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Flávio Dino
participa da
abertura
do programa
Dívida Zero

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

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

SANEAMENTO BÁSICO

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

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

Sonia Sousa assume
vaga de Beto Castro
na Câmara de São Luís
PÁGINA 3

SÉRIE D: Moto Club se prepara
para mais 90 minutos

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
PÁGINA 10

STJD garante partida com público
no jogo entre Flamengo x Grêmio
PÁGINA 10

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

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

PÁGINA 5

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.
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CONGRESSO

CONTRA BOLSONARO

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

O

s atos que ocorreram na manhã deste domingo (1) em
defesa do impeachment do
presidente Jair Bolsonaro,
foram marcados por baixa adesão do
público. Organizados pelos grupos de
centro-direita Movimento Brasil Livre
(MBL), Vem Pra Rua (VPR) e Livres, os
protestos foram realizados em cinco
capitais brasileiras, sem atrair grandes setores da esquerda. À tarde, estão
previstas manifestações em outras
dez capitais.

Belo Horizonte e Rio reuniram os
maiores contingentes até agora. Na
capital ﬂuminense, o grupo começou
a se concentrar em Copacabana às
10h. No carro do VPR, um cartaz mostrava o presidente Jair Bolsonaro e o
ex-presidente Lula (PT) atrás das grades, rompendo a trégua declarada para atrair representantes da esquerda.
Organizadores haviam deixado de lado o mote “Nem Bolsonaro, nem Lula”
e decidido focar somente no impeachment do presidente da República.
O PDT declarou apoio ao ato, mas o
movimento não teve adesão formal
de outras das principais siglas de esquerda, como PT e PSOL. Tampouco
essa trégua parece ter sido assumida

por parte dos ativistas presentes nos
atos, como ﬁcou claro em Copacabana.
Os poucos manifestantes de partidos de esquerda presentes na manifestação contra o presidente Bolsonaro no Rio se colocaram ao lado do carro do MBL. Bandeiras do movimento
da centro-direita e dos partidos foram
balançadas lado a lado na orla. Mais
perto do carro do VPR, uma faixa
grande reforçava a rejeição ao presidente e ao petista.
Candidato à Presidência pelo Novo
em 2018, o empresário João Amoêdo
esteve no ato do Rio. Questionado pelo Estadão sobre o embate entre os
dois carros de som, que vinham defendendo causas diferentes, ele se colocou ao lado do MBL, que “esqueceu”
Lula e se concentrou na bandeira do
impeachment.
Em Belo Horizonte, o ato na Praça
da Liberdade ganhou força por volta
das 11h. Imagens compartilhadas pelo MBL nas redes sociais mostram o
público vestido majoritariamente de
branco, como pedido pelos organizadores, no intuito de evitar a contraposição entre o vermelho associado à esquerda e o verde e amarelo das manifestações bolsonaristas. “Não estou
nem aí para a participação da esquerda. O nosso movimento é de direita”,
aﬁrmou o piloto de avião Cláudio
Costa Pereira, um dos coordenadores
do ato na capital mineira. O estudante
de direito César Peret, também parte
da coordenação, disse que a participação dos movimentos e partidos de
esquerda ﬁcou “no ar”, mas os grupos
não apareceram.

Em Salvador, partidários do PDT,
Novo e do Livres se uniram no protesto contra o presidente Jair Bolsonaro
no Farol da Barra. Fora do foco planejado para as manifestações pelo Brasil, apenas algumas dezenas de pessoas compareceram.
Na capital do Espírito Santo, a manifestação começou às 9h30, na Praça
do Papa. Após a concentração, os manifestantes saíram em carreata pela
Terceira Ponte até chegar à Prainha,
em Vila Velha. Segundo a PM, cerca de
80 veículos participaram do ato, que
foi encerrado sem ocorrências.
Diferentemente do que foi decidido em alguns Estados, no Espírito
Santo a manifestação manteve o lema
“nem Lula, nem Bolsonaro”. Por isso,
partidos como o PT e o PSOL não aderiram aos atos. O PSB e o PDT convocaram a militância para os protestos,
mas não houve grande adesão.

São Luís

Em São Luís, manifestantes se reuniram na Praça do Pescador a partir
das 9h para pedir o impeachment do
presidente Bolsonaro. Com faixas e
cartazes “Fora, Bolsonaro”, o movimento uniu o MBL a representantes
do Novo, PDT, Cidadania e Rede, além
de integrantes de igrejas evangélicas,
em críticas ao presidente.
Para o presidente estadual do Novo
no Maranhão, Leonardo Arruda, “Bolsonaro é o maior estelionatário eleitoral do século 21”: “Ele enganou todos
os seus eleitores e grande parcela da
população. Crime de responsabilidade ﬁscal é carta marcada de seu governo. O impeachment é a saída”.

RACHADINHAS

STF adia julgamento sobre foro de Flávio Bolsonaro
JEFFERSON RUDY

Resolver impasse dos
precatórios é prioridade
do governo na semana
O governo deve conhecer com mais clareza, nesta semana, os efeitos políticos da divulgação da “Carta à Nação”, na qual o presidente Jair Bolsonaro recuou das
ameaças que fez ao Supremo Tribunal Federal (STF) nos
atos do feriado da Independência.
Nos próximos dias, a maior prioridade da equipe
econômica será a retomada do diálogo com a Corte para
solucionar o impasse sobre o pagamento dos precatórios — dívidas da União reconhecidas pela Justiça e que
preveem para 2022 uma despesa de R$ 89 bilhões, o
equivalente a 65% acima dos R$ 54,7 bilhões deste ano.
Antes das manifestações, nas quais Bolsonaro disse
que não cumpriria decisões do ministro Alexandre de
Moraes, do STF, a equipe econômica vinha negociando
com o presidente do Supremo, Luiz Fux, uma forma de
cumprir as decisões judiciais sem comprometer o teto
de gastos — emenda constitucional que limita o aumento das despesas da União à inﬂação do ano anterior. As
discussões envolveram também os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG).
Sem uma solução para os precatórios, chamados de
“meteoro” pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, o
governo não terá como cumprir a meta de turbinar o
Bolsa Família, uma medida que poderia ajudar a conter
a queda de popularidade de Bolsonaro, às vésperas de
um ano eleitoral.
Além disso, o impasse deixará o Executivo sem verbas
para atender às emendas do relator do orçamento da
União, que têm sido usadas para ﬁnanciar obras e outros investimentos de parlamentares aliados nos respectivos redutos eleitorais.
Durante as negociações, Fux informou que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), do qual também é presidente, poderia atuar como mediador e editar uma resolução para regulamentar essa questão.
O magistrado propôs, inclusive, uma solução para o
impasse. Segundo ele, seria estabelecido um teto de gastos para pagamento de precatórios, correspondente ao
valor pago por essas dívidas em 2016 — ano da promulgação da Emenda Constitucional do teto de gastos —
com correção pela Selic. O que superasse esse valor em
determinado ano seria encaminhado para o exercício
ﬁscal seguinte.
Paulo Guedes aprovou a ideia de Fux, apresentada
depois que o governo enviou ao Congresso uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) com previsão de parcelamento do pagamento dos precatórios. Segundo o
ministro, a solução defendida pelo presidente do Supremo seria “mais efetiva, mais rápida e mais adequada juridicamente” do que a PEC. Porém as conversas voltaram à estaca zero depois das agressões proferidas por
Bolsonaro contra a Corte.
Agora, após a divulgação da “Carta à Nação”, cuja elaboração foi orientada pelo ex-presidente Michel Temer
(MDB), o governo tem esperanças de que o diálogo com
o Supremo seja retomado.
Na última sexta-feira, ao falar para investidores estrangeiros em evento do Credit Suisse, Guedes aﬁrmou
que o recuo de Bolsonaro “colocou tudo de volta aos trilhos”. Disse também que, a partir de hoje, voltaria a tratar dos precatórios com Fux e os presidentes das duas
Casas do Congresso.

Sócio oculto

FLÁVIO É ACUSADO DE PECULATO POR TER CONTRATADO FUNCIONÁRIOS FANTASMAS EM UM ESQUEMA DE PAGAMENTOS.
O ministro Nunes Marques, presidente da segunda turma do Supremo
Tribunal Federal (STF), retirou de
pauta o julgamento sobre o caso das
rachadinhas.
O recurso do Ministério Público do
Rio de Janeiro (MPRJ) que tenta devolver para a primeira instância a investigação contra Flávio Bolsonaro
(Patriota/RJ) estava marcado para ser
julgado nesta terça-feira (13).

O processo de relatoria

levou o caso da primeira
Em 31 de agosto, a pauta deveria ter
sido analisada pela segunda turma da
Corte, mas a defesa do ﬁlho do presidente conseguiu fazer com que o processo fosse postergado. Desta vez,
Nunes Marques retirou o caso de pauta.
Flávio (sem partido) é acusado de
peculato, por ter contratado funcionários fantasmas em um esquema em
que estes devolviam a maior parte dos
vencimentos pagos pela Assembleia
Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

do ministro Gilmar
Mendes sofreu seu

Uma decisão do

segundo adiamento em

Tribunal de Justiça do

menos de um mês.

Rio de Janeiro (TJRJ)

à terceira instância, sob
justiﬁcativa de que
Flávio Bolsonaro tinha
direito a foro
privilegiado. O caso
então foi deslocado para
o próprio TJ/RJ.
Em 25 de junho do ano passado, a
Corte concedeu foro especial a Flávio
Bolsonaro, deslocando-o de uma vara
de primeira instância para o próprio
TJRJ.

As atenções do governo também estarão voltadas,
nos próximos dias, à retomada dos depoimentos na CPI
da Covid, que haviam sido interrompidos em razão das
manifestações bolsonaristas da semana passada.
Para amanhã, está marcada a oitiva do advogado
Marcos Tolentino da Silva. Ele é apontado por senadores
independentes e de oposição como sócio oculto da FIB
Bank, empresa que forneceu à Precisa Medicamentos
uma garantia irregular de R$ 80,7 milhões no negócio de
compra da vacina indiana Covaxin pelo Ministério da
Saúde. O contrato de aquisição do imunizante foi suspenso por suspeitas de irregularidades.
Para a quarta-feira, está agendado o depoimento do
advogado Marconny Nunes Ribeiro Albernaz, acusado
de fazer lobby para empresas interessadas em vender
para o governo federal. Com essa oitiva, a CPI pretende
apurar o envolvimento do advogado em negociações
para a venda da Covaxin e de testes de covid-19 para o
Ministério da Saúde. Além disso, a comissão quer conhecer melhor a relação de Albernaz com a família do
presidente Bolsonaro.

Internet

A Consultoria Legislativa do Senado deve concluir,
nesta semana, uma avaliação sobre a constitucionalidade da medida provisória assinada por Bolsonaro para alterar o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2024) e limitar a remoção de conteúdos abusivos publicados nas
redes sociais.
Segundo aﬁrmou ontem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o estudo da consultoria vai basear a decisão da Casa de devolver ou não a MP ao Planalto.
Aprovado em 2014, o Marco Civil da Internet estabelece direitos e deveres para os usuários das redes sociais
no Brasil.
O texto da MP cria regras para a moderação de conteúdos nesses espaços e determina que a exclusão, a
suspensão ou o cancelamento de contas e perﬁs só poderá ser realizado com justa causa e motivação.
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MINISTÉRIO PÚBLICO

13pessoas denunciadas
pordesvioderecursos
Irregularidades foram descobertas em investigação, após receber denúncia de
falsificação de Requerimento de Empresário utilizado na Junta Comercial do Maranhão

A

5ª Promotoria de Justiça Especializada de Timon ingressou, em 25 de agosto, com
uma denúncia contra 13 pessoas por integrarem uma organização
criminosa que teria desviado recursos
públicos de convênios ﬁrmados entre
entidades do município e o Estado do
Maranhão.
Foram denunciados Edinaldo Medeiros Pereira, Francisco de Fátima
Santos Lima (presidente da Liga Desportiva Timonense), Zuleide de Sousa
Lima (presidente do Instituto Vida e
Ação), Odelívia Freitas Rodrigues (sócia-administradora da Max Vox Publicidade e Propaganda Ltda.), Ismael
Lopes Alves, Eliomar Feitosa Júnior,
Laura Freire Caetano, José dos Santos
Oliveira, Valdércio Oliveira Machado,
Artur Nunes de Sousa Pereira, Gislane
Laise Rodrigues de Sousa, Jozivaldo
dos Santos Correia e José Alves de Oliveira Neto.
As irregularidades foram descobertas em investigação da Promotoria,
com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações
Criminosas (Gaeco) e do 1° Departamento de Combate à Corrupção de Timon, após receber a informação de
que Edinaldo Medeiros Pereira falsiﬁcou documento público de Requerimento de Empresário utilizado na
Junta Comercial do Maranhão, alterando as atividades de uma empresa.
O contador havia sido contratado
para dar baixa na empresa, mas, na
verdade, mudou seu ramo de atuação
da venda de confecção e acessórios
para prestar serviços de contabilidade, sem conhecimento da proprietá-

ria da empresa. O objetivo foi utilizála para a emissão de notas ﬁscais de
serviços não executados para fazerem
parte das prestações de contas de
convênios ﬁrmados com o Estado do
Maranhão.
A dona da empresa tomou conhecimento da situação ao receber a visita
de um ﬁscal da Prefeitura de Timon,
notiﬁcando a existência de débitos
junto à Secretaria Municipal de Finanças que somavam R$ 1.456,40.
Além disso, ela foi notiﬁcada pelo
Conselho de Contabilidade e pela Polícia Federal para responder por um
possível ato criminoso de exercício
ilegal de proﬁssão, visto que não era
contadora.
As assinaturas constantes do documento apresentado à Junta Comercial
e em uma suposta procuração, dando
poderes a Edinaldo Pereira para representar a empresária, divergem
grosseiramente, levando a crer que foram falsiﬁcadas pelo contador.
O próprio Edinaldo Pereira, ouvido
pelo Ministério Público, aﬁrmou que
“estava precisando de uma empresa
para prestar contas de uns convênios,
e em razão do lapso temporal modiﬁcou o ramo da empresa”.
Falsiﬁcação de cheques emitidos
Outro tipo de falsiﬁcação foi identiﬁcado nos cheques emitidos pelas entidades envolvidas. Os cheques eram
pagos a pessoas distintas daquelas
que constavam nas prestações de
contas dos convênios. De acordo com
as investigações, Francisco de Fátima

Santos e Zuleide Lima adulteravam os
cheques emitidos com a substituição
dos nomes dos destinatários.
Laura Caetano e José dos Santos
Oliveira emprestavam seus nomes para serem colocados nos cheques, como se tivessem prestado o serviço
descrito, e endossavam os documentos em favor de Edinaldo Pereira. Já
Francisco de Fátima Lima, Artur Pereira, Gislane de Sousa e Jozivaldo
Correia também emprestavam seus
nomes e endossavam cheques em benefício de José Alves de Oliveira Neto.

Contas fraudelentas
Segundo a denúncia, “O esquema
era comandado pelo contador Edinaldo que elaborava os projetos e angariava os recursos em desfavor das
entidades, ao final realizavam as
prestações de contas de forma fraudulenta, com empresas de fachada,
pagamento em duplicidade por serviços não realizados e falsificação de
cheques”.
De acordo com as investigações, o
dano causado aos cofres públicos foi
de R$ 129.240,00. Em valores corrigidos, o prejuízo chega a R$
226.279,52. Entre os crimes constantes da Denúncia estão a falsificação
de documentos público e particular,
falsidade ideológica, peculato e organização criminosa. Por se tratar de
organização criminosa, o processo
foi deslocado para a 1ª Vara Criminal
de São Luís, que detém competência
para julgar o feito.

Farelos na 3ª Via
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. A esquerda que não
consegue se unir em qualquer proposta contra quem quer que seja também não acredita no quebrar de asas do MBL/VPR, maior
responsável pelo golpe de 2016 e pelo bolsonarismo hoje no poder.
Tentar hoje se unir à esquerda, ou a esquerda tentar tirar uma
“casquinha” com os “meninos” do MBL seria o mesmo que tentar
fazer rapadura de limonada. O Brasil mudou muito de 2016 para
2021. A derrubada Dilma Rousseff pelo argumento das pedaladas
ﬁscais só permitiu a fertilização do terreno para a Direta prosperar
numa rapidez espantosa. Tão espantosa que colocou o bolsonarismo no centro do poder e dele a parição das forças que ousam
confrontar a base da democracia brasileira (o voto) e os poderes
da República, com o discurso farsante de todos são corruptos, exceto quem apoia Jair Bolsonaro.
A principal resistência a comparecer ao movimento de domingo passado (12) saiu do PT, maior partido da esquerda, e de movimentos próximos ao petismo, como a Central Única dos Trabalhadores (CUT) — organizações adversárias do MBL e do VPR.
Uma pesquisa com os participantes do ato da Avenida Paulista
mostra que a resistência é mútua: Enquanto 85% concordem que,
“o impeachment de Bolsonaro depende de ampla aliança, da direita à esquerda”, 38% do MBL/VPR rejeitam participar de manifestação junto com o PT. E nesse cenário, o impeachment vai ﬁcando para depois.
Analistas já tratam o ﬁasco do momento de domingo como
uma articulação planejada para fortalecer o bolsonarismo. Como
fracassou, quem saiu tocando fanfarreando foi Bolsonaro. Nem a
presença de bilionários no movimento serviu para animar a ideia
da tal 3º via, até agora apenas um sonho de primavera. E mais: não
será fácil quebrar a corrente da bipolaridade entre Lula e Bolsonaro com o discurso da 3º via, seja com Ciro Gomes, com Amoêdo,
Luiz Mandetta ou João Doria. O lema “nem Lula, nem Bolsonaro”
não passa de uma pregação no deserto da crise do prato vazio e a
barriga roncando.
———————————————————————

Tiro no pé (1)

A esquerda no Brasil chama-se PT. A direita chama-se Bolsonarismo. A manifestação de domingo juntou farelos do centro e até
de esquerda, num núcleo focado da 3º via na disputa presidencial
de 2022. Cabe numa van.

Tiro no pé (2)

POSSE

SoniaSousaassumevagadeBetoCastronaCâmara

Resultado foi de dar raiva para os organizadores. Como eles
não têm nome capaz de quebrar a espinha dorsal da parelha Lula
x Bolsonaro, a movimento foi um retumbante fracasso. O PT proibiu seus militantes de irem. O bolsonarismo ﬁcou disparando
imagens nas redes.

Tiro no pé (3)

Resultado: na pesquisa interna na dita manifestação, Ciro Gomes (PDT) ganhou Lula e Bolsonaro. Amoêdo, Luiz Mandetta e
João Doria e alguns bilionários insatisfeitos com Bolsonaro, ﬁcaram olhando para o chão e pro pixuleco de Lula abraçado com Bôso.
———————————————————————
Se não fosse pela atuação do governador Flávio Dino no
debate da política nacional, o Maranhão simplesmente ignoraria a crise institucional em que Bolsonaro trava com o STF e demais poderes da República – ameaçando dar golpe.
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Os demais políticos maranhenses assistem de camarote os terremotos que semanalmente sacode a Praça
dos Três Poderes. Parece até que deputados e senadores torcem é pelo ﬁm da encrenca e todos continuem
bolsonarizando as emendas.
Maquiavel não era tão maquiavélico: “Há dois métodos
de luta. Um é pela lei, e o outro pela força. O primeiro é
próprio dos homens. O segundo, dos animais. Entretanto, como o primeiro método é muitas vezes insuﬁciente, deve-se aprender a usar o segundo.

“Um príncipe, então, sendo obrigado a saber lutar como um animal deve imitar a raposa e o leão. O leão
não sabe proteger-se das armadilhas, e a raposa não
consegue defender-se dos lobos. O príncipe, portanto,
deve ser uma raposa para reconhecer as armadilhas e um
leão para assustar os lobos.”
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PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA GUTEMBERG ARAÚJO DEU AS BOAS-VINDAS-A-VEREADORA SONIA SOUSA DO AVANTE .
A suplente de vereador Dra. Sonia
Sousa (Avante), tomou posse na última sexta-feira (10), na Câmara Municipal de São Luís. Ela assume a vaga
devido à licença do vereador Beto
Castro (Avante) pelos próximos 121
dias. Dra. Sonia Sousa é advogada, especialista em Direito Previdenciário.
Natural de Olho D’ Água das Cunhãs,
Maranhão, e disputou sua segunda
eleição, ﬁcando como Primeira Suplente do partido Avante.
Sonia utilizou seu discurso para
prestar homenagem ao vereador Chico Poeta e aproveitou a oportunidade,
também, para reaﬁrmar seu compro-

metimento com a população de São
Luís. Para a vereadora empossada o
momento é de gratidão, trabalho e
compromisso.Também participaram
os vereadores Octávio Soeiro, Ribeiro
Neto e Álvaro Pires. “Reaﬁrmo aqui,
diante dos 2.270 votos que recebi, o
meu compromisso e a minha dedicação para lutar pelos anseios de nossa
sociedade. Também não poderia deixar de homenagear um grande homem que por esta casa passou, exemplo de competência, honestidade e
seriedade, vereador Chico Poeta que
há seis meses nos deixou”, discursou.
A cerimônia, realizada no Salão de

Atos da Casa, teve como anﬁtrião o 1º
vice-presidente da Câmara Municipal
de São Luís, vereador Gutemberg
Araújo (PSC) e contou com a presença
dos 1º e 3º secretários, vereadores Octávio Soeiro (Podemos) e Ribeiro Neto
(PMN), além do vereador Álvaro Pires
(PMN). “Gostaria de cumprimentar a
nobre colega em nome do presidente
Osmar Filho e dizer que é uma honra
recepcioná-la. Tenho certeza que a
vereadora Sonia vem unir-se às demais colegas que atuam nesta Casa
que vem sendo protagonista em todos
os momentos”, declarou Dr. Gutemberg.

———————————————————————

Dois PTs (1)
No Maranhão são dois PTs para um só PT peitar. Apoiado pela
presidente nacional Gleisi Hoffmann, Augusto Lobato, presidente
regional do PT já integra o diretório nacional, pela corrente “Socialismo em Construção”.

Dois PTs (2)
O PT está dividido no Maranhão entre os pré-candidatos Weverton Rocha (PDT) e Carlos Brandão (PSDB). Honorato Fernandes (diretório de São Luís) defende coligação com o PDT de Weverton Rocha. Já Augusto Lobão é Brandão por inteiro.
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Vidas indígenas
importam
ROSANE GARCIA

É falsa a aﬁrmativa de que a não
aprovação do marco temporal
inviabilizará o agronegócio. Os
povos indígenas ocupam 13,8% dos
8,5 milhões de km² do território
nacional. Ou seja, restam 86,2% à
disposição dos não índios, sendo
que 41% estão nas mãos dos
agropecuaristas. As terras indígenas

EDITORIAL

são um pequeno lote neste Brasil de

Violência inaceitável
Em julho último, o Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA) completou 31 anos.
Em pouco mais de três décadas, o poder público brasileiro não conseguiu garantir a crianças e adolescentes a proteção prevista na
lei, embora seja considerada uma das mais
avançadas do planeta para esses segmentos
da sociedade. Há muitas situações que comprovam a inabilidade, ou indiferença, do Estado na defesa e nas garantias dos direitos de
crianças e jovens.
A Pesquisa Nacional de Saúde Escolar
(PenSe) 2019, divulgada ontem, pelo Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE), aponta para a inexistência dessa proteção, ao revelar que um em cada cinco estudantes de 13 a 17 anos foram pelo menos
uma vez, contra a sua vontade, tocados, manipulados, beijados ou tiveram partes do
corpo expostas indevidamente — duas em
cada 10 foram meninas e um em cada 10,
meninos.
Estarrece o fato de 6,3% dos alunos terem
sido obrigados a manter relação sexual contra a sua vontade (estupro) alguma vez na vida — neste universo, 3,7% são meninos e
8,8%, meninas. Uma em cada cinco meninas
de 13 a 18 anos sofreu algum tipo de violência sexual.
Mas não só isso. A visão conservadora (os
tabus) também é outro obstáculo a ser vencido, sobretudo no que se refere à educação

sexual infantojuvenil, que não é atribuição
exclusiva da escola ou dos pais, mas uma tarefa a ser compartilhada entre ambos: escola
e família.
“Quanto mais informação a criança e o
adolescente tiverem, mais eles saberão se
proteger diante de uma ação ou comportamento inadequado”, ensina a professora Patrícia Cristina Pinheiro de Almeida, do Departamento de Serviço Social e pesquisadora do Grupo Violes — Grupo de Pesquisa sobre Tráﬁco de Pessoas, Violência e Exploração Sexual de Mulheres, Crianças e Adolescentes.
As escolas precisam de equipes proﬁssionais — psicólogos e assistentes sociais — capazes de identiﬁcar os sinais de que algo de
errado está ocorrendo com o escolar, pois os
professores não conseguem ter essa percepção, uma vez que estão preocupados com a
disciplina que têm para ministrar. A maioria
das escolas, especialmente as públicas, não
conta com esses proﬁssionais.
A importância da informação e das campanhas educativas, que, hoje, desapareceram das tevês e de outras mídias, compensada em parte pelo acesso à internet, é conﬁrmada com o dado de que entre 35,4% dos
adolescentes que tiveram iniciação sexual,
63,3% usaram preservativo na primeira vez,
e 40,9% não utilizaram na última relação. No
universo feminino, 8,4% que engravidaram

dimensão continental.
eram da rede pública, contra 2,8% da rede
particular. Ou seja, a gravidez precoce é o triplo entre estudantes de grupos familiares
com menor renda familiar, que têm acesso
só ao ensino público.
A desigualdade entre os ensinos público e
privado é conﬁrmada pelos recursos tecnológicos ofertados aos estudantes. Na rede
privada, 89,6% têm computadores para os
alunos, contra 49,7% na pública. Essa diferença explica, na opinião do professor Guilherme Dias, da Secretaria de Educação do
Distrito Federal, “o fosso educacional entre
classes sociais”. Sem acesso à internet e às
tecnologias disponíveis, alunos da rede pública ﬁcam em desvantagem e são menos
competitivos em relação aos escolares que
têm equipamentos à sua disposição.
A PenSe, além de apontar diﬁculdades,
permite ao poder público e, igualmente, à
rede privada de educação, identiﬁcar grande
parte das fragilidades que afetam os escolares brasileiros. Indica quais ajustes são necessários, e até indispensáveis, para que os
adolescentes encontrem na escola não só
uma educação formal, concebida na grade
curricular, mas que tenham informação e
formação que ultrapassem esse limite formal, para que sejam verdadeiramente cidadãos responsáveis consigo e com toda uma
geração que deles surgirá. É hora de tornar
real o que estabelece o ECA por meio de políticas públicas eﬁcazes.

Oceano, a alma do planeta, precisa de cuidado
» ALEXANDER TURRA
Membro da Rede de Especialistas em
Conservação da Natureza (RECN), professor titular do Instituto Oceanográﬁco
da USP e responsável pela Cátedra
Unesco para Sustentabilidade dos Oceanos
Ao perdermos a qualidade do ambiente
marinho, além de colocar em risco os serviços ecossistêmicos e benefícios providos para as pessoas, reduzimos oportunidades de
desenvolvimento de atividades socioeconômicas sustentáveis e ameaçamos o simbolismo do mar em nossa cultura
Fonte de inspiração para a música, a literatura, as artes plásticas e as mais diversas
manifestações da cultura popular, o oceano
desempenha um papel crucial em nossas vidas. Mas, mesmo com sua enorme importância para a economia, a saúde, a alimentação, a ciência, o bem-estar, entre outras áreas, e ante os reconhecidos serviços ecossistêmicos essenciais para a manutenção da vida no planeta, o oceano ainda parece distante de muitos de nós. Sem conhecê-lo, deixamos de estabelecer a conexão necessária para protegê-lo.
Desde a Rio-92, a histórica Conferência da
Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento
Sustentável, realizada no Rio de Janeiro em
1992, líderes mundiais buscam formas de fazer frente aos desaﬁos e ameaças que o oceano enfrenta. No entanto, a mobilização internacional ganhou um pouco mais de força
apenas em 2009, quando foi estabelecido o
Dia Mundial do Oceano, lembrado em 8 de
junho, com o intuito de celebrar a nossa ligação com o mar, bem como aumentar a conscientização sobre a necessidade de cuidar
melhor dele.
Esse hiato de 17 anos teve consequências

para a saúde do oceano. A degradação é como um câncer que, rapidamente, se alastra e
que demanda imediata remediação. Demorar em tomar atitudes pode ser a diferença
entre a vida e a morte. E quanto antes as medidas forem tomadas, inclusive na prevenção, melhor tende a ser o resultado. Essa morosidade em cuidar do oceano pode ser considerada como negligência da humanidade
em relação a um grande aliado de sua existência. Por outro lado, essa demora pode
também ilustrar uma falta de clareza dos líderes mundiais sobre esse papel central do
oceano na sustentabilidade do planeta.
Recentemente, o movimento em prol do
oceano recebeu reforços. Além de contar
com um dia para lembrar sua importância,
em 2017, a ONU propôs que a década entre
2021 e 2030 fosse dedicada à Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável. Surgia, assim, a proposta de somar esforços em
nível global entre os governos nacionais,
convidando também a sociedade civil organizada a se engajar na luta por um oceano
limpo e saudável.
É preciso mais atenção aos desaﬁos do oceano, pois, embora a temática esteja presente
na agenda internacional, não há muito a comemorar. A qualidade do ambiente marinho continua sendo perdida ao longo do
tempo. Infelizmente, o mar torna-se um
grande sumidouro dos rejeitos gerados pelas
atividades humanas, como o esgoto, o lixo e
os poluentes industriais, a exemplo do petróleo e do mercúrio, e também sofre com
outros tipos de agressões. Extinções de espécies que sequer foram conhecidas pela ciência; invasão de espécies exóticas; destruição
de ambientes como manguezais e recifes de
coral; pesca irregular, ilegal e não reportada
e mudanças do clima correspondem a importantes ameaças que ilustram a ampla crise que assola o oceano.

Essas alterações se desdobram em catástrofes para a humanidade. Ao perdermos a qualidade do ambiente marinho, perdemos benefícios providos para as pessoas e inúmeras
oportunidades de desenvolvimento de atividades socioeconômicas, como turismo, pesca e aquicultura. Estamos falando de cerca
de 20% do Produto Interno Bruto do Brasil,
valor que depende direta e indiretamente do
oceano. Estamos falando de oportunidades
para ampliar a oferta de alimento e a segurança alimentar para o planeta. Estamos falando de condições para gerar milhões de
empregos e produzir a energia limpa e renovável que tanto precisamos para caminharmos na direção de uma economia de baixo
carbono e combatermos os efeitos das mudanças climáticas.
Mas perdemos mais ainda. Perde-se o próprio simbolismo que o oceano tem para a
humanidade. Sem o simbolismo do oceano,
não teríamos a suíte dos pescadores de Dorival Caymmi, os quadros de José Pancetti, os
romances de Jorge Amado, os contos populares compilados por Câmara Cascudo e as
aventuras de Júlio Verne.
Podemos aproveitar a Década do Oceano
para reﬂetirmos e para questionarmo-nos
sobre o que de fato conhecemos sobre ele,
sobre o entendimento que temos a respeito
da importância dele para nossas vidas e sobre o papel de nossas atitudes cotidianas na
saúde do oceano. Mas, mais que isso, que
possamos resgatar o simbolismo do oceano
em nossas vidas, renovando a importância
dele para a garantia da nossa saúde e a necessidade de seu uso sustentável para superarmos as mais desaﬁadoras adversidades e
progredirmos enquanto humanidade. Falando em simbolismo, considerando o planeta como um ser vivo, certamente o oceano
seria sua alma. E, sem alma, jamais seremos
um planeta efetivamente vivo!

O relator do Recurso Extraordinário nº 1.017.365, em
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, ministro
Edson Fachin, deu parecer contrário à proposição. Ele
reconheceu o direito dos povos originários sobre as terras que ocupam desde antes da Constituição de 1988.
“Enquanto direitos fundamentais, estão imunes às decisões das maiorias legislativas eventuais com potencial
de coartar o exercício desses direitos, uma vez que consistem em compromissos ﬁrmados pelo constituinte
originário”.
O julgamento prossegue esta semana. Mas Fachin
lançou uma pá de cal sobre a pretensão daqueles que se
opõem ao reconhecimento do direito dos povos indígenas sobre minguada parcela das terras que ocupam no
país.
A imensa maioria dos povos indígenas está concentrada na Amazônia Legal (98%) e o restante (2%), espalhada em microáreas do país. Os latifúndios ocupam
41% do território nacional. Em estados como Goiás, os
ruralistas ocupam 77% das terras, e as comunidades indígenas, 0,1%. Em São Paulo a relação é de 66% (ruralistas) contra 0,1% (índio) e em Minas Gerais, 65% (agro) e
0,2% (povos originários), segundo estudo do Instituto
Socioambiental (ISA).
Desde o período colonial, as terras indígenas são cobiçadas pelos não índios. Por mais de 500 anos, esses
povos têm resistido. No início do século 16, os estudiosos estimam que eles somavam cerca de 4 milhões de
indivíduos. Hoje, são pouco mais de 800 mil. A terra é
fundamental para a vida desses povos, que deram grande contribuição, desde o império, às batalhas em defesa
das fronteiras brasileiras, como na Guerra entre Brasil e
Paraguai.
Mas os grandes feitos dos povos indígenas não são reconhecidos na grade curricular do ensino de história do
país. Uma negação que se presta à compreensão equivocada da importância dos povos originários e ao não
reconhecimento da pluralidade do tecido demográﬁco
do país. Vive-se um momento de inversão do lema do
Marechal Rondon — “Morrer se preciso for, matar jamais” — em relação às comunidades indígenas.
Apesar das agressões contínuas, eles sobreviveram e
seguem na luta pela vida. Respondem à violência atuando como guardiões do patrimônio natural do país. Não
fossem eles, a Amazônia teria sido desertiﬁcada. Hoje, a
substituição da política ambiental por estímulos à degradação da ﬂoresta tem trazido efeitos danosos à vida,
à economia, ao social e à imagem do Brasil no cenário
internacional. É preciso dizer “não” ao Projeto de Lei
490, pois vidas indígenas importam e devem ser respeitadas.
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ESTUDO ALERTA

BRASIL

Incêndiopercorre20km
naregiãodosVeadeiros

Umaemtrêscrianças
sofredeanemianoBrasil

Cerca de 100 turistas chegaram a ficar ilhados no Vale da Lua e precisaram ser
resgatados

U

m incêndio ﬂorestal que começou ontem (12) no local
conhecido como Vale da
Lua, atração turística adjacente ao Parque Nacional da Chapada
dos Veadeiros, ganhou grandes proporções e já se espalha para áreas a 20
quilômetros (km) de distância, informou o Corpo de Bombeiros Militar de
Goiás (CBM-GO).
Na tarde de domingo (12), cerca de
100 turistas chegaram a ﬁcar ilhados
no Vale da Lua e precisaram ser resgatados. Segundo informações dos
bombeiros, todos saíram ilesos, com a
exceção de uma pessoa que teve queimaduras leves nos pés. A suspeita é de
que o incêndio tenha começado na
trilha que dá acesso ao atrativo. “Na
manhã desta segunda-feira (13), foi
feito um sobrevoo para ter dimensão
da área atingida e onde estão os principais focos. As equipes ainda vão se
reunir para deﬁnir novas estratégias
de combate”, informou o CBM-GO.
Cerca de 60 pessoas, entre bombeiros, servidores do Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e brigadistas voluntários, moradores da região, atuam no
combate às chamas. Três aeronaves
também foram mobilizadas.
As chamas se espalharam primeiro
pela Area de Proteção Ambiental
(APA) Pouso Alto, que ﬁca na zona de
amortecimento do Parque Nacional
da Chapada dos Veadeiros, e hoje
atingem a região da Serra do Segreda,
a cerca de 20 km de distância do primeiro foco.
A região da Chapada dos Veadeiros
encontra-se na parte ﬁnal da época

ROGERIO VERÇOZA

A REGIÃO DA CHAPADA DOS VEADEIROS ENCONTRA-SE NA PARTE FINAL DA ÉPOCA SECA.
seca, quando a vegetação se torna
mais propícia aos incêndios ﬂorestais.

espécies e formações vegetais únicas,
centenas de nascentes e cursos
d’água, rochas com mais de 1 bilhão
de anos, além de paisagens de rara bePatrimônio natural
Segundo o ICMBio, o Parque Naci- leza, com feições que se alteram ao
onal da Chapada dos Veadeiros, cria- longo do ano. O parque também predo em 1961, está localizado no nor- serva áreas de antigos garimpos, codeste do estado de Goiás, entre os mu- mo parte da história local. Foi declanicípios de Alto Paraíso de Goiás, Ca- rado Patrimônio Natural da Humanivalcante, Teresina de Goiás, Nova Ro- dade pela Unesco [Organização das
ma e São João d’Aliança.
Nações Unidas para a Educação, a Ci“Protegendo uma área de 240.611 ência e a Cultura] em 2001′, diz o ICMhectares de cerrado de altitude, abriga 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 tribunal holandês determinou,
nesta segunda-feira (13), que os motoristas de Uber do país estão efetivamente sob contrato de trabalho e não
são trabalhadores independentes, em
um novo golpe à gigante americana líder em serviços de motoristas de aplicativo, a Uber.
Esta sentença, em um caso apresentado por um sindicato holandês,
ocorre meses depois de outra semelhante por parte de um tribunal do
Reino Unido sobre os direitos dos motoristas de Uber, o que obrigou a empresa americana a alcançar um acordo sindical pela primeira vez no mundo.
“A relação legal entre Uber e esses
motoristas reúne todas as características de um contrato de emprego” e os
motoristas estão protegidos pelo convênio coletivo trabalhista dos motoristas de táxi, informou um tribunal
de Amsterdã em um comunicado.

“Isso significa que a
Uber será obrigada a
assinar contratos
trabalhistas com seus
motoristas (…), o que
significa que, em
determinadas
circunstâncias, eles têm
direito a um pagamento
atrasado”, disse o
tribunal.
A Federação de Sindicatos Nacionais (FNV) holandesa levou a Uber

aos tribunais em dezembro passado,
alegando que os taxistas e os motoristas desta empresa compartilham um
mesmo acordo de trabalho, e que esses últimos frequentemente ganham
menos que um salário mínimo.
A Uber, que insiste que apenas fornece uma plataforma técnica para
vincular motoristas e clientes independentes, alertou que vai recorrer da
sentença. “Estamos decepcionados
com esta decisão (judicial), porque
sabemos que a grande maioria dos
motoristas quer continuar sendo independente”, declarou Maurits Schoenfeld, gerente da Uber para o norte
da Europa, em um comunicado à AFP.
“Os motoristas não querem renunciar à sua liberdade de escolher quando e onde trabalhar”, acrescentou.
Em março, a Uber informou que
pela primeira vez no mundo estava
concedendo aos seus motoristas no
Reino Unido o status de trabalhadores, com benefícios que incluem o salário mínimo.

De cada três crianças brasileiras, uma apresenta um
quadro chamado anemia ferropriva. Essa é a principal
conclusão de uma pesquisa feita na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), no interior paulista. Apesar
de representar uma queda considerável em relação a
um levantamento anterior, feito em 2008, que mostrava
que mais da metade do público infantil tinha a doença
no país, o número atual ainda é considerado “grave” e
“trágico” por especialistas.
Eles ainda chamam a atenção para o fato de que a
pesquisa incluiu dados colhidos antes do início da pandemia de covid-19. Especula-se, portanto, que o cenário
pode ter voltado a piorar nos últimos meses, com o aumento da pobreza, da fome e de alguns indicadores que
medem a saúde e o estado nutricional das crianças.
“Após o período de amamentação, as carnes são o principal alimento que contribui para que a criança não tenha anemia, pois elas são ricas em ferro”, diz o médico
Carlos Nogueira de Almeida, professor da UFSCar e autor principal do estudo.
Outro ponto que preocupa os proﬁssionais da saúde é
a diminuição no número de consultas e acompanhamentos pediátricos entre 2020 e 2021. Marcada pela deﬁciência de ferro no organismo, a anemia é um quadro
perigoso, que tem várias repercussões à saúde. A falta
desse nutriente pode, por exemplo, prejudicar a imunidade e impactar o desenvolvimento do cérebro das crianças, com repercussões irreversíveis para a vida toda.
Um número trágico
Os especialistas da UFSCar compilaram e analisaram
os resultados de outros 134 estudos feitos entre 2007 e
2020, que reuniram informações sobre a saúde de 46 mil
indivíduos com menos de 7 anos de idade de todas as regiões do Brasil. A pesquisa foi publicada no periódico cientíﬁco Public Health Nutrition, mantido pela Universidade de Cambridge, no Reino Unido.
O que o time da UFSCar realizou foi uma metanálise,
que aglutina dados de diversas pesquisas menores, que
avaliaram a realidade de uma cidade ou de uma região.
A partir daí, é feito um cálculo estatístico para chegar a
uma média mais representativa de todo o país.
A evidência mais sólida de como o tamanho da anemia se alterou ao longo do tempo vem de outro trabalho,
feito em 2008 na Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp), também no interior paulista. À época, os cientistas analisaram trabalhos feitos entre 1996 e 2007 e
concluíram que 53% das crianças brasileiras tinham
anemia. De 2008 para 2021, portanto, é possível notar
uma redução de 20 pontos percentuais na comparação
entre os dois artigos.
Segundo os especialistas, esse avanço pode ser creditado à melhora na condição socioeconômica dos brasileiros nas últimas décadas. Também não se pode ignorar
o efeito benéﬁco de algumas políticas públicas recentes,
como a fortiﬁcação das farinhas de trigo e de milho com
ferro e ácido fólico e a disponibilização de suplementos
de ferro no Sistema Único de Saúde, o SUS, para gestantes e crianças. “A situação melhorou, mas esse número
de 33% chama a atenção e ainda é grave”, avalia a médica Virgínia Weffort, presidente do Departamento Cientíﬁco de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria
(SBP).
No cenário internacional, a situação do Brasil não é
das piores, mas está longe de ser confortável. De acordo
com os dados da Organização Mundial da Saúde (OMS),
40% das crianças com menos de 5 anos do planeta têm
anemia.
Enquanto o problema é classiﬁcado como “severo”
em boa parte da África e do Sudeste Asiático, a OMS considera “leve” o panorama da anemia no Brasil. A entidade calcula que nosso país teria, em 2019, cerca de 11%
de suas crianças com a doença. O número, tão abaixo do
observado nas pesquisas, vem de órgãos oﬁciais do país,
mas não aponta toda a realidade e o tamanho do problema, segundo a avaliação dos especialistas. “Diante de
estatísticas que não batem, precisaríamos que cada cidade brasileira tivesse um acompanhamento próprio, o
que nos daria um retrato mais ﬁel da anemia no país”,
aponta Weffort, que também é professora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro.
Cenário nebuloso
Vale destacar ainda que o artigo produzido na UFSCar levou em conta dados que vão até o início de 2020.
Ainda não é possível, portanto, entender o impacto que
a pandemia de covid-19 teve no cenário da anemia em
nosso país.
Mas alguns fatores trazem preocupação aos especialistas. O primeiro deles é a piora geral da condição socioeconômica da população brasileira, com aumento da
pobreza, da fome e do desemprego nesses meses, que limitam o poder ﬁnanceiro e diﬁcultam o acesso a alimentos ricos em ferro, principalmente a carne vermelha. Esse item, aliás, foi um dos que mais sofreu com o
aumento da inﬂação nos últimos meses. De acordo com
uma pesquisa feita pela consultoria LCA, divulgada pelo
Estadão, o preço da carne bovina já havia subido 16,2%
em 2020 e sofrerá um novo aumento de 17,6% no acumulado deste ano.
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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 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,
e/ou
Bairro
do
Calhau,
São
Luís/MA,
pelos
e-mails
csl@emserh.ma.gov.br
amaral.neto@emserh.ma.gov.br, ou pelo telefone (98) 3235-7333.

COMUNICAÇÃO/ RECEBIMENTO
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 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.

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 272/2021 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 93.950/2021 – 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.

COMUNICAÇÃO/ RECEBIMENTO

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 modalidade 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

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

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021-EMAP
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

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, 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 por item. Objeto: Registro de preços
para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material permanente e eletrodomésticos 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 operacionalização, 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 execução. 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.

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 Setembro 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 pertinentes. 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

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 Renovação 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.

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

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

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 pacientes 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 envelopes 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.

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 Infraestrutura 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

SUZANO S/A torna público, que RECEBEU da Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA em 02 de agosto de 2021 Renovação 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 validade 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 Asfáltica 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, 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 PREÇO N. º 012/2021

PREFEITURA DE TRIZIDELA DO VALE
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 012/2021

SUZANO S/A torna público, que RECEBEU da Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA em 16 de agosto de 2021 Renovação 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

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 LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 293/2021 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 151.595/2021 – EMSERH

SUZANO S/A torna público, que RECEBEU da Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA em 23 de agosto de 2021 Renovação 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.

UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

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

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 Habilitação: 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 985118958 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 ABERTURA
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

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, Jardim Eldorado, CEP 65067-205. São Luís- MA, conforme processo SEMMAM 54658/21.

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 Municipal de Governador Nunes Freire/MA, torna público aos interessados que, com base na Lei n° 10.520/02, Lei Complementar 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 Municipal 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.

GERAL

oimparcial.com.br

Thayane Maramaldo
E-mail: maramaldothay@gmail.com
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Mais5municípiosrecebem
blocosparapavimentação

RENEGOCIAÇÃO

Flávio Dino participa da
abertura do 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

BLOCOS FORAM PRODUZIDOS POR INTERNOS DE JUSTIÇA.
Prefeitos de cinco municípios maranhenses estiveram, nesta segunda-feira (13), no Palácio dos Leões, em
São Luís, para participar da cerimônia de assinatura do
acordo de cooperação técnica e termo de doação de blocos intertravados de concreto para pavimentação de vias públicas nas suas cidades. Com o acordo assinado
com o Governo do Maranhão, por intermédio das secretarias de Estado de Governo (Segov) e de Administração
Penitenciária (SEAP), as cidades de Parnarama, Presidente Dutra, Rosário, São Raimundo das Mangabeiras e
Turiaçu recebem a doação de bloquetes confeccionados
por meio do programa Trabalho com Dignidade, projeto
idealizado e executado pela SEAP, que utiliza mão de
obra carcerária para a feitoria das peças de concreto
destinadas à pavimentação de ruas.
É por meio do material produzido nas fábricas de blocos intertravados que a gestão estadual executa, por
exemplo, programas como o Mutirão Rua Digna. Para o
governador Flávio Dino, esse é o tipo de política pública
que tem impacto direto na vida das pessoas. O governador lembrou que o Sistema Penitenciário do Maranhão,
antes conhecido como um “emanador de problemas”,
hoje ﬁgura como um “emanador de soluções”. Os gestores municipais agradeceram a parceria com o Governo
do Maranhão e comemoraram a possibilidade de ampliar investimentos em infraestrutura nas suas cidades.
Fábricas no sistema prisional
Atualmente, o Maranhão possui 51 fábricas que utilizam mão de obra de presos de Justiça, para a produção
de blocos intertravados de concreto. Existe um duplo
benefício social inerente ao projeto de confecção de
bloquetes de cimento no sistema penitenciário: atender
às necessidades do povo maranhense, e, também, trabalhar com as pessoas privadas de liberdade, que antes
não tinham nenhum ofício e hoje estão inseridas nas fábricas de blocos.

PONTA DO SÃO FRANCISCO

Concluída construção
da nova Clínica Sorrir

C

onsumidores que quiserem
negociar dívidas podem
aproveitar as oportunidades
do programa Dívida Zero,
iniciativa do Governo do Estado, executada pelo Instituto de Promoção e
Defesa do Cidadão e Consumidor do
Maranhão (Procon/MA).
A ação iniciou nesta segunda-feira
(13) e prossegue 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. Qualquer consumidor, com idade a partir de 18 anos e dívidas decorrentes de relação de consumo, poderá
participar da ação. O governador Flávio Dino esteve no local, acompanhando o início das atividades.
“Estamos promovendo negociações entre empresas e consumidores,
aplicando a lei, para que haja o combate ao superendividamento, para
que as pessoas possam adequar sua
dívidas à sua capacidade de pagamento. Estes acordos buscam a diminuição de encargos, juros, multas e
parcelamentos para que as pessoas
voltem a ter a capacidade de comprar
e tenham seu nome restabelecido como consumidor. É uma medida em
que o Governo do Estado combate um
dos efeitos da crise econômica e tenta
melhorar a vida das famílias, em cada
um dos lares do Maranhão”, pontuou
o governador Flávio Dino.
A presidente do Procon/MA, Karen
Barros, destacou o objetivo do programa. “Hoje estamos iniciando o Dívida
Zero. O Governo do Estado proporcionando este atendimento para que o
consumidor maranhense possa negociar suas dívidas e saia daqui com a vida ﬁnanceira solucionada”, frisou.
Para negociar, o consumidor deve

GOVERNADOR FLÁVIO DINO ESTEVE NO LOCAL ACOMPANHANDO INÍCIO DAS ATIVIDADES
comparecer com RG e CPF, comprovante de residência, comprovante de
renda e algum documento que identiﬁque a dívida.

Equatorial Energia, Caema, Creﬁsa,
BRK, CDL, Faculdade Pitágoras, Vivo,
TIM, NET/Claro, SKY, Banco do Brasil,
entre outros, participarão da ação.
Empresas credoras ausentes poderão
ser convocadas para audiências de
negociação.
A central de atendimento do Dívida
Zero funcionará no Piso L2, do Shopping da Ilha, ao lado da loja C&A, de
segunda a sábado, das 12h às 20h.

Negociação

O consumidor poderá negociar
com um ou mais credores e parcelar o
pagamento em até cinco anos; o plano de quitação de dívidas não poderá
comprometer mais que 35% de sua
renda mensal. Será oferecida ainda,
consultoria de educação ﬁnanceira,
para que o consumidor organize suas
ﬁnanças e evite o superendividamento. Diversos fornecedores, como

O programa Dívida Zero tem base
na Lei nº 14.181/21 – Lei do Superendividamento e tem como objetivo oferecer condições para que os consumidores saiam da inadimplência e recobrem o poder de compra. É realizado
pelo Governo, em parceria com a Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM) da Assembleia Legislativa do Maranhão e a Defensoria Pública do Estado do Maranhão (DPE).
Anexos

OLIMPÍADAS DO CONHECIMENTO

Governo homenageia estudantes premiados

A NOVA UNIDADE COMEÇARÁ A FUNCIONAR EM OUTUBRO.
O Governo do Estado, por meio da Secretaria das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid), concluiu a
construção da nova unidade da Clínica Odontológica
Sorrir, na Ponta do São Francisco, em São Luís. A obra do
equipamento de saúde será entregue neste mês de setembro. A unidade começa a funcionar em outubro e
atenderá cerca de quatro mil pacientes mensais. Esse é
mais um equipamento público que integra o Plano de
Urbanização para a área do projeto PAC São Francisco,
desenvolvido pela Secid, que tem o objetivo de garantir
saúde, bem-estar e melhoria da qualidade de vida à população de baixa renda.
A obra é fruto de uma parceria entre a Secid e a Secretaria de Estado da Saúde (SES) que fará, nesta terça-feira
(14), a instalação dos equipamentos das cinco cadeiras
odontológicas da clínica: duas pediátricas e três para
atendimento aos adultos. As especialidades oferecidas
serão em endodontia, odontopediatria, clínico geral, estomatologia, dentística, peridontia, ortodontia e implantodontia. Além desses serviços, serão ofertados
também exames de radiologia panorâmica (digitalizada) e radiologia periapical.
O secretário da Secid, Márcio Jerry, esteve no local
acompanhando o andamento da obra que já está com
toda a estrutura física pronta. Ele ressaltou a importância do equipamento para garantir melhores condições
de vida para a população. “Mais uma excelente ação do
governador Flávio Dino em nossa São Luís. A obra da
Clínica Sorrir, na Ponta do São Francisco, é mais um serviço de excelência desenvolvido pelo Governo do Maranhão, através da Secretaria de Saúde, para o povo dessa
área imensa do bairro São Francisco que vai utilizar os
serviços odontológicos”, destacou Jerry.

CERIMÔNIA OCORREU NO TEATRO JOÃO DO VALE, CENTRO HISTÓRICO, NESTA SEGUNDA-FEIRA, COM A PRESENÇA DE 74 ESTUDANTES.
Alunos da rede estadual premiados
nas Olimpíadas do Conhecimento e
em outros eventos cientíﬁcos foram
homenageados pelo governador Flávio Dino com reconhecimento. A cerimônia ocorreu no Teatro João do Vale, Centro Histórico, nesta segundafeira (13), com a presença de 74 estudantes dos Centros Educa Mais. Todos
medalhistas de competições.
“As Olímpiadas do Conhecimento
são concursos de grande importância
e estimulamos a participação de nossos estudantes, pois, é uma forma de
aprimorar o conhecimento e valorizar
o mais importante que é a aprendizagem, a qualidade das escolas. Por isso,
ﬁz questão de estar presente, para que
as comunidades educacionais do
nosso estado se sintam estimuladas a
participar. Vamos premiar estes estudantes para que sirvam de exemplo a
todos os demais da rede estadual,
nessa caminhada ﬁrme e clara que temos pela valorização da educação no
Maranhão”, pontuou o governador

Flávio Dino.
Os 74 alunos que se destacaram nas
competições receberam das mãos do
governador um voucher valendo um
Kindle, leitor de livros digitais. Uma
forma de estímulo e de reconhecimento dos alunos e suas conquistas.
O secretário de Estado da Educação
(Seduc), Felipe Camarão, destacou a
conquista dos alunos. “Hoje é um reconhecimento especial para estes
alunos da rede integral do Maranhão,
que foram premiados em diversas
olimpíadas e diversas modalidades. E
pensar que, antes do governador Flávio Dino, o Maranhão não tinha escola em tempo integral e hoje chegamos
a quase 80 escolas. Essa premiação é
uma forma de reconhecimento, homenagem e de estímulo. Essa é nossa
intenção, que estes estudantes se sintam cada vez mais valorizados e reconhecidos e possam espalhar esse estímulo para todos os alunos da rede estadual e demais escolas”, frisou.
As Olimpíadas do Conhecimento

são competições que abrangem temas especíﬁcos – Matemática, Biologia, Robótica, História, Meio Ambiente, entre outros. O foco é, por meio
destas áreas do saber, solucionar problemas teóricos e práticos, realizar experimentos e promover debates relevantes para a sociedade.
As Olimpíadas estimulam ainda o
surgimento de novos talentos, principalmente entre estudantes da rede
pública de ensino. Para os alunos reconhecidos no evento de Governo, o
momento foi um presente. “Estar aqui
signiﬁca um mérito muito gratiﬁcante. É bastante honroso estar aqui recebendo este prêmio e, também, eu
acho muito boa a participação do Governo. Estão melhorando as salas com
climatização, mais estrutura e temos
hoje uma qualidade de vida melhor
nas escolas. É muito bom ver essa
evolução positiva e só tenho a agradecer”, enfatizou o estudante Isaac Hudson, do Centro Educa Mais Raimundo
João Saldanha, da cidade de Rosário.
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BENEFÍCIO

MARANHÃO

88,5%dapopulação
nãotemcoletadeesgoto
Estudo do Instituto Trata Brasil aponta ainda que o Maranhão poderia ganhar R$ 2,8
bilhões em redução de gastos na saúde pública

O

levantamento do Instituto
Trata Brasil, com dados do
Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento
(SNIS), ano 2019, mostrou que o Maranhão possui 7,1 milhões de habitantes espalhados em 217 municípios, com 48,4% da população atendida
com abastecimento de água, e somente 11,5% com coleta de esgoto em
suas residências, ou seja, 88,5% da população não egosto em casa. “O estado avança lentamente nesse sentido,
nos últimos 15 anos (2005 a 2019), dos
atuais 7 milhões de habitantes, menos
de 100 mil pessoas passaram a ter
acesso ao serviço de abastecimento
de água tratada e 246 mil passaram a
ter o serviço de coleta de esgoto”, diz o
estudo “Benefícios Econômicos e Sociais da Expansão do Saneamento no
Maranhão” em parceria com a Ex Ante
Consultoria Econômica.
O propósito é mostrar os ganhos
sociais, ambientais e econômicos que
a universalização do saneamento básico traria ao estado, segundo o relatório, “um dos que possuem os maiores desaﬁos em relação a levar água
tratada, coleta e tratamento de esgotos a todos os maranhenses”.
A universalização dos serviços de
saneamento e esgoto trariam inúmeros benefícios em diversas áreas
econômicas e sociais, gerando ganhos
que contribuiriam para o crescimento
nacional. “Quando analisamos a situação do saneamento básico nos 16
maiores municípios do estado (Tabela 1), o estudo mostra que, em 2019,
de uma população de 7,1 milhões, vimos que 3,6 milhões de pessoas ainda

moravam em residências sem acesso
à água tratada, desse número 184,6
mil residem em São Luís. No caso do
acesso à coleta de esgoto o número foi
ainda maior 6,6 milhões de habitantes
moravam em residências sem coleta
de esgoto. Na capital 50,4% da população não tem acesso aos serviços de
coleta de esgoto, ou seja, 554,8 mil habitantes”, diz o relatório.

mento até 2040, o Maranhão teria ganhos líquidos, ou seja, já descontados
os investimentos necessários, de R$
11,3 bilhões em benefícios e, até 2055,
um ganho de R$ 13,4 bilhões.
Com a melhoria das condições de
saúde da população do estado pela
chegada do saneamento, entre 2021 e
2055, os ganhos são estimados em R$
80,2 milhões ao ano ou de R$ 2,8 bilhões no período.

Fique atento aos
prazos para realizar a
prova de vida no INSS
Mais de 7,3 milhões de segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ainda precisam fazer a prova
de vida até dezembro de 2021. Quem não cumprir a exigência terá sanções que podem chegar à suspensão do
pagamento de benefícios por falta de atualização cadastral. São servidores aposentados e pensionistas do serviço público federal e anistiados políticos que recebem
pelo Regime Próprio de Previdência Social.

Quando analisamos a
situação do saneamento
básico nos 16 maiores
municípios do estado
Os recursos hídricos da região recebem uma carga de 160,6 milhões de
m³ por ano de água poluída, o que
equivale a cerca de 85 mil piscinas
olímpicas de poluição por ano ou 233
piscinas olímpicas de poluição por
dia.
Ainda que nos últimos 15 anos, entre 2005 e 2019, tenha havido avanços
dos serviços de água e esgotos, com
ganhos equivalentes a R$ 2,1 bilhões
em benefícios gerados pelo investimento em saneamento, o estudo
aponta a necessidade de investimentos de R$ 6,3 bilhões; recursos capazes
de incorporar quase 4 milhões de pessoas no sistema de distribuição de
água tratada e cerca de 6 milhões de
pessoas no sistema de coleta de esgoto. Com a universalização do sanea-

ainda moravam em

Com a decisão do presidente Jair Bolsonaro de vetar a
suspensão da prova de vida até dezembro de 2021, que
foi aprovada pelo Congresso, os beneﬁciários do INSS
precisam ﬁcar atentos ao calendário.
O prazo varia conforme o mês em que o recadastramento deveria ter sido feito em 2020. Quem faria a prova
de vida em setembro ou outubro de 2020 e ainda não fez
a atualização deve realizar o procedimento até o dia 30
de setembro deste ano.
Em outubro, será a vez de quem teria que fazer a comprovação em novembro e dezembro de 2020. O segurado não é obrigado a esperar até o mês em que o prazo
dele acaba.

residências sem acesso à

Etapas

(Tabela 1), o estudo
mostra que, em 2019, de
uma população de 7,1
milhões, vimos que 3,6
milhões de pessoas

água tratada, desse
número 184,6 mil
residem em São Luís

Ganhos sociais, ambientais e econômicos

A não realização do cadastramento não implica em
cancelamento imediato do benefício, antes disso há outras duas etapas: bloqueio e suspensão do pagamento.
Durante o mês de setembro, quem teve o benefício bloqueado em junho entra agora na etapa de suspensão. Se
ainda assim não atualizar os dados nessa segunda etapa, o benefício será cancelado.

Cortes

Segurados que já tiverem seus benefícios bloqueados
e suspensos podem reativá-los diretamente no banco.
Benefícios cancelados também podem ser reativados.
Nesse caso, o segurado terá que ligar para a central 135 e
agendar o serviço de reativação de benefício. Esse procedimento também pode ser feito pelo aplicativo Meu
INSS. Após acessar o Meu INSS com o número do CPF e
a senha cadastrada, busque por Reativar Benefício, na
lupa.
O recadastramento é feito no banco onde o aposentado ou pensionista recebe seu benefício (no guichê de
atendimento, pelo caixa eletrônico e até pelo internet
banking, em alguns casos).

Maiores de 80

Maiores de 80 anos e pessoas a partir de 60 anos que
tenham diﬁculdade de locomoção podem fazer a prova
de vida em domicílio. O beneﬁciário ou um familiar pode agendar, pelo 135 ou pelo Meu INSS, uma visita de
um funcionário do órgão. Os segurados com biometria
cadastrada no TSE (via título de eleitor) e no Detran podem fazer a prova de vida digital, por meio do Meu INSS.

Além dos ganhos sociais e econômicos, há os ganhos ambientais com
a despoluição dos mananciais, rios,
córregos e lagos da região, com ganhos inestimáveis, será um grande legado da universalização do saneamento no Maranhão. “O estudo mostra que o Maranhão seria um dos estados brasileiros que teria os maiores
ganhos sociais, ambientais e econômicos com a universalização do saneamento básico. Além da melhoria da
saúde da população, da educação e
mais empregos, alavancaria muito o
potencial turístico a ser desenvolvido.
É a conjunção perfeita, mas precisa
decisão do Estado e dos municípios,
senão o Maranhão pode perder esse
momento histórico”, disse Édison
Carlos, presidente-executivo do Instituto Trata Brasil.

Universalização dos serviços
até 2033
Em abril passado a Secretaria das
Cidades e Desenvolvimento Urbano

(Secid), abriu consulta pública (até junho) ao anteprojeto de lei complementar estadual para instituir as Microrregiões de Saneamento Básico no
Estado do Maranhão, que faz parte da
proposta de Regionalização do Saneamento Básico do Estado, prevista no
art. 25 da Constituição Federal e em
cumprimento às diretrizes da Lei nº
14.026, de 15 de julho de 2020, denominada Novo Marco Legal do Saneamento Básico no Brasil.
O objetivo da nova lei é universalizar e qualiﬁcar a prestação dos serviços no setor e garantir que, até 2033,
99% da população tenha acesso à
água potável e 90% ao tratamento e à
coleta de esgoto.
“Atualmente, 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada, e
mais de cem milhões não contam
com serviços de coleta de esgoto. Portanto, a proposta de regionalização do
saneamento submetida à consulta
pública possui os seguintes objetivos:
a promoção da integração municipal;

assegurar a viabilidade técnica e
econômico-ﬁnanceira da prestação
regional, com a instituição de mecanismos que garantam o atendimento
da população dos municípios com
menores indicadores de renda; assegurar recursos para atingir as metas
de universalização previstas na legislação”, disse a Secid.

Além da melhoria da
saúde da população, da
educação e mais
empregos, alavancaria
muito o potencial
turístico a ser
desenvolvido

Vencimento

O mês original de renovação da prova de vida é estabelecido pelo banco que paga o benefício. O critério varia de acordo com cada instituição:
• Caixa – O vencimento se dá em até um ano da última
prova de vida realizada
• Banco do Brasil – A prova de vida é feita no mês de
aniversário do beneﬁciário
• Bradesco – O vencimento da prova de vida é o mês em
que o cliente recebeu o primeiro pagamento
• Itaú Unibanco – O vencimento ocorre quando completado um ano após a realização do último procedimento
• Santander – O vencimento da prova de vida ocorre
anualmente com base na data da concessão da aposentadoria
Segundo o INSS, desde o ano passado, mesmo no período em que a prova de vida deixou de ser obrigatória,
por conta da pandemia de covid-19, mais de 28.7 milhões de beneﬁciários ﬁzeram o procedimento.

VIDA

oimparcial.com.br

Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br

9

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

DESAPARECIDO

VACINAÇÃO EM SÃO LUÍS

Mais de 540 mil com
a segunda dose

Corpo de advogado é
encontrado em Balsas

Capital maranhense ultrapassa marca de meio milhão de pessoas totalmente
imunizadas contra a covid-19. A vacinação iniciou em janeiro deste ano
CRISTOPHER ROCHA

D

epois de muitas vidas perdidas e da população brasileira passar longos meses tentando combater o coronavírus, a vacina se tornou a maior esperança para vencer esse mal que afetou
o mundo inteiro. A espera ﬁnalmente
acabou para os maranhenses após a
primeira dose ter sido aplicada em janeiro de 2021 durante um evento no
Palácio dos Leões onde o governador
Flávio Dino recebeu cinco pessoas
para dar início a vacinação oﬁcial no
estado.
Oito meses após o evento, a vacina
se tornou disponível a todos, distribuindo as doses por idade em ordem
decrescente.
De acordo com o painel de covid19, disponível no portal de saúde do
governo do Maranhão, já foram distribuídas no estado um total de
6.792.261 doses contra a doença e
aplicadas um total de 5.653.187, o que
cobre um total de 83,23%. A Astrazeneca, produzida no Brasil pela Fiocruz, é a que mais foi aplicada, com
3.100.136 doses incluindo as primeiras e segundas enquanto a vacina da
Janssen, de dose única, foi a menos
aplicada até então com 109.338.
Em São Luís, a vacinação ordenada
por idade já acabou visto que toda a
população acima de 12 anos já foi
chamada para tomar a vacina. Atualmente, a capital está em processo de
aplicação da segunda dose seguindo
as datas marcadas no cartão de vacinação de cada habitante. De acordo
com a última atualização do Instagram da Prefeitura da cidade, já foram
1.530.175 doses distribuídas enquan-

ATÉ A ÚLTIMA SEMANA FORAM 521. 294 APLICAÇÕES DA SEGUNDA DOSE DAS VACINAS.
to 1.329.064 foram aplicadas, representando uma taxa de 86,85% de vacinação. Em relação às segundas doses
ou doses únicas, 540.976 foram aplicadas, signiﬁcando que quase metade
da população já está em processo de
imunização.
A cidade está vacinando os nascidos de janeiro a junho durante a manhã e os nascidos de julho a dezembro
pela tarde em sete pontos diferentes:
Sebrae, UFMA, UEMA, CEUMA,
UNDB, IFMA Maracanã e Shopping
da Ilha. A vacina Coronavac está sendo aplicada apenas no Sebrae e a Astrazeneca também no mesmo local e
nos drive-throughs da UFMA, UEMA,
CEUMA e Shopping da Ilha. A vacina
Pﬁzer estará sendo aplicada em todos
os locais disponíveis.
Também já foi iniciado o processo
de aplicação da terceira dose da vacina, servindo como reforço contra a
doença. No dia 26 de agosto, o Instagram da prefeitura postou que a aplicação dessa dose iniciaria no dia se-

guinte em idosos com 90 anos ou mais
e, no ﬁm de semana do dia 11, os idosos com 70 anos ou mais já poderiam
receber seus reforços, já tendo sido
aplicadas 3.792 terceiras doses com a
atualização de domingo. Quem tomou as duas doses da Coronavac ou
Astrazeneca estão recebendo a terceira dose com a Pﬁzer.
O estado já ultrapassou a marca de
10 mil mortos pela doença e já passou
de 352 mil casos, mas o avanço da vacinação nas cidades está dando resultados, ainda mais agora que São Luís
se tornou a primeira capital brasileira
a iniciar o processo de aplicação da
terceira dose e apresentou melhora
em relação aos casos da doença.
De acordo com a Secretaria do Estado de Saúde, dos nove casos registrados no estado nas ultimas 24 horas,
nenhum foi na capital, e o número de
casos ativos de covid-19 sofreu uma
pequena queda, indicando um grande avanço em relação às outras capitais brasileiras.

ROSÁRIO

Médicaserecusaafazerexameemvítimadeviolência

JAIME PEREIRA ESTAVA DESAPARECIDO DESDE SEXTA-FEIRA.
Na manhã de ontem, segunda-feira (13), foi encontrado, em um matagal próximo ao povoado Jenipapo, na
região de Balsas, o corpo do advogado Jaime Pereira, de
33 anos, que estava desaparecido desde a última sextafeira (10).
Jaime foi visto pela última vez em uma loja no centro
de Balsas, onde ele morava. De acordo com os familiares, ele morava sozinho, tentaram entrar em contato
mas perceberem que seu celular estava sem conexão. A
polícia encontrou vestígios de sangue na casa dele, que
havia comprado recentemente.
Imagens das câmeras de segurança dos vizinhos
apontaram um suspeito do crime, que já foi detido nesta
manhã. O corpo, encontrado enrolado em lençol já em
estado de decomposição, foi encaminhado ao Instituto
Médico Legal (IML), para necropsia.

AÇAILÂNDIA

Mulher é presa por
matar companheiro

QUEURE DISSE QUE ESTAVA SE DEFENDENDO DE AGRESSÕES.
Um homem, identiﬁcado como Júnior Bringel, foi
morto com um golpe de faca no pescoço pela própria
companheira, identiﬁcada como Queure Bringel. O crime aconteceu na madrugada do sábado (11), na cidade
de Açailândia.

A VÍTIMA ERA UMA MULHER QUE PRESTOU QUEIXA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NA DELEGACIA DE ROSÁRIO, INTERIOR DO MARANHÃO.
A Polícia Civil, por meio do Plantão
da 1ª Delegacia Regional de Rosário,
conduziu na madrugada do último
sábado (11), uma médica pelo crime
de desobediência ao se negar, injustiﬁcadamente, a proceder o exame de
corpo de delito em vítima de violência
doméstica familiar, que veio de Icatu.
A vítima chegou, no início da madrugada do sábado (11), ao plantão
Regional de Rosário com várias lesões
no corpo, após isso o delegado plantonista emitiu Guia de Exame de Corpo de Delito para o Hospital Municipal de Rosário, pois não tinha perito
oﬁcial no município, para a confecção
do laudo, para a lavratura do compe-

tente auto de prisão em ﬂagrante do
agressor.
De acordo com informações policiais, a médica disse que não atenderia
a vítima e que esta deveria retornar
somente pela manhã do sábado (11),
no outro plantão.
Após tomar conhecimento da recusa, o delegado regional plantonista,
ratiﬁcou a obrigação legal da elaboração de tal laudo, após ser nomeada
perita ad hoc pela autoridade policial,
consoante os arts. 277, parágrafo único, a, b, c, e art. 278, todos do Código
de Processo Penal, ainda assim, informou que a preocupação maior da Polícia Judiciária Estadual nesses casos é

a não “revitimização” da agredida, situação que ocorre quando sofre uma
nova violência causada pelo estado,
no papel dos agentes públicos ou por
proﬁssionais de saúde que não dão o
devido acolhimento quando se mais
precisa.
A médica ainda se mostrando relutante, foi determinada sua condução
e a elaboração do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime
de desobediência, já que a vítima de
violência doméstica foi encaminhada
para o Hospital Municipal de Bacabeira para a realização do exame, onde foi prontamente atendida pela médica plantonista.

De acordo com informações da Polícia Militar, a mulher aﬁrmou que agiu em legítima defesa, pois estaria
sendo agredida ﬁsicamente pelo companheiro no momento do crime.
Ainda de acordo com a polícia, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado para prestar socorro à vítima, que não resistiu ao ferimento e morreu. Queure foi presa em ﬂagrante e autuada por homicídio. A Polícia Civil continua investigando
o crime.
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FLAMENGO X GRÊMIO

SÉRIE D

Papão se prepara
para mais 90 minutos

STJD garante
partida com público

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
NERES PINTO

A

vitória por 2 a 0 sobre o Castanhal, no Nhozinho Santos,
encheu de ânimo os jogadores, comissão técnica, dirigentes e torcedores do Moto Club,
mas todos já estão voltados para o jogo da volta, às 15h do próximo domingo, em território paraense. Com a vantagem de poder perder até por um gol
de diferença, a equipe comandada
pelo técnico Zé Augusto retoma os
treinamentos até quinta-feira, data
em que deixará São Luís às 14h30 e
iniciará viagem.
Apesar da boa vantagem sobre o
adversário, o técnico motense mostra-se cauteloso e evita o excesso de
otimismo. “Vamos desconsiderar essa
vantagem, porque até começar o próximo jogo, não vale nada. Ainda restam 90 minutos e agora é se preparar
para a próxima batalha”, comentou
Zé Augusto após o jogo.
O meia Márcio Diogo destacou que
não há nenhuma desavença entre ele
e Ted Love, destaques da primeira vitória desse confronto, e que o clima é
de respeito e união. “O jogo mostrou
mais do que nunca, que estamos unidos”, enfatizou.
A semana é de avaliação médica da
dupla Márcio Diogo-Ted Love, que ao
ﬁnal da partida sentiram desconfortos musculares. A previsão, no entanto, é de que não se trata de nenhum
problema grave que possa ameaçar a
presença deles no jogo de Castanhal.
Outro que será observado é o zagueiro
Gustavo, que deixou o campo lesiona-

A PARTIDA SERÁ NA NOITE DESTA QUARTA, NO MARACANÃ.

MÁRCIO DIOGO MARCOU UM DOS GOLS DA VITÓRIA DO PAPÃO SOBRE O CASTANHAL-PA.
do no segundo tempo.

Ausente

Ainda sobre o jogo contra o Castanhal, a surpresa foi a ausência do zagueiro Weder Silva, cuja estreia havia
sido anunciada pelo clube, dado como inscrito no Boletim Informativo
Diário da Confederação Brasileira de
Futebol. O nome dele chegou a constar da escalação fornecida à imprensa, momentos antes do jogo, mas em
seguida houve uma retiﬁcação da Assessoria de Comunicação com o seguinte teor: “O zagueiro Weder Silva
não vai para o jogo como está na escalação. O jogador caiu no BID normalmente, mas no sistema, quando vai se
montar o time, ele não apareceu. Um
possível erro de sistema, mas para o
clube não sofrer alguma penalização,

foi decidido não escalar o atleta”. Assim, a estreia foi adiada e quem entrou jogando foi zagueiro Anderson
Cearense.

Retrospecto

No dia 15 de agosto de 2004, o Moto
foi derrotado pelo Castanhal, em São
Luís, por 5 a 3, no Nhozinho Santos,
em jogo da Série C do Brasileiro. No
mesmo mês, dia 22, o Papão foi a Castanhal e ganhou por 3 a 2. É o que informa o matemático Manoel Martins,
acrescentando: “Naquele ano, a Série
C tinha ainda na Série C o Sampaio
Corrêa como representante maranhense. Outros jogos: Tuna Luso 4 x 3
Moto, em Belém, e Moto 7 x 1 Tuna Luso em São Luís, mas na sequência o
Rubro-Negro maranhense foi eliminado pelo Limoeiro, de Pernambuco”.

BOLA ROLANDO

O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Otavio Noronha, garantiu que não analisará o pedido de suspensão de liminar em favor do Flamengo para
realizar jogos com público.
Assim, o confronto com o Grêmio, nesta quarta-feira,
pela Copa do Brasil, no Maracanã, está garantido com a
presença de torcedores.
O Flamengo conseguiu autorização do STJD para jogar com público, mesmo contra a vontade da Confederação Brasileira de Futebol e a maioria dos clubes que
disputam as competições nacionais. Com a liberação da
prefeitura do Rio para conduzir três jogos como eventos
teste, o clube iniciou a venda de ingressos e manterá sua
posição.
Na sexta-feira, os clubes entraram com o pedido para
suspender a liminar ou antecipar o julgamento da ação
movida pelo Flamengo, marcado para o dia 23. O presidente do STJD seguirá seu rito normal. “Existe uma liminar em vigor e decisão é para ser cumprida. Não cabe
descumprimento”.

Existe uma liminar em vigor e
decisão é para ser cumprida. Não
cabe descumprimento

FUTSAL

Copa FMF começa em novembro Escolinha do Balsas inicia atividades
nhão. Cada clube pode inscrever até 30 jogadores.
Na primeira fase, são oito clubes dividiA Federação Maranhense de Futebol di- dos em dois grupos. Cada equipe compete
vulgou as primeiras informações sobre a contra quatro oponente da chave oposta
Copa FMF, prevista para começar no dia 8 em um sistema uniliteral. Após quatro rode novembro e terminar no dia 4 de de- dadas da primeira fase, os dois primeiros
zembro. Haverá oito clubes participando colocados de cada grupo avançam para as
da competição. A competição, que não foi semiﬁnais.
O cruzamento para deﬁnir os confronrealizada em 2020 devido a pandemia, concederá vagas na Copa do Brasil e na Série D tos das semiﬁnais será da seguinte forma: o
primeiro de cada grupo enfrenta o segundo
Campeonato Brasileiro do ano que vem.
Os seis clubes conﬁrmados são: Bacabal, da outra chave.
A semiﬁnal e ﬁnal serão disputados em
IAPE, Imperatriz, Juventude Samas, Pinheiro e São José, que disputaram a pri- jogos únicos. Na semiﬁnal, além de jogar
meira divisão do campeonato estadual em casa, o time de melhor campanha joga
deste ano. O campeão e vice da Série B a ser pelo empate. Na ﬁnal, a equipe com medisputada, completarão a lista de equipes lhor aproveitamento jogará em casa, mas
se houver empate, a decisão será decidida
participantes.
Segundo a FMF, a competição é basica- nos pênaltis.
Clubes, torcedores, integrantes da immente sub-23, podendo cada clube acrescentar três jogadores acima da idade de 23 prensa, ou qualquer pessoa interessada,
anos (atletas nascidos a partir de 1998). A poderão enviar sugestões de alterações do
federação não irá cobrar taxa de inscrição Regulamento até o dia 20 de setembro,
de atletas. Cada clube poderá utilizar até 8 conforme prevê o Estatuto do Torcedor. O
atletas amadores. Os clubes terão que ter e-mail para envio das sugestões é ma.comno mínimo 10 atletas nascidos no Mara- peticao@cbf.com.br.
ARTHUR EVERTON
Especial para O Imparcial

Imperatriz recebeu oﬁcialmente a nova
base de funcionamento da escolinha do
Balsas Futsal, clube de futsal maranhense.
Com o patrocínio da Equatorial Maranhão, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, a iniciativa tem por objetivo desenvolver atividades voltadas para o esporte
com crianças e adolescentes de 10 a 17
anos, de forma gratuita e pretende atender até 50 participantes, inicialmente.
Para o presidente do clube, Hallyson
Dias, o lançamento da escolinha traduz o
valor do esporte na cidade e promove o
primeiro passo no desenvolvimento das
crianças no futsal, “Já participamos de
competições nacionais e estaduais, e dentro desses polos já tem atletas se destacando e disputando. Para nós é muito valioso promover isso para os meninos, a
oportunidade de estarem aqui participando. Hoje o time adulto já tem títulos
estaduais, então esses garotos vão poder
fazer parte da nossa categoria de base e
futuramente participar do time adulto.”.
O Assistente Comercial da Equatorial
Maranhão, Lauro Nascimento, que representou a empresa no lançamento do projeto, aﬁrma que incentivar o esporte é um
dos direcionamentos promovidos pela

companhia. “Acreditamos muito no poder
de transformação e investimos muito no
esporte e cultura no nosso estado. Dentro
dos nossos projetos já são mais de 111 milhões investidos. Quando vemos as crianças treinando, ﬁcamos felizes em proporcionar e compartilhar esses momentos
valiosos”, conta.
Ainda no mês de julho, o clube realizou
processos seletivos para as categorias
Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17. Com
turmas formadas, os treinos serão realizados duas vezes por semana, nas quartas e
sextas-feiras, das 14h às 16h, no Ginásio
da Escola Frei Gil, seguindo todos os protocolos de segurança recomendados.
Quem ainda deseja se inscrever, pode ir
até o ginásio durante os treinos veriﬁcar a
disponibilidade da turma. A escola está
localizada na Rua General Gurjão, 394 –
Bacuri. As vagas são limitadas.
Além das cidades de Balsas e de Imperatriz, em breve o Balsas Futsal irá lançar a
sua escolinha em São Luís. O polo na capital maranhense será voltado tanto para o
futsal masculino quanto feminino. Com a
criação destes três polos, cerca de 120 crianças e jovens serão beneﬁciados no total.

IMPAR
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FEZ HISTÓRIA

VALORIZAÇÃO

Canção “Imã” vence o
Ilha Bela Festival

Anittaéprimeirabrasileira
aseapresentarnoVMA

A votação popular foi encerrada no final da tarde do domingo, 12, quando foram
definidos os três primeiros colocados no concurso cultural

A

música “Imã”, de autoria do
imperatrizense Josifran foi a
grande vencedora da primeira edição do Ilha Bela Festival
com 44,6% dos votos. A votação popular foi encerrada no ﬁnal da tarde do
domingo, 12, quando foram deﬁnidos
os três primeiros colocados no concurso cultural realizado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secma), em
alusão ao aniversário de 409 anos de
São Luís.
Ao todo, 140 músicas foram inscritas, destas, 10 foram selecionadas
com critérios como melodia, harmonia, originalidade e criatividade, e claro, São Luís como inspiração. No total
foram recebidos 107.438 votos.
Josifran, o compositor e intérprete
de “Imã” é cantautor e produtor musical, nascido e criado em Imperatriz,
atualmente reside em São Luis.
Ele diz que seu trabalho autoral é
inﬂuência das suas raízes norte-nordeste, trazendo composições e releituras que ajudam a criar uma atmosfera bairrista interiorana.
“A euforia tá tão grande que ainda
nem sei muito bem o que dizer. Só sei
que a felicidade é grande que nem cabe no peito. Fiz uma canção contando
como foi ser abraçado por São Luís e
ela me devolveu um abraço caloroso
com um ‘xero’ no cangote. Obrigada a
todos os amigos que acreditaram no
meu trabalho e votaram muito”, disse.

APRESENTAÇÃO FOI EXIBIDA NO INTERVALO DA PREMIAÇÃO.
Anitta se apresentou pela primeira vez no MTV Video
Music Awards 2021 neste domingo, 12. Com uma perfomance da música Girl From Rio, a cantora foi a primeira
brasileira a fazer um show na premiação, que ocorreu
em Nova York, nos Estados Unidos. A funkeira e as bailarinas dela levaram muita dança com imagens do Rio de
Janeiro ao fundo. A apresentação foi gravada e exibida
no intervalo da premiação.
Em abril deste ano, a brasileira ganhou o prêmio de
Melhor Artista Feminina no Latin American Music
Awards 2021. Além disso, o lançamento do single Girl
From Rio colocou a cantora no Top 50 das rádios norteamericanas.
JOSIFRAN, O COMPOSITOR E INTÉRPRETE DE “IMÃ” É CANTAUTOR E PRODUTOR MUSICAL.
A segunda composição mais votada, com 22,3% dos votos, foi “Tamboreio!”, de Lara Moura e Felipe Costa
Cruz, interpretada por Lara. Foi a primeira apresentação de Lara em um
palco, e logo no palco do Teatro
Arthur Azevedo.

Gilvan Frazão, cantor e compositor
de “Cidade de Luz”, ﬁcou com o terceiro lugar, com 9,3% dos votos. O
maranhense com mais de 25 anos de
carreira tem trajetória marcada por
apresentações em diversas cidades do
estado e, atualmente, nos bares e res-

taurantes da capital.
O primeiro lugar do Ilha Bela Festival vai receber o prêmio de R$
10.000,00; o segundo colocado R$
7.000,00; e o terceiro R$ 5.000,00. Do
quarto ao décimo colocado, serão pagas as premiações de R$ 1.000,00.
No dia 8 de setembro, data em que
é celebrado o aniversário de fundação
da capital maranhense, os intérpretes
das 10 músicas classiﬁcadas na primeira etapa do festival se apresentaram em uma live ﬁlmada diretamente
do palco do imponente Teatro Arthur
Azevedo.
Seguindo todas as recomendações
sanitárias de prevenção à Covid-19, as
apresentações no Teatro Arthur Azevedo não foram abertas ao público,
que pôde assistir o festival sem sair de
casa. Ao término da live, a votação popular foi aberta e seguiu até as 18h do
último domingo, em link disponibilizado pela Secma.

INCLUSÃO

Sesc Mãos à Obra promove oficinas sobre inclusão
O Sesc Mãos à Obra é um projeto de
arte-educação de múltiplas acessibilidades desenvolvido há 24 anos pelo
Sesc no Maranhão.
Nesta edição, propondo ampliar o
diálogo e a reﬂexão sobre acessibilidade cultural, a entidade potencializou as ações de formação e experiências sensoriais ofertando oﬁcinas, um
debate presencial e uma exibição de
curtas inclusivos com mediação.

Destinadas a gestores culturais,
produtores, estudantes, pessoas com
deﬁciência, movimentos em defesa
dos direitos da pessoa com deﬁciência, os interessados podem se inscrever gratuitamente pelos respectivos
links. Conheça abaixo o cronograma e
a proposta de cada ação formativa:
14 e 15/09 (terça e quarta)
Oﬁcina – “Acessibilidade tá ON: atitudes para uma rede social acessível” – Andreza Nóbrega/PE
Nesta oﬁcina os participantes terão a
oportunidade de conhecer os fundamentos da acessibilidade comunicacional e da sua aplicabilidade nas redes sociais. Através de uma abordagem teórico-prática serão apresentadas soluções alternativas e atitudes
acessíveis para uma rede social mais
democrática.

9h às 12h – Plataforma Teams
23/09 (quinta)
https://forms.gle/9rSh4VG4R8Uz4XJt7
Exibição de curtas inclusivos com
mediação – Manoela Meyer/RJ
A “Mostra Sentirgraﬁa” explora o au16 e 17/09 (quinta e sexta)
diovisual para além do que é visível. O
Oﬁcina “Corpo, Movimento e Sen- evento é parte de um projeto que desenvolveu oﬁcinas de fotograﬁa para
sorialidade” – Silvana Rocco/RJ
Partindo da investigação do corpo em pessoas com deﬁciência visual no inmovimento na experimentação de terior do Piauí, e resultou em curtas
sua sensorialidade através de objetos experimentais sobre processos muito
sensoriais inspirados nas obras de atrelados à visão, mas passíveis de esLygia Clark, a proposta dessa oﬁcina é timular tantas outras percepções. Seoferecer estratégias e criar possibili- rão exibidos seis ﬁlmes curta-metradades que instrumentalizem corpos gem, que tratam da relação entre cenerurotípicos para o encontro com gueira e processo artístico, com a adocorpos neurodiversos, seja na clínica, ção de linguagens híbridas entre dona escola, em casa ou na rua, tornan- cumental e ﬁcção. A voz over em parte
do esses ambientes mais acessíveis a deles é de pessoas videntes que analisaram as fotos produzidas durante as
pessoas autistas.
oﬁcinas, sem saberem como e por
14h às 18h – Plataforma Teams
https://forms.gle/C79rrKwETrCmxcgr8 quem foram feitas.
15h – Plataforma Google Meet
21, 22 e 24/09 (terça, quarta e quinta) https://forms.gle/aan3aPiBbBRRDvU
Oﬁcina – “Recursos Didáticos Acessíveis em Artes Visuais” – Palloma de
Castro/MA
A oﬁcina tem o objetivo de propor a
elaboração de recursos adaptados,
como jogos e materiais didáticos visuais e táteis, a partir de exposições artísticas que participaram do Projeto
Mãos a Obra da galeria de Arte do
Sesc/Ma, aﬁm de que tais recursos,
auxiliem o processo de mediação cultural promovendo a fruição mais ampla e signiﬁcativa do objeto artístico e
suas múltiplas leituras, levando em
consideração as necessidades e potencialidades do público em questão.
14h30 as 17h30 – Sala Sesc de Exposições/ Plataforma Teams e Classroom
https://forms.gle/unD1fuU8sustz8hn6

O perﬁl no Instagram da MTV Brasil compartilhou diversos registros de Anitta se preparando para o evento e
no tapete vermelho. A própria cantora também publicou uma foto a caminho da premiação com a legenda:
“Entrar no VMA como a primeira artista brasileira da
história foi mais ou menos assim”.
A funkeira ainda recebeu o apoio de diversas personalidades brasileiras que, nos comentários do post dela
e nos stories, comemoraram a participação no evento,
como Pabllo Vittar, Julliete e Duda Beat.

DISNEY+

Divulgadoprimeirotrailer
dasérieGaviãoArqueiro

GAVIÃO ARQUEIRO SERÁ A 4ª SÉRIE LIVE-ACTION DA DISNEY+.
A Disney+ divulgou, nesta segunda-feira (13), o primeiro trailer de Gavião Arqueiro, nova série do serviço
de streaming. No vídeo, é visto o encontro entre o exvingador Clint Barton e Kate Bishop, uma arqueira de 22
anos que sonha em se tornar uma super-heroína.

25/09 (sábado)
Debate presencial “Acessibilidade
nos museus: desaﬁos e conquistas”
Gabriela Campos (Museu de Artes Visuais) e Amélia Cunha (Museu Histórico e Artístico do Maranhão)
10h – Museu de Artes Visuais do Maranhão – MAV (Rua Portugal – Centro
Histórico)
https://forms.gle/ufvM5TuvBCSM4nS
28, 29, 30/09 e 01/10 (terça, quarta,
quinta e sexta)
Oﬁcina – “Audiodescrição em Apresentações Culturais” – Alessandra Pajama/MA
Proﬁssional da área de Consultoria,
assessoria, audiodescrição, palestras

Protagonizado por Jeremy Renner e Hailee Steinfeld, o seriado tem previsão de estreia para 24 de novembro.
Além de Renner e Hailee, o elenco conta com os atores Florence Pugh, Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton,
Alaqua Cox, e Zahn McClarnon.
O roteiro e a produção ﬁcam por conta de Jonathan
Igla, que também trabalhou no seriado Mad men.
Gavião Arqueiro será a quarta série live-action do
Universo Cinematográﬁco Marvel produzido pela
Disney+. Ainda em 2021, o serviço de streaming lançou WandaVision, Falcão e o Soldado Invernal e Loki.

Nedilson Machado

E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

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

Latam reforça frota

Palco Giratório

A Latam anunciou que ainda este mês vai
integrar um novo modelo de aeronave na
frota do País, o Boeing 787 Dreamliner. Com
isso, a companhia será a primeira aérea do
Brasil a operar este avião no território nacional após término do processo de certiﬁcação junto à Anac. Ao todo, serão quatro aeronaves provenientes da frota do Grupo Latam
no Chile destinadas às operações no Brasil –
a primeira já se encontra em Guarulhos.

Com foco na valorização da cultura e dos
grupos de artes cênicas do país, o Sesc retorna este ano com o projeto Palco Giratório,
mas agora com novo modelo: o Festival Digital Palco Giratório. A 23ª edição tem início no
dia 30 de setembro e serão 17 transmissões
ao vivo dos espetáculos, pelo canal do
Youtube Sesc Brasil. Elas vão substituir o circuito que, antes da pandemia, rodava o país
de forma presencial.

Pra curtir
Seguem até dia 24
próximo, as Inscrições do Edital CCVM
Apoia, uma iniciativa
do Instituto Cultural
Vale e do Centro Cultural Vale Maranhão,
com o objetivo de valorizar e fomentar a
cultura local.

Com a proximidade do período natalino, a Câmara de Dirigentes Lojistas de São Luís / CDL já começa a
preparar a realização da campanha
Natal Show de Prêmios, para estimular as vendas no comércio. O presidente da CDL São Luís, Fábio Ribeiro
(foto), ressalta a importância da promoção diante do cenário causado pela pandemia: “Mesmo com a ampla
cobertura vacinal que está nos permitindo o controle da Covid-19, o período ainda é desaﬁador e para termos bons resultados em dezembro é
fundamental ter diferenciais no processo de consumo. A promoção é
uma estratégia que ajuda o lojista
participante a ter maior ﬂuxo de clientes nas compras natalinas, atraídos pelo sorteio”, explica Ribeiro.

Podem se inscrever
artistas, produtores,
grupos e fazedores da
cultura popular de
todo o estado.
As inscrições serão
aceitas até o dia 24 de
setembro.
O regulamento do
edital está disponível
no site do Instituto
Cultural Vale e no site
do CCVM.
De acordo com cirurgião oncológico do
Corpo Clínico da Oncoradium São Luís, Rede
Onco, Leoberth Silva
Araújo, faz um alerta
sobre o câncer de intestino. Segundo ele, a
partir dos 50 anos –
idade considerada como um dos fatores de
risco – é importante
buscar atendimento
para o rastreamento do
câncer de intestino,
por meio da colonoscopia.

Na programação do Teatro Sesc de setembro,
a atração desta sextafeira, 17, às 19h, é o
Pocket Show “Eu Sou
Mulher” com Isabelle
Passinho, como parte
do projeto Mãos a
Obras. “Eu Sou Mulher” é a provocação
de uma artista com deﬁciência quanto à desumanização do feminino, em relação aos
corpos de mulheres
com deﬁciência”, deﬁne Isabelle Passinho.

Trainee 2022 da VLI

Homenagem do governador

Novo golpe na praça

Tendo o objetivo de selecionar e preparar jovens proﬁssionais, a companhia de soluções logística que opera terminais, ferrovias e portos,
VLI, abriu inscrições para o processo seletivo do
Programa de Trainee 2022, que está voltado para
capacitação das futuras lideranças da empresa.
O programa foca em possibilitar a vivência da
inovação na prática, por meio do acesso a áreas
e líderes estratégicos da companhia. Para participar, basta se inscrever no site https://www.vlilogistica.com.br/carreiras até o dia 15 de setembro. O processo será todo on-line.

Alunos da rede estadual premiados nas Olimpíadas do Conhecimento e em outros eventos
cientíﬁcos foram homenageados pelo governador Flávio Dino com reconhecimento. A cerimônia ocorreu no Teatro João do Vale, Centro
Histórico, nesta segunda-feira, 13, com a presença de 74 estudantes dos Centros Educa Mais.
Todos medalhistas de competições. As Olímpiadas do Conhecimento são concursos de grande
importância e estimulamos a participação de
nossos estudantes, pois, é uma forma de aprimorar o conhecimento.

O Ministério Público do Maranhão, por meio
do Centro de Apoio Operacional do Consumidor, produziu uma cartilha para alertar os consumidores sobre o chamado golpe da carta de
crédito contemplada, também conhecido como
golpe do falso ﬁnanciamento ou ainda golpe do
consórcio. De acordo com a coordenadora do
CAOp Consumidor e titular da 2ª Promotoria de
Justiça de Defesa do Consumidor de São Luís,
Lítia Cavalcanti, essa nova modalidade de golpe
ganhou força nos últimos anos, principalmente
por conta da pandemia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2021 (PA-512/2021)
Objeto: Constituição de REGISTRO DE PREÇOS para contratação dos serviços de
desinsetização, dedetização, desratização, descupinização e assemelhados e serviços de
limpeza dos reservatórios de água (superiores e inferiores), nas dependências dos prédios que
compõem o TRT 16ª Região (capital e interior) de acordo com as quantidades e especificações
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.

23 artesãos foram capacitados no curso de
empreendedorismo
oferecido pela Secretaria de Estado do Turismo (SETUR/MA)
nessa última sextafeira, 10 de setembro,
dentro da programação do tradicional
festejo de São José de
Ribamar.
O Ceprama Itinerante, programa que tem
realizado intercambio do artesanato em
diversas regiões do
Maranhão, também
esteve na cidade realizando o cadastramento dos artesãos e
comercializando produtos na praça da
Igreja matriz.
Para o evento foram
selecionados artesãos do Ceprama que
estarão expondo seu
trabalho ainda nos
dias 17 e 24 de setembro, das 16 às 19h.

