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O tempo para a política anda mais rápido 
que o tempo para tirar férias. O motivo é questão 
de praticidade. Afinal, eles não são mágicos que 
gastam o tempo fazendo graça, escamoteando 
a si mesmos enquanto outros tiram férias para 
rir dos truques de entretenimento. 

Esticando a corda
A fadinha postou em seu Instagram o mo-

mento em que realiza um flip em um Bowl, 
pista similar a que é usada nas competições de 
park. A manobra foi comemorada pela skatista 

e rendeu muitos elogios. PÁGINA 10

Comunidades do Maranhão 
recebem oficinas de cinema

PÁGINA 11

Entidades contra a 
pobreza menstrual

E L E I Ç Õ E S   2 0 2 1 

Josimar Maranhãozinho 
mira apoio em Bolsonaro

Ação faz parte do projeto Cultura na Praça, patrocinado pelo Institu-
to Cultural Vale, que oferece capacitação a jovens do Maranhão e do Pará. 
Cada turma vai produzir um documentário sobre a própria comunidade.

Baixada Maranhense terá 
primeira UTI neonatal e pediátrica

PÁGINA 7

OPORTUNIDADE          UFMA  abre 29 vagas para professores

É preciso empatia para 
transformar realidades 

PAULO VICTOR 

Vereador de São Luís

180 Anos do Cais
 da Sagração

EUGES LIMA 

Presidente do IHGM

Os rios das 
nossas vidas

LUZENICE MACEDO MARTINS 
Bióloga, Mestre em Saúde e

MA-203 registra acidentes graves com frequência 

Ações conjuntas visam arrecadar ab-
sorventes e coletores menstruais para 

pessoas em situação de cárcere no Ma-
ranhão e meninas de Axé. PÁGINA 8

A Estrada do Araçagi passou a ser chamada de “Estrada da Morte” no último fim de 
semana, por conta da quantidade de acidentes que vêm acontecendo na MA-203, que 
liga São Luís com municípios da capital maranhense. Da última sexta-feira (10) até o 

domingo (12), cinco acidentes foram registrados na rodovia. PÁGINA 8

}
PÁGINA 9

A esqueitista Rayssa Leal 
se  arrisca no skate park

Deputado 
Yglésio  solicita 
fiscalização 
na rodovia
PÁGINA 7

ESTRADA DA MORTE NA  ILHA

Deputado federal Josimar Maranhãozinho participa de reunião no Palácio do Planalto e aproxima-se do presidente Jair Bolsonaro para viabilizar a sua candidatura em 2022.  
 A força política de Maranhãozinho foi destacada pelo vice-presidente do PL no Maranhão o deputado estadual Vinicius Louro que reafirmou a precandiatura de Josemar.

PÁGINA 3
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"É nesse momento que estamos necessitando que todos deem as mãos para encontrar
um caminho de solução", diz Silva e Luna

ENERGIA

Presidente da Petrobras
prevê crise  até novembro

O
pre si den te da Pe tro bras, Jo- 
a quim Sil va e Lu na, dis se 
que a cri se ener gé ti ca pro- 
vo ca da pe la es cas sez hí dri- 

ca nos re ser va tó ri os que abas te cem as 
usi nas ter me lé tri cas do país de ve du- 
rar, no mí ni mo, até no vem bro.

Du ran te uma co mis são ge ral na 
Câ ma ra dos De pu ta dos, nes ta ter ça-
fei ra (14), quan do foi con vi da do pa ra 
fa lar so bre a ope ra ção das ter me lé tri- 
cas e o pre ço dos com bus tí veis, Sil va e 
Lu na la men tou que o país te nha “uma 
cri se ener gé ti ca co nhe ci da, que já se 
ar ras ta há al gum tem po” e dis se que 
“es ta mos ne ces si tan do que to dos de- 
em as mãos pa ra en con trar um ca mi- 
nho de so lu ção”.

De to do mo do, o ge ne ral opi nou 
que a cri se “tem si do tra ba lha da mui- 
to acer ta da men te pe lo nos so Mi nis té- 
rio de Mi nas e Ener gia, que a acom pa- 
nha acir ra da men te”.

“To da a equi pe téc ni ca 

que acom pa nha is so é 

mui to for te. Lem bro que 

eu es ta va nes se se tor, 

co mo pre si den te da 

Itai pu Bi na ci o nal. 

En tão, acom pa nhei

SILVA E LUNA LAMENTOU A CRISE ENERGÉTICA QUE JÁ SE ARRASTA HÁ ALGUM TEMPO

CLEIA VIANA/CÂMARA DOS DEPUTADOS

acir ra da men te es ses 

mo men tos di fí ceis que 

aca ba ram, de al gu ma 

for ma, ocor ren do. De ve 

per du rar até o mês de 

no vem bro”, des ta cou.

O pre si den te da Pe tro bras dis se 
que a es ta tal au men tou a ca pa ci da de 

ins ta la da e a ca pa ci da de de en tre ga de 
gás na tu ral pa ra as ter me lé tri cas de 2 
pa ra 8 gi gawatts, co mo for ma de evi- 
tar que al gu mas usi nas pa ras sem de 
fun ci o nar.

“A Pe tro bras tem hon ra do o seu pa-
pel em tu do aqui lo que lhe ca be fa zer. 
Nós es ta mos aqui pa ra tra tar de cri se 
ener gé ti ca, de pre ço de com bus tí vel. 
A Pe tro bras não es tá isen ta de na da 
dis so e con tri bui com o que po de. Di- 
a ri a men te, tra ba lha mos sob es se sis- 
te ma den tro da em pre sa. Pro du zir pe- 
tró leo, sim, mas co lo car-se no con tex-
to da so ci e da de e do Bra sil tam bém, 
ou até mais do que is so”, des ta cou.

CPI DA PANDEMIA

Tolentino nega relação com FIB Bank e é desmentido

A EMPRESA, QUE NÃO É UM BANCO, CONCEDEU UMA GARANTIA FINANCEIRA DE R$ 80,7 MILHÕES À PRECISA MEDICAMENTOS

PEDRO FRANÇA

A Co mis são Par la men tar de Inqué- 
ri to (CPI) da Pan de mia do Se na do, ou- 
ve nes ta ter ça-fei ra (14) o ad vo ga do e
em pre sá rio Mar cos To len ti no da Sil- 
va, sus pei to de ser só cio ocul to do FIB
Bank. A em pre sa, que não é um ban- 
co, con ce deu uma ga ran tia fi nan cei ra
de R$ 80,7 mi lhões à Pre ci sa Me di ca- 
men tos no con tra to da va ci na in di a na
Co va xin com o Mi nis té rio da Saú de. O
con tra to foi can ce la do após de nún ci- 
as de ir re gu la ri da des tra zi das pe la
CPI. To len ti no ne gou qual quer par ti- 
ci pa ção no qua dro so ci e tá rio do FIB
Bank, mas não es cla re ceu sua re la ção
com a em pre sa.

“Eu in gres sei co mo só cio da em- 
pre sa de Be net ti e me des li guei do
qua dro so ci e tá rio há qua se 12 anos.
Des sa em pre sa, de ri va ram mui tos ne- 
gó ci os e bens, em pre sas. Al gu mas
des sas per ma ne ce ram de mi nha pro- 
pri e da de e ou tras fo ram pa ra o fi lho
de Be net ti. E a em pre sa prin ci pal foi
trans fe ri da. A em pre sa Pi co do Ju a zei- 
ro, de ri va da de la, tor nou-se só cia da
em pre sa FIB Bank”, dis se.

Mar cos To len ti no dis se que fez par- 

te da Be net ti Pres ta do ra de Ser vi ços,
mas que se des li gou do qua dro so ci e- 
tá rio há 12 anos. Ele era só cio do gru- 
po de em pre sas com Ed son Be net ti, já
fa le ci do. Se gun do To len ti no, por ter
imó veis, ati vos e pre ca tó ri os em co- 
mum com al gu mas em pre sas des sa
an ti ga so ci e da de, ele pos sui pro cu ra- 
ção que o li ga ria ao atu al só cio, Ri car- 
do Be net ti.

Pro cu ra ção
Ao res pon der a um ques ti o na men to
do re la tor do co le gi a do, Re nan Ca lhei- 
ros (MDB-AL), o ad vo ga do dis se não
exis tir ne nhu ma pro cu ra ção pa ra que
ele re pre sen te a FIB Bank. Ca lhei ros
con tes tou a afir ma ção e exi biu ví deo e
do cu men ta ção que in di cam que, em
2011, a Be net ti Pres ta do ra de Ser vi ços
pas sou pro cu ra ção dan do ple nos po- 
de res a To len ti no pa ra re pre sen tar le- 
gal men te uma em pre sa só cia da FIB
Bank, a Pi co do Ju a zei ro.

Ain da so bre a li ga ção de To len ti no
com o FIB Bank, a se na do ra Si mo ne
Te bet (MDB-MS) afir mou que não
exis te no di rei to bra si lei ro uma pro- 
cu ra ção com po de res ir re ver sí veis e

ab so lu tos, o que “ca rac te ri za que a
pes soa pas sa a ser pro pri e tá ria”.

“Vá ri as ma té ri as apon tam que To- 
len ti no é o ver da dei ro do no da FIB
Bank, sen do o só cio ocul to da em pre- 
sa e, por ser ami go di re to do de pu ta do
Ri car do Bar ros, te ria fa ci li ta do a emis- 
são da car ta fi an ça a fa vor do con tra to
da Pre ci sa Me di ca men tos [pa ra com- 
pra da Co va xin] e de ou tros con tra tos
no Mi nis té rio da Saú de “, con cluiu o
se na dor Re nan Ca lhei ros.

Ne go ci a ções
Se gun do o re la tor, To len ti no é re-

pre sen tan te, pro cu ra dor ou ad mi nis- 
tra dor das em pre sas FIB Bank, Pi co do
Ju a zei ro e MB Guas su, em ca rá ter ir re- 
tra tá vel, sem a obri ga to ri e da de de
pres ta ção de con tas. O que, pa ra ele,
tam bém ca rac te ri za ria a pro pri e da de
de To len ti no so bre as em pre sas.

O de po en te ne gou qual quer par ti- 
ci pa ção nas ne go ci a ções so bre a Co- 
va xin. “Eu es ta va to tal men te fo ra de
qual quer ati vi da de que pos si bi li ta ria
qual quer par ti ci pa ção, in ter fe rên cia,
no ato cor res pon den te à com pra, ne-
go ci a ção da va ci na Co va xin”, afir mou.

SENADO

Adiada votação de PL que
dá apoio ao setor cultural

A PREVISÃO É SER PAUTADO NA SEMANA QUE VEM

O Se na do adi ou mais uma vez a vo ta ção do Pro je to de
Lei Com ple men tar 73/2021, co nhe ci do co mo Lei Pau lo
Gus ta vo. O pro je to, cu ja  apre ci a ção no Se na do acu mu la
adi a men tos su ces si vos, dá apoio fi nan cei ro ao se tor cul- 
tu ral de es ta dos e mu ni cí pi os. O pe di do de adi a men to
par tiu do lí der do go ver no na Ca sa, se na dor Fer nan do
Be zer ra (MDB-PE), e foi aca ta do pe lo pre si den te da Ca- 
sa, Ro dri go Pa che co (DEM-MG). A pre vi são é ser pau ta- 
do na se ma na que vem.

Fer nan do Be zer ra ale gou que a Lei de Di re tri zes Or- 
ça men tá ri as (LDO) não deu mar gem pa ra in clu são das
des pe sas com o se tor. “A Lei de Di re tri zes Or ça men tá ri- 
as, que es tá sen do ava li a da pe lo Con gres so Na ci o nal,
veio sem pra ti ca men te ne nhum es pa ço no te to do gas to
pú bli co. A apro va ção des sa lei vai ter um im pac to nas
des pe sas pú bli cas de apro xi ma da men te R$ 4,3 bi lhões”,
ar gu men tou.

O se na dor Fer nan do Be zer ra ma ni fes tou o com pro- 
mis so em apro var a ma té ria e vi a bi li zar os gas tos no or- 
ça men to, mas pe diu um tem po até a vo ta ção de pro je tos
de lei do Con gres so (PLN) que vi a bi li za ri am tais gas tos
no or ça men to. Ele as so ci ou es se es pa ço no or ça men to
às dis cus sões da pro pos ta de emen da à Cons ti tui ção 23
(PEC 23), que mu da as re gras pa ra o pa ga men to de pre- 
ca tó ri os, que são as dí vi das do go ver no com sen ten ça
ju di ci al de fi ni ti va. A PEC es tá em dis cus são na Câ ma ra
dos De pu ta dos.

O au tor do pro je to, se na dor Pau lo Ro cha (PT-PA),
pro tes tou, mas acei tou o adi a men to. Ele ar gu men tou
que a ma té ria já che ga em seu quar to adi a men to di an te
da ex pec ta ti va do se tor cul tu ral. E lem brou que o pro je- 
to ape nas con ce de aos es ta dos e mu ni cí pi os a ges tão do
fun do cul tu ral, com os R$ 4,3 bi lhões ci ta dos por Fer- 
nan do Be zer ra, ho je ge ri do pe lo go ver no. “Co mo o go- 
ver no mis tu ra es ses fun dos nes sa con ta de te to [de gas- 
tos], su pe rá vit, etc, nós que re mos, com a lei, trans fe rir
pa ra os es ta dos e mu ni cí pi os apli ca rem es se fun do. Não
só va lo ri za a cul tu ra lo cal, co mo tam bém tem re per cus- 
são na eco no mia lo cal”, dis se Pau lo Ro cha.

CPI DA COVID

Renan quer alterações
na Lei do Impeachment

ALTERAÇÃO DEPENDERÁ DE APROVAÇÃO DO CONGRESSO

EDILSON RODRIGUES

Re la tor da Co mis são Par la men tar de Inqué ri to (CPI)
da co vid-19, Re nan Ca lhei ros (MDB-AL) re a fir mou que
irá pro por no re la tó rio fi nal da co mis são mu dan ças na
lei do im pe a ch ment. A in ten ção, se gun do o se na dor, é
de que os ar gu men tos le van ta dos na in ves ti ga ção pos- 
sam pro vo car a aber tu ra do pro ces so na Câ ma ra dos
De pu ta dos. No en tan to, a al te ra ção de pen de rá de apro- 
va ção do Con gres so.

Sem de ta lhes de quais mu dan ças se rão su ge ri das, Ca- 
lhei ros dis se no iní cio da ses são des ta ter ça-fei ra (14/9),
que “es sa Co mis são Par la men tar de Inqué ri to é uma
opor tu ni da de úni ca pa ra que a gen te pos sa fa zer uma
re vi são nes sa le gis la ção co mo um to do, e até mes mo na
lei do im pe a ch ment, que é de 1950. Mui tos ar ti gos já fo- 
ram re vo ga dos e, por tan to, ela pre ci sa ser atu a li za da na
li nha de es ten der a ga ran tia ju rí di ca e dei xar ab so lu ta- 
men te cla ro a sua tra mi ta ção”.

Pre si den te da Câ ma ra, Arthur Li ra (PP-AL) tem, atu al- 
men te, em sua me sa ao me nos 131 pe di dos de im pe a ch- 
ment con tra o pre si den te Jair Bol so na ro. Li ra, con tu do,
tem se po si ci o na do fa vo rá vel ao man da tá rio. 

Se gun do re por ta gem do Es ta dão, a pro pos ta de mu- 
dar a lei de im pe a ch ment foi in cluí da por Re nan após
ele con sul tar in te gran tes do gru po Prer ro ga ti vas, que
reú ne ad vo ga dos, pro fes so res e ju ris tas. A su ges tão foi
al te rar a le gis la ção pa ra re ti rar o “po der ab so lu to” do
pre si den te da Câ ma ra, de fi nin do pra zos pa ra que ele se
ma ni fes te so bre os pe di dos de im pe a ch ment.

In te gran tes do gru po su ge ri ram tam bém me di da se- 
me lhan te em re la ção ao pro cu ra dor-ge ral da Re pú bli ca.
Ca so a de ci são do PGR se ja de não abrir uma de nún cia
após pe di dos de in di ci a men to da CPI da Pan de mia, a
de ci são te ria de ser sub me ti da a sub pro cu ra do res. O re- 
la tó rio da co mis são es tá pre vis to pa ra ser en tre gue en tre
os di as 23 e 24 de se tem bro e de ve ser apro va do en tre os
di as 29 ou 30 do mes mo mês. Após es sas eta pas, o do cu- 
men to se rá en ca mi nha do à Pro cu ra do ria-Ge ral da Re- 
pú bli ca e ou tras en ti da des.

São Luís, quarta-feira, 15 de setembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Deputado federal Josimar Maranhãozinho participa de reunião no Palácio do Planalto e
aproxima-se do presidente Jair Bolsonaro para viabilizar a sua candidatura em 2022

SAMARTONY MAR TINS

SAMARTONY MAR TINS

ELEIÇÕES 2022

Josimar Maranhãosinho
mira apoio em Bolsonaro

O
de pu ta do fe de ral Jo si mar
Ma ra nhão zi nho (PL) es tá
ten tan do de to das as for mas
for ta le cer a sua can di da tu ra

ao go ver no do Ma ra nhão nas elei ções
de 2022. O par la men tar pos tou em su- 
as re des so ci ai uma reu nião que ocor- 
reu no úl ti mo dia 2 com Pre si den te da
Re pú bli ca do Bra sil, Jair Mes si as Bol- 
so na ro no Pa lá cio do Pla nal to, em
Bra sí lia.

Na oca sião, Jo si mar apro vei tou pa- 
ra con ver sar so bre os avan ços que
vem re a li zan do no ce ná rio da po lí ti ca
es ta du al e apre sen tou plei tos dos mu- 
ni cí pi os ma ra nhen ses, além de co brar
por re for mas nas es tra das fe de rais
que in ter li gam o Es ta do. “Re gis tro de
meu en con tro com o pre si den te Jair

Bol so na ro, com o mi nis tro-che fe da
Ca sa Ci vil Ci ro No guei ra (PP-PI), com
a mi nis tra da se cre ta ria de go ver no da
pre si dên cia da Re pú bli ca, Flá via Ar ru- 
da (PL-DF), com o pre si den te na ci o- 
nal do PL, Val de mar Cos ta Ne to e Pas- 
tor Gil (PL-MA) Apre sen tei de man das
de nos so Es ta do e saí con vic to de que
te re mos to do apoio e su por te ne ces- 
sá ri os”, pos tou Ma ra nhão zi nho.

No úl ti mo dia 10 de se tem bro, Jo si- 
mar Ma ra nhão zi nho vol tou a usar as
re des so ci ais pa ra res sal tar seus atri- 
bu tos de sua vi da po lí ti ca res sal tan do
que es tá pron to pa ra ser go ver na dor
do es ta do. “Fui pre fei to, de pu ta do es- 
ta du al, atu al men te de pu ta do fe de ral
sen do o mais vo ta do de meu es ta do e
uma cer te za te nho: nun ca es ti ve tão
con vic to e pre pa ra do pa ra as su mir
um no vo de sa fio, co mo ago ra. Meu
no me es ta rá à dis po si ção do nos so
po vo”, es cre veu o par la men tar.

A for ça po lí ti ca de Ma ra nhão zi nho
foi des ta ca da pe lo de pu ta do es ta du al
Vi ni cius Lou ro (PL) des ta cou du ran te
ses são ple ná ria da úl ti ma ter ça-fei ra
(14), na qual o par la men tar re lem- 
brou o gran de en con tro de pre fei tos
do par ti do PL, que ocor reu no dia 3 de
se tem bro. Em sua fa la, o par la men tar,
que tam bém é vi ce-pre si den te da le- 
gen da no Ma ra nhão, pa ra be ni zou o
pre si den te, de pu ta do fe de ral Jo si mar
Ma ra nhão zi nho (PL) e a de pu ta da es- 
ta du al De ti nha (PL) pe la mag ni tu de
do even to, além de pre fei tos, o even to
tam bém reu niu de pu ta dos es ta du ais,
fe de rais, pré-can di da tos e par cei ros
do par ti do.

Vi ni cius Lou ro dis cor reu so bre a
com pe tên cia e com pro me ti men to de

Jo si mar na Câ ma ra dos De pu ta dos e à
fren te da le gen da no Ma ra nhão, atu-
al men te, o PL ca da vez mais ga nha
no vas ade sões e se tor na o par ti do que
mais cres ce no es ta do. Vi ní cius afir- 
mou que o de pu ta do fe de ral ja mais
me diu es for ços pa ra lu tar por re sul ta- 
dos pa ra a po pu la ção ma ra nhen se. 
“O de pu ta do Jo si mar Ma ra nhão zi nho
sem pre foi um ho mem de pa la vra,
pre ci sa mos le var em con si de ra ção tu- 
do o que ele re pre sen ta, sua in te gri da-
de, con du ta e le al da de fa zem gran de
di fe ren ça na po lí ti ca do nos so es ta do.
O PL co me çou pe que no, mas após Jo-
si mar hou ve a trans for ma ção, se tor- 
nan do o par ti do que mais cres ce no
Ma ra nhão”, afir mou Vi ni cius Lou ro.

O de pu ta do su bli nhou que, ca so as
elei ções ocor res sem ho je, o par ti do
es ta ria pre pa ra do pa ra con cor rer com
um bom nú me ro de pré-can di da tos a
de pu ta dos fe de rais, es ta du ais e um
pré-can di da to ao go ver no já de fi ni do
com Jo si mar Ma ra nhão zi nho, to dos
pre pa ra dos pa ra o de sa fio. “Es ta mos
aqui fa lan do prin ci pal men te de um
pré-can di da to a go ver na dor do es ta-
do, Jo si mar se des ta ca por sua his tó- 
ria, pa la vra, com pro mis so e, aci ma de
tu do, por ser tra ba lha dor. Ao la do de
De ti nha, al can ça ram gran des re sul ta- 
dos no pe río do em que fo ram ges to res
mu ni ci pais e con ti nu am sur pre en- 
den do com a apro va ção nas ur nas,
são as mai o res vo ta ções pa ra de pu ta- 
do fe de ral e es ta du al, pois eles têm a
mar ca do tra ba lho e é de pes so as as- 
sim que o es ta do do Ma ra nhão pre ci- 
sa”, con cluiu o de pu ta do Vi ni cius
Lou ro.

LUTO

Políticos lamentam a morte de Magno Bacelar

EM 1963, MAGNO BACELAR FUNDOU A TV DIFUSORA , 1ª TELEVISÃO  DO ESTADO E FOI DIRETOR DO JORNAL DO DIA, AMBOS NA ILHA.

A po lí ti ca e a co mu ni ca ção ma ra- 
nhen se es tão de lu to.  Mor reu em São
Luís, na ma dru ga da des ta ter ça-fei ra
(14) Car los Mag no Du que Ba ce lar, ex-
se na dor e em pre sá rio, aos 83 anos. Ele
ha via so fri do um Aci den te Vas cu lar
Ce re bral (AVC), no úl ti mo dia 4 de se- 
tem bro, e es ta va in ter na do na UTI de
um hos pi tal da ca pi tal.

O ve ló rio foi re a li za do na Pax
União, Rua Gran de e o se pul ta men to
acon te ceu em sua ter ra-na tal, o mu- 
ni cí pio de Co e lho Ne to. Em 1963,
Mag no Ba ce lar fun dou a TV Di fu so ra
e e foi di re tor do Jor nal do Dia, am bos
em São Luís. O pre fei to de Co e lho Ne- 
to, Bru no Sil va, la men tou a mor te de
Mag no Ba ce lar e de cre tou lu to ofi ci al
de três di as. “Co e lho Ne to per de o ex-
pre fei to Dr. Mag no Ba ce lar, seu fi lho
ilus tre, cu jo le ga do se gui rá vi vo pa ra
tes te mu nhar o gran de ho mem que
foi. Nos sas ora ções pe la fa mí lia e ami- 
gos, na cer te za de que Deus con for ta- 
rá a to dos”, pu bli cou o ges tor em su as
re des so ci ais.

A Se cre ta ria de Es ta do de Ar ti cu la- 
ção Po lí ti ca (Se cap), ma ni fes tou pro- 
fun do pe sar pe lo fa le ci men to do ex-
se na dor, ex-de pu ta do fe de ral e es ta- 
du al, Car los Mag no Du que Ba ce lar,
es po so de Cris ti a ne Ba ce lar, ser vi do ra
da se cre ta ria. Gra du a do em Di rei to na
Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra nhão,
exer ceu tam bém im por tan te pa pel no
jor na lis mo ma ra nhen se, co mo di re tor
da TV Di fu so ra e do Jor nal O Dia. “Dr.
Mag no Ba ce lar ini ci ou tra je tó ria na
po lí ti ca ma ra nhen se nos anos de
1960, tor nan do-se de pu ta do es ta du al
em 1963. Pos te ri or men te, exer ceu no
exe cu ti vo es ta du al os car gos de sub-
che fe da Ca sa Ci vil e se cre tá rio de
Edu ca ção, am bos no Go ver no Pe dro
Nei va de San ta na. Em se gui da, ocu- 
pou os car gos de de pu ta do fe de ral, vi- 
ce-pre fei to de São Luís e se na dor. Em
2004 ele geu-se pre fei to de sua ci da de
na tal, Co e lho Ne to. Nes se mo men to
de dor, os ser vi do res e co la bo ra do res
da Se cap pres tam con do lên ci as aos
fa mi li a res e ami gos de Dr. Mag no”, diz
a no ta.

A As sem bleia Le gis la ti va do Es ta do

Ma ra nhão tam bém la men tou o fa le ci-
men to do ex-se na dor Car los Mag no
Du que Ba ce lar. Por meio de no ta ofi- 
ci al, a ca sa le gis la ti va des ta cou o pa-
pel do ad vo ga do e in dus triá rio, Mag- 
no Ba ce lar que exer ceu ex pres si va li- 
de ran ça po lí ti ca no es ta do.  “Nes te
mo men to de dor e pe sar, a As sem- 
bleia Le gis la ti va so li da ri za-se com fa- 
mi li a res e ami gos de Mag no Ba ce lar,
aba la dos pe la sig ni fi ca ti va per da”, diz
a no ta as si na da pe lo de pu ta do Othe li-
no Ne to, pre si den te da As sem bleia
Le gis la ti va do Es ta do do Ma ra nhão.

O pre fei to de São Luís, Edu ar do
Brai de tam bém la men tou a mor te de
Mag no Ba ce lar.  “Com pe sar re ce bi a
no tí cia da mor te de Car los Mag no Du- 
que Ba ce lar, ocor ri da nes ta ter ça-fei ra
(14). Po lí ti co com pas sa gens ex pres si- 
vas em car gos pú bli cos, Mag no Ba ce-
lar tam bém foi pi o nei ro na co mu ni ca-
ção ma ra nhen se, sem pre re co nhe ci-
do por sua in te li gên cia e de ter mi na- 
ção. Nes te mo men to me so li da ri zo
com sua fa mí lia, ami gos e con ter râ ne-
os de Co e lho Ne to, sua ter ra na tal”,
dis se Edu ar do Brai de.

1

2

3

Vol ta ao mun do (1)

Vol ta ao mun do (2)

Pla no B se cre to

Pré-cam pa nha

Con ta gem di fe ren te

Es ti can do a cor da
O tem po pa ra a po lí ti ca an da mais rá pi do que o tem- 

po pa ra ti rar fé ri as. O mo ti vo é ques tão de pra ti ci da de.
Afi nal, eles não são má gi cos que gas tam o tem po fa zen- 
do gra ça, es ca mo te an do a si mes mos en quan to ou tros
ti ram fé ri as pa ra rir dos tru ques de en tre te ni men to. O
Ma ra nhão vi ve ho je uma re a li da de po lí ti ca bem di fe ren- 
te de 2017, ano-vés pe ra da elei ção de 2018. A me nos de
tre zes me ses das elei ções ge rais, o mai or lí der da po lí ti ca
es ta du al ain da ta teia so bre co mo se rá o ama nhã de seu
gru po, e o pró prio fu tu ro po lí ti co é tão in cer to que ser ve
à adu ba ção do ter re no das es pe cu la ções. É um es ti car
de cor da sem fim. Em 2017, Flá vio Di no es ta va no pe núl- 
ti mo ano do go ver no e já tra ba lhan do de fi ni ti va men te
co mo pré-can di da to à re e lei ção no ano se guin te. Em
2021, Di no tam bém es tá no pe núl ti mo ano do se gun do
man da to e to ta li zan do se te anos à fren te do Pa lá cio dos
Leões. Em bo ra te nha um imen so port fó lio de re a li za- 
ções nes sa tem po ra da bas tan te pro vei to sa pa ra a po pu- 
la ção, Di no pa re ce pi sar num ter re no mo ve di ço. O seu
gru po, que so mou 16 par ti dos em 2018, ho je, aqui e aco- 
lá dá si nal de que sua ri gi dez ini ci al per deu a li ga e po de
rom per. A dis pu ta pe la ca dei ra do go ver na dor, di a ri a- 
men te sa co le ja a es tru tu ra. O se na dor We ver ton Ro cha
(PDT) pro me te a seus ali a dos que não há a mí ni ma pos- 
si bi li da de de não ser can di da to em 2022. O vi ce-go ver- 
na dor Car los Bran dão vai as su mir o co man do do go ver- 
no em abril e es tá com a fa ca e o quei jo pa ra se achar no
di rei to de con cor rer à re e lei ção em ou tu bro de 2022. O
de pu ta do Jo si mar do Ma ra nhão zi nho (PL) dei xa cor rer
sol ta a no tí cia de que con tro la 51 pre fei tos, ou pre fei tu- 
ras. Se is so não for ver da de – pe lo exa ge ro – ele ga ran te
que se rá can di da to, com o pe so de ter si do o mais vo ta- 
do em 2018.  Flá vio Di no pro me teu de fi nir sua pre fe rên- 
cia até no vem bro. O pra zo es tá bem ali. Po rém, ele já ad- 
mi tiu dei xar pa ra tão lo go che gue 2022. Daí bro ta ram as
es pe cu la ções so bre uma su pos ta per ma nên cia até o fim
do man da to e ser o do no da ban ca e das car tas em jo go.
Se ja co mo for, We ver ton, Bran dão e Jo si mar, além de
Edi val do Jú ni or pa re cem tes tar qual o li mi te da in de fi ni- 
ção de Flá vio Di no, e Di no pa re ce ten tar ga nhar tem po
pa ra in sis tir na ve lha te se cris tã de que os uni dos se rão
sem pre for tes. O ris co é Lu la ama nhã não ser o Lu la de
ho je nas pes qui sas, as sim, no sen ti do in ver so, Bol so na- 
ro ama nhã não con tar com as mo to ci a tas de ho je e sua
su ces são vi rá um cal dei rão do Di a bo, es pa lhan do chei ro
de en xo fre pa ra nos Es ta dos.

Cin co anos de pois do power point do pro cu ra dor Del- 
tan Dal lag nol em que mos trou um grá fi co com Lu la no
cen tro de uma su pos ta or ga ni za ção cri mi no sa, o pe tis ta
ce le bra 19 vi tó ri as ju di ci ais em ca sos da La va Ja to e Del- 
tan cur te o des cré di to e o ano ni ma to.

“No ani ver sá rio da que le fa mo so Power Point, o que
co me mo ra mos são as 19 vi tó ri as na Jus ti ça!”, diz men sa- 
gem pos ta da no Twit ter do Ins ti tu to Lu la. “O que tá pro- 
va do? Que Lu la é ino cen te e a La va Ja to não pas sou de
uma ope ra ção po lí ti ca e cri mi no sa”.

A úni ca hi pó te se de Flá vio Di no não dis pu tar o Se na- 
do em 2022 se ria ado tar um se cre to pla no B, de se en ga- 
jar na cam pa nha de Lu la à Pre si dên cia, na ga ran tia de
uma ca dei ra na Es pla na da. Mas is so, ago ra, é ce do e ar- 
ris ca do de mais. Pa ra Lu la e pa ra ele.

———————————————————————

A quem in te res sar pos sa, Flá vio Di no (PSB) já
avi sou mais de uma vez: seu “pla no A, B e C” é
con cor rer ao Se na do. So bre a dis pu ta da su ces- 

são es ta du al, ho je seu “pla no A” é Car los Bran dão. Nin- 
guém sa be se ele tem “pla no B, C e D” guar da do a se te
cha ves.

 
Co mo ins cri ta pa ra per gun tas, lo go após o re la- 

tor Re nan Ca lhei ros, a se na dor Eli zi a ne Ga ma
(Ci da da nia-MA) ques ti o nou o ad vo ga do Mar- 
cos To len ti no so bre su pos ta reu nião de le com

o mi nis tro das Co mu ni ca ções, Fá bio Fa ri as e um
ema ra nha do de em pre sas.

 
A res pos ta: “Se na do ra, com to do res pei to, vou

per ma ne cer em si lên cio”. “Co mo o se nhor
mon tou 13 em pre sas, to das li ga das à sua fa mí- 
lia, in clu si ve um ban co (FIB Banck), cu jo di re- 

tor era um tra ba lha dor ru ral, do Bol sa Fa mí lia,
usa do co mo la ran ja? – “Vou fi car em si lên cio”.

———————————————————————

De pois de Im pe ra triz, São Ber nar do e Im pe ra triz, o
se na dor We ver ton Ro cha vai le var a Pi nhei ro, pe la li de- 
ran ça do pre fei to Lu ci a no Ge né sio (PP) e do De pu ta do
An dré Fu fu ca a mo bi li za ção “Ma ra nhão Fe liz”, no pró xi- 
mo dia 17.

Os de pu ta dos apro va ram emen da do de pu ta do Ales- 
san dro Mo lon (PSB-RJ) à re for ma elei to ral. In clui os
can di da tos in dí ge nas na con ta gem em do bro dos vo tos
da dos, a exem plo da ga ran tia às mu lhe res e ne gros. Me- 
xa na dis tri bui ção dos fun dos Par ti dá rio Es pe ci al.

São Luís, quarta-feira, 15 de setembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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EU GES LI MA
His to ri a dor e pre si den te do IHGM 

LU ZE NI CE MA CE DO MAR TINS
Bió lo ga, Mes tre em Saú de e Meio Am bi -
en te

180 Anos do Cais da Sagração

No dia 11 de se tem bro,

com ple ta ram-se 180

anos do lan ça men to da

pe dra fun da men tal do

Cais da Sa gra ção –

lo ca li za do na Ave ni da

Bei ra-Mar – pe lo en tão

pre si den te da Pro vín cia,

o se nhor João Antô nio

de Mi ran da.

Imor ta li za do no tí tu lo do fa mo so li- 
vro do es cri tor Jo sué Mon tel lo, “Cais
da Sa gra ção”, a obra, te ve sua cons- 
tru ção ini ci a da no ano de 1841, por
oca sião das co me mo ra ções no Ma ra- 
nhão em ho me na gem a co ro a ção de
D. Pe dro II, por is so, foi ba ti za do com
es se no me, em alu são a sa gra ção do
Im pe ra dor, que ocor reu em ju lho da- 

que le ano, no Rio de Ja nei ro.
Co mo par te des ses fes te jos, vá ri as

obras pú bli cas, mo nu men tos e ins ti- 
tui ções, fo ram lan ça dos nes se pe río- 
do pe lo go ver no da pro vín cia, en tre
eles, es tão, a Pe dra da Me mó ria, a Ca- 
sa dos Edu can dos Ar tí fi ces e o Cais da
Sa gra ção.

Em 1858 a obra ti nha atin gi do o iní- 
cio da praia do Ca ju, com mais ou me- 
nos, um ter ço cons truí do, po rém, sua
to tal ex ten são de ve ria che gar até o
Lar go dos Re mé di os, co mo de fa to,
che gou; ho je, as ime di a ções da Pra ça
Gon çal ves Di as, Pra ça Ma ria Ara gão e
o por to do Ge ni pa pei ro.

Ini ci a do no co me ço do se gun do
rei nan do, no Im pé rio, a cons tru ção
do cais, te ve al tos e bai xos, mui tas in- 
ter rup ções e re to ma das, mu dan ças de
en ge nhei ros res pon sá veis e ou tros
em pe ci lhos, sen do con cluí do so men- 
te na Re pú bli ca, em de zem bro de
1909, com uma pom po sa ce rimô nia
de inau gu ra ção, com uma gran de as- 
sis tên cia de au to ri da des e po pu la res,
com di rei to a co lher de pe drei ro de
pra ta pa ra as sen tar a úl ti ma pe dra e
ar ga mas sa, após lon gos 68 anos de
cons tru ção.

Es sa obra foi pos si vel men te uma
das mais lon gas do pe río do im pe ri al,
seu ob je ti vo prin ci pal era pro te ger as
fun da ções da mu ra lha de ar ri mo la te- 

ral do Pa lá cio do Go ver no, que es ta va
cons tan te men te ame a ça da com o
avan ço do mar, além de pro te ger to da
mar gem es quer da do Rio Anil, que so-
fria tam bém as so re a men tos cons tan-
tes, pro vo ca dos pe la ma ré, além de
ques tões sa ni tá ri as, li ga ção das Ru as
da Praia Gran de com aque la área e
por fim, em be le za men to da que la par- 
te da ci da de.

Ou tro as pec to in te res san te des sa
área da São Luís de me a dos do sé cu lo
XIX são as cha ma das prai as exis ten tes
an tes da cons tru ção do Cais, que fo-
ram ex tin tas e ater ra das com a cons- 
tru ção des sa obra, em bo ra, per ce- 
bam-se per ma nên ci as na me mó ria
co le ti va da ci da de, prin ci pal men te
em re la ção ao no me de uma des sas
prai as, a praia do Ca ju.

Al gu mas des sas “prai as” são pou co
co nhe ci das, co mo a praia da Trin da de
(an ti ga praia do Ar ma zém), on de Ma-
nu el Beck man, lí der da re vol ta do
mes mo no me, te ria si do en for ca do.
Ha via tam bém, a praia Pe que na; a
praia do Cis co; praia de San to Antô nio
e praia dos Re mé di os. En fim, to da
aque la re gião, on de ho je es tá si tu a da
a Ave ni da Bei ra-Mar, que ofi ci al men-
te é de no mi na da de Ave ni da Jai me Ta- 
va res, era per me a da por es sas “prai as”
que de sa pa re ce ram com o sur gi men- 
to do Cais da Sa gra ção.

Os rios das nossas vidas

Os ci clos das águas já

não são mais os

mes mos. 

Na in fân cia, apren de mos di rei ti- 
nho os ci clos hi dro ló gi cos re fe rin do-
se à tro ca con tí nua de água na hi dros- 
fe ra, en tre a at mos fe ra, a água do so lo,
águas su per fi ci ais, sub ter râ ne as e das
plan tas. Um es for ço di dá ti co que en- 
vi e sa a vi são dos ci clos co mo se ne les
não hou ves se gen te e sua cul tu ra, po- 
der econô mi co e po lí ti co in ter fe rin do!
Daí que nas ce o con cei to mais re cen te
de ci clo hi dros so ci al, que con tex tu a li- 
za o mo vi men to da água nas es fe ras
po lí ti ca, so ci al, econô mi ca e cul tu ral
e, aqui des ta co, o pa pel das mu lhe res
por que água é ins tru men to de po der e
de con fli tos!

 
As mu lhe res, es pe ci al men te as em- 

po bre ci das, te nho di to, são as ges to- 
ras co mu ni tá ri as da água! Re co nhe cer
seu pa pel nes se ci clo, for ta le cen do-o,
é de fun da men tal im por tân cia pa ra
su pe rar as vi cis si tu des da cri se hí dri ca
que nos ba te as con tas. As mu lhe res
são a prin ci pal usuá ria e res pon sá vel
pe lo for ne ci men to de água pa ra o
con su mo, pa ra a ali men ta ção e pa ra a
hi gi e ne fa mi li ar; por is so, de sen vol- 
vem re des de vi zi nhan ça de di can do
vá ri as ho ras do dia à ta re fa de trans- 
por tar água, só pa ra exem pli fi car.

 

Por es ses di as nos ba te ram à por ta
as pri mei ras con sequên ci as da cri se
hí dri ca que se im põe so bre nós: uma
no va ban dei ra de ta xa de ener gia.

 
Há al guns anos acom pa nho o pla- 

ne ja men to ener gé ti co um tan to
quan to des pre ga do do pla ne ja men to
hí dri co. Es te pres su põe a ba cia hi dro- 
grá fi ca co mo uni da de de pla ne ja men- 
to, um pro ces so avan ça do de mais pa- 
ra a nos sa go ver nan ça! Ar ris co di zer
que o mí ni mo dos ges to res mu ni ci- 
pais do país te nha se apro pri a do da
ques tão, so bre tu do por um vá cuo do
mar co le gal so bre o pa pel das pre fei- 
tu ras na ges tão das águas. Mas ago ra
to dos nós vi ven ci a re mos mais uma
das con sequên ci as da fal ta de pla ne- 
ja men to e ges tão in te gra da dos re cur- 
sos hí dri cos. Ou tras vi rão… mai or in- 
se gu ran ça ali men tar, só pa ra ilus trar
tam bém.

 
Tam bém pu de ra, de sen vol ve mos

um mo de lo de ur be/ ci da de que cres- 
ce de cos tas pa ra as águas. Con ce be- 
mos ci da des em que um dos prin ci- 
pais pa peis das águas é di luir eflu en- 
tes. Is so mes mo, o lu gar pa ra on de en- 
vi a mos os nos sos xi xis e cocôs sem
tra ta men to na mai o ria das ci da des
bra si lei ras. A nos sa Ilha do Amor, Pa- 
trimô nio Cul tu ral Mun di al (Unes co),
es tá en tre as 20 pi o res no Ran king do
Sa ne a men to 2021, se gun do o Ins ti tu- 
to Tra ta Bra sil. 

O ran king é fru to de uma aná li se
nos in di ca do res de aten di men to de
água, co le ta e tra ta men to de es go tos;
e ín di ce de per das e in ves ti men tos. A
mai o ria das pes so as não se im por ta
com is so de pois que dá a des car ga,
pen so eu!

 
Te nho re cla ma do e eco a do a emer-

gên cia pa ra uma no va ci da da nia.
Uma que fa ça en ten der que so mos
na tu re za e que pre ci sa mos re cla mar
di rei tos am bi en tais, que são di rei to à
vi da de to dos. Tam bém aqui, re cla mar
um no vo mo de lo de ne gó ci os agro pe- 
cuá ri os. 

Es se que pre do mi na, se gun do a
FAO/ Or ga ni za ção das Na ções Uni das
pa ra a Ali men ta ção e Agri cul tu ra,
con so me de 70 a 90% da água dis po- 
ní vel no mun do, ex por ta água vir tu al/
in vi sí vel, tro ca so ci o bi o di ver si da de
por mo no cul tu ra e tem gran des pas si- 
vos am bi en tais nas for mas de po lui-
ção e la ti fún dio. É tam bém pa ra fa lar
que não há água sem flo res ta e flo res-
tas re gu lam os ci clos das chu vas! Era
pra gen te ter apren di do is so na 5ª sé- 
rie!

 
Uma no va ci da da nia nos exi ge rai- 

va e in dig na ção na me di da pa ra nos
mo bi li zar pa ra não acei tar ca la dos
um mo de lo de (des)en vol vi men to
que es po lia os ser vi ços am bi en tais e
nos em po bre ce de mui tas for mas. So- 
mos mui tos po bres! Es ta mos ex tre-
ma men te mais po bres!

 
Uma no va ci da da nia pres su põe

tam bém for te emo ção! Is so mes mo, a
má xi ma de que edu ca ção se faz com
emo ção e o que nos to ca que nos mo-
ve! E pa ra não di zer que não fa la mos
das nos sas uto pi as, res ga tar al gum
tem po da me mó ria que nos to que
pro fun da men te lá nos ri os das nos sas
vi das e a gen te quei ra dei xar um le ga- 
do me lhor apren den do a ser pro du to- 
res de água e res tau ra do res de flo res- 
tas!

PAU LO VIC TOR
Ve re a dor de São Luís

É pre ci so em pa tia
pa ra trans for mar
re a li da des

Pas sa do o ani ver sá rio de 409 anos de São Luís, pre ci so
pon tu ar en tre gas im por tan tes que o go ver no do Ma ra- 
nhão fez em co me mo ra ção à da ta. So men te de 6 a 10 de
se tem bro, os lu do vi cen ses re ce be ram im por tan tes
equi pa men tos pú bli cos de edu ca ção, saú de, aces so a
es por te e la zer.

Vou des ta car as obras edu ca ci o nais e uma vis to ria
que fi ze mos na Ilha de Tauá-Mi rim, lo ca li za da na zo na
ru ral de nos sa ci da de.

Por meio do pro gra ma Es co la Dig na, par ti ci pei de
uma ver da dei ra ma ra to na de en tre gas, com a inau gu ra- 
ção do Cen tro Edu ca Mais Sou sân dra de, lo ca li za do no
bair ro Li ra, na ca pi tal ma ra nhen se, que ago ra é uma es- 
co la de tem po in te gral, com ca pa ci da de pa ra aten der
cer ca de mil es tu dan tes.

Além dos Fa róis do Sa ber, Antô nio Ma cha do Ne ves da
Cos ta, no An jo da Guar da; e Gon çal ves Di as, no Fi li pi- 
nho; fo ram inau gu ra dos o Cen tro Edu ca Mais Ma ria Pi- 
nho, no Coha trac; o Cen tro de En si no Rio Gran de do
Nor te, no Ra di o nal; e o CE Re nas cen ça, no bair ro Re nas- 
cen ça.

Tu do co man da do pe lo go ver na dor Flá vio Di no e sob
a co or de na ção do se cre tá rio Fe li pe Ca ma rão. E é es sa li- 
de ran ça que que ro des ta car. Pa ra mu dar a vi da de tan ta
gen te, é pre ci so ter em pa tia, ou se ja, se co lo car no lu gar
do ou tro.

Não só em São Luís, mas em to do o Ma ra nhão, as pes- 
so as po dem so nhar e con quis tar um fu tu ro me lhor.
Aque la he ran ça de que só o fi lho de al guém so ci al men te
bem po si ci o na do po de ria ter aces so a uma es co la de
qua li da de não exis te mais em nos so es ta do. Ho je o fi lho
do po bre tam bém po de fa zer in ter câm bio, es tu dar em
es co la bi lín gue, de tem po in te gral, de sen vol ver com pe- 
tên ci as e co nhe ci men tos re la ci o na dos à pro gra ma ção,
ele trô ni ca, ro bó ti ca e mui to mais.

A edu ca ção re al men te trans for ma re a li da des, mas
pa ra is so é fun da men tal sen tir a ne ces si da de de quem
mais pre ci sa, que, na prá ti ca, é ter co mo pri o ri da de uma
agen da vol ta da às cau sas so ci ais. É que rer, de co ra ção,
que to dos te nham opor tu ni da des iguais. E o go ver no do
Ma ra nhão tem tra ba lha do nes se sen ti do e com es se
sen ti men to. Eu me or gu lho de ser um ali a do das lu tas
com es sa ges tão que quer dei xar um le ga do ca da vez
mai or de avan ços e de sen vol vi men to aos ma ra nhen ses.

E o fo co não es tá so men te na edu ca ção, mas tam bém
em as se gu rar de sen vol vi men to, ge rar em pre go, ren da e
dig ni da des às pes so as.

Nes sa se ma na de ce le bra ções, com o vi ce-go ver na- 
dor Car los Bran dão, ain da es ti ve na Ilha de Tauá-Mi rim,
on de há mais de 20 anos os mo ra do res es pe ra vam por
uma obra que ga ran tis se de sen vol vi men to ao lu gar.
Ago ra, o go ver no es tá im plan tan do uma es tra da pa ra li- 
gar as co mu ni da des da Ilha. São 5 km em Ja ca min e três
vi as trans ver sais pa vi men ta das de 4 km pa ra aces sos às
co mu ni da des de Em bau bal, Ilha Pe que na e Ama pá.

Além da mo bi li da de, a obra po ten ci a li za rá a ven da de
man di o ca e fa ri nha pro du zi das no lo cal, o tu ris mo nas
prai as da re gião e o trans por te es co lar das cri an ças.

O se nhor Jo sé Sa ti ros, mo ra dor há 65 anos do po vo a- 
do Ja ca mim, nos tes te mu nhou que nun ca ti nha vis to
na da co mo es sa obra na re gião. Ao agra de cer, ain da dis- 
se que se pas sa ram vá ri os go ver nos e que ne nhum deu a
aten ção ne ces sá ria.

“Fi co até im pres si o na do por que a gen te vi nha pe din- 
do pa ra cer tos go ver nos, cer tos pre fei tos, nun ca ti nha
si do fei to o que es tá sen do fei to ago ra. Nós re a li za mos o
nos so so nho de ter uma es tra da ma ra vi lho sa co mo es sa
que o Di no es tá fa zen do”, co men tou o mo ra dor.

É jus ta men te is so que nos mo ti va e nos dá for ça pa ra
fa zer mais: ter a cer te za de que mui tas vi das se rão trans- 
for ma das. E não há na da que pa gue po der en xer gar no
ros to das pes so as um olhar de agra de ci men to, mes mo
que a gra ti dão se ja por al go que já de ve ria ser de las há
mui to tem po.

São Luís, quarta-feira, 15 de setembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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De acordo com o Corpo de Bombeiros, estavam a bordo do bimotor o piloto, o co-piloto
e cinco passageiros que seriam da mesma família. Todos morreram carbonizados.

SÃO PAULO

Queda de avião deixa 7
mortos em Piracicaba

U
m avião caiu em Pi ra ci ca ba, 
in te ri or de São Pau lo, na 
ma nhã des ta ter ça-fei ra 
(14). De acor do com o Cor- 

po de Bom bei ros, se te pes so as mor re- 
ram no aci den te. A in for ma ção foi 
atu a li za da após a che ga da da equi pe 
de so cor ro ao lo cal. 

Ini ci al men te, a Po lí cia Mi li tar ha via 
di vul ga do de ma nei ra pre li mi nar que 
qua tro pes so as es ta vam a bor do da 
ae ro na ve.

O avião de pe que no por te caiu pró- 
xi mo à Fa cul da de de Tec no lo gia do 
Es ta do de São Pau lo (Fa tec), no bair ro 
San ta Ro sa, ex plo diu e pro vo cou um 
in cên dio na ma ta. O Cor po de Bom- 
bei ros mo bi li zou seis vi a tu ras pa ra fa- 
zer o res ga te, mas não hou ve so bre vi- 
ven tes.

Se gun do a cor po ra ção, a 

ae ro na ve caiu por vol ta 

das 9h,  lo go de pois de 

de co lar do Ae ro por to de 

Pi ra ci ca ba com des ti no 

ao Pa rá.

De acor do com o Cor po de Bom- 
bei ros, es ta vam a bor do do bi mo tor o 
pi lo to, o co-pi lo to e cin co pas sa gei ros 
que se ri am da mes ma fa mí lia. To dos 
mor re ram car bo ni za dos.

A ae ro na ve se ria o B200GT. O avião,

O AVIÃO DE PEQUENO PORTE CAIU, EXPLODIU E PROVOCOU UM INCÊNDIO NA MATA.

fa bri ca do em 2019, per ten cia a CSM 
Agro pe cuá ria, de acor do com in for- 
ma ções da ANAC. A em pre sa per ten ce 
ao em pre sá rio Cel so Sil vei ra Mel lo Fi- 
lho, ir mão de Ru bens Omet to.

A Co san, em pre sa que tem Cel so 
Sil vei ra Mel lo Fi lho co mo aci o nis ta, 
con fir mou que o em pre sá rio, a es po sa 
e três fi lhos es ta vam a bor do do 
avião. “Com enor me pe sar, a Co san 
in for ma que o em pre sá rio Cel so Sil- 
vei ra Mel lo Fi lho es ta va com a fa mí lia 
na ae ro na ve King Air 360 que caiu ho- 
je, às 10h, em Pi ra ci ca ba, cau san do a 
mor te de to dos os ocu pan tes. Cel so 
era aci o nis ta e ir mão do pre si den te do 
Con se lho de Ad mi nis tra ção da com- 

pa nhia, Ru bens Omet to Sil vei ra Mel- 
lo. Tam bém es ta vam no avião a es po-
sa de Cel so, Ma ria Lui za Me neghel, 
seus três fi lhos, Cel so, Fer nan do e Ca- 
mi la, o pi lo to Cel so Eli as Car lo ni e o 
co pi lo to Gi o va ni Gu lo”, diz a no ta.

O pre fei to de Pi ra ci ca ba, Lu ci a no 
Al mei da (DEM), in for mou que es tá 
acom pa nhan do o tra ba lho das equi- 
pes de emer gên cia e pres tou so li da ri- 
e da de a fa mí lia das ví ti mas. “La men to 
pro fun da men te e pres to mi nha so li- 
da ri e da de aos fa mi li a res e ami gos das 
ví ti mas do aci den te aé reo”, dis se por 
meio de uma re de so ci al.

PENTÁGONO

Novo míssil norte-coreano
é ameaça  internacional

PAÍS REFORÇOU NOS ÚLTIMOS ANOS SUA CAPACIDADE MILITAR

REUTERS/KCNA/

O Pen tá go no dis se, em no ta, que o lan ça men to de um
no vo mís sil de cru zei ro de lon go al can ce pe la Co reia do
Nor te re pre sen ta “uma ame a ça” aos paí ses vi zi nhos e à
co mu ni da de in ter na ci o nal.

Se gun do o co mu ni ca do, a ati vi da de mos tra o de sen- 
vol vi men to con tí nuo do pro gra ma nu cle ar da Co reia do
Nor te e as ame a ças que is so re pre sen ta pa ra os vi zi nhos
e pa ra a co mu ni da de in ter na ci o nal”, afir mou o Pen tá- 
go no.

Os Es ta dos Uni dos (EUA) “vão con ti nu ar a acom pa- 
nhar a si tu a ção e a con sul tar de per to os seus ali a dos e
par cei ros”, acres cen tou, na no ta, o Co man do In do-Pa cí- 
fi co nor te-ame ri ca no. Os EUA rei te ra ram ain da o com- 
pro mis so, “re sis ten te a to das as pro vas”, de de fen der a
Co reia do Sul e o Ja pão con tra Pyongyang. Cer ca de 28,5
mil sol da dos nor te-ame ri ca nos es tão no sul da pe nín su- 
la.

A Co reia do Nor te exe cu tou com su ces so tes te
com no vo “mís sil de cru zei ro de lon go al can ce” no fim
de se ma na, anun ci ou a agên cia ofi ci al de no tí ci as nor te-
co re a na KC NA. Os dis pa ros do tes te, fei to no sá ba do e
no do min go, ocor re ram na pre sen ça de au to ri da des
nor te-co re a nas, in for mou a KC NA, que tam bém con fir- 
mou o êxi to dos en sai os. Os mís seis per cor re ram tra je- 
tó ria de 1,5 mil quilô me tros, an tes de atin gir o al vo, não
es pe ci fi ca do pe la agên cia.

Di ver sas re so lu ções do Con se lho de Se gu ran ça da Or- 
ga ni za ção das Na ções Uni das (ONU) proí bem a Co reia
do Nor te de pros se guir com os seis pro gra mas de ar ma- 
men to nu cle ar e de mís seis ba lís ti cos.

Ape sar de atin gi do por múl ti plas san ções in ter na ci o- 
nais, o país re for çou nos úl ti mos anos a ca pa ci da de mi- 
li tar, sob a li de ran ça de Kim Jong-un. A Co reia do Nor te
fez di ver sos en sai os nu cle a res e tes tou com su ces so
mís seis ba lís ti cos ca pa zes de atin gi rem os Es ta dos Uni- 
dos.

Por que há mais mi gran tes cru -
zan do o ca nal?

COSTA BRITÂNICA

Imigrantes causam guerra diplomática 

MAIS 14 MIL PESSOAS TENTARAM CHEGAR AO REINO UNIDO PELO CANAL DA MANCHA.

DAN KITWOOD

O flu xo in ces san te de mi gran tes que
cru zam atu al men te o Ca nal da Man cha em
bar cos ca da vez mais pre cá ri os pôs Fran ça
e Rei no Uni do em la dos opos tos.

 De acor do com o Mi nis té rio do In te ri or
bri tâ ni co, mais 14 mil pes so as ten ta ram
che gar ao país pe lo es trei to, ex ce den do os
nú me ros de 2020. Só na se ma na pas sa da,
mais de 1,5 mil pes so as cru za ram o Ca nal
da Man cha.

E, em um úni co dia no fim de agos to, 828
fi ze ram a tra ves sia, um no vo re cor de es ta- 
be le ci do.

“Os nú me ros são ina cei tá veis, en tão es- 
ta mos agin do em to das as fren tes”, dis se
em agos to o co man dan te bri tâ ni co Dan
O’Mahoney, res pon sá vel pe lo mo ni to ra- 
men to das águas que se pa ram o Rei no Uni- 
do da Fran ça.

“As agên ci as de se gu ran ça es tão des- 
man te lan do as gan gues de trá fi co de pes- 
so as (que cos tu mam ope rar a tra ves sia do
ca nal). O tra ba lho em con jun to com os
fran ce ses do brou o nú me ro de po li ci ais
nas prai as fran ce sas”, acres cen tou.

Mas es sa co la bo ra ção se trans for mou
em um fo co de atri to en tre os dois paí ses.

“Exis tem vá ri as ra zões que ex pli cam o
au men to de mi gran tes que cru zam o ca- 
nal”, diz Pe ter Walsh, pes qui sa dor do Ob- 
ser va tó rio de Mi gra ção da Uni ver si da de de
Ox ford (In gla ter ra), à BBC Mun do, o ser vi- 
ço de no tí ci as em es pa nhol da BBC.

Walsh tra ba lha ana li san do da dos do Mi-
nis té rio do In te ri or, das Na ções Uni das e de
re que ren tes de asi lo no Rei no Uni do. Se- 
gun do ele, a raiz do pro ble ma é “ge o po lí ti- 
ca”. “A mai o ria dos mi gran tes vem do Irã,
Afe ga nis tão, Iê men, Sí ria e Su dão, paí ses
em con fli to on de há guer ras e per se gui ção
po lí ti ca.” “A va ri a ção sa zo nal é ou tra ex pli- 
ca ção: o nú me ro au men ta quan do o mar
es tá cal mo e o céu es tá lim po (co mo tem
acon te ci do nos úl ti mos di as e se ma nas)”,
acres cen ta.

O es pe ci a lis ta acres cen ta que as ro tas
ter res tres es tão ca da vez mais “in viá veis”
pa ra a tra ves sia de mi gran tes por que são
ca da vez mais vi gi a das. So mam-se a is so as
res tri ções du ran te a pan de mia e de vi do ao
Bre xit, a saí da do Rei no Uni do da União
Eu ro peia.

INUNDAÇÕES

Furacão Nicholas atinge o Texas

FURACÃO DEVE PROVOCAR CHUVAS PERIGOSAS E INUNDAÇÕES, DISSE CENTRO  DE FURACÕES.

BRANDON BELL

O fu ra cão Ni cho las to cou o so lo no es- 
ta do ame ri ca no do Te xas na ma dru ga da
de ter ça-fei ra (14) e ame a ça pro vo car chu- 
vas pe ri go sas e inun da ções, in for mou o
Cen tro Na ci o nal de Fu ra cões (NHC). Ni- 
cho las, que ga nhou for ça de fu ra cão de
ca te go ria 1, tem ven tos de 120 km/ho ra,
com ra ja das mais for tes, e de ve pro vo car
até 45 cm de chu va na área de Hous ton, de
acor do com o ser vi ço de me te o ro lo gia.
“Ni cho las to ca o so lo ao lon go da cos ta do
Te xas”, in for mou o NHC no bo le tim mais
re cen te, di vul ga do Às 5h30 GMT (2H30 de
Bra sí lia).

Ni cho las “es tá tra zen do chu vas for tes,
ven tos in ten sos e tem pes ta des ci clô ni cas
pa ra áre as da cos ta cen tral e nor te do Te- 
xas”, in di cou o NHC no bo le tim an te ri or.
“As chu vas po dem pro du zir inun da ções
re pen ti nas con si de rá veis”, com ple tou.
Pou co an tes de to car o so lo, o olho do fu- 
ra cão es ta va 30 km ao su des te de Ma ta- 
gor da, no Gol fo do Mé xi co. A lo ca li da de fi- 
ca a pou cos quilô me tros de Hous ton, a
mai or ci da de do Te xas.

De acor do com a tra je tó ria pre vis ta, o
olho do fu ra cão Ni cho las “de ve se des lo- 
car so bre o ex tre mo su des te do Te xas na
ter ça-fei ra e nas pri mei ras ho ras de quar- 
ta-fei ra, e pas sar pe lo su do es te da Loui si- 
a na mais tar de na quar ta-fei ra”. O NHC
tam bém emi tiu uma ad ver tên cia de tem- 
pes ta de ci clô ni ca pa ra gran de par te da

cos ta do Gol fo, o que sig ni fi ca que “há um
pe ri go de inun da ção fa tal pe lo au men to
do ní vel da água que se des lo ca pa ra o in- 
te ri or da cos ta”. “Es ta é uma si tu a ção que
ame a ça a vi da”, des ta cou o Cen tro, ao pe- 
dir às pes so as da re gião que “ado tem to- 
das as me di das ne ces sá ri as pa ra pro te ger
a vi da e a pro pri e da de das inun da ções e
de ou tras pos sí veis con di ções pe ri go sas”.

Sylvester Tur ner, pre fei to de Hous ton –
ci da de mui to afe ta da pe lo fu ra cão Harvey
em 2017 – dis se que o go ver no es tá em
aler ta má xi mo.

As au to ri da des ins ta la ram bar ri ca das,
ati va ram um cen tro de ges tão de emer- 
gên ci as em Hous ton e pe di ram pre cau ção
aos mo ra do res. A imi nen te che ga da da
tem pes ta de pro vo cou o can ce la men to de
mui tos vo os nos ae ro por tos da re gião de
Hous ton. O ca nal de na ve ga ção do por to
da ci da de tam bém foi fe cha do. As es co las
sus pen de ram as au las na se gun da-fei ra à
tar de em to da a re gião afe ta da pe la tem- 
pes ta de e per ma ne ce rão fe cha das nes ta
ter ça-fei ra.

O go ver na dor do Te xas, Greg Ab bott,
pe diu aos ha bi tan tes do es ta do que res- 
pei tem as di re tri zes das au to ri da des lo- 
cais. “Cor res pon de a to dos os te xa nos que
es tão na tra je tó ria des ta tem pes ta de to- 
mar pre cau ções, se guir as ins tru ções das
au to ri da des e per ma ne cer aten tos”, afir- 
mou em um co mu ni ca do.

São Luís, quarta-feira, 15 de setembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Responsável: Thayane Maramaldo
E-mail: thaymaramaldo@hotmail.com 6GERAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.segep.ma.gov.br.

São Luís, 03 de setembro de 2021

Deimison Neves dos Santos

Secretário Adjunto de Registro de Preços – SARP/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E

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

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31499/2021 – SARP/SEGEP

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 18/2021-CSL/SEGOV-MA. O PRESIDENTE DA CSL/SEGOV/MA torna 
público que será realizada às 15h (horário local), do dia 27 de outubro de 2021, no auditório do Edifício 
João Goulart, Centro, São Luís – MA, CEP: 65065-545, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, do 
tipo MENOR PREÇO, no regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, para CONSTRUÇÃO DO 
PRÉDIO ONDE SERÁ IMPLANTADO O HEMONÚCLEO, UNIDADE REGIONAL DE SAÚDE e 
SHOPPING DA CRIANÇA, EM BACABAL-MA, localizado na Avenida Um com Rua VP dois, COHAB 
II - Bacabal - MA, de acordo com as especificações técnicas insertas nos anexos, aplicando a Lei 
Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O Edital e seus Anexos estão à disposição 
para consulta nos dias de expediente das 09h às 18h, de segunda a sexta-feira, na Comissão Setorial de 
Licitação da Secretaria de Estado de Governo, estabelecida no Edifício João Goulart, 9º andar, Centro, 
São Luís – MA, CEP: 65065-545, onde poderá ser retirado gratuitamente através da apresentação de um 
pen drive ou através do site: http:// www.segov.ma.gov.br.

São Luís/MA, 14 de setembro de 2021
Daniel Maia de Mendonça

Presidente e Pregoeiro da CSL/SEGOV/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 173969/2021

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que a licitação em epígrafe, 

Pregão Presencial, do tipo Menor Preço Global, objetivando o Registro de preços para eventual 

contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento eletrônico, em 

conformidade com especificações e quantidades constantes no Termo de Referência (ANEXO I), 

anteriormente Adiada até Ulterior Deliberação, fica REMARCADA para o dia 28 de setembro de 2021, 

às 14h, no auditório da SEGEP - 4º andar, Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício Clodomir Milet, s/n, 

Calhau - São Luís/MA, CEP: 65074- 220. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, na 

página www.compras.ma.gov.br e no site da www.segep.ma.gov.br.

São Luís, 13 de setembro de 2021

Deimison Neves dos Santos

Secretário Adjunto de Registro de Preços

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E

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

AVISO DE REMARCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09612/2020– SARP

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 29/09/2021, 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 de empresa 

especializada para fornecimento de Material de Expediente – Papel A4, para uso da Empresa 

Maranhense de Administração Portuária – EMAP, de acordo com o constante no Processo Administrativo 

nº 1349/2021 - EMAP, de 19/07/2021 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, 14 de setembro de 2021

Flavia Alexsandra Noleto Miranda Carvalho

Gerente de Compras e Contratos da EMAP

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021-EMAP

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 08/2021 

A Prefeitura Municipal de Igarapé Grande/MA, localizada na rua São Francisco, s/nº, Centro, CEP 65.720-000, comunica aos inte-

ressados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços nº. 08/2021, do tipo Menor Preço, no dia 06/10/2021, às 08h30min 

horas, horário local, objetivando a Contratação de Empresa para Construção de Matadouro no Município de Igarapé Grande/MA, 

conforme especificações contidas no Termo de Referência/Projeto Básico, anexo I do edital.
O presente Edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Igarapé Grande - 
MA, sito à rua São Francisco, s/nº, Centro, de segunda a sexta (exceto feriados) no horário das 08:00 as 13:00 horas, onde poderão 
ser consultados  ou obtido GRATUITAMENTE por meio digital na Comissão de Licitação bem como pela internet, através do nosso 
endereço eletrônico http://www.igarapegrande.ma.gov.br – ccligarape@gmail.com ou cópia impressa, mediante o recolhimento da 
importância de R$ 20 (vinte reais), não reembolsáveis, através de DAM -  Documento de Arrecadação Municipal, referentes aos 
custos da reprodução.

Igarapé Grande (MA), 14/09/2021.

CLÁUDIO PEREIRA DE ARAÚJO SILVA 

Relator

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 09/2021 

A Prefeitura Municipal de Igarapé Grande/MA, localizada na rua São Francisco, s/nº, Centro, CEP 65.720-000, 
comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços nº. 09/2021, do tipo Menor 
Preço, no dia 07/10/2021, às 08h30min horas, horário local, objetivando a Contratação de Empresa para otimi-
zação de pontos de iluminação pública com substituição de luminárias de vapor de sódio por luminárias de led 
com relês fotoelétricos para o MUNICÍPIO DE IGARAPE GRANDE-MA, conforme especificações contidas 
no Termo de Referência/Projeto Básico, anexo I do edital.
O presente Edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal 
de Igarapé Grande - MA, sito à rua São Francisco, s/nº, Centro, de segunda a sexta (exceto feriados) no horário 
das 08:00 as 13:00 horas, onde poderão ser consultados  ou obtido GRATUITAMENTE por meio digital na 
Comissão de Licitação bem como pela internet, através do nosso endereço eletrônico http://www.igarapegran-
de.ma.gov.br – ccligarape@gmail.com ou cópia impressa, mediante o recolhimento da importância de R$ 20 
(vinte reais), não reembolsáveis, através de DAM -  Documento de Arrecadação Municipal, referentes aos 
custos da reprodução.

Igarapé Grande (MA), 14/09/2021.
CLÁUDIO PEREIRA DE ARAÚJO SILVA 

Relator

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE- MA

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 06/2021

(REPUBLICAÇÃO) 

A Prefeitura Municipal de Igarapé Grande/MA, localizada na rua São Francisco, s/nº, Centro, CEP 65.720-000, comunica aos inte-
ressados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços nº. 06/2021, do tipo Menor Preço, no dia 05/10/2021, às 08h30min 
horas, horário local, objetivando a Contratação de empresa para CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO 
MUNICÍPIO DE IGARAPÉ GRANDE ‐ MA, conforme especificações contidas no Termo de Referência/Projeto Básico, anexo I 
do edital.
O presente Edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Igarapé Grande - 
MA, sito à rua São Francisco, s/nº, Centro, de segunda a sexta (exceto feriados) no horário das 08:00 as 13:00 horas, onde poderão 
ser consultados  ou obtido GRATUITAMENTE por meio digital na Comissão de Licitação bem como pela internet, através do nosso 
endereço eletrônico http://www.igarapegrande.ma.gov.br – ccligarape@gmail.com ou cópia impressa, mediante o recolhimento da 
importância de R$ 20 (vinte reais), não reembolsáveis, através de DAM -  Documento de Arrecadação Municipal, referentes aos 
custos da reprodução.

Igarapé Grande (MA), 14/09/2021.

CLÁUDIO PEREIRA DE ARAÚJO SILVA 
Relator

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 039/2021 através de SIS-
TEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Itaipava do Grajaú – MA, através de seu 
Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na 
MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Contratação de empresa para 
fornecimento de pescados e cesta básicas, conforme Termo de Referência, em atendimento a Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social do Município de Itaipava do Grajaú – MA. BASE LEGAL: Lei Federal nº. 
10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital. 
Recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Habilitação: às 09h do dia 17 de setembro de 2021. O Edital 
estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h, e no site do Município. Os in-
teressados na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do 
DAM, na sala da CPL, na Sede da Secretaria Municipal de Educação de Itaipava do Grajaú, localizada na Av. 
Dep. Mercial Lima de Arruda, s/n, Centro, Itaipava do Grajaú – MA, CEP: 65948-000, onde está funcionando 
provisoriamente a Prefeitura. Para maiores esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço 
eletrônico: cplitaipava@gmail.com e/ou tel.: (99) 98515-1121. Itaipava do Grajaú - MA, 13 de setembro de 
2021. Auricélia de Sousa da Silva-Pregoeira. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA 

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021-CPL/PMMS. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO 
SENA – MA, sito na Av. Dep. César Bandeira, s/n, Centro, Marajá do Sena – MA, torna público, que fará 
realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo Menor Preço por Item, no dia 28/09/2021, 
às 08h:00min (Horário de Brasília), tendo por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de materiais, 
equipamentos de proteção individual e testes para a detecção do COVID-19 (CORONAVÍRUS) de interesse da 
Secretaria Municipal de Saúde de Marajá do Sena – MA, conforme edital e anexos. O Edital poderá ser obtido 
gratuitamente nos sítios www.marajadosena.ma.gov.br e  www.licitanet.com.br. Esclarecimentos adicionais 
no endereço supra ou pelo e-mail licitacaopmms@gmail.com, de 2º à 6º feira, das 08h:00min às 12h:00min. 
Marajá do Sena – MA, 13 de agosto de 2021. Bruno Henrique Galvão de Oliveira. Secretário Municipal de 
Saúde.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 027/2021/CCL/PMM. Órgão Realizador: O 
município de Monção/MA, através da Prefeitura Municipal de Monção, por meio do Pregoeiro e sua Equipe 
de Apoio, instituída pela Portaria nº 009/2021, torna público aos interessados que, com base legal: Lei n° 
10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.892/2013, Lei Complementar nº 123/2006, 
Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Municipal nº 017/2020 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 
8.666/93 e alterações, que fará licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por 
item, tendo por objeto registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídicas(s) espe-
cializada(s) no fornecimento de mobiliário escolar, visando atender aos interesses da Secretaria Municipal 
de Educação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Local/
Site: https://www.licitanet.com.br/. A realização do certame está prevista para o dia 28 de setembro de 2021 
às 08h00min (oito horas). Edital: O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço 
eletrônico: https://www.licitanet.com.br/, bem como na Sala da Comissão Central de Licitação, situada na 
Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro, Monção/MA, no horário das 08h às 12h onde poderão ser consultados 
ou obtidos gratuitamente, junto ao Setor de Licitação do município. Monção/MA, 08 de setembro de 2021. 
Raimunda Bonifácia Barros de Andrade - Secretária Municipal de Educação.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 028/2021/CCL/PMM. Órgão Realizador: O 
município de Monção/MA, através da Prefeitura Municipal de Monção, por meio do Pregoeiro e sua Equipe 
de Apoio, instituída pela Portaria nº 009/2021, torna público aos interessados que, com base legal: Lei n° 
10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.892/2013, Lei Complementar nº 123/2006, 
Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Municipal nº 017/2020 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 
8.666/93 e alterações, que fará licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por 
item, tendo por objeto registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídicas(s) especiali-
zada(s) no fornecimento de artigos e materiais de vestuário/confecção, destinados a atender as demandas das 
Secretarias Municipais de Monção/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
Edital e seus anexos. Local/Site: https://www.licitanet.com.br/. A realização do certame está prevista para o 
dia 28 de setembro de 2021 às 14h00min (catorze horas). Edital: O edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados no endereço eletrônico: https://www.licitanet.com.br/, bem como na Sala da Comissão Central de 
Licitação, situada na Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro, Monção/MA, no horário das 08h às 12h onde 
poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente, junto ao Setor de Licitação do município. Monção/MA, 08 
de setembro de 2021. Kerliana Sena Silva – Secretária Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA, 

torna público que REQUEREU junto à Secretária do Estado do 

Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, em 09 de Setembro 

de 2021, Autorização para Perfuração de 03 Poços tubulares 

situado na Sede do Município de Passagem Franca Estado 

do Maranhão, localizados nos Bairros Bela Vista, Rua Nova e 

Jenipapo,  para  fins  de  Atender as necessidades e falta de 

água das Áreas acima citadas. Conforme dados constantes no 

processo nº 168156/2021.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE PIO XII - MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 06.447.833/0001-81

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021

A Prefeitura Municipal de Pio XII, Estado do Maranhão, Através do Senhor Telson da Cruz Oliveira, Secretário Municipal de Administração, instituído 
pela portaria 004/2021 de 01 de janeiro de 2021, torna público que realizará às 09h00min (nove horas) do dia 04 de outubro de 2021, na Sala da 
Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua Senador Vitorino Freire, SN, Centro, Pio XII/MA, Licitação na modalidade Tomada de Preços, 
do tipo menor preço global, que será julgada pela Comissão Permanente de Licitação (CPL) que tem por presidente o Sr.º Neemias de Oliveira 
Ripardo Garreth, instituídos pela Portaria nº 112/2021 de 25 de fevereiro de 2021, tendo por objeto a Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de reforma e adequação do prédio do mercado municipal de Pio XII/MA, conforme Edital e seus Anexos, na forma da 
Lei n° 8.666/93, Decreto Federal nº 9.412/2018, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, Lei Complementar nº 
155/2016 e suas demais legislações pertinentes. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no 
horário das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados e retirados gratuitamente pelo sitio oficial www.pioxii.ma.gov.br. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço ou pelo e-mail pioxiicpl@gmail.com, esclarecemos ainda para todos os fins que a presente licitação será realizada 
em espaço amplo, respeitando todos os critérios recomendados pelo Ministério da Saúde quanto ao distanciamento social, aos presentes será 
obrigatório o uso de mascaras, e ainda disponibilizaremos de álcool em gel aos senhores licitantes e a todos que acompanharem a devida sessão.

Pio XII - MA, 14 de setembro de 2021.

Telson da Cruz Oliveira
Secretário Municipal de Administração

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE PIO XII - MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 06.447.833/0001-81

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 033/2021

A Prefeitura Municipal de Pio XII, Estado do Maranhão, Através do Senhor Telson da Cruz Oliveira, Secretário Municipal de Administração, instituído pela portaria 
004/2021 de 01 de janeiro de 2021, torna público que realizará às 09h00min (nove horas) horário local do dia 29 de setembro de 2021, no portal www.licitapioxii.
com.br, Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, que será julgada pelo seu Pregoeiro e respectiva equipe de apoio, instituída pela 
Portaria nº 111/2021 de 25 de fevereiro de 2021, tendo por objeto o Registro de Preços para contratação de empresa visando a eventual, futura e parcelada 
aquisição de material permanente, para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Pio XII - MA, conforme Edital e Anexos, na 
forma da Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos Municipais nº 008/2021 e nº 010/2021, Decreto Federal nº 7.892/2013 e suas alterações, Lei 
Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016 e aplicando-se subsidiariamente no que couberem a Lei 
Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O download deste Edital, assim como o Termo de Referência e todos os anexos estarão disponíveis 
gratuitamente nas seguintes páginas da Internet: www.pioxii.ma.gov.br e www.licitapioxii.com.br, ou poderão ser solicitados através do e-mail pioxiicpl@gmail.
com ou ainda, na sede da Prefeitura Municipal de Pio XII/MA, Setor de Licitações situado à Rua Senador Vitorino Freire, SN, Centro, Pio XII/MA, de 2ª a 6ª feira, 
no horário das 08h00min às 12h00min. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço ou pelo e-mail pioxiicpl@gmail.com.

Pio XII - MA, 14 de setembro de 2021.

Telson da Cruz Oliveira
Secretário Municipal de Administração

Portaria nº 004/2021.

CNPJ: 01.612.320/0001-65
MUNICIPIO DE PRESIDENTE MÉDICI

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 027/2021
REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICIPIO DE PRESIDENTE MÉDICI, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Administração, torna público para 
conhecimento dos interessados que realizará no dia 28 de setembro de 2021, às 09:00hs (nove horas), Licitação para Registro de 
Preços na modalidade Pregão na forma Eletrônica, com critério de julgamento menor preço unitário, objetivando a Seleção de 
proposta visando o REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Permanente em geral, de interesse da Administração Pública 
Municipal, conforme detalhamentos constantes no Anexo I - Termo de Referência, em sessão pública on-line por meio de recursos 
de tecnologia da informação - INTERNET através do site www.licitanet.com.br. Com fundamentação na Lei Federal nº 10.520/02, 
no Decreto Federal nº 10.024/2019, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações, na Lei Complementar nº 123/2006 alterada 
pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame. 
O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por intermédio de sistema eletrônico, qual seja www.licitanet.com.
br ou poderá ser solicitado através do e-mail cpl.presidentemedici.ma@gmail.com ou ainda na sede da Prefeitura, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação - CPL onde poderão ser obtidos e consultados gratuitamente mediante apresentação de mídia 
gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h, no endereço Avenida Santa Teresa, s/n, Centro, CEP 65.279-000. Presidente 
Médici - MA, 08 de setembro de 2021. Edvane Rubem Teodoro Secretário Municipal de Administração CPF: 260.160.792-00 Portaria 
nº 001/2021.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 109/2021.
TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2021.

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Sambaíba - MA, na forma da Lei Federal n• 8.666/93 
e suas alterações, torna público que realizará licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2021, 
cujo objeto trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO 
DE ESTRADA VICINAL DO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA/MA. O recebimento e abertura dos envelopes de 
Documentação e Proposta será em Sessão Pública a ser realizada às 09:00h, do dia 07 de outubro de 2021, 
na Sala de Licitações da CPL, localizada na Praça Jose do Egito Coelho, nº 200, Centro, Sambaíba/MA. O edital 
está disponível para todos os interessados no Site do TCE/MA no sistema SACOP, poderá ser 
consultado e obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Praça José 
do Egito, 200, Centro, Sambaíba - MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser 
solicitado através do E-mail: sambaibacpl@gmail.com, seus respectivos avisos estarão disponíveis 
no Portal da Transparência do Município: http://www.sambaiba.ma.gov.br/. Esclarecimento adicional 
no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 98464-4897. Sambaíba 
(MA), 13 de setembro de 2021. Edson da Silva Santos –Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106/2021.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021 - SRP. 

O Município de Sambaíba-MA, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na 
modalidade Pregão, na forma Presencial,  do tipo Menor Preço por Item, objetivando a FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA, 
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E A PROMOÇÃO, ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, INCLUINDO SERVIÇOS 
OPERACIONAIS DE EVENTOS EM GERAL E LOCAÇÃO DE SOM, DE TENDAS, DE TRIO ELÉTRICO, DE 
BANHEIROS QUÍMICOS, SEGURANÇA  E DE PALCO COM COBERTURA PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS 
PELO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA/MA, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o 
qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos 
Municipais, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e 
subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-
se às 08:45 do dia 05 de outubro de 2021. A sessão pública de julgamento será realizada na Sala de Licitações da 
CPL, localizada na Praça Jose do Egito Coelho, nº 200, Centro, Sambaíba/MA. O edital está disponível para todos os 
interessados no Site do TCE/MA no sistema SACOP, poderá ser consultado e obtido na sala da Comissão Permanente 
de Licitação-CPL, localizada no Praça José do Egito, 200, Centro, Sambaíba - MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 
horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: sambaibacpl@gmail.com, seus respectivos avisos estarão 
disponíveis no Portal da Transparência do Município: http://www.sambaiba.ma.gov.br/. Esclarecimento adicional no 
mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 98464-4897. Sambaíba (MA), 13 de setembro 
de 2021. Edson da Silva Santos –Pregoeiro.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 108/2021.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021. 

O Município de Sambaíba-MA, torna público para conhecimento dos interessados que está 
realizando licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial,  do tipo Menor Preço por Item, 
objetivando a AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA O MUNICÍPIO 
DE SAMBAÍBA/MA, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, 
o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 
10.024/2019, Decretos Municipais, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, 
Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às 14:00 do dia 06 de 
outubro de 2021. A sessão pública de julgamento será realizada na Sala de Licitações da CPL, 
localizada na Praça Jose do Egito Coelho, nº 200, Centro, Sambaíba/MA. O edital está disponível 
para todos os interessados no Site do TCE/MA no sistema SACOP, poderá ser consultado e obtido 
na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Praça José do Egito, 200, 
Centro, Sambaíba - MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através 
do E-mail: sambaibacpl@gmail.com, seus respectivos avisos estarão disponíveis no Portal da 
Transparência do Município: http://www.sambaiba.ma.gov.br/. Esclarecimento adicional no mesmo 
endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 98464-4897. Sambaíba (MA), 13 de 
setembro de 2021. Edson da Silva Santos –Pregoeiro.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2021
CHAMADA PÚBLICA Nº001/2021.

O Município de Sambaíba , através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados que na sede 
da Prefeitura Municipal, realizará a Chamada Pública nº 001/2021, para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO 
ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em atendimento a Lei Nº 
11.947/2009 e Resolução CD/FNDE Nº 26/2013. Os interessados que atenderem às exigências do edital deverão 
apresentar os documentos de habilitação e projeto de venda conforme datas abaixo: na Sala da Comissão Permanente 
de Licitação- CPL. Os interessados deverão procurar à sede da Prefeitura Municipal, na Praça José dp Egito Coelho, 
n° 200, Centro, Sambaíba/MA onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos o Edital e seus Anexos. Base 
Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. Sambaíba (MA), 13 de setembro de 2021. Edson da Silva Santos – Presidente 
da CPL.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 105/2021.
TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2021.

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Sambaíba - MA, na forma da Lei Federal n• 8.666/93 
e suas alterações, torna público que realizará licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2021, 
cujo objeto trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE 
BLOCOS SEXTAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) NAS RUAS DO POVOADO ANANÁS, DO MUNICÍPIO DE 
SAMBAÍBA/MA. O recebimento e abertura dos envelopes de Documentação e Proposta será em Sessão 
Pública a ser realizada às 09:00h, do dia 04 de outubro de 2021, na Sala de Licitações da CPL, localizada 
na Praça Jose do Egito Coelho, nº 200, Centro, Sambaíba/MA. O edital está disponível para todos os 
interessados no Site do TCE/MA no sistema SACOP, poderá ser consultado e obtido na sala da 
Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Praça José do Egito, 200, Centro, Sambaíba 
- MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: 
sambaibacpl@gmail.com, seus respectivos avisos estarão disponíveis no Portal da Transparência 
do Município: http://www.sambaiba.ma.gov.br/. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e 
e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 98464-4897. Sambaíba (MA), 13 de setembro 
de 2021. Edson da Silva Santos –Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Sambaíba - MA, na forma da Lei Federal n• 8.666/93 

na Sala de Licitações da CPL, localizada na Praça Jose do Egito Coelho, nº 200, Centro, Sambaíba/MA

Foi o publicado no dia 6 de setembro, no site da Pró-Reitoria de Gestão 

de Pessoas  e  no  Diário  Oficial  da  União  (DOU),  o  Edital nº150/2021-

PROGEP, que torna pública a abertura de inscrições para o processo 

seletivo simplificado para contratação de professor substituto. O Edital oferta 
29 vagas para diversas áreas de atuação.
As inscrições ocorrerão até o dia 17 de setembro, exclusivamente, no 

Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH) da UFMA no 
endereço eletrônico https://sigrh.ufma.br/sigrh/public/home.jsf - Concursos - 
Concursos Abertos.

O Edital e demais informações estão disponíveis no site da PROGEP.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 
CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO
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As melhorias contemplam áreas como educação, infraestrutura, abastecimento e
esporte, ações que, no total, chegam em mais de R$ 10 milhões em investimentos

Re de se nho da via

INFRAESTRUTRA

Dino inaugura e anuncia
novas obras em Bacabal

D
an do con ti nui da de à agen- 
da de inau gu ra ções e anún- 
cio de obras pe lo Ma ra- 
nhão, o go ver na dor Flá vio 

Di no es te ve na ci da de de Ba ca bal, 
nes ta ter ça-fei ra (14), le van do ações 
de Go ver no. Na oca sião, o go ver na dor 
en tre gou e anun ci ou di ver sas obras 
em be ne fí cio da po pu la ção. As me- 
lho ri as con tem plam áre as co mo edu- 
ca ção, in fra es tru tu ra, abas te ci men to 
e es por te, ações que, no to tal, che gam 
em mais de R$ 10 mi lhões em in ves ti- 
men tos.

“Agra de ço a to da a po pu la ção de 
Ba ca bal pe la aco lhi da. Nes te even to, 
rei te ra mos a pre sen ça e as par ce ri as 
do Go ver no do Es ta do com o mu ni cí- 
pio. Além das obras já exe cu ta das, te- 
mos no vas eta pas des sa par ce ria, 
aten den do a rei vin di ca ção e o de se jo 
de união pe lo tra ba lho par cei ro. Nos- 
sa pre sen ça ho je sig ni fi ca in ves ti men- 
tos de al go em tor no de R$ 10 mi lhões

En tre gas

GOVERNADOR ENTREGOU E ANUNCIOU DIVERSAS OBRAS EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO

e fa re mos ou tras vi si tas, pros se guin do 
es se tra ba lho de união com a pre fei tu- 
ra. Agra de ço a to dos aque les que têm 
nos aju da do a con cre ti zar tan tos di- 
rei tos nes ta ci da de”, fri sou o go ver na- 
dor Flá vio Di no.

Di no ci tou obras já exe cu ta das, a 
exem plo do Hos pi tal Lau ra Vas con ce- 
los, da pa vi men ta ção de 40 quilô me- 
tros de vi as e ave ni das, con clu são das 
obras da Uni ver si da de Es ta du al do 
Ma ra nhão (UE MA), in ves ti men tos 
em se gu ran ça pú bli ca e re for ma do 
Cen tro de Aten ção In te gral à Cri an ça 
e ao Ado les cen te (Caic).

Com a vi si ta, mais ações fo ram im- 
ple men ta das, co mo a en tre ga de 800 
car tões do pro gra ma Mi nha Ca sa Me- 
lhor, que es tá be ne fi ci an do fa mí li as 
com o va lor de R$ 600 pa ra com pra de 
mó veis, ele tros e gás de co zi nha. O go- 
ver na dor anun ci ou, ain da, a im plan- 
ta ção do par que am bi en tal do mu ni- 
cí pio, a im plan ta ção de uma uni da de 
do Shop ping da Cri an ça e re cur sos de 
R$ 3 mi lhões pa ra pa vi men tar ru as, 
ini ci an do nes ta ter ça-fei ra.

O go ver na dor en tre gou o Cen tro de 

Ar tes Mar ci ais do Co lé gio Mi li tar Ti ra-
den tes III, que foi to do re for ma do; e 
as si nou or dens de ser vi ço pa ra ações 
do Mais As fal to na ci da de e cons tru- 
ção de po ços em co mu ni da des qui- 
lom bo las de São João dos Pre tos e Ca- 
tu cá. Pa ra for ta le cer o es por te, Di no 
con tem plou o mu ni cí pio com a en tre- 
ga de kits es por ti vos, to ta li zan do 
1.728 itens, que ser vi rão à prá ti ca de 
ati vi da des es por ti vas di ver sas.

O go ver na dor lan çou ain da di ver-
sos edi tais de li ci ta ção au to ri zan do 
obras na in fra es tru tu ra e saú de. O 
mu ni cí pio vai ga nhar uma uni da de 
do Shop ping da Cri an ça, es pa ço de 
saú de ex clu si vo pa ra o pú bli co in fan- 
til. 

Flá vio Di no lan çou tam bém edi tais 
pa ra a cons tru ção do He mo nú cleo e 
re for ma da Uni da de Re gi o nal de Saú- 
de (URS) do mu ni cí pio.

Par ti ci pa ram do even to, o vi ce-go- 
ver na dor Car los Bran dão; os de pu ta-
dos es ta du ais Ro ber to Cos ta e Car li-
nhos Flo rên cio; os se cre tá ri os de Es ta-
do de Ci da des, Már cio Jerry, de Es por-
te e La zer, Ro gé rio Ca fe tei ra, se cre tá-
ria ad jun ta de go ver no, Cris ci e le Mu- 
niz; e au to ri da des po lí ti cas lo cais.

TRANSITO

Deputado Yglésio solicita fiscalização na MA-203

DURANTE A SESSÃO PLENÁRIA DESTA TERÇA (14), O DEPUTADO YGLÉSIO DESTACOU A GRAVIDADE DA SITUAÇÃO DA VIA

O de pu ta do Yglésio Moyses (PROS),
por meio de in di ca ção en vi a da nes ta
ter ça-fei ra (14), so li ci tou ao De- 
tran/MA e à Po lí cia Mi li tar Ro do viá ria
que fos sem re a li za das ações de fis ca li- 
za ção de trân si to no tre cho das obras
de im plan ta ção do BRT, na MA-203,
na Ilha de São Luís.

A so li ci ta ção do de pu ta do vem
após os úl ti mos aci den tes na re gião, a
exem plo do ocor ri do na sex ta-fei ra
(10), com du as ví ti mas fa tais, ten do
co mo po ten ci ais cau sa do res o atu al
de se nho da via e a im pru dên cia de
mo to ris tas.

Du ran te a ses são ple ná ria des ta
ter ça (14), o de pu ta do des ta cou a gra- 
vi da de da si tu a ção.

“Uma ro do via que vem

ti ran do a vi da de

pes so as não po de ser

na tu ra li za da.

Pro vi dên ci as pre ci sam

ser to ma das

ur gen te men te”, dis se.

Na úl ti ma sex ta-fei ra (10), Yglésio
so li ci tou à Agên cia Es ta du al de Mo bi- 
li da de Ur ba na e Ser vi ços Pú bli cos –
MOB que fos sem re a li za das mo di fi ca-
ções na via, re ti ran do os can tei ros
pre sen tes e me lho ran do a si na li za ção
na ro do via.

So ma das, as so li ci ta ções do de pu- 
ta do ob ser vam o ce ná rio de im pre vi- 
si bi li da de na con clu são das obras do
no vo mo dal de mo bi li da de ur ba na,
sen do ne ces sá ri as ade qua ções no
trân si to pa ra evi tar aci den tes, in clu si- 
ve com ví ti mas fa tais, co mo hou ve
nos úl ti mos di as.

SÃO LUÍS

Começa hoje entrega
da 2ª etapa do Vale Gás

O ACESSO SERÁ MEDIANTE CARTÕES QUE SERÃO CREDITADOS

A se gun da eta pa do au xí lio Va le Gás te rá iní cio nes ta
quar ta-fei ra (15), em São Luís. O Va le Gás é mais uma
ação do Go ver no do Ma ra nhão, atra vés da Se cre ta ria de
De sen vol vi men to So ci al (Se des), pa ra o en fren ta men to
da cri se so ci al e econô mi ca oca si o na da pe la pan de mia,
des ti na do aos ma ra nhen ses em si tu a ção de mai or vul- 
ne ra bi li da de. Pos te ri or men te se rão anun ci a das as en- 
tre gas nos de mais mu ni cí pi os.

A pri mei ra eta pa do pro gra ma te ve iní cio no mês de
maio com a en tre ga de tic kets. O Va le Gás be ne fi cia 119
mil fa mí li as ins cri tas no Ca dÚ ni co com ren da R$0.00,
nos 217 mu ni cí pi os ma ra nhen ses são be ne fi ciá ri os do
pro gra ma. Na pri mei ra eta pa fo ram en tre gues 102.227
tic ke tes. Na se gun da e ter cei ra eta pas do pro gra ma, o
au xí lio te rá uma no va lo gís ti ca.

Des ta vez, o aces so se rá me di an te car tões, on de os
cré di tos se rão dis po ni bi li za dos aos res pec ti vos be ne fi- 
ci a dos, com vin cu la ção de uso tão so men te pa ra as re- 
car gas de gás, a fim de que o ob je ti vo do pro gra ma não
se ja des vir tu a do.

“Des ta for ma, bus ca mos agi li zar e fa ci li tar o aces so
ao be ne fí cio. Ago ra, de pos se do car tão, o be ne fi ciá rio
po de rá se di ri gir a qual quer pos to de re ven da de gás e
ad qui rir o pro du to”, ex pli ca o ti tu lar da Se des, Már cio
Ho nai ser.

A dis tri bui ção dos car tões te rá a par ce ria com os mu- 
ni cí pi os, co mo já fei to na pri mei ra eta pa, atra vés das Se- 
cre ta ri as Mu ni ci pais de As sis tên cia So ci al. Pa ra a mu- 
dan ça em pre en di da, hou ve a con tra ta ção da em pre sa
Ale lo, com os car tões sain do a cus to ze ro pa ra o Go ver no
do Es ta do.

MARANHÃO

Região da Baixada terá 1ª
UTI neonatal e pediátrica

 UTIS SERÃO IMPLANTADAS NO HOSPITAL MACRORREGIONAL

Com o ob je ti vo de am pli ar a as sis tên cia in fan til, o Go- 
ver no do Es ta do, por meio da Se cre ta ria de Es ta do da
Saú de (SES), im plan ta rá no Hos pi tal Ma cror re gi o nal da
Bai xa da Ma ra nhen se Dr. Jack son La go, no mu ni cí pio de
Pi nhei ro, 10 lei tos de Uni da de de Tra ta men to In ten si vo
(UTI) in fan tis. São qua tro no vos lei tos de UTI Ne o na tal e
seis de UTI Pe diá tri ca que aten de rão cri an ças de to da a
re gião.

O se cre tá rio de Es ta do da Saú de, Car los Lu la, des ta ca
o tra ba lho do Go ver no do Es ta do pa ra avan çar con ti nu- 
a men te na es tru tu ra ção da re de es ta du al de saú de. “Es- 
ta mos in ves tin do no apa re lha men to das nos sas uni da- 
des pa ra que to dos os pú bli cos se jam aten di dos da me- 
lhor for ma. Na Bai xa da Ma ra nhen se, as cri an ças te rão
ga ran ti da a as sis tên cia a par tir da im plan ta ção dos lei- 
tos de UTI que com cer te za aju da rão a sal var mui tas vi- 
das”, afir ma.

Na se gun da-fei ra (13), uma equi pe de en ge nhei ros e
cor po téc ni co es te ve no lo cal pa ra ini ci ar a ade qua ção
dos es pa ços que re ce be rão os no vos lei tos de UTI Ne o- 
na tal e Pe diá tri ca que de vem en trar em fun ci o na men to
ain da nes te se mes tre.

Re fe rên cia pa ra 21 ci da des ma ra nhen ses, o hos pi tal
que aten de ca sos de mé dia e al ta com ple xi da de, ofe re ce
as es pe ci a li da des de neu ro lo gia, ci rur gia pe diá tri ca, or- 
to pe dia, pe di a tria, gas tro en te ro lo gia, ci rur gia ge ral, car- 
di o lo gia, ci rur gia vas cu lar e mas to lo gis ta. Além dis so,
re a li za exa mes de aná li ses clí ni cas, ul tras so no gra fia, to- 
mo gra fia, ele tro car di o gra ma, ma mo gra fia e ra di o lo gia.

Atu al men te, a uni da de con ta com 113 lei tos, sen do 76
de en fer ma ria adul to, 11 de en fer ma ria pe diá tri ca e 12
UTI adul to, além de 14 ex clu si vos pa ra aten di men to a
ca sos da Co vid-19 na re gião.

São Luís, quarta-feira, 15 de setembro de 2021
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Ações conjuntas visam arrecadar absorventes e coletores menstruais para pessoas em
situação de cárcere no Maranhão e meninas de Axé

A cam pa nha

CAMPANHA

Entidades contra a
pobreza menstrual
PATRÍCIA CUNHA
Com informações da assessoria

O
mais re cen te re la tó rio do 
Fun do de Po pu la ção das 
Na ções Uni das (UNF PA) e 
do Fun do das Na ções Uni- 

das pa ra a In fân cia (UNI CEF), re ve lou 
os da dos da pes qui sa “Po bre za Mens- 
tru al no Bra sil: de si gual da de e vi o la- 
ções de di rei tos” que apon tam a exis- 
tên cia de 713 mil me ni nas vi ven do 
sem aces so a ba nhei ro ou chu vei ro 
nos seus do mi cí li os, e mais de qua tro 
mi lhões não têm aces so a itens mí ni- 
mos de cui da dos mens tru ais nas es- 
co las.

Des sas me ni nas, se gun do o le van- 
ta men to so bre es tar to tal men te de- 
sas sis ti da nes ses cui da dos, os es ta dos 
com mai o res per cen tu ais são: Acre 
(5,74%), Ma ra nhão (4,80%), Ro rai ma 
(4,13%), Pi auí (4%) e Ma to Gros so do 
Sul (3,61%).

Ain da se gun do da dos do re la tó rio 
“Li vre pa ra Mens tru ar”, uma em ca da 
qua tro ado les cen tes bra si lei ras não 
tem um pa co te de ab sor ven tes quan- 
do mens trua. Uma ou tra pes qui sa 
apon ta que 22% das bra si lei ras de 12 a 
14 anos não têm aces so a pro du tos de 
hi gi e ne es pe cí fi cos pa ra o pe río do 
mens tru al, nú me ro que so be pa ra 
26% na fai xa de 15 a 17 anos.

Ago ra vo cê ima gi na es sas pes so as 
que es tão pri va das de li ber da de e pre- 
ci sam con tar ape nas com o que lhe é 
da do?  “São me ni nas, mu lhe res, me- 
ni nos trans e não bi ná ri as, mu lhe res 
em si tu a ção de cár ce re, que so frem, 
to dos os me ses, com a vi o lên cia 
mens tru al. Sem apoio, mui tas de las

CERCA DE 713 MIL MENINAS PODEM ESTAR EM SITUAÇÃO DE POBREZA MENSTRUAL.

são obri ga das a pas sar por si tu a ções 
de gra dan tes, que po dem cau sar trau- 
mas e até pro ble mas de saú de. Nos sa 
in ten ção é aler tar quan to à im por tân- 
cia de se tra tar es ta ma ni fes ta ção co- 
mo al go sé rio e fun da men tal na for- 
ma ção pes so al da ci da dã”, des ta cou a 
ou vi do ra-ge ral da De fen so ria Pú bli ca 
Es ta du al, Fa bío la Di niz.

O pa re cer fa vo rá vel da do pe la se- 
na do ra Ze nai de Maia ((Pros-RN), em 
ma te ri al di vul ga do pe la Agên cia Se- 
na do, so bre as pro pos tas de dis tri bui- 
ção gra tui ta de ab sor ven tes pa ra 
quem não tem con di ção de com prá-
los, in clui pes so as en car ce ra das, ou- 
tras das prin ci pais ví ti mas da po bre za 
mens tru al, en tre as be ne fi ci a das do 

pro je to.

São me ni nas, mu lhe res, 

me ni nos trans e não 

bi ná ri as, mu lhe res em 

si tu a ção de cár ce re, que 

so frem, to dos os me ses, 

com a vi o lên cia 

mens tru al

O Brasil registra 37.828 mulheres presas

Atu al men te, o Bra sil re gis tra 37.828
mu lhe res pre sas, se gun do da dos do
Le van ta men to Na ci o nal de In for ma- 
ções Pe ni ten ciá ri as (In fo pen). Des sas,
24,9% es tão em uni da des que não
con tam com es tru tu ra pre vis ta no
mó du lo de saú de, dei xan do de aten- 
der des sa ma nei ra à Lei de Exe cu ção
Pe nal e Por ta ria In ter mi nis te ri al. No
ca so do Ma ra nhão, 83,45% das uni da- 
des tem es tru tu ra no mó du lo de saú- 
de.

Na na Quei roz, es cri to ra e ati vis ta
dos di rei tos das mu lhe res, au to ra do
li vro “Pre sos que Mens tru am”, so bre
as di fi cul da des das mu lhe res nas pri- 
sões, afir mou que o kit de hi gi e ne dis- 
tri buí do nos pre sí di os era o mes mo
pa ra mu lhe res e ho mens. “Não ti nha
ab sor ven tes, e se ga nha va o mes mo
tan to de pa pel hi gi ê ni co, sen do que
nós mu lhe res usa mos pa pel hi gi ê ni co
pa ra du as ne ces si da des em vez de
uma”.

O as sun to mo ti vou o lan ça men to
da Cam pa nha de Com ba te à Vi o lên cia
Mens tru al, on tem em São Luís, de ini- 
ci a ti va do Mo vi men to de Mu lhe res de

Axé do Bra sil – Nú cleo Ma ra nhão, em
par ce ria com a De fen so ria Pú bli ca Es- 
ta du al, Tri bu nal de Jus ti ça e mais 13
ins ti tui ções pú bli cas e en ti da des da
so ci e da de ci vil. O ob je ti vo é ar re ca dar
ab sor ven tes até o dia 20 de no vem bro
des te ano, pa ra se rem do a dos às me- 
ni nas de Axé e pa ra as mu lhe res em si- 
tu a ção de cár ce re no es ta do.

O Tri bu nal de Jus ti ça do Ma ra nhão,
por meio do Co mi tê da Di ver si da de,
da Co or de na do ria Es ta du al da Mu- 
lher em Si tu a ção de Vi o lên cia Do més- 
ti ca e Fa mi li ar (Ce mu lher) e da Co or- 
de na do ria de Mo ni to ra men to, Acom- 
pa nha men to, Aper fei ço a men to e Fis- 
ca li za ção do Sis te ma Car ce rá rio 
(UMF), apoia a cam pa nha com a pro- 
pos ta que o Ju di ciá rio ma ra nhen se
ini cie a ar re ca da ção nas co mar cas da
Ilha e co mar cas que pos su em uni da- 
des pri si o nais fe mi ni nas.

A vi o lên cia mens tru al é a fal ta de
aces so das mu lhe res que mens tru am
a re cur sos, in fra es tru tu ra e co nhe ci- 
men to pa ra o cui da do da sua mens- 
tru a ção. O le van ta men to fei to pe lo
Mo vi men to Mu lhe res de Axé do Bra sil
– Nú cleo Ma ra nhão in for mou que
gran de par te da po pu la ção bra si lei ra

fe mi ni na, na sua mai o ria ne gra, não
tem aces so a pro te to res mens tru ais e
ou tras for mas de ga ran tir a sua saú de
bá si ca no pe río do mens tru al de for ma
ade qua da, re cor ren do mui tas ve zes a
mé to dos pou co se gu ros pa ra con ter o
san gue da mens tru a ção.

O Ma ra nhão foi o pri mei ro es ta do a
ini ci ar a cam pa nha de ar re ca da ção
com o apoio de ór gãos pú bli cos, pri-
va dos e so ci e da de ci vil e o se gun do a
lan çar a cam pa nha es ta du al. A Bahia
foi o pri mei ro es ta do a fa zer o lan ça-
men to es ta du al, por ter a pri mei ra Ca- 
sa de Mu lhe res de Axé do Bra sil. “In fe-
liz men te, o Ma ra nhão é um dos es ta-
dos com mai or ín di ce de me ni nas de- 
sas sis ti das pe lo po der pú bli co e que
so frem for te men te com a po bre za
mens tru al. 

Com es ta cam pa nha, pro cu ra mos
com ba ter es sa pro ble má ti ca que só
ex põe a de si gual da de e vi o la ção de di-
rei tos que nos sas me ni nas so frem,
além das mu lhe res que es tão no sis te-
ma pri si o nal, ou se ja, dois pú bli cos
in vi si bi li za dos e que vi vem à mar gem
de di rei tos bá si cos”, des ta cou uma
das co or de na do ras da MAB, Ana Ro sa
Sil va.

PAU LO PON TES

“ES TRA DA DA MOR TE”

MA-203 re gis tra
aci den tes gra ves
com frequên cia

A Es tra da do Ara ça gi pas sou a ser cha ma da de “Es tra- 
da da Mor te” no úl ti mo fim de se ma na, por con ta da
quan ti da de de aci den tes que vêm acon te cen do na MA-
203, que li ga São Luís com mu ni cí pi os da ca pi tal ma ra- 
nhen se. Da úl ti ma sex ta-fei ra (10) até o do min go (12),
cin co aci den tes fo ram re gis tra dos na ro do via.

No pri mei ro ca so, re gis tra do na sex ta, du as pes so as
mor re ram em um aci den te en vol ven do um ôni bus, um
ca mi nhão e uma mo to ci cle ta. O ca sal mor reu após ser
ar ras ta do na ave ni da por al guns me tros pe lo co le ti vo
que es ta va des go ver na do e ain da co li diu com o veí cu lo
de car ga.

En tre os ou tros aci den tes que acon te ce ram du ran te o
fim de se ma na na Es tra da do Ara ça gi, um car ro co li diu
com um pos te du ran te a ma dru ga da do do min go e, du- 
ran te o dia, uma mo to ci cle ta e um ou tro veí cu lo aca ba- 
ram co li din do na fai xa ex clu si va pa ra co le ti vos.

Ini ci a das em ju nho de 2020, as obras pa ra a im plan ta- 
ção da ca ma da as fál ti ca pa ra o BRT (Trans por te Rá pi do
por Ôni bus) na re gião do Ara ça gi, ain da es tão sen do re a- 
li za das. Par te da MA-203 es tá blo que a da e mui tos mo to- 
ris tas con fun dem a si na li za ção no lo cal, cau san do ca da
vez mais aci den tes gra ves.

Além dos trans tor nos cau sa dos pe las obras, mui tas
im pru dên ci as de mo to ris tas são re gis tra das di a ri a men- 
te no lo cal. Em ima gens di vul ga das nas re des so ci ais por
mo ra do res do bair ro do Ara ça gi, car ros ul tra pas sam a
fai xa ex clu si va pa ra co le ti vos, fa zem re tor nos não per- 
mi ti dos, an dam na via con tra mão e não obe de cem a ve- 
lo ci da de per mi ti da na ro do via. Tu do is so, além da fal ta
de fis ca li za ção.

Em no ta pa ra O Im par ci al, a Agên cia Es ta du al de Mo- 
bi li da de Ur ba na e Ser vi ços Pú bli cos (MOB) in for mou
que a 1º eta pa da obra, li ga ção até a Rua São Car los, es tá
pre vis ta pa ra fi na li zar no mês de ou tu bro.

Ain da em no ta, a MOB es cla re ceu que es tá to man do
to das as me di das pos sí veis pa ra evi tar trans tor nos, en- 
tre elas des vi os nas vi as, con ten do si na li za ções ver ti cais
e pre sen ça de fis cais.

Leia a no ta na ín te gra:
A Agên cia Es ta du al de Mo bi li da de Ur ba na e Ser vi ços

Pú bli cos (MOB) in for ma que a 1º eta pa da obra, li ga ção
até a Rua São Car los, es tá pre vis ta pa ra fi na li zar no mês
de ou tu bro com a con se quen te im plan ta ção do no vo pro- 
gra ma de no mi na do “Ex pres so do Tra ba lha dor”, bem co- 
mo, as li nhas ex pres sas que te rão uma fai xa ex clu si va.

A MOB es tá to man do to das as me di das pos sí veis pa ra
evi tar trans tor nos, en tre elas des vi os nas vi as, con ten do
si na li za ções ver ti cais e pre sen ça de fis cais da MOB, a fim
de au xi li ar os mo to ris tas no en ten di men to do no vo flu xo
de trân si to da MA-203. Va le res sal tar que o efe ti vo da
obra foi au men tan do pa ra ga ran tir o cum pri men to das
eta pas.

São Luís, quarta-feira, 15 de setembro de 2021
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O Programa de Aprendizagem tem 1 ano e 5 meses de duração e conta com mais de 40
jovens que vão atuar em várias empresas na capital maranhense

SÃO LUÍS

Duas turmas para o
Jovem Aprendiz

O
Ins ti tu to Eu val do Lo di (IEL), 
en ti da de do Sis te ma FI E- 
MA, ini ci ou nes te mês de se- 
tem bro, o Pro gra ma de 

Apren di za gem com du as tur mas de 
jo vem apren diz pa ra mais de 40 alu- 
nos que vão in gres sar nas em pre sas 
par cei ras após o 1º mó du lo de for ma- 
ção em Re la ções So ci o pro fis si o nais, 
Ci da da nia e Éti ca, mi nis tra do pe la 
psi có lo ga do IEL, Ana Sanyele.

Há a pers pec ti va de au men to do 
nú me ro de alu nos, o que de pen de di- 
re ta men te das ne ces si da des das em- 
pre sas que po de rão so li ci tar mais va- 
gas pa ra o IEL a qual quer tem po. Após 
os 15 di as do mó du lo ini ci al é que, de 
fa to, os jo vens vão vi ven ci ar a prá ti ca 
pro fis si o nal no am bi en te de tra ba lho.

A equi pe do Ins ti tu to Eu val do Lo di 
par ti ci pou com a di re to ria do Hos pi- 
tal do Ser vi dor (HSE) do mo men to de 
in te gra ção de 14 jo vens que são par te 
da 5ª tur ma de apren di zes IEL e fo ram 
se le ci o na dos pa ra atu a rem no HSE.

A co or de na do ra do nú cleo de gen te 
do HSE, a psi có lo ga Chrystiane Vas- 
con ce los, es pe ra con quis tar bons re- 
sul ta dos por meio do Pro gra ma IEL 
Jo vem Apren diz. Os apren di zes se rão 
for ma dos pa ra exer ce rem as fun ções 
de as sis ten te ad mi nis tra ti vo em se to- 
res es tra té gi cos do hos pi tal. A psi có lo- 
ga in for ma que vai re a li zar ava li a ções 
de de sem pe nho que se rão de fi ni ti vas 
pa ra o apro vei ta men to de 80% dos jo- 
vens com pos si bi li da des de ocu par 
car gos no qua dro efe ti vo do hos pi tal 
ao fi nal do pro gra ma.  “Nós fi ze mos 
es se pro ces so de se le ção mui to rá pi do 
com o IEL que nos trou xe pro fis si o- 
nais ex ce len tes com um per fil com- 
por ta men tal mui to bom. Além dis so, 
to dos se ade qua ram ao que a gen te 
es pe ra e ti ve mos o su por te ex ce len te

IEL ABRIU DUAS TURMAS DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ NO INÍCIO DE SETEMBRO.

do IEL”, afir ma Chrystiane.
A es tu dan te Tha mi res Car va lho, 20, 

foi uma das alu nas se le ci o na das no 
Pro gra ma IEL Jo vem Apren diz pa ra o 
HSE, com gran des ex pec ta ti vas de 
cres ci men to pro fis si o nal, “pa ra mim, 
es tá sen do in crí vel por que é a ex pe ri- 
ên cia do meu 1º em pre go e nes se mo- 
men to tão di fí cil pa ra o país, uma 
opor tu ni da de co mo es sa é al go mui to 
es pe ci al. Es tou me sen tin do re a li za da 
e de se jo ad qui rir co nhe ci men to, pois 
já co me cei a cons truir a mi nha car rei- 
ra”, com par ti lha Tha mi res.

O Pro gra ma IEL Jo vem Apren diz 
bus ca con tri buir pa ra a en tra da dos 
jo vens no mer ca do de tra ba lho, bem 
co mo pa ra seu de sen vol vi men to pro- 
fis si o nal e dar su por te às em pre sas no 

que si to da apren di za gem. A res pon- 
sá vel pe da gó gi ca do pro gra ma, 
Lohan ne San tos, es cla re ce que a 
apren di za gem pro fis si o nal se rá re a li- 
za da por meio de par cei ra, em que o 
IEL mi nis tra as ati vi da des teó ri cas, 
em con for mi da de com a ocu pa ção 
pro fis si o nal que o apren diz irá exe cu-
tar na em pre sa.

O pro gra ma obe de ce aos cri té ri os 
le gais da le gis la ção da apren di za gem 
fa zen do a ar ti cu la ção da for ma ção 
pro fis si o nal e tra ba lho.

“Ter o jo vem apren diz na sua em- 
pre sa é as su mir um pa pel fun da men- 
tal na for ma ção e de sen vol vi men to de 
jo vens ca pa ci ta dos pa ra atu ar nos de- 
sa fi os do uni ver so em pre sa ri al”, con-
si de ra Lohan ne.

OPORTUNIDADES

UFMA abre 29 vagas para professores

AS INSCRIÇÕES DEVEM SER REALIZADAS ATÉ 17 DE SETEMBRO DE 2021, EXCLUSIVAMENTE NO SIGRH DA UNIVERSIDADE FEDERAL.

A Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra- 
nhão (UF MA) in for ma a to dos me di- 
an te pu bli ca ção no Diá rio Ofi ci al da
União so bre a re a li za ção de um Pro- 
ces so Se le ti vo Sim pli fi ca do que tem
co mo ob je ti vo à con tra ta ção de 29
Pro fes so res Subs ti tu tos.

Con for me cons ta no edi tal, as
opor tu ni da des são pa ra as áre as de:
Zo o lo gia de In ver te bra dos (1), Proc to- 
lo gia (1), Ma te má ti ca (1), Au to ma ção
e Con tro le/Ele trô ni ca (1), Psi co lo gia
Ge ral (1), Fun da men tos da Prá ti ca de
As sis tên cia de En fer ma gem (1), Pi a- 
no/Téc ni ca de Ex pres são Vo cal (1), Vi- 
o lão/Edu ca ção Mu si cal (1), Trom pe- 
te/Es tru tu ra ção Mu si cal (1), So los,
Eco no mia Ru ral e Ad mi nis tra ção Ru- 
ral (1), Ci ên ci as Am bi en tais (1), Es tru- 
tu ras (1), Obs te trí cia (1), Gi ne co lo gia
(1), Pe di a tria (1), Fi si o lo gia (1), Ci ên- 
ci as da Saú de/Me di ci na (1), Ci ên ci as
da Saú de/Far má cia (1), En ge nha ria
Am bi en tal e Sa ni tá ria (1), Au to ma ção
e Con tro le (1), Edi ção e pós-pro du ção
pa ra rá dio (1), Co mu ni ca ção So ci- 
al/Re la ções Pú bli cas (1), Fun da men- 

tos da Edu ca ção/Psi co lo gia da Edu ca- 
ção, Po lí ti ca e Pla ne ja men to da Edu- 
ca ção e Edu ca ção Es pe ci al (1), Prá ti- 
cas Mé di cas V – Pe di a tria / Ei xo In te- 
gra dor (1), Fun da men tos da Prá ti ca e
da As sis tên cia Mé di ca – FPAM (1),
Ma te má ti ca (1), En ge nha ria de pes- 
ca/Re cur sos Pes quei ros/Aqui cul tu ra
(1), Li bras (1) e So ci o lo gia (1).

Pro fis si o nais que te nham gra du a- 
ção, pós-gra du a ção, re si dên cia mé di- 
ca de acor do com o exi gi do pa ra o car- 
go pre ten di do, po dem se ins cre ver
pa ra atu ar em jor na da de 20 e 40 ho ras
se ma nais. A re mu ne ra ção des te do- 
cen te va ria de R$ 3.130,85 a R$
5.831,21.

As ins cri ções de vem ser re a li za das
até 17 de se tem bro de 2021, ex clu si va- 
men te no Sis te ma In te gra do de Ges- 
tão de Re cur sos Hu ma nos (SI GRH) da
UF MA.

No ato da ins cri ção, o can di da to
de ve rá ane xar os se guin tes do cu men- 
tos: cur rí cu lo no mo de lo Pla ta for ma
Lat tes/CNPq (com pro va do com as
có pi as dos res pec ti vos cer ti fi ca dos,

di plo mas, cer ti dões, de cla ra ções,
por ta ri as e pro du ção ci en tí fi ca pa ra
fins de pon tu a ção no jul ga men to de
tí tu los e or de na do, obri ga to ri a men te,
con for me a Ta be la de Pon tu a ção do
Ane xo II da Re so lu ção nº 1.598/2017),
com pro me ten do-se o can di da to pe la
ve ra ci da de das in for ma ções; com pro- 
van te de pa ga men to da ta xa de ins cri- 
ção – Guia de Re co lhi men to da União
(GRU), no va lor de R$ 100, além dos
de mais do cu men tos com pro ba tó ri os.

A clas si fi ca ção dos par ti ci pan tes
ins cri tos con sis ti rá apli ca ção de pro- 
va di dá ti ca e jul ga men to de tí tu los.

O con tra to de tra ba lho te rá vi gên- 
cia por um pe río do de seis me ses,
com pos si bi li da de de re no va ção, não
po den do ex ce der a 24 me ses no seu
to tal, nos ter mos da le gis la ção vi gen-
te.

Já o pra zo de va li da de des te Pro ces- 
so Se le ti vo se rá de um ano con ta do a
par tir da da ta de pu bli ca ção do re sul-
ta do da se le ção no Diá rio Ofi ci al da
União, sem a pos si bi li da de de ser
pror ro ga do.

Es tu pra dor pre so

SENADOR LA ROQUE

Preso homem que
atirou no pescoço da ex

O CRIME ACONTECEU NO DIA 6, EM SENADOR LA ROQUE

Um ho mem, iden ti fi ca do co mo Car los An dra de Fei- 
to sa foi pre so nes sa se gun da-fei ra (13), no mu ni cí pio de
Se na dor La Ro que, sus pei to de ten tar ma tar a ex-com- 
pa nhei ra, iden ti fi ca da co mo Mar ta So a res Araú jo, com
um ti ro no pes co ço.

Se gun do a Po lí cia Ci vil, o ho mem se apre sen tou na
De le ga cia de João Lis boa, acom pa nha do por ad vo ga- 
dos, em bo ra um man da do de pri são pre ven ti va ex pe di- 
do con tra ele.

O cri me acon te ceu há uma se ma na, quan do Car los
An dra de Fei to sa, foi até a ca sa da mãe da ví ti ma e ati rou
con tra ela na fren te dos fi lhos. Além dis so, ele tam bém é
sus pei to de agre dir a so gra. Mar ta So a res Araú jo foi le va- 
da pa ra um hos pi tal e não cor re ris co de mor te. A po lí cia
se gue in ves ti gan do o ca so.

A po lí cia pren deu um ho mem in ves ti ga do de ter co- 
me ti do um cri me de es tu pro de vul ne rá vel na ci da de de
Cân di do Men des, dis tan te cer ca de 343 km de São Luís.

Se gun do da dos re pas sa dos pe la De le ga cia de Po lí cia
Ci vil de Cân di do Men des, o Con se lho Tu te lar ci da de to- 
mou co nhe ci men to do cri me, que te ria ocor ri do em
2018, quan do a ví ti ma ti nha ape nas 10 anos. Ela te ria si- 
do es tu pra da pe lo sus pei to que era seu vi zi nho no Po vo- 
a do Mu tum, zo na ru ral da ci da de.

As sim que o man da do foi ex pe di do, uma equi pe da
Po lí cia Ci vil se des lo cou de mo to ci cle tas até o po vo a do
de di fí cil aces so em uma ma ta fe cha da, on de con se gui- 
ram lo ca li zar e pren der o in di ví duo. Após os pro ce di- 
men tos de pra xe, o pre so foi en ca mi nha do ao Sis te ma
Pe ni ten ciá rio de Go do fre do Vi a na, on de per ma ne ce rá à
dis po si ção da Jus ti ça.

CRIME

Homicida é capturado
em Miranda do Norte

A OPERAÇÃO POLICIAL CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DO CTA

Na ma nhã de on tem, ter ça-fei ra (14), uma gran de
ope ra ção foi de fla gra da pe la Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão
com o ob je ti vo de cap tu rar um pe ri go so fo ra gi do da jus- 
ti ça que res pon de a pro ces so pe lo cri me de ho mi cí dio
qua li fi ca do de Mar cos Vi ni cius, ex-fun ci o ná rio da Com- 
pa nhia Elé tri ca Equa to ri al, mor to com vá ri os gol pes de
fa cão na ma dru ga da do dia 10 de fe ve rei ro des te ano em
Mi ran da do Nor te.

Se gun do as in ves ti ga ções ini ci ais, a ví ti ma tra fe ga va
em uma mo to ci cle ta em uma via do Bair ro No vo, quan- 
do foi cer ca da por três in di ví du os, sen do ime di a ta men- 
te ata ca da a ba se de gol pes de ar ma bran ca, sem chan- 
ces de de fe sa. Se gun do o de le ga do Sa mu el Mo ri ta, o cri- 
me foi mo ti va do após uma dis cus são en tre um dos au to- 
res do cri me e um ami go da ví ti ma nu ma lo ja de con ve- 
ni ên cia da ci da de.

O pri são te ve co mo ba se uma mi nu ci o sa in ves ti ga ção
que acom pa nhou os pas sos do sus pei to de ho mi cí dio.
Co mo o in ves ti ga do já ha via con se gui do fu gir em ou tras
ope ra ções mon ta das pa ra sua cap tu ra, a De le ga cia de
Mi ran da so li ci tou apoio do Cen tro Tá ti co Aé reo (CTA).

No úl ti mo mês de mar ço, a Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão
con se guiu pren der o pri mei ro en vol vi do no bru tal as- 
sas si na to. Va le des ta car que os au to res são ir mãos. Ago- 
ra a po lí cia se gue com os tra ba lhos pa ra lo ca li zar o ter- 
cei ro par ti ci pan te do cri me.

São Luís, quarta-feira, 15 de setembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Presidente da FMF aguarda uma resposta das autoridades sanitárias do estado e do
município sobre a liberação de 30% da capacidade dos estádios para os torcedores

NE RES PIN TO

Diá lo go

Ame a ça do

EXPECTATIVA

FMF negocia volta
da torcida ao estádio

A
re a ber tu ra dos es tá di os de fu- 
te bol po de rá ocor rer ain da
nes te mês de se tem bro. Ain da
não há uma da ta de fi ni da,

mas os clu bes cal cu lam que is so pos- 
sa ocor rer, no mí ni mo, até o dia 27,
pois as tra ta ti vas es tão bem adi an ta- 
das.

A pre sen ça de pú bli co se rá li be ra da
em to das as di vi sões do Cam pe o na to
Bra si lei ro on de hou ve rem con di ções
sa ni tá ri as ga ran ti das pe las au to ri da- 
des mu ni ci pais e es ta du ais.

De pois de che fi ar a de le ga ção da
Se le ção Bra si lei ra nos úl ti mos jo gos
das Eli mi na tó ri as da Co pa do Mun do,
o pre si den te da Fe de ra ção Ma ra nhen- 
se de Fu te bol (CBF), Antô nio Amé ri co
Lo ba to Gon çal ves, re tor nou a São
Luís e deu pros se gui men to às ne go ci- 
a ções com o Go ver no do Es ta do e a
Pre fei tu ra Mu ni ci pal acer ca da li be ra- 
ção de pú bli co nos es tá di os, de até
30% da ca pa ci da de.

On tem, ter ça-fei ra (14), o pre si den- 
te da FMF adi an tou à re por ta gem de
O Im par ci al, al guns de ta lhes que con- 
si de ra im por tan tes pa ra que se ja ga- 
ran ti da a pre sen ça dos tor ce do res nas
pra ças es por ti vas. “É ób vio que o tor- 
ce dor de ve rá obe de cer o pro to co lo de
usar más ca ra, es tar va ci na do com pe- 
lo me nos uma do se da va ci na, mais
tes te ne ga ti vo de Co vid-19, a pe lo me- 
nos 48 ho ras do iní cio do jo go que de- 
se ja as sis tir. O tes te de ve ser o RT-PCR
ou o An tí ge no-24. Além dis so, man ter
o dis tan ci a men to no es tá dio, usar ál- 
co ol em gel e não ha ve rá ven da no
bal cão dos ba res, que de ve rão man ter
ven de do res que se des lo ca rem até ao
tor ce dor e fa ze rem a ven da”.

Antô nio Amé ri co tam bém re ve lou
que tem man ti do per ma nen te diá lo- 
go com a CBF. Ele en ten de que os clu- 
bes dos es ta dos/ci da des on de ha ja li- 
be ra ção de pú bli co, não po de ser pre- 
ju di ca do por que na ci da de de seu ad- 
ver sá rio ain da não ha ja au to ri za ção.
“Acon se lhei o pre si den te do Mo to a
en trar com ação no STJD, pe din do a
ex ten são do be ne fí cio que foi con ce- 
di do ao Fla men go e ao Cru zei ro, além
de ou tros, mas pa re ce que a di re to ria
do clu be re sol veu aguar dar, eis que há
uma pro mes sa da CBF de que pa ra o
se gun do jo go do ma ta-ma ta da Sé rie
D ha ve rá a li be ra ção de pú bli co”.

A ex pec ta ti va é de que nes ta quin- 
ta-fei ra (16) as au to ri da des sa ni tá ri as
do es ta do do Ma ra nhão e do mu ni cí- 
pio de São Luís au to ri zem a re a ber tu- 
ra dos es tá di os pa ra os tor ce do res, de- 

ta lhan do to do o pro to co lo a ser cum- 
pri do.

O Sam paio Cor rêa tra ba lha com a
pos si bi li da de de já ter pú bli co no jo go
con tra o Brus que-SC, dia 27 des te
mês, en quan to o Mo to ain da de pen de
de sua clas si fi ca ção pa ra a pró xi ma fa- 
se da Sé rie D do Cam pe o na to Bra si lei-
ro. O clu be ru bro-ne gro tam bém dis-
pu ta rá a fa se pre li mi nar da Co pa do
Nor des te com o pri mei ro jo go sen do
na ca pi tal ma ra nhen se.

Acon se lhei o pre si den te

do Mo to a en trar com

ação no STJD, pe din do a

ex ten são do be ne fí cio

que foi con ce di do ao

Fla men go e ao Cru zei ro,

além de ou tros, mas

pa re ce que a di re to ria do

clu be re sol veu aguar dar,

eis que há uma

pro mes sa da CBF de que

pa ra o se gun do jo go do

ma ta-ma ta da Sé rie D

ha ve rá a li be ra ção de

pú bli co

DESFALQUE

Ciel vai continuar fora do time do Sampaio

O ATACANTE CIEL SEGUE ENTREGUE AO DEPARTAMENTO MÉDICO, COM UMA LESÃO MUSCULAR E EM TRATAMENTO INTENSIVO.

O ata can te Ci el vai per ma ne cer fo- 
ra do ti me do Sam paio Cor rêa no pró- 
xi mo jo go da Sé rie B. O jo ga dor se gue
en tre gue ao de par ta men to mé di co,
com uma le são mus cu lar e em tra ta- 
men to in ten si vo, mas sem ne nhu ma
pos si bi li da de de en fren tar o Con fi an- 
ça-SE, na sex ta-fei ra (17). A va ga é dis- 
pu ta da por Jack son e Di e go Car do so.

O téc ni co Fe li pe Su ri an ob ser va
qual a me lhor op ção pa ra o co man do
do ata que. Tan to Jack son co mo Di e go
já ti ve ram opor tu ni da des de en trar no
lu gar do ar ti lhei ro bo li vi a no, mas não
de mons tra ram atra ves sar um bom
mo men to. Ou tro atle ta que po de rá
con ti nu ar des fal can do o Tri co lor é o
apoi a dor Be ti nho. Ele sen tiu uma en- 
tor se no tor no ze lo, tam bém não atu- 
ou con tra Ope rá rio-PR e di fi cil men te
es ta rá em cam po na ca pi tal ser gi pa- 

na. O subs ti tu to po de rá ser Már cio
Araú jo.

O trei na dor tem ou tras al ter na ti vas
pa ra o meio de cam po, man ten do Fer- 
rei ra co mo pri mei ro vo lan te e ape nas
bus can do de fi ni ção pa ra es co lha dos
dois mei as de ar ma ção. Eloir e Nád- 
son vi nham jo gan do, mas com a che- 
ga da de Léo Ar tur, que já es tá trei nan- 
do com bo la, a dis pu ta por du as va gas
es tá em aber to. Tu do vai de pen der
mui to das con di ções fí si cas em que se
en con tra o re cém-con tra ta do, que vi- 
nha atu an do pe lo Oes te-SP, mas não
jo gou a úl ti ma par ti da pe lo Cam pe o- 
na to Bra si lei ro, Sé rie C.

Além des ses pro ble mas de con tu- 
são, o Tri co lor não te rá o ata can te Pi- 
men ti nha, que re ce beu o ter cei ro car- 
tão ama re lo. Es ta é mais uma dor de
ca be ça pa ra o trei na dor, que só po de- 

rá ser re sol vi da um dia an tes da par ti- 
da con tra o Con fi an ça, mar ca da pa ra
20h30 da pró xi ma sex ta-fei ra, no Es tá-
dio Ba tis tão, em Ara ca ju-SE.

A ten dên cia é Je an Sil va ser des lo-
ca do pa ra o la do di rei to do ata que e a
es quer da se ja ocu pa da por Roney ou
ou tro atle ta que tam bém fa ça o tra ba-
lho de quar to ho mem do meio-cam- 
po. A vi a gem pa ra Ara ca ju es tá mar ca- 
da pa ra es ta quar ta-fei ra, às 11h.

O Sam paio Cor rêa, que tem 35 pon- 
tos na clas si fi ca ção, po de rá ser ul tra-
pas sa do na noi te des ta quin ta-fei ra,
ca so o Ope rá rio (33) der ro te o Cru zei- 
ro, em jo go mar ca do pa ra Be lo Ho ri- 
zon te. Ain da nes se mes mo dia o Avaí
(37) jo ga con tra o Re mo, em Be lém do
Pa rá. (N.P)

• Ga bi gol: do res mus cu la res
• Bru no Hen ri que: re con di ci o na men to após le são na
co xa
• Di e go: ede ma na pan tur ri lha
• Ro dri go Caio: re con di ci o na men to após pro ble ma no
jo e lho
• Re nê: re con di ci o na men to após le são mus cu lar
• Kenedy: pre pa ra ção fí si ca pa ra fa zer a es treia
• Pi ris da Mot ta: re con di ci o na men to após pro ble ma
no ten dão de Aqui les.

STREET

Rayssa Leal se arrisca
no skate park

PRATA NO SKATE STREET, RAYSSA LEAL TIRA ONDA COM FLIP.

De pois de con quis tar a me da lha de pra ta em Tó quio e
ven cer a eta pa de Salt La ke City no ska te stre et, Rayssa
Le al de ci diu se ar ris car no ska te park.

A fa di nha pos tou em seu Ins ta gram o mo men to em
que re a li za um flip em um Bo wl, pis ta si mi lar a que é
usa da nas com pe ti ções de park. A ma no bra foi co me- 
mo ra da pe la ska tis ta e ren deu mui tos elo gi os.

En tre os mi lha res de co men tá ri os no post de Rayssa,
dois prin ci pais se des ta ca ram. Len da do ska te, Bob
Burn quist brin cou: “Olha a tran si ção aí!”. Quem tam- 
bém apro vei tou pa ra con vi dar a Fa di nha pa ra o park foi
Do ra Va re la, que foi atle ta olím pi ca do Bra sil na mo da li- 
da de: “Vem pro park, vem”, dis se.

A ska tis ta de 13 anos en trou na pi lha e res pon deu:
“Vou e vo cê me en si na o res to”, com ple tan do com emo ji
de co ra ção.

COPA DO BRASIL

Arrascaeta é desfalque
contra o Grêmio

ARRASCAETA SE MACHUCOU NA VITÓRIA CONTRA O VERDÃO.

De pois de dei xar o cam po com do res na co xa es quer- 
da aos 23 do pri mei ro tem po da vi tó ria por 3 a 1 so bre o
Pal mei ras, do min go, em São Pau lo, Ar ras ca e ta fez exa- 
me que apon tou es ti ra men to no lo cal. O uru guaio já ini- 
ci ou tra ta men to e não en fren ta o Grê mio, ho je, quar ta-
fei ra, às 21h30, no Ma ra ca nã, pe la Co pa do Bra sil.

O clu be não di vul gou o tem po de re cu pe ra ção. Ago ra,
além de Ar ras ca e ta, o Fla men go tem Fi li pe Luís no de- 
par ta men to mé di co, além de uma lis ta de jo ga do res em
pro ces so de re con di ci o na men to fí si co:

Co mo ven ceu por 4 a 0 o jo go de ida das quar tas de fi- 
nal, em Por to Ale gre, o Fla men go po de per der por até
três gols de di fe ren ça no Ma ra ca nã que avan ça pa ra a
se mi fi nal da Co pa do Bra sil. Quem se clas si fi car en fren- 
ta o ven ce dor do con fron to San tos x Ath le ti co.

São Luís, quarta-feira, 15 de setembro de 2021
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Um rico acervo está à disposição da população na exposição “São Luís: Cidade dos
Azulejos, encantos e poesias”, montada no Salão de Referência da Biblioteca Pública

EXPOSIÇÃO

Acervo sobre São Luís na
Biblioteca Benedito Leite  

N
o mês de ani ver sá rio de São 
Luís, a Se cre ta ria de Es ta do 
da Cul tu ra ofe re ce um im- 
por tan te es pa ço pa ra que o 

pú bli co co nhe ça mais so bre a ci da de 
por meio de li vros, fil mes, ví de os, pai- 
néis, fo tos e gra vu ras. 

Um ri co acer vo es tá à dis po si ção da 
po pu la ção na ex po si ção “São Luís: Ci- 
da de dos Azu le jos, en can tos e po e si- 
as”, mon ta da no Sa lão de Re fe rên cia 
da Bi bli o te ca Pú bli ca Be ne di to Lei te, 
du ran te to do es te mês de se tem bro, 
em ce le bra ção aos 409 anos de São 
Luís. A mos tra es tá aber ta ao pú bli co 
de se gun da a sex ta-fei ra, das 8h30 às 
19h, com a obri ga to ri e da de do dis tan- 
ci a men to e uso de más ca ras.

“São 50 li vros so bre São Luís que fa- 
zem par te do acer vo da nos sa bi bli o- 
te ca e que es ta rão à dis po si ção do pú- 
bli co. Te mos a ex po si ção fo to grá fi ca 
de São Luís de on tem e São Luís de ho- 
je e tam bém al gu mas in for ma ções de

O que ver na ex po si ção:

A MOSTRA ESTÁ ABERTA AO PÚBLICO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 8H30 ÀS 19H.

pes qui sa so bre São Luís, co mo da dos 
po pu la ci o nais e ou tros ge o grá fi cos e 
his tó ri cos, coi sas que as pes so as po- 
de ri am bus car den tro de uma bi bli o- 
te ca”, dis se a di re to ra da Bi bli o te ca, 
Ali ne Nas ci men to.

Du ran te to do o ho rá rio da ex po si- 
ção são exi bi dos ví de os e fil mes so bre 
a ci da de de São Luís. E quan do há vi si- 
tas gui a das, elas são acom pa nha das 
de in ter ven ções poé ti cas, re ci tais e 
per for man ces fei tas pe los ser vi do res e 
es ta giá ri os da Bi bli o te ca.

– Acer vo  li te ra rio so bre São Luís, 
com pos to por apro xi ma da men te 50 
obras;

–  Mos tra Fo to grá fi ca de São Luís 
atra vés dos tem pos;

– Gra vu ras dos Pre go ei ros de São 
Luis;

– Pai nel com da dos ge o grá fi cos, 
econô mi cos, po pu la ci o nal e his tó ri co 
da ci da de de São Luís;

– Pai nel de cu ri o si da des so bre São 
Luís;

– Apre sen ta ção de ví de os so bre São 
Luís;

– Apre sen ta ção de fil me in fan til A 
len da da car ru a gem de Ana Jan sen;

– In ter ven ções poé ti cas/re ci tais va- 
lo ri zan do le tras de mú si cas de au to res 
ma ra ra nhen ses, além de po e sia au to- 
ral de ser vi do res.

CULTURA NA PRAÇA

Comunidades do MA recebem oficinas de cinema
Ação faz par te do pro je to Cul tu ra 

na Pra ça, pa tro ci na do pe lo Ins ti tu to 
Cul tu ral Va le, que ofe re ce ca pa ci ta ção 
a jo vens do Ma ra nhão e do Pa rá. Ca da 
tur ma vai pro du zir um do cu men tá rio 
so bre a pró pria co mu ni da de.

Jo vens da co mu ni da de de Ve ro- 
na/Vi la Tro pi cal, no mu ni cí pio de 
Bom Je sus das Sel vas (MA), es tão 
apren den do na prá ti ca a fa zer ci ne- 
ma. Lá, es tão sen do re a li za das as ofi- 
ci nas de au di o vi su al que in te gram o 
pro je to Cul tu ra na Pra ça, pa tro ci na do 
pe lo Ins ti tu to Cul tu ral Va le, que pro- 
mo ve tam bém exi bi ções gra tui tas de 
ci ne ma no in te ri or dos es ta dos do 
Ma ra nhão e Pa rá. O pro je to é re a li za- 
do nos es ta dos do Ma ra nhão e Pa rá 
des de 2017.

Du ran te as au las, os jo vens apren- 
dem a con ce ber o do cu men tá rio, pro- 
du zir o que é ne ces sá rio e cap tar ima- 
gens e sons. As sim co mo em 2020, o 
Cul tu ra na Pra ça des te ano te ve que se 
ade quar ao ce ná rio de pan de mia da 
Co vid-19. 

Pa ra ga ran tir a se gu ran ça e bem-
es tar de to dos, os en con tros se guem 
rí gi dos pro to co los sa ni tá ri os, o que 
in clui dis tan ci a men to so ci al, uso de 
más ca ras e ál co ol em gel.

A ofi ci na tam bém for ne ce ma te ri al 
di dá ti co, co mo apos ti las e vi de o au las, 
além de equi pa men tos pa ra as prá ti- 
cas em cam po. “As sim co mo nas edi- 
ções an te ri o res, nos sa in ten ção com 
as ofi ci nas é que jo vens de pe que nas 
co mu ni da des do in te ri or do país, sem 
ex pe ri ên cia com a pro du ção au di o vi- 
su al, apren dam co mo é fa zer ci ne ma”, 
ex pli ca Gil ber to Scar pa, co or de na dor 
do pro je to. “Ou tro ob je ti vo é pro mo- 
ver a his tó ria e a cul tu ra de ca da lu gar 
vi si ta do por meio de do cu men tá ri os, 
que são pro du zi dos pe los pró pri os 
alu nos.”

Ve ro na/Vi la Tro pi cal é ape nas a pri-

JOVENS APRENDEM SOBRE DOCUMENTÁRIO, PRODUÇÃO E CAPTAR IMAGENS E SONS.

mei ra pa ra da do pro je to no Ma ra- 
nhão. Ain da nes te mês de se tem bro, 
as ofi ci nas vão ocor rer em ou tras qua- 
tro co mu ni da des do es ta do: Fran cis co 
Ro mão e Pe quiá de Ci ma (Açai lândia), 
São João do An di ro bal (Ci de lândia) e 
Vi la São Rai mun do (São Pe dro da 
Água Bran ca). Em se gui da, o pro je to 
se gue pa ra o Pa rá.

“O Ins ti tu to Cul tu ral Va le tem um 
com pro mis so com a cul tu ra e vai on- 
de ela es ti ver. E por is to pa tro ci na mos 
o Cul tu ra na Pra ça que pro mo ve en- 
con tros pau ta dos na va lo ri za ção di- 
ver sas cul tu ras, de su as raí zes e iden- 
ti da des lo cais, com vis tas a trans for- 
ma ção so ci al. Com a for ma ção de gru- 
pos de jo vens e cons tru ções co le ti vas 
de con teú dos au di o vi su ais, pro por ci- 
o na mos a tro ca e apri mo ra mos a re- 
fle xão e a in te ra ção com as su as cul tu- 
ras”, des ta cou Ch ris ti a na Sal da nha, 
ge ren te do Ins ti tu to Cul tu ral Va le.

Pa ra o pro fes sor e ci ne as ta Cris Az- 
zi, as ofi ci nas do Cul tu ra na Pra ça são 
um lu gar de tro ca de co nhe ci men to e 
cri a ção, on de o au di o vi su al fun ci o na 
co mo fer ra men ta pa ra que os jo vens 

re fli tam e co mu ni quem seus sen ti- 
men tos e su as his tó ri as, tan to in di vi- 
du ais co mo co le ti vas, den tro de su as 
co mu ni da des. “É de fa to uma ex pe ri- 
ên cia ines que cí vel, se ja pa ra quem 
mi nis tra o cur so, co mo pa ra quem vi- 
ven cia a ex pe ri ên cia co mo alu no”, re- 
su me o ci ne as ta.

A úl ti ma eta pa do Cul tu ra na Pra ça 
es tá pre vis ta pa ra no vem bro, quan do 
to dos os do cu men tá ri os pro du zi dos 
du ran te as ofi ci nas se rão exi bi dos na 
sa la de ci ne ma vir tu al “Ci ne Ba ba çu”, 
pla ta for ma de exi bi ção on li ne do Cul- 
tu ra na Pra ça (cul tu ra na pra ca.art.br), 
as sim co mo em ses sões es pe ci ais nas 
pró pri as co mu ni da des, pa ra que os 
alu nos e seus con vi da dos te nham a 
opor tu ni da de de as sis tir ao fil me na 
te la gran de de ci ne ma.

O pro je to Cul tu ra na Pra ça é vi a bi li- 
za do pe la Lei Fe de ral de In cen ti vo à 
Cul tu ra, com pa tro cí nio do Ins ti tu to 
Cul tu ral Va le, apoio do Cen tro Cul tu- 
ral Ta ta ju ba e re a li za ção da Vi vas Cul- 
tu ra e Es por te, Se cre ta ria Es pe ci al da 
Cul tu ra do Mi nis té rio do Tu ris mo – 
Go ver no Fe de ral, Pá tria Ama da Bra sil.

EDIÇÃO 2021

CCXP anuncia edição
digital em dezembro

O EVENTO SERÁ REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE DEZEMBRO.

Gi gan te e tra di ci o nal na cul tu ra pop bra si lei ra, a
CCXP anun ci ou que em 2021 re a li za rá a se gun da CCXP
Worlds, Co mic-Con Ex pe ri en ce com ple ta men te di gi tal.
O even to se rá nos di as 4 e 5 de de zem bro e mar ca rá a
evo lu ção da CCXP Worlds de 2020. A or ga ni za ção tam- 
bém apro vei tou pa ra anun ci ar os pró xi mos pas sos da
CCXP em 2022. Além de apre sen tar as da tas, a or ga ni za- 
ção do even to tam bém anun ci ou a par ti ci pa ção da
Ama zon Pri me Vi deo, da Pa ra mount e da Col li der. Tam- 
bém foi apre sen ta do o Tri bo Ga me Are na, li de ra do pe lo
stre a mer Ale xan dre Gau les, que se rá um pal co de ga mes
e o pri mei ro do even to com pro gra ma ção 24 ho ras por
dia.

Os in gres sos co me çam a ser ven di dos no dia 12 de ou- 
tu bro, po rém cli en tes San tan der têm pré-ven da mar ca- 
da pa ra 29 de se tem bro e uma sé rie de des con tos. Se rão
três op ções de in gres so, o Di gi tal Ex pe ri en ce, que con ta- 
rá com uma sé rie de aces sos ex clu si vo na pla ta for ma da
CCXP Worlds, co mo mas ter clas ses, vi de os on de mand e
links pa ra co le ci o ná veis es pe ci ais do even to; o Ho me
Ex pe ri en ce, que pos sui os mes mos aces sos do Di gi tal,
mais um kit pa ra apro vei tar o even to em ca sa, com cre- 
den ci al, co le ci o ná vel, ca mi se ta e pins. Exis te tam bém a
op ção gra tui ta com me nos aces sos.

A CCXP apro vei tou pa ra adi an tar al gu mas no vi da des
já pa ra 2022. A co me çar pe la pre mi a ção re a li za da pe lo
even to, a CCXP Awards, que se rá em maio. Se gun do os
or ga ni za do res, se rá a pri mei ra pre mi a ção a en glo bar to- 
das as áre as da cul tu ra pop. Ou tro anún cio foi que em
ju nho de 2022, a CCXP vol ta ao pre sen ci al na Ale ma nha,
com a CCXP Co log ne. A CCXP tam bém es ta rá de vol ta
em de zem bro de 2022. A or ga ni za ção de no mi nou es sa
tra je tó ria de CCXP ver so. As ven das de in gres sos pa ra a
CCXP 22 já co me ça ram e to dos que com pra rem o in- 
gres so pa ra o even to mar ca do pa ra o fi nal do ano que
vem tam bém ga nha rão o aces so do Di gi tal Ex pe ri en ce
pa ra a CCXP Worlds 2021. Cli en tes San tan der tam bém
te rão di rei to a des con tos e pré-ven da.

SÉRIE

Anunciada data da nova
temporada de Succession

GANHADORA DO EMMY DE MELHOR SÉRIE DRAMÁTICA EM 2020

A HBO di vul gou que a sé rie Suc ces si on re tor na à sua
gra de de pro gra ma ção do mi ni cal em 17 de ou tu bro de
2021. A pro du ção pro me te gran des emo ções aos es pec- 
ta do res, ten do em vis ta os as sun tos dei xa dos pen den tes
pe la se gun da tem po ra da. A ter cei ra tem po ra da de Suc- 
ces si on se rá lan ça da em 17 de ou tu bro de 2021.

Ga nha do ra do Emmy de Me lhor Sé rie Dra má ti ca em
2020, Suc ces si on con ta a his tó ria de tra di ci o nal fa mí lia
es ta du ni den se, que tem sua ro ti na com ple ta men te vol- 
ta da aos ne gó ci os.

Os Roys são fa mo sos por con ta de uma em pre sa de- 
ten to ra de um po de ro so con glo me ra do de mí dia. No en- 
tan to, as cri ses in ter nas ex pu se ram di ver sos de ta lhes
so bre seus in te gran tes, que evi den ci a ram ain da mais o
in ten so sen ti men to de des con fi an ça.

Além de uma vi da re ple ta de lu xos, es ses fa mi li a res
tam bém têm sua le al da de pos ta à pro va, além de ou tros
as sun tos que mos tram co mo es sa con jun tu ra de la ços
po de ser ex tre ma men te dis fun ci o nal.

Con for me di vul ga do an te ri or men te, to das as ve zes
em que um no vo epi só dio for trans mi ti do na te le vi são,
ele lo go fi ca rá dis po ní vel no HBO Max.

Cri a da por Jes se Arms trong, a ex pec ta ti va é que no vos
con fron tos en tre os mem bros da fa mí lia Roy acon te çam
ao lon go da nar ra ti va a ser apre sen ta da no pró xi mo mês.
Se gun do as ima gens já di vul ga das pe la emis so ra, é pos- 
sí vel que uma ver da dei ra guer ra fa mi li ar li te ral men te
aca be acon te cen do, so bre tu do por con ta de Lo gan Roy e
seu fi lho, Ken dall.

São Luís, quarta-feira, 15 de setembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Processo Penal em debate

“Os De sa fi os do Pro ces so Pe nal Con tem-
po râ neo” é o te ma da pró xi ma pa les tra on-li- 
ne pro mo vi da pe la Es co la Su pe ri or da Ad vo-
ca cia Prof. Jo sé Ve ra-Cruz San ta na, em par-
ce ria com a Co mis são da Ad vo ca cia Cri mi- 
nal. A ca pa ci ta ção, que se rá trans mi ti da pe la
pla ta for ma Zo om, já es tá com ins cri ções
aber tas e po dem ser fei tas de for ma to tal-
men te gra tui ta. A pa les tra vai acon te cer a
par tir das 19h30, do dia 29 de se tem bro.

Roteiros históricos

Acon te ce ho je a se gun da edi ção do Ro tei-
ro Se gre dos His tó ri cos, com con cen tra ção
em fren te ao Pa lá cio de La Ra var dière, se de
da Pre fei tu ra, às 19h. A pro mo ção é da Pre- 
fei tu ra de São Luís, por meio da Se cre ta ria
Mu ni ci pal de Tu ris mo (Se tur), com ro tei ro
se guin do pe las ru as do Cen tro His tó ri co,
com mú si ca e um pas seio con du zi do por um
guia de tu ris mo, com a ani ma da par ti ci pa-
ção de vá ri os per so na gens his tó ri cos.

A ce ri mo ni a lis ta Gi se la Di niz, que
co man da o ce ri mo ni al da Câ ma ra
Mu ni ci pal de São Luís, é a ilus tre ani -
ver sa ri an te de ho je. Na fo to, Gi se la
apa re ce emol du ra da pe los em pre sá -
ri os Jor dão Do mi ni ci e Tarquí nio, leia
se Dom Con cept, que no úl ti mo dia
28 de agos to, co me mo rou seu pri -
mei ro ano de tra ba lho. Aliás, pa ra -
béns ao es pa ço, ins pi ra do nos gran -
des cen tros de be le za do mun do com
con cei to in dus tri al e mi ni ma lis ta,
com um pro je to ar qui te tôni co as si -
na do pe lo es cri tório Or na to Ar qui te -
tu ra e De sign. Já a ani ver sa ri an te de
ho je, Gi se la Di niz, aca ba de in te grar
a Or ga ni za ção In ter na ci o nal de Ce ri -
mo ni al e Pro to co lo (OICP). To dos,
en fim, es tão de pa ra béns.

O mes tre Ale xan dre Ni -
na (C) es tá a mil na or -
ga ni za ção do seu pró -
xi mo even to es por ti vo
que pro me te agi tar a
ci da de de Bar rei ri nhas.
Em no vem bro, vai cha -
co a lhar o Rio Pre gui -
ças com mais uma eta -
pa do cam pe o na to de
na ta ção de águas
aber tas, pro me ten do
in te grar atle tas lo cais
e na ci o nais, com os re -
si den tes na ci da de.
Aguar dem aqui mais
no vi da des so bre o
even to.

A en ge nhei ra de Pe tró -
leo, Iany Li ma, lem bra
ca da eta pa per cor ri da
até con quis tar uma va -
ga no Pro gra ma de
Trai nee da VLI em
2020. Ho je ela é ana -
lis ta do Pla ne ja men to
e Con tro le da Ma nu -
ten ção, da Ge rên cia de
Ma te ri al Ro dan te da
Fer ro via Nor te Sul, em
Im pe ra triz. “Foi uma
ex pe ri ên cia in crí vel
con du zir um pro je to e
tra zer ga nhos pa ra a
com pa nhia”, re lem bra
Iany.

Feira do Empreendedor

Vem aí a Fei ra do Em pre en de dor 2021. Mar- 
ca da pa ra acon te cer en tre 23 e 27 de ou tu bro, o
even to te rá uma are na vir tu al ex clu si va pa ra tra- 
tar da ino va ção nos ne gó ci os. O am bi en te cha- 
ma do ‘O que pos so fa zer pa ra ino var?’ ofe re ce rá
di ver sas ati vi da des pa ra os do nos de pe que nos
ne gó ci os que de se jam ino var de for ma prá ti ca e
sim ples, ge ran do va lor e di fe ren ci al com pe ti ti vo
pa ra seus em pre en di men tos. Es tu do re cen te do
Se brae apon tou que os em pre en de do res que
ino va ram du ran te a pan de mia pro du zi ram e fa- 
tu ra ram mais.

Acordo de cooperação

Uni ver si da de Es ta du al da Re gião To can ti na
do Ma ra nhão (UE MA SUL) e a Uni ver si da de de
Ca bo Ver de (Uni-CV) as si na ram, na ma nhã des- 
ta se gun da-fei ra, 13, um Acor do de Co o pe ra ção
In ter na ci o nal que tem co mo ob je ti vo es ta be le- 
cer o in ter câm bio de co nhe ci men tos e as sis tên- 
cia téc ni ca e ci en tí fi ca, re la ci o na dos ao en si no,
pes qui sa, ex ten são, ino va ção, ad mi nis tra ção
uni ver si tá ria e ca pa ci ta ção de re cur sos hu ma- 
nos en tre as du as ins ti tui ções. O acor do pre vê,
ain da, o es tí mu lo e a im ple men ta ção de pro gra- 
mas de co o pe ra ção téc ni co-ci en tí fi ca e cul tu ral.

Desejo de consumo

Di vul ga do, on tem, du ran te o La tam Re tail
Show, o es tu do “To mor row´s Con su mer – So ci e- 
da de 5.0 LA TAM” da Mo sai clab. En tre as 35 ca te- 
go ri as pes qui sa das, vi a jar pe lo Bra sil des pon ta
co mo de se jo de con su mo nos pró xi mos 5 a 10
anos, so bre tu do pa ra bra si lei ros da ge ra ção
baby bo o mers (60 a 80 anos) e de ge ra ção Y (25 a
39 anos). Os re sul ta dos fo ram apre sen ta dos por
Ka ren Ca val can ti, só cia e co-fun da do ra da Mo- 
sai clab. De acor do com o es tu do, 44% dos en tre- 
vis ta dos de se jam con su mir vi a gens na ci o nais,
su pe ran do o de se jo por rou pas e aces só ri os .

Pra curtir

Pe la pri mei ra vez no
Vi la Re a le Ho lan de -
ses, os sau do sos da
eter na Bo a te Gê ne sis,
es tão bo tan do a mai -
or fé que a fes ta se rá
no va men te ines que -
cí vel. 

E se de pen der dos
pro mo to res do even -
to, João Mar ce lo Sá e
Sal lim Lau an de, se rá
sim.

Vai acon te cer nes te
sá ba do, 18, co mo
sem pre com um set
list pau ta do no som
dos anos 70, 80 e 90,
no co man do dos Djs
ofi ci ais.

Nes ta se gun da, 13 de
se tem bro, o Sesc co -
me mo rou 75 anos e
no Ma ra nhão o Sis te -
ma Fe co mér -
cio/Sesc/Se nac ce le -
brou es sa da ta com a
re a ber tu ra da qua dra
Sesc Co mu ni da de, lo -
ca li za da na Ra po sa.

A pro gra ma ção que
con tou com a pre sen -
ça da di re to ra re gi o -
nal do Sesc, Ru ti neia
Mon tei ro, do Di re tor
Re gi o nal do Se nac,
Ahir ton Ba tis ta Lo pes
e do Pre fei to de Ra -
po sa, Eu des Bar ros.

O pri mei ro dia da Fei -
ra da Agri cul tu ra Fa -
mi li ar no De par ta -
men to Es ta du al de
Trân si to do Ma ra -
nhão (De tran-MA),
em São Luís, nes ta
ter ça-fei ra, 14, atraiu
mui tos con su mi do res
e foi um su ces so.

As bar ra cas fo ram
mon ta das no es ta ci o -
na men to da se de, no
bair ro Vi la Pal mei ra,
em São Luís.

São Luís, quarta-feira, 15 de setembro de 2021


