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   Caio Borralho 
vence, mas não 

fecha com  o UFC “Quando no PSL só havia o osso nin-
guém queria assumi-lo e fiquei seguran-
do. Agora que só tem o filé, me botaram 
para fora”, desabafa o vereador de São 
Luís, Francisco Carvalho. Ele passou 14 
anos dirigindo uma legenda que não ti-
nha expressão alguma no contexto esta-
dual, portanto, nem atrativo era para os 
negociadores do ramo partidário. 

O novo partidão 

SAÚDE MENTAL: Quatro em cada 
10 pessoas foram afetadas na pandemia

O Restaurante da Educação é destinado para servidores e estudantes da 
educação básica das redes estadual e federal, e do ensino superior públi-
co, de instituições localizadas na Unidade Regional de Educação de São 

Luís, que abrange os municípios de São Luís, São José de Ribamar, Paço do 
Lumiar, Raposa e Alcântara. O restaurante está localizado na rua do Egito, 

nº 272, Centro Histórico. PÁGINA 5

Em um carrossel cheio de 
emoções, houve apenas uma 
vitória, e nosso representante 

maranhense não conseguiu ne-
nhum contrato com o UFC de 

Dana White. PÁGINA 10

Restaurante  da Educação oferta 
500 almoços por dia em São Luís

Dados chamam a atenção para os cuidados com a saúde mental e campanha de prevenção 
ao suicídio é potencializada no mês de setembro. PÁGINA 8

Presos 9 suspeitos 
de matar deficiente 
em Paço do Lumiar

 PÁGINA  9

Flávio Dino distribui peixes para 30 cidades do Maranhão
Dando continuidade às ações do Governo do Estado para garantir alimento a quem mais precisa, nesta quarta-feira (29) o governador Flávio Dino entregou 

100 toneladas de pescado, beneficiando milhares de famílias maranhenses. Foram contemplados municípios incluídos no Plano Mais IDH. Para a iniciativa, o 
Governo investiu cerca de R$ 1,5 milhão. A ação, que integra o programa Comida na Mesa, ocorreu no Palácio dos Leões.. PÁGINA 7

Sampaio enfrenta
 o  Remo hoje em  
confronto direto

PÁGINA 10

20 anos do Boi 
de Matraca do 

Bairro de Fátima
Resistência. Essa é a palavra que 

pode descrever a existência e a his-
tória do Boi de Matraca do Bairro 

de Fátima, que completa 20 anos de 
existência em 2021.  PÁGINA 9

 NOVA LEI, VELHO PROBLEMA

Proibido uso de sacolas 
plásticas no Maranhão

A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou  o Projeto de Lei 017/2020, de autoria do deputado  Yglésio Moyses (PROS), que dispõe sobre a 
obrigatoriedade do uso de embalagens plásticas biodegradáveis. Lojas de hortifrutigranjeiros, comerciantes que operam em feiras livres, lojas de 
alimentos in natura e industrializados em geral, padarias, farmácias, livrarias e todos os estabelecimentos comerciais em atividade no Maranhão 

ficam proibidos de condicionar produtos em sacolas plásticas compostas por polietileno e similares. PÁGINA  3
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Além da falsificação do atestado de óbito da sua mãe, Luciano Hang é investigado pela
CPI por disseminar fake new sobre tratamentos sem eficácia

CPI DA COVID

Prevent errou atestado de
óbito, diz Luciano Hang 

Ne ga ci o nis mo

A
pós afir mar nes ta quar ta-fei- 
ra (29/9) que os se na do res da 
Co mis são Par la men tar de 
Inqué ri to (CPI) fo ram in du zi- 

dos ao er ro ao di vul gar que no ates ta- 
do de óbi to de sua mãe não cons ta va 
co vid-19, o em pre sá rio Lu ci a no Hang 
vol tou atrás e con fir mou que no ates- 
ta do de Re gi na Hang não cons ta a do- 
en ça co mo cau sa mor tis. Se gun do o 
do no das lo jas Ha van, a au sên cia da 
no ti fi ca ção foi “um er ro” do plan to- 
nis ta da Pre vent Se ni or.

An tes de anun ci ar que a ope ra do ra 
ha via co me ti do um er ro, Hang afir- 
mou que con fi a va na em pre sa e apre- 
sen tou um ou tro do cu men to. Va le 
des ta car que a CPI já ti nha co nhe ci- 
men to de uma se gun da ver são da de- 
cla ra ção du ran te a oi ti va do di re tor-
exe cu ti vo da Pre vent Se ni or, Pe dro 
Ba ti sa Jú ni or, na se ma na pas sa da.

“Trou xe ram par tes do que foi da do 
de me di ca men to e trou xe ram o ates- 
ta do de óbi to. Dis se ram: ‘Mas en tão, 
não foi no ti fi ca do’. Aqui es tá (mos- 
tran do o do cu men to), na co mis são de 
con tro le de in fec ção hos pi ta lar. Vou 
dei xar na mão de vo cês, en ca mi nha- 
do, em que ela aden trou no hos pi tal, 
no dia 1º de ja nei ro, e saiu no dia 3 de 
fe ve rei ro. A en tra da mos tra co vid. Co- 
vid! E a saí da, co vid. Ou se ja, foi, sim, 
no ti fi ca da a mor te da mi nha mãe co- 
mo co vid”, dis se Hang, ba lan çan do o 
do cu men to na fren te de to dos. Pos te- 
ri or men te, o pró prio ad mi tiu que 
hou ve em equí vo co da em pre sa.

Em sua fa la ini ci al, Hang re cha çou 
o ró tu lo de ne ga ci o nis ta. “Não sou ne-

HANG AFIRMOU QUE CONFIAVA NA EMPRESA E APRESENTOU UM OUTRO DOCUMENTO

FOTO: ROQUE DE SÁ

ga ci o nis ta. Nun ca ne guei ou du vi dei 
da do en ça [co vid-19]. Tan to que mi- 
nhas ações não fi ca ram só no dis cur- 
so. Man dei 200 ci lin dros de oxi gê nio 
pa ra Ma naus, no va lor de R$ 1 mi lhão. 
Res pi ra do res, más ca ras, ca mas, uten- 
sí li os. Não sou nem nun ca fui con tra 
va ci na. Tan to que dis po ni bi li zei to dos 
os nos sos es ta ci o na men tos co mo 
pon tos de va ci na ção. Além dis so, jun- 
ta men te com ou tros em pre sá ri os, fi- 
ze mos cam pa nha pa ra que a ini ci a ti- 
va pri va da pu des se com prar [va ci nas] 
pa ra do ar e aju dar o país a ace le rar o 
pro ces so de imu ni za ção”, afir mou.

Aos se na do res, o em pre sá rio dis se 
ain da que é “acu sa do sem pro vas e 
per se gui do” por ex pres sar opi niões. 
Hang acres cen tou que não co nhe ce e 

não faz par te de um su pos to ga bi ne te 
pa ra le lo – for ma do por pes so as que 
te ri am acon se lha do o pre si den te Jair 
Bol so na ro du ran te a pan de mia – e ne- 
gou ter fi nan ci a do es que mas de fa ke 
news.

Ain da em sua fa la ini ci al, o de po en- 
te, in ves ti ga do por dis se mi nar no tí ci- 
as fal sas, dis se que de se ja ape nas 
exer cer seu di rei to de “li ber da de de 
ex pres são”. “O que eu pe ço pro Se na- 
do é que me dei xem fa lar. Ho je eu vim 
aqui com tem po, a mi nha agen da es tá 
aber ta aos se na do res. Mas tam bém 
que ro tem po pa ra po der dar a mi nha 
res pos ta. Tal vez ho je se ja o me lhor dia 
da CPI. Va mos man ter a nos sa fa la 
tran qui la. Quem tem ar gu men tos não 
pre ci sa au men tar a voz”, res sal tou.

LÍDER DO GOVERNO

PGR pede arquivamento
de investigação 

INQUÉRITO INVESTIGA CORRUPÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO

FOTO: WALDEMIR BARRETO

A Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca (PGR) de fen deu
nes ta quar ta-fei ra, 29, o ar qui va men to do inqué ri to
con tra o se na dor Fer nan do Be zer ra (MDB-PE), lí der do
go ver no Jair Bol so na ro na Ca sa Le gis la ti va, por cor rup- 
ção e la va gem de di nhei ro.

A ma ni fes ta ção foi en vi a da ao Su pre mo Tri bu nal Fe- 
de ral (STF) pe la sub pro cu ra do ra-ge ral da Re pú bli ca
Lindô ra Araú jo. “Na au sên cia de ou tros da dos que va li- 
dem as de cla ra ções do co la bo ra dor, não exis tem ele- 
men tos pa ra ofe re ci men to de de nún cia, com a ins tau ra- 
ção de ação pe nal”, diz um tre cho do do cu men to.

O pa re cer da PGR con tra ria o en ten di men to da Po lí- 
cia Fe de ral, que con cluiu a in ves ti ga ção em ju nho e viu
‘pro vas ca bais’ pa ra in di ci ar o se na dor pe los cri mes.

Fer nan do Be zer ra foi in ves ti ga do pe lo su pos to re ce- 
bi men to de R$ 10,4 mi lhões em pro pi nas de em prei tei- 
ras en tre 2012 e 2014, quan do foi mi nis tro de In te gra ção
Na ci o nal da ex-pre si den te Dil ma Rous sef (PT). O fi lho
de le, o de pu ta do Fer nan do Be zer ra Co e lho Fi lho (DEM-
PE), tam bém foi acu sa do pe la PF. De acor do com a in- 
ves ti ga ção, os pa ga men tos te ri am si do fei tos pe las cons- 
tru to ras OAS, Bar bo sa Mel lo, S/A Pau lis ta e Cons tre mac
em tro ca do di re ci o na men to de obras con tra ta das no
Nor des te, co mo a trans po si ção do rio São Fran cis co. Os
Be zer ra ne gam ir re gu la ri da des.

O inqué ri to foi aber to em 2017, a pe di do da pró pria
Pro cu ra do ria Ge ral da Re pú bli ca, a par tir das de la ções
de ope ra do res fi nan cei ros per nam bu ca nos al vos da
Ope ra ção Tur bu lên cia – que in ves ti gou o aci den te aé reo
que ma tou o ex-go ver na dor de Per nam bu co, Edu ar do
Cam pos (PSB), na cam pa nha pre si den ci al de 2014. Eles
atu a ri am co mo in ter me diá ri os dos pa ga men tos em be- 
ne fí cio do gru po po lí ti co de Be zer ra.

Em se tem bro de 2019, o mi nis tro Luís Ro ber to Bar ro- 
so, re la tor do inqué ri to, au to ri zou bus ca e apre en são em
en de re ços li ga dos ao se na dor e ao fi lho de le, in clu si ve
em seus ga bi ne tes, na Ope ra ção De sin te gra ção. Eles
tam bém ti ve ram os si gi los te lefô ni cos que bra dos no
cur so da in ves ti ga ção.

CÂMARA

Aprovado projeto que altera Código Penal

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA TAMBÉM APROVOU ALTERAÇÕES NO ESTATUTO DO IDOSO

A Co mis são de Cons ti tui ção e Jus ti ça
(CCJ) da Câ ma ra dos De pu ta dos apro vou
ho je (29) dois an te pro je tos de lei com al te- 
ra ções no Có di go Pe nal e no Es ta tu to da
Cri an ça e do Ado les cen te (ECA). O pa re cer,
do de pu ta do Car los Jordy (PSL-RJ), foi
apro va do em vo ta ção sim bó li ca, após um
acor do en tre os in te gran tes do co le gi a do.
Pe lo acor do, a CCJ vai ana li sar pos te ri or- 
men te su ges tões dos par la men ta res pa ra
al te rar ou tros pon tos dos tex tos.

“Ho je va mos pro ce der à vo ta ção so bre o
pro je to que ver sa so bre dig ni da de se xu al e
o que tra ta do es ta tu to do ido so. Es ses dois
pro je tos se rão vo ta dos ho je e eu re ti ro de
pau ta os de mais seis an te pro je tos. Fa re- 
mos uma reu nião na ter ça-fei ra (5) com o
re la tor e de mais de pu ta dos pa ra con ver- 
sar mos so bre os de mais pro je tos pa ra que
o re la tor pos sa ou vir e, quem sa be, aca tar
as su ges tões dos de pu ta dos”, dis se a pre si- 
den te do co le gi a do, Bia Ki cis (PSL-DF).

A al te ra ção no Có di go Pe nal foi na te má- 
ti ca dos cri mes con tra a dig ni da de se xu al,
pa ra tor nar cri me a con du ta de ter con jun- 
ção car nal ou pra ti car ou tro ato li bi di no so
com al guém me nor de 18 anos de ida de e
mai or de 14 anos de ida de, pre va le cen do-
se o agen te de au to ri da de so bre a ví ti ma.

A ti pi fi ca ção vi sa re cair so bre a vi o lên cia
se xu al pra ti ca da con tra cri an ças e ado les- 
cen tes, pra ti ca da por que as cen dên cia, a
exem plo de pa dras to ou ma dras ta, tio, ir- 
mão, côn ju ge, com pa nhei ro, tu tor, cu ra- 
dor, pre cep tor ou em pre ga dor da ví ti ma,

ou de pes soa a quem es te ja con fi a da pa ra
fins de edu ca ção, de tra ta men to ou de
guar da.

De acor do com o re la tor Car los Jordy, a
le gis la ção atu al apre sen ta uma la cu na pa ra
tra tar des se ti po de cri me, uma vez que em
mui tos ca sos de vi o lên cia se xu al exis te
uma re la ção de po der en tre agen te e ví ti- 
ma. “Uma si tu a ção de vul ne ra bi li da de do
ado les cen te que, mes mo após inú me ras
dis cus sões le gis la ti vas, não foi con tem pla- 
da nas pro te ções elen ca das no Có di go Pe- 
nal”.

A CCJ tam bém apro vou al te ra ções no
Es ta tu to do Ido so. As mu dan ças vi sam
ajus tar in con gruên ci as do es ta tu to em re- 
la ção ao Có di go Pe nal. Fo ram au men ta das
as pe nas pa ra os cri mes de ne gli gên cia e
pa ra os cri mes de apro pri a ção ou des vio de
qual quer ren di men to da pes soa ido sa,
dan do-lhe des ti na ção di ver sa da ori gi nal.

Se gun do o re la tor, a al te ra ção nas pe nas
tem por ob je ti vo “au men tar o es pec tro de
pro te ção à pes soa ido sa e re cru des cer a pu- 
ni ção aos agen tes que co me tem tais cri mes
apro vei tan do-se da vul ne ra bi li da de da
pes soa ido sa”.

Pa ra o cri me de ne gli gên cia, a pe na pa ra
de ten ção de dois me ses a dois anos e mul- 
ta. Atu al men te a pe na é de dois me ses a um
ano e mul ta.

Já em re la ção ao cri me de apro pri a ção
ou des vio, a pe na pas sa de re clu são de um a
qua tro anos e mul ta pa ra re clu são de três a
dez anos.

FUNDO ECONÔMICO

Lira busca conter preço dos combustíveis

ELE VOLTOU A ABORDAR A PROPOSTA QUE ALTERA A COBRANÇA DO ICMS UNIFICANDO A TARIFA.

O pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta- 
dos, Arthur Li ra (PP-AL), afir mou que tem
dis cu ti do com lí de res da ba se do go ver no
pro pos tas que bus quem me lho rar a com- 
po si ção de pre ços dos com bus tí veis de
for ma a man tê-los mais es tá veis di an te
das va ri a ções do dó lar e do bar ril do pe- 
tró leo.

Uma das pro pos tas,

se gun do Li ra, se ria a

cri a ção de um fun do “pa ra

dar con for to às

os ci la ções”.

Ele tam bém vol tou a abor dar a pro pos- 
ta que al te ra a co bran ça do ICMS uni fi- 
can do a ta ri fa e man ten do um va lor fi xo
pa ra o im pos to es ta du al.

“Não po de mos di zer que é o ICMS que

pu xa o au men to, mas con tri bui com al- 
guns ex ces sos pa ra que fi que mais ca ro.
Que re mos dis cu tir um fun do de es ta bi li- 
za ção, sem me xer no pre ço da Pe tro bras,
pa ra não agre dir com ta xa ção ou de fi ni- 
ção de va lo res, mas pa ra dar con for to pa ra
es sas os ci la ções. Va mos pas sar a se ma na
dis cu tin do ra pi da men te, por que es se as- 
sun to não po de ser pro te la do”, afir mou o
pre si den te em en tre vis ta, ao che gar à Câ- 
ma ra.

Li ra dis se que pre ten de se reu nir com
os go ver na do res as sim que um tex to for
apre sen ta do. Ele res sal tou que a pro pos ta
não é con tra ne nhum es ta do es pe ci fi ca- 
men te, mas dis se que, com as mu dan ças
da co bran ça do ICMS, não ha ve ria com- 
pen sa ção, já que a ar re ca da ção dos en tes
fe de ra dos tem au men ta do mui to nos úl ti- 
mos me ses. “Não fa ze mos po lí ti ca po pu- 
lis ta na Câ ma ra”, res sal tou Li ra. “A par tir
do mo men to em que che gar mos a um tex- 
to, ló gi co que va mos ou vir os go ver na do- 
res, os se cre tá ri os de fa zen da. Não há ne- 
nhum mo vi men to con tra os go ver na do- 
res ou a fa vor da Pe tro bras. É um mo vi- 
men to pa ra re sol ver um pro ble ma sé rio

São Luís, quinta-feira, 30 de setembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Sacolas plásticas estão proibidas em  supermercados, feiras e demais estabelecimentos
no Maranhão. Uma lei parecida já existia, mas nunca foi colocada em prática

Fru ti cul tu ra

EM 1º TURNO

Proibido uso de sacolas
plásticas no Maranhão
SAMARTONY MARTINS

L
o jas de hor ti fru ti gran jei ros, 
co mer ci an tes que ope ram em 
fei ras li vres, lo jas de ali men tos 
in na tu ra e in dus tri a li za dos 

em ge ral, pa da ri as, far má ci as, li vra ri- 
as e to dos os es ta be le ci men tos co- 
mer ci ais em ati vi da de no Ma ra nhão 
fi cam proi bi dos de con di ci o nar pro- 
du tos em sa co las plás ti cas com pos tas 
por po li e ti le no e si mi la res.

A As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra- 
nhão apro vou na ses são ple ná ria da 
úl ti ma ter ça-fei ra (28), em pri mei ro 
tur no, o Pro je to de Lei 017/2020, de 
au to ria do de pu ta do Yglésio Moyses 
(PROS), que dis põe so bre a obri ga to- 
ri e da de do uso de em ba la gens plás ti- 
cas bi o de gra dá veis por es ta be le ci- 
men tos co mer ci ais no Ma ra nhão.

A ma té ria al te ra a Lei Or di ná ria Es- 
ta du al 8.884/2008. A ma té ria es pe ci fi- 
ca que as sa co las plás ti cas de ve rão ser 
subs ti tuí das, obri ga to ri a men te, por 
aque las fei tas com ma te ri al bi o de gra- 
dá vel.

Yglésio Moyses fri sou que o ob je ti- 
vo é cons ci en ti zar os ma ra nhen ses 
so bre os da nos cau sa dos pe lo ma te ri- 
al plás ti co não bi o de gra dá vel uti li za- 
do em lar ga es ca la e não des car ta do 
ade qua da men te. “A lei ve da a dis tri- 
bui ção, se ja gra tui ta ou me di an te pa- 
ga men to, das sa co las plás ti cas com- 
pos tas por po li e ti le no e si mi la res e 
obri ga os es ta be le ci men tos co mer ci- 
ais abran gi dos a fi xa rem car ta zes, em 
lo cais vi sí veis, aos con su mi do res e 
fun ci o ná ri os in for man do so bre a 
proi bi ção de sua uti li za ção”, dis se o

 DEPUTADO YGLÉSIO MOYSES  ALTEROU A LEI ORDINÁRIA ESTADUAL 8.884/2008

de pu ta do.
Es ta não é a pri mei ra vez que um 

pro je to des sa na tu re za é apre sen ta do 
na As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra- 
nhão.  No ano de 2008, a lei 8.884, de 
au to ria do en tão de pu ta do Vic tor 
Men des, que na épo ca es ta va no Par ti- 
do Ver de, foi apro va da e san ci o na da 
pe lo Go ver no do Es ta do e os es ta be le- 
ci men tos ti ve ram pra zo de cin co anos 
pa ra subs ti tuir as sa co las de plás ti co 
pe las bi o de gra dá veis. Fi ca ram de fo ra 
da co ber tu ra da lei as em ba la gens ori- 
gi nais for ne ci das pe la in dús tria de ali- 
men tos, que tem re gu la men to pró- 
prio. A lei pre via ain da a apli ca ção de 
ad ver tên cia e mul tas pe cu niá ri as em 
ca sos de de so be di ên cia.

Va le lem brar que além do uso das 

sa co las de plás ti cos que já es ta vam 
proi bi das no Ma ra nhão, o uso dos ca- 
nu dos de plás ti co es tá proi bi dos em 
to do o es ta do des de o ano de 2019.  A 
lei 11.014/2019, co nhe ci da tam bém 
co mo a Lei dos Ca nu dos, foi uma ini- 
ci a ti va dos de pu ta dos Adel mo So a res 
e Du ar te Jr, que ve ta a co mer ci a li za- 
ção e a uti li za ção de ca nu dos de plás- 
ti co e pro mo ve a uti li za ção de ca nu- 
dos reu ti li zá veis ou bi o de gra dá veis, 
que po dem ser de bam bu, aço, pa pel e 
ou tros ma te ri ais.

Já o Pro je to de Lei 017/2020 pro-
pos to por Yglésio Moyses não tem da- 
ta pre vis ta pa ra vol tar ao ple ná rio pa-
ra ser apro va do ou não em se gun do 
tur no pe los par la men ta res.

CÃMARA DE SÃO LUIS

400 mil pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza

DE ACORDO COM O PARLAMENTAR, INVESTIMENTOS EM FRUTICULTURA PODE SER A SAÍDA PARA A SUPERAÇÃO DESTE CENÁRIO

O ve re a dor Fran cis co Cha gui nhas
(Po de mos) fez um de sa ba fo, du ran te
ses são ple ná ria na Câ ma ra Mu ni ci pal
de quar ta-fei ra (26, so bre os 400 mil
ma ra nhen ses que vi vem abai xo da li- 
nha da po bre za no es ta do.

O par la men tar en fa ti zou que é
inad mis sí vel que a clas se po lí ti ca per- 
ma ne ça in sen sí vel à con di ção des sas
pes so as. Cha gui nhas lem brou que o
es ta do, ho je, con ta com mais de 3.700
ve re a do res, 42 de pu ta dos es ta du ais,
18 de pu ta dos fe de rais, três se na do res
e um go ver na dor.

“To dos fa lam em

de mo cra cia, em ações

re pu bli ca nas, mas não

ob ser vam que te mos

es sa fe ri da ex pos ta. O

es ta do vi ve em uma

bo lha, as sim co mo os

nos sos se na do res que

vi vem imer sos em

tan tos pri vi lé gi os. Ve em

o po vo mor ren do, mas

são omis sos!”,

pon de rou.

Se gun do o ve re a dor, em ter mos

com pa ra ti vos, es sa par ce la de in di ví- 
du os equi va le qua se à po pu la ção dos
mu ni cí pi os San ta Inês, Pi nhei ro, Ba- 
ca bal e Açai lân dia, que jun tos pos su- 
em mais de 391 mil ha bi tan tes.

Cha gui nhas acre di ta que a su pe- 
ra ção des se ce ná rio po de es tar no in-
ves ti men to da fru ti cul tu ra. O ve re a- 
dor enal te ceu as ca rac te rís ti cas do
Ma ra nhão, que pos sui vas ta ex ten-
são de ter ras e ri os pe re nes, co mo o
Rio Ita pe cu ru, ge nui na men te ma ra-
nhen se.

“Com dez ro tas de plan tio, dez ci- 
da des in ter li ga das a ca da uma de las,
te ría mos 100 ci da des pro du zin do
pa ra o res tan te do país. O Ma ra nhão
pos sui ter ra, água e pro du to res, o
que nos fal ta é sair do mun do me ra- 
men te da pro pa gan da”, fri sou.
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Ho ri zon te nu bla do

Ca ne ta e o diá rio ofi ci al

“Co mo se fi zes se Enem pa ra can di da tos”

Se gu ran do fir me (1)

Se gu ran do fir me (2)

O no vo par ti dão
“Quan do no PSL só ha via o os so nin guém que ria as- 

su mi-lo e fi quei se gu ran do. Ago ra que só tem o fi lé, me
bo ta ram pa ra fo ra”, de sa ba fa o ve re a dor de São Luís,
Fran cis co Car va lho. Ele pas sou 14 anos di ri gin do uma
le gen da que não ti nha ex pres são al gu ma no con tex to
es ta du al, por tan to, nem atra ti vo era pa ra os ne go ci a do- 
res do ra mo par ti dá rio. De tão ma go a do com a in va são
do Par ti do, Car va lho já in gres sou no TRE-MA com pe di- 
do de des fi li a ção do PSL sem jus ta cau sa, pa ra con ti nu ar
com o man da to de ve re a dor e pron to pa ra in gres sar em
ou tra le gen da. Ele ain da não de fi niu o ca mi nho, mas já
há son da gens.

O fi lé que Chi co Car va lho se re fe re é a bo la da que o
PSL pas sou a ter di rei to dos Fun dos Elei to ral e Par ti dá- 
rio, co mo se gun do mai or par ti do no Con gres so, abai xo
ape nas do PT. Por is so, des de 2018, an tes da elei ção de
Jair Bol so na ro, a pre fei ta de La go da Pe dra ten tou as su- 
mir o con tro le do par ti do. Na mes ma épo ca, o mé di co
Alan Gar cês tam bém ten tou. Em se gui da fo ram os de- 
pu ta dos fe de rais Gil Cu trim e Pe dro Lu cas. Es te foi es- 
cor ra ça do do PTB, pe lo ex-de pu ta do Ro ber to Jef fer son
em ra zão de vo to na Câ ma ra con tra o go ver no Bol so na- 
ro e sua ori en ta ção par ti dá ria.

No en tan to, Pe dro Lu cas até ho je não dei xou o PTB,
que pas sou ao co man do da de pu ta da es ta du al Mi cal
Da mas ce no. Mas Lu cas co lo cou um pre pos to no PSL,
guar dan do a va ga, en quan to re sol ve seu pro ble ma no
PTB. Tam bém ope ra no mes mo sen ti do, o de pu ta do fe- 
de ral Gil Cu trim. O co ro nel Jo sé Mon tei ro, Su pe rin ten- 
den te de Pa trimô nio da União é ou tro que vai dis pu tar a
Câ ma ra, pe lo PSL. No en tan to, Chi co Car va lho ga ran te
que Mon tei ro nun ca o pre ju di cou no co man do da le- 
gen da bol so na ris ta. Ago ra, com a fu são do PSL com o
DEM, tu do vai mu dar no âm bi to na ci o nal e nos es ta dos.

O PSL e o DEM es tão na eta pa fi nal da fu são, pe la qual
se tor na rão o mai or par ti do do Bra sil, com 82 de pu ta dos
na Câ ma ra, go ver na do res e uma re de mu ni ci pal de ve- 
re a do res. Mas nem tu do é fes ta. Os or ga ni za do res da fu- 
são es pe ram per der 25 de pu ta dos ide o lo gi ca men te da
ala Bol so na ris ta. Is so po de aba lar a mon ta nha de re cur- 
sos do Fun do Elei to ral de 2022 que, po de so mar al go em
tor no de R$ 700, com o re a jus te de 100% no or ça men to
do pró xi mo ano, já san ci o na do por Bol so na ro. Só is so já
é su fi ci en te pa ra ame a çar o par ti dão de ACM Ne to e do
de pu ta do Lu ci a no Bi var.

———————————————————————

Es ma ga do pe las cir cuns tân ci as po lí ti cas de 2018,
MDB, que já foi o mai or par ti do no país, cor re con tra o
tem po pa ra não so frer no vo re vés em 2022. Em 2014 ele- 
geu 66 de pu ta dos fe de rais e ape nas 43 em 2018. En ve- 
lhe ceu sem bus car a re no va ção.

O ex-pre si den te Luiz afir mou que a mí dia de fen so ra
do “nem-nem” (nem Lu la nem Bol so na ro) par te do
pres su pos to de que o Bol so na ro es tá mor to. Não es tá.
Ele tem a ca ne ta. E não po dem “ba ter” só no atu al go ver- 
no por que “se não ga nho no pri mei ro tur no”.

 
———————————————————————

Do ex-pre si den te Luiz Iná cio Lu la da Sil va, em en- 
tre vis ta à Rá dio Ca pi tal de Cui a bá, iro ni zan do a im- 
pren sa con ser va do ra, na bus ca de uma “3ª via” pa ra a
dis pu ta pre si den ci al, em de mons tra ção da fra gi li da de
po lí ti ca no Bra sil.

———————————————————————-

O pre si den te Jair Bol so na ro (sem par ti do) dis- 
se, na tar de de on tem que, “se Deus qui ser”, o
va lor do gás de co zi nha vai cair pe la me ta de. A

me di da, con tu do, de pen de da ven da di re ta do uten sí lio,
sem pas sar por dis tri bui do ras. Co mo as sim?

Flá vio Di no rei te rou on tem a po si ção de que
sus ten ta há al gum tem po: o ICMS de ve aca- 
bar. Bas ta o Con gres so mu dar a Cons ti tui ção
Fe de ral. “Mas não ha ve rá re du ção de pre ço de

com bus tí vel sem mu dar a po lí ti ca Fe de ral de pa- 
ri da de in ter na ci o nal do dó lar”.

Tas so Je reis sa ti re ti ra o no me das pré vi as do
PSDB e de cla ra apoio a Edu ar do Lei te: ‘80% es- 
tão com ele ou co mi go’. O se na dor ain da irá
con ver sar com FHC, que de cla rou apoio a João

Do ria. “Te nho cer te za de que ele tor ce por nós”,
dis se.

———————————————————————

A ten são po lí ti ca que der re te o am bi en te ao re dor do
go ver na dor Flá vio Di no já le van ta chei ro de en xo fre.
Mas o go ver na dor do PSB con ti nua fe chan do a va zão de
cor ren te, en quan to re cor re à di plo ma cia e ao bom sen so
pa ra ta pa o va za men to.

O se na dor We ver ton Ro cha (PDT) e o vi ce-go ver na- 
dor Car los Bran dão (PSDB) de mons tram le al da de ple na
a Flá vio Di no, mas ele pró prio não tem cer te za até quan- 
do es se frá gil sen ti men to hu ma no vai dei xar de ser pa la- 
vre a do po lí ti co pa ra vi rar guer ra.

São Luís, quinta-feira, 30 de setembro de 2021
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AU RE LI A NO NE TO
Mem bro da AML e AIL · au ri ne to@hot -
mail.com

ANTÔ NIO AU GUS TO RI BEI RO BRAN -
DÃO
Eco no mis ta. Mem bro Ho no rá rio da ACL
e da ALL

Pedaços de leitura

Acor dei ce do. O dia ain da nu bla do.
Uma ara gem ain da fria pas sa va pe la
fres ta da ja ne la e al can ça va a mi nha
fa ce. Es qui vei-me o quan to pu de. Não
con se gui li vrar-me do seu le ve im por- 
tu no gé li do ro çar. Vol tei a es ti rar-me,
ain da bo ce jan do, no la do quen te da
ca ma. Ao lon ge, che gou aos meus ou- 
vi dos se mi-acor da dos o can to in sis- 
ten te do bem-te-vi. Pa re cia um co ro
re pe ti ti vo: bem-te-vi, bem-te-vi,
bem-te-vi, bem-te-vi. As sal tou-me a
con vic ção de que es ta va nes ta nos sa
Ilha do Amor. Em bo ra es tre mu nha do
pe la pre gui ça, vol tei à ja ne la, abri al- 
guns pre ca vi dos cen tí me tros e olhei.
Vi de ze nas de pré di os cer ca dos por
gros sas nu vens, co mo se de se jas sem
des pe jar so bre nós seus pe sa dos pin- 
gos dá gua. Por is so, pen sei, aque le fri- 
o zi nho a im por uma pre gui ça mo dor- 
ren ta. Per sis tia o can to re pe ti do des se
pás sa ro das ru as, dos te lha dos e dos
fi os elé tri cos de nos sa poé ti ca São
Luís, o qual to dos os di as, no rai ar do
sol, re a li za a sin fo nia pa ra nos des per- 
tar do des can so de uma boa noi te de
so no. Mas não foi bem as sim. Te nho
uma cer te za du vi do sa que es se bem-
te-vi é a voz vi va de um can to que es tá
cum prin do a mis são poé ti ca de cha- 
mar-me pa ra re tor nar à ter ra de to dos
os nos sos amo res; es ta São Luís, com
sol, ven to, uma bri sa aca ri ci an te e
uma chu vi nha pas sa gei ra, que eli mi- 
na o ca lor do mor ma ço.

Acei tei o con vi te des se anô ni mo
bem-te-vi. Es tou che gan do. Mas an- 
tes, pas sei uma vis ta do lhos nos jor- 
nais. Cons ta tei que os im pres sos es- 
tão sen do bem ven di dos nas ban cas
des ta apres sa da ci da de. Por umas du- 
as ou três ve zes, saí pa ra com prar, e a
res pos ta do ven de dor fo ra de que não
ha via jor nais. Ain da bem. O lei tor não
per deu o há bi to de co nhe cer os fa tos e
as opi niões dos cro nis tas, ain da le em
os nos sos diá ri os. A par dis so, per ce- 

be-se que as ban cas (an tes cha ma das
de ban cas de jor nais) es tão di ver si fi- 
can do os seus pro du tos. Ven dem de
tu do um pou co. O jor nal é ape nas um
des ses pro du tos. Nes se tem po do des- 
per tar pe lo can to do bem-te-vi, fiz lei- 
tu ras rá pi das e des com pro me ti das
dos jor nais. De ca da um ti rei um pe- 
da ço: ora uma no tí cia agra dá vel, ora
nem tão agra dá vel. Vim

sa ber da mor te do dra ma tur go Sér- 
gio Mam ber ti, um ar tis ta de ati va mi- 
li tân cia cul tu ral, com atu a ção tan to
no te a tro co mo na te le vi são, ten do
par ti ci pa do de 36 fil mes, 36 no ve las e
80 pe ças de te a tro, en tre as quais O
Bal cão, mon ta da em 1969, em que in- 
ter pre tou com bri lhan tis mo o per so- 
na gem Juiz, re ce ben do o prê mio Go- 
ver na dor do Es ta do de São Pau lo. Os
jor nais tam bém lem bra ram o que é
con si de ra do o mai or aten ta do ter ro- 
ris ta da his tó ria, o ata que às Tor res
Gê me as, ocor ri do em 11 de se tem bro
de 2001. Vin te anos pas sa dos des sa
tra gé dia, que ori gi na ram ou tras tan- 
tas tra gé di as, cu ja res pos ta foi a de fla- 
gra ção da guer ra con tra o ter ror, cul- 
mi nan do na in va são do Ira que, sob a
fal sa jus ti fi ca ti va da exis tên cia de ar- 
mas de des trui ção em mas sa, tu do is- 
so com uma enor me per da de vi das
hu ma nas.

Nes ses pe da ços de lei tu ra, de pa rei-
me com o co nhe ci dís si mo, de tan tos
ou tros car na vais, eco no mis ta e ex-
pre si den te do Ban co Cen tral (1999-
2002), Ar mí nio Fra ga, só cio-fun da dor
da Gá vea In ves ti men tos, por tan to ho- 
mem de mer ca do, que, nu ma edi ção
da Fo lha de São Pau lo, de 11 de se tem- 
bro de 2021, diz co bras e la gar tas do
ca pi tão re for ma da do Pla nal to. Per- 
gun ta do so bre o ter mo fe ra fe ri da,
com o qual ro tu lou o ca pi tão, res pon- 
deu: “Ho je fi ca di fí cil ne gar que ele
tem uma es tra té gia, cla ra men te. Não
é boa, nem a que a gen te pre ci sa, mas
ele tem. Is so se de pre en de não tan to
do dis cur so, que é agres si vo e tos co,
mas da prá ti ca. Es sa es tra té gia es tá
dan do er ra do e mui to pe ri go sa. E o

mer ca do, de cer ta ma nei ra, res pon de
a is so.” Nu ma ou tra en tre vis ta da da ao
Es ta dão (edi ção de 15/9/2021), o mer- 
ca do, na voz des se eco no mis ta e ex-
pre si den te do Ban co Cen tral, afir mou
que o Bra sil, a nos sa pá tria ama da, es-
tá em si tu a ção pré-fa li men tar; ou se- 
ja, na ver da de, quis di zer que do que
jei to que as coi sas es tão in do, es tá
qua se fa li do. O mer ca do se en ga nou.
Mas, ora, ora, a não me nos co nhe ci- 
dís si ma He le na Lan dau, ex-di re to ra
do BN DES, que faz do gru po Der ru- 
ban do Mu ros, vem pre gan do a união
de to dos (em pre sá ri os, ban quei ros,
po lí ti cos, eco no mis tas etc.) pa ra com- 
ba ter o ca pi tão-pre si den te, com an-
sei os de di ta dor. Es se gru po de neo-
in con for ma dos bus ca uma ter cei ra
via, por não acei tar a es co lha de mo- 
crá ti ca de Lu la. Mas, a Dra. Ele na (sem
“h”), ao ser per gun ta da so bre co mo
ava li a ria Pau lo Gue des, o gu ru da eco- 
no mia da nos sa pá tria pré-fa li da, dis- 
se que “é a mes ma ava li a ção de sem- 
pre, de 30 anos atrás, 2018 e ho je. Ele é
uma pes soa com ple ta men te iná bil e
sem ne nhu ma no ção da re a li da de. É
um eco no mis ta de pa les tra. Na da do
que es tá acon te cen do me sur pre en-
deu.” E aí, co mo sair da qua se fa lên- 
cia? Se gun do o Sr. Gue des, pri va ti zan- 
do tu do: da ma ta amazô ni ca ao rio Ti- 
e tê. Co mo se vê, nem os mais oti mis- 
tas não es tão con se guin do es con der o
pes si mis mo des se mo men to his tó ri- 
co. So bre tu do por que, em ou tro pe da- 
ço de lei tu ra, a trans Lu a na Ema nu el- 
le, com 18 anos de ida de, se viu agre-
di da em ca sa pe lo pai, por ela ter re-
sis ti do a uma ten ta ti va de es tu pro. A
dú vi da atroz: Lu a na é uma mu lher
tran se xu al, as sim te rá a pro te ção da
Lei Ma ria da Pe nha? O TJ de SP ne gou
a pro te ção. Lu a na trans re cor reu.
Aguar da a de fi ni ção no STJ. As mu lhe-
res trans fi ca rão na ex pec ta ti va. O STJ,
sem que eu se ja vi den te, de ve uni fi car
o en ten di men to, es ten den do a apli ca- 
ção da Lei Ma ria da Pe nha. An tes que
o bem-te-vi vol te a can tar, aguar de- 
mos o re sul ta do des sa pe le ja ju rí di ca.

Minha Biografia

“A vi da não é aqui lo que uma pes- 
soa vi veu, mas sim co mo ela re cor da e
co mo re cor da pa ra con ta-la”. Ga bri el
Gar cia Mar quez, fra se fi nal do li vro
“Vi vir pa ra con tar la.” Sem pre gos tei
de ler e es cre ver, exem plos her da dos
de do na Na dir, mi nha que ri da mãe,
que ti nha pen do res pa ra os ro man ces,
mas nun ca es cre veu ne nhum e pre fe- 
riu bi o gra far fi lhos e ne tos.

Es cre vo pa ra jor nais há mui to tem- 
po e ain da em Ca xi as, na dé ca da de 60
do sé cu lo pas sa do, quan do re tor nei
do Rio de Ja nei ro, de pois, em São Luís,
con ti nu ei es cre ven do ar ti gos e crô ni- 
cas, co mo até ho je; a Fa cul da de de
Eco no mia fui di re tor edi to ri al do jor- 
nal zi nho do Di re tó rio Aca dê mi co, “O
Es ti lo”, e ain da guar do um exem plar.

De tan to es cre ver vi e ram os Li vros,
a par tir de 2007 até es te ano: já são
qua tro em vés pe ra de cin co con tan do
com a mi nha Au to bi o gra fia tor na da

Bi o gra fia, do au tor pe lo au tor, já em
cam pa nha de pré-ven da e lan ça men- 
to vir tu al fi xa do pa ra o dia 8 de no- 
vem bro pró xi mo vin dou ro.

Quan do pen sei em bi o gra fia fiz vá- 
ri os con vi tes, mas nin guém quis as su- 
mir a res pon sa bi li da de; en tão, con fi a- 
do em que nin guém co nhe ce me lhor
vo cê do que vo cê mes mo, en ca rei o
de sa fio. Gra ças a Deus, de pois de
mais de seis me ses, en ca mi nhei os
ori gi nais à Edi to ra.

Mi nha bi o gra fia es tá con ti da em
cin co ca pí tu los ou par tes: Vi vên ci as,
Ro man ces, Vi da pro fis si o nal, Vi a gens
e uma Ga le ria de fo tos, e tem um de- 
sen ro lar cro no ló gi co. Pro cu rei ser fi el
ao que te nho na lem bran ça des de os
tem pos de cri an ça, das nar ra ti vas de
mi nha mãe e ti as Do ni nha e San ta,
nas ca sas on de mo rei, em Ca xi as, São
Luís, Co li nas (an ti go Pi cos), Rio de Ja- 
nei ro, vi a gens e es ta das na ca sa do
meu Au gus to, na rua do Pes pon tão.

Pro cu rei ser dis cre to ao fa lar so bre
ro man ces e vi da pro fis si o nal, e mes- 
mo as sim tal vez al gu mas lem bran ças
ou re fe rên ci as te nham es ca pa do, mas

pen so que fui fi el ao re lem brar e des- 
cre ver os fa tos que re al men te im por-
ta ram, prin ci pal men te os mais ale- 
gres. O ca pí tu lo so bre Vi a gens é uma
ho me na gem à Con cei ção, mi nha
ines que cí vel es po sa, que nos dei xou
em 2013; en tre 2009 e 2012, vi a ja mos
ao ex te ri or se gui da men te com ên fa se
às co me mo ra ções das nos sas Bo das
de Ou ro, em 2011.

Fi nal men te, a Ga le ria de fo tos ten ta
re su mir os mo men tos mais im por tan-
tes vi vi dos em fa mí lia, en tre os pais,
es po sa e fi lhos, des de pou cos me ses
de nas ci do até o Na tal de 2012, quan- 
do a fa mí lia reu ni da po sou pa ra a pos-
te ri da de. Em vir tu de das res tri ções sa- 
ni tá ri as vi gen tes, o lan ça men to ofi ci al
de “Bi o gra fia” se rá em ses são vir tu al,
no dia 8 de no vem bro, em Li vre com
aces so atra vés de ‘link’; uma cam pa- 
nha de pré-ven da, en tre tan to, já es tá
ini ci a da atra vés da Li vra ria AMEI, pa-
ra os que de se ja rem – as sim es pe ro –
re ser var ou ad qui rir o Li vro; no tem po
cer to, uma ses são de au tó gra fos de ve- 
rá ser pro gra ma da à re cep ção dos fa- 
mi li a res e ami gos.

TAI LAI NE CRIS TI NA COS TA - CAR LA RO DRI GUES
In te gran tes do Ob ser va tó rio de Vi o lên cia Po lí ti ca con tra a
Mu lher

Pro ta go nis mo das
mu lhe res na
re for ma elei to ral

Exis te um di zer que a ca da ano ím par há uma re for ma
elei to ral, em 2021 não se ria di fe ren te. De to do mo do, es- 
ta al te ra ção, que se apre sen ta co mo uma com pi la ção
das re gras elei to rais, es tá em rit mo ace le ra do, com a
pre ten são de apli ca ção no plei to que se re a li za rá em
2022. Tra zen do al guns pon tos po lê mi cos, com dis cus- 
sões so bre di ver sas si tu a ções que al te ram re gras exis- 
ten tes, uma das mar cas da re for ma tem si do o pro ta go- 
nis mo das mu lhe res em to da tra mi ta ção do pro ces so le- 
gis la ti vo.

O que não sig ni fi ca que ha ja al gu ma am pli a ção dos
di rei tos ou de po lí ti cas afir ma ti vas pa ra a par ti ci pa ção
das mu lhe res na re da ção pro pos ta e pres tes a ser vo ta da
pe lo se na do, uma vez que a com po si ção do par la men to
bra si lei ro atu al é ma jo ri ta ri a men te mas cu li no. Po rém, a
des pei to dis so, es tá sen do pos sí vel pre sen ci ar a im por- 
tân cia da atu a ção das mu lhe res par la men ta res, sem pre
pro ta go ni zan do o de ba te.

Na Câ ma ra Fe de ral, a par ti ci pa ção das mu lhe res te ve
des ta que, des de a ini ci a ti va do PLP 112/2021 (no vo Có- 
di go Elei to ral), pe la de pu ta da Soraya San tos (PL/RJ) e,
pos te ri or men te, com a re la to ria do pro je to de lei pe la
de pu ta da Mar ga re te Co e lho (PP-PI). Com mais de 900
ar ti gos, a re la to ra de sem pe nhou um pa pel de ar ti cu la- 
ção e sis te ma ti za ção, com vis tas a en ca mi nhar a re da- 
ção ao Se na do com tem po há bil pa ra vo ta ção e en trar
em vi gên cia pa ra o plei to do ano que vem (2022). O Có- 
di go Elei to ral é de 1965 e, há mui to tem po, aguar dá va- 
mos a sis te ma ti za ção das nor mas elei to rais em um só
di plo ma le gal. Por tan to, a con du ção da re la to ra em to do
pro ces so de sis te ma ti za ção das nor mas foi cru ci al pa ra
que o pro je to de um no vo Có di go Elei to ral saís se do pa- 
pel.

Não se po de dei xar de des ta car a atu a ção de di ver sas
de pu ta das, que so ma ram es for ços com a re la to ra do
PLP 112/2021, par ti ci pan do do Gru po de Tra ba lho des- 
ti na do a ela bo rar es tu dos pa ra re for ma da le gis la ção
elei to ral, tais co mo: de pu ta das Ce li na Leão (PP-DF),
Dul ce Mi ran da (MDB-TO) e Li zi a ne Bayer (PSB-RS. No
ple ná rio e nas ar ti cu la ções de bas ti do res, me re cem des- 
ta ques tam bém a atu a ção das de pu ta das Ta lí ria Pe tro ne
(PSOL-RJ), Adri a na Ven tu ra (No vo- SP), Re na ta Abreu
(Po de mos -SP), Ali ce Por tu gal ( PC doB- BA), Joê nia Wa- 
pi cha na (Re de-RR), pri mei ra mu lher in dí ge na a ser elei- 
ta pa ra a Câ ma ra Fe de ral, Te re za Nel ma, pro cu ra do ra da
Mu lher na Câ ma ra dos De pu ta dos, ca da uma de um es- 
pec tro po lí ti co di fe ren te, cons truin do e pro ta go ni zan do
de ba tes so bre a re for ma elei to ral, por ve zes, tra zen do
pro pos tas e re fle xões im por tan tes, em es pe ci al so bre os
di rei tos po lí ti cos das mu lhe res.

Um dos pon tos de avan ço na PEC 28/2021, que foi
apro va da em dois tur nos, pe lo Se na do Fe de ral (22/9) e
te ve a atu a ção da se na do ra e re la to ra Si mo ne Te bet, foi o
in cen ti vo a can di da tu ras de mu lhe res e pes so as ne gras,
atri buin do a elas  a con ta gem em do bro dos vo tos da- 
dos, pa ra fins de dis tri bui ção dos re cur sos dos fun dos
par ti dá rio e elei to ral, sen do uma im por tan te ação afir- 
ma ti va de in clu são de gru pos ti dos co mo mi no ri tá ri os
no par la men to.

 Ain da, a atu a ção de ou tras par la men ta res, co mo a da
se na do ra Eli zi a ne Ga ma (Ci da da nia–MA) se des ta cam,
com apon ta men tos e in ter fe rên ci as na tra mi ta ção da
re for ma po lí ti ca por meio de apre sen ta ção de emen das
im por tan tes, sem pre em de fe sa dos di rei tos po lí ti cos
das mu lhe res e gru pos mi no ri tá ri os no par la men to, des- 
ta ca-se tam bém a atu a ção da se na do ra Lei la Bar ros,
atu al pro cu ra do ra da Mu lher no Se na do Fe de ral.

A atu a ção das par la men ta res e os avan ços al can ça dos
até aqui com a re for ma elei to ral de 2021 pa ra os di rei tos
po lí ti cos das mu lhe res nos le vam a re fle tir so bre a im- 
por tân cia das mu lhe res ocu pan do o par la men to e que o
ca mi nho pa ra ter mos po lí ti cas pú bli cas apro va das sob a
len te de gê ne ro é o au men to da par ti ci pa ção fe mi ni na
no par la men to. Re pre sen ta ti vi da de im por ta, e mu lhe res
fa zem a di fe ren ça nos es pa ços de po der.

São Luís, quinta-feira, 30 de setembro de 2021
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OIM em Porto Príncipe encontra passaportes do Brasil com filhos de haitianos ilegais,
após serem expulsos do Texas. Menores têm entre três e quatro anos de idade

Tra ta ti vas

Por uma das ro tas mais pe ri go sas do
pla ne ta

CRISE MIGRATÓRIA

EUA deporta 30 crianças
brasileiras para o Haiti

Fo to: Raul Ar bo le da

D
es de 19 de se tem bro, 4.300
hai ti a nos de por ta dos pe los
Es ta dos Uni dos de sem bar- 
ca ram em Por to Prín ci pe,

ca pi tal do Hai ti. “Den tro des se gru po,
en con tra mos 30 cri an ças com pas sa- 
por te bra si lei ro, fi lhas de pais e de
mães hai ti a nos”, afir mou ao Cor reio,
por te le fo ne, Giu sep pe Lo pre te, che fe
da Mis são da Or ga ni za ção In ter na ci o- 
nal pa ra as Mi gra ções (OIM) no Hai- 
ti — agên cia da Or ga ni za ção das Na- 
ções Uni das (ONU).

De acor do com ele, to dos os me no- 
res nas ci dos no Bra sil têm en tre 3 e 4
anos e es ta vam acam pa dos na re gião
de Del Rio, no Te xas, após atra ves sa- 
rem a fron tei ra en tre EUA e Mé xi co. “A
Em bai xa da do Bra sil no Hai ti foi in for- 
ma da so bre a si tu a ção. Nós te mos fei- 
to tu do o que po de mos pa ra acom pa- 
nhar o ca so de ca da uma das fa mí li- 
as”, acres cen tou Lo pre te.

Pro cu ra do pe la re por ta gem, o Mi- 

nis té rio das Re la ções Ex te ri o res bra si- 
lei ro con fir mou que foi co mu ni ca do
pe lo Es cri tó rio da OIM no Hai ti so bre
a exis tên cia de me no res com pas sa- 
por te bra si lei ro, en tre os mi lha res de
hai ti a nos re cen te men te de por ta dos
de vol ta ao país ca ri be nho.

De acor do com Lo pre te, as cri an ças
bra si lei ras che ga ram ao Hai ti em bo as
con di ções e pas sa ram por uma tri a- 
gem pa ra ava li a ção da saú de no Ae ro- 
por to In ter na ci o nal Tous saint Lou- 
ver tu re, em Por to Prín ci pe. A OIM dis- 
po ni bi li zou am bu lân ci as e equi pes da
Cruz Ver me lha In ter na ci o nal. “Tam- 
bém co lo ca mos de pron ti dão mé di- 
cos e pes so al de apoio, co mo psi có lo- 
gos. To da a es tru tu ra es tá ati va da no
ae ro por to, a fim de pres tar mos a as- 
sis tên cia ne ces sá ria. As cri an ças bra- 
si lei ras es tão acom pa nha das de su as
res pec ti vas fa mí li as e es tão em ter ri- 
tó rio hai ti a no há al guns di as. Te mos
man ti do con ta to com elas”, co men- 
tou o che fe da Mis são da OIM em Por- 
to Prín ci pe. Ain da se gun do Lo pre te, a
de ci são de re a li zar ex pul sões rá pi das,
en vol ven do até 800 mi gran tes por dia,
foi to ma da pe los Es ta dos Uni dos e co- 
mu ni ca da ao go ver no do Hai ti, que,
por sua vez, acei tou re ce bê-los. 

Lo pre te lem bra que, em ca sos de
de por ta ção su má ria, o de vi do pro ces- 
so le gal e ques tões hu ma ni tá ri as pre- 
ci sam ser res pei ta dos. “Eu in for mei
pes so al men te ao em bai xa dor bra si- 
lei ro no Hai ti, Mar ce lo Baum ba ch, à
em bai xa da e seus as ses so res con su la- 

res.
Iden ti fi ca mos pas sa por tes do Bra- 

sil com es sas cri an ças. É pos sí vel que
en con tre mos mais ca sos co mo es tes,
pois, a ca da dia, fa mí li as de por ta das
de sem bar cam em Por to Prín ci pe”,
ad mi tiu. Ele ex pli cou que mui tas des- 
sas fa mí li as de hai ti a nos vi ve ram por
en tre três e cin co anos em vá ri os paí-
ses da Amé ri ca do Sul e da Amé ri ca
Cen tral, co mo Bra sil, Chi le, Pa na má,
Ve ne zu e la e Colôm bia.

A tra ves sia pe la Flo res ta de Da rién,
na fron tei ra da Colôm bia com o Pa na- 
má, du ra en tre cin co e 10 di as. Hai ti a-
nos têm se ar ris ca do nes ta ro ta re ple-
ta de pe ri gos. Além de or ga ni za ções
cri mi no sas, guer ri lhei ros co lom bi a- 
nos e es tu pra do res re a li zam em bos- 
ca das em uma área de ma ta den sa
equi va len te a 575 mil cam pos de fu te-
bol.

Pe lo ca mi nho, a pró pria sel va im-
põe uma sé rie de de sa fi os e ame a ças:
ser pen tes pe ço nhen tas, rãs ve ne no- 
sas, on ças, es cor piões e cro co di los.
Mui tos mi gran tes pre ci sam en fren tar,
tam bém, as al tas tem pe ra tu ras, a
umi da de, as for tes cor ren te zas de ri- 
os, além da fal ta de água e de co mi da.

Em mé dia, eles gas tam US$ 1.500
no tra je to até os Es ta dos Uni dos, em
bus ca do “so nho ame ri ca no”. No tre-
cho da Flo res ta de Da rién, o cus to pa-
ra dis por de gui as é de US$ 300 por
mi gran te, além de US$ 30 por trans-
por te de ba ga gem.

CAMBOJA

Cães são treinados para detectarem coronavírus

12 CACHORROS DE RAÇA MALINOIS BELGA, TREINADOS PELO CENTRO DE AÇÃO CONTRA AS MINAS, SE UNIRÃO AO COMBATE DA COVID

FOTO: TANG CHHIN

Os es pe ci a lis tas em re mo ção de
mi nas no Cam bo ja co me ça ram a
ades trar ca chor ros – que ge ral men te
são usa dos pa ra ras tre ar ex plo si vos
sub ter râ ne os – pa ra de tec ta rem a co- 
vid-19.

O país, elo gi a do pe la ra pi dez de sua
cam pa nha de va ci na ção – 98% dos
adul tos já re ce beu pe lo me nos uma
do se, se gun do o mi nis té rio da Saú de –
es tá ex pe ri men tan do uma no va es tra- 
té gia pa ra de tec tar a pre sen ça do co- 
ro na ví rus.

Do ze ca chor ros de ra ça ma li nois
bel ga, trei na dos pe lo Cen tro Cam bo- 
ja no de Ação con tra as Mi nas (CMAC),
se uni rão ao com ba te à do en ça, pa ra
iden ti fi ca rem os pa ci en tes que po de- 
ri am ser por ta do res do ví rus sem sa- 
be rem.

O cen tro es pe ra co lo car em prá ti ca
seus co nhe ci men tos téc ni cos em
gran des reu niões, es pe ci al men te em
even tos es por ti vos, de cla rou à AFP

seu di re tor-ge ral, Heng Ra ta na.
Os cães, cri a dos no Cam bo ja, são

es pe ci al men te bons nes ta ta re fa. “Os
ca chor ros são mais efi ca zes que ou- 
tras fer ra men tas”, afir mou.

“De pois de dois me ses e meio, nos- 
sos cães es tão em uma fa se ini ci al de
su ces so e já são ca pa zes de fa re jar a
co vid-19”, dis se à AFP Khom Sokly,
ades tra dor do cen tro si tu a do na pro- 
vín cia de Kam pong Chhang (cen tro).

Qua tro de les são ca pa zes de de tec- 
tar a co vid-19 co lo ca da em um tu bo
de um me tro de com pri men to em
me nos de um mi nu to, afir mou, en- 
quan to os ou tros oi to pra ti cam a de- 
tec ção de odo res em um es pa ço aber- 
to. “No fu tu ro, es pe ro que os cães pos- 
sam par ti ci par da pre ven ção ou re du- 
ção da co vid-19”, des ta cou Khom
Sokly.

Os fun ci o ná ri os do CMAC es ti mam
que pre ci sa rão de mais al guns me ses
de trei na men to.

Qua se três dé ca das de guer ra ci vil e
bom bar dei os dos Es ta dos Uni dos a
par tir da dé ca da de 1960 trans for ma- 
ram o Cam bo ja em um dos paí ses
mais mi na dos do mun do. O rei no se
com pro me teu a eli mi nar to dos os dis- 
po si ti vos ex plo si vos não de to na dos
até 2025. Vá ri as or ga ni za ções tra ba-
lham com es pe ci a lis tas em re mo ção
de mi nas, cães fa re ja do res e até mes- 
mo ra tos pa ra al can çar es te ob je ti vo.

Ou tros paí ses tam bém usam ca-
chor ros na lu ta con tra a co vid-19, co- 
mo Equa dor e Itá lia, on de os ani mais
são trei na dos pa ra de tec ta rem o ví rus
no su or hu ma no em um hos pi tal de
Ro ma.

Cam bo ja evi tou em gran de par te
uma epi de mia em mas sa du ran te to-
do 2020, mas os ca sos re gis tra dos pas- 
sa ram nos úl ti mos me ses de 20.000
pa ra 110.000 e o país to ta li za 2.200
mor tes.

COVID-19 E GRIPE

Saúde suspende intervalo
para vacinação

PRODUÇÃO DE ANTICORPOS É SÓ UMA PARTE DA  IMUNIZAÇÃO

O Mi nis té rio da Saú de re co men dou a sus pen são do
in ter va lo en tre a apli ca ção das va ci nas con tra a co vid-19
e con tra o ví rus In flu en za, cau sa dor da gri pe. A in for ma- 
ção foi con fir ma da pe lo ti tu lar da pas ta, Mar ce lo Quei- 
ro ga, em re de so ci al.

“Pro te ção em do se du pla: a no va re co men da çao do
@min sau de re ti ra o in ter va lo en tre as va ci nas da in flu- 
en za e da #Covid19. A va ci na da gri pe po de ser apli ca da
a par tir dos 6 me ses de vi da. To da po pu la ção po de ir a
um pos to de saú de e ga ran tir sua imu ni za ção con tra a
gri pe!”, dis se Quei ro ga por meio de sua con ta no Twit ter.

O mi nis tro não in for mou quan do a no va re co men da- 
ção vai co me çar a va ler. A de ci são foi to ma da após reu- 
nião da Câ ma ra Téc ni ca de As ses so ra men to em Imu ni- 
za ção (CTAI) que re co men dou ao Mi nis té rio da Saú de o
fim do pra zo mí ni mo pa ra a apli ca ção en tre as va ci nas,
com o ob je ti vo de au men tar a va ci na ção con tra as du as
do en ças.

Atu al men te, o Pro gra ma Na ci o nal

de Imu ni za ção (PNI), diz que o

in ter va lo en tre a va ci na ção con tra a

co vid-19 e o do imu ni zan te con tra

a In flu en za de ve ser de no mí ni mo

14 di as.

O in ter va lo tam bém va le pa ra as ou tras va ci nas do
Ca len dá rio Na ci o nal de Va ci na ção.

Coreia do Norte testa
novo míssil hipersônico

A COREIA DO NORTE DISPAROU O MÍSSIL EM DIREÇÃO AO MAR

O mís sil dis pa ra do a par tir da cos ta les te da Co reia do
Nor te, nes sa ter ça-fei ra (28), foi um no vo mís sil hi persô- 
ni co de sen vol vi do re cen te men te pe lo país, anun ci ou a
agên cia es ta tal nor te-co re a na KC NA.

A Co reia do Nor te dis pa rou o mís sil em di re ção ao
mar a par tir de sua cos ta les te, afir ma ram as for ças mi li- 
ta res da Co reia do Sul, de pois que o go ver no nor te-co re- 
a no pe diu que os Es ta dos Uni dos pa rem com seus “pa- 
drões du plos” so bre pro gra mas ar ma men tis tas, pa ra
que as ne go ci a ções di plo má ti cas pos sam ser re to ma- 
das.

 O de sen vol vi men to do sis te ma de ar mas au men ta
a ca pa ci da de de fen si va da Co reia do Nor te, dis se a KC- 
NA.

O lí der nor te-co re a no, Kim Jong Un, não ins pe ci o nou
o lan ça men to, de acor do com a re por ta gem. “No pri- 
mei ro lan ça men to-tes te, os ci en tis tas de De fe sa Na ci o- 
nal con fir ma ram o con tro le de na ve ga ção e a es ta bi li da- 
de do mís sil na se ção ati va”, in for mou a agên cia.

A KC NA  dis se ain da que o mís sil, cha ma do Hwa song-
8, per for mou de acor do com su as es pe ci fi ca ções téc ni- 
cas, “in cluin do a ma no bra bi li da de e as ca rac te rís ti cas
de voo pla na dor da ogi va hi persô ni ca de sa ne xa da”. 

Tan to a Co reia do Nor te quan to a Co reia do Sul fi ze- 
ram tes tes de mís seis ba lís ti cos no dia 15 de se tem bro,
no úl ti mo epi só dio de uma cor ri da ar ma men tis ta na
qual os dois paí ses de sen vol ve ram ar mas ca da vez mais
so fis ti ca das, en quan to as ini ci a ti vas de ne go ci a ções pa- 
ra di mi nuir as ten sões se mos tram in fru tí fe ras.

São Luís, quinta-feira, 30 de setembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, através de sua Comissão Setorial de 
Licitação – CSLIC, torna público aos interessados que realizará a licitação em epígrafe no DIA 22 DE 
OUTUBRO DE 2021, ÀS 10H, pelo site eletrônico www.comprasnet.gov.br, cujo objeto trata-se da 
Aquisição de bebedouros, para atender a SEAP. O edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados nos sites https://www.gov.br/compras/pt-br e http://seap.ma.gov.br/pregoes-online/, 
podendo, em caso de problemas nos sites acima, ser adquirido gratuitamente na CSLIC/SEAP, através 
dos e-mails: cslicseap@gmail.com ou cslic@seap.ma.gov.br, durante os dias úteis, das 08h às 12h e 
das 14h às 18h.

São Luís/MA, 29 de setembro de 2021
LARISSA ARAGÃO CHAVES CAVALCANTE
Presidente da Comissão Setorial de Licitação

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSLIC
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 76/2021- CSLIC/SEAP
PROCESSO Nº 188651/2021 - SEAP

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, através de sua Comissão Setorial de 

Licitação – CSLIC, torna público aos interessados que realizará a licitação em epígrafe no DIA 15 DE 

OUTUBRO DE 2021, ÀS 10H, pelo site eletrônico www.comprasnet.gov.br, cujo objeto trata da 

contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza e diversos, 

visando atender às demandas desta Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP. O 

edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sites https://www.gov.br/compras/pt-br e 

http://seap.ma.gov.br/pregoes-online/, podendo, em caso de problemas nos sites acima, ser adquirido 

gratuitamente na CSLIC/SEAP, através dos e-mails: cslicseap@gmail.com ou cslic@seap.ma.gov.br, 

durante os dias úteis, das 08h às 12h e das 14h às 18h.

São Luís/MA, 28 de setembro de 2021

LARISSA ARAGÃO CHAVES CAVALCANTE

Presidente da Comissão Setorial de Licitação

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSLIC
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 69/2021- CSLIC/SEAP
PROCESSO Nº 74522/2021 - SEAP

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, através de sua Comissão Setorial de 

Licitação – CSLIC, torna público aos interessados que realizará a licitação em epígrafe NO DIA 20 DE 

OUTUBRO DE 2021, ÀS 14H30, pelo site eletrônico www.comprasnet.gov.br, cujo objeto trata do 

Registro de preços para eventual e futura aquisição de insumos e equipamentos complementares 

para a  reforma e fabricação de cadeiras escolares e de escritório. O edital e seus anexos estão à 

disposição dos interessados nos sites https://www.gov.br/compras/pt-br e 

http://seap.ma.gov.br/pregoes-online/, podendo, em caso de problemas nos sites acima, ser adquirido 

gratuitamente na CSLIC/SEAP, através dos e-mails: cslicseap@gmail.com ou cslic@seap.ma.gov.br, 

durante os dias úteis, das 08h às 12h e das 14h às 18h.

São Luís/MA, 28 de setembro de 2021

LARISSA ARAGAO CHAVES CAVALCANTE

Pregoeira - CSLIC/SEAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSLIC
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 75/2021-SRP - CSLIC/SEAP
PROCESSO Nº 119973/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE 

MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, TIPOS DIVERSOS, PARA ATENDER À DEMANDA DO 

HOSPITAL DA ILHA, UNIDADE ADMINISTRADA PELA EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item.

DATA DA ABERTURA: 15/10/2021, às 09h, horário de Brasília-DF.

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

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

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

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

maiane.lobao@emserh.ma.gov.br.br ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 27 de setembro de 2021

Maiane Rodrigues Corrêa Lobão

Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 317/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 162.882/2021 – EMSERH

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

LABORATORIAIS EM ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE DE 

PRONTO ATENDIMENTO – UPA DE PAÇO DO LUMIAR- MA.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.

DATA DA ABERTURA: às 14h30, do dia 26/10/2021, horário de Brasília/DF. ID nº [898398].

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

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

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

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

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

São Luís (MA), 24 de setembro de 2021

Francisco Assis do Amaral Neto

Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 318/2021-CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 87.392/2021 - EMSERH

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
MÉDICO-HOSPITALARES, TIPO DIVERSOS XV, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS 
UNIDADES HOSPITALARES ADMINISTRADAS PELA EMSERH, EM CONSONÂNCIA COM AS 
ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.
DATA DA ABERTURA: às 08h30, do dia 15/10/2021, horário de Brasília/DF. ID nº [898425].
Local de Realização: Sistema Licitações-e: www.licitacoes-e.com.br.
Edital e demais informações estão disponíveis no site da EMSERH (www.emserh.ma.gov.br).
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou 
amaral.neto@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 27 de setembro de 2021
Francisco Assis do Amaral Neto
Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 319/2021-CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 152.653/2021 - EMSERH

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de exames de apoio diagnóstico por 

imagem para execução dos exames de Endoscopia Digestiva, Colonoscopia e 

Retossigmoidoscopia, incluindo o fornecimento dos materiais de insumos, incluindo pinças, recursos 

humanos complementares, equipamentos (em comodato) e manutenção dos mesmos, software 

necessários para realização e emissão/entrega de laudos, assim como, possíveis procedimentos 

terapêuticos em atendimento à demanda do Hospital de Câncer do Maranhão – Tarquínio Lopes Filho.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por LOTE.

DATA DA ABERTURA: 26/10/2021, às 09h, horário de Brasília-DF.

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

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

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

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

maiane.lobao@emserh.ma.gov.br.br ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 24 de setembro de 2021

Maiane Rodrigues Corrêa Lobão

Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 315/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 105.046/2021 – EMSERH

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

São Luís,  27 de setembro de 2021

Marcelo Farias
Pregoeiro da ALEMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2021-CPL/AL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0926/2021-AL

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO – ALEMA torna 
público que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, no dia 14 de outubro às 
09:30h, pelo sitio www.comprasnet.gov.br/compras/pt-br/ para “Contratação da prestação de 
serviços de natureza contínua de Radiodifusão de Sons e Imagens -  Emissora de TV, que 
retransmita seus sinais no Estado do Maranhão através do Serviço de Retransmissão de TV 
com recepção do sinal via satélite – RTV, para transmitir, ao vivo, nas RTV´s  as Sessões 
Ordinárias, Extraordinárias, Solenes, Audiências Públicas e dos Informativos de Utilidade 
Pública da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão – ALEMA, quantidades e 
exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência. O edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados nos sítios www.comprasnet.gov.br/compras/pt-br/ e 
www.al.ma.leg.br no link Licitações, podendo ainda ser adquirido gratuitamente na 
CPL/ALEMA, localizada na avenida jerônimo de Albuquerque, Terreo – Palacio Manuel 
Beckman, através da apresentação de dispositivo de armazenagem eletrônica (cd, pen drive, 
etc.), durante os dias úteis, das 08:00 às 14:00. 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

CNPJ: 06.229.975/0001-72
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021. A 
Prefeitura Municipal de Bom Jardim, Estado do Maranhão, através 
da sua Comissão Permanente de Licitação - CPL, nos termos da Lei 
Federal nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações posteriores, 
torna público que fará realizar licitação na Modalidade TOMADA DE 
PREÇOS, sob o Regime de Empreitada por preço Global, do tipo 
menor preço global, às 14h00min (Quatorze  horas) do dia 15 de 
outubro de 2021 na sala da Comissão Permanente de licitações 
cujo objeto é a Contratação de pessoa jurídica especializada para a 
realização de recuperação de estradas vicinais nos trechos entre os 
Povoados Rapadurinha ao povoado Novo Caru no Município de 
Bom Jardim/MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis 
no prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, 
onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos 
mediante o recolhimento da importância de R$50,00 (cinquenta 
reais) feito exclusivamente através de documento de Arrecadação 
Municipal (DAM), Av. José Pedro Vasconcelos, S/N, Bom Jardim -  
Maranhão - Brasil - CEP 65.380-000, e demais informações no 
e-mail prefeiturabomardimcpl@gmail.com. Bom Jardim/MA, 22 
de setembro de 2021. Ingrid Silva dos Santos - Presidente da 
CPL. Portaria N° 17.2021/GB

ABERTURA DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE 
INTERESSE NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO 

À INSTALAÇÃO DO PA AMARANTE, MA
A Caixa Econômica Federal torna público sua pesquisa de mercado para compor estudos 

quanto à viabilidade na locação de imóvel pronto, localizado em toda área urbana do 

município de Amarante, MA, preferencialmente nos trechos da RUA RIO BRANCO – CENTRO 

até AV DEP LA ROQUE – CENTRO, da AV DEP LA ROQUE – CENTRO até a RUA 21 DE 

ABRIL – CENTRO, da RUA 21 DE ABRIL – CENTRO até a RODOVIA MA 122 – CENTRO 

e da RODOVIA MA 122 – CENTRO até a RUA RIO BRANCO - CENTRO. O imóvel deve 

possuir documentação regularizada junto aos órgãos públicos, ter idade aparente de até 10 

anos, possuir área mínima de 150m² e máxima de 200m², com pé direito mínimo de 3,5m, 

em um único pavimento (térreo), com vão interno livre de colunas. Deverá possuir sanitários 

e área de estacionamento, conforme exigências da Prefeitura local. Os interessados devem 

encaminhar carta de manifestação de interesse na possível locação e indicação do imóvel, 

contendo: 1) Endereço completo do imóvel, área construída em m² e dados para contato 

oferta do imóvel assinada; 2) Registro Geral de Imóveis (RGI) em nome do proponente; 3) 

Fotos do imóvel; 4) Planta baixa com área (se houver). Os documentos devem ser enviados 

através do e-mail ceogi04@caixa.gov.br e os documentos originais entregues no endereço: 

Rua das Marrecas, no 20 – 12o Andar – Torre 3 – Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20.031-120 

ou em qualquer Agência da CAIXA, destinado à CEOGI, aos cuidados de Juliana ou Janice 

Esclarecemos que a pesquisa de mercado ficará aberta ao recebimento das ofertas de 
imóveis até que se torne público o seu encerramento.

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2021 

ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO. A Prefeitura Municipal de Itaipava 
do Grajaú/MA, através de sua Pregoeira e equipe de apoio, torna público para conhecimento 
de todos os interessados, que o PP 044/2021, tendo por objeto Contratação de empresa para 
aquisição de material de construção, conforme Termo de Referência, em atendimento as neces-
sidades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento de Itaipava do Grajaú/MA, 
com Recebimento e abertura dos envelopes de Habilitação e Proposta de Preços prevista para 
às 15h00min do dia 28 de setembro de 2021, fica ADIADO sine die, motivado pela queda de 
conexão à internet. Para mais esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endere-
ço eletrônico: cplitaipava@gmail.com e/ou tel.: (99) 98515-1121. Itaipava do Grajaú – MA, 28 
de setembro de 2021. Auricélia de Sousa da Silva – Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2021. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nina 
Rodrigues/MA, instituída pela Portaria de nº 12/2021-GP, torna público que no dia 18/10/2021 ás 09h:00 
(nove) e sua sede na Praça Rui Fernandes Costa s/n - Centro - Nina Rodrigues/MA, serão recebidos os 
envelopes contendo a Documentação de habilitação e Proposta de Preços e iniciada a abertura dos envelopes 
relativos a Tomada de Preços em epigrafe do tipo menor preço global de interesse desta Prefeitura Municipal, 
nos termos da Lei 8.666/93 e demais alterações, atendidas as especificações e formalidades. OBJETO: 
Contratação de empresa para Construção de uma Praça do Produtor na Sede do município de Nina Rodrigues/
MA. OBSERVAÇÃO: O Edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª 
feira, no horário das 08h:00 (oito horas) às 12h:00 (doze horas) e poderá ser obtido mediante recolhimento da 
importância de R$ 100,00 (cem) reais, também estarão disponível no meio eletrônico: https://ninarodrigues.
ma.gov.br, onde poderá ser consultado ou solicitado gratuitamente pelo email licitacaopmnina@hotmail.com. 
Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço ou pelo Telefone (98) 99185-1853 – Nina Rodrigues – MA. 
Nina Rodrigues - MA, 29 de Setembro de 2021. João Batista Bezerra de Sousa - Presidente.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 34/2021-CPL PROCESSO ADM. Nº 
76/2021-SEMAD. A Prefeitura Municipal de Pindaré-Mirim/MA, CNPJ: 06.189.344.0001-77, através 
da Comissão de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 14 
de outubro de 2021, às 08:00hs (oito horas),  Licitação para Registro de Preços na modalidade Pregão na 
forma Eletrônica, objetivando a contratação de empresa visando futuro e eventual prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva de cartuchos e toners com aquisição e reposição de peças para impressoras 
e multifuncionais, de interesse das diversas secretarias, da Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim - MA, 
conforme detalhamentos constantes no Anexo I - Termo de Referência, em sessão pública on-line por meio de 
recursos de tecnologia da informação – INTERNET através do site www.licitanet.com.br. Com fundamentação 
na Lei Federal nº 10.520/02, no Decreto Federal nº 10.024/2019, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações, 
na Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 
8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame. O Edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados por intermédio de sistema eletrônico, qual seja www.licitanet.com.br; bem como no Mural 
de licitações do SACOP TCE ou Portal da Transparência do Município ou poderá ser solicitado através do 
e-mail cpl.pindaremirim@hotmail.com ou ainda na sede da Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação-CPL onde poderão ser obtidos e consultados gratuitamente mediante apresentação de mídia gravável 
(pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h, no endereço Avenida Elias Haikel nº 11, Centro, CEP 65.370-000.  
Pindaré Mirim/MA, 29 de setembro de 2021. Alexandre Colares Bezerra Junior. Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 35/2021-CPL PROCESSO ADM. Nº 
77/2021-SEMAD. A Prefeitura Municipal de Pindaré-Mirim/MA, CNPJ: 06.189.344.0001-77, através 
da Comissão de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 14 
de setembro de 2021, às 15:00 hs (quinze horas).  Licitação para Registro de Preços na modalidade 
Pregão na forma Eletrônica, objetivando a contratação de empresa para eventual e futura prestação 
de serviços de limpeza de fossas sépticas e serviços de dedetização para atender as necessidades 
das secretarias do município de Pindaré Mirim - MA, conforme detalhamentos constantes no Anexo 
I - Termo de Referência. Com fundamentação na Lei Federal nº 10.520/02, Lei Complementar nº 
123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de 
outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame. O Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados por intermédio do Mural de licitações do SACOP TCE ou Portal da Transparência do 
Município ou poderá ser solicitado através do e-mail cpl.pindaremirim@hotmail.com ou ainda na 
sede da Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL onde poderão ser obtidos e 
consultados gratuitamente mediante apresentação de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 
8h às 12h, no endereço Avenida Elias Haikel nº 11, Centro, CEP 65.370-000.  Pindaré Mirim/MA, 29 
de setembro de 2021. Alexandre Colares Bezerra Junior. Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.º 08/2021-CPL. PROCESSO ADM. Nº 
78/2021-SEMAD. A Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim-MA, CNPJ: 06.189.344.0001-
77, através do seu Presidente da CPL, torna público para conhecimento dos interessados que  
realizará no dia 21 de outubro de 2021, às 08:30hs (oito trinta horas). Licitação na modalidade 
Tomada de Preços nº 08/2021, objetivando a Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de pavimentação asfáltica nos povoados do Município de Pindaré 
Mirim – MA. Com fundamentação na Lei Federal nº Lei nº 8.666/1993 e de outras normas 
aplicáveis ao objeto deste Certame. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados 
no Mural de licitações do SACOP TCE ou Portal da Transparência do Município ou poderá ser 
solicitado através do e-mail cpl.pindaremirim@hotmail.com ou ainda na sede da Prefeitura, 
na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL onde poderão ser obtidos e consultados 
gratuitamente mediante apresentação de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 
12h, no endereço Avenida Elias Haikel nº 11, Centro, CEP 65.370-000.  Pindaré Mirim/MA, 29 
de setembro de 2021. Alexandre Colares Bezerra Junior. Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.º 09/2021-CPL. PROCESSO ADM. Nº 
79/2021-SEMAD. A Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim-MA, CNPJ: 06.189.344.0001-
77, através do seu Presidente da CPL, torna público para conhecimento dos interessados que  
realizará no dia 21 de outubro de 2021, às 10:45hs (dez quarenta cinco horas). Licitação na 
modalidade Tomada de Preços nº 09/2021, objetivando a Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de pavimentação asfáltica nos bairros do Município de Pindaré 
Mirim – MA. Com fundamentação na Lei Federal nº Lei nº 8.666/1993 e de outras normas 
aplicáveis ao objeto deste Certame. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados 
no Mural de licitações do SACOP TCE ou Portal da Transparência do Município ou poderá ser 
solicitado através do e-mail cpl.pindaremirim@hotmail.com ou ainda na sede da Prefeitura, 
na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL onde poderão ser obtidos e consultados 
gratuitamente mediante apresentação de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 
12h, no endereço Avenida Elias Haikel nº 11, Centro, CEP 65.370-000.  Pindaré Mirim/MA, 29 
de setembro de 2021. Alexandre Colares Bezerra Junior. Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.º 10/2021-CPL. PROCESSO ADM. Nº 
80/2021-SEMAD. A Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim-MA, CNPJ: 06.189.344.0001-
77, através do seu Presidente da CPL, torna público para conhecimento dos interessados que  
realizará no dia 21 de setembro de 2021, às 14:00hs (quatorze horas). Licitação na modalidade 
Tomada de Preços nº 10/2021, objetivando a Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de pavimentação asfáltica nos bairros Aline Salgado e Vila Mariana no 
Município de Pindaré Mirim – MA. Com fundamentação na Lei Federal nº Lei nº 8.666/1993 e 
de outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame. O Edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados no Mural de licitações do SACOP TCE ou Portal da Transparência do 
Município ou poderá ser solicitado através do e-mail cpl.pindaremirim@hotmail.com ou ainda 
na sede da Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL onde poderão ser 
obtidos e consultados gratuitamente mediante apresentação de mídia gravável (pen-drive), de 
2ª a 6ª feira, das 8h às 12h, no endereço Avenida Elias Haikel nº 11, Centro, CEP 65.370-
000.  Pindaré Mirim/MA, 29 de setembro de 2021. Alexandre Colares Bezerra Junior. Prefeito 
Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no 
Estado do Maranhão – Sescoop/MA, por intermédio do Pregoeiro 
e Equipe de Apoio nomeados através da Portaria SESCOOP/MA 
n.º 02/2019, torna público, para os interessados, que realizará 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço por 

lote, em sessão pública eletrônica a partir das 09h30min (horário 
de Brasileira – DF) do dia 13/10/2021,através do site www.

licitacoes-e.com.br , destinada à contratação de pessoa jurídica 
especializada no fornecimento de serviços gráficos e divulgação 
para atendimentos das demandas da área finalística e uso 
institucional, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES 
ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.O procedimento 
licitatório obedecerá, integralmente, ao Regulamento de 
Licitações e Contratos do Sescoop, aprovado pela Resolução nº. 
850, de 28 de fevereiro de 2012 e demais normas regulamentares 
aplicáveis. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no 
endereço www.licitacoes-e.com.br e www.somoscooperativismo-
ma.coop.br/editais- licitacoes.
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V Foram contemplados municípios incluídos no Plano Mais IDH. A ação, que integra o
programa Comida na Mesa, ocorreu no Palácio dos Leões

PLANO MAIS IDH

Flávio Dino distribui
pescado para 30 cidades

Dan do con ti nui da de às ações do
Go ver no do Es ta do pa ra ga ran tir ali- 
men to a quem mais pre ci sa, nes ta
quar ta-fei ra (29) o go ver na dor Flá vio
Di no en tre gou 100 to ne la das de pes- 
ca do, be ne fi ci an do mi lha res de fa mí- 
li as ma ra nhen ses. Fo ram con tem pla- 
dos mu ni cí pi os in cluí dos no Pla no
Mais IDH. Pa ra a ini ci a ti va, o Go ver no
in ves tiu cer ca de R$ 1,5 mi lhão. A
ação, que in te gra o pro gra ma Co mi da
na Me sa, ocor reu no Pa lá cio dos
Leões.

“Es ta ação tem uma du pla im por- 
tân cia, por au men tar a pro te ção so ci- 
al to dos os di as, com no vos res tau ran- 
tes po pu la res, ces tas bá si cas, o Va le

Gás e ago ra, nes sa ver ten te do Mais
Pes ca do. Ain da, pe lo fa to des se mer- 
ca do vi ver cri se con jun tu ral, que le- 
vou à que da da pro du ção de pes ca- 
dos, por con ta de um pro ble ma con- 
cre to que ocor reu em ou tros es ta dos,
mas não atin giu o Ma ra nhão. É im- 
por tan te afir mar a se gu ran ça sa ni tá- 
ria da pro du ção ma ra nhen ses. Es ta- 
mos acom pa nhan do os pro du to res e
não há ne nhu ma ra zão pa ra ha ver re- 
tra ção no con su mo de pes ca do e es sa
ação afir ma a im por tân cia des se pro- 
du to na ali men ta ção do po vo do nos- 
so es ta do. Re a li za re mos ou tras com- 
pras e ou tras en tre gas, pe la al ta re le- 
vân cia des ta ação, que irá con ti nu ar”,
afir mou o go ver na dor Flá vio Di no.

O vi ce-go ver na dor Car los Bran dão
pon tu ou o re for ço do pro gra ma no
aces so à ali men ta ção aos ma ra nhen- 
ses que mais ne ces si tam. “O pro gra- 
ma ga ran te a se gu ran ça ali men tar e
des mis ti fi ca a no tí cia de que o pes ca- 
do no Ma ra nhão es ta ria com a do en ça
da ‘uri na ne gra’. Os ór gãos de re fe rên- 
cia no Es ta do já mos tra ram que is so
não exis te. Por is so, es ta mos mos tran- 
do que pre ci sa mos e de ve mos con su- 
mir nos so pes ca do, ga ran tir os pro je- 
tos de pis ci cul tu ra que ge ram em pre- 
go e pre ci sam de apoio”, res sal tou
Bran dão.

O Pla no Mais IDH é uma ação do
Go ver no do Es ta do, cri a do pa ra ele var
o Ín di ce de De sen vol vi men to Hu ma- 
no (IDH) de mu ni cí pi os ma ra nhen- 
ses. A ini ci a ti va agre ga mais de 40 pro- 
je tos, com in te gra ção de po lí ti cas pú- 
bli cas, a par tir do de sen vol vi men to
lo cal, e cons truin do so lu ções de in te- 
res se pa ra mu ni cí pi os e po pu la ções
mais vul ne rá veis. O pla no as se gu ra
ain da, be ne fí ci os di ver sos co mo o
pro gra ma Es co la Dig na, Res tau ran te

Po pu lar, Mais Bol sa Fa mí lia, For ça Es-
ta du al de Saú de e ações de in fra es tru- 
tu ra. O Mais IDH es tá em vi gor des de
2015.

O pre fei to de Afon so Cu nha, Ar qui- 
me des Ba ce lar, fri sou a im por tân cia
do pro gra ma de Go ver no. “É uma
ben ção es te mo men to, le van do pa ra
nos sa ci da de mais um be ne fí cio com
a en tre ga des te pes ca do. Um ali men to
nu tri ti vo e que de ve che gar à me sa
dos que pre ci sam. Sa be mos do mo-
men to di fí cil que se vi ve, da cri se na
ven da do pes ca do em al guns es ta dos
e aqui, te mos a ale gria em po der ga- 
ran tir es te ali men to ao nos so po vo”,
des ta cou.

Con tem pla dos
As ci da des be ne fi ci a das fo ram

Afon so Cu nha (1.357 kg), Água Do ce
do Ma ra nhão (2.842 kg), Al dei as Al tas
(5.818 kg), Ama pá do Ma ra nhão
(1.598 kg), Arai o ses (10.515 kg), Ara me
(7.470 kg), Be lá gua (1.640 kg), Bre jo de
Areia (1.950 kg), Ca ja ri (4.420 kg),
Cen tro No vo do Ma ra nhão (4.981 kg),
Con cei ção do La go-Açu (2.249 kg),
Fer nan do Fal cão (2.265 kg), Go ver na- 
dor New ton Bel lo (2.719 kg), Itai pa va
do Gra jaú (2.791 kg), Pe dro do Ro sá rio
(5.686 kg) e Pri mei ra Cruz (3.493 kg).

Tam bém re ce be ram o pes ca do os
mu ni cí pi os de Je ni pa po dos Vi ei ras
(3.767 kg), La goa Gran de do Ma ra- 
nhão (2.534 kg), Ma ra já do Se na (1.773
kg), Mi la gres do Ma ra nhão (1.720 kg),
San ta Fi lo me na (1.610 kg), San ta na do
Ma ra nhão (3.016 kg), San to Ama ro do
Ma ra nhão (3.446 kg), São Fran cis co
do Ma ra nhão (2.924 kg), São João do
Ca rú (3.330 kg), São João do Só ter
(5.726 kg), São Rai mun do do Do ca Be-
zer ra (1.496 kg), São Ro ber to (1.190
kg), Sa tu bi nha (3.181 kg) e Ser ra no do
Ma ra nhão (2.492 kg).

SECRETÁRIO DO TRABALHO

Jowberth Alves é eleito vice-presidente da Região Nordeste
O se cre tá rio es ta du al do Tra ba lho e 

da Eco no mia So li dá ria do Ma ra nhão, 
Jow berth Al ves, foi elei to, nes ta quar- 
ta-fei ra (29), vi ce-pre si den te da Re- 
gião Nor des te do Fon set, du ran te a 
116ª reu nião or di ná ria do Fó rum Na- 
ci o nal de Se cre ta ri as do Tra ba lho 
(Fon set).

A reu nião, que acon te ceu em Bra sí- 
lia, ele geu uma no va me sa di re to ra e 
tam bém o no vo pre si den te na ci o nal 
do fó rum, Al be res Lo pes, se cre tá rio 
es ta du al do Tra ba lho, Em pre go e Ren- 
da do Per nam bu co.

O ges tor des ta ca a 

atu a ção do go ver na dor 

Flá vio Di no, nas 

po lí ti cas pú bli cas de 

ge ra ção de em pre go e 

ren da, que o le va ram a 

as su mir a vi ce-

pre si dên cia da Re gião 

Nor des te pe lo Fon set.

“As su mo mais es te com pro mis so 
que le va a ex ce lên cia da ges tão do go- 
ver na dor Flá vio Di no na de fe sa dos 
nos sos tra ba lha do res, que o ele ge ram 
co mo me lhor go ver na dor do Bra sil. 
Po lí ti cas pú bli cas que tra zem a se gu- 
ran ça e que mos tram re sul ta dos pa ra 
nos sa po pu la ção, as sim tam bém atu- 
a re mos no Fon set”, ana li sou o ges tor.

Além da elei ção da no va pre si dên- 
cia e me sa di re to ra, o en con tro com

Fó rum

TITULARES DAS SECRETARIAS ESTADUAIS DE TRABALHO FORMAM A FONSET

se cre tá ri os es ta du ais de to do o país 
pau tou me di das co mo a am pli a ção 
do Sis te ma Na ci o nal de Em pre go (SI- 
NE), apre sen ta ção do Pla no de Ações 
e Ser vi ços (PA ES 2021) e or ça men to 
do Fun do de Am pa ro ao Tra ba lha dor 
(FAT) pa ra 2022.

“Nos sa vin da aqui tam bém é pa ra 
apre sen tar mos as de man das ao Go- 
ver no Fe de ral, a exem plo da ne ces si- 
da de das am pli a ções das agên ci as do 
SI NE, um tra ba lho que já tem si do re- 
a li za do pe lo go ver no Flá vio Di no, co- 
mo a uni da de mais re cen te en tre gue, 
a uni da de de Ba ca bal. O Fon set é de 
su ma im por tân cia pa ra que pos sa- 
mos tro car ex pe ri ên ci as e de ba ter 
me di das e es tra té gi as e as sim avan çar 
na em pre ga bi li da de pa ra os nos sos 
jo vens, mu lhe res, pa ra co mu ni da de 

LGBTQIA+ e nos sos tra ba lha do res em 
ge ral”, afir mou o Jow berth Al ves.

O Fon set é uma so ci e da de ci vil 
cons ti tuí da por ti tu la res das se cre ta ri- 
as es ta du ais de Tra ba lho e mais a Se- 
cre ta ria de Tra ba lho do Dis tri to Fe de- 
ral. 

Cri a do no fi nal dos anos 80, é um 
im por tan te es pa ço de diá lo go e tro ca 
de ex pe ri ên cia en tre os es ta dos e o 
Go ver no Fe de ral.

Den tre ou tras fi na li da des, o fó rum 
tem por ob je ti vo de fi nir e fir mar po si- 
ções em tor no de pro ble mas re la ci o- 
na dos ao mun do do tra ba lho, co mo 
for ta le cer a par ti ci pa ção dos es ta dos 
na de fi ni ção de po lí ti cas pú bli cas.

ALIMENTAÇÃO POPULAR

Restaurante  da Educação
oferta 500 almoços por dia

O RESTAURANTE FICA NA RUA DO EGITO,  CENTRO HISTÓRICO.

Inau gu ra do no úl ti mo sá ba do (25) pe lo go ver na dor
Flá vio Di no, o Res tau ran te da Edu ca ção es tá fun ci o na do
de for ma hí bri da, ofer tan do di a ri a men te 500 al mo ços,
no va lor de R$ 3 re ais. O res tau ran te é co or de na do pe la
Se cre ta ria do De sen vol vi men to So ci al (Se des), por meio
da se cre ta ria de Se gu ran ça Ali men tar e Nu tri ci o nal (Sa- 
san).

O Res tau ran te da Edu ca ção é des ti na do pa ra ser vi do- 
res e es tu dan tes da edu ca ção bá si ca das re des es ta du al e
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 na Uni da de Re gi o nal de Edu ca ção de São Luís,
que abran ge os mu ni cí pi os de São Luís, São Jo sé de Ri- 
ba mar, Pa ço do Lu mi ar, Ra po sa e Al cân ta ra. O res tau- 
ran te es tá lo ca li za do na rua do Egi to, nº 272, Cen tro His- 
tó ri co.

O se cre tá rio da Se des, Már cio Ho nai ser, ex pli ca que,
nes te pri mei ro mo men to, se rá ofer ta do ape nas o al mo- 
ço no for ma to hí bri do, de for ma que o pú bli co-al vo pos- 
sa al mo çar den tro do re fei tó rio ou le var a quen ti nha.
“Nes te pri mei ro mo men to, o Res tau ran te da Edu ca ção
irá ofer tar ape nas o al mo ço de for ma hí bri da pa ra os
ser vi do res e es tu dan tes da re de pú bli ca”, ex pli cou Már- 
cio Ho nai ser.

O Res tau ran te da Edu ca ção fun ci o na nos mes mos
mol des dos Res tau ran tes Po pu la res já exis ten tes, ou se- 
ja, é mais um equi pa men to pú bli co de ali men ta ção e
nu tri ção que in te gra rá a re de ope ra ci o nal do Sis te ma
Es ta du al de Se gu ran ça Ali men tar e Nu tri ci o nal (SI SAN).
Com a inau gu ra ção do Res tau ran te da Edu ca ção, o Ma- 
ra nhão pas sa a con tar com uma re de de 56 res tau ran tes
po pu la res, a mai or de to do o Bra sil.

Pa ra ter aces so ao Res tau ran te Po pu lar da Edu ca ção,
os usuá ri os pre ci sam se ca das trar atra vés da Se duc pe lo
en de re ço ele trô ni co: www.res tau ran te da e du ca- 
cao.ma.gov.br ou pe lo app Res tau ran te Po pu lar.

COMIDA NA MESA

Governo entrega cestas
básicas na Fé em Deus

A SEGUNDA AÇÃO SERÁ NO RESIDENCIAL CAMBOA.

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), em
par ce ria com Se cre ta ria de Es ta do da Agri cul tu ra Fa mi- 
li ar (SAF), no âm bi to do pro gra ma Co mi da na Me sa, vai
dis tri buir 2.192 ces tas bá si cas pa ra as fa mí li as aten di das
pe los pro gra mas so ci ais de ha bi ta ção da Se cid. A ação
te ve iní cio, na ter ça-fei ra (28), no Re si den ci al Jack son
La go, lo ca li za do no bair ro Fé em Deus, em São Luís, on- 
de fo ram be ne fi ci a das 320 fa mí li as. 

O se cre tá rio Már cio Jerry res sal tou que o pro gra ma
Co mi da na Me sa é mais uma ação do Go ver no Flá vio Di- 
no de pro te ção, se gu ran ça ali men tar e de apoio às fa mí- 
li as ma ra nhen ses que atra ves sam mo men tos di fí ceis
por con ta da pan de mia. “Es ta mos ini ci an do, aqui, no
Re si den ci al Jack son La go, es sa par ce ria da Se cid e SAF e,
na pró xi ma ter ça-fei ra, es ta re mos no Re si den ci al Cam- 
boa e, de pois, se gui re mos pa ra os em pre en di men tos de
Mi nha Ca sa Mi nha Vi da. Ao to do, se rão 2.192 ces tas bá- 
si cas aos be ne fi ciá ri os dos pro gra mas so ci ais da Se cid.
Com is so, o Go ver no do Ma ra nhão re for ça o com pro- 
mis so com a co le ti vi da de e com as fa mí li as de bai xa ren- 
da”, in for mou.

De acor do com o se cre tá rio de Agri cul tu ra Fa mi li ar,
Ro dri go La go, a ini ci a ti va tem co mo fo co a ga ran tia da
se gu ran ça ali men tar de to dos os ma ra nhen ses. “Aqui no
re si den ci al Jack son La go são 320 fa mí li as con tem pla das
com es sa ação, que es tá sen do re a li za da em par ce ria
com a Se cid”, afir mou Ro dri go La go.

A se gun da ação se rá no Re si den ci al Cam boa com a
dis tri bui ção de ces tas bá si cas pa ra 288 fa mí li as. Se rão
con tem pla dos, ain da, os mo ra do res dos re si den ci ais Jo- 
mar Mo ra es, Par que Pin do ra ma, Mon te Cas te lo, Jo sé
Cha gas, Re si den ci al Pi an có Pa raí so e mais fa mí li as do
pro gra ma de Me lho ria Ha bi ta ci o nais em re giões dis tin- 
tas.

São Luís, quinta-feira, 30 de setembro de 2021
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Dados chamam a atenção para os cuidados com a saúde mental e campanha de
prevenção ao suicídio é potencializada no mês de setembro

PA TRÍ CIA CU NHA

On de bus car aju da?
• CAPS (o Ma ra nhão pos sui 91 CAPS),
 e Uni da des Bá si cas de Saú de (Saú de
da fa mí lia, Pos tos e Cen tros de Saú -
de). Cen tro de Aten ção Psi cos so ci al
(CAPS) – (98) 3222-9858
• UPA 24H, SA MU 192, Pron to So cor -
ro; Hos pi tais
• Cen tro de Va lo ri za ção da Vi da – 188
(li ga ção gra tui ta), www.cvv.org.br pa -
ra chat, Skype, e-mail.
• Clí ni ca de Psi co lo gia (Fa cul da de
Mau rí cio de Nas sau). Aten di men to no
cam pus da fa cul da de, no bair ro Ale -
ma nha, por or dem de che ga da de 14h
às 16h.
• Clí ni ca-Es co la (CEU MA Re nas cen -
ça). Aten di men to por R$ 10,00 – (98)
3214-4257 / 3214-4204
• Ser vi ço de Psi co lo gia Apli ca da (Fa -
cul da de Pi tá go ras) – (98) 3878-8024
• Plan tão Psi co ló gi co da UNI TI (UF -
MA) – (98) 3272-8608, (98) 3272-8615
e (98) 3272-8616.
• Ser vi ço de Apoio à Saú de (UF MA) –
(98) 3272-8669 / 3272-8662
• Fó rum Jaracaty em par ce ria com o
Ceu ma –  Aten di men to até o mês de
no vem bro, às se gun das-fei ras e quar -
tas-fei ras, às 8h30 e 9h45; e às se gun -
das-fei ras e sex tas-fei ras à tar de, de
13h30 até as 17h. As con sul tas po dem
ser agen da das pre sen ci al men te no
Fó rum Jaracaty ou pe lo te le fo ne (98)
98873-3174.

Os car tó ri os

SAÚDE MENTAL

4 em cada 10 pessoas
afetadas na pandemia

V
ão até o dia 30 as ati vi da des
em es co las da re de es ta du al
de São Luís, em alu são à
Cam pa nha Se tem bro Ama re- 

lo, re a li za da pe la Se cre ta ria de Es ta do
da Edu ca ção (Se duc).  A pro gra ma- 
ção, que acon te ce no Cen tro de En si- 
no Li ceu Ma ra nhen se (Par que Ur ba- 
no San tos, s/n, Cen tro), a par tir das
9h30, e no CE Rio Gran de do Nor te
(Rua P, s/n, Ra di o nal) às 15h, in clui ro- 
das de con ver sas, pre sen ci ais ou re- 
mo tas, abor dan do ques tões tra zi das,
prin ci pal men te, pe lo ad ven to da pan- 
de mia da Co vid-19, re la ci o na das ao
pe río do de sus pen são das au las pre- 
sen ci ais, co mo: an si e da de, de pres são,
au to mu ti la ção, ten ta ti va de sui cí dio,
dro gas, bul ling e ou tros. A in ten ção é
pre ve nir o sui cí dio a par tir de te mas
es pe cí fi cos sus ci ta dos pe los seus mo- 
men tos de vi da psí qui ca e emo ci o nal.

A cam pa nha Se tem bro Ama re lo é
uma ini ci a ti va do Cen tro de Va lo ri za- 
ção da Vi da (CVV) que vi sa in cen ti var
os cui da dos com a saú de men tal. Nes- 
te mês de se tem bro, se to res es pe cí fi- 
cos de ór gãos pú bli cos e pri va dos, ins- 
ti tui ções de saú de, edu ca ção, re li gi o- 
sas, em pre sas, den tre ou tras, in ten si- 
fi ca ram as ações de com ba te ao sui cí- 
dio, um mal que as so la a hu ma ni da de
e que es tá mais pró xi mo do que ima- 
gi na mos.

Se gun do da dos da As so ci a ção Bra- 
si lei ra de Psi qui a tria são re gis tra dos
mais de 13 mil sui cí di os to dos os anos
no Bra sil e mais de 1 mi lhão no mun- 
do. Tra ta-se de uma tris te re a li da de,

que re gis tra ca da vez mais ca sos, prin- 
ci pal men te en tre os jo vens. Cer ca de
96,8% dos ca sos de sui cí dio es ta vam
re la ci o na dos a trans tor nos men tais.
Em pri mei ro lu gar es tá a de pres são,
se gui da do trans tor no bi po lar e abu so
de subs tân ci as.

No país, qua tro em ca da dez bra si- 
lei ros ti ve ram a saú de men tal afe ta da,
se gun do pes qui sa re a li za da pe lo Ins- 
ti tu to Da ta fo lha. An si e da de e de pres- 
são são al guns dos prin ci pais pro ble- 
mas psi co ló gi cos re la ta dos du ran te
es se pe río do pan dê mi co.

Na Gran de São Luís, de acor do com
o Re la tó rio Quan ti ta ti vo Diá rio de
Cri mes Vi o len tos Le tais In ten ci o nais
(CVLI) e Ou tras Mor tes, da Se cre ta ria
de Se gu ran ça Pú bli ca, o mês de se- 
tem bro te ve uma re du ção no nú me ro
de sui cí di os. No mês de agos to fo ram
3 ca sos. Nes te mês, até on tem, fo ram 2
ca sos. Cha ma a aten ção que no pri- 
mei ro dia do mês uma mu lher foi res- 
ga ta da com vi da, pe lo Cor po de Bom- 
bei ros, após aten tar con tra a pró pria

vi da se jo gan do da Pon te Jo sé Sarney
(São Fran cis co). O Im par ci al lis tou al- 
guns ser vi ços gra tui tos que po dem ser
con sul ta dos por al guém que es te ja
pre ci san do de apoio ou aju da mé di ca
es pe ci a li za da. Con fi ra.

SÃO LUÍS

Cartórios estão funcionando em novos endereços 

Al gu mas ser ven ti as ex tra ju di ci ais
(car tó ri os) do Ter mo Ju di ciá rio de São
Luís es tão com no vos en de re ços. Con- 
for me lis ta en vi a da à Cor re ge do ria
Ge ral da Jus ti ça, a Ser ven tia Ex tra ju di- 
ci al do 4º Ofí cio de Re gis tro Ci vil de
Pes so as Na tu rais es tá fun ci o nan do na
Ave ni da 06, qua dra 30, nº 26, no Bair- 
ro Cohab Anil IV. Já a Ser ven tia Ex tra- 
ju di ci al do 2º Ta be li o na to de No tas de
São Luís fun ci o na na Ave ni da Bei ra
Mar, Cen tro de São Luís. O Car tó rio do
5º Ta be li o na to de No tas de São Luís
es tá na Ave ni da Co ro nel Co la res Mo- 
rei ra, nº 2, no Edi fí cio Plan ta Tower,
tér reo, lo jas 13 e 14, no Bair ro Jar dim
Re nas cen ça.

A Ser ven tia Ex tra ju di ci al do 1º Ofí- 
cio de Re gis tro de Tí tu los, Do cu men- 
tos e Ci vil de Pes soa Ju rí di ca fun ci o na
na Ave ni da Co la res Mo rei ra, qua dra
28, no Cen tro Em pre sa ri al Vi ní cius de
Mo ra es, lo ja 04, no Ca lhau. Se gue a
lis ta in for man do que a Ser ven tia Ex- 
tra ju di ci al do 1º Ofí cio de Re gis tro de
Imó veis es tá na Rua das An di ro bas, nº
20, no Jar dim Re nas cen ça, no Edi fí cio
Exe cu ti ve La ke, 6º An dar. O Car tó rio

do 3º Ofí cio de Re gis tro de Imó veis es- 
tá no 12o an dar do Edi fí cio Mar cus
Bar bo sa, na Ave ni da dos Ho lan de ses,
Bair ro do Ca lhau.

A Ser ven tia Ex tra ju di ci al do 4º Ofí- 
cio de Re gis tro de Imó veis fun ci o na
no Co mer ci al Quei roz Cen ter, lo ja 13,
na Ave ni da dos Ho lan de ses, Bair ro do
Olho D’água. Por fim, a Ser ven tia Ex- 
tra ju di ci al do 5º Ofí cio de Re gis tro Ci- 
vil de Pes so as Na tu rais es tá fun ci o- 
nan do na Rua das Li mei ras, Qua dra B,
nº 02, no Bair ro Jar dim Re nas cen ça.

Os car tó ri os, mais cor re ta men te
de no mi na dos co mo Ser vi ços No ta ri- 
ais e Re gis tral são aque les de or ga ni- 
za ção téc ni ca e ad mi nis tra ti va des ti- 
na dos a ga ran tir a pu bli ci da de, au ten- 
ti ci da de, se gu ran ça e efi cá cia dos atos
ju rí di cos. 

Ca be à Cor re ge do ria da Jus ti ça, ór- 
gão de fun ção ad mi nis tra ti va, dis ci- 
pli nar, ori en tar e fis ca li zar as ser ven ti- 
as ex tra ju di ci ais. Os ser vi ços ex tra ju- 
di ci ais são pres ta dos por ser vi ço par- 
ti cu lar, por de le ga ção do po der pú bli- 

co.
Di ver sos são os ser vi ços ofe re ci dos

pe los car tó ri os, a sa ber: Ser vi ços de
No tas, que la vram pro cu ra ções, es cri- 
tu ras de to das as na tu re zas, re co nhe- 
cem as si na tu ras e au ten ti cam do cu- 
men tos; Ser vi ços de Pro tes tos de Tí tu- 
los, que la vram os pro tes tos dos tí tu- 
los de do cu men tos de dí vi das e atos
aces só ri os a eles re la ti vos; Ser vi ços de
Re gis tro de Imó veis, que fa zem, nos
ter mos da lei, o re gis tro e a aver ba ção
dos tí tu los ou atos cons ti tu ti vos, de- 
cla ra tó ri os, trans la ti vos e ex tin ti vos
de di rei tos re ais so bre imó veis re co- 
nhe ci dos em lei pa ra sua com ple ta
efi cá cia e va li da de re co nhe ci da.

Pres tam, ain da: Ser vi ços de Re gis-
tro de Tí tu los e Do cu men tos e Ci vil
das Pes so as Ju rí di cas, que re gis tram
os con tra tos, os atos cons ti tu ti vos, o
es ta tu to ou com pro mis sos das so ci e- 
da des ci vis, re li gi o sas, pi as, mo rais, ci- 
en tí fi cas ou li te rá ri as, bem co mo o
das fun da ções e das as so ci a ções de
uti li da de pú bli ca e re gis tram, fa cul ta-
ti va men te, quais quer do cu men tos,
pa ra sua con ser va ção.

DIA DO IDO SO

Fo co na saú de pa ra
en ve lhe cer bem

Nun ca a saú de do ido so foi tão ne ces sá ria. Em tem- 
pos de pan de mia, re for çar os cui da dos com o cor po e a 
men te são bál sa mos pa ra en fren tar um ví rus que des de
que che gou ao Ma ra nhão, já vi ti mou 3.337 pes so as, das
10.164 que per de ram a vi da pa ra o ví rus no Ma ra nhão,
sen do 2.296 pes so as de 60 a 69 anos, e  4.941 com mais
de 70 anos. Nes te 1º de ou tu bro, quan do se co me mo ra o
Dia Es ta du al, Na ci o nal e In ter na ci o nal da Pes soa Ido sa,
ins ti tui ções e ór gãos pú bli cos e pri va dos re a li zam ati vi- 
da des com fo co na saú de, no vi ver bem, no en ve lhe ci- 
men to sau dá vel.

De acor do com es ti ma ti vas da Or ga ni za ção Mun di al
de Saú de (OMS), a quan ti da de de pes so as com ida de su- 
pe ri or aos 60 anos se rá de 2 bi lhões até 2050. O Bra sil,
até 2016, con for me o Mi nis té rio da Saú de, era o quin to
país no ran king de mai or po pu la ção ido sa do mun do e
pre vi são do Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra fia e Es ta tís ti- 
cas (IB GE) in di ca que o nú me ro de pes so as na ter cei ra
ida de em 2030, ul tra pas sa rá o to tal de cri an ças en tre ze- 
ro e 14 anos.

Não é à toa que po lí ti cas pú bli cas e pri va das pa ra me- 
lho rar a qua li da de de vi da nes tas fai xas etá ri as (a par tir
dos 60+) são re for ça das.

A Pre fei tu ra de São Luís es tá re a li zan do a Se ma na Na- 
ci o nal do Ido so, pro mo vi da pe lo Cen tro de Aten ção In- 
te gral à Saú de do Ido so (Cai si), com pa les tras, ati vi da des
fí si cas, apre sen ta ções ar tís ti cas, ori en ta ções de saú de e
re cre a ção.

Há 15 anos, o Cai si ofe re ce aten di men tos in di vi du ais
(am bu la to ri al) e di ver sos gru pos te ra pêu ti cos, co mo
me mó ria, con vi vên cia, yoga, pi la tes, hi dro gi nás ti ca, co- 
ral, alon ga men to, me di ta ção, aca de mia e hi per ten são e
di a bé ti cos. 

De acor do com o di re tor do Cen tro, Pau lo Fran ça, o
Cai si es tá re to man do as ati vi da des aos pou cos, al can- 
çan do o quan ti ta ti vo de ido sos aten di dos an tes da pan- 
de mia. “De pois da va ci na ção do nos so pú bli co, já foi
con cluí da, não foi re gis tra do ne nhum ca so de Co vid-19
en tre os ido sos que par ti ci pam das ati vi da des e dos
aten di men tos. Es ta mos re a brin do o Cen tro e a Se ma na
do Ido so é a oca sião per fei ta pa ra es se re tor no e, as sim,
con ti nu ar o nos so tra ba lho de res ga tar a va lo ri za ção da
pes soa ido sa”, ex pli cou o di re tor.

De pois da va ci na ção do nos so

pú bli co, já foi con cluí da, não foi

re gis tra do ne nhum ca so de Co vid-19

en tre os ido sos que par ti ci pam das

ati vi da des e dos aten di men tos.

Es ta mos re a brin do o Cen tro e a

Se ma na do Ido so é a oca sião per fei ta

pa ra es se re tor no

Na sex ta-fei ra (1º), se rá re a li za do um Pas seio Tu rís ti- 
co no Cen tro His tó ri co de São Luís, con du zi do por gui as
da Se cre ta ria Mu ni ci pal de Tu ris mo (Se tur), com ro tei ro
adap ta do aos ido sos.

A De fen so ria Pú bli ca do Es ta do reú ne par cei ros pa ra
um even to que tem co mo te ma “Va lo ri zan do a Ar te de
En ve lhe cer”, na se de do ór gão, na Praia Gran de, às
8h30.  O even to con ta rá com a par ti ci pa ção da ar tis ta
plás ti ca ma ra nhen se, e de re no me in ter na ci o nal, Di la,
do na de um ri co acer vo de pin tu ras, es cul tu ras e ilus tra- 
ções.

Se rá uma ma nhã de ati vi da des apre sen ta ções mu si- 
cais, te a trais, ex po si ções de fo tos, apre sen ta ção de co- 
ral, ofi ci na pre sen ci al com a re lei tu ra das obras da ar tis- 
ta Di la. “Es te se rá mo men to im por tan te vol ta do pa ra
pes so as mai o res de 60 anos, que tem co mo um dos ob je- 
ti vos opor tu ni zar co nhe ci men to so bre ar tis tas ma ra- 
nhen ses e su as pro du ções. Des ta vez, a ar tis ta con tem- 
pla da se rá a Di la, on de ex plo ra re mos os sen ti dos do ta to
e da vi são”, ex pli cou a co or de na do ra do Ci ap vi, Isa bel
Lo pi zic.

São Luís, quinta-feira, 30 de setembro de 2021
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A operação policial teve como alvo um apartamento em um condomínio, e como
objetivo principal a apreensão de armamento pertencente ao grupo criminoso

SÃO LUÍS

Polícia desmonta
“sede” de quadrilha

Cha ves mi cha

A
Po lí cia Ci vil de fla grou uma 
ope ra ção que con se guiu des- 
mon tar uma pos sí vel “se de” 
de uma or ga ni za ção cri mi no- 

sa au to ra de vá ri os cri mes na ca pi tal 
ma ra nhen se e no in te ri or do es ta do. 
Na ação, um ho mem de 40 anos foi 
pre so em fla gran te em um re si den ci al 
no bair ro Par que Pin do ra ma, em São 
Luís.

A ope ra ção po li ci al te ve co mo al vo 
um apar ta men to em um con do mí nio, 
e co mo ob je ti vo prin ci pal a apre en são 
de ar ma men to per ten cen te ao gru po 
cri mi no so. No imó vel do sus pei to pre- 
so, os in ves ti ga do res apre en de ram 
três ar mas de fo go, sen do uma pis to la 
PT 101, ca li bre .40, com três car re ga- 
do res, uma pis to la Glock, 9mm, com 
dois car re ga do res e aces só ri os, e um 
re vól ver ca li bre .38, além de 34 mu ni- 
ções .40, 18 mu ni ções ca li bre 38 e dez 
do ca li bre 9mm.

No imó vel, os po li ci ais ain da apre- 
en de ram um es to jo de cha ves ti po 
“mi cha”, re ló gi os, ce lu la res, te le vi so- 
res, um dro ne, ba lan ça de pre ci são,

ALÉM DAS ARMAS E OUTROS OBJETOS, UM CARRO ROUBADO FOI RECUPERADO NA AÇÃO

ca der no de ano ta ções e ma te ri al tá ti- 
co (cin to, can til, fa ca, ba la cla vas).

Com o sus pei to ain da foi re cu pe ra- 
do o veí cu lo Toyota Hi lux, cor vi nho, 
fru to de rou bo ocor ri do no mês de ju- 
lho, na ci da de de São Do min gos do 
Ma ra nhão.

O sus pei to foi au tu a do pe los cri- 
mes de re cep ta ção e pos se ile gal de 
ar ma de fo go de uso per mi ti do, e foi 
en ca mi nha do ao sis te ma pri si o nal, 

on de per ma ne ce rá c à dis po si ção da 
jus ti ça. As in ves ti ga ções irão ter con ti- 
nui da de no sen ti do de iden ti fi car e 
pren der os de mais mem bros do gru- 
po cri mi no so.

Tal ope ra ção con tou com as par ti- 
ci pa ções de po li ci ais da De le ga cia de 
Rou bos e Fur tos (DRF), De le ga cia de 
Rou bos e Fur tos de Veí cu los (DRFV) e 
da Sec ci o nal Les te da Su pe rin ten dên- 
cia de Po li cia Ci vil da Ca pi tal (SPCC).

PAÇO DO LUMIAR

Presos 9 suspeitos
de matar deficiente

A VÍTIMA TERIA ENTRADO EM  ÁREA DE ATUAÇÃO DE FACÇÃO.

Uma ope ra ção Po lí cia Ci vil deu iní cio a Ope ra ção
“Vol ta Ces sa da”, on de fo ram cum pri dos no ve man da- 
dos de pri são pre ven ti va con tra de in te gran tes de fac ção
cri mi no sa, em ra zão da prá ti ca dos cri mes de ho mi cí- 
dio, tor tu ra, or ga ni za ção cri mi no sa e ocul ta ção de ca dá- 
ver. Na tar de do dia 23 de ju lho, a ví ti ma Vianey Ail ton
Cha gas, que era de fi ci en te men tal, fu giu da sua re si dên- 
cia, lo ca li za da no Re si den ci al No vo Ho ri zon te, em Pa ço
do Lu mi ar, quan do en trou uma re gião do mi na da por
fac ci o na dos.

Na oca sião, a ví ti ma foi sub me ti da a es pan ca men tos e
le va da até um cam po de fu te bol, no sí tio de “Seu Car nei- 
ro”, si tu a do na Vi la Te mer, on de foi tor tu ra da até a mor- 
te.

Após o bru tal cri me, o cor po do de fi ci en te men tal foi
des pe ja do em um ma ta gal na Pi râ mi de, tam bém Pa ço
do Lu mi ar. A ví ti ma te ve a ca be ça es fa ce la da com o uso
de pe dras.

Após in ves ti ga ções, foi pos sí vel iden ti fi car no ve ho- 
mens sus pei tos do cri me.

To dos fo ram pre sos e cap tu ra dos no mu ni cí pio de
São Jo sé de Ri ba mar, tam bém lo ca li za do na re gião me- 
tro po li ta na de São Luís.

Após os pro ce di men tos de pra xe, os no ve pre sos fo- 
ram en ca mi nha dos ao Sis te ma Pe ni ten ciá rio Pe dri nhas,
em São Luís, on de per ma ne ce rão à dis po si ção da Jus ti- 
ça.

EM BRASÍLIA

CDL participa de Fórum do Comércio
O pre si den te da CDL São Luís Fá bio Ri- 

bei ro re pre sen tou a en ti da de no V Fó rum
Na ci o nal do Co mér cio, pro mo vi do pe la
Con fe de ra ção Na ci o nal de Di ri gen tes Lo- 
jis tas (CN DL). 

O even to acon te ceu es sa se ma na em
Bra sí lia, com a par ti ci pa ção de li de ran ças
do va re jo na ci o nal e au to ri da des po lí ti cas
do Exe cu ti vo e Le gis la ti vo.

De vi do à pan de mia de Co vid-19, o Fó- 
rum te ve for ma to hí bri do, com even to pre- 
sen ci al e pro gra ma ção trans mi ti da em
tem po re al pe las mí di as so ci ais da CN DL.

Nos dois di as de even to, ter ça e quar ta,
di as 28 e 29 de se tem bro, foi dis cu ti do o te- 
ma “Trans for ma ções: Po lí ti ca e Co mér cio
no Pós-Pan de mia”, com es pa ços de de ba- 
tes so bre co mo iden ti fi car os me lho res ca- 
mi nhos e ela bo rar so lu ções que le vem à re- 
to ma da econô mi ca e so ci al do Bra sil, con- 

si de ran do es pe ci al men te o ce ná rio do va- 
re jo.

Na opi nião do pre si den te Fá bio Ri bei ro
é ur gen te tra çar ca mi nhos que im pul si o- 
nem o de sen vol vi men to do país. “Es ta mos
vi ven do um pe río do crí ti co cau sa do pe la
pan de mia, que im pac tou mui to no va re jo,
trou xe mu dan ças pa ra o mer ca do e con so-
li dou mu dan ça de há bi tos nos con su mi do- 
res; por is so, te mos que pro por po lí ti cas e
ações pa ra re cu pe rar nos sa ope ra ci o na li- 
da de e cri ar no vas opor tu ni da des pa ra os
ne gó ci os” de cla rou.

Os de ba tes con ta ram com gran des es pe- 
ci a lis tas em va re jo, tec no lo gia e ino va ção, e
re pre sen tan tes do go ver no fe de ral, co mo
os mi nis tros do Tra ba lho e da Pre vi dên cia
Ônix Lo ren zo ni; do De sen vol vi men to Re gi-
o nal Ro gé rio Ma ri nho; e da In fra es tru tu ra
Tar cí sio de Frei tas.

NOME NO VERMELHO

Inadimplência de empresas recua

A ina dim plên cia das mi cro e pe que nas
em pre sas re gis trou em agos to des te ano
5,33 mi lhões de ne gó ci os des se por te com
o no me no ver me lho. No com pa ra ti vo
com o mês an te ri or, o ín di ce mar cou re- 
tra ção de 0,9%. Os se to res tam bém se tor- 
na ram me nos in sol ven tes, com des ta que
pa ra os de Co mér cio e In dús tria, am bos
com di mi nui ção de 1,0%.

Pa ra o eco no mis ta da Se ra sa Ex pe ri an,
Luiz Ra bi, a dis po ni bi li za ção, a par tir de
ju lho/21, de li nhas de cré di to cri a das es- 
pe ci fi ca men te pa ra as mi cro e pe que nas
em pre sas ne go ci a rem su as dí vi das po- 
dem ter im pac ta do fa vo ra vel men te o ín- 
di ce. 

“Os do nos de ne gó ci os es tão em bus ca
de au xí lio pa ra li dar com su as pen dên ci as
fi nan cei ras. Por is so, o re cuo ob ser va do
não re fle te uma me lho ra pa ra as em pre- 
sas, mas sim um alí vio tem po rá rio, já que
os em pre en de do res ain da de vem en con- 

trar mui tos de sa fi os di an te ao qua dro
econô mi co do país”.

Ain da no com pa ra ti vo men sal a aná li se
por re gião apon tou que o Nor te te ve o me- 
lhor de sem pe nho so bre a re tra ção da ina- 
dim plên cia, cain do mais que a mé dia ge- 
ral (-5,0%). Em sequên cia es tão o Su des te
(0,9%), Cen tro-Oes te (-0,7%), Sul (-0,3%) e
Nor des te (-0,1%).

Ina dim plên cia das em pre sas de to dos
os por tes tam bém re ve la re tra ção
Con si de ran do os ne gó ci os de mi cro, pe- 
que no, mé dio e gran de por te, fo ram re gis- 
tra dos 5,83 mi lhões de em pre sas in sol- 
ven tes em agos to des te ano, ain da as sim,
o ce ná rio de ina dim plên cia re ve la re tra- 
ção, já que em ju lho o nú me ro mar ca va
5,87 mi lhões. A aná li se por seg men to
mos tra que a mai or par ce la de com pa nhi- 
as ne ga ti va das é do se tor de Ser vi ço
(51,2%), se gui do pe lo Co mér cio (38,7%) e
In dús tria (8,0%).

São Luís, quinta-feira, 30 de setembro de 2021
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Em um carrossel cheio de emoções, houve apenas uma vitória, e nosso representante
maranhense não conseguiu nenhum contrato com o UFC de Dana White

NE RES PIN TO

Re tros pec to
Ar bi tra gem

MMA

Caio Borralho vence, mas
não fecha com  o UFC
ARTHUR EVERTON
Especial para O Imparcial

D
a na Whi te foi me nos ge ne- 
ro so com os com pe ti do res 
da Con ten der Se ri es nes ta 
se ma na. O quin to tor neio 

da tem po ra da foi re a li za do, em Las 
Ve gas, na úl ti ma ter ça-fei ra, e ape nas 
dois lu ta do res as si na ram con tra to 
com o UFC. O Bra sil te ve três re pre- 
sen tan tes nas qua tro lu tas do oc tó go- 
no do Con ten der Se ri es. Em um car- 
ros sel cheio de emo ções, hou ve ape- 
nas uma vi tó ria, e nos so re pre sen tan- 
te ma ra nhen se não con se guiu ne- 
nhum con tra to no quin to epi só dio da 
tem po ra da de 2021 do pro gra ma.

Des ta que pa ra o pe so mé dio 
(84kg), o lu do vi cen se Caio Bor ra lho, 
que de mons trou bo as téc ni cas e es- 
tra té gi as pa ra ga ran tir a vi tó ria. Caio 
Bor ra lho foi o úni co bra si lei ro a ven- 
cer. No du e lo di an te de Aa ron Jeffery, 
o atle ta de mons trou pre ci são e es tra- 
té gia.

Com me lhor de sem pe nho no pri- 
mei ro round, o jo vem de 28 anos não 
se im por tou em ce der a van ta gem ter- 
ri to ri al ao ad ver sá rio e ra pi da men te 
en con trou o mo men to cer to pa ra ata- 
car sem se co lo car em pe ri go. Caio 10 
x 9 Aa ron. No round se guin te, o ce ná- 
rio se re pe tiu. Em bo ra o ca na den se 
te nha con se gui do pres si o nar mais e 
equi li bra do a dis pu ta, a que da e mai- 
or po tên cia dos ata ques ga ran ti ram 
uma no va van ta gem pa ra o Bra si lei ro. 
Caio 20 x 18 Aa ron.

Na úl ti ma ro da da, Caio mos trou 
tran qui li da de pa ra tra ba lhar nos er ros 
do ad ver sá rio. Com as jo e lha das vo a- 
do ras, gol pes di re tos e uma que da, o 
bra si lei ro con ven ceu o ár bi tro de que 
já ha via tra ba lha do o su fi ci en te pa ra

CAIO BORRALHO VENCEU O CANADENSE AARON JEFFREY EM LUTA EM LAS VEGAS-EUA

le van tar os bra ços no oc to go nal. Caio 
30 x 27 Aa ron.

Caio Bor ra lho usou as re des so ci ais 
pa ra fa lar so bre a lu ta e por não ter as- 
si na do com o UFC. “Que ro agra de cer 
por to das as men sa gens, agra de cer a 
Deus, fa mí lia e equi pe. Es tou mui to 
fe liz pe la vi tó ria, mas não veio o con- 
tra to – fiz tu do o que es ta va ao meu al- 
can ce, aca bei can san do no 3° Round e 
po de ter cer te za que na pró xi ma vez 
que Da na Whi te as sis tir uma lu ta mi- 
nha, ele vai me dá es se con tra to – in- 
de pen den te da com pe ti ção que ve- 

nha a dis pu tar”.

Po de ter cer te za que na 

pró xi ma vez que Da na 

Whi te as sis tir uma lu ta 

mi nha, ele vai me dá 

es se con tra to

SÉRIE B

Sampaio x Remo fazem confronto direto

Um jo go pa ra re a bi li tar a equi pe
que pre ci sa vol tar a so nhar com a
apro xi ma ção do G4 na Sé rie B do
Cam pe o na to Bra si lei ro. É com es ta in- 
ten ção que o Sam paio Cor rêa en tra
em cam po na noi te des ta quin ta-fei ra
(30), quan do es ta rá en fren tan do o
Clu be do Re mo, às 21h30, no Es tá dio
Cas te lão.Com 36 pon tos na clas si fi ca- 
ção, o Tri co lor po de me lho rar sua po- 
si ção e su bir mais um de grau, des de
que ven ça o ad ver sá rio, que tem a
mes ma pon tu a ção e ob je ti vo idên ti- 
co.

O téc ni co Fe li pe Su ri an mais uma
vez de ve rá apre sen tar al te ra ções na
for ma ção da equi pe, pe lo me nos na
de fe sa, on de o za guei ro Joé cio de ve rá
cum prir sus pen são. Pau lo Sér gio po- 
de re a pa re cer ao la do de Alan Go dói
ou Éder Li ma. As mai o res dú vi das es- 
tão no meio de cam po e ata que. Tu do
vai de pen der do lan ça men to de Pi- 
men ti nha no pri mei ro ou tem po ou
ape nas no se gun do. A ten dên cia é co- 
me çar o jo go no 4-4-2. A es ca la ção ini- 
ci al só se rá di vul ga da uma ho ra an tes
da par ti da.

O Clu be do Re mo tam bém  tem
seus pro ble mas. A equi pe azu li na de- 
ve rá per ma ne cer sem o o go lei ro Vi ní- 
cius, le si o na do e Thi a go Co e lho no va- 
men te se rá o ti tu lar. Ou tros jo ga do res
des fal cam o Leão Azul por pro ble mas
fí si cos, en tre eles, o za guei ro Ro mér- 
cio, os la te rais Wel ling ton Sil va e Igor
Fer nan des e o vo lan te An der son
Uchôa. A no vi da de po de rá ser a pre- 
sen ça do meia-ata can te Matheus Oli- 
vei ra, que cum priu sus pen são  no jo- 
go con tra o Náu ti co.

O jo go des ta noi te va le pe la 27ª ro- 
da da e o Sam paio Cor rêa de ve rá con- 
tar, pe la se gun da vez, com a pre sen ça
de par te da sua tor ci da. No jo go an te- 
ri or, pou co mais de 2.500 tri co lo res
 com pa re ce ram ao es tá dio do Ou tei ro
da Cruz,  mas a ten dên cia é uma pre- 
sen ça mai or nes ta noi te, de vi do à ri- 
va li da de dos ad ver sá ri os e a im por- 
tân cia do re sul ta do.

Se gun do o ma te má ti co Ma no el
Mar tins, Sam paio Cor rêa e Clu be do
Re mo se en fren ta ram 17 ve zes des de
16 de maio de 1974, com o re gis tro de
6 vi tó ri as,  6 em pa tes e 5 der ro tas dos
tri co lo res, 21 gols mar ca dos e 23 so fri- 
dos. No pri mei ro tur no, em Be lém do
Pa rá, o re pre sen tan te ma ra nhen se ga- 

nhou por 2 a 0. Há três jo gos que o Tu- 
ba rão não per de pa ra o Leão. No dia 3
de ju lho de 2017, em São Luís, 1 a 1;
em 2 de se tem bro do mes mo ano, em
Be lém, Sam paio 2 x 1; e no dia 29 de
ju nho de 2021 o Sam paio ven ceu na
ca pi tal pa ra en se por 2 a 0, gols de Je fi-
nho (de pê nal ti) e Ro ma ri nho, no se- 
gun do tem po. O re sul ta do pro vo cou a
de mis são do téc ni co Pau lo Bo na mi go
da equi pe re mis ta.

Ra fa el Mar tins de Sá, do Rio de Ja- 
nei ro, se rá o ár bi tro, ten do co mo as- 
sis ten tes Thi a go Ro sa de Oli vei ra e
Thi a go Go mes Ma ga lhães, tam bém
ca ri o cas. O quar to ár bi tro se rá Pau lo
Jo sé Sou sa Mou rão (MA), o ana lis ta de
cam po Rai mun do Ben ja mim Si mas
Jú ni or (MA), e o ár bi tro de ví deo Car- 
los Edu ar do Nu nes Bra ga (RJ).

PREPARAÇÃO

Moto define equipe que
enfrenta o América-RN

NO PRIMEIRO JOGO, O AMÉRICA-RN VENCEU POR 1 X 0 O PAPÃO

Ne ces si tan do da vi tó ria por mais de um gol de di fe- 
ren ça so bre o Amé ri ca-RN, o Mo to en tra na re ta fi nal de
pre pa ra ção pa ra o jo go de ci si vo do pró xi mo do min go
(3/10), no Nho zi nho San tos, pe la Sé rie D do Cam pe o na- 
to Bra si lei ro. O téc ni co Zé Au gus to tem à sua dis po si ção
o la te ral-di rei to Di e go Re nan e o vo lan te Abu, au sen tes
na par ti da an te ri or, ao cum prir sus pen são pe lo ter cei ro
car tão ama re lo. Ou tros atle tas que na par te fí si ca e po- 
de rão ser re la ci o na dos são os meio-cam pis tas Lu cas
Hulk e Clei ti nho, já re cu pe ra dos.

O pre pa ra dor téc ni co mo ten se de ve rá me xer no va- 
men te na pe ça de ata que, pro mo ven do o re tor no de
Hen ri que e pou pan do Fe li pe Cruz, que ter mi nou o jo go
sen tin do uma le são. A es ca la ção de fi ni ti va só se rá anun- 
ci a da ama nhã, mas po de até ser adi a da pa ra uma ho ra
an tes do jo go. “Ain da vou aguar dar, mas a ten dên cia  é
co me çar mos com Hen ri que, um jo ga dor mui to im por- 
tan te pa ra es se ti po de con fron to”, co men tou, on tem,
du ran te en tre vis ta. O téc ni co ru bro-ne gro tam bém es tá
es tu dan do o ti me do Amé ri ca e ar man do a es tra té gia
pa ra neu tra li zar os pon tos mais for tes. Ele tem in for ma- 
ções de que um dos atle tas mais des ta ca dos da equi pe
po ti guar, o ata can te El vi nho, au tor do gol na pri mei ra
par ti da, que saiu de cam po le si o na do, di fi cil men te jo ga- 
rá, mas re co nhe ce que é pre ci so to mar cui da do com ou- 
tros pro fis si o nais dos se to res de meio-cam po e ofen si- 
vo. A ven da de in gres sos pa ra o jo go en tre Mo to e Amé ri- 
ca-RN pros se gue com boa acei ta ção. Es tão sen do dis po- 
ni bi li za dos 3.800 bi lhe tes ao pre ço úni co de R$ 50 e meia
R$ 25. O tor ce dor te rá op ção pa ra uso ape nas das ca dei- 
ras des co ber tas. Os in te res sa dos de vem pro cu rar a Lo ja
do Em pre en de dor, pró xi mo à pra ça De o do ro (Cen tro),
Bi lhe te ria Di gi tal, Lo ja do Rio Anil Shop ping, apli ca ti vo
e si te bi lhe te ri a di gi tal.com no ho rá rio das 9h às 18h, até
ama nhã.

NORTE-NORDESTE

Davi Hermes coloca
o Maranhão no topo

DAVI HERMES COMPETIU EM DUAS PROVAS NADO BORBOLETA

O na da dor ma ra nhen se Da vi Her mes, que é pa ra tle ta,
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 (MA). Ao to do, o atle ta da Vi- 
va Água con quis tou três me da lhas de ou ro e ain da me- 
lho rou to dos os seus tem pos.

Nes ta edi ção do Nor te-Nor des te, Da vi Her mes com- 
pe tiu nas pro vas dos 50m e 100m bor bo le ta, além dos
50m li vre. Em to das, o ma ra nhen se me lho rou sig ni fi ca- 
ti va men te su as mar cas pes so ais e saiu do even to com
um sal do bas tan te po si ti vo. “Foi mui to bom o tor neio.
Me lho rei meus tem pos nas pro vas de bor bo le ta. Bom
re ver ami gos. Obri ga do pe la tor ci da de to dos. Agra de ço
a meus téc ni cos, Os val do Tel les e Léo Go mes”, afir mou
Da vi.

Ge or ge Oli vei ra, pai de Da vi, des ta cou a im por tân cia
da Lei de In cen ti vo pa ra a evo lu ção do fi lho nas pis ci nas.
“Mui to obri ga do à Equa to ri al e ao go ver no do Es ta do
que, pe la Lei de In cen ti vo ao Es por te, for ne cem apoio
im pres cin dí vel ao trei na men to e pre pa ra ção de um atle- 
ta de al to de sem pe nho”, dis se.

São Luís, quinta-feira, 30 de setembro de 2021
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Em duas décadas de existência, o grupo folclórico celebra legados e olha para o futuro
com esperança

TRADIÇÃO

20 anos do Boi de Matraca
do Bairro de Fátima
AMANDA BITTENCOURT

R
e sis tên cia. Es sa é a pa la vra 
que po de des cre ver a exis tên- 
cia e a his tó ria do Boi de Ma- 
tra ca do Bair ro de Fá ti ma, 

que com ple ta 20 anos de exis tên cia 
em 2021. “São 20 anos de mui ta gar ra, 
mui ta lu ta, mui ta re sis tên cia. O Boi do 
Bair ro de Fá ti ma du ran te es se tem po 
veio ca mi nhan do de ma nei ra a ga- 
nhar seu de vi do es pa ço na cul tu ra po- 
pu lar do Ma ra nhão, mas es pe ci al- 
men te no seu ra mo, que é o Bum ba 
Boi do so ta que de Ma tra cas. Es ses 20 
anos são 20 anos de mui ta tra di ção.” 
con ta Adaylson Tri guei ro, pre si den te 
e can ta dor do Boi des de 2017, mas 
par ti ci pan te no gru po des de 2012.

Sur gi do da ideia do Jor ge Fer nan do 
de Sou za, tam bém co nhe ci do por Bai- 
a co, sua tra je tó ria ini ci ou em um dos 
bair ros mais an ti gos e tra di ci o nais da 
ca pi tal ma ra nhen se. “Ele [Bai a co] era 
mui to ape ga do ao Boi de Ma ra ca nã e 
per ce beu que o Bair ro de Fá ti ma ti- 
nha uma ca rên cia de ter um boi do so- 
ta que de ma tra ca. Co mo o bair ro de 
Fá ti ma é um bair ro mui to ri co no que 
diz res pei to à cul tu ra, ele re sol veu 
fun dar o boi de ma tra ca do bair ro, 
reu niu-se com al guns ami gos e fun- 
dou o gru po em 27 de ou tu bro de 
2001.”, con ti nua Adaylson.

Em du as dé ca das de his tó ria, o gru- 
po en fren tou di ver sos de sa fi os pa ra 
per ma ne cer vi vo no ce ná rio cul tu ral 
ma ra nhen se: so bre vi veu atra vés de 
do a ções e de pes so as que acre di ta- 
vam no gru po. Além dis so, ha via o al to 
cus to da re for ma das in du men tá ri as.

Mas a his tó ria do Boi de Ma tra ca do 
Bair ro de Fá ti ma, ain da que bre ve, é 
tam bém mar ca da por gran des le ga-

TRAJETÓRIA INICIOU EM UM DOS BAIRROS MAIS ANTIGOS E TRADICIONAIS DA ILHA

dos. “O Bair ro de Fá ti ma é um bair ro 
ex tre ma men te cul tu ral. É um bair ro 
on de re si diu Co xi nho, que por coin ci- 
dên cia é meu avô, pai da mi nha mãe. 
Es se é o le ga do que o Boi do Bair ro de 
Fá ti ma pre ser va, que é es sa me mó ria 
do po vo que faz cul tu ra nes se bair ro.”, 
pon tua o pre si den te.

A me mó ria do Boi se mis tu ra com 
as me mó ri as do tra di ci o nal bair ro de 
São Luís, sen do a co mu ni da de do 
bair ro li ga da di re ta men te ao gru po e 

par te es sen ci al des sa his tó ria. “Des de 
2001, quan do o Boi foi fun da do, nos 
pri mei ros en sai os e even tos, hou ve 
es sa união mui to for te e foi-se atre-
lan do al gu mas his tó ri as, co mo a his- 
to ria da Ca bo cla, a his tó ria do sau do- 
so Ha rol dão, a his to ria da do na Cé lia, 
a his tó ria da Mãe Ma ri a zi nha, uma 
das gran des um ban dis tas de São Luís 
e do Ma ra nhão. Es sa his tó ria foi se en- 
ros can do e car re ga uma res pon sa bi li- 
da de mui to for te. No bair ro de Fá ti ma 
exis te qua li da de cul tu ral.”

Ape sar de co me mo rar 20 anos de 
his tó ria, o olhar tam bém se vol ta pa ra 
o fu tu ro e su as pos si bi li da des. “Os 
pla nos pa ra o fu tu ro do Boi é o que Boi 
do Bair ro de Fá ti ma cres ça e evo lua e 
se tor ne um dos mai o res e me lho res 
ba ta lhões da Ilha de São Luís. Não 
me nos pre zan do o nos so tra ba lho atu- 
al men te nem a his tó ria do Boi, mas 
co mo pre si den te eu te nho a mis são 
de não dei xar a pe te ca e co mo con- 
sequên cia dis so tra ba lhar pa ra mos- 
trar pa ra a co mu ni da de do Bair ro de 
Fá ti ma que o Boi é nos so e tem to das 
as con di ções pa ra se tor nar um dos 
mai o res gru pos cul tu rais e fol cló ri cos 
do es ta do do Ma ra nhão.”

MÚSICA

Flávia Bittencourt lança single “Com Alegria”
“Com Ale gria” é uma can ção de au- 

to ria de Fla via Bit ten court e Mar ce lo 
Mi ra. A mú si ca foi gra va da ini ci al- 
men te pa ra o ál bum do Ba ti da Na ci o- 
nal, que é for ma do por Lan La nh, 
Mar ce lo Mi ra, De e plick e Nan da Cos- 
ta. “Com Ale gria” co me mo ra e fes te ja 
a união, a har mo nia e a ri que za nas di- 
fe ren ças e, se ja de pé des cal ço, de san- 
dá lia de pra ta ou de chi ne la, o que im- 
por ta mes mo é o que se car re ga no 
pei to.

O pé em mo vi men to vem co mo ob- 
je to cen tral da ar te, sim bo li zan do o 
mo vi men to, a dan ça, a har mo nia e 
ale gria pos sí vel en tre os di fe ren tes.

A mú si ca, a ba ti da, o pé no chão e o 
olhar pa ra um mun do além-fron tei- 
ras, e a cer te za das pos si bi li da des e da 
ri que za que há na con vi vên cia dos 
mais va ri a dos es ti los, as sim co mo a 
mú si ca o faz.

Flá via Bit ten court é uma can to ra, 
com po si to ra e atriz ma ra nhen se, de 
São Luís, que co me çou sua car rei ra na 
ado les cên cia e ho je tem 4 ál buns lan- 
ça dos. Cur sou a fa cul da de de mú si ca 
na Uni ver si da de Fe de ral do Es ta do do 
Rio de Ja nei ro (UNI RIO) e ci ne ma na 
“Su san Bat son Stu dio” em No va York.

As raí zes cul tu rais de Flá via es tão 
pre sen tes em sua es co lha de re per tó- 
rio, e flui na tu ral men te atra vés de su- 
as com po si ções. O seu can tar é for te e 
pre ci so, tran si tan do por es ti los di ver- 
sos, mes clan do rit mos e sons.

Com o seu pri mei ro ál bum, o CD 
SEN TI DO, em 2005, Flá via Bit ten- 
court foi pré-se le ci o na da pa ra o 
Grammy La ti no e pa ra o Prê mio Tim 
de mú si ca, além de ter a mú si ca “Ter ra 
de No el” in cluí da na tri lha-so no ra da 
no ve la Amé ri ca da TV Glo bo.

Apre ci a do ra da obra de Do min gui- 
nhos, seu men tor e he rói mu si cal, lan- 
çou o ál bum TO DO DO MIN GOS, nu- 
ma lin da ho me na gem ao le gen dá rio
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acor de o nis ta per nam bu ca no.
Em seu ter cei ro dis co, NO MO VI- 

MEN TO, Flá via pre pa rou gra va ções 
que con ta ram com par ti ci pa ções de 
Ze ca Ba lei ro e Luiz Me lo dia e es cre veu 
a me lo dia pa ra o po e ma Um Ins tan te, 
do re no ma do po e ta Fer rei ra Gul lar.

LE VE é o quar to ál bum e pri mei ro 
dvd de Flá via, gra va do em São Luís, 
quan do es ta va grá vi da de qua tro me- 
ses e apre sen ta co la bo ra ções de Luiz 
Me lo dia, Ze ca Ba lei ro, blo co tra di ci o- 
nal Os Fe ras, Al ci o ne e An tú lio Ma du- 
rei ra.

Em tur nê Já se apre sen tou em vá ri- 
as ci da des do Bra sil e ex te ri or, pas san- 
do por Pa ris, Tou lou se, Ni ce, Tou lon, 
Mar seil le, Lis boa, Ro ma, Bru xel las 
(Eu ro pa), No va Ior que (USA) e Lu an- 
da (Áfri ca).

No fi nal de 2018 pro du ziu, jun to 
com Fe li pe Tauil e Fer nan do De e plick, 

o show ELE TRO BA TU QUE, gra va do 
em São Luís, on de mos tra to da a sua 
ver sa ti li da de, nu ma mis tu ra de sons 
ele trô ni cos e rit mos nor des ti nos.

Em meio à pan de mia de 2020, se 
rein ven tou e se guiu a ten dên cia mun- 
di al do au di o vi su al. Lan çou vi de o cli- 
pes com re lei tu ras das mú si cas “La- 
men to das Flo res” e “Le ve”, além de 
pro du zir o “Ál bum Vir tu al”, com pos to 
por 7 vi de o cli pes, com 6 mú si cas iné- 
di tas e uma re lei tu ra da mú si ca “Va-
zio”.

Em me a dos de 2021, com pro du ção 
mu si cal da Candyall Mu sic, se lo do 
mú si co Car li nhos Brown, e em par ce- 
ria com o pro du tor Fer nan do De e- 
plick , lan çou os sin gles “Si go meu 
Des ti no” e “Es ca vu can do o Na da”.

Em bre ve, o vi de o cli pe da mú si ca 
“Com Ale gria  tam bém es ta rá dis po ní-
vel.

BONECO ASSASSINO

Série Chucky estreia em
27 de outubro no Brasil

A TRAMA É UMA CONTINUAÇÃO DIRETA DO ÚLTIMO FILME 

A sé rie de Chucky en fim tem da ta pa ra es tre ar no Bra- 
sil. O Brin que do As sas si no che ga rá ao Star+ em 27 de
ou tu bro e te rá epi só di os dis po ni bi li za dos pe lo stre a- 
ming to da quar ta-fei ra. Cri a dor da fran quia, Don Man- 
ci ni é o sho wrun ner de Chucky. 

A tra ma é uma con ti nu a ção di re ta do úl ti mo fil me do
bo ne co as sas si no, O Cul to de Chucky (2017), e mos tra o
per so na gem-tí tu lo ator men tan do o ado les cen te Ja ke
Web ber (Zackary Arthur), que o com pra em uma ven da
de ga ra gem.

Brad Dou rif re tor na pa ra dar voz a Chucky, e a sé rie
tam bém con ta com a vol ta de Ch ris ti ne Eli se (Kyle), Alex
Vin cent (Andy), Jen ni fer Tilly (Tiffany) e Fi o na Dou- 
rif (Ni ca) ao elen co.

A sé rie do Syfy te ve seu pri mei ro trai ler ofi ci al apre- 
sen ta do co mo par te do pai nel da San Di e go Co mic-Con
2021 so bre o le ga do de mais de 30 anos de Chucky – con- 
si de ra da uma das me lho res fran qui as de ter ror em
Hollywood – e apre sen tan do en tre vis tas nun ca an tes
vis tas com Man ci ni e ou tros mem bros do elen co da sé- 
rie. Ne le, so mos apre sen ta dos a Ja ke (Zackary Arthur),
um ga ro to de 14 anos que tem a sor te de en con trar um
bo ne co mui to an ti go em uma ven da de ga ra gem lo cal.
Po rém, uma sé rie de as sas si na tos pas sa a ater ro ri zar
uma ci da de zi nha pa ca ta, en quan to di ver sos se gre dos
dos mo ra do res são ex pos tos pu bli ca men te.

No trai ler ofi ci al, po de mos ver que, em pou co tem po,
Chucky faz o que faz de me lhor: um pou co de as sas si na- 
to e tra ves su ra. To dos de vem en fren tar uma sé rie de
mor tes hor rí veis que co me çam a ex por as pro fun das hi- 
po cri si as e se gre dos ocul tos da ci da de. 

DISNEY+

The Book of Boba Fett
estreia em dezembro

SÉRIE CONTA HISTÓRIA DO FAMOSO CAÇADOR DE STAR WARS

O Li vro de Bo ba Fett (ou The Bo ok of Bo ba Fett, no tí- 
tu lo ori gi nal), no va sé rie de ri va da do uni ver so Star Wars
pa ra a pla ta for ma Disney+, en fim, ga nhou sua da ta de
es treia. Nes ta quar ta-fei ra (29) foi anun ci a do que a pro- 
du ção es treia na pla ta for ma do Mickey Mou se dia 29 de
de zem bro. The Bo ok of Bo ba Fett é ba se a do no fa mo so
ca ça dor de re com pen sas e es tá pre vis to pa ra es tre ar em
de zem bro de 2021.

Já The Man da lo ri an acom pa nha as aven tu ras pe la ga- 
lá xia do man da lo ri a no Din Dja rin (Pe dro Pas cal), um
ca ça dor de re com pen sas que vê sua vi da mu dar to tal- 
men te quan do um tra ba lho co lo ca A Cri an ça em seu ca- 
mi nho.

A his tó ria se si tua al guns anos de pois da der ro ta do
Im pé rio pe la Ali an ça Re bel de, vis ta em O Re tor no de Je- 
di (1983), ter cei ro fil me da tri lo gia ori gi nal da sa ga Star
Wars, cri a da por Ge or ge Lu cas. As du as tem po ra das es- 
tão dis po ní veis no Disney+.

São Luís, quinta-feira, 30 de setembro de 2021
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