra co me çar no dia 8
de no vem bro e ter mi nar no dia 4 de de- 
zem bro. Ha ve rá oi to clu bes par ti ci pan do
da com pe ti ção. A com pe ti ção, que não foi
re a li za da em 2020 de vi do a pan de mia, con- 
ce de rá va gas na Co pa do Bra sil e na Sé rie D
Cam pe o na to Bra si lei ro do ano que vem.

Os seis clu bes con fir ma dos são: Ba ca bal,
IA PE, Im pe ra triz, Ju ven tu de Sa mas, Pi- 
nhei ro e São Jo sé, que dis pu ta ram a pri- 
mei ra di vi são do cam pe o na to es ta du al
des te ano. O cam peão e vi ce da Sé rie B a ser
dis pu ta da, com ple ta rão a lis ta de equi pes
par ti ci pan tes.

Se gun do a FMF, a com pe ti ção é ba si ca- 
men te sub-23, po den do ca da clu be acres- 
cen tar três jo ga do res aci ma da ida de de 23
anos (atle tas nas ci dos a par tir de 1998). A
fe de ra ção não irá co brar ta xa de ins cri ção
de atle tas. Ca da clu be po de rá uti li zar até 8
atle tas ama do res. Os clu bes te rão que ter
no mí ni mo 10 atle tas nas ci dos no Ma ra- 

nhão. Ca da clu be po de ins cre ver até 30 jo- 
ga do res.

Na pri mei ra fa se, são oi to clu bes di vi di- 
dos em dois gru pos. Ca da equi pe com pe te
con tra qua tro opo nen te da cha ve opos ta
em um sis te ma uni li te ral. Após qua tro ro- 
da das da pri mei ra fa se, os dois pri mei ros
co lo ca dos de ca da gru po avan çam pa ra as
se mi fi nais.

O cru za men to pa ra de fi nir os con fron- 
tos das se mi fi nais se rá da se guin te for ma: o
pri mei ro de ca da gru po en fren ta o se gun do
da ou tra cha ve. 

A se mi fi nal e fi nal se rão dis pu ta dos em
jo gos úni cos. Na se mi fi nal, além de jo gar
em ca sa, o ti me de me lhor cam pa nha jo ga
pe lo em pa te. Na fi nal, a equi pe com me- 
lhor apro vei ta men to jo ga rá em ca sa, mas
se hou ver em pa te, a de ci são se rá de ci di da
nos pê nal tis.

Clu bes, tor ce do res, in te gran tes da im- 
pren sa, ou qual quer pes soa in te res sa da,
po de rão en vi ar su ges tões de al te ra ções do
Re gu la men to até o dia 20 de se tem bro,
con for me pre vê o Es ta tu to do Tor ce dor. O
e-mail pa ra en vio das su ges tões é ma.com- 
pe ti cao@cbf.com.br.

FUTSAL

Escolinha do Balsas inicia atividades

Im pe ra triz re ce beu ofi ci al men te a no va
ba se de fun ci o na men to da es co li nha do
Bal sas Fut sal, clu be de fut sal ma ra nhen se.
Com o pa tro cí nio da Equa to ri al Ma ra- 
nhão, por meio da Lei de In cen ti vo ao Es- 
por te, a ini ci a ti va tem por ob je ti vo de sen- 
vol ver ati vi da des vol ta das pa ra o es por te
com cri an ças e ado les cen tes de 10 a 17
anos, de for ma gra tui ta e pre ten de aten- 
der até 50 par ti ci pan tes, ini ci al men te.

Pa ra o pre si den te do clu be, Hallyson
Di as, o lan ça men to da es co li nha tra duz o
va lor do es por te na ci da de e pro mo ve o
pri mei ro pas so no de sen vol vi men to das
cri an ças no fut sal, “Já par ti ci pa mos de
com pe ti ções na ci o nais e es ta du ais, e den- 
tro des ses po los já tem atle tas se des ta- 
can do e dis pu tan do. Pa ra nós é mui to va- 
li o so pro mo ver is so pa ra os me ni nos, a
opor tu ni da de de es ta rem aqui par ti ci- 
pan do. Ho je o ti me adul to já tem tí tu los
es ta du ais, en tão es ses ga ro tos vão po der
fa zer par te da nos sa ca te go ria de ba se e
fu tu ra men te par ti ci par do ti me adul to.”.

O As sis ten te Co mer ci al da Equa to ri al
Ma ra nhão, Lau ro Nas ci men to, que re pre- 
sen tou a em pre sa no lan ça men to do pro- 
je to, afir ma que in cen ti var o es por te é um
dos di re ci o na men tos pro mo vi dos pe la

com pa nhia. “Acre di ta mos mui to no po der
de trans for ma ção e in ves ti mos mui to no
es por te e cul tu ra no nos so es ta do. Den tro
dos nos sos pro je tos já são mais de 111 mi- 
lhões in ves ti dos. Quan do ve mos as cri an- 
ças trei nan do, fi ca mos fe li zes em pro por- 
ci o nar e com par ti lhar es ses mo men tos
va li o sos”, con ta.
Ain da no mês de ju lho, o clu be re a li zou
pro ces sos se le ti vos pa ra as ca te go ri as
Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17. Com
tur mas for ma das, os trei nos se rão re a li za- 
dos du as ve zes por se ma na, nas quar tas e
sex tas-fei ras, das 14h às 16h, no Gi ná sio
da Es co la Frei Gil, se guin do to dos os pro- 
to co los de se gu ran ça re co men da dos.
Quem ain da de se ja se ins cre ver, po de ir
até o gi ná sio du ran te os trei nos ve ri fi car a
dis po ni bi li da de da tur ma. A es co la es tá
lo ca li za da na Rua Ge ne ral Gur jão, 394 –
Ba cu ri. As va gas são li mi ta das.

Além das ci da des de Bal sas e de Im pe- 
ra triz, em bre ve o Bal sas Fut sal irá lan çar a
sua es co li nha em São Luís. O po lo na ca pi- 
tal ma ra nhen se se rá vol ta do tan to pa ra o
fut sal mas cu li no quan to fe mi ni no. Com a
cri a ção des tes três po los, cer ca de 120 cri- 
an ças e jo vens se rão be ne fi ci a dos no to- 
tal.

São Luís, terça-feira, 14 de setembro de 2021
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A votação popular foi encerrada no final da tarde do domingo, 12, quando foram
definidos os três primeiros colocados no concurso cultural

14 e 15/09 (ter ça e quar ta)

16 e 17/09 (quin ta e sex ta)

21, 22 e 24/09 (ter ça, quar ta e quin ta)
 

23/09 (quin ta)

25/09 (sá ba do)

28, 29, 30/09 e 01/10 (ter ça, quar ta,
quin ta e sex ta)
 

VALORIZAÇÃO

Canção “Imã”  vence o
Ilha Bela Festival

A
mú si ca “Imã”, de au to ria do 
im pe ra tri zen se Jo si fran foi a 
gran de ven ce do ra da pri mei- 
ra edi ção do Ilha Be la Fes ti val 

com 44,6% dos vo tos. A vo ta ção po pu- 
lar foi en cer ra da no fi nal da tar de do 
do min go, 12, quan do fo ram de fi ni dos 
os três pri mei ros co lo ca dos no con- 
cur so cul tu ral re a li za do pe la Se cre ta- 
ria de Es ta do da Cul tu ra (Sec ma), em 
alu são ao ani ver sá rio de 409 anos de 
São Luís.

Ao to do, 140 mú si cas fo ram ins cri- 
tas, des tas, 10 fo ram se le ci o na das 
com cri té ri os co mo me lo dia, har mo- 
nia, ori gi na li da de e cri a ti vi da de, e cla- 
ro, São Luís co mo ins pi ra ção. No to tal 
fo ram re ce bi dos 107.438 vo tos.

Jo si fran, o com po si tor e in tér pre te 
de “Imã” é can tau tor e pro du tor mu si- 
cal, nas ci do e cri a do em Im pe ra triz, 
atu al men te re si de em São Luis.

Ele diz que seu tra ba lho au to ral é 
in fluên cia das su as raí zes nor te-nor- 
des te, tra zen do com po si ções e re lei- 
tu ras que aju dam a cri ar uma at mos- 
fe ra bair ris ta in te ri o ra na.

“A eu fo ria tá tão gran de que ain da 
nem sei mui to bem o que di zer. Só sei 
que a fe li ci da de é gran de que nem ca- 
be no pei to. Fiz uma can ção con tan do 
co mo foi ser abra ça do por São Luís e 
ela me de vol veu um abra ço ca lo ro so 
com um ‘xe ro’ no can go te. Obri ga da a 
to dos os ami gos que acre di ta ram no 
meu tra ba lho e vo ta ram mui to”, dis se.

JOSIFRAN, O COMPOSITOR E INTÉRPRETE DE “IMÃ” É CANTAUTOR E PRODUTOR MUSICAL.

A se gun da com po si ção mais vo ta- 
da, com 22,3% dos vo tos, foi “Tam bo- 
reio!”, de La ra Mou ra e Fe li pe Cos ta 
Cruz, in ter pre ta da por La ra. Foi a pri- 
mei ra apre sen ta ção de La ra em um 
pal co, e lo go no pal co do Te a tro 
Arthur Aze ve do.

Gil van Fra zão, can tor e com po si tor 
de “Ci da de de Luz”, fi cou com o ter- 
cei ro lu gar, com 9,3% dos vo tos. O 
ma ra nhen se com mais de 25 anos de 
car rei ra tem tra je tó ria mar ca da por 
apre sen ta ções em di ver sas ci da des do 
es ta do e, atu al men te, nos ba res e res- 

tau ran tes da ca pi tal.
O pri mei ro lu gar do Ilha Be la Fes ti-

val vai re ce ber o prê mio de R$ 
10.000,00; o se gun do co lo ca do R$ 
7.000,00; e o ter cei ro R$ 5.000,00. Do 
quar to ao dé ci mo co lo ca do, se rão pa-
gas as pre mi a ções de R$ 1.000,00.

No dia 8 de se tem bro, da ta em que 
é ce le bra do o ani ver sá rio de fun da ção 
da ca pi tal ma ra nhen se, os in tér pre tes 
das 10 mú si cas clas si fi ca das na pri- 
mei ra eta pa do fes ti val se apre sen ta- 
ram em uma li ve fil ma da di re ta men te 
do pal co do im po nen te Te a tro Arthur 
Aze ve do.

Se guin do to das as re co men da ções 
sa ni tá ri as de pre ven ção à Co vid-19, as 
apre sen ta ções no Te a tro Arthur Aze-
ve do não fo ram aber tas ao pú bli co, 
que pô de as sis tir o fes ti val sem sair de 
ca sa. Ao tér mi no da li ve, a vo ta ção po- 
pu lar foi aber ta e se guiu até as 18h do 
úl ti mo do min go, em link dis po ni bi li- 
za do pe la Sec ma.

INCLUSÃO

Sesc Mãos à Obra promove oficinas sobre inclusão
O Sesc Mãos à Obra é um pro je to de

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

Nes ta edi ção, pro pon do am pli ar o
diá lo go e a re fle xão so bre aces si bi li- 
da de cul tu ral, a en ti da de po ten ci a li- 
zou as ações de for ma ção e ex pe ri ên- 
ci as sen so ri ais ofer tan do ofi ci nas, um
de ba te pre sen ci al e uma exi bi ção de
cur tas in clu si vos com me di a ção.

Des ti na das a ges to res cul tu rais,
pro du to res, es tu dan tes, pes so as com
de fi ci ên cia, mo vi men tos em de fe sa
dos di rei tos da pes soa com de fi ci ên- 
cia, os in te res sa dos po dem se ins cre- 
ver gra tui ta men te pe los res pec ti vos
links. Co nhe ça abai xo o cro no gra ma e
a pro pos ta de ca da ação for ma ti va:

Ofi ci na – “Aces si bi li da de tá ON: ati- 
tu des pa ra uma re de so ci al aces sí- 
vel” – An dre za Nó bre ga/PE
Nes ta ofi ci na os par ti ci pan tes te rão a
opor tu ni da de de co nhe cer os fun da- 
men tos da aces si bi li da de co mu ni ca- 
ci o nal e da sua apli ca bi li da de nas re- 
des so ci ais. Atra vés de uma abor da- 
gem teó ri co-prá ti ca se rão apre sen ta- 
das so lu ções al ter na ti vas e ati tu des
aces sí veis pa ra uma re de so ci al mais
de mo crá ti ca.

9h às 12h – Pla ta for ma Te ams
https://forms.gle/9rSh4VG4R8Uz4XJt7

Ofi ci na “Cor po, Mo vi men to e Sen- 
so ri a li da de” – Sil va na Roc co/RJ
Par tin do da in ves ti ga ção do cor po em
mo vi men to na ex pe ri men ta ção de
sua sen so ri a li da de atra vés de ob je tos
sen so ri ais ins pi ra dos nas obras de
Lygia Clark, a pro pos ta des sa ofi ci na é
ofe re cer es tra té gi as e cri ar pos si bi li- 
da des que ins tru men ta li zem cor pos
ne ru ro tí pi cos pa ra o en con tro com
cor pos neu ro di ver sos, se ja na clí ni ca,
na es co la, em ca sa ou na rua, tor nan- 
do es ses am bi en tes mais aces sí veis a
pes so as au tis tas.

14h às 18h – Pla ta for ma Te ams
https://forms.gle/C79rrKwETrCmxcgr8

Ofi ci na – “Re cur sos Di dá ti cos Aces- 
sí veis em Ar tes Vi su ais” – Pal lo ma de
Cas tro/MA
A ofi ci na tem o ob je ti vo de pro por a
ela bo ra ção de re cur sos adap ta dos,
co mo jo gos e ma te ri ais di dá ti cos vi su- 
ais e tá teis, a par tir de ex po si ções ar- 
tís ti cas que par ti ci pa ram do Pro je to
Mãos a Obra da ga le ria de Ar te do
Sesc/Ma, afim de que tais re cur sos,
au xi li em o pro ces so de me di a ção cul- 
tu ral pro mo ven do a frui ção mais am- 
pla e sig ni fi ca ti va do ob je to ar tís ti co e
su as múl ti plas lei tu ras, le van do em
con si de ra ção as ne ces si da des e po- 
ten ci a li da des do pú bli co em ques tão.

14h30 as 17h30 – Sa la Sesc de Ex po- 
si ções/ Pla ta for ma Te ams e Clas s ro- 
om
https://forms.gle/unD1fuU8sustz8hn6

Exi bi ção de cur tas in clu si vos com
me di a ção – Ma no e la Meyer/RJ
A “Mos tra Sen tir gra fia” ex plo ra o au- 
di o vi su al pa ra além do que é vi sí vel. O
even to é par te de um pro je to que de- 
sen vol veu ofi ci nas de fo to gra fia pa ra
pes so as com de fi ci ên cia vi su al no in- 
te ri or do Pi auí, e re sul tou em cur tas
ex pe ri men tais so bre pro ces sos mui to
atre la dos à vi são, mas pas sí veis de es-
ti mu lar tan tas ou tras per cep ções. Se- 
rão exi bi dos seis fil mes cur ta-me tra- 
gem, que tra tam da re la ção en tre ce- 
guei ra e pro ces so ar tís ti co, com a ado-
ção de lin gua gens hí bri das en tre do- 
cu men tal e fic ção. A voz over em par te
de les é de pes so as vi den tes que ana li- 
sa ram as fo tos pro du zi das du ran te as
ofi ci nas, sem sa be rem co mo e por
quem fo ram fei tas.

15h – Pla ta for ma Go o gle Me et
https://forms.gle/aan3aPiBbBRRDvU

De ba te pre sen ci al “Aces si bi li da de
nos mu seus: de sa fi os e con quis tas”
Ga bri e la Cam pos (Mu seu de Ar tes Vi-
su ais) e Amé lia Cu nha (Mu seu His tó- 
ri co e Ar tís ti co do Ma ra nhão)
10h – Mu seu de Ar tes Vi su ais do Ma ra- 
nhão – MAV (Rua Por tu gal – Cen tro
His tó ri co)
https://forms.gle/ufvM5TuvBCSM4nS

Ofi ci na – “Au di o des cri ção em Apre- 
sen ta ções Cul tu rais” – Ales san dra Pa-
ja ma/MA
Pro fis si o nal da área de Con sul to ria,
as ses so ria, au di o des cri ção, pa les tras

FEZ HISTÓRIA

Anitta é primeira brasileira
a se apresentar no VMA

APRESENTAÇÃO FOI  EXIBIDA NO INTERVALO DA PREMIAÇÃO.

Anit ta se apre sen tou pe la pri mei ra vez no MTV Vi deo
Mu sic Awards 2021 nes te do min go, 12. Com uma per fo- 
man ce da mú si ca Girl From Rio, a can to ra foi a pri mei ra
bra si lei ra a fa zer um show na pre mi a ção, que ocor reu
em No va York, nos Es ta dos Uni dos. A fun kei ra e as bai la- 
ri nas de la le va ram mui ta dan ça com ima gens do Rio de
Ja nei ro ao fun do. A apre sen ta ção foi gra va da e exi bi da
no in ter va lo da pre mi a ção.

Em abril des te ano, a bra si lei ra ga nhou o prê mio de
Me lhor Ar tis ta Fe mi ni na no La tin Ame ri can Mu sic
Awards 2021. Além dis so, o lan ça men to do sin gle Girl
From Rio co lo cou a can to ra no Top 50 das rá di os nor te-
ame ri ca nas.

O per fil no Ins ta gram da MTV Bra sil com par ti lhou di- 
ver sos re gis tros de Anit ta se pre pa ran do pa ra o even to e
no ta pe te ver me lho. A pró pria can to ra tam bém pu bli- 
cou uma fo to a ca mi nho da pre mi a ção com a le gen da:
“En trar no VMA co mo a pri mei ra ar tis ta bra si lei ra da
his tó ria foi mais ou me nos as sim”.

A fun kei ra ain da re ce beu o apoio de di ver sas per so- 
na li da des bra si lei ras que, nos co men tá ri os do post de la
e nos sto ri es, co me mo ra ram a par ti ci pa ção no even to,
co mo Pa bl lo Vit tar, Jul li e te e Du da Be at.

DISNEY+

Divulgado primeiro trailer
da série Gavião Arqueiro

GAVIÃO ARQUEIRO SERÁ A 4ª SÉRIE LIVE-ACTION DA DISNEY+.

A Disney+ di vul gou, nes ta se gun da-fei ra (13), o pri- 
mei ro trai ler de Ga vião Ar quei ro, no va sé rie do ser vi ço
de stre a ming. No ví deo, é vis to o en con tro en tre o ex-
vin ga dor Clint Bar ton e Ka te Bishop, uma ar quei ra de 22
anos que so nha em se tor nar uma su per-he roí na.

Pro ta go ni za do por Jeremy Ren ner e Hai lee Stein- 
feld, o se ri a do tem pre vi são de es treia pa ra 24 de no vem- 
bro. 

Além de Ren ner e Hai lee, o elen co con ta com os ato- 
res Flo ren ce Pugh, Ve ra Far mi ga, Fra Fee, Tony Dal ton,
Ala qua Cox, e Zahn Mc Clar non.

O ro tei ro e a pro du ção fi cam por con ta de Jo nathan
Igla, que tam bém tra ba lhou no se ri a do Mad men.

Ga vião Ar quei ro se rá a quar ta sé rie li ve-ac ti on do
Uni ver so Ci ne ma to grá fi co Mar vel pro du zi do pe la
Disney+. Ain da em 2021, o ser vi ço de stre a ming lan- 
çou Wan da Vi si on, Fal cão e o Sol da do In ver nal e Lo ki.

São Luís, terça-feira, 14 de setembro de 2021
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Latam reforça frota

A La tam anun ci ou que ain da es te mês vai
in te grar um no vo mo de lo de ae ro na ve na
fro ta do País, o Bo eing 787 Dre am li ner. Com
is so, a com pa nhia se rá a pri mei ra aé rea do
Bra sil a ope rar es te avião no ter ri tó rio na ci o-
nal após tér mi no do pro ces so de cer ti fi ca- 
ção jun to à Anac. Ao to do, se rão qua tro ae ro- 
na ves pro ve ni en tes da fro ta do Gru po La tam
no Chi le des ti na das às ope ra ções no Bra sil –
a pri mei ra já se en con tra em Gua ru lhos.

Palco Giratório

Com fo co na va lo ri za ção da cul tu ra e dos
gru pos de ar tes cê ni cas do país, o Sesc re tor-
na es te ano com o pro je to Pal co Gi ra tó rio,
mas ago ra com no vo mo de lo: o Fes ti val Di gi- 
tal Pal co Gi ra tó rio. A 23ª edi ção tem iní cio no
dia 30 de se tem bro e se rão 17 trans mis sões
ao vi vo dos es pe tá cu los, pe lo ca nal do
Youtube Sesc Bra sil. Elas vão subs ti tuir o cir- 
cui to que, an tes da pan de mia, ro da va o país
de for ma pre sen ci al. 

Com a pro xi mi da de do pe río do na -
ta li no, a Câ ma ra de Di ri gen tes Lo jis -
tas de São Luís / CDL já co me ça a
pre pa rar a re a li za ção da cam pa nha
Na tal Show de Prê mi os, pa ra es ti mu -
lar as ven das no co mér cio. O pre si -
den te da CDL São Luís, Fá bio Ri bei ro
(fo to), res sal ta a im por tân cia da pro -
mo ção di an te do ce ná rio cau sa do pe -
la pan de mia: “Mes mo com a am pla
co ber tu ra va ci nal que es tá nos per -
mi tin do o con tro le da Co vid-19, o pe -
río do ain da é de sa fi a dor e pa ra ter -
mos bons re sul ta dos em de zem bro é
fun da men tal ter di fe ren ci ais no pro -
ces so de con su mo. A pro mo ção é
uma es tra té gia que aju da o lo jis ta
par ti ci pan te a ter mai or flu xo de cli -
en tes nas com pras na ta li nas, atraí -
dos pe lo sor teio”, ex pli ca Ri bei ro.

De acor do com ci rur -
gião on co ló gi co do
Cor po Clí ni co da On co -
ra dium São Luís, Re de
On co, Le o berth Sil va
Araú jo, faz um aler ta
so bre o cân cer de in -
tes ti no. Se gun do ele, a
par tir dos 50 anos –
ida de con si de ra da co -
mo um dos fa to res de
ris co – é im por tan te
bus car aten di men to
pa ra o ras tre a men to do
cân cer de in tes ti no,
por meio da co lo nos -
co pia. 

Na pro gra ma ção do Te -
a tro Sesc de se tem bro,
a atra ção des ta sex ta-
fei ra, 17, às 19h, é o
Poc ket Show “Eu Sou
Mu lher” com Isa bel le
Pas si nho, co mo par te
do pro je to Mãos a
Obras. “Eu Sou Mu -
lher” é a pro vo ca ção
de uma ar tis ta com de -
fi ci ên cia quan to à de -
su ma ni za ção do fe mi -
ni no, em re la ção aos
cor pos de mu lhe res
com de fi ci ên cia”, de fi -
ne  Isa bel le Pas si nho.

Trainee 2022 da VLI

Ten do o ob je ti vo de se le ci o nar e pre pa rar jo-
vens pro fis si o nais, a com pa nhia de so lu ções lo-
gís ti ca que ope ra ter mi nais, fer ro vi as e por tos,
VLI, abriu ins cri ções pa ra o pro ces so se le ti vo do
Pro gra ma de Trai nee 2022, que es tá vol ta do pa ra
ca pa ci ta ção das fu tu ras li de ran ças da em pre sa.
O pro gra ma fo ca em pos si bi li tar a vi vên cia da
ino va ção na prá ti ca, por meio do aces so a áre as
e lí de res es tra té gi cos da com pa nhia. Pa ra par ti- 
ci par, bas ta se ins cre ver no si te https://www.vli-
lo gis ti ca.com.br/car rei ras até o dia 15 de se tem-
bro. O pro ces so se rá to do on-li ne.

Homenagem do governador

Alu nos da re de es ta du al pre mi a dos nas Olim- 
pía das do Co nhe ci men to e em ou tros even tos
ci en tí fi cos fo ram ho me na ge a dos pe lo go ver na- 
dor Flá vio Di no com re co nhe ci men to. A ce- 
rimô nia ocor reu no Te a tro João do Va le, Cen tro
His tó ri co, nes ta se gun da-fei ra, 13, com a pre- 
sen ça de 74 es tu dan tes dos Cen tros Edu ca Mais.
To dos me da lhis tas de com pe ti ções. As Olím pi a- 
das do Co nhe ci men to são con cur sos de gran de
im por tân cia e es ti mu la mos a par ti ci pa ção de
nos sos es tu dan tes, pois, é uma for ma de apri- 
mo rar o co nhe ci men to.

Novo golpe na praça

O Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão, por meio
do Cen tro de Apoio Ope ra ci o nal do Con su mi- 
dor, pro du ziu uma car ti lha pa ra aler tar os con- 
su mi do res so bre o cha ma do gol pe da car ta de
cré di to con tem pla da, tam bém co nhe ci do co mo
gol pe do fal so fi nan ci a men to ou ain da gol pe do
con sór cio. De acor do com a co or de na do ra do
CA Op Con su mi dor e ti tu lar da 2ª Pro mo to ria de
Jus ti ça de De fe sa do Con su mi dor de São Luís,
Lí tia Ca val can ti, es sa no va mo da li da de de gol pe
ga nhou for ça nos úl ti mos anos, prin ci pal men te
por con ta da pan de mia.

Pra curtir

Se guem até dia 24
pró xi mo, as Ins cri -
ções do Edi tal CCVM
Apoia, uma ini ci a ti va
do Ins ti tu to Cul tu ral
Va le e do Cen tro Cul -
tu ral Va le Ma ra nhão,
com o ob je ti vo de va -
lo ri zar e fo men tar a
cul tu ra lo cal.

Po dem se ins cre ver
ar tis tas, pro du to res,
gru pos e fa ze do res da
cul tu ra po pu lar de
to do o es ta do.

As ins cri ções se rão
acei tas até o dia 24 de
se tem bro. 

O re gu la men to do
edi tal es tá dis po ní vel
no si te do Ins ti tu to
Cul tu ral Va le e no si te
do CCVM.

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)
nes sa úl ti ma sex ta-
fei ra, 10 de se tem bro,
den tro da pro gra ma -
ção do tra di ci o nal
fes te jo de São Jo sé de
Ri ba mar.

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
es ta rão ex pon do seu
tra ba lho ain da nos
di as 17 e 24 de se tem -
bro, das 16 às 19h.

São Luís, terça-feira, 14 de setembro de 2021
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constantes no Termo de Referência (Anexo I), parte integrante do Edital. Tipo de licitação: Menor 

Preço. Data de abertura: 24 de setembro de 2021, às 09:00 horas (horário de Brasília/DF). 

Local: www.comprasgovernamentais.gov.br. O edital é gratuito e está à disposição dos 

interessados para consulta e retirada nos endereços www.comprasgovernamentais.gov.br e 

www.trt16.jus.br. Maiores informações no endereço Av. Senador Vitorino Freire, 2001 - 3º 

andar - Areinha – São Luís/MA - Seção de Aquisições Públicas ou pelos telefones (0xx98) 

2109-9378/9379/9421/98424-6218 das 08 às 17 horas.


