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MAC vai em 
busca de uma 

reabilitação na 
"segundinha "

PAGINA 10

Em meio à crise da política no âmbito 
mundial, com impacto jamais visto na 
história contemporânea, não é exage-
ro se perguntar: os partidos ainda ser-
vem para sustentar a democracia, arejar 
a vida política e renovar os quadros que 
assumem o comando da nação, dos es-
tados e municípios?

A velhice corrói 
os partidos

São Luís não tem pacientes internados em leitos clínicos
De acordo com o boletim divulgado pela Prefeitura de São Luís, na última se-

gunda-feira (27), a taxa de ocupação dos leitos clínicos era zero. PÁGINA  8

Justiça autua bares 
por descumprimento 

do Estatuto da 
Criança e Adolescente

PÁGINA  4

Lideranças partidárias do 
Maranhão comemoram projeto 

de  federação de partidos

EDITORIAL
Pandemia caminha para o 
fim ? Otimismo e cautela

Uberizacão
 do Trabalho

RODRIGO DESTERRO 

 Advogado e Professor

O vírus que invadiu
 o Airbus Presidencial 

RAIMUNDO BORGES

Diretor de Redação de O impacial

ZERO OCUPAÇÃO POR COVID-19

Multivacinação começa dia 1º de outubro
A Prefeitura de São Luís, por meio da Secretaria Municipal de Saúde 

(Semus), promove, durante o mês de outubro, a Campanha de Multiva-
cinação na capital.  A ação terá início dia 1º e segue até dia 29, conforme 

orientação do Ministério da Saúde (MS).  PÁGINA 8

Congresso derruba veto e permite formação de federação partidária cujos partidos poderão se unir com o 
objetivo de atuar como uma só legenda por um mínimo de quatro anos. PÁGINA 3

O jogo será no Estádio Renê 
Bayma, contra o CV/Codó e os 

atleticanos precisam vencer 
para manter viva a esperança 
de retornar à Série A do Mara-

nhense no próximo ano

Sampaio Corrêa
 já prepara lista de  

dispensas
PÁGINA 10

Game  maranhense no   
Tokyo Game Show 2021

O festival é um dos mais renomados do mun-
do na área de videogames, contando com a pre-
sença de grandes empresas do ramo, como Mi-

crosoft, Capcom, Sega e Ubisoft. PÁGINA 11

PÁGINA  11

F U T E B O L

PF investiga 
fraudes com 
verbas para 

a covid-19 no 
Maranhão

PÁGINA 9
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Texto traz diversas mudanças no processo eleitoral que farão parte do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e altera a Constituição

Prin ci pais pon tos da re for ma elei to ral:
• Os vo tos em can di da tos ne gros ou
can di da tas mu lhe res se rão con si de -
ra dos em do bro pa ra fins de dis tri bui -
ção dos fun dos Par ti dá rio e Elei to ral
en tre 2022 e 2030. O ob je ti vo é ga ran -
tir mais re cur sos a es ses gru pos e am -
pli ar sua par ti ci pa ção na po lí ti ca;
• De pu ta dos e ve re a do res que qui se -
rem dei xar seus par ti dos po de rão fa -
zê-lo sem per der seus man da tos, ca so
ha ja con cor dân cia da si gla com a mu -
dan ça;
• A pos se dos elei tos pa ra os car gos de
pre si den te da Re pú bli ca e pa ra os go -
ver nos lo cais dei xa de ocor rer no dia
1º de ja nei ro pos te ri or ao plei to e pas -
sa a ser no dia 5 de ja nei ro, no ca so do
pre si den te; e no dia 6 pa ra os go ver na -
do res. A mu dan ça va le rá a par tir de
2027;
• Mu ni cí pi os po de rão fa zer con sul tas
à po pu la ção pa ra iden ti fi car de man -
das du ran te elei ções mu ni ci pais. Elas
te rão de ser apro va das pe las câ ma ras
mu ni ci pais e en ca mi nha das à Jus ti ça
Elei to ral em até 90 di as an tes da da ta
das elei ções.

PROMULGADA

Veja principais mudanças
após reforma eleitoral

O
Con gres so pro mul gou, na
tar de des ta ter ça-fei ra
(28/9), a Emen da Cons ti tu- 
ci o nal nº 111/2021, que faz

uma re for ma nas re gras elei to rais. 
O tex to traz di ver sas mu dan ças no

pro ces so elei to ral que fa rão par te do
Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o nais
Tran si tó ri as (ADCT) — que fun ci o na
pa ra tran si ções nas re gras cons ti tu ci- 
o nais —, e al te ra a Cons ti tui ção.

En tre as prin ci pais mu dan ças es tá
a pos si bi li da de de que par la men ta res
elei tos pe lo sis te ma pro por ci o nal,  is- 
to é, de pu ta dos e ve re a do res, man te- 
nham os man da tos ca so quei ram tro- 
car de par ti do ca so sua le gen da de ori- 
gem con cor de com a mu dan ça.

Atu al men te, só é pos sí vel aos po lí- 
ti cos fa ze rem a mu dan ça por meio de
pro ces so no Tri bu nal Su pe ri or Elei to- 
ral (TSE) que ale gue des vio, por par te
da si gla, de seus prin cí pi os ide o ló gi- 
cos ou gra ve dis cri mi na ção pes so al.
Há ain da a cha ma da Ja ne la Par ti dá ria,
em ano elei to ral, quan do os par la- 
men ta res po dem mu dar de par ti do
den tro de um pe río do de 30 di as sem
per da do man da to.

Ou tra mu dan ça im por tan te é a
con ta gem em do bro dos vo tos des ti- 
na dos a can di da tos ne gros e mu lhe- 
res, pa ra fim de dis tri bui ção do Fun do
Par ti dá rio e do Fun do Elei to ral — am- 
bos pú bli cos. Com is so, es pe ra-se au- 
men tar a par ti ci pa ção des ses gru pos
na po lí ti ca no pe río do de vi gên cia da
re gra, que é en tre 2022 e 2030.

Na pro mul ga ção da Emen da Cons- 
ti tu ci o nal, o pre si den te do Con gres so,

Ro dri go Pa che co (DEM-MG), re lem- 
brou que é tra di ção da ins ti tui ção re- 
ver as re gras elei to rais no ano que an- 
te ce de o plei to. Ele afir mou que o tex- 
to traz ino va ções im por tan tes e que
al guns es ti mu lam a par ti ci pa ção po- 
pu lar, co mo é o ca so da con sul ta du- 
ran te as elei ções mu ni ci pais so bre te- 
mas de in te res se lo cal, con for me de fi- 
ni ção das Câ ma ras Mu ni ci pais.

A Emen da pos sui, ain da, ou tras
mu dan ças, co mo a al te ra ção da da ta
de pos se de pre si den tes e go ver na do- 
res, que atu al men te ocor re no pri mei- 
ro dia do ano se guin te à elei ção, após
a re a li za ção da di plo ma ção dos elei- 
tos pe lo Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral. A
pos se do pre si den te, ago ra pas sa a
ocor rer no dia 5 de ja nei ro e a dos go- 
ver na do res pas sa pa ra o dia se guin te
(6), a par tir de 2027.

A ne ces si da de da mu dan ça, no en- 
tan to, foi ques ti o na da por es pe ci a lis- 
tas, que apon tam que não há mo ti vo
prá ti co pa ra al te rar a da ta de pos se.

Du ran te a pro mul ga ção da Emen- 
da, a se na do ra Eli zi a ne Ga ma (Ci da- 
da nia-MA), que par ti ci pou da ce rimô- 
nia, des ta cou que a mu dan ça no que
diz res pei to aos vo tos em ne gros e
can di da tas mu lhe res é im por tan te
pa ra am pli ar a di ver si da de.

“Vos sa Ex ce lên cia inau gu ra, nes ta
ca sa, den tre tan tas ini ci a ti vas, o es pa- 
ço pa ra mu lhe res e po pu la ções mi no- 
ri tá ri as. Es ta Emen da Cons ti tu ci o nal
vem tra zer um gran de avan ço pa ra as
mu lhe res do Bra sil, so bre tu do pa ra
su plan tar uma prá ti ca que, no meu
en ten di men to, vai ser um re sul ta do

mui to im por tan te des sa co mis são
que é evi tar as can di da tu ras-la ran-
jas”, dis se a se na do ra ao pre si den te
Ro dri go Pa che co.

“As can di da tu ras das mu lhe res com
a se gu ran ça de vo to em do bro pa ra
fins de fun do elei to ral se rá fun da- 
men tal pa ra a am pli a ção dos es pa ços
de po der pa ra a mu lher bra si lei ra”,
acres cen tou Ga ma.

CPI DA PANDEMIA

Prevent Senior usava kit covid para conter gastos com UTI

SEGUNDO A CPI, CLIENTES DA PREVENT RECEBIAM O KIT COVID APÓS FECHAR O PLANO PELO TELEFONE OU POR TELEATENDIMENTO

FOTO: : EDILSON RODRIGUES

A ad vo ga da Bru na Mo ra to, de po en- 
te na CPI da Co vid-19, que re pre sen ta
12 ex-mé di cos da Pre vent Se ni or,
expôs que um dos mo ti vos pa ra que a
ope ra do ra uti li zas se o kit co vid era
pe la con ten ção de gas tos. A re ve la ção
re per cu tiu en tre os se na do res pre sen- 
tes na co mis são, en tre eles, o vi ce-pre- 
si den te Ran dol fe Ro dri gues (RE- 
DE/AP), que afir mou ter fi ca do “im- 
pac ta do” e com “náu se as” com a in- 
for ma ção.

 “Uma es tra té gia da Pre vent pa ra
re du ção de cus tos, uma vez que é
mui to mais ba ra to pa ra a ope ra do ra
de saú de dis po ni bi li zar es ses me di ca- 
men tos do que efe ti va men te fa zer a
in ter na ção des ses pa ci en tes”, ex pli- 
cou o se na dor.

Se gun do a CPI, cli en tes da Pre vent
re ce bi am o kit Co vid após fe char o
pla no pe lo te le fo ne ou por te le a ten di- 
men to.

A ad vo ga da ain da res sal tou que al- 
guns pa ci en tes re ce bi am o tra ta men- 
to após o se gun do dia de sin to mas,
cha ma do de “Gol den Day”. Ela dis se
que não exis tia con fir ma ção de PCR,
obri ga to ri e da de de ele tro, co mo o
pro to co lo de ma ne jo obri ga va, de vi do

ao flu xo de pa ci en tes na se gun da on- 
da da co vid. “En tão os pa ci en tes re ce- 
bi am o kit de tra ta men to e de um mo- 
do mui to es tra nho, se es ten dia ao pe- 
río do de in ter na ção e era com bi na do
com ou tras ex pe ri ên ci as. As sim de no- 
mi no não co mo ex pe ri ên cia ci en tí fi ca
por que sem a au to ri za ção do CO NEP
não te nho co mo no mi nar sen do pes- 
qui sa ci en tí fi ca”, de cla rou.

O se na dor Ot to Alen car (PSD/BA)
ain da trou xe o de poi men to de um pa- 
ci en te que foi tra ta do na Pre vent Se ni- 
or, mas, de vi do à pres são da fa mí lia,
não re ce beu tra ta men to pre co ce. De
acor do com um ví deo en vi a do pe lo
pa ci en te, Ta deu Fran cis co An dra de
dis se que era vis to co mo uma “ci fra”
pe la di re to ria da em pre sa.

Um ou tro áu dio en vi a do por sua fi- 
lha, tra zia a con ver sa com um dos mé- 
di cos da Pre vent. O con teú do re ve la
que, ca so a fa mí lia acei tas se o tra ta- 
men to pa li a ti vo, os ou tros dis po si ti- 
vos, co mo diá li se e an ti bió ti cos, eram
sus pen sos. A fi lha, no en tan to, pe diu a
ma nu ten ção dos me ca nis mos e re jei- 
tou o tra ta men to pre co ce. Se gun do
Alen car, o pe di do pa ra que ele fos se
trans fe ri do pa ra re a li zar o tra ta men to

pa li a ti vo é um ca so “gra vís si mo”.
“Is so é um ca so gra vís si mo. O seu

Ta deu, in clu si ve, o pron tuá rio e o pró- 
prio mé di co dis se que ele es ta va em
con di ções me lho res, vai fa zer ama- 
nhã he mo diá li se e vai pa ra uma uni- 
da de de en fer ma ria ‘lei to hí bri do’ pa-
ra que fos se fei to o tra ta men to pa li a ti- 
vo. Mas, nes se ca so, sem au to ri za ção
da fa mí lia, foi ori en ta do a sus pen der
he mo diá li se, não co le tar ga so me tria,
pa rar an ti bió ti co e dei xar que ele fos- 
se di ri gi do ao tra ta men to pa li a ti vo”,
dis se Ot to.

O se na dor, que é mé di co, afir mou
que a Pre vent agiu de má fé por uti li-
zar o tra ta men to em ca sos de pneu-
mo nia vi ró ti ca, em que 90% dos pa ci- 
en tes se cu ra vam e res sal tou que
ques ti o nou o di re tor da ope ra do ra Pe- 
dro Ba tis ta Jr, du ran te a CPI, se o uso
de hi dro xi clo ro qui na e azi tro mi ci na
re sol ve ria o qua dro, mas ele dis se que
não. “O ca so de má fé que eles fi ze ram:
sa bi am que mais de 90% das pes so as
tem sin to mas le ve ou mo de ra da. O
que eles fi ze ram? Va mos fa zer hi dro xi- 
clo ro qui na e azi tro mi ci na, e es sas
pes so as fi ca ram cu ra das até be ben do
água”, afir mou.

VAGA NO STF

“Se o André sair, será outro
evangélico”,  diz Bolsonaro

PRESIDENTE DIZ TER UM COMPROMISSO COM OS EVANGÉLICOS

Em en tre vis ta ao “Di re to ao Pon to”, da Jo vem Pan
News, o pre si den te Jair Bol so na ro (sem par ti do) dis- 
se nes ta se gun da-fei ra (27) que vai in di car ou tro evan- 
gé li co pa ra ser mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
(STF), ca so o no me de An dré Luiz Men don ça, ex-ad vo- 
ga do-ge ral da União, se ja re pro va do pe lo Se na do.

A va ga no STF es tá em aber to des de

ju lho, quan do o ago ra ex-mi nis tro

Mar co Au ré lio Mel lo se apo sen tou.

Se gun do o pre si den te, foi fei to um com pro mis so com
os evan gé li cos pa ra a in di ca ção. “No meu com pro mis so
que eu fiz jun to aos evan gé li cos, se rá ou tro evan gé li co.
[Mas] Eu acho que o An dré vai dar cer to”, de cla ra Bol so- 
na ro.

Bol so na ro dis se tam bém que não sen tiu pres são pa ra
in di car Men don ça. “Eu não so fri pres são de nin guém
pe lo An dré [Men don ça]. As sim co mo pe lo Kas sio [Nu- 
nes Mar ques], que co nhe ci há apro xi ma da men te dois
anos. Era um no me que pas sa ria com fa ci li da de lá. Vo cê
tem que me dir. To me tu baí na co mi go e pas se por aque le
gar ga lo que é o Se na do bra si lei ro”, afir ma o pre si den te.

CONGRESSO

Veto presidencial cai e
despejos estão proibídos

DESOCUPAÇÕES  FICAM SUSPENSAS ATÉ O FINAL DO ANO.

FOTO: LEOPOLDO SILVA

O Con gres so der ru bou, on tem, o ve to do pre si den te
Jair Bol so na ro ao Pro je to de Lei 827/2020, que sus pen de
os des pe jos em imó veis co mer ci ais, de alu guel até R$ 1,2
mil, e re si den ci ais, de lo ca ção até R$ 600 até 31 de de- 
zem bro pró xi mo. A no vi da de, no en tan to, va le ape nas
pa ra ocu pa ções fei tas an tes de 31 de mar ço de 2021 e
não al can çam ações já con cluí das.

Se gun do a de pu ta da Pro fes so ra Ro sa Nei de (PT-MT),
que as si nou a pro pos ta com os co le gas An dré Ja no nes
(Avan te-MG), Na tá lia Bo na vi des (PT-RN), “ago ra mi lha- 
res de fa mí li as bra si lei ras te rão mai or se gu ran ça até o fi- 
nal do ano”. A pro pos ta apro va da pe lo Le gis la ti vo em ju- 
lho se rá pro mul ga da e, com a sus pen são do ve to pre si- 
den ci al, os efei tos de qual quer de ci são de de so cu pa ção
de imó veis pú bli cos ou pri va dos pa ra mo ra dia ou pa ra
tra ba lho fi cam sus pen sos até o fi nal do ano.

Ale xan dre Ma ti as, es pe ci a lis ta em Di rei to Imo bi liá rio
da Ad vo ca cia Ma ci el, vê a der ru ba da do ve to pre si den ci- 
al com re la ção às de so cu pa ções de for ma ne ga ti va. “Ve- 
jo com pro fun do pe sar a der ru ba da do ve to pre si den ci al
re fe ren te ao PL 827/20, em es pe ci al em ra zão do Po der
Le gis la ti vo ter trans fe ri do to do o ônus fi nan cei ro do
con tra to de lo ca ção pa ra o lo ca dor”, dis se.

Já en tre mo vi men tos so ci ais, a der ru ba da do ve to re- 
per cu tiu po si ti va men te. O Mo vi men to dos Tra ba lha do- 
res Sem-Te to (MTST) cha mou a der ru ba da de “vi tó ria” e
dis se que os mo vi men tos so ci ais e a opo si ção der ru ba- 
ram o ve to do pre si den te Bol so na ro de “sua po lí ti ca an- 
ti-po vo”, que “quer ver o po vo mo ran do nas ru as”.

Na jor na da de aná li se de ve tos, os se na do res der ru ba- 
ram o da fe de ra ção par ti dá ria. A me di da per mi te que
par ti dos po lí ti cos se jun tem não ape nas pa ra a dis pu ta
elei to ral, co mo era o ca so das co li ga ções, mas que per- 
ma ne çam jun tos na Câ ma ra ao lon go de qua tro anos de
man da to dos de pu ta dos fe de rais elei tos.

São Luís, quarta-feira, 29 de setembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Congresso derruba veto e permite formação de federação partidária cujos partidos 
poderão se unir com o objetivo de atuar como uma só legenda 

 EN TEN DA O CA SO

Os par la men ta res de ci di ram
tor nar lei o pro je to (PL
2522/15) que per mi te aos
par ti dos po lí ti cos se uni rem
em uma fe de ra ção. O ve to à
pro pos ta foi der ru ba do em
ses são do Con gres so Na ci o -
nal. Em se gui da, a ses são foi
en cer ra da. A fe de ra ção par -
ti dá ria per mi te aos par ti dos
se uni rem pa ra atu ar co mo
uma só le gen da nas elei ções
e na le gis la tu ra, de ven do
per ma ne cer as sim por um
mí ni mo de qua tro anos. A fe -
de ra ção tam bém con tor na
efei tos da cláu su la de de -
sem pe nho, que li mi ta aces so
ao Fun do Par ti dá rio e ao
tem po de te le vi são aos par -
ti dos que não atin gi rem um
mí ni mo de vo tos nas elei -
ções. O pro je to ha via si do
ve ta do to tal men te pe lo pre -
si den te Jair Bol so na ro com o
ar gu men to de que a fe de ra -
ção par ti dá ria con tra ria o in -
te res se pú bli co por ter “ca -
rac te rís ti cas aná lo gas à das
co li ga ções par ti dá ri as, que
fo ram proi bi das pe la Emen -
da Cons ti tu ci o nal 97, de
2017, pa ra apri mo rar o sis te -
ma re pre sen ta ti vo, com a re -
du ção da frag men ta ção par -
ti dá ria”.

ELEIÇÕES 2022

“Nanicos” comemoram
federação partidária
SAMARTONY MARTINS

A
der ru ba da do o ve to in te gral 
do pre si den te Jair Bol so na ro 
a um pro je to que per mi te a 
dois ou mais par ti dos se uni- 

rem em uma fe de ra ção par ti dá ria e 
atu a rem de for ma uni tá ria em to do o 
país foi co me mo ra do por re pre sen- 
tan tes ma ra nhen ses das le gen das 
par ti dá ri as que se ri am pre ju di ca dos 
ca so a pro pos ta ti ves se vo ta ção a fa- 
vor.

O ve to foi re jei ta do na noi te da úl ti- 
ma se gun da-fei ra (27), du ran te ses são 
do Con gres so Na ci o nal, pri mei ra- 
men te, pe lo Se na do, por 45 vo tos a 25. 
Na sequên cia, na Câ ma ra, o ve to foi 
der ru ba do por 353 vo tos a 110. Com a 
de ci são dos con gres sis tas, o pro je to 
vai à pro mul ga ção e a fe de ra ção va le- 
rá pa ra as pró xi mas elei ções. O tex to 
apro va do no Con gres so, per mi te a 
união de si glas com afi ni da de ide o ló- 
gi ca e pro gra má ti ca, sem que se ja ne- 
ces sá rio fun dir os di re tó ri os. A união 
de ve du rar, pe lo me nos, qua tro anos. 
O par ti do que se des li gar an tes des se 
pe río do per de, por exem plo, o aces so 
ao fun do par ti dá rio.

Pa ra a se na do ra Eli zi a ne Ga ma (Ci- 
da da nia/MA) a cri a ção das fe de ra- 
ções só for ta le ce os par ti dos que tem 
li ne a ri da de de atu a ção e ob je ti vos em 
co mum. “Es se foi um pro je to mui to 
im por tan te pa ra a cons tru ção em 
con jun to, pois pe lo pro je to a fe de ra- 
ção se rá uma for ma de unir par ti dos 
em tor no de pro pos tas e pro je tos. É 
uma uni da de que du ra qua tro anos e 
os par ti dos uni fi ca dos vão po der tra-

 AS FEDERAÇÕES PERMITEM ATUAÇÃO CONJUNTA E  ACESSO AO FUNDO ELEITORAL.

ba lhar pro gra mas pa ra seus es ta dos. 
Is so sig ni fi ca mais va lor pa ra a uni da- 
de par ti dá ria”, es cla re ceu a se na do ra 
Eli zi a ne Ga ma.

O de pu ta do Bi ra do Pin da ré 
(PSB/MA) en fa ti zou a im por tân cia da 
lu ta pe la cons tru ção das fe de ra ções 
par ti dá ri as pa ra o for ta le ci men to da 
de mo cra cia bra si lei ra.  “Con si de ro a 
der ru ba da do ve to em re la ção às Fe- 
de ra ções, a pos si bi li da de de cri a ção 
de Fe de ra ções par ti dá ri as, um pas so 
mui to im por tan te pa ra a nos sa de mo- 
cra cia. Is so vi a bi li za a re pre sen ta ti vi- 
da de de par ti dos, que, his to ri ca men- 
te, se con so li da ram no país e que po- 
dem con ti nu ar exis tin do em com po- 
si ção com ou tros par ti dos com os 
quais te nham ali nha men to pro gra- 
má ti co e ide o ló gi co. É um dis po si ti vo, 
não é uma im po si ção; é al go que ca da 
par ti do vai ava li ar o que vai fa zer; aju- 
da a re du zir o nú me ro de agre mi a ções 
par ti dá ri as, en xu gan do tam bém as 
re pre sen ta ções par ti dá ri as no es pa ço 
ins ti tu ci o nal. En tão, acho que, por tu- 
do is so, es se dis po si ti vo, es se Ins ti tu to 
das fe de ra ções par ti dá ri as é mui to 

bem vin do. E eu cum pri men to o PC- 
doB, que foi quem li de rou es sa ini ci a- 
ti va, es sa pro po si ção, tão im por tan te 
pa ra o Bra sil”, de pu ta do Bi ra do Pin- 
da ré.

O PC doB li de rou as ne go ci a ções 
pe la der ru ba da do ve to, e é apon ta do 
co mo o mai or be ne fi ciá rio da nor ma 
cu ja a pro mul ga ção pre ci sa ser fei ta 
an tes do dia 2 de ou tu bro pa ra a nor- 
ma ser apli ca da nas elei ções de 2022. 
O pre si den te da le gen da co mu nis ta 
no Ma ra nhão , o  de pu ta do fe de ral li-
cen ci a do e Se cre tá rio de Ci da des e 
De sen vol vi men to Ur ba no do Ma ra-
nhão (Se cid)  usou as re des so ci ais lo- 
go após a ses são e re per cu tiu a de ci-
são.  “Foi bo ni to ver on tem as li de ran- 
ças do Con gres so Na ci o nal elo gi an do 
a ban ca da do PC doB na Câ ma ra pe lo 
es for ço em apro var a lei que per mi te 
as fe de ra ções par ti dá ri as bem co mo a 
der ru ba da do ve to. Or gu lho fa zer par- 
te des se ti me. Vi va o PC doB”, es cre veu 
Mar cio Jerry ao pos tar uma fo to com 
to dos os in te gran tes da le gen da na 
Câ ma ra.

Legendas da extrema esquerda comemoraram  
Con si de ra dos par ti dos de ex tre ma

es quer da o PS TU e PSOL no es ta do
tam bém ava li a ram co mo po si ti va a
der ru ba do ve to.  Sau lo Ar can ge li, pre- 
si den te do Di re tó rio Mu ni ci pal do PS- 
TU de São Luís, afir mou a O Im par ci al
que a le gen da é fa vo rá vel a fe de ra ção
par ti dá ria e que a mes ma não te ria ca- 
bi men to ab di car do di rei to de fa zer
uma fu são pa ra se for ta le ce rem. “So- 
mos a fa vor da pos si bi li da de de exis- 
tên cia des sas fe de ra ções, pois os par- 
ti dos que qui se rem se unir em fe de ra- 
ção de vem ter o di rei to de fa zê-lo. Mas
pa ra nós não mu da, pois fun ci o na- 
mos com ou tro cri té rio, de uni da de e
ni ti dez pro gra má ti ca. Não te ria sen ti- 
do abrir mão dis so em no me de fun do
par ti dá rio ou qual quer des tes ar ti fí ci- 
os pa ra ga ran tir acor dos elei to rais  du- 
ran te o pe río do dos man da tos. O que
sim é im por tan te res sal tar é que o
par ti do é mui to crí ti co da le gis la ção
par ti dá ria e elei to ral, que é pro fun da- 
men te an ti de mo crá ti ca, pre ju di ca os
pe que nos par ti dos pa ra fa vo re cer os
de sem pre, os que de tém o po der
econô mi co e que não de fen dem  o in- 
te res se dos tra ba lha do res”, pon tu ou
Ar can ge li.

Pa ra o atu al pre si den te es ta du al do
PSOL/MA, Luiz Araú jo foi uma vi tó ria
po lí ti ca con tra o au to ri ta ris mo de
Bol so na ro que foi con tra a fe de ra ção
dos par ti dos. “As van ta gens das fe de- 
ra ções par ti dá ri as são vá ri as, den tre
elas e mais im por tan te, é o for ta le ci- 
men to da de mo cra cia, pois da rá um
ca rá ter mais na ci o nal às le gen das, va- 
lo ri zan do su as iden ti da des e a prin ci- 
pal men te a fi de li da de par ti dá ria, is so
vai ini bir o fi si o lo gis mo exis ten te ho- 
je. Tam bém é pos sí vel es ta be le cer
san ções pa ra as si glas que se des li ga- 
rem das fe de ra ções an tes do pra zo le- 
gal, as fe de ra ções res pei ta rá o pe so de
ca da par ti do em sua com po si ção.
Exem plo: a des ti na ção de ver bas do
fun do par ti dá rio e de tem po de TV se- 
rá pro por ci o nal à vo ta ção de ca da
par ti do e um úl ti mo pon to im por tan- 
te é que as fe de ra ções par ti dá ri as as- 

se gu ram o plu ra lis mo po lí ti co, uma
ga ran tia de mo crá ti ca pre vis ta já no
ar ti go pri mei ro da Cons ti tui ção Fe de- 
ral de 1988.  E acres cen tou, Luiz Araú- 
jo foi pre si den te na ci o nal do PSOL em
2017,  ci tan do exem plos que de ram
cer to em ou tros paí ses:

“Es ta ex pe ri ên cia já é

bem-sus ce di da em 

paí ses co mo Chi le e

Uru guai, só pa ra ci tar

dois da qui da nos sa

Amé ri ca do sul. No

Chi le, por exem plo, a

Con cer ta ción de

Par ti dos por la

De mo cra cia, de cen tro-

es quer da, era for ma da

por qua tro par ti dos e

go ver nou o país por 20

anos (1990-2010). A

der ru ba da do ve to pe lo

con gres so na ci o nal foi

uma der ro ta de

Bol so na ro e uma vi tó ria

da de mo cra cia”,

res sal tou Luiz Araú jo.
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Du ra re a li da de

Gru po pul ve ri zou

Ro lo da co vid

“Ho je nin guém que ven ce ria Lu la no 2º
tur no. Nem que se ja Bol so na ro”.

Do eco no mis ta Antô nio Del fim Net to, que foi mi nis tro da
Fa zen da, do Pla ne ja men to e da Agri cul tu ra na di ta du ra
mi li tar. Ele tor ce por uma 3ª via, mas vê a vi tó ria de Lu la
co mo uma cer te za.

A ve lhi ce cor rói os
par ti dos

Em meio à cri se da po lí ti ca de âm bi to mun di al, com
im pac to ja mais vis to na his tó ria con tem po râ nea, não é
exa ge ro se per gun tar: os par ti dos ain da ser vem pa ra
sus ten tar a de mo cra cia, are jar a vi da po lí ti ca e re no var
os qua dros que as su mem o co man do da na ção, dos es- 
ta dos e mu ni cí pi os? No Ma ra nhão, o en ve lhe ci men to do
MDB, par ti do que man dou e des man dou des de 1985,
quan do Jo sé Sarney as su miu a Pre si dên cia da Re pú bli- 
ca, é o re tra to da re a li da de en ve lhe ci da, en go li da pe la
po bre za im pla cá vel, o en ri que ci men to de pou cos e o
fos so as som bro so da de si gual da de.

Co mo não fez re no va ção, nem pre pa rou seus qua dros
pa ra o fu tu ro, o prin ci pal par ti do do Bra sil ho je es tá di- 
an te de um im pas se: ou lan ça Ro se a na Sarney a uma
aven tu ra ar ris ca da de dis pu tar no va men te o go ver no,
fa zer ali an ça com o PSD pa ra apoi ar o ex-pre fei to de São
Luís Edi val do Jú ni or, ou se jun tar com Jo si mar do Ma ra- 
nhão zi nho no PL. Sem ne nhum pre fei to de ci da de im- 
por tan te no Es ta do, o MDB tem dois de pu ta dos fe de rais
de pou ca ex pres são na Câ ma ra e dois na Ale ma. Jo sé
Sarney es tá com 91 anos e não man da mais na po lí ti ca.
Ro se a na tem 68; João Al ber to, 86; e Sarney Fi lho nem
pen sa em vol tar à po lí ti ca. Con ta tem po co mo se cre tá- 
rio do Meio Am bi en te no di mi nu to Dis tri to Fe de ral.

O PT, mai or Par ti do na Câ ma ra, tem mais op ções de
can di da tu ra pre si den ci al além de Lu la, mas não ele geu
ne nhum pre fei to de Ca pi tal em 2020. No Ma ra nhão é
um de pu ta do na Câ ma ra, Zé Car los da Cai xa; um es ta- 
du al, Jo sé Iná cio; e um “co le ti vo” de ve re a do res na Câ- 
ma ra Mu ni ci pal de São Luís. São os par ti dos que mais
man da ram no Bra sil e ho je olham pa ra as elei ções de
2022 e só ve em Jair Bol so na ro pa ra apoi ar, ou en fren tá-
lo com to das as gar ras. E Bol so na ro, elei to pe los des co- 
nhe ci dos PSL, tem um imen so le ga do elei to ral, bro ta do
na es tu fa da ima gem de “mi to”, em ape nas uma elei ção.

Não é o de se já vel pa ra a mai o ria da po pu la ção bra si- 
lei ra, em ra zão de sua pos tu ra re pro vá vel e do go ver no
es tram be lha do, mas é o que tem a mas sa de se gui do res,
pa ra ten tar man tê-lo no Pa lá cio do Pla nal to em 2022.
Ele em bar cou no trem da ul tra di rei ta que avan ça cé le re
no mun do, com san gue de au to ri ta ris mo cor ren do nas
vei as e ne ga ci o nis mo co mo ban dei ra. Con tes ta o in con- 
tes tá vel, lou va os va lo res da ‘fa mí lia tra di ci o nal’, pre ser- 
va o pa tri mo ni a lis mo e dá ba na na pa ra a po bre za, os in- 
ca pa zes e os vul ne rá veis, co mo ín di os e qui lom bo las. É
com es sa ba ga gem que o Ma ra nhão e o Bra sil es tão in do
às pró xi mas elei ções.

———————————————————————-

A re a li da de du ra e cru el do Bra sil de ho je es tá as sim: o
li tro da ga so li na co mum pas sou de R$ 6,067 no Ma ra- 
nhão. Che ga até a R$ R$ 7,19. En cher me ta de do tan que
de 55 li tros de um Gol cus ta R$ 167 — bei ra o be ne fí cio
mé dio do Bol sa Fa mí lia, de R$ 189.

No Ma ra nhão ho je nin guém fa la mais no Gru po
Sarney. O MDB é o par ti do com mais fi li a dos no Bra sil,
mas 8 em ca da 10 de les são da fi la de pri o ri da de na va ci- 
na ção. Até ago ra nin guém sa be quem vai cap tu rar os fa- 
re los do sar neís mo em 2022.

 

No va ope ra ção da Po lí cia Fe de ral e CGU foi de sen ca- 
de a da pa ra de sar ti cu lar uma su pos ta or ga ni za ção cri- 
mi no sa que atu ou em 2020, na Se cre ta ria Mu ni ci pal de
Saú de de São Luís com bur la de li ci ta ção pa ra aqui si ção
de ma te ri al de com ba te à co vid -19.

 
———————————————————————

———————————————————————
Já fi cou pa ra trás o re la ci o na men to meio har- 

mo ni o so en tre o vi ce-go ver na dor Car los Bran- 
dão (PSDB) e o se na dor We ver ton Ro cha
(PDT). É que ali a dos de am bos cui dam de es- 

pa lhar fa ke news, pa ra tor rar a re la ção en tre os dois pré-
can di da tos a go ver na dor.

O ob je ti vo é ca var uma rup tu ra no gru po li de ra- 
do por Flá vio Di no, en quan to ele ga nha tem po
pa ra acal mar os âni mos e anun ci ar o pre fe ri do
à sua su ces são. Co mo mui tos já sa bem que Di- 

no quer o no me de Bran dão, o la do de We ver ton
se apo quen te.

Por sua vez, Car los Bran dão dis se que as chan- 
ces de rup tu ra com Flá vio Di no por cau sa de
can di da tu ra é ze ro. “Ele sem pre me tra tou
com mui to res pei to, nun ca ti ve mos um atri to”,

ex pli cou, sem men ci o nar a sua pré-can di da tu ra
ao go ver no.

 

São Luís, quarta-feira, 29 de setembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Ad vo ga do e Pro fes sor

E D I T O R I A L

Otimismo e cautela
A pan de mia ca mi nha pa ra o fim no

Bra sil? A per gun ta in tri ga es pe ci a lis- 
tas, que pe dem cau te la. O fa to é que,
des de ju nho, man tém-se no país a
ten dên cia de que da na mé dia mó vel
dos nú me ros re la ti vos a mor tes, ca sos
e in ter na ções gra ves por co ro na ví rus,
ape sar de uma ou ou tra flu tu a ção
pon tu al, ge ral men te pro vo ca da pe la
atu a li za ção de da dos re pre sa dos nos
es ta dos, a exem plo do que fi ze ram re- 
cen te men te São Pau lo e Rio de Ja nei- 
ro.

Quan to aos mo ti vos da re du ção
des ses in di ca do res, o Ob ser va tó rio
Co vid-19, da Fun da ção Oswal do Cruz
(Fi o cruz), que mo ni to ra se ma nal- 
men te a evo lu ção da pan de mia no
Bra sil, não dei xa lu gar a dú vi das: a re- 
gres são nos in di ca do res, des ta cam
pes qui sa do res da ins ti tui ção, ocor re à
me di da que a va ci na ção avan ça no
ter ri tó rio na ci o nal. Até on tem, o to tal
de bra si lei ros adul tos va ci na dos com
a pri mei ra do se ou do se úni ca da
Jans sen es ta va em tor no de 92%, en- 
quan to es se per cen tu al na po pu la ção
to tal era de cer ca de 70%.

No que diz res pei to ao con tin gen te
de ha bi tan tes to tal men te imu ni za- 
dos, com du as do ses ou do se úni ca, o
per cen tu al é de pou co mais de 40%.
Pa ra epi de mi o lo gis tas, o país pre ci sa
che gar aos 80% da po pu la ção com va- 
ci na ção com ple ta pa ra afas tar de vez
o ris co de um re tro ces so no com ba te
ao co ro na ví rus.

Por en quan to, aler tam pes qui sa do- 
res, paí ses que, em de ter mi na dos mo- 
men tos, che ga ram a ter ta xas de imu- 
ni za ção mai o res que a do Bra sil, co mo
os Es ta dos Uni dos, Is ra el, Rei no Uni- 
do e mem bros da União Eu ro peia, en- 
fren ta ram re vi ra vol tas pro vo ca das
pe la va ri an te del ta e ti ve ram de re cu ar
nas me di das de vol ta à nor ma li da de.

Iden ti fi ca da na Ín dia, a del ta é al ta- 
men te con ta gi o sa e lo go se to rou a ce- 
pa pre do mi nan te no mun do. Nos
EUA, a mu ta ção fez o nú me ro de ca- 
sos dis pa rar de for ma as sus ta do ra e
ele vou o nú me ro de mor tes pa ra mais
de 2 mil por dia. Lá, mes mo con tan do
com va ci nas de so bra, a Ca sa Bran ca
es bar ra na re sis tên cia de cer ca de 40%
da po pu la ção que se re cu sa a to mar o

imu ni zan te.
Fe liz men te, o Bra sil é um dos paí- 

ses com me lhor acei ta ção da va ci na.
Aqui, o nú me ro de imu ni za dos só não
é mai or de vi do à es cas sez de do ses
dis po ní veis. E, na opi nião de es pe ci a- 
lis tas, es sa po de ser uma das ex pli ca- 
ções pa ra o fa to de a del ta não es tar
pro vo can do da nos ain da mais gra ves
no ter ri tó rio na ci o nal.

Além dis so, des ta cam os es tu di o- 
sos, os bra si lei ros es tão en tre os po vos
com mai or acei ta ção ao uso de más- 
ca ras, me di da que, ali a da à va ci na ção,
aju dou de ci si va men te, a re du zir o
con tá gio. De qual quer for ma, eles ob- 
ser vam que em ou tu bro de 2020 o país
pa re cia se in cli nar pa ra o fim da pan- 
de mia e, após as fes tas de fim de ano e
car na val, hou ve a re vi ra vol ta, che gan- 
do à mé dia de mais de 3 mil mor tes
diá ri as em abril.

Por is so, o que os ci en tis tas pe dem
é cau te la e re co men dam: além de to- 
mar a va ci na, to dos de vem con ti nu ar
a usar más ca ra até a cer te za de que, de
fa to, su pe ra mos es sa eta pa da pan de- 
mia.

Uberizacão do Trabalho

Já tem um cer to tem po que es tu do
e pes qui so so bre a ube ri za ção das re- 
la ções de tra ba lho e sem pre que leio
ou pa ro pa ra re fle tir so bre o fenô me- 
no em si, me sur pre en do com a ca pa- 
ci da de de de gra da ção do tra ba lho que
o pro ces so de re es tru tu ra ção pro du ti- 
va per ma nen te pos sui. Não se tra ta,
aqui, de uma ques tão es pe cí fi ca em
re la ção à em pre sa que dá no me ao
fenô me no, mas a to do um pro ces so
re or ga ni za ção das con di ções de tra- 
ba lho que, nos úl ti mos tem po, tem
ne la a sua prin ci pal fi gu ra, mas que
atin ge mé di cos, en ge nhei ros, tra ba- 
lha do res do més ti cos, jor na lis tas e
pro fes so res.

Se gun do o Pro fes sor e So ció lo go da
Uni ver si da de Es ta du al de Cam pi nas –
Uni camp, Ri car do An tu nes, a ube ri- 
za ção é um fenô me no que nas ce do
pro ces so de com bi na ção en tre o au- 
toin cre men to tec no ló gi co e a re cu pe- 
ra ção de an ti gas for mas de ex plo ra ção
do tra ba lho, cons ti tuin do tra ba lha do- 
res es cra vos di gi tais.

Pa re ce um tan to quan to exa ge ra do
fa lar em es cra vi dão em ple no sé cu lo
XXI, ain da mais quan do as so ci a da à
com pre en são do uso da tec no lo gia
co mo meio de es cra vi za ção do tra ba- 
lha dor, quan do, na re a li da de, a tec no- 
lo gia é, su pos ta men te, o meio pe lo
qual nos co nec ta mos ao mun do co mo
um to do. É pre ci so, po rém, olhar pe la
ja ne la e bus car a ver da de que há lá fo- 
ra, co mo di ria o jor na lis ta Jon nathan
Fos ter.

Vi ve mos em um país que, se gun do
os da dos do se gun do tri mes tre de
2021 le van ta dos pe lo IB GE, pos sui
14,4 mi lhões de de sem pre ga dos e 5,6
mi lhões de de sa len ta dos, que aca bam
achan do no tra ba lho atra vés de pla ta- 

for mas de apli ca ti vo di gi tal uma for- 
ma de so bre vi ver. Con tu do, com o
apro fun da men to de uma cri se econô- 
mi ca que não de ri va da pan de mia da
CO VID-19, mas que tem ne la uma
cau sa de sua es pe ci a li za ção, as pró- 
pri as con di ções de exer cí cio do tra ba- 
lho ube ri za do co me çam a se tor nar
in viá veis e os efei tos dis so pas sam a
ser sen ti dos.

A al ta do pre ço da ga so li na, os bai- 
xos re pas ses da em pre sa aos mo to ris- 
tas e a fal ta de um apoio fi nan cei ro no
cus teio dos gas tos com a ma nu ten ção
do veí cu lo as so ci am-se à ine xis tên cia
de qual quer se gu ran ça ju rí di ca aos
mo to ris tas, já que não há, até ho je, o
re co nhe ci men to for mal de um vín cu- 
lo ou de um mí ni mo de di rei tos a es- 
ses tra ba lha do res.

Em uma des sas em pre sas que ope- 
ram no Bra sil, até 2018, a ta xa de ser vi- 
ços re pas sa da aos mo to ris tas era de
25%, ou se ja, a ca da cor ri da de R$
10,00, ape nas R$ 2,50 eram re pas sa- 
dos pa ra os mo to ris tas. Após is so, as
ta xas pas sa ram a ser va riá veis, de mo- 
do a per mi tir que hou ves se uma mai- 
or fle xi bi li da de pa ra usar o va lor em
des con tos aos usuá ri os e even tu ais
pro mo ções a par cei ros.

Pa ra com ple tar to do es se ce ná rio
de avil ta men to do tra ba lha dor, até
de sis tir pas sa a ser um de sa fio. Aque- 
les que aban do nam as pla ta for mas e
apli ca ti vos en fren tam se ri as di fi cul- 
da des de con se guir re co lo ca ção no
mer ca do de tra ba lho em de cor rên cia
de uma es pé cie de va zio cur ri cu lar.
Após anos de tra ba lho em apli ca ti vos
nos quais vo cê en tre gou sua for ça de
tra ba lho e ge rou lu cro pa ra uma ou
vá ri as em pre sas, a re la ção fi na li za-se,
mas não lhe ga ran te um re gis tro úni co
se quer em sua Car tei ra de Tra ba lho,
di fi cul tan do e, por ve zes, até in vi a bi li- 
zan do um even tu al pro ces so de con- 
tra ta ção.

Em al guns gran des cen tros ur ba- 
nos, es se ce ná rio tem pro vo ca do o de- 
sen vol vi men to de al gu mas ini ci a ti vas
que fun ci o nam de uma ma nei ra mui-
to se me lhan te às co o pe ra ti vas. Em
São Pau lo, por exem plo, to mei co nhe- 
ci men to do de sen vol vi men to da
Señori tas Cou ri er, uma es pé cie de co- 
o pe ra ti va for ma da por um co le ti vo de
mu lhe res e pes so as LGBTQIA+; no Rio
de Ja nei ro, sou be que cri a ram ou tra
cha ma da Des pa tro na dos.

A Señori tas Cou ri er nas ce co mo
uma op ção de es pa ço às mu lhe res e
pes so as LGBTQIA+, já que es se mer- 
ca do é emi nen te men te mas cu li no. Já
no ca so da Des pa tro na dos, por exem-
plo, que sur ge após as du as edi ções do
mo vi men to co nhe ci do co mo “bre que
dos apps”, os con ta tos dos en tre ga do-
res po dem ser ob ti dos di re ta men te no
si te e as ta xas de en tre ga são de ci das e
es ti pu la das co le ti va men te.

Am bas fun ci o nam co mo uma es- 
pé cie de al ter na ti va às gran des em-
pre sas de en tre ga de ali men tos e mer-
ca do ri as. A ideia é po der cri ar op ções
que va lo ri zem a or ga ni za ção co le ti va
de tra ba lha do res, mi ni mi zan do, de
al gu ma ma nei ra, os efei tos e re fle xos
da ube ri za ção das re la ções de tra ba-
lho e, ao mes mo tem po, às prá ti cas
da no sas aos con su mi do res, em al gu- 
ma me di da.

Pa ra além dis so, tra ta-se da mais
cla ra or ga ni za ção co le ti va de tra ba- 
lha do res, al go que, em ou tros tem pos,
já foi so pro de es pe ran ça du ran te
tem pos som bri os. À mar gem dos em- 
pre gos for mais, mas in cen ti va dos por
uma su pos ta on da de em pre en de do- 
ris mo hu ma ni za do, res ta aos tra ba-
lha do res ape nas a sor te de vi ve rem di- 
as me lho res e a es pe ran ça na or ga ni- 
za ção co le ti va co mo cha ve pa ra a su-
pe ra ção des se ti po de ex plo ra ção do
tra ba lho hu ma no.

RAI MUN DO BOR GES

O ví rus que in va diu o
Air bus Pre si den ci al

O go ver no Jair Bol so na ro tem re ve la do ao mun do si tu a ções e
pos tu ra que só ele sa be cri ar. Por tan to, são co mo ver da dei ras ja- 
bu ti ca ba: exis tem no Bra sil. De re pen te, o ví rus da Co vid cir cu lou
li vre e sor ra tei ro den tro do Air bus, que le vou a co mi ti va pre si den- 
ci al à No va Ior que. Em bo ra to dos tes ta dos an tes do em bar que,
mas so brou pa ra o mi nis tro Mar ce lo Quei ro ga – lo go o ti tu lar da
pas ta da Saú de. Ele tes tou po si ti vo pa ra a co vid no dia se guin te ao
de sem bar que. Em se gui da, no mes mo dia, um em bai xa dor que
pre pa rou a lo gís ti ca de Jair Bol so na ro na me tró po le se de da Or ga- 
ni za ção das Na ções Uni das (ONU), tam bém deu po si ti vo. Com
dois in fec ta dos, a co mi ti va cui dou de pre pa rar o voo vol ta a Bra sí- 
lia.

Na che ga da, o fi lho Ze ro 2, Edu ar do Bol so na ro, tam bém apa re- 
ceu in fec ta do. No dia se guin te, o ví rus da co vid es ta va no pre si- 
den te da Cai xa Econô mi ca Fe de ral – o ho mem da “Cai xa Tem”. Ele
tam bém fez par te da co mi ti va ofi ci al, de 19 pes so as que foi as sis tir
ao vi vo o dis cur so do che fe de les, Jair Bol so na ro, que aca bou sen- 
do um fi as co, me di do em es ca la mun di al, pa ra um go ver nan te da
mai or na ção la ti no-ame ri ca na.

Por in crí vel que pa re ça, Bol so na ro dis se ao pri mei ro mi nis tro
in glês, Bo ris John son que não es ta va va ci na do e nem iria to mar as
do ses. Tam bém, por não pos suir a com pro va ção de es tar imu ni- 
za do, o pre si den te bra si lei ro não pô de en trar num res tau ran te no
char mo so cen tro de No va Ior que. Te ve que co mer piz za na rua,
em pé, jun to com os acom pa nhan tes mais pró xi mos do seu voo
in ter na ci o nal. Is so tu do com di rei to a fo to pa ra a pos te ri da de.

A im pren sa mun di al fez a fes ta com a fo to da co mi lan ça na rua.
Pa ra os jor nais e TVs, a ima gem fa lou mais do que mil pa la vras de
Bol so na ro no dis cur so de aber tu ra da As sem bleia Ge ral da ONU.
Ne la, o mi nis tro Quei ro ga, que apon tou o de do do meio pa ra ma- 
ni fes tan tes que pro tes ta vam con tra Bol so na ro, tam bém es ta va –
já in fec ta do. Na se ma na pas sa da de pois do tes te po si ti vo do fi lho
Ze ro 2 do pre si den te da Re pú bli ca, o de pu ta do Edu ar do Bol so na- 
ro, sua es po sa e uma fi lha pe que na tam bém tes ta ram com o ví rus
da co vid. Já o pre si den te, de pois de pas sar cin co di as, iso la do no
Pa lá cio da Al vo ra, des pa chan do on li ne, vol tou ao ba ten te no Pa lá- 
cio do Pla nal to são e sal vo.

Bol so na ro ju ra que ja mais se va ci nou e ga ran te, em tom de
des de nho, ter uma imu ni da de ge né ti ca mais for te que a “va ci na
chi ne sa Co ro na vac”. E aí fi ca di fí cil sa ber se es sa his tó ria tem co- 
me ço meio e fim. Afi nal, os pro to co los de saú de do pre si den te
bra si lei ra fo ram co lo ca dos, por de cre to de le, de bai xo de si gi lo por
50 anos.

A per gun ta que não quer ca lar: on de es ta va o co ro na ví rus que
pe gou um mi nis tro, um em bai xa dor, o pre si den te da Cai xa, o fi lho
Ze ro 2 e li vrou o che fe da co mi ti va? Se ria um ví rus se le ti vo, sem
jei to e ca ra de “co mu nis ta”? Um ví rus pa re ci do com a co vid saí da
de Wuhan, na Chi na, ou com ca ra do in di a no, ape li da do de Del ta?
É a pa la vra que dá no me à quar ta le tra do al fa be to gre go δ, Δ e cor- 
res pon de ao d, D no la tim.

Chi nês ou in di a no, o ví rus em bar cou no voo pre si den ci al, in- 
fec tan do no pri mei ro e no se gun do es ca lão do go ver no Bol so na- 
ro, além do se gun do fi lho do clã, que es ta va de ca ro na. Si nal de
que o Co ro na ví rus em bar cou, sem vis to, no Air bus A319ACJ e ne le
se es pa lhou. É a ae ro na ve com pra da em 2005, pe lo ex-pre si den te
Luiz Iná cio Lu la da Sil va pa ra subs ti tuir o an ti go Bo eing 707, ape li- 
da do de “Su ca tão”.

Além de Lu la, o A319ACJ já ser viu aos ex-pre si den tes Dil ma
Rous seff, Mi chel Te mer e é uti li za do atu al men te por Jair Bol so na- 
ro. O pro je to in ter no do avião in clui um quar to com ca ma de ca- 
sal, es to fa dos em cou ro nas pol tro nas, ga bi ne te de des pa chos e
ba nhei ro com chu vei ro. Não cons ta a di vi são de clas ses, co mo
nos vo os co mer ci ais. Até por que to dos que ne le vi a jam ou são in- 
te gran tes do go ver no, ou con vi da dos do pre si den te.

Co mo ha via um mi nis tro – Mar ce lo Quei ro ga – in fec ta do, ele
te ve que per ma ne cer em No va Ior que cum prin do a qua ren te na
de 14 di as. A ou tra per gun ta é: quan do Quei ro ga de sem bar car no
Bra sil, te rá que cum prir no va qua ren te na por ter si do in fec ta do, e
as sim sa far-se do 3ª de poi men to na CPI da Pan de mia, pa ra fa lar
so bre no vas re ve la ções re la ti vas às ne go ci a ções sus pei tas no Mi- 
nis té rio da Saú de na com pra de va ci nas?

Mas co mo um dos um dos 20,4 mi lhões de re cu pe ra dos até
ago ra da co vid, Quei ro ga po de ria dis cor rer tam bém aos se na do- 
res da CPI so bre a sua “ex pe ri ên cia” de en fren tar o ví rus in di a no
Del ta num es pa ço so quar to de ho tel de No va Ior que que, não se- 
ria es tra nho ca so fos se no Trump In ter na ti o nal Ho tel and Tower,
um ar ra nha-céu de 44 an da res, 177 me tros de al tu ra, lo ca li za do
no 1 Cen tral Park West, en tre a Broadway e o Cen tral Park West, em
Ma nhat tan, No va York. Afi nal, o do no do em pre en di men to é o
mai or ami gão ame ri ca no, do pre si den te Jair Bol so na ro.

São Luís, quarta-feira, 29 de setembro de 2021
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Há quase seis décadas, antes que as superpotências mundiais invadissem o país, o
Afeganistão desfrutou de um breve período de monarquia constitucional

Ra ci o na men to

AFEGANISTÃO

Talibã adotará período de
monarquia constitucional

O
s ta li bãs afir ma ram, nes ta 
ter ça-fei ra (28), que ado ta- 
rão tem po ra ri a men te a 
Cons ti tui ção mo nár qui ca 

de 1964, que con ce dia às mu lhe res o 
di rei to ao vo to, mas avi sa ram que eli- 
mi na rão qual quer ele men to com o 
qual não es ti ve rem de acor do.

O mi nis tro da Jus ti ça em exer cí cio 
afir mou em um co mu ni ca do que os 
is lâ mi cos que rem ado tar a Cons ti tui- 
ção usa da du ran te um efê me ro pe río- 
do de mo nar quia cons ti tu ci o nal no 
Afe ga nis tão, mas ape nas tem po ra ri a- 
men te e com emen das.

“O Emi ra do Is lâ mi co 

ado ta rá a Cons ti tui ção 

da épo ca do an ti go rei 

Moham med Zahir Shah 

du ran te um pe río do 

tem po rá rio“, dis se 

Ma wla vi Ab dul Ha kim 

Sha ra ee.

Tu do o que es ti ver no tex to e en trar 
em con fli to com a sha ria e os prin cí pi- 
os do Emi ra do Is lâ mi co se rá des car ta- 
do, acres cen tou.

Há qua se seis dé ca das, an tes que as

HÁ QUASE SEIS DÉCADAS, O PAÍS DESFRUTOU DE UM BREVE PERÍODO DE MONARQUIA.

FOTO: AHMAD SAHEL ARMAN

su per po tên ci as mun di ais in va dis sem 
o país, o Afe ga nis tão des fru tou de um 
bre ve pe río do de mo nar quia cons ti- 
tu ci o nal no rei na do do rei Moham- 
med Zahir Shah.

O rei ra ti fi cou a Cons ti tui ção um 
ano de pois de che gar ao po der em 
1963, abrin do es pa ço pa ra qua se uma 
dé ca da de de mo cra cia par la men tar, 
an tes de ser der ru ba do em 1973.

A Cons ti tui ção de 1964 con ce deu 
às mu lhe res o di rei to ao vo to pe la pri- 
mei ra vez e fa vo re ceu sua mai or par ti- 

ci pa ção na po lí ti ca.
O Ta li bã, que che gou ao po der em 

agos to, pro me teu ser mais in clu si vo 
que seu bru tal e an ti go go ver no en tre 
1996 e 2001, quan do as mu lhe res fo-
ram ex cluí das da vi da pú bli ca, prin ci-
pal men te do tra ba lho e da edu ca ção.

No en tan to, quan do apre sen tou 
seu go ver no pro vi só rio no iní cio des te 
mês, to dos os al tos car gos fo ram pa ra 
os de fen so res da li nha du ra e ne nhu-
ma mu lher foi in cluí da.

CRISE

Reino Unido vive clima de pânico com falta de gasolina 

DURANTE O FIM DE SEMANA, FORAM REGISTRADAS LONGAS FILAS EM POSTOS DE GASOLINA EM LONDRES.

FOTO: PAUL ELLIS/AFP

A es cas sez de com bus tí vel no Rei no
Uni do se agra vou no fim de se ma na
por cau sa das “com pras mo ti va das
pe lo pâ ni co”, o que le vou o go ver no a
re cor rer ao Exér ci to pa ra ame ni zar a
fal ta de ca mi nho nei ros. Na noi te de
on tem, os mi li ta res fo ram co lo ca dos
de pron ti dão.

Lon dres pre ten de trei nar sol da dos
pa ra di ri gi rem ca mi nhões-tan que.
Du ran te o fim de se ma na, fo ram re- 
gis tra das lon gas fi las em pos tos de ga- 
so li na.

On tem, qua se 30% dos pos tos do
gru po BP eram afe ta dos pe la es cas sez
de com bus tí vel. “Um dos nos sos
mem bros re ce beu um car re ga men to
ao meio-dia e, no fim da tar de, já ha- 
via aca ba do com ple ta men te”, dis se à
emis so ra BBC Bri an Mad der son, pre- 
si den te da PRA, a as so ci a ção de pos- 
tos de ga so li na do país. O ta bloi de The
Sun ci ta o exem plo de uma en fer mei- 
ra que pre ci sou per cor rer três pos tos
de ga so li na e es pe rou por mui to tem- 
po. “Ago ra vou me atra sar pa ra vi si tar
os pa ci en tes, que pre ci sam da mi nha

aju da pa ra su as re fei ções e me di ca- 
men tos”, de cla rou es ta pro fis si o nal
da saú de ao jor nal, sem con ter as lá- 
gri mas.

O au men to da de man da por ga so li- 
na le vou a PRA a ad ver tir que até dois
ter ços de seus mem bros — qua se 5,5
mil pos tos de ga so li na in de pen den tes
dos 8 mil no país — ti nham pou ca
quan ti da de de com bus tí vel no do- 
min go. Os de mais es ta vam “qua se
sem na da”.

Ape sar das ten ta ti vas do go ver no
de tran qui li zar os bri tâ ni cos, mui tos
ci da dãos cor re ram aos pos tos de ga- 
so li na.

A si tu a ção re cor da a

dé ca da de 1970, quan do

a cri se ener gé ti ca

pro vo cou o

ra ci o na men to de

com bus tí vel e a re du ção

da se ma na de tra ba lho

pa ra três di as.

Há qua se 10 anos, as ma ni fes ta ções
con tra o pre ço ele va do da ga so li na
pro vo ca ram um blo queio das re fi na- 
ri as e pa ra li sa ram as ati vi da des no
Rei no Uni do du ran te se ma nas. A es- 
cas sez se de ve, so bre tu do, à fal ta de
mo to ris tas.

A cri se de abas te ci men to pres si o-
nou o go ver no bri tâ ni co a al te rar, no
sá ba do, a po lí ti ca de imi gra ção pós-
Bre xit e con ce der até 10.500 vis tos de
tra ba lho pro vi só ri os, de três me ses. A
me di da de ve su prir a fal ta de ca mi-
nho nei ros e de pro fis si o nais em se to- 
res cru ci ais da eco no mia bri tâ ni ca.

GRIPE

Pfizer lança testes de vacina
com RNA mensageiro

ENSAIO CLÍNICO VAI AVALIAR A SEGURANÇA DA NOVA VACINA.

A far ma cêu ti ca Pfi zer anun ci ou que apli cou as pri- 
mei ras in je ções pa ra ava li ar em hu ma nos uma va ci na
con tra a gri pe uti li zan do RNA men sa gei ro, uma tec no- 
lo gia já uti li za da na va ci na con tra a co vid-19.

A em pre sa de bi o tec no lo gia nor te-ame ri ca na Mo der- 
na tam bém anun ci ou ter lan ça do tes tes so bre o mes mo
pro du to no iní cio de ju lho.

O en saio clí ni co da Pfi zer, que es tá sen do fei to nos Es- 
ta dos Uni dos, vai ava li ar a se gu ran ça de uma do se des sa
no va va ci na e a sua ca pa ci da de de pro vo car uma re a ção
de imu ni za ção em pes so as sau dá veis que te nham en tre
65 e 85 anos. 

Se gun do os da dos pu bli ca dos em um si te go ver na- 
men tal nor te-ame ri ca no, os tes tes en vol vem cen te nas
de par ti ci pan tes. As atu ais va ci nas uti li zam ví rus ina ti- 
va dos, um pro ces so de pro du ção mais de mo ra do. A efi- 
cá cia das va ci nas usa das nes te mo men to é de 40% a
60%.

Se gun do a Pfi zer, “a fle xi bi li da de da tec no lo gia de
RNA men sa gei ro e a sua pro du ção rá pi da” po dem fa ci li- 
tar o for ne ci men to e a efi cá cia das va ci nas con tra a gri- 
pe.

A Or ga ni za ção Mun di al da Saú de con si de ra que a gri- 
pe é res pon sá vel por 3 mi lhões a 5 mi lhões de ca sos de
do en ça gra ve por ano, cau san do en tre 290 mil e 650 mil
mor tes. 

A Pfi zer pre vê ain da es tu dar a uti li za ção da tec no lo gia
RNA men sa gei ro pa ra com ba ter ou tros ví rus res pi ra tó- 
ri os, do en ças ge né ti cas e cân cer.

COVID-19

Fiocruz conclui pré-
validação de IFA nacional

EXPECTATIVA É QUE RECURSO POSSA SER USADO ESTE ANO.

Se gun do in for ma ções da Fun da ção Oswal do Cruz
(Fi o cruz), na noi te des ta se gun da-fei ra (27/9), os dois
pri mei ros lo tes na ci o nais do In gre di en te Far ma cêu ti co
Ati vo (IFA) pa ra a pro du ção de va ci nas con tra a co vid-19
já es tão pron tos. An tes de en tra rem na pro du ção pa ra as
va ci nas, con tu do, os lo tes de vem pas sar por con tro les
de qua li da de — jun to ao Ins ti tu to de Tec no lo gia em
Imu no bi o ló gi cos (Bio-Man gui nhos).

A ex pec ta ti va é que o re cur so pos sa ser usa do de fa to
no fi nal des te ano.

A Fi o cruz pro duz a va ci na em par ce ria com a far ma- 
cêu ti ca As tra Ze ne ca e a Uni ver si da de de Ox ford — com
di rei to à trans fe rên cia de tec no lo gia. Com is so, é im por- 
tan te pon tu ar que a em pre sa irá se en vol ver no pro ces so
de aná li se de qua li da de do IFA na ci o nal pa ra as se gu rar
re sul ta dos sa tis fa tó ri os.

In su mos e qua li da des
Além des tes, ou tros dois lo tes pa ra a fa bri ca ção do

IFA na ci o nal pa ra va li da ção do in su mo pro du zi do no
Bra sil es tão em pro du ção: um na fa se de bi or re a ção —
quan do as cé lu las são in fec ta das pe lo ví rus pa ra que o
mes mo se mul ti pli que —, e o ou tro na eta pa de ex pan- 
são ce lu lar, quan do as cé lu las são mul ti pli ca das em
mei os de cul ti vo.

Em pa ra le lo, os lo tes pas sam por tes tes jun to à As tra- 
Ze ne ca, que de ve con fir mar se os re sul ta dos ob ti dos por
Bio-Man gui nhos es tão de acor do com aque les pre co ni- 
za dos pe lo ce den te da tec no lo gia. Em se gui da, se rão
sub me ti das à Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria
(An vi sa) as do cu men ta ções ne ces sá ri as pa ra al te ra ção
do lo cal de fa bri ca ção do IFA no re gis tro da va ci na, re- 
qui si to pa ra a en tre ga das do ses na ci o na li za das ao Pro- 
gra ma Na ci o nal de Imu ni za ções (PNI).

São Luís, quarta-feira, 29 de setembro de 2021
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A Comissão Setorial de Licitação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – CSLIC/SEAP, 

com base no Art. 43, inciso V da Lei Federal nº 8.666/1993, torna público o julgamento dos documentos 

de proposta de preço do certame em referência, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 

ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPR DE 

ITAPECURU MIRIM/MA.

Ainda, comunica que fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a interposição de recurso, nos 

termos do Art. 109, inciso I, alínea “b”, da Lei Federal nº 8.666/1993, a contar ou da ciência do julgamento 

prolatado em sessão pública ou da publicação deste aviso no DOE/MA, DOU e jornal de grande 

circulação (dentre essas, conta-se da última data de publicação), qual ocorrer primeiro, ou ainda, caso as 

empresas atestem o conhecimento do julgamento, via e-mail ou por mão própria. As 

contrarrazões/impugnações deverão ser peticionadas em até 05 (cinco) dias úteis após a 

comunicação da peça recursal (que será feita via e-mail e com postagem no site oficial da SEAP/MA) 

ou após o fim do prazo da peça recursal, nos termos do Art. 109, §3º da Lei Federal nº 8.666/1993. Os 

autos digitalizados permanecerão com vista franqueada aos interessados, a partir de solicitação via e-mail 

cslicseap@gmail.com ou cslic@seap.ma.gov.br.

São Luís/MA, 27 de setembro de 2021

LARISSA ARAGÃO CHAVES CAVALCANTE

Presidente CSLIC/SEAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSLIC
AVISO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2021-SEAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27798/2021 -SEAP

EMPRESAS CLASSIFICADAS

MPA CONST. E PARTICIPAÇÕES LTDA (EPP)

J. MENESES CONSTRUÇÃO LTDA

ANDRADE VARIEDADE E CONST. LTDA (EPP)

VALOR

R$ 1.522.801,04

R$ 1.522.802,04

R$ 1.644.320,58

LOTE ÚNICO

A Secretaria de Estado da Agricultura Familiar - SAF torna público, que requereu da Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, em 27/09/2021, Outorga de Direito de Uso de Água do 

poço tubular situado no Povoado Brejinho, s/n, zona rural, município de Caxias, Estado do Maranhão, 

para fins de consumo humano de pequeno núcleo populacional, conforme dados constantes no processo 

n° 179592/2021.

São Luís - MA, 27 de setembro de 2021

RAIMUNDO NONATO RIBEIRO NETO

Ordenador de Despesas

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR - SAF

COMUNICAÇÃO

A Secretaria de Estado da Agricultura Familiar - SAF torna público, que requereu da Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, em 27/09/2021, Outorga de Direito de Uso de Água do 

poço tubular situado no Povoado Vila Liberdade, s/n, zona rural, município de Bela Vista do Maranhão, 

Estado do Maranhão, para fins de consumo humano de pequeno núcleo populacional, conforme dados 

constantes no processo n° 179752/2021.

São Luís - MA, 27 de setembro de 2021

RAIMUNDO NONATO RIBEIRO NETO

Ordenador de Despesas

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR - SAF

COMUNICAÇÃO

A Secretaria de Estado da Agricultura Familiar - SAF torna público, que requereu da Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, em 27/09/2021, Outorga de Direito de Uso de Água do 

poço tubular situado no Povoado Alegria, s/n, zona rural, município de Davinópolis, Estado do Maranhão, 

para fins de consumo humano de pequeno núcleo populacional, conforme dados constantes no processo 

n° 179615/2021.

São Luís - MA, 27 de setembro de 2021

RAIMUNDO NONATO RIBEIRO NETO

Ordenador de Despesas

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR - SAF

COMUNICAÇÃO

A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA, torna público que 

RECEBEU junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, a Licença de 

Operação - LO para a atividade Estação de Tratamento de Esgoto - ETE, conforme dados constantes no 

processo SEMA nº 61930/2020, a ser localizado na Rua Via Láctea, s/n, Recanto dos Vinhais, zona 

urbana do município de São Luís - MA.

São Luís, 27 de setembro de 2021

ANDRÉ LUÍS SILVA OLIVEIRA

Coordenador de Licenciamento Ambiental e Outorga de Recursos Hídricos

ESTADO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA

COMUNICAÇÃO

A Secretaria de Estado da Agricultura Familiar - SAF torna público, que requereu da Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, em 27/09/2021, Outorga de Direito de Uso de Água do 

poço tubular situado no Povoado Vila Liberdade, s/n, zona rural, município de Bela Vista do Maranhão, 

Estado do Maranhão, para fins de consumo humano de pequeno núcleo populacional, conforme dados 

constantes no processo n° 179752/2021.

São Luís - MA, 27 de setembro de 2021

RAIMUNDO NONATO RIBEIRO NETO

Ordenador de Despesas

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR - SAF

COMUNICAÇÃO

A Secretaria de Estado da Agricultura Familiar - SAF torna público, que requereu da Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, em 27/09/2021, Outorga de Direito de Uso de Água do 

poço tubular situado no Povoado Vila Liberdade, s/n, zona rural, município de Bela Vista do Maranhão, 

Estado do Maranhão, para fins de consumo humano de pequeno núcleo populacional, conforme dados 

constantes no processo n° 179752/2021.

São Luís - MA, 27 de setembro de 2021

RAIMUNDO NONATO RIBEIRO NETO

Ordenador de Despesas

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR - SAF

COMUNICAÇÃO

A Secretaria de Estado da Agricultura Familiar - SAF torna público, que requereu da Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, em 27/09/2021, Outorga de Direito de Uso de Água do 

poço tubular situado no Povoado Brejinho, s/n, zona rural, município de Caxias, Estado do Maranhão, 

para fins de consumo humano de pequeno núcleo populacional, conforme dados constantes no processo 

n° 179592/2021.

São Luís - MA, 27 de setembro de 2021

RAIMUNDO NONATO RIBEIRO NETO

Ordenador de Despesas

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR - SAF

COMUNICAÇÃO

A Secretaria de Administração Penitenciária do Maranhão – SEAP através do setor Termo de 

Referência e Cotação – TRC, vem informar que está aberta pesquisa de mercado voltada para futura 

contratação do objeto: AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO 6X2, constante no Modelo de Cotação 

de Preços disposto no site desta secretaria www.seap.ma.gov.br. Maiores informações no endereço: 

Rua Gabriela Mistral, 716 – Vila Palmeira, São Luís – MA, 65045-070, pelo telefone (98) 99106-4279 ou 

e-mail: trc@seap.ma.gov.br. Publique-se o presente aviso no Diário Oficial do Estado (DOE), e no 

Site Eletrônico desta SEAP.

São Luís, 27 de setembro de 2021

JONYELMA DINIZ PEREIRA

Chefe TRC – SEAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

SETOR DE ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E COTAÇÃO – TRC
AVISO DE COTAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 187500/2021

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de equipamentos hospitalares, para suprir às 
necessidades das unidades de saúde da Secretaria de Estado da Saúde, e eventuais doações aos 
municípios do estado do Maranhão, conforme especificação e condições gerais de fornecimento contidas 
no Termo de Referência (ANEXO I) do Edital. Abertura: 14/10/2021, às 09h (horário de Brasília). Local: 
Site do Portal de Compras do Governo Federal (https://www.gov.br/compras/pt-br/). Informações: 
Comissão Setorial Permanente de Licitação – CSL, localizada na Av. Professor Carlos Cunha, s/n, 
Jaracaty, São Luís/MA, CEP: 65.076-820. E-mail: csl@saude.ma.gov.br. Fones: (98) 3198-5558 e 
3198-5559.

São Luís - MA, 23 de setembro de 2021
MARCOS MENDES DE LUCENA

Pregoeiro da SES/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2021
PROCESSO Nº 155205/2021/SES

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Saúde (NEUROLOGIA) 
para atender à demanda do Hospital Geral de Grajaú/MA, Unidade administrada pela Emserh.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO.
DATA DA ABERTURA: 25/10/2021, às 09h, horário de Brasília.
Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).
Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 08h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 
e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou igor.rochacsl@gmail.com ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 24 de setembro de 2021
Igor Manoel Sousa Rocha

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 312/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101.812/2021 – EMSERH

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Saúde (EXAME DE 
ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO), para atender à demanda da POLICLÍNICA DA VILA LUIZÃO.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO.
DATA DA ABERTURA: 26/10/2021, às 09h, horário de Brasília.
Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).
Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 08h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 
e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou igor.rochacsl@gmail.com ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 24 de setembro de 2021
Igor Manoel Sousa Rocha

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 316/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110.558/2021 – EMSERH

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento 

de gases especiais em cilindros: gás dióxido de carbono (CO²), gás nitrogênio (N²), gás nitroso (N²O), gás 

nítrico (NO), gás argônio (Ar) e gás Hélio (He), em conformidade com a Resolução RDC n° 50 de 

21.02.2002, da ANVISA, ABNT-NBR 12.188/2012, NBR 13.587/98 e demais normas para o atendimento 

da rede hierarquizada de saúde ligada à Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão – SES/MA, 

conforme especificações constantes no Termo de Referência. Abertura: 14/10/2021, às 09h  (horário de 

Brasília). Local: Site do Portal de Compras do Governo Federal (https://www.gov.br/compras/pt-br/). 

Informações: Comissão Setorial Permanente de Licitação – CSL, localizada na Av. Professor Carlos 

Cunha, s/n, Jaracaty, São Luís/MA, CEP: 65.076-820. E-mail: csl@saude.ma.gov.br. Fones: (98) 

3198-5558 e 3198-5559.

São Luís - MA, 23 de setembro de 2021

CHRISANE OLIVEIRA BARROS

Pregoeira da SES/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2021
PROCESSO Nº 163329/2021/SES

A Comissão Setorial de Licitação – CSL da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA 

realizará às 09h30, do dia 29 de outubro de 2021, no seu Auditório, no Centro Administrativo do Estado 

do Maranhão, no Edifício Clodomir Millet - 1º andar, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/n, Calhau, 

nesta Capital, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE 

MELHORAMENTOS FÍSICOS E OPERACIONAIS E PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA DA MA-225, NO 

TRECHO: URBANO SANTOS – BARREIRINHAS, NO SUBTRECHO: 225 E 

MA-0010/ENTROCAMENTO MA-025/110/224 (URBANO SANTOS) – ENTROCAMENTO BR-402/MA 

(SOBRADINHO), SEGMENTO SAÍDA URBANO SANTOS – POVOADO CAFÉ SEM TROCO, COM 

25,00 KM DE EXTENSÃO, na forma da Lei nº 8.666/1993. Este Edital está à disposição dos interessados 

no site http://www.sinfra.ma.gov.br/pregoes-online/ e seus anexos na Comissão Setorial de Licitação 

– CSL/SINFRA, em sua sede localizada no Centro Administrativo do Estado do Maranhão, no Edifício 

Clodomir Millet - 1º andar, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/n, Calhau, São Luís/Maranhão, de 

segunda a sexta-feira, no horário das 14h às 18h, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente 

mediante a apresentação de mídia eletrônica (pen drive, CD, DVD ou outro). As empresas que adquirirem 

o Edital mediante “download” na página da SINFRA e tiverem interesse em participar desta licitação, 

deverão, obrigatoriamente, retirar os anexos do Edital no endereço e nas condições supracitadas, em 

virtude da existência de limite de carregamento de arquivos (UPLOAD). Esclarecimentos adicionais pelo 

telefone (98) 3218-8015 ou pelo e-mail licitacao.sinfra@gmail.com.

São Luís (MA), 23 de setembro de 2021

Athos de Carvalho de Melo e Alvim

Presidente da CSL/SINFRA, em exercício

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL/SINFRA
AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 104034/2021– SINFRA
CONCORRÊNCIA Nº 010/2021 - CSL/SINFRA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AV. JOÃO FRANCISCO MONTELES, Nº 2001 – CENTRO
CNPJ. Nº 06.116.461/0001-00

AVISOS DE LICITAÇÃO PÚBLICA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021 - O Município de Anapurus - MA, torna público aos interessados que, com base na 
Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, que realizara às 
08h00min (horário de Brasília) do dia 15 de Outubro 2021, licitação na modalidade Pregão Presencial nº 022/2021, 
do tipo menor preço global, tendo por objeto a futura e Eventual Contratação de empresa especializada em reforma 
e manutenção de pontes localizadas na zona rural de interesse da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA. O Edital e 
seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação e ou através do endereço ele-
trônico departamentodecompraspma@gmail.com, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente, bem como 
consultados através do SACOP e portal da transparência deste órgão – CPL da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA, 
localizada na Av. João Francisco Monteles, nº 2001 – Centro, Anapurus/MA, de segunda-feira a sexta-feira das 08:00 as 
12:00 horas onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante entrega de 01 (uma) resma de papel A4 
no endereço supra. Anapurus/MA, 27 de Setembro de 2021. ALMIR LIMA DA SILVA Pregoeiro.

ESTAMOS RECEBENDO CURRÍCULO PRA 
“MESTRE DE OBRA” ou “ENCARREGADO DE 
OBRA” COM DISPONIBILIDADE PARA VIAJAR .
ENVIAR CURRÍCULO PARA:
curriculof.pereira@outlook.com

COOPERATIVA DE GARIMPEIROS DO MUNICÍPIO DE CENTRO 

NOVO DO MARANHÃO COOPGACENMA

CNPJ: 20.751.420/0001-17

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O senhor André Rocha Melo, Vice-Presidente da COOPERATIVA DE GARIMPEI-

ROS DO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO - COOPGACENMA, 

inscrita sob o nº de CNPJ: 20.751.420/0001-17, no uso de suas atribuições e com-

petências legais (Lei nº 5.764/71) e estatutárias, convoca a todos os cooperados em 

dias com as suas obrigações legais e estatutárias, aptos a votar para participarem da 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE), a realizar-se no Povoado Quadra 

40 S/N - Bairro Centro. CEP: 65299-000. Centro do Maranhão - MA, no dia 09 de 

outubro de 2021, com 1ª. Convocação às 07:00h – com 2/3 (dois terços), em 2ª. 

Convocação às 08:00h – com metade mais um dos cooperados e, em 3ª. Convoca-

ção às 09:00h, com pelo menos 10 cooperados, para deliberarem sobre as seguintes 

Ordens do Dia:

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE)

a) Informes Gerais;

b) Processo de Organização Social frente aos últimos acontecimentos; e

c) Reforma do Estatuto Social da Cooperativa COOPGACENMA;

d) Demais assuntos de interesse do quadro social.

Centro Novo do Maranhão - MA, 29 de setembro de 2021.

André Rocha Melo

Vice-Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 021/2021. O Município de Governador Nunes Freire (MA), através da 
Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire/MA, por meio da Secretária Municipal de Administração, 
Comercio e Industria, torna público aos interessados que, com base na Lei n° 10.520/02, Lei Complementar 
n°. 123/2006, e subsidiariamente as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará às 
14:00h do dia 14 de outubro de 2021, a licitação na modalidade Pregão SRP n° 021/2021, do tipo menor preço 
por item, tendo como objeto O Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) 
para fornecimento de Gás de cozinha GLP e vasilhames para gás de interesse de diversas secretarias e fundos 
municipal de Governador Nunes Freire/MA, de acordo com Edital e Anexos. A presente licitação será realizada 
na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire, situada na Rua do Varejão n°115, 
centro, Governador Nunes Freire – MA, e será presidida pelo pregoeiro desta prefeitura municipal. O Edital e 
seus anexos encontram-se disponíveis para consulta grátis ou ser adquirido no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, 
no horário das 08h00hs (oito horas) às 12h00hs (doze horas) e no site oficial deste poder executivo - www.
governadornuesfreire.ma.gov.br, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adi-
cionais no endereço supra, ou pelo e-mail: cplgnf2017@hotmail.com Governador Nunes Freire - MA, em 
27 de setembro de 2021. JOSÉ FÁBIO ANDRADE DE SOUZA – Secretário Municipal de Administração, 
Comercio e Industria.

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2021. O Município de Governador Nunes Freire (MA), através da Pre-
feitura Municipal de Governador Nunes Freire/MA, por meio da Secretária Municipal de Educação/Fundeb, 
torna público aos interessados que, com base na Lei n° 10.520/02, Decreto 10.024/2019,  Lei Complementar 
n°. 123/2006, e subsidiariamente as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará às 
09:00h do dia 14 de outubro de 2021, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP n° 020/2021, do tipo 
menor preço por item, tendo como objeto O Registro de Preços para futura e eventual contratação de Pessoa 
(s) Jurídica (s), para aquisição de Mobiliário Escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Educação do Município de Governador Nunes Freire/MA, de acordo com as informações em anexo. A 
presente licitação será realizada no Portal de Compras Públicas https://www.portaldecompraspublicas.com.
br/18/ , e será presidida pelo pregoeiro desta prefeitura municipal. O Edital e seus anexos encontram-se dis-
poníveis para consulta grátis ou ser adquirido no endereço, Rua do Varejão, nº 115, Cep: 65.284-000, Centro 
Governador Nunes Freire/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00hs (oito horas) às 12h00hs (doze horas) e 
no site oficial deste poder executivo - www.governadornuesfreire.ma.gov.br , onde poderão ser consultados ou 
obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra, ou pelo e-mail: cplgnf2017@hotmail.
com Governador Nunes Freire - MA, em 27 setembro de 2021. Nildemar Mesquita Lago – Secretária Muni-
cipal de Educação/Fundeb.

AVISO DE REMARCAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 012/2021 

A Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras – MA, através de sua Presidente da Comissão de Licitação, 
torna público para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Tomada de 
Preço. TIPO: Menor Preço por Global. OBJETO: Contratação de empresa para Reforma de Unidades Básicas 
de Saúde da Zona Urbana e Rural de Jenipapo dos Vieiras/MA. BASE LEGAL: Lei Federal n. º 8.666/93 e 
as condições do Edital. Anteriormente marcada para 14h do dia 30 de setembro de 2021, fica remarcada por 
motivo de alteração no projeto básico para o dia 17 de outubro de 2021 às 09h. O Edital estará à disposição 
para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do Município https://jenipapodosvieiras.
ma.gov.br/. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) me-
diante a retirada do DAM, na sala de Reunião da CPL, localizada na Rua João Lago da Silva, S/N – Centro 
– Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço das 08:00 as 12:00hs  no email: cpljenipapo@gmail.com e 
pelo telefone 99 98511-8958. Jenipapo dos Vieiras/MA, CEP: 65962-000. Jenipapo dos Vieiras -MA. Antônio 
Iranilton de Carvalho. Presidente da CPL.

FEDERAÇÃO REGIONAL DOS URBANITÁRIOS DO NORDESTE – FRUNE (CNPJ 
11.419.880/0001-51) - EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA OS CONGRESSOS INTERESTADUAL 
EXTRAORDINÁRIO E ORDINÁRIO - A FEDERAÇÃO REGIONAL DOS URBANITÁRIOS DO 
NORDESTE - FRUNE, CNPJ 11.419.880/0001-51, através de seu Presidente, no âmbito de suas 
instâncias estatutárias CONVOCA todos os sindicatos filiados e quites com a FRUNE nos Estados de 
Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe para 
participarem dos CONGRESSOS INTERESTADUAIS abaixo indicados, que serão realizados na Sede 
do SINDURB/PE - Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado de Pernambuco, 
situado à Rua Barão de São Borja, nº 218, Bairro Boa Vista, Recife/PE: CONGRESSO 
EXTRAORDINÁRIO no dia  16 de dezembro de 2021 às 08h, em primeira convocação, e às 09h em 
segunda convocação, com qualquer número de presentes, para discussão e deliberação da seguinte 
pauta: 1- Reforma Estatutária da FRUNE; 2- Consolidação textual de todas alterações realizadas no 
Estatuto da FRUNE; 3- Outros assuntos gerais. CONGRESSO ORDINÁRIO no dia  17 de dezembro de 
2021 às 08h, em primeira convocação, e às 09h em segunda convocação, com qualquer número de 
presentes para realizar a Eleição dos membros do Sistema Diretivo, da nova Diretoria Executiva, do  
Conselho Fiscal, do Conselho de Representantes da FRUNE e dos Delegados Representantes junto às 
entidades de grau superior. Raimundo Lucena Maciel, Presidente da FRUNE, brasileiro, divorciado, 
eletrotécnico, RG 14.258.786-95 - BA, CPF 958.088.688-15, PIS/PASEP 106.287.82222, residente na 
Rua D, Nova Sto. Amaro, nº 12, Santo Amaro (BA). Recife, 28 de setembro de 2021. - RAIMUNDO 
LUCENA MACIEL - Presidente da FRUNE.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 010/2021. A Prefeitura Municipal de Lago 
do Junco/MA torna público que realizará licitação, do tipo menor preço. Modalidade: Tomada 
de Preços nº 010/2021. Objeto: Contratação de empresa para execução do saldo remanescente 
da obra da Orla do açude do município do Município de Lago do Junco MA, conforme 
Convênio nº 786088/2013 MINISTERIO DO TURISMO. Data abertura: 14 de outubro de 
2021. Horário: 09h:00min. Conforme definido no Edital e seus Anexos, na forma da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. Local: sala 
da Comissão Permanente de Licitação na Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n – Centro, 
Lago do Junco/MA. Aquisição do Edital: Os interessados poderão consultá-lo gratuitamente 
ou adquiri-lo em horário de expediente das 08:00 às 12:00 e/ou através https://www6.tce.
ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul. Maiores esclarecimentos no e-mail: cpl-pmlj@hotmail.
com. Lago do Junco/MA, 27 de setembro de 2021. Maria da Glória Oliveira Pereira da Silva – 
Secretária Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHAO  

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.º 004/2021. A Prefeitura Municipal de Nova 
Olinda do Maranhão - MA, CNPJ: 01.612.625/0001-77, torna público para conhecimento dos 
interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço n.º 004/2021, objetivando 
a Contratação de empresa especializada para elaboração de Projeto Executivo de Engenharia 
de interesse da Administração Pública Municipal de Nova Olinda do Maranhão, nos termos da 
Lei 8.666/93 e demais alterações, a realizar-se no dia 13/10/2021 às 08:30 (oito horas e trinta 
minutos).  LOCAL DE REALIZAÇÃO: Rua do SESP s/n Centro Nova Olinda MA, onde 
poderão consultar o edital e seus anexos gratuitamente, em horário comercial das 08:00h às 
12:00hs ou solicitar através do e-mail: cplnovaolindadomaranhao@outlook.com. Nova Olinda 
do Maranhão/MA, 16 de setembro de 2021. ELY SILVA LINHARES – Secretária Municipal 
de Administração e Planejamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO-MA

ERRATA DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
036/2021-CPL/PMR – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 75.01.07/2021, publicada 
no Diário Oficial do Estado do Maranhão-DOEMA, ano XLV, nº 181 de 27 de setembro 
de 2021, Publicação de terceiros, página 14. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA A EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. A Comissão Permanente de Licitação comunica 
aos interessados que ONDE SE LÊ: “A sessão será realizada no dia 08 de outubro 

2021, às 08:30 (oito e trinta) horas”. LEIA-SE: “A sessão será realizada no dia 14 de 

outubro de 2021, às 08:30 (oito e trinta) horas”. Permanecem inalteradas e válidas as 
demais informações do Aviso de Licitação referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
036/2021 publicada anteriormente. Riachão (MA), 28 de setembro de 2021. Ananda 
Nunes dos Santos. Pregoeira Municipal.

CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021/CPL/PMVM. O municí-
pio de Vitória do Mearim/MA, através da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim, por meio 
da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores, Lei nº 123/06 e alterações posteriores e demais legislações 
aplicáveis, realizará no dia 03 de novembro de 2021 às 09h00min, licitação na modalidade 
CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021/CPL/PMVM, do tipo menor 
preço, objetivando eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO MEA-
RIM -MA. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sede da Prefeitura de 
Vitória do Mearim - CPL, no horário de 08 às 12hs, de 2ª a 6ª feira, para consulta gratuitamente, 
disponibilizado no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim (http:// www.vito-
riadomearim.ma.gov.br), no sistema do TCE/SACOP (www.tce.ma.gov.br/sacop). Vitória do 
Mearim - MA, 22 de setembro de 2021. JUSCELINO LEITE DE BRITO JUNIOR; Secretário 
Municipal de Administração e Planejamento
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Para receber a terceira dose a pessoa idosa precisa, antes de tudo, estar em
atendimento na policlínica e depois ser avaliada pela equipe de enfermagem

VACINA CONTRA COVID

Pacientes da Policlínica
do Idoso recebem 3ª dose

V
a ci nar pa ra pro te ger. É com 
es se in tui to que a Se cre ta ria 
de Es ta do da Saú de (SES) ini- 
ci ou, nes ta ter ça-fei ra (28), a 

apli ca ção da do se de re for ço con tra a 
Co vid-19 em pa ci en tes aten di dos pe- 
la Po li clí ni ca do Ido so.

“A ofer ta da ter cei ra do se é des ti na- 
da a pes so as com 60 anos ou mais que 
já te nham fei to a apli ca ção da se gun- 
da do se em um pe río do de cin co me- 
ses ou mais. Lo go após tri a gem, e se 
ve ri fi ca da a pos si bi li da de de re ce ber o 
imu ni zan te, es sas pes so as são di re ci- 
o na das à sa la de va ci na mon ta da na 
uni da de pa ra en tão re ce be rem a apli- 
ca ção de re for ço”, dis se a di re to ra téc- 
ni ca da Po li clí ni ca do Ido so, An drea 
Du tra.

Pa ra re ce ber a ter cei ra do se, a pes- 
soa ido sa pre ci sa, an tes de tu do, es tar 
em aten di men to na po li clí ni ca e de- 
pois ser ava li a da pe la equi pe de en fer- 
ma gem.

Na oca sião, os pro fis si o nais irão ve- 
ri fi car se o pra zo de ter mi na do en tre a 
se gun da do se e a de re for ço é igual ou 
su pe ri or a cin co me ses, além de ter 
em mãos a car tei ri nha de va ci na ção e 
do cu men to de iden ti fi ca ção com fo to.

A ex pec ta ti va é de que 

100 ido sos re ce bam por 

dia o imu ni zan te.

A APLICAÇÃO  É EXCLUSIVA PARA OS IDOSOS ASSISTIDOS NA UNIDADE.

FOTO: RUY BARROS

Do na Mar ta Amo rim, de 76 anos, 
foi à Po li clí ni ca do Ido so pa ra uma 
con sul ta de fi si o te ra pia. Na oca sião, 
re ce beu a do se de re for ço. “Com a ter- 
cei ra do se, a gen te po de se sen tir mais 
se gu ro. Mes mo eu sain do mui to pou- 
co, ain da as sim é bom, por que vou 
po der re ce ber as vi si tas de for ma mais 
tran qui la”, co men tou.

A fi lha da do na Mar ta, Edi la mar Pa- 
lha no, de 55 anos, res sal tou a im por- 
tân cia da ini ci a ti va pa ra pro mo ção da 
saú de dos ido sos. “Es tá va mos nos or- 
ga ni zan do pa ra que ela fos se va ci na- 
da ama nhã, mas quan do che ga mos 
aqui e sou be mos que po de ria re ce ber 
a va ci na, re sol ve mos apro vei tar a 
opor tu ni da de. Es tou gos tan do bas- 

tan te. De fa to, é uma no tí cia mui to 
boa pa ra to dos nós”, ava li ou.

Quan to o as sun to é va ci na con tra a 
Co vid-19, do na Fran cis ca Ma ria Bar-
bo sa, de 75 anos, é uma de fen so ra da 
pre ven ção e dos cui da dos diá ri os pa ra 
evi tar a do en ça. “Eu sem pre vou di zer 
que irei to mar a va ci na. Des de a pri- 
mei ra do se me sin to mais se gu ra. 
Mes mo al gu mas pes so as di zen do que 
não irão se va ci nar, di go lo go que sou 
con tra es se ti po de coi sa”, ob ser vou a 
apo sen ta da.

A apli ca ção da ter cei ra do se da va- 
ci na con tra a Co vid-19 na Po li clí ni ca 
do Ido so, lo ca li za da no bair ro da Li- 
ber da de, é ex clu si va pa ra os ido sos as-
sis ti dos na uni da de.

ALMOÇO E JANTAR

Veja como se cadastrar no Restaurante da Educação

VEJA COMO SE CADASTRAR PARA TER DIREITO AO ALMOÇO OU JANTAR POR UM VALOR SIMBÓLICO (RESPECTIVAMENTE R$ 3 E R$ 1)

FOTO: KARLOS GEROMY

Inau gu ra do no sá ba do (25), no
Cen tro His tó ri co de São Luís, o Res- 
tau ran te da Edu ca ção já es tá em fun- 
ci o na men to. Tra ta-se de um res tau- 
ran te po pu lar cri a do pe lo Go ver no do
Ma ra nhão pa ra aten der es tu dan tes
do en si no mé dio e uni ver si tá ri os,
bem co mo os pro fis si o nais li ga dos à
edu ca ção pú bli ca. Por en quan to, po- 
dem se ali men tar ali ser vi do res e alu- 
nos da edu ca ção bá si ca das re des es- 
ta du al, fe de ral e do en si no su pe ri or
pú bli co, de ins ti tui ções lo ca li za das
nos mu ni cí pi os São Jo sé de Ri ba mar,
Pa ço do Lu mi ar, Ra po sa e Al cân ta ra,
além da pró pria ca pi tal ma ra nhen se.

Con tu do, pa ra ter di rei to ao al mo ço
ou jan tar por um va lor sim bó li co (res- 
pec ti va men te R$ 3 e R$ 1) o usuá rio
pre ci sa se ca das trar no si te: www.res- 
tau ran te da e du ca cao.ma.gov.br e
aguar dar a va li da ção do ca das tro.
Apro va do, bas ta se di ri gir ao res tau- 
ran te, que fi ca no cru za men to da Rua
do Egi to com a Afo ga do, e fun ci o na

das 11h às 14h e das 16h às 19h.
“O Res tau ran te da Edu ca ção é mais

uma con quis ta pa ra a co mu ni da de
es co lar, no Go ver no Flá vio Di no. Ago- 
ra, es tu dan tes, ser vi do res e to dos
aque les pro fis si o nais que atu am na
edu ca ção pú bli ca na Re gi o nal de São
Luís te rão um res tau ran te com pre ços
po pu la res à dis po si ção. É ne ces sá rio
fa zer o ca das tro no si te do res tau ran te
e aguar dar a va li da ção. É im por tan te
res sal tar, tam bém, que no mes mo
pré dio fun ci o na rá o IE MA Gas tro no- 
mia [Ins ti tu to Es ta du al de Edu ca ção,
Ci ên cia e Tec no lo gia], com a for ma- 
ção téc ni ca e pro fis si o na li zan te pa ra
chefs de co zi nha, co zi nhei ros in dus- 
tri ais, con fei tei ros e gar çons”, dis se  o
se cre tá rio de Es ta do da Edu ca ção, Fe- 
li pe Ca ma rão.

Du ran te a inau gu ra ção, in clu si ve, o
go ver na dor Flá vio Di no afir mou que a
fun da men ta ção pa ra cri ar tan to o IE- 
MA Gas tro no mia (pi sos su pe ri o res)
quan to mais um res tau ran te po pu lar

(tér reo), é a mes ma que mo ve as ações
do seu go ver no: com ba ter o pro ble ma
da de si gual da de de opor tu ni da des no
Ma ra nhão, que por sua vez é re fle xo
da de si gual da de bra si lei ra.

“Nós acre di ta mos que a edu ca ção
fi gu ra sem pre no cen tro des se con- 
jun to de ações que mar cam es sa es- 
tra té gia de pro gres so so ci al. Es te equi-
pa men to, por tan to, é a con sequên cia
des sa op ção que nós fi ze mos pe la
edu ca ção, por ser uma es co la, uma
es co la que tem um pro pó si to to do es-
pe ci al de tam bém pre ser var a nos sa
cul tu ra, a nos sa iden ti da de, nos sos
sa be res tra di ci o nais, o co nhe ci men to
re gi o nal, agre gar va lor a is so tu do pa- 
ra po der pos si bi li tar, pa ra po der ga- 
ran tir opor tu ni da de de tra ba lho e de
ren da pa ra mi lha res de pes so as co mo
já acon te ce. Nós que re mos que acon-
te ça de mo do ain da mais qua li fi ca do;
es se é o pa pel, por tan to, do IE MA Gas- 
tro no mia”, ex pli cou o go ver na dor du- 
ran te a inau gu ra ção.

MEIO AMBIENTE

Flávio Dino participa de
painel sobre a Amazônia 

FLÁVIO DINO TRATOU DO PLANO DE RECUPERAÇÃO VERDE.

FOTO: KARLOS GÊROMY

O go ver na dor Flá vio Di no par ti ci pou do pai nel ‘O Se- 
tor Em pre sa ri al Bra si lei ro e a Amazô nia – A Con ver gên- 
cia Ne ces sá ria’, nes ta ter ça-fei ra (28), por vi de o con fe- 
rên cia. O even to, ocor ri do em Bra sí lia, reu niu mi nis tros,
po lí ti cos e au to ri da des no te ma am bi en tal. Na oca sião,
Flá vio Di no tra tou do Pla no de Re cu pe ra ção Ver de
(PRV), co or de na do pe lo Con sór cio dos Go ver na do res
da Amazô nia Le gal, do qual é pre si den te. O even to foi
pro mo vi do pe lo Con se lho Em pre sa ri al Bra si lei ro pa ra o
De sen vol vi men to Sus ten tá vel (CEBDS).

O go ver na dor ci tou que o PRV foi lan ça do pa ra in se rir
os go ver nos do Nor des te nas ini ci a ti vas na ci o nais acer- 
ca da Amazô nia. Con fir mou a pos si bi li da de de apor te
de re cur sos de em pre sas e paí ses, na es fe ra na ci o nal e
in ter na ci o nal, pa ra cap tar re cur sos ao pla no. “In cluí mos
o se tor pri va do pe la opor tu ni da de de ne gó ci os e ex pres- 
si vo mer ca do con su mi dor que a flo res ta re pre sen ta. A
Amazô nia é tam bém ur ba na e tem um mer ca do que in- 
te res sa a mui tas em pre sas”, ex pli cou.

Di no con ti nu ou fri san do que “to da em pre sa ope ra
com ba se ma te ri al e a se gu ran ça cli má ti ca é um ati vo
econô mi co, es tra té gi co, ca da vez mais. E o agro ne gó cio,
um ve tor fun da men tal da eco no mia bra si lei ra, que se
es ta bi li za com a se gu ran ça cli má ti ca o mer ca do con su- 
mi dor”. Se gun do o go ver na dor, in ves tir na eco no mia
ver de é um de ver mo ral, mas tam bém, um ato de in te li- 
gên cia. “Es pe ra mos, por tan to, que nes sa am pla ali an ça
em fa vor do meio am bi en te e da Amazô nia, ha ja es sa in- 
ten si fi ca ção da par ti ci pa ção do se tor pri va do”, con cluiu
o go ver na dor do Ma ra nhão.

O ob je ti vo do pai nel foi tra zer avan ços ob ti dos pe las
em pre sas, des de o lan ça men to do co mu ni ca do, e dis cu- 
tir opor tu ni da des em re for çar a agen da com os ato res
re le van tes, co mo o go ver no. Com is so, al me ja con tri buir
no com ba te ao des ma ta men to ile gal e de sen vol vi men to
so ci al e econô mi co na re gião. 

GOVERNO DO ESTADO

Viana terá novo sistema
de abastecimento de água

A IMPLANTAÇÃO VAI BENEFICIAR MILHARES DE FAMÍLIAS 

Na se gun da-fei ra (27), o se cre tá rio de Es ta do das Ci- 
da des e De sen vol vi men to Ur ba no, Már cio Jerry, as si nou
con tra to pa ra cons tru ção de um Sis te ma Sim pli fi ca do
de Abas te ci men to de Água (SSAA) em Vi a na, mu ni cí pio
si tu a do na Re gião dos La gos, na Bai xa da Ma ra nhen se. A
obra tem co mo ob je ti vo for ne cer água de qua li da de pa- 
ra con su mo e pro du ção das fa mí li as da re gião.

Már cio Jerry afir mou que água é im pres cin dí vel pa ra
a so bre vi vên cia das pes so as. “É uma ação de im pac to
so ci al e econô mi co que tra rá gran des be ne fí ci os pa ra a
po pu la ção. O no vo sis te ma te rá mai or va zão, al can ça rá
mi lha res de fa mí li as da re gião e re a li za rá um so nho an ti- 
go dos vi a nen ses que é ter agua en ca na da em ca sa”.

Com re cur sos do Te sou ro Es ta du al, a im plan ta ção do
SSAA es tá or ça da em mais de R$ 7 mi lhões e vai be ne fi ci- 
ar mi lha res de fa mí li as do mu ni cí pio.

Os SSAA são com pos tos por po ços tu bu la res, re ser va- 
tó ri os com ca pa ci da de de ar ma ze na men to de 15 mil li- 
tros e li ga ções do mi ci li a res. A ação con sis te na exe cu ção
dos ser vi ços de am pli a ção dos Ser vi ços de Cap ta ção,
Pre ser va ção, Tra ta men to (ETA) e Dis tri bui ção e Pro du- 
ção do Sis te ma de Abas te ci men to de Água (SAA) do mu- 
ni cí pio.

Os ser vi ços con sis tem na subs ti tui ção da es tru tu ra de
água exis ten te por uma mais no va apro pri a da; mon ta- 
gem de con jun tos mo to-bom ba em ba se fi xa; e a cons- 
tru ção de uma no va es ta ção de tra ta men to com ca pa ci- 
da de pa ra 430 m³/h, a fim subs ti tuir a exis ten te e co brir
a va zão de fi nal de pla no.

Mais obras
Além do sis te ma de abas te ci men to de água, o Go ver- 

no do Es ta do, por meio da Se cre ta ria de Es ta do das Ci- 
da des e De sen vol vi men to Ur ba no (Se cid), irá cons truir
uma Pra ça da Fa mí lia em Vi a na.

São Luís, quarta-feira, 29 de setembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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De acordo com o boletim divulgado pela Prefeitura de São Luís, na última segunda-
feira (27), a taxa de ocupação dos leitos clínicos era zero

Va ci nas ofer ta das pe la re de
mu ni ci pal de saú de
• BCG
• He pa ti te B
• Pen ta
• Po lio
• Po lio oral
• Po lio ina ti va da
• Ro ta ví rus
• Pneu mo có ci ca 10- va len te
• Me nin go có ci ca C
• Fe bre ama re la
• DTP
• He pa ti te A
• Va ri ce la
• HPV qua dri va len te
• Dif te ria e té ta no adul to
• Trí pli ce vi ral (sa ram po, ca xum ba e
ru béo la)
• Te tra vi ral (sa ram po, ca xum ba e ru -
béo la e va ri ce la)
• Me nin go có ci ca ACWY
• dT pa

LEITOS CLÍNICOS

São Luís não tem
pacientes internados

• Cen tro Mu ni ci pal de Va ci na ção 
(Mul ti cen ter Se brae)
• Dri ve-th ru Es pa ço Re ser va
• Cen tro Mu ni ci pal de Va ci na ção – 
UE MA
• Dri ve-th ru UE MA
• Dri ve-th ru CEU MA Re nas cen ça
• Cen tro Mu ni ci pal de Va ci na ção – 
UF MA
• Dri ve-th ru UF MA
• Cen tro Mu ni ci pal de Va ci na ção – IF- 
MA

P
ro fis si o nais da área da saú de a 
par tir de 18 anos va ci nam ho- 
je, nes ta quar ta-fei ra (29), 
com a 3º do se da va ci na con- 

tra a co vid-19, na ca pi tal ma ra nhen se.
O anún cio foi fei to pe lo pre fei to 

Edu ar do Brai de (Po de mos) atra vés de 
su as re des so ci ais. “Con ti nu an do com 
o ca len dá rio da 3ª do se, nes ta quar ta 
(29) se rá a vez dos pro fis si o nais de 
Saú de com 18 anos ou +, que to ma- 
ram a sua 2ª do se até o dia 30/MAR”.

Con ti nu an do com o 

ca len dá rio da 3ª do se, 

nes ta quar ta (29) se rá a 

vez dos pro fis si o nais de 

Saú de

A do se de re for ço po de ser apli ca da 
em pro fis si o nais que re ce be ram a 2ª 
do se até o dia 30 de mar ço e es tá dis- 
po ní vel nos se guin tes pon tos:

• Cen tro Mu ni ci pal de Va ci na ção – 
UNDB

Lei tos pa ra co vid-19

• Lei tos de UTI: 9 de 40 lei tos = 22,5%

• Lei tos clí ni cos (in cluin do os de su- 
por te avan ça do): 0 de 50 lei tos = 0%

Va ci na ção

DOS 90 LEITOS PARA COVID, APENAS QUATRO DE UTI ESTAVAM OCUPADOS ATÉ DIA 27

Com o avan ço da imu ni za ção da 
po pu la ção con se quen te men te hou ve 
uma gran de re du ção na ocu pa ção dos 
lei tos des ti na dos ao tra ta men to de 
pes so as aco me ti das com a co vid-19.

De acor do com o bo le tim di vul ga- 
do pe la Pre fei tu ra de São Luís, na úl ti- 
ma se gun da-fei ra (27), a ta xa de ocu- 
pa ção dos lei tos clí ni cos era ze ro, sen- 
do que a dos lei tos de UTI na re de mu- 
ni ci pal de Saú de era de ape nas 22,5%.

Com a po pu la ção adul ta em tor no 
de 714 mil pes so as, a Pre fei tu ra de São 
Luís já apli cou 1.444.298 do ses de 
imu ni zan tes con tra a co vid-19, des de 
do dia 19 de ja nei ro des te ano.

Fo ram 787.552 pri mei ra do se e 
651.040 se gun da do se ou do se úni ca, 
além de 5.706 ter cei ra do se, de acor do 
com o bo le tim da úl ti ma se gun da-fei-
ra (27). Es ses nú me ros re pre sen tam 
uma co ber tu ra va ci nal de 85,74 de to- 
da a po pu la ção de São Luís.

Multivacinação começa dia 1º de outubro

A Pre fei tu ra de São Luís, por meio
da Se cre ta ria Mu ni ci pal de Saú de (Se- 
mus), pro mo ve, du ran te o mês de ou- 
tu bro, a Cam pa nha de Mul ti va ci na- 
ção na ca pi tal. 

A ação te rá iní cio dia 1º e se gue até
dia 29, con for me ori en ta ção do Mi- 
nis té rio da Saú de (MS). A fi na li da de é
atu a li zar a si tu a ção va ci nal de cri an- 
ças e ado les cen tes me no res de 15
anos de ida de (até 14 anos, 11 me ses e
29 di as). “Va mos re a li zar, du ran te to- 
do o mês de ou tu bro, uma cam pa nha
de atu a li za ção va ci nal em to dos os
pos tos de saú de do Mu ni cí pio. São va- 
ci nas que es tão em nos sa re de de saú- 
de o ano in tei ro e que a po pu la ção, ca- 
so não te nha ti do aces so ou es te ja em
ci clo in com ple to, de ve pro cu rar nes te
pe río do. A ges tão Edu ar do Brai de tem
tra ba lha do pa ra man ter to da po pu la- 
ção sau dá vel, pre ve nin do ca sos de
do en ças. Por is so é im por tan te que os

pais pos sam le var seus fi lhos até uma
das nos sas uni da des”, des ta cou o se- 
cre tá rio mu ni ci pal de Saú de, Jo el Nu- 
nes. Pe la cam pa nha, a Pre fei tu ra vai
dis po ni bi li zar as va ci nas BCG, He pa- 
ti te B, Pen ta, Po lio, Po lio oral, Po lio
ina ti va da, Ro ta ví rus, Pneu mo có ci ca
10- va len te, Me nin go có ci ca C, Fe bre
ama re la, DTP, He pa ti te A, Va ri ce la,
HPV qua dri va len te, Dif te ria e té ta no
adul to, Trí pli ce vi ral, te tra vi ral, me- 
nin go có ci ca ACWY e dT pa.

De vem se va ci nar cri an ças e jo vens
não imu ni za dos ou com es que mas
va ci nais in com ple tos. 

O re ce bi men to de do ses de pen de
das de ter mi na ções do Ca len dá rio Na- 
ci o nal de Va ci na ção, me di an te apre- 
sen ta ção do car tão ou ca der ne ta de
va ci na ção. To das as uni da des de saú- 
de da re de pú bli ca mu ni ci pal es ta rão
dis po ní veis de se gun da à sex ta-fei ra,
das 8h às 17h.

Cro no gra ma

Im pro ce dên cia

SÃO LUÍS

MP MA é con tra a
sus pen são da
re no va ção da fro ta
de ôni bus

O Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão (MP MA) emi tiu
pa re cer con trá rio ao pe di do de sus pen são da re no va ção
da fro ta de ôni bus da ca pi tal ma ra nhen se fei to em Ação
Ci vil Pú bli ca pro pos ta pe lo Sin di ca to das Em pre sas de
Trans por te Co le ti vo de Pas sa gei ros de São Luís jun to à
Va ra dos Di rei tos Di fu sos de São Luís. As si nou a ma ni- 
fes ta ção mi nis te ri al a pro mo to ra de jus ti ça Lí tia Ca val- 
can ti, ti tu lar da 10ª Pro mo to ria de Jus ti ça Es pe ci a li za da
na De fe sa do Con su mi dor da Ca pi tal. O pe di do do sin di- 
ca to pre vê a sus pen são da obri ga to ri e da de de os con- 
sór ci os do ser vi ço de trans por te ur ba no de pas sa gei ros
pro mo ve rem a re no va ção dos veí cu los com mais de 10
anos (até de zem bro de 2022) e dos veí cu los equi pa dos
com ar-con di ci o na do (até de zem bro de 2023).

Pa ra o MP MA, a so li ci ta ção afe ta di re ta men te a qua li- 
da de da fro ta dos ôni bus co le ti vos de São Luís, com pro- 
me ten do in clu si ve a cir cu la ção dos veí cu los de pas sa- 
gei ros equi pa dos com ar-con di ci o na do. “É in con ce bí vel
a pre ten são do sin di ca to de sus pen der a re no va ção da
fro ta de ôni bus com mais de 10 anos e de veí cu los equi- 
pa dos com ar-con di ci o na do, cons ti tuin do ine gá vel re- 
tro ces so so ci al, na me di da em que es se di rei to do usuá- 
rio é re sul tan te de uma lon ga de man da ju di ci al ini ci a da
por es te ór gão mi nis te ri al no ano de 2010, em que se
pos tu lou ju di ci al men te pe la re a li za ção de pro ce di men- 
to li ci ta tó rio des ti na do à con ces são das li nhas do sis te- 
ma de trans por te ur ba no da Ca pi tal”, dis se a pro mo to ra
de jus ti ça Lí tia Ca val can ti. “Por tan to, de pois de tan to es- 
for ço pa ra con se guir mos ga ran tir um trans por te mais
dig no aos usuá ri os, que rem re tro ce der. Não po de mos
per mi tir que a po pu la ção per ca di rei tos já ad qui ri dos”,
com ple tou.

É in con ce bí vel a pre ten são do

sin di ca to de sus pen der a re no va ção

da fro ta de ôni bus com mais de 10

anos e de veí cu los equi pa dos com

ar-con di ci o na do

Ajui za da con tra o Mu ni cí pio de São Luís, a ação do
sin di ca to ob te ve ini ci al men te de ci são li mi nar fa vo rá vel.
A en ti da de ar gu men tou que a pan de mia de Co vid-19
acar re tou uma que da sig ni fi ca ti va de usuá ri os no sis te- 
ma de trans por te co le ti vo de São Luís, com a con se- 
quen te di mi nui ção de ar re ca da ção.

A de ci são de ter mi nou que o Mu ni cí pio de São Luís se
abs ti ves se da exi gên cia da re no va ção da fro ta, per mi tin- 
do a ope ra ção de ôni bus fa bri ca dos em 2010 e 2011, in- 
cluin do os veí cu los que já so fre ram bai xa e ex clu são do
sis te ma, en quan to per du rar o es ta do de emer gên cia, re- 
fe ren te à pan de mia, de que tra ta a Lei nº 13.979, de 6 de
fe ve rei ro de 2020.

O sin di ca to apon tou que a uti li za ção de veí cu los cli- 
ma ti za dos au men ta, apro xi ma da men te, em R$ 50 mil o
cus to de ca da veí cu lo a ser in se ri do no sis te ma de trans- 
por te.

Con tra a de ci são, a Pre fei tu ra de São Luís re cor reu, in- 
ter pon do agra vo de ins tru men to, cu jo efei to sus pen si vo
à li mi nar foi con ce di do pe lo Tri bu nal de Jus ti ça do Ma- 
ra nhão. O Mu ni cí pio sus ten tou a apli ca ção do prin cí pio
da vin cu la ção ao edi tal e inal te ra bi li da de das cláu su las
dos con tra tos ad mi nis tra ti vos; a ine xis tên cia de de se- 
qui lí brio econô mi co-fi nan cei ro do con tra to e o de ver de
pres ta ção do ser vi ço ade qua do. Por sua vez, o sin di ca to
ofe re ceu ré pli ca à con tes ta ção.

No pa re cer, o Mi nis té rio Pú bli co se ma ni fes ta pe lo
jul ga men to an te ci pa do de mé ri to, no sen ti do da to tal
im pro ce dên cia da de man da apre sen ta da pe lo Sin di ca to
das Em pre sas de Trans por te Co le ti vo de Pas sa gei ros.
“Acres cen ta-se a to dos os ar gu men tos ex pen di dos, o fa- 
to de re si dir mos em uma ci da de que pos sui uma tem pe- 
ra tu ra mé dia que va ria de 25 a 33ºC. Por tan to, a exi gên- 
cia do edi tal de con ces são da in ser ção no sis te ma de no- 
vos ôni bus equi pa dos com ar-con di ci o na do não se tra ta
de lu xo, mas sim uma ga ran tia mí ni ma de con for to aos
ci da dãos nos seus des lo ca men tos diá ri os, con cre ti zan- 
do o prin cí pio da dig ni da de da pes soa hu ma na”, afir- 
mou a pro mo to ra de jus ti ça Lí tia Ca val can ti.

A re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão
tam bém de cla rou que a que da na re cei ta do ser vi ço, em
de cor rên cia da pan de mia de Co vid-19, é uma si tu a ção
tem po rá ria que não tem for ça pa ra pro mo ver uma al te- 
ra ção do con tra to ad mi nis tra ti vo de for ma tão con tun- 
den te, a pon to de con tra ri ar o in te res se pú bli co e des- 
con si de rar os dis po si ti vos le gais que re gem o se tor. “De
igual mo do, não se vis lum bra a ne ces si da de na me di da
plei te a da, pois o ob je ti vo al me ja do po de ser ob ti do por
ou tras vi as de mo do me nos one ro so ao usuá rio. Não se
ve ri fi ca, de to da sor te, a pro por ci o na li da de em sen ti do
es tri to, pois as des van ta gens a se rem su por ta das pe los
usuá ri os do ser vi ço su pe ram as van ta gens a se rem ob ti- 
das com os pe di dos for mu la dos pe lo au tor”, com ple tou
Lí tia Ca val can ti.

São Luís, quarta-feira, 29 de setembro de 2021
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Foram constatadas fraudes em dois processos licitatórios de 2020 pela Secretaria de
Saúde de São Luís para a contratação de insumos destinados ao combate à covid-19

SÃO LUÍS

PF combate fraudes
de verbas da covid-19

La ran ja/tes ta de fer ro

A
Po lí cia Fe de ral de fla grou, na 
ma nhã de on tem, ter ça-fei ra 
(28), nas ci da des de São Luís e 
Pa ço do Lu mi ar, a Ope ra ção 

Des me di da, com a fi na li da de de de- 
sar ti cu lar gru po cri mi no so es tru tu ra- 
do pa ra pro mo ver frau des li ci ta tó ri as 
e ir re gu la ri da des con tra tu ais no âm- 
bi to da Se cre ta ria Mu ni ci pal de Saú de 
de São Luís (Se mus), da ges tão 2020, 
en vol ven do ver bas fe de rais que se ri- 
am uti li za das no com ba te à pan de mia 
co vid-19.

Ini ci al men te, fo ram cons ta ta das 
frau des em dois pro ces sos li ci ta tó ri os 
ins tau ra dos, em 2020, pe la Se cre ta ria 
de Saú de de São Luís pa ra a con tra ta- 
ção de in su mos des ti na dos ao com- 
ba te à Co vid-19.

Apu rou-se que os re fe ri dos cer ta- 
mes re sul ta ram na con tra ta ção de 
uma em pre sa fic tí cia (sem se de fí si ca)

No me da ope ra ção

A OPERAÇÃO VISA DESARTICULAR QUADRILHA QUE FRAUDAVA LICITAÇÕES NA CAPITAL

e de uma em pre sa ge ri da por só cio 
“la ran ja/tes ta de fer ro”.

Além da frus tra ção do ca rá ter com- 
pe ti ti vo dos pro ce di men tos li ci ta tó ri- 
os, de acor do com aná li ses da Con tro- 
la do ria Ge ral da União – CGU, evi den- 
ci a ram-se su per fa tu ra men tos con tra- 
tu ais e si mu la ção de ven das, ge ran do 
pre juí zo mi li o ná rio aos co fres pú bli- 
cos.

Di an te des ses fa tos, a Po lí cia Fe de- 
ral cum priu seis Man da dos de Bus ca e 
Apre en são e seis Man da dos de Cons- 
tri ção Pa tri mo ni al, com va lo res que 
che gam a R$ 1,2 mi lhão.

Ao to do, 20 po li ci ais fe de rais cum- 
pri ram as de ter mi na ções ju di ci ais ex- 
pe di das pe la 1ª Va ra Fe de ral de São 
Luís, que de cor re ram de uma re pre- 
sen ta ção ela bo ra da pe la Po lí cia Fe de- 
ral. Se con fir ma das as sus pei tas, os in- 

ves ti ga dos po de rão res pon der por 
frau de à li ci ta ção (Art. 90, Lei 
8.666/93), su per fa tu ra men to, si mu la- 
ção de com pra e ven da (Art. 96, I, IV e 
V, Lei 8.666/93), pe cu la to (Art. 312 do 
Có di go Pe nal), as so ci a ção cri mi no sa 
(Art. 288 do Có di go Pe nal) e la va gem 
de di nhei ro (art. 1º da Lei 9.613/98). 
So ma das, as pe nas po dem che gar a 31 
(trin ta e um) anos de pri são.

A de no mi na ção “Des me di da” faz 
re fe rên cia ao des con tro le nos quan ti- 
ta ti vos ad qui ri dos no bo jo das con tra- 
ta ções frau du len tas, a exem plo de 
50.400 pa co tes de co po des car tá vel e 
de 7.000 cai xas de em ba la gens de 
quen ti nha, sem que ti ves se ha vi do, ao 
me nos, a jus ti fi ca ti va pa ra o quan ti ta- 
ti vo con tra ta do.

MARANHÃO

Indústria de produtos alimentícios é destaque
Dan do con ti nui da de à sé rie de es- 

tu dos se to ri ais, a Fe de ra ção das In- 
dús tri as do Es ta do do Ma ra nhão (FI E- 
MA) lan çou, on li ne, o es tu do se to ri al
da In dús tria de pro du tos ali men tí ci os
do es ta do, ela bo ra do pe la Co or de na- 
do ria de Ações Es tra té gi cas da Fe de- 
ra ção, sob a res pon sa bi li da de do eco- 
no mis ta Jo sé Hen ri que Polary. Es se é o
se gun do es tu do de uma sé rie de pu- 
bli ca ções on li ne so bre se to res in dus- 
tri ais re le van tes pa ra o de sen vol vi- 
men to do Ma ra nhão.  “O nos so ob je ti- 
vo com a sé rie é pro du zir um ma te ri al
de qua li da de pa ra sub sí dio na for mu- 
la ção de po lí ti cas pú bli cas, de na tu re- 
za econô mi ca, so ci al ou de in fra es tru- 
tu ra e ori en tar a ela bo ra ção de pla nos
de ação de en ti da de que com põem o
Sis te ma FI E MA em mé dio e lon go
pra zo”, des ta ca Polary.

O nos so ob je ti vo com a

sé rie é pro du zir um

ma te ri al de qua li da de

pa ra sub sí dio na

for mu la ção de po lí ti cas

pú bli cas, de na tu re za

econô mi ca, so ci al ou de

in fra es tru tu ra

Um dos pon tos que cha ma a aten- 
ção nes se no vo es tu do é o fa to de o
Ma ra nhão pos suir a se gun da mai or
cos ta li to râ nea do Nor des te com ex- 
tra or di ná rio po ten ci al pes quei ro, en- 
tre tan to a ex plo ra ção é ma jo ri ta ri a- 

men te ar te sa nal, de sor ga ni za da, sem
con tro le e sem fis ca li za ção, e com nú- 
me ros in sig ni fi can tes se ava li a dos a
es ta tís ti ca da in dús tria de pro ces sa- 
men to de pes ca dos no es ta do.

De acor do com o es tu do “In dús tria
de pro du tos ali men tí ci os – es tu do se- 
to ri al”, a fa bri ca ção de pro du tos ali- 
men tí ci os é uma das ati vi da des in- 
dus tri ais (Ex tra ti va e Trans for ma ção)
mais im por tan tes na eco no mia do es- 
ta do do Ma ra nhão. Se gun do o es tu do
com põe um seg men to tra di ci o nal no
se tor se cun dá rio ma ra nhen se, com
va ri a dos ní veis tec no ló gi cos, di fe ren- 
tes es ca las de pro du ção e pre sen ça
mar can te das mi cro e pe que nas em- 
pre sas.

O seg men to de pro du tos ali men tí- 
ci os en glo ba se to res e sub se to res co- 
mo aba te e pro du tos de car ne, pes ca- 
do, con ser vas de fru tas, le gu mes e ou- 
tros ve ge tais e ani mais, la ti cí ni os, mo- 
a gem, fa bri ca ção de pro du tos ami lá- 
ce os e de ali men tos pa ra ani mais, fa- 
bri ca ção de óle os e gor du ras, re fi no
de açú car, tor re fa ção e mo a gem de
ca fé, e fa bri ca ção de ou tros pro du tos
ali men tí ci os (pa ni fi ca ção, bis coi tos e
bo la chas, de ri va dos e ca cau, mas sas
ali men tí ci as, mo lhos e con di men tos).

Se gun do o IB GE (PIA/Em pre sas), o
Ma ra nhão re gis trou, em 2017, um to- 
tal de 287 es ta be le ci men tos (com 5 ou
mais pes so as ocu pa das fa bri can tes de
pro du tos ali men tí ci os, 24,8% a mais
do que em 2010, mas in fe ri or em 25
uni da des ao en con tra do pa ra o ano de
2016 (-8,0%). A ex pres si vi da de des se
gê ne ro de in dús tri as es tá in di ca da no
per cen tu al de par ti ci pa ção no to tal
das in dús tri as de trans for ma ção do
es ta do: 25,4%, va lor aci ma da mé dia
de to da a sé rie (22,8%).

O Grau de in dus tri a li za ção des te
seg men to, cal cu la do pa ra o ano de
2018, cor res pon de a 20,1%, que é

mui to bai xo se for le va do em con ta
que, em 2011, es se ín di ce al can çou
aos 38,1%, apon tan do uma ten dên cia
se gui da men te de cres cen te até 2017,
mas ini ci an do uma re cu pe ra ção no
ano pos te ri or. No Nor des te, o Grau de
In dus tri a li za ção dos Pro du tos Ali- 
men tí ci os fi cou em 34,8% no mes mo
ano.

Na com pa ra ção com o Nor des te,
que tem uma es tru tu ra in dus tri al
mais di ver si fi ca da por in fluên cia dos
es ta dos da Bahia, Per nam bu co e Ce a- 
rá, a par ti ci pa ção mé dia dos pro du tos
ali men tí ci os na for ma ção do VB PI no
Ma ra nhão é mui to bai xa (pe río do
2014/2018) se for le va do em con ta,
tam bém, que en tre 2011 e 2013 seus
va lo res eram mui to pró xi mos. Re for- 
ça, as sim, a ideia de co mo es se seg- 
men to in dus tri al no es ta do se mos- 
trou mais sen sí vel à cri se econô mi co-
fi nan cei ra ini ci a da em 2014.

A par ti ci pa ção do em pre go nas in- 
dús tri as de Pro du tos Ali men tí ci os
ma ra nhen se, em re la ção ao Nor des te,
que era de 1,64% em 2010, su biu pa ra
2,81% (de pois de al can çar 3,20% em
2015), con si de ran do-se aí so men te os
es ta be le ci men tos com 5 ou mais pes- 
so as ocu pa das.

IMPERATRIZ

Justiça autua bares por
descumprimento do ECA

A AÇÃO ACONTECEU NA NOITE DO ÚLTIMO SÁBADO, DIA 25

A Va ra da In fân cia e da Ju ven tu de de Im pe ra triz e
Guar da Mu ni ci pal re a li za ram uma fis ca li za ção nos ba- 
res do bair ro Bei ra-Rio, na ci da de de Im pe ra triz, no Ma- 
ra nhão. A ação acon te ceu na noi te do úl ti mo sá ba do, dia
25 de se tem bro.

Os es ta be le ci men tos “Del La goa”, “Pon to da Ge la da”
e “El Cha po” fo ram au tu a dos, ad mi nis tra ti va men te du- 
ran te a ação, por des cum pri men to das nor mas do Es ta- 
tu to da Cri an ça e do Ado les cen te (ECA) e da Va ra da In- 
fân cia e Ju ven tu de.

O ob je ti vo da ação foi ve ri fi car o cum pri men to das
nor mas do Es ta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te (Lei nº
8.069/1990), bem co mo da Por ta ria 02/2018 da Va ra, que
re gu la men ta o aces so, per ma nên cia e a par ti ci pa ção de
cri an ças e ado les cen tes de sa com pa nha dos dos pais ou
res pon sá veis le gais em lo cais on de há fes tas, ven da e
con su mo de be bi da al coó li ca e jo gos.

PAÇO DO LUMIAR

Preso sequestrador
de motorista de app

CARRO DA VÍTIMA FOI RECUPERADO NA AÇÃO POLICIAL.

Em um tra ba lho in te gra do re a li za do pe la Po lí cia Ci vil,
com apoio Po lí cia Mi li tar, con se guiu pren der em fla- 
gran te um ho mem pe lo cri me de rou bo em con cur so de
pes so as e ex tor são me di an te se ques tro da ví ti ma, um
mo to ris ta de apli ca ti vo na ci da de de Pa ço do Lu mi ar.

Se gun do in for ma ções da De le ga cia de Pa ço do Lu mi- 
ar, a ví ti ma te ve o seu veí cu lo e bens pes so ais sub traí dos
por dois in di ví du os que pe ga ram o seu car ro no Vi va
Mai o bão.

No ato do cri me, os cri mi no sos de ram uma gra va ta na
ví ti ma, pos te ri or men te amar ra ram e a le va ram pa ra um
ma ta gal nas pro xi mi da des da MA-204, on de pe ga ram
seu ce lu lar e fi ze ram trans fe rên cia PIX no va lor de R$
180, pa ra a con ta do au tor que foi pre so, fa zen do ame a- 
ças de ma tar a ví ti ma.

As sim que to mou co nhe ci men to do fa to, a Po lí cia Ci- 
vil lo go ini ci ou bus cas com apoio da Po lí cia Mi li tar re- 
sul tan do ho ras de pois do cri me na pri são de um dos au- 
to res do de li to. Após pres tar mais es cla re ci men tos na se- 
de da de le ga cia, o pre so foi en ca mi nha do ao sis te ma
pri si o nal.

São Luís, quarta-feira, 29 de setembro de 2021
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O jogo será no Estádio Renê Bayma contra o CV/Codó e os atleticanos precisam vencer
para manter viva a esperança de retornar à Série A do Maranhense no próximo ano

Cál cu los

SEGUNDINHA

MAC vai em busca
de uma reabilitação
NERES PINTO

O
Ma ra nhão Atlé ti co faz na 
tar de des ta quar ta-fei ra 
(29), às 15h30, a ter cei ra 
apre sen ta ção na Sé rie B do 

Cam pe o na to Ma ra nhen se. O jo go se- 
rá no Es tá dio Re nê Bayma, con tra o 
CV/Co dó e os atle ti ca nos pre ci sam 
ven cer pa ra man ter vi va a es pe ran ça 
de re tor nar à Sé rie A no pró xi mo ano. 
Até o mo men to, o ti me co man da do 
pe lo téc ni co Ar nal do Li ra re a li zou du- 
as par ti das, ven ceu uma per deu ou- 
tra. Os re sul ta dos dei xa ram o gru po 
em es ta do de aler ta, pois a com pe ti- 
ção tem “ti ro cur to”.

Bas tan te cri ti ca do por man ter em 
cam po jo ga do res que ain da não en- 
tra ram em rit mo, o trei na dor atle ti ca- 
no po de rá fa zer al te ra ções em al gu- 
mas po si ções, no ta da men te no ata- 
que e na la te ral-es quer da. Ju ni nho 
Bolt é um dos co ta dos pa ra co me çar 
jo gan do. Vá ri as al ter na ti vas fo ram fei- 
tas du ran te os trei nos des ta se ma na, 
po rém, as pos sí veis mu dan ças só se- 
rão anun ci a das mo men tos an tes da 
bo la ro lar. A pro vá vel for ma ção ini ci al 
é es ta: Moi sés; Fran klin, Iran, Mai con 
e Ed son (ou João Vic tor); Ma teus, Gu- 
to e Alex; Ri car do Ma ra nhão, Bra vo e 
Ju ni nho (ou Bolt). O úl ti mo trei na- 
men to foi re a li za do nes ta ter ça-fei ra, 
pe la ma nhã, e lo go de pois a de le ga ção 
se guiu pa ra Co dó, na Re gião dos Co- 
cais Ma ra nhen ses, dis tan te 304 km de 
São Luís por via ro do viá ria.

O Co dó não faz boa cam pa nha até 
o mo men to, pois per deu as du as par- 
ti das ini ci ais e ago ra ten ta a pri mei ra

Ar bi tra gem

Re gu la men to

MAC VENCEU NA ESTREIA E PERDEU NA SEGUNDA RODADA PARA O CORDINO POR 1 X 0.

vi tó ria pa ra vol tar a ter chan ces de 
dis pu tar uma das du as va gas. Na sua 
úl ti ma apre sen ta ção, per deu por 3 a 0 
pa ra o CAB/Tun tum.

A Co mis são Es ta du al de Ar bi tra- 
gem do Fu te bol (Ce af), pre si di da por 
Mar ce lo Fi lho, es ca lou pa ra o jo go Co- 
dó x MAC Wa las Mar tins Lo pes (ár bi- 
tro), ten do co mo as sis ten tes Iva nil do 
Gon çal ves da Sil va e Ma teus Pe rei ra 
da Sil va. O quar to ár bi tro se rá Ra fa el 
da Cos ta Mou si nho e o ana lis ta de 
cam po Eris val do dos San tos Pi res. Jo- 
sé Car los Al ves Pe rei ra se rá o de le ga do 
da Fe de ra ção Ma ra nhen se de Fu te bol 
(FMF).

Na pri mei ra fa se (Clas si fi ca tó ria – 
Fa se de Gru po), os clu bes jo ga rão en- 
tre si, em jo gos de ida, to ta li zan do cin- 
co jo gos, nes ta fa se, pa ra ca da clu be. 
Clas si fi cam-se pa ra a fa se se guin te 
(Se gun da Fa se – Se mi fi nais) os qua tro 
pri mei ros co lo ca dos da pri mei ra fa se 
(Clas si fi ca tó ria – Fa se de Gru po). O 
pri mei ro e se gun do lu ga res des ta 
com pe ti ção se rão, res pec ti va men te, 
clu bes cam peão e vi ce-cam peão; do 
ter cei ro ao úl ti mo lu gar se rá ob ser va- 
da a clas si fi ca ção ob ti da pe los clu bes 
em ra zão do so ma tó rio dos pon tos ga- 
nhos na Pri mei ra (Fa se de Gru po) e 
Se gun da Fa ses (Se mi fi nais) do Cam- 
pe o na to.

SÉRIE B

Sampaio Corrêa vai fazer algumas dispensas

O mau apro vei ta men to de al guns
jo ga do res que in te gram o gru po do
Sam paio Cor rêa na dis pu ta da Sé rie B
do Cam pe o na to Bra si lei ro vai pro vo- 
car dis pen sas que se rão anun ci a das
nas pró xi mas ho ras pe lo clu be. Foi o
que in for mou a O Im par ci al na ma- 
nhã de on tem, ter ça-fei ra (28), o pre- 
si den te Sér gio  Fro ta. “Vou ter uma
reu nião com a co mis são téc ni ca e de- 
li be rar so bre o as sun to”, re su miu.
Mais tar de, Fro ta an te ci pou du ran te
en tre vis ta, que re al men te pre ten de li- 
be rar os pro fis si o nais que não vêm
cor res pon den do às ex pec ta ti vas, pois
o Sam paio tem ho je um gru po de 37
atle tas. As res ci sões vão de pen der de
uma lis ta que se rá for ne ci da pe lo téc- 
ni co Fe li pe Su ri an e a re la ção dos dis- 
pen sá veis não de ve rá apre sen tar ne- 
nhu ma sur pre sa, se gun do ad mi tiu.

De pois da que da de ren di men to
do  Tri co lor, ao pon to de sair do quin- 
to pa ra o dé ci mo lu gar, a in ten ção do
pre si den te  é tra zer mais al guns re for- 
ços, mas ele con ti nua se quei xan do da
fal ta de pa tro cí ni os for tes pa ra jus ti fi- 

car mai o res in ves ti men tos. O di ri gen- 
te vi a ja ain da nes ta

Bas tan te cri ti ca do por tor ce do res
nas re des so ci ais, o téc ni co Fe li pe Su- 
ri an se gue bas tan te pres ti gi a do e o
pre si den te ad mi tiu que não há ne- 
nhu ma in ten ção de dis pen sa do pre- 
pa ra dor an tes do fi nal da Sé rie B.

Pa ra a par ti da con tra o Clu be do
Re mo, na pró xi ma quin ta-fei ra (30),
no Cas te lão, é pro vá vel a es ca la ção de
Pau lo Sér gio no lu gar de Joé cio, que
foi ex pul so no úl ti mo do min go, quan- 
do o Sam paio per deu por 2 a 0 pa ra o
Bo ta fo go-RJ, no Es tá dio Nil ton San- 
tos, no Rio de Ja nei ro. Nas de mais po- 
si ções ape nas uma mu dan ça es tá pre- 
vis ta: a pro vá vel en tra da de mais um
jo ga dor no meio-de-cam po, fi can do
Pi men ti nha pa ra o se gun do tem po.
Je an Sil va tam bém re tor na  à con di ção
de ti tu lar.

Nas úl ti mas ho ras, a co mis são téc- 
ni ca do Sam paio tem usa do bas tan te
a “ma qui ni nha” pa ra cal cu lar as pos- 

si bi li da des do ti me no res tan te da
com pe ti ção. 

Ho je, o clu be tem 36 pon tos e mais
12 jo gos a dis pu tar. Po de che gar a 72,
por tan to, ain da na mar gem de pon tos
pa ra con quis ta de uma das qua tro va-
gas que ga ran tem  o aces so à di vi são
de eli te em 2022. Ao to do, res tam se te
par ti das em ca sa con tra Re mo, Vas co
da Ga ma, Vi tó ria-BA, Gua ra ni-SP, Bra-
sil de Pe lo tas-RS, Vi la No va-GO e Cru- 
zei ro-MG.

Pa ra che gar en tre os qua tro pri mei-
ros  co lo ca dos, se gun do os ma te má ti- 
cos, se rão ne ces sá ri os 63 a 64 pon tos,
no mí ni mo. Pa ra não ser re bai xa do
pa ra a ter cei ra di vi são, a ex pec ta ti va é
de 45 pon tos. Ho je, o pri mei ro clu be
do Z4 (zo na de re bai xa men to) é o
Lon dri na, com 26 pon tos. 

O Vas co da Ga ma dis tan ci ou-se
mais do Sam paio Cor rêa, na vi tó ria
por 2 a 0 so bre o Goiás, so man do ago- 
ra 40 pon tos, na sé ti ma po si ção. On- 
tem, jo ga ram Avaí x Lon dri na; Náu ti- 
co x CRB; Vi la No va x Ope rá rio, e  Co ri- 
ti ba x Con fi an ça.

Jo gos do Fla men go ide al de 2019 :
• Fla men go 3 x 0 Pal mei ras – Bra si lei ro
• Fla men go 1 x 0 San tos – Bra si lei ro
• Fla men go 3 x 1 In ter na ci o nal – Bra si lei ro
• Grê mio 1 x 1 Fla men go – Li ber ta do res
• Fla men go 5 x 0 Grê mio – Li ber ta do res
• Fla men go 2 x 1 Ri ver Pla te – Li ber ta do res
• Fla men go 3 x 1 Al-Hi lal – Mun di al de Clu bes
• Fla men go 0 x 1 Li ver po ol – Mun di al de Clu bes

LI BER TA DO RES

Re na to tem seu
Fla men go ide al
pe la pri mei ra vez

Com to dos os prin ci pais jo ga do res à dis po si ção, Re- 
na to Gaú cho te rá pe la pri mei ra vez a chan ce de es ca lar
seu “Fla men go ide al”, ho je, quar ta-fei ra, dia 29 de se- 
tem bro, con tra o Bar ce lo na, e ten tar le var o ti me pa ra fi- 
nal da Li ber ta do res.

Em 2019, o ti me de Jor ge Je sus que fi cou gra va do na
me mó ria dos ru bro-ne gros na vi tó ria so bre o Ri ver Pla te
na de ci são ini ci ou ape nas oi to par ti das – três no Bra si- 
lei ro, três pe la Li ber ta do res e du as no Mun di al. Fo ram
seis vi tó ri as, um em pa te e a der ro ta pa ra o Li ver po ol.

Ape sar de o trei na dor por tu guês ado tar uma es tra té- 
gia de pou par pou co os jo ga do res, o “11 ide al” aca bou
não sen do mui to uti li za do.

O Fla men go de Re na to ain da te rá, ca so avan ce pa ra a
fi nal da Li ber ta do res, o má xi mo de 26 jo gos até o fim da
tem po ra da.

Com as vol tas de Ar ras ca e ta e Fi li pe Luís, re cu pe ra dos
de le são, a pro vá vel es ca la ção do Fla men go pa ra en fren- 
tar o Bar ce lo na nes ta quar ta é: Di e go Al ves, Is la, Ro dri go
Caio, Da vid Luiz e Fi li pe Luís; Arão, An dre as Pe rei ra,
Ever ton Ri bei ro, Ar ras ca e ta, Bru no Hen ri que e Ga bi gol.

A me ta é que es ta for ma ção con si ga fa zer his tó ria co- 
mo a de 2019: Di e go Al ves, Ra fi nha, Ro dri go Caio, Pa blo
Ma rí, Fi li pe Luís, Arão, Ger son, Ever ton Ri bei ro, Ar ras ca- 
e ta, Bru no Hen ri que e Ga bi gol.

São Luís, quarta-feira, 29 de setembro de 2021
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O festival é um dos mais renomados do mundo na área de videogames, contando com
a presença de grandes empresas do ramo, como Microsoft, Capcom, Sega e Ubisoft

UNIDUNI

Game maranhense no 
 Tokyo Game Show 2021

N
es te ano, o Ma ra nhão vai ser 
re pre sen ta do na Tokyo Ga- 
me Show 2021 com o jo go 
Uni Du ni, de sen vol vi do pe- 

lo Stu dio Clops. O fes ti val é um dos 
even tos mais re no ma dos do mun do 
na área de vi de o ga mes, con tan do 
com a pre sen ça de gran des em pre sas 
do ra mo, co mo Mi cro soft, Cap com, 
Se ga e Ubi soft.

O Uni Du ni tam bém foi es co lhi do 
pa ra in te grar a mos tra com pe ti ti va 
Sen se of Won der Night (SOWN), da 
Tokyo Ga me Show, uma se le ção de jo- 
gos in de pen den tes que cau sam uma 
“sen sa ção de ma ra vi lha”. O ob je ti vo é 
dar des ta que aos ga mes que apre sen- 
tam idei as úni cas e ino va do ras. A 
mos tra vai pre mi ar os jo gos ven ce do- 
res nas ca te go ri as de me lhor jo go por 
vo to po pu lar e me lhor ga me de sign.

De sen vol vi do por ma ra nhen ses, o 
Uni Du ni é um jo go de pla ta for ma co- 
o pe ra ti vo 2D. Com grá fi cos nos tál gi- 
cos de pi xel art, o ga me pro me te pro- 
por ci o nar uma ex pe ri ên cia di ver ti da 
e le ve pa ra to dos, até mes mo pa ra os 
não jo ga do res.

“Uni Du ni é um jo go que tem du as 
for mas bem dis tin tas de ser jo ga do, 
uma ex plo ra a co or de na ção e a ou tra 
a co o pe ra ção. O de sa fio de jo gar so zi- 
nho é con tro lar e sin cro ni zar am bos 
os per so na gens pa ra su pe rar os obs- 
tá cu los. Já com dois jo ga do res, ca da 
de ci são tem que ser com bi na da pra 
que a exe cu ção se ja acer ta da, o fo co 
na co mu ni ca ção e in te ra ção é mui to 
mai or”, des ta ca Hei tor Di as, co-fun- 
da dor do Stu dio Clops.

O Uni Du ni foi pen sa do pa ra ser um 
jo go que re for ça os elos en tre os jo ga- 
do res. “Apren de mos que o que faz o 
jo go ser di ver ti do são as pes so as e co- 
mo elas vão in te ra gin do com o jo go.

 O JOGO DE PLATAFORMA COOPERATIVO 2D FOI DESENVOLVIDO POR MARANHENSES.

Al guns jo ga do res ten tam bus car a 
exe cu ção per fei ta, ou tros ten tam se 
aju dar ao má xi mo, já al guns ten tam 
sem pre dar um jei to de sa bo tar os 
ami gos e to das as for mas de jo gar 
sem pre ren dem bo as ri sa das”, com- 
ple ta Hei tor Di as.

O es tú dio vai lan çar uma ver são de 
de mons tra ção es pe ci al do jo go pa ra o 
fes ti val, com su por te em oi to idi o mas, 
in cluin do Por tu guês e Ja po nês.

A Tokyo Ga me Show vai ser re a li za- 
da de for ma on li ne en tre os di as 29 de 
se tem bro e 3 de ou tu bro. Con fi ra a 
pro gra ma ção com ple ta em: 
https://tgs.nik- 
keibp.co.jp/tgs/2021/en/con- 
tents/pro gram.html.

Pa ra apoi ar o jo go, bas ta en trar na 
pá gi na do Uni Du ni na Ste am 
(https://sto re.ste am powe- 
ed.com/app/1305150/Uni Du ni/) e 
adi ci o ná-lo à lis ta de de se jos. No si te, 
tam bém é pos sí vel bai xar uma ver são 
de de mons tra ção gra tui ta do ga me.

O Stu dio Clops

Fun da do em 2013, o Stu dio Clops é 
vol ta do pa ra o de sen vol vi men to de 
jo gos in de pen den tes, fo can do em cri- 
ar ga mes com grá fi cos 2D que com bi- 
nam uma jo ga bi li da de di ver ti da e grá- 
fi cos in crí veis. A equi pe é for ma da 
por: Hei tor Di as, es pe ci a lis ta em Ga- 
me Art 2D, é o ar tis ta prin ci pal e di re- 
tor de cri a ção; Rob Araú jo, es pe ci a lis- 
ta em 3D Cha rac ter Art, atua co mo 
Ga me De sig ner e é o di re tor de mar ke- 
ting; e Ra fa el So la no, es pe ci a lis ta em 
Pi xel Art e Ani ma ção, atua co mo es ta- 
giá rio ar tis ta ge ne ra lis ta.

Em 2019, o es tú dio foi se le ci o na do 
no edi tal de star tups do Pro gra ma 
Ino va Ma ra nhão, uma ini ci a ti va da 
Se cre ta ria de Es ta do de Ci ên cia, Tec- 
no lo gia e Ino va ção (SEC TI), por meio 
da Fun da ção de Am pa ro à Pes qui sa e 
ao De sen vol vi men to Ci en tí fi co e Tec- 
no ló gi co do Ma ra nhão (Fa pe ma). O 
in ves ti men to pos si bi li tou que o es tú- 
dio pu des se ini ci ar o de sen vol vi men- 
to do Uni Du ni.

PREMIAÇÃO

Músicos brasileiros concorrem no Grammy Latino
O Bra sil es tá bem re pre sen ta do no 

22º Grammy La ti no. Três das qua tro 
ca te go ri as prin ci pais da pre mi a ção 
tem bra si lei ros.

Ca e ta no Ve lo so re pre sen ta o Bra sil 
em Gra va ção do ano, com Tal vez, ao 
la do do fi lho Tom Ve lo so; Na na 
Caymmi con cor re a Ál bum do ano, 
com o dis co Na na, Tom, Vi ni cius; 
e Giu lia Be dis pu ta Ar tis ta re ve la ção. A 
en tre ga dos prê mi os na MGM Grand 
Gar den Are na, no dia 18 de no vem bro 
de 2021.

A pre sen ça de ar tis tas 

bra si lei ros nas 

ca te go ri as prin ci pais é 

uma das mai o res 

mu dan ças da edi ção 

2021 em re la ção à 

pre mi a ção de 2020.

No ano pas sa do, ne nhum ar tis ta 
bra si lei ro dis pu tou os prê mi os da noi- 
te no Grammy La ti no.

Ou tro des ta que fo ram as ca te go ri as 
de mú si cas em por tu guês, em que 
Bra sí lia foi re pre sen ta da mais uma 
vez com a ban da Sca le ne. O gru po es- 
tá na cor ri da pe lo se gun do Grammy 
da car rei ra de Me lhor ál bum de rock 
ou de mú si ca al ter na ti va em lín gua 
por tu gue sa pe lo ál bum Fô le go. Eles 
dis pu tam com Mar ce lo D2, An dré 
Abu jam ra, Ve lhas Vir gens, A Cor do 
Som e BaianaSystem.

A du pla Ana vi tó ria con cor re pe la 
ter cei ra vez ao Grammy, nas ca te go ri-

BARÕES DA PISADINHA, GIULIA BE E CAETANO SÃO ALGUNS DOS ARTISTAS NA DISPUTA

as Me lhor ál bum pop con tem po râ neo 
em lín gua por tu gue sa, por Cor, e Me- 
lhor can ção em lín gua por tu gue sa, 
por Lis boa. As can to ras já fo ram ven- 
ce do ras de am bas ca te go ri as em edi- 
ções pas sa das.

Emi ci da tam bém é 

ou tro ar tis ta que 

con cor re no va men te ao 

prê mio, na ca te go ria 

Me lhor Can ção em 

Lín gua Por tu gue sa, 

por Mu lhe res não têm 

que cho rar.

Na 21ª edi ção do even to, o rap per 
saiu vi to ri o so da ca te go ria Me lhor ál- 
bum de rock ou de mú si ca al ter na ti va 
em lín gua por tu gue sa, com o dis- 

co Ama rE lo.
Es ta edi ção do prê mio mar ca al gu- 

mas es trei as na ci o nais na com pe ti- 
ção, co mo o gru po de for ró ele trô ni co 
Ba rões da Pi sa di nha, o trio cu ri ti ba no 
Tuyo e o ar tis ta Chi co Chi co, fi lho da 
can to ra Cás sia El ler.

Um dos as sun tos mais fa la dos des- 
te Grammy La ti no, a in clu são do Funk 
co mo ele gí vel pa ra as ca te go ri as de 
mú si ca ur ba na, aca bou não tra zen do 
fru tos na lis ta fi nal, já que to dos os in- 
di ca dos fo ram de fo ra do Bra sil. In clu- 
si ve nas ca te go ri as do gê ne ro es tá pre- 
sen te The We eknd, es no ba do pe lo 
Grammy nor te-ame ri ca no, mas que 
con cor re pe la can ção Hawaí, ao la do 
de Ma lu ma, no Grammy La ti no.

Já o sam bis ta Mar ti nho da Vi la, 
além de con cor rer na ca te go ria Me- 
lhor ál bum de sam ba/pa go de, se rá 
agra ci a do com o Prê mio à Ex ce lên cia 
Mu si cal, uma hon ra ria pa ra mú si cos 
com va lor da obra imen su rá vel pa ra a 
his tó ria da mú si ca la ti na. Jun to com o 
mú si co bra si lei ro, se rão ho me na ge a- 
dos os ar tis tas Em ma nu el, Shei la E. & 
Pe te Es co ve do, Fi to Páez, Mil lie Que- 
za da, Jo aquín Sa bi na e Gil ber to San ta 
Ro sa.

Con tra par ti da

LITERATURA DE CORDEL

Lançada hoje coletânia de
obras de Marcelino Farias  

RAIMUNDA FORTES FEZ A SELEÇÃO E REUNIÃO DAS OBRAS.

O li vro “Mãos Ca le ja das e Al ma Poé ti ca – vi da e obra
de Mar ce li no Sil va Fa ri as” con tém 25 obras es cri tas por
Mar ce li no Sil va Fa ri as, es cri tor, po e ta e pro fes sor ma ra- 
nhen se (Ni na Ro dri gues-MA, 1948 – São Luís-MA, 2020).
A co le tâ nea foi or ga ni za da por Rai mun da For tes (es cri- 
to ra, ar tis ta plás ti ca e pro fes so ra da UE MA). O lan ça- 
men to do li vro ocor re rá ho je (29), das 16h às 20h, na Li- 
vra ria e Es pa ço Cul tu ral AMEI São Luís Shop ping.

Rai mun da For tes es cre veu a bi o gra fia e fez a se le ção
das obras (li te ra tu ra de cor del), cu jos tex tos fo ram en- 
con tra dos na bi bli o te ca pes so al de Mar ce li no Fa ri as.
Tra ta-se de uma obra iné di ta, vis to que mui tos dos es- 
cri tos pre sen tes no li vro nun ca ha vi am si do mos tra dos
ao pú bli co. “Mar ce li no dei xou um le ga do que au men- 
tou a ri que za cul tu ral do Ma ra nhão e do Bra sil, vis to que
acres cen tou ao con jun to sim bó li co de co nhe ci men tos,
tra di ções e ri tu ais do po vo bra si lei ro. Mar ce li no Fa ri as é
uma mar ca me mo rá vel na his tó ria do cor del e do ima gi- 
ná rio ma ra nhen se…”, des ta ca Rai mun da For tes.

Mui tos ver sos da li te ra tu ra de Mar ce li no Fa ri as mos- 
tram-no co mo um pen sa dor crí ti co so bre a po lí ti ca, a vi- 
o lên cia, a cor rup ção e as mu dan ças ocor ri das no Bra sil,
es pe ci al men te a par tir de 2018. Co mo mui tos ou tros po- 
e tas e es cri to res de li te ra tu ra de cor del, Mar ce li no Fa ri as
era um co nhe ce dor e apre ci a dor dos tex tos bí bli cos,
sen do um de vo to que não se cons tran gia em mos trar
sua ver são ori gi nal de te mas con si de ra dos sa gra dos, co- 
mo bem exem pli fi ca o tre cho a se guir da obra “No tem- 
po de Adão e Eva”.

LEI ALDIR BLANC

Divulgado resultado final
do edital Conexão Dança

RESULTADO COMPLETO ESTÁ DISPONÍVEL NO SITE DA SECMA

Foi di vul ga do, nes ta ter ça-fei ra (28), o re sul ta do fi nal
de ha bi li ta dos do edi tal Co ne xão Dan ça, um dos 11 edi- 
tais lan ça dos na se gun da fa se da Lei Al dir Blanc no Ma- 
ra nhão (Lei 14.017/20). Na re la ção, con tam os no mes
das pro pos tas ar tís ti cas ha bi li ta das após a fa se re cur sal,
pe río do em que os can di da tos so li ci ta ram no va ava li a- 
ção dos pro je tos sub me ti dos ou cor ri gi ram da dos ca- 
das trais.

O re sul ta do com ple to es tá dis po ní vel no si te da Se- 
cre ta ria de Es ta do da Cul tu ra (Sec ma), cul tu- 
ra.ma.gov.br. Pa ra con fe rir a lis ta dos ha bi li ta dos, bas ta
cli car no ban ner da Lei Al dir Blanc – ban ner na cor ver- 
de.

Os pro po nen tes ha bi li ta dos te rão ago ra su as pro pos- 
tas de pro du ção ana li sa das pe la co mis são ar tís ti ca.
Após a di vul ga ção do re sul ta do fi nal, que com pre en de
os re sul ta dos na fa se de ha bi li ta ção e na fa se de se le ção,
os se le ci o na dos de ve rão exe cu tar su as pro pos tas e dis- 
po ni bi li zar as apre sen ta ções na pla ta for ma YouTube no
pra zo de 30 di as, a con tar da da ta da di vul ga ção do re- 
sul ta do fi nal.

A com pro va ção da exe cu ção se da rá por meio da in- 
clu são do link do ví deo iné di to da apre sen ta ção, pu bli- 
ca do no YouTube, jun to ao ca das tro de ins cri ção.

O link en vi a do de ve rá ser man ti do ati vo e em com- 
par ti lha men to não lis ta do, por no mí ni mo um ano, sob
pe na de apli ca ção das san ções pre vis tas no edi tal. O não
cum pri men to da con tra par ti da no pra zo e na for ma
pre vis ta no edi tal cul mi na rá na des clas si fi ca ção do pro- 
je to.

São Luís, quarta-feira, 29 de setembro de 2021
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Palco Giratório Edição Digital

O pro je to Pal co Gi ra tó rio es tá de vol ta
nes ta quin ta-fei ra, 30, mas ago ra com no vo
mo de lo: o Fes ti val Di gi tal Pal co Gi ra tó rio.
Se rá a 23ª edi ção do even to que se es ten de rá
até 16 de ou tu bro com 17 trans mis sões ao vi- 
vo dos es pe tá cu los, pe lo ca nal do Youtube
Sesc Bra sil. Elas vão subs ti tuir o cir cui to que,
an tes da pan de mia, ro da va o país de for ma
pre sen ci al. Os es pe tá cu los são dos gru pos
se le ci o na dos pa ra a edi ção de 2020.

Ciência e Tecnologia

Vem aí 18ª Se ma na Na ci o nal de Ci ên cia e
Tec no lo gia (SNCT) no Ma ra nhão, que se rá
re a li za da pe la se gun da vez de for ma to tal-
men te on-li ne no YouTube na pá gi na da Se-
cre ta ria de Es ta do da Ci ên cia, Tec no lo gia e
Ino va ção (Sec ti). A so le ni da de de aber tu ra
do even to se rá re a li za da no dia 4 de ou tu bro
às 19h e se rá trans mi ti da nas re des so ci ais do
Go ver no do Ma ra nhão. O even to con ta rá
com a pre sen ça do go ver na dor Flá vio Di no.

De pois de uma tem po ra da fo ra do
Bra sil, o ci rur gião den tis ta Os mar
Fróz e sua es po sa Kar la Jor ge es tão
de vol ta a São Luís re to man do às su -
as ati vi da des pro fis si o nais. Dr. Os -
mar Froz é um dos mais con cei tu a dos
im plan to don tis ta da ci da de e vol tou
a di vi dir con sul tó rio, no Quin tas do
Ca lhau, com seu co le ga Dr. Fer nan do
Fi a lho, que atua na área de odon to -
lo gia es té ti ca e pró te se den tá ria e
den tís ti ca. Com es sa par ce ria aben -
ço a da, os dois ilus tres pro fis si o nais
pos su em uma cli en te la fi el ao lon go
de su as car rei ras que já so mam dé ca -
das. A pro pó si to, a im plan to don tia é
uma das es pe ci a li da des mais pro cu -
ra das den tro dos con sul tó ri os odon -
to ló gi cos. Su ces so.

O na da dor ma ra nhen -
se Da vi Her mes, pa ra -
tle ta pa tro ci na do pe lo
Go ver no do Es ta do e
pe la Equa to ri al Ener -
gia por meio da Lei de
In cen ti vo, vol tou a co -
lo car o Ma ra nhão no
lu gar mais al to do pó -
dio. Des ta vez, Da vi
bri lhou no Nor te-Nor -
des te de Clu bes – Tro -
féu Wal ter Fi guei re do
Sil va, even to re a li za do
no fim de se ma na em
São Luís. O atle ta da
Vi va Água con quis tou
três me da lhas de ou ro.
.

Na se ma na de di ca da
aos ido sos, o ve re a dor
Rai mun do Pe nha (PDT)
des ti nou es te ano R$
75 mil, re cur sos es tes,
oriun do de emen da
par la men tar de sua
au to ria, pa ra in ves ti -
men tos no Cen tro de
Aten ção In te gral a
Saú de do Ido so. A es te
va lor so ma-se mais R$
75 mil que fo ram des ti -
na dos ao Cai si pe lo ve -
re a dor Os mar Fi lho,
tam bém do PDT e que
pre si de o Par la men to
Lu do vi cen se.

Projeto Braçada Olímpica

Na ta ção vol ta da pa ra cri an ças ca ren tes. 
Es se é o prin ci pal ob je ti vo do Pro je to Bra ça da

Olím pi ca, ini ci a ti va ide a li za da pe lo na da dor
mul ti cam peão ma ra nhen se Fre de ri co Cas tro e
pa tro ci na da pe lo Go ver no do Es ta do do Ma ra- 
nhão e Gru po Ma teus por meio da Lei de In cen- 
ti vo ao Es por te. 

Nes ta no va tem po ra da, o Bra ça da Olím pi ca
vai aten der 50 cri an ças, en tre me ni nos e me ni- 
nas, na fai xa etá ria dos 8 anos de ida de. 

Os alu nos do pro je to re ce be ram os kits es por- 
ti vos que se rão uti li za dos nos trei nos se ma nais.

Programa Jornada Digital

Uma gran de opor tu ni da de es tá sen do dis po- 
ni bi li za da aos as so ci a dos da Câ ma ra de Di ri- 
gen tes Lo jis tas, por meio do pro gra ma Jor na da
Di gi tal, que vai se le ci o nar em pre sas e ori en tá-
las na di gi ta li za ção de seus ne gó ci os. O pro gra- 
ma vai se le ci o nar as em pre sas que fa rão par te
do pro je to pi lo to e vão ter aces so às tec no lo gi as
ha bi li ta do ras, re ce ben do gra tui ta men te ori en- 
ta ção, além de um pla ne ja men to es tra té gi co pa- 
ra con du ção de sua trans for ma ção di gi tal, com
um con jun to com ple to de fer ra men tas e ori en- 
ta ções pa ra au xi liá-las nes se pro ces so.

TVN e Faculdade Estácio

A TVN, ope ra do ra de Te le fo nia Fi xa e Mó vel,
TV HD, In ter net WI FI e Fi bra tem um his tó ri co
de bons ser vi ços pres ta dos aos ma ra nhen ses, e
não pa ra de cres cer. Com o atu al pro ces so ace le- 
ra do de di gi ta li za ção, os ser vi ços da TVN se tor- 
na ram ain da mais es sen ci ais pa ra to dos. E pa ra
dar aque la for ça aos es tu dan tes uni ver si tá ri os
que pre ci sam mui to da in ter net pa ra se de sen- 
vol ver, a TVN aca ba de fe char um con vê nio de
par ce ria com a Fa cul da de Es tá cio de Sá. O con- 
vê nio pos si bi li ta um des con to es pe ci al aos alu- 
nos e pro fes so res da ins ti tui ção.

Pra curtir

Foi re a li za da nes ta
ter ça-fei ra, 28, no au -
di tó rio da Pro cu ra do -
ria Ge ral de Jus ti ça, a
pri mei ra reu nião da
Re de Ami ga de Am -
pa ro ao Ido so em São
Luís, pro mo vi da pe lo
Con se lho Mu ni ci pal
dos Di rei tos do Ido so.

Du ran te a so le ni da de
o pro cu ra dor-ge ral
de jus ti ça, Edu ar do
Ni co lau, e o ti tu lar da
1ª Pro mo to ria de Jus -
ti ça de De fe sa do Ido -
so de São Luís, Jo sé
Au gus to Cu trim Go -
mes, fo ram ho me na -
ge a dos pe lo con se -
lho.

A tra di ci o nal Co pa
Sesc es tá com ins cri -
ções aber tas pa ra a
edi ção 2021 no pe río -
do de 22 de se tem bro
a 6 de ou tu bro, com
as mo da li da des fut -
sal adul to mas cu li no
e fe mi ni no.

Lem bran do que as
equi pes po dem ga -
ran tir sua va ga na re -
cep ção do De sen vol -
vi men to Fí si co Es por -
ti vo (DFE) da Uni da de
Sesc De o do ro das 08
às 19h, do an do 1kg de
ali men to não pe re cí -
vel por atle ta.

Foi di vul ga do, nes ta
ter ça-fei ra, 28, o re -
sul ta do fi nal de ha bi -
li ta dos do edi tal Co -
ne xão Dan ça, um dos
11 edi tais lan ça dos na
se gun da fa se da Lei
Al dir Blanc no Ma ra -
nhão (Lei 14.017/20).

O re sul ta do com ple to
es tá dis po ní vel no si -
te da Se cre ta ria de
Es ta do da Cul tu ra
(Sec ma), cul tu -
ra.ma.gov.br. 
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