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Igor Almeida 
assume a 

comunicação 
de São Luís

A inflação tem sido, no Brasil, uma autên-
tica gangorra. É o tempo todo num sobe que 
faz os mais fracos perderem noção dos preços 
de bens que precisam consumir. Depois que 
a pandemia entrou numa situação um pouco 
mais confortável, permitindo que a economia 
respire, os preços passaram ao descontrole, 
puxados por itens essenciais como combustí-
veis, a conta de energia, os alimentos e a falta 
de um cenário animador na economia.

A volta do dragão

 PÁGINA 5

Jornalista que era adjunto da 
Secretaria de Comunicação do 
Município, assume no lugar do 
ex-deputado Joaquim Haickel 

que estava no comando da pas-
ta desde janeiro. PÁGINA  3

Carteira de vacinação de Covid é 
obrigatória para entrada no TJMA

Governo inaugura Parque das Águas e urbanização do Rio 
Com uma área de aproximadamente 11 mil metros quadrados, o Parque das Águas agrega um conjunto de benefícios, como a Fonte 

das Pedras, túnel de água, espelhos d’água, playground, pista para caminhadas, academia ao ar livre, quadras poliesportivas, gazebos e 
outros atrativos. Para as obras, o Governo do Estado investiu mais de R$ 4,3 milhões.  PÁGINA 5

Estádio Nhozinho  Santos 
caminha para privatização

 Palco de grandes espetáculos de futebol desde 1º de outubro de 1950, quando foi inaugurado, o Estádio Nhozinho Santos, apesar de passar 
por ampla reforma e reaberto ao público em setembro  do ano passado, ainda tem alguns problemas, entre os quais, a falta de iluminação pública. 

Uma das preocupações do poder público, no entanto, é com os gastos para manutenção daquela praça esportiva, estimados em R$ 200 mil por 
mês, ou seja, R$ 2,4 milhão por ano. Foi o que revelou a O Imparcial o titular da Secretaria Municipal de Desportos e Lazer (Semdel), Ricardo Diniz.

PÁGINA  10

PAULO VICTOR 

Vereador de São Luís

E D I T O R I A L
Os preços dos combustíveis: é 

preciso encontrar uma solução
PÁGINA 4

71 ANOS DE HISTÓRIA

EMPREGO : Nubank abre quase 700 vagas na área de tecnologia. Veja com se inscrever
PÁGINA 8

Fusão do PSL com 
o DEM resulta no 

União Brasil
PÁGINA 2

Maranhão não tem registro 
de doença da urina preta 

O P I N I Ã O
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Com a unificação do Democratas e o PSL, a 2ª e a 10ª maiores bancadas na Câmara dos
Deputados, a UB passará a dominar, ao menos em números, a direita política no Brasil

RAI MUN DO BOR GES

Fun da ção de R$ 4 bi lhões

ELEIÇÕES 2022

Fusão do PSL com o DEM
resulta no União Brasil

E
m reu nião em Bra sí lia, as cú- 
pu las do PSL e do De mo cra tas
de fi ni ram União Bra sil co mo
o no me do no vo par ti do que

sur gi rá da fu são en tre os dois. O nú- 
me ro da si gla se rá 44. A in for ma ção é
do jor na lis ta Lau ro Jar dim, no Glo bo.

Com a uni fi ca ção de o De mo cra tas
e o PSL, a 2ª e a 10ª mai o res ban ca das
na Câ ma ra dos De pu ta dos, a UB pas- 
sa rá a do mi nar, ao me nos em nú me- 
ros, a di rei ta po lí ti ca no Bra sil. Tam- 
bém te rá di rei to a mai or par te da di- 
nhei ra ma dos Fun dos Elei to ral e Par- 
ti dá rio em 2022.

As le gen das até ago ra co man da das
por ACM Ne to (DEM) e Lu ci a no Bi var
(PSL), re ce be ram jun tas em 2020, R$
320 mi lhões só do fun do elei to ral. Pa- 
ra as dis pu tas mu ni ci pais, o PSL te ve
aces so a R$ 199 mi lhões, e o DEM a R$
120 mi lhões. So ma dos os re cur sos, os
dois re ce bem R$ 140 mi lhões por ano
em fun do par ti dá rio. 

Mas es te ano a Câ ma ra apro vou a
mon ta nha de R$ 5,7 bi lhões no tex to-
ba se da Lei de Di re tri zes Or ça men tá- 
ri as de 2022, re la ta da pe lo de pu ta do
ma ra nhen se, Jus ce li no Re sen de Fi lho
(DEM-MA), qua se o tri plo dos R$ 2 bi- 
lhões da cam pa nha elei to ral de 2020.

O pre si den te ve tou to do o ar ti go
com o va lor de R$ 5,7 bi lhões, for çan- 
do uma ne go ci a ção com o Con gres so
Na ci o nal, que der ru bou o ve to e re de- 
fi niu o va lor de R$ 4 bi lhões pa ra as
cam pa nhas de 2022. As sim, a União
Bra sil te rá a mai or fa tia dos fun dos
par ti dá rio e elei to ral.

De acor do com da dos do Tri bu nal
Su pe ri or Elei to ral (TSE), PSL e DEM
têm re ce bi do, res pec ti va men te, R$
8.713.238,90 e R$ 3.581.104,94 por
mês de fun do par ti dá rio em 2021. No
ano, ao to do so ma qua se R$ 150 mi- 

lhões. Em 2022 se rá mais do do bro.

Jun tas, as du as le gen das

so mam 1,6 vez o

mon tan te des ti na do ao

PT ‒ si gla com a

se gun da mai or ver ba do

Fun do Par ti dá rio ‒ e

qua se o tri plo do que

re ce be o MDB.

O no vo par ti do re sul tan te da fu são
te rá di rei to a 16,48% de to da a ver ba
dis tri buí da pe lo Fun do Par ti dá rio.
Quan to ao Fun do Elei to ral, ain da não
es tá de fi ni do, mas, con si de ran do o
mon tan te das elei ções de 2020, o “PFL
2.0” te ria di rei to a R$ 320.253.178,89 ‒
R$ 118,95 mi lhões a mais que o Par ti- 
do dos Tra ba lha do res.

Mas com o Fun dão apro va do e ne-
go ci a do com o go ver no Bol so na ro fi- 
cou em R$ 4 bi lhões, a no va le gen da
UB te rá o mon tan te de R$ 640,4 mi-
lhões. Is so tu do sem con tar com o “la- 
ti fún dio” de tem po de pro pa gan da
gra tui ta no rá dio e na te le vi são, um
dos ati vos sem pre mais co bi ça dos nas
ne go ci a ções par ti dá ri as.

Mas se ocor rer a pre vi são de que
pe lo me nos 25 de pu ta dos fe de rais
dei xa rão o no vo par ti do, in clu si ve os
fi lhos do pre si den te Jair Bol so na ro
(se na dor Flá vio e o de pu ta do fe de ral
(Edu ar do), os nú me ros mu da rão.

O PSL no Maranhão

DE TÃO MAGOADO COM A INVASÃO DO PARTIDO, CARVALHO JÁ INGRESSOU NO TRE-MA COM PEDIDO DE DESFILIAÇÃO DO PSL .

“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. Ele só ofi ci a li za rá o
des li ga men to quan do seu pe di do fo ra
de ci di do pe lo TRE.

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, Mau ra Jor ge, que con cor reu o go- 
ver no do Ma ra nhão, 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, ocu pan te de
uma di re to ria do Mi nis té rio da Saú de,
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 su pe ri or a
R$ 600 mi lhões, com o re a jus te de
100% no or ça men to do pró xi mo ano,
pro mul ga do pe lo Con gres so, de pois
do ve to pre si den ci al.

APROVADO PELA CÂMARA

Auxílio Gás Social para
famílias de baixa renda

A MATÉRIA ASSEGURA UM BENEFÍCIO MENSAL ÀS FAMÍLIAS.

A Câ ma ra dos De pu ta dos apro vou nes ta quar ta-fei ra
(29) a pro pos ta que cria o au xí lio Gás So ci al a fim de sub- 
si di ar o pre ço do gás de co zi nha pa ra fa mí li as de bai xa
ren da. A ma té ria se gue pa ra aná li se do Se na do. O tex to
es ta be le ce que o Mi nis té rio da Ci da da nia te rá 60 di as
pa ra re gu la men tar os cri té ri os pa ra de fi nir as fa mí li as a
se rem con tem pla das, a pe ri o di ci da de do be ne fí cio, a
ope ra ci o na li za ção do be ne fí cio e a for ma de pa ga men- 
to, cu jas par ce las não po dem pas sar de 60 di as de in ter- 
va lo. Pe lo tex to, o Po der Exe cu ti vo se rá au to ri za do a pa- 
gar o au xí lio di re ta men te às fa mí li as be ne fi ci a das na
mo da li da de de trans fe rên cia de ren da.

A ma té ria as se gu ra um be ne fí cio men sal às fa mí li as
ins cri tas no Ca das tro Úni co pa ra Pro gra mas So ci ais
(Ca dÚ ni co), com ren da fa mi li ar men sal per ca pi ta me- 
nor ou igual a meio sa lá rio mí ni mo ou que te nham en tre
os seus in te gran tes pes soa que re ce ba be ne fí cio de pres- 
ta ção con ti nu a da (BPC). Os cré di tos po de rão ser con ce- 
di dos por meio de car tão ele trô ni co ou ou tro meio pre- 
vis to na re gu la men ta ção.

Se gun do o pro je to, a pri mei ra fon te de re cur sos pa ra
as se gu rar a me di da é a par ce la dos royalties e de par ti ci- 
pa ção es pe ci al, de cor ren tes da ex plo ra ção de pe tró leo e
gás na tu ral que ca be à União. De acor do com o re la tor,
de pu ta do Ch ris ti a no Au reo (PP-RJ), o pre ço do gás tem
si do im pac ta do, en tre ou tros fa to res, pe la des va lo ri za- 
ção do re al fren te ao dó lar. “O GLP, im pac ta do pe la for- 
ma ção de pre ços vin cu la da ao bar ril de pe tró leo, ao
brent, à va ri a ção do câm bio, atin ge, em al gu mas pra ças
o va lor de até R$ 120, que é um va lor in su por tá vel pa ra
as fa mí li as de um mo do ge ral, mais es pe ci fi ca men te pa- 
ra as fa mí li as que com põem o Ca dÚ ni co e ain da mais
es pe ci fi ca men te pa ra um cor te de fa mí li as na ex tre ma
po bre za”, ar gu men tou.

CPI DA COVID

PF pede quebra de sigilo
de e-mails da Precisa

PF INVESTIGA SUPOSTA PREVARICAÇÃO DE JAIR BOLSONARO.

A Po lí cia Fe de ral pe diu a que bra de si gi lo de e-mails
da Pre ci sa Me di ca men tos, in ter me diá ria da ven da da
va ci na in di a na Co va xin ao Mi nis té rio da Saú de.

A so li ci ta ção foi en vi a da ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
(STF) pa ra apro fun dar a in ves ti ga ção so bre su pos ta pre- 
va ri ca ção do pre si den te Jair Bol so na ro.

A mi nis tra Ro sa We ber, re la to ra do

inqué ri to, ain da não se ma ni fes tou

so bre o as sun to.

A que bra so li ci ta da pe la Po lí cia Fe de ral tam bém atin- 
gi ria e-mails e ar qui vos ar ma ze na dos no sis te ma on-li- 
ne Drop box uti li za do pe la em pre sa pa ra com par ti lhar
do cu men tos da va ci na Co va xin com o Mi nis té rio da
Saú de.

Em ope ra ção con tra al vos da Co mis são Par la men tar
de Inqué ri to (CPI) da co vid-19, a Po lí cia Fe de ral, o Mi- 
nis té rio Pú bli co Fe de ral e a Re cei ta Fe de ral re a li za ram
man da dos de bus ca e apre en são, nes ta quin ta-fei ra
(30/9), na em pre sa Glo bal Ges tão em Saú de, in ves ti ga da
por um su pos to es que ma de cor rup ção e la va gem de di- 
nhei ro en vol ven do um con tra to com a Pe tro bras fei to
em 2015, du ran te o go ver no Dil ma Rous seff.

É a ter cei ra bus ca re la ci o na da a en de re ços do em pre- 
sá rio Fran cis co Ma xi mi a no. O pro pri e tá rio da Glo bal e
da Pre ci sa Me di ca men tos es tá na con di ção de in ves ti ga- 
do da CPI por sus pei ta de cor rup ção em con tra to que
en vol veu o Mi nis té rio da Saú de em ten ta ti va de com pra
da va ci na da Co va xin. As bus cas fo ram ini ci a das às 6h
no pré dio da Glo bal e da Pre ci sa. Os man da dos de bus ca
e apre en são fo ram au to ri za dos pe la Jus ti ça Fe de ral.

São Luís, sexta-feira, 1 de outubro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Jornalista que era adjunto da Secretaria de Comunicação do Município, assume no
lugar do ex-deputado Joaquim Haickel que estava no comando da pasta desde janeiro

PAS SO A PAS SO PA RA O COM PRO -
VAN TE ELE TRÔ NI CO

Pri mei ro, é ne ces sá rio ins ta lar o apli -
ca ti vo “Co nec te SUS” no smartpho ne,
dis po ní vel pa ra An droid e IOS.

Na in ter fa ce do apli ca ti vo, o usuá rio
cli ca no íco ne “Va ci nas”, em que é pre -
ci so cri ar ou aces sar uma con ta no si -
te Gov.br (o apli ca ti vo di re ci o na).

Após se ca das trar e en trar com o lo -
gin, que exi ge CPF e se nha, apa re ce rá
o íco ne “Car tei ra de Va ci na ção Di gi -
tal”, pos si bi li tan do o aces so em PDF
da car tei ra pa ra im pres são.

TROCA DE CARGO

Igor Almeida assume a
comunicação de São Luís
SAMARTONY MARTINS

O
pre fei to Edu ar do Brai de 
(Po de mos) usou as re des so- 
ci ais pa ra co mu ni car nes ta 
quin ta-fei ra (30), que o jor- 

na lis ta Igor Al mei da é o no vo ti tu lar 
da Se cre ta ria de Co mu ni ca ção de São 
Luís. Igor Al mei da tem pas sa gens por 
veí cu los de co mu ni ca ção de São Luís 
co mo a TV Di fu so ra e TV Mi ran te, e 
nos úl ti mos anos tra ba lhou co mo as- 
ses sor de im pren sa de Edu ar do Brai- 
de.

O jor na lis ta que era ad jun to da pas- 
ta as su me no lu gar do ex-de pu ta do 
es ta du al Jo a quim Haic kel que es ta va 
no co man do da co mu ni ca ção de São 
Luís des de ja nei ro. “Anun cio o jor na- 
lis ta Igor Al mei da co mo se cre tá rio 
mu ni ci pal de Co mu ni ca ção, ao tem- 
po em que agra de ço o tra ba lho de Jo a- 
quim Haic kel à fren te da Se com. Em- 
pre sá rio de mí dia e ci ne as ta, Haic kel 
de ve ago ra re to mar seus pro je tos de 
au di o vi su al, que lhe dão re co nhe ci- 
men to na ci o nal”, dis se Brai de pe la 
seu per fil no Twit ter.

Lo go pe la ma nhã Jo a quim Haic kel 
reu niu-se com sua equi pe de tra ba lho 
pa ra anun ci ar a saí da do car go, após 
no ve me ses de ges tão. Haic kel de ve 
to car seus pro je tos pes so ais que en- 
vol vem o ci ne ma e tam bém o Ma van, 
Mu seu da Me mó ria Au di o vi su al do 
Ma ra nhão. Ci né fi lo in ve te ra do, Haic- 
kel au tor do fil me “Pe lo Ou vi do”, 
gran de su ces so de 2008, e de sen vol- 
ves se jun ta men te com um gru po de 
co la bo ra do res um pro je to que vi sa 
res ga tar e pre ser var a me mó ria ma ra-

Qua tro mu dan ças em no ve 
me ses

JORNALISTA IGOR ALMEIDA  FICARÁ NO COMANDO DA COMUNICAÇÃO  DO MUNICÍPIO.

nhen se atra vés do au di o vi su al. Com o 
gru po já pro du ziu qua tro lon gas-me- 
tra gens e três sé ri es e es tá fi na li zan do 
as gra va ções de  “Ar ca nos” que pro- 
me te ser um gran de su ces so e co lo car 
São Luís e o Ma ra nhão no ma pa do ci- 
ne ma na ci o nal.

A tro ca de se cre tá rio na pas ta da 
Co mu ni ca ção do mu ni cí pio de São 
Luís é a quar ta mu dan ça no se cre ta ri- 
a do de Edu ar do Brai de, an tes o pre fei- 
to já ha via anun ci a do em mar ço a saí- 
da da vi ce-pre fei ta da ca pi tal, Es mê- 

nia Mi ran da do co man do da Se med 
(Se cre ta ria Mu ni ci pal de Edu ca ção). 
No lu gar de Es mê nia que se gue co mo 
vi ce-pre fei ta as su miu o car go Mar co 
Mou ra, que na épo ca dei xou a Es co la 
de Go ver no e Ges tão Mu ni ci pal, EG-
GEM. Tam bém já dei xa ram a ges tão 
do pre fei to Brai de o con ta dor e ad vo- 
ga do Flá vio Olím pio, ex-se cre tá rio 
mu ni ci pal de Ad mi nis tra ção (Se mad), 
cu ja a pas ta es tá sob o co man do de 
Di e go Ro dri gues e na  Se cre ta ria Mu- 
ni ci pal de In for ma ção e Tec no lo gia 
(SE MIT) era co man da da pe lo en ge-
nhei ro ci vil Di e go Ro dri gues e que es- 
tá sob a tu te la de Fe li pe Fal cão.

JUSTIÇA

Carteira de vacinação é obrigatória para entrada no TJMA

EXIGÊNCIA ESTÁ DETERMINADA POR MEIO DA PORTARIA ASSINADA PELO PRESIDENTE DO TJMA, DESEMBARGADOR LOURIVAL SEREJO

DIVULGAÇÃO

Des de a úl ti ma quin ta-fei ra (30),
se rá exi gi do o com pro van te de va ci- 
na ção con tra a Co vid-19 pa ra o in- 
gres so de pes so as no pré dio-se de do
Tri bu nal de Jus ti ça do Ma ra nhão e
uni da des ju di ci ais e ad mi nis tra ti vas
vin cu la das ao Se gun do Grau do Po der
Ju di ciá rio do Ma ra nhão (Se gun da Ins- 
tân cia). As uni da des ad mi nis tra ti vas
es tão lo ca li za das nos cen tros ad mi- 
nis tra ti vos do Po der Ju di ciá rio do Ma- 
ra nhão, lo ca li za dos na Rua do Egi to e
no bair ro da Ale ma nha.

A exi gên cia es tá de ter mi na da por
meio da Por ta ria GP nº. 6812021, as si- 
na da pe lo pre si den te do TJ MA, de- 
sem bar ga dor Lou ri val Se re jo.

Se gun do a Por ta ria, é con si de ra do
com pro van te de va ci na ção, do cu- 
men to fí si co ou ele trô ni co, emi ti do
pe la au to ri da de sa ni tá ria com pe ten- 
te, que ates te, pe lo me nos, a apli ca ção
da pri mei ra do se, ou do se úni ca, se for
o ca so, do imu ni zan te.

O in gres so de pes so as com con- 
train di ca ção da va ci na con tra a Co- 
vid-19 (que não po dem to mar a va ci- 

na por ques tões de saú de) se da rá me- 
di an te a apre sen ta ção de re la tó rio
mé di co jus ti fi can do o im pe di men to à
imu ni za ção.

O do cu men to con si de ra

re cen te epi só dio de

ca sos de Co vid-19 em

ser vi do res e ser vi do ras

não imu ni za dos no

âm bi to do Tri bu nal de

Jus ti ça, que oca si o nou a

sus pen são das ses sões

ple ná ri as pre sen ci ais.

Tam bém des ta ca que a va ci na ção

con tri bui pa ra a pre ser va ção da saú de
de ma gis tra dos, ma gis tra das, ser vi do- 
res, ser vi do ras, agen tes pú bli cos, ad- 
vo ga dos, ad vo ga das e usuá ri os em ge- 
ral dos ser vi ços do Po der Ju di ciá rio.

Con si de ran do, ain da, o sig ni fi ca ti- 
vo avan ço da va ci na ção no Es ta do do
Ma ra nhão e do cum pri men to do cro-
no gra ma lo cal de va ci na ção.

1
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O no vo PFL

Be ben do na mes ma fon te

“Nun ca se viu es sa de mo ra no Se na do”

Do mi nis tro Luiz Fux, pre si den te do Su pre mo tri bu nal
Fe de ral, achan do es tra nho o Se na do não mar car a sa ba -
ti na do che fe da Ad vo ca cia-Ge ral da União, An dré Men -
don ça, in di ca do por Jair Bol so na ro pa ra ocu par va ga
aber ta na Cor te.

Pre mi a ção me re ci da

A vol ta do dra gão
A in fla ção tem si do no Bra sil uma au tên ti ca gan gor ra.

É o tem po to do num so be que faz os mais fra cos per de- 
rem no ção dos pre ços de bens que pre ci sam con su mir.
De pois que a pan de mia en trou nu ma si tu a ção um pou- 
co mais con for tá vel, per mi tin do que a eco no mia res pi- 
re, os pre ços pas sa ram ao des con tro le, pu xa dos por
itens es sen ci ais co mo com bus tí veis, a con ta de ener gia,
os ali men tos e a fal ta de um ce ná rio ani ma dor na eco- 
no mia. Le van ta men to das co ta ções de 15 itens de con- 
su mo bá si co, fei to em SP, en tre ali men tos, pro du tos de
hi gi e ne e lim pe za, apon tou uma di fe ren ça de até 578%
no pre ço do mes mo cre me den tal, por exem plo.

Uma em ba la gem do pro du to com 90 gra mas, da mes- 
ma mar ca, foi en con tra da pe lo me nor pre ço de R$ 1,18 e
o mai or, de R$ 8. Ab sur do que dei xa to do mun do em de- 
ses pe ro, com seus ga nhos en go li dos pe la in fla ção. E os
que não têm ren da se jun tam aos 14 mi lhões de de sem- 
pre ga dos. Ain da as sim, o mi nis tro da Eco no mia, Pau lo
Gue des faz fan far ra, ten tan do ilu dir pla tei as: “A eco no- 
mia es tá bom ban do!”. Di fe ren ça de três dí gi tos en tre a
mai or e a me nor co ta ção de mes mo pro du to as som bra:
o lei te de cai xi nha (408,3%), sa bo ne te (328,3%), ma car- 
rão (184,3%), sal (155,2%), fei jão (126,8%), ca fé (106,7%)
e lí qui do (104,7%). Se rá que dá pa ra do mi nar o “dra gão
de Co mo do?”

Va le lem brar que nos anos 1980, quan do a in fla- 
ção bra si lei ra es ta va en tre as mais al tas do mun do, os
car tu nis tas dos jor nais ilus tra vam a al ta dos pre ços co- 
mo um dra gão. A ima gem era per ti nen te. Co mo um dra- 
gão, a in fla ção bra si lei ra era po de ro sa, des trui do ra e
apa ren te men te imor tal. Ou se ja, se ria pre ci so mais do
que um São Jor ge pa ra aba tê-lo. Con se guir co lo car os
pre ços de vol ta nos tri lhos iria re que rer oi to pla nos
econô mi cos e cin co re for mas mo ne tá ri as em um pe río- 
do de oi to anos.

A pri mei ra ten ta ti va fo ram os Pla nos Cru za dos (I e II)
em 1986, com Jo sé Sarney no Pla nal to. A úl ti ma foi o Pla- 
no Re al, em ju nho de 1994, com FHC. Des de en tão, o
Bra sil con vi ve com a mes ma mo e da. E os pre ços, em bo- 
ra lon ge de ser es tá veis, eram mais ou me nos com pa rá- 
veis no tem po. Ho je não exis te pla no al gum, por que o
go ver no Bol so na ro não re co nhe ce a gra vi da de da cri se e
ain da faz iro nia: “Na da es tá tão ruim que não pos sa pi o- 
rar”, dis se o pre si den te, so bre in fla ção e dó lar in de xa do,
além de cul par os go ver na do res pe la cri se, em ra zão do
dis tan ci a men to so ci al. Tu do is so, na pas sa gem dos
1.000 di as de seu go ver no.

———————————————————————

A fu são do DEM com o PSL for ma a União Bra sil, tor- 
nan do-se o mai or par ti do de di rei ta no país, mes mo sem
a pre sen ça de Jair Bol so na ro co mo fi li a do. A uni fi ca ção
tam bém dei xa pa ra trás os nú me ros 25 (DEM) e 17 (PSL)
e faz bro tar o 44.

No Ma ra nhão, por in crí vel que pa re ça, o DEM e PSL
são di ri gi dos por po lí ti cos que in te gra ram a ali an ça de
2014 e 2018, que ele geu Flá vio Di no. O DEM é co man- 
dan do pe lo de pu ta do Jus ce li no Fi lho, e o PSL re ce be rá o
de pu ta do Pe dro Lu cas, ain da no PTB.

———————————————————————

———————————————————————
Da Are na ao PDS; do PDS ao PFL; do PFL ao

DEM; e do DEM à União Bra sil. A pri mei ra vis ta
pa re ce coi sa dis tan te que as cir cuns tân ci as da
po lí ti ca as fa zem mu dar de no me. Mas a for ma- 

ção União Bra sil – DEM e PSL – é idên ti ca o pro ces so “ec- 
di se” das ser pen tes.

 
A pa la vra “ec di se” pa re ce es tra nha, mas é co- 

mum pa ra quem es tu da o pro ces so bi o ló gi co
de tro ca da pe la pe las co bras. De pois elas per- 
ma ne cem li te ral men te “no vi nhas em fo lhas”.

O DEM e o PSL ma ma ram na mes ma mãe: a ve lha
Are na.

 
A Are na ti nha o pom po so no me de Ali an ça Re- 

no va do ra Na ci o nal, fun da da em 1966, co mo
par ti do po lí ti co pre do mi nan te men te con ser- 
va dor, que sus ten tou a po lí ti ca do gol pe de 64 e

a di ta du ra, quan do só ha via o MDB na opo si ção
ao re gi me.

———————————————————————

O pro gra ma de Ges tão Pe ni ten ciá ria do go ver no Flá- 
vio Di no foi pre mi a do na ci o nal men te co mo re fe rên cia
de bo as prá ti cas. Ele foi a São Pau lo re ce ber a pre mi a- 
ção. Di no pa ra be ni zou os se cre tá ri os Mu ri lo, Cynthia e
os ser vi do res do sis te ma. 

Em São Pau lo, Di no as si nou com o go ver na dor João
Do ria, Acor do de Co o pe ra ção Téc ni ca vi san do à am pli a- 
ção do Ecos sis te ma de Bi o tec no lo gia no Ma ra nhão. Pes- 
qui sa do res e Téc ni cos do go ver no de São Pau lo vão nos
au xi li ar nes se im por tan te pro gra ma.

São Luís, sexta-feira, 1 de outubro de 2021
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LUIS CAR LOS AL CO FO RA DO
Ad vo ga do

EDITORIAL

Os preços dos combustíveis
É com pre en sí vel que to dos es te jam

apa vo ra dos com os pre ços dos com- 
bus tí veis, que, se gun do a Pe tro bras,
ain da vão su bir mais. Nos va lo res atu- 
ais, ga so li na, gás e di e sel con ta mi nam
to da a eco no mia e em pur ram a in fla- 
ção pa ra ní veis não vis tos des de o iní- 
cio do Pla no Re al, em 1994. Mas não
se re sol ve rá es se pro ble ma por meio
de de cre tos ou de ar rou bos po lí ti cos.
O te ma me re ce um am plo e trans pa- 
ren te de ba te.

A es tru tu ra de pre ços dos com bus- 
tí veis é ho je mui to con fu sa, o que per- 
mi te que pre va le ça um jo go de em- 
pur ra en tre os en tes fe de ra dos e a Pe- 
tro bras. Ca da um apre sen ta a sua ver- 
são co mo se fos se ver da de ab so lu ta,
con fun din do a po pu la ção, que, des- 
pro te gi da, é obri ga da a pa gar qua se
R$ 7 pe lo li tro da ga so li na e mais de R$
100 pe lo gás de co zi nha, além de ar car
com o for te au men to dos fre tes que
en ca re cem de ali men tos a ele tro do- 
més ti cos e me di ca men tos.

Dois dos prin ci pais com po nen tes
dos pre ços dos com bus tí veis são o dó- 
lar e o pe tró leo ne go ci a do no mer ca- 
do in ter na ci o nal. A mo e da nor te-
ame ri ca na, res sal te-se, es tá em dis pa- 
ra da por que há um enor me cli ma de
des con fi an ça no país. Os in ves ti do res
te mem o des con tro le das con tas pú- 

bli cas e os re sul ta dos das pró xi mas
elei ções. Co mo pro te ção, cor rem pa ra
com prar dó la res. Se o Bra sil es ti ves se
vi ven do tem pos me nos in cer tos, a di- 
vi sa dos Es ta dos Uni dos es ta ria sen do
ne go ci a da en tre R$ 3,90 e R$ 4,50, ad- 
mi te o mi nis tro da Eco no mia, Pau lo
Gue des. Se ria um pro ble ma a me nos.

A co ta ção do pe tró leo, por sua vez,
res pon de à de man da in ter na ci o nal.
Co mo as prin ci pais eco no mi as do
mun do es tão se re cu pe ran do, de pois
do tom bo pro vo ca do pe la pan de mia
do no vo co ro na ví rus, o bar ril do óleo
atin giu qua se US$ 80, o ní vel mais al to
em três anos. So bre es se va lor, ne- 
nhum país tem con tro le. Por tan to, é
pre ci so que o go ver no con tri bua por
meio de ou tros amor te ce do res, co mo
o dó lar. Bas ta não cri ar tu mul tos na
eco no mia.

Há, ain da, a ques tão dos im pos tos.
Tan to a União quan to os es ta dos têm
nos com bus tí veis uma im por tan te
fon te de ar re ca da ção. Com tan tas
des pe sas pa ra ban car, re jei tam abrir
mão de re cei tas. Não há dú vi da de que
uma am pla re for ma tri bu tá ria, com
sim pli fi ca ção de im pos tos, aju da ria
mui to a re du zir os en car gos so bre os
de ri va dos do pe tró leo. O pro ble ma é
que não há dis po si ção efe ti va por par- 

te dos go ver nos fe de ral, es ta du ais e
mu ni ci pais de le var es sa dis cus são
adi an te. To dos re co nhe cem os pro-
ble mas, mas pre fe rem con ti nu ar usu- 
fruin do de um sis te ma que pu ne em-
pre sas e con su mi do res.

Já que o pre si den te da Câ ma ra,
Arthur Li ra, de ci diu to mar a fren te no
de ba te so bre os pre ços da ga so li na e
do di e sel, que apro vei te o mo men to
pa ra tam bém dis cu tir a de pen dên cia
do país por com bus tí veis fós seis e al-
ta men te po lu en tes. O Bra sil tem a tec- 
no lo gia do pro du to mais lim po pa ra
abas te cer as fro tas, o eta nol da ca na-
de-açú car. Con tu do, não há po lí ti cas
de in cen ti vos pa ra o plan tio e a pro- 
du ção des se com bus tí vel ver de. Tan to
que o país es tá im por tan do eta nol de
mi lho dos Es ta dos Uni dos.

Com a po pu la ção e o se tor pro du ti- 
vo tão pre ju di ca dos, pas sou da ho ra
de to dos os que têm po der de de ci são
de bus car so lu ções que não só re sul-
tem em pre ços mais aces sí veis pa ra os
com bus tí veis, mas que tam bém co lo-
quem o país com os dois pés no fu tu-
ro, pro te gen do o meio am bi en te e
con tri buin do pa ra a re du ção do aque-
ci men to do pla ne ta. O Bra sil tem to- 
das as fer ra men tas pa ra is so. Bas ta
von ta de po lí ti ca.

Prevaricação e improbidade

Os mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral são no me a dos pe lo pre si den- 
te da Re pú bli ca, de pois de apro va da a
es co lha pe la mai o ria ab so lu ta do Se- 
na do Fe de ral. Ca be à Co mis são de
Cons ti tui ção e Jus ti ça do Se na do Fe- 
de ral — com pos ta por 27 se na do res
— o tra di ci o nal pro ces so de sa ba ti na
do in di ca do ao pos to, bem co mo aná- 
li se dos seus pre di ca ti vos téc ni cos e
mo rais: no tá vel sa ber ju rí di co e re pu- 
ta ção ili ba da.

Apro va da no âm bi to da Co mis são
de Cons ti tui ção de Jus ti ça, a es co lha
é, fi nal men te, sub me ti da ao ple ná rio
do Se na do Fe de ral, ao qual com pe te a
apro va ção do no me pro pos to pe lo
che fe do Po der Exe cu ti vo, em re gi me
de vo ta ção que exi ge a mai o ria ab so- 
lu ta dos se na do res.

Ve ri fi ca-se que a es co lha de mi nis- 
tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
cons ti tui ato com ple xo, por de pen der
do con cur so da von ta de de mais de
um ór gão do Es ta do. As si na le-se que
ato com ple xo não se con fun de com
mo ro si da de e in fi de li da de aos prin cí- 
pi os cons ti tu ci o nais a que se su jei tam
os agen tes pú bli cos en vol vi dos na es- 
co lha do no vo mi nis tro do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral.

No ca so con cre to, re gis tra-se com- 
por ta men to inu si ta do do pre si den te
da Co mis são de Cons ti tui ção e Jus ti- 
ça, ao re tar dar e pro cras ti nar a ins tau- 
ra ção do pro ce di men to de sa ba ti na
de An dré Men don ça, ho mem re co- 
nhe ci do pe la co mu ni da de ju rí di ca
pe los pre di ca ti vos mo rais e pro fis si o- 
nais, em re la ção ao qual se im põe tra- 

ta men to de se le gan te e des res pei to so.
A ri gor, a con du ta do se na dor Da vi

Al co lum bre, tí pi ca de von ta des ocul- 
tas e oclu sas, sem trans pa rên cia e le- 
al da de aos prin cí pi os cons ti tu ci o nais,
tem to dos os ele men tos que ti pi fi cam
a pre va ri ca ção, co mo ilí ci to pe nal e
ad mi nis tra ti vo. Cer ta men te, o re pre- 
sa men to in jus ti fi ca do do pro ces so
ape que na, mais ain da, os cri té ri os re- 
pu bli ca nos, tão es cas sos na vi da po lí- 
ti co-ad mi nis tra ti va na ci o nal, sem ol- 
vi dar o pre juí zo ao in te res se pú bli co
da ju ris di ção do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral, ca ren te na sua com po si ção
ple na.

Mal gra do o co chi lo le gis la ti vo, à
fal ta de fi xa ção do tem po em que o ato
de va ser pro du zi do, ca re ce de le gi ti- 
mi da de o ar ras ta men to da so lu ção, ao
al vi tre de quem se sen te des con for tá- 
vel em cum prir uma obri ga ção le gal,
que não po de so frer tra ta men to ar bi- 
trá rio, em cla ro des vio de fi na li da de e
abu so de po der.

No jo go de ce na po lí ti co, há, tam- 
bém, li mi tes pa ra a atu a ção den tro da
com pe tên cia con fe ri da pe la lei, a qual
es can ca ra a com pre en são se gun do a
qual o agen te pú bli co, ex ces si va e in- 
jus ti fi ca da men te mo ro so, bus ca ame- 
a lhar van ta gens ou be ne fí ci os im pró- 
pri os, prin ci pal men te por que con trá- 
ri os ao in te res se pú bli co, pre ju di ca do
pe la mo ra, cri a da por ar ti fi ci a lis mo
tá ti co.

Há fla gran te ti ra nia na omis são do
Se na do da Re pú bli ca, no ta da men te
da Co mis são de Cons ti tui ção e Jus ti- 
ça, que dis tor ce as prer ro ga ti vas pa ra
trans for mar o uso des vir tu a do do po- 
der po lí ti co em po der ab so lu to, que se
con fun de com ar bi trá rio, fla gran te- 

men te ad ver sá rio do in te res se pú bli-
co e con trá rio à lei, bem co mo aos
prin cí pi os car de ais da Cons ti tui ção
da Re pú bli ca.

A nin guém é fa cul ta do, mes mo sob
o po der vin cu la do ou dis cri ci o ná rio,
dei xar de pra ti car ato de ofí cio, in clu- 
si ve de na tu re za de ex pe di en te, sem
qual quer con teú do de mé ri to, ha ja
vis ta que ape nas se des ti na a pre pa rar
a de li be ra ção pe la Co mis são de Cons-
ti tui ção e Jus ti ça e, em se gui da, pe lo
ple ná rio do Se na do da Re pú bli ca.

À fal ta de mo ti vo ju ri di ca men te re-
le van te, a omis são de li be ra da em re-
tar dar a sa ba ti na de no ta cen su rá vel
con du ta éti co-mo ral, bem co mo, por
for ça do des cum pri men to do de ver de
ofí cio, o in jus to pe nal de pre va ri ca-
ção, com re per cus são, ain da, na es fe-
ra da im pro bi da de ad mi nis tra ti va.
Por úl ti mo, ca be di zer que a rup tu ra
com o prin cí pio da im pes so a li da de
re for ça a te se de que so be ja to le rân cia
com aque les que fa zem do exer cí cio
do man da to a fon te pa ra ame a lhar
van ta gens ou be ne fí ci os pes so ais in- 
con fes sos.

No Bra sil, os fra cos se trans for mam
em for tes in to le ran tes com o re gi me
de mo crá ti co-cons ti tu ci o nal, quan do,
por in fluên cia do des ti no, ocu pam
car gos, sem com pro mis so com os
prin cí pi os e pre cei tos le gais. Pa ra evi-
tar que si tu a ções ve xa tó ri as se re pi-
tam, va le ria o es for ço do Le gis la ti vo
pa ra es ta be le cer pra zos que obri gas- 
sem o agen te pú bli co a pra ti car os
atos de ofí cio. Mas, pe lo des lei xo com
o in te res se pú bli co, tal vez nem a fi xa- 
ção de pra zo re sol ves se o atra so mo ral
dos ho mens pú bli cos.

PAU LO VIC TOR
Ve re a dor de São Luís

Ma ra nhão não tem
re gis tro de do en ça
da uri na pre ta

Co mo re pre sen tan te do po vo que vai além de fis ca li- 
zar, pro por leis, es tar nos bair ros, te nho o de ver de des- 
mis ti fi car in for ma ções fal sas que cir cu lam na in ter net,
prin ci pal men te nes se mo men to de gra ve cri se econô- 
mi ca. A ver da de é: não te mos ca sos da do en ça uri na pre- 
ta no Ma ra nhão.

De acor do com o Mi nis té rio da Saú de, a do en ça de
Half, co nhe ci da co mo “uri na pre ta”, de vi do a um dos
sin to mas da en fer mi da de, é um pro ble ma cau sa do por
uma to xi na que po de ser en con tra da em pei xes e crus tá- 
ce os — os ci en tis tas não sa bem se a subs tân cia é pro du- 
zi da de vi do à ma nei ra co mo a car ne é ar ma ze na da ou se
ela vem de al gas con su mi das pe los ani mais.

A uri na fi ca com a co lo ra ção es cu ra,

pro vo ca do res mus cu la res,

in su fi ci ên cia re nal, en tre du as e 24

ho ras após o con su mo do ali men to. 

Nos ca sos mais gra ves, é es ta be le ci do um qua dro
cha ma do rab do mió li se, do en ça que des trói as fi bras
que com põem os mús cu los.

Após vá ri os re gis tros sus pei tos, aná li ses es tão sen do
re a li za das em cin co es ta dos bra si lei ros: Ama zo nas,
Bahia, Ce a rá, Pa rá e São Pau lo. En tre tan to, cir cu lam bo- 
a tos de que há ca sos con fir ma dos no Ma ra nhão, on de
se quer exis te al gu ma no ti fi ca ção.

O re sul ta do do alar me fal so, cla ro, aca bou com pro- 
me ten do a ven da do pes ca do em São Luís e em gran de
par te do es ta do. Con se quen te men te, pis ci cul to res, pes- 
ca do res, fei ran tes, ou se ja, tra ba lha do res que lu tam dia
a dia pe lo seu e o sus ten to da fa mí lia, ago ra se en con- 
tram em uma si tu a ção de li ca da por con ta de no tí ci as in- 
ve rí di cas, que de sin for mam, plan ta das por pes so as ir- 
res pon sá veis e cri mi no sas.

Apro vei to pa ra pa ra be ni zar o go ver no do Es ta do que,
mes mo sem a ocor rên cia de ne nhum epi só dio da do en- 
ça em ter ri tó rio ma ra nhen se, ra pi da men te re a li zou pro- 
ce di men tos téc ni cos, por meio da vi gi lân cia sa ni tá ria,
com in tui to de ana li sar a qua li da de do nos so pes ca do.

O se cre tá rio de Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Pes ca, Sér gio
Del mi ro, já se ma ni fes tou e con fir mou a ine xis tên cia de
ca sos da do en ça no es ta do e in for mou que o go ver no es- 
ta du al se gue mo ni to ran do ca sos sus pei tos em es ta dos
vi zi nhos pa ra an te ci par as ações com mai or efi ci ên cia
em prol da se gu ran ça ali men tar da po pu la ção e da ca- 
deia pro du ti va do pes ca do.

Va le des ta car que o pes ca do pro ve ni en te de em pre- 
en di men tos que pro mo vam bo as prá ti cas de ma ne jo e
ma ni pu la ção de pes ca do, tan to na pro du ção quan to na
sua co mer ci a li za ção, re du zem as chan ces de se tor na- 
rem veí cu los con ta mi nan tes que cau sem pre juí zo à saú- 
de hu ma na.

To dos de ve ría mos es tar ir ma na dos em bem in for mar,
em re pas sar ape nas in for ma ção ver da dei ra, bem che ca- 
da e pro du zi da por pro fis si o nais com pe ten tes, com in- 
tui to de pres tar ser vi ço ho nes to pa ra es cla re cer a po pu- 
la ção, prin ci pal men te aque les que têm me nos aces so.
Pes qui se e in for me-se cor re ta men te pa ra não cor rer ris- 
co de di vul gar bo a tos. 

Com união e ci da da nia, va mos su pe rar cri ses e fa zer
pre va le cer o que é ver da de.

São Luís, sexta-feira, 1 de outubro de 2021
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A taxa de desocupação caiu de 1 ponto percentual para 13,7, e representa um
contingente de 14,1 milhões de pessoas em busca de um trabalho

In for ma li da de

Ati vi da des econô mi cas

BRASIL

Recuperação do emprego
é puxada por autônomos

N
o tri mes tre mó vel en cer ra- 
do em ju lho, o nú me ro de
tra ba lha do res por con ta
pró pria man te ve a tra je tó- 

ria de cres ci men to, ini ci a da no pe río- 
do en cer ra do em ou tu bro do ano pas- 
sa do, e atin giu o pa ta mar re cor de de
25,2 mi lhões de pes so as. Na com pa ra- 
ção com o tri mes tre en cer ra do em
abril, o au men to foi de 4,7%, com
mais 1,1 mi lhão de pes so as.

Os da dos são da Pes qui sa Na ci o nal
por Amos tra de Do mi cí li os (Pnad)
Con tí nua e fo ram di vul ga dos ho je
(30) pe lo Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o- 
gra fia e Es ta tís ti ca (IB GE). A ta xa de
de so cu pa ção caiu 1 pon to per cen tu- 
al no pe río do, pa ra 13,7, e re pre sen ta
um con tin gen te de 14,1 mi lhões de
pes so as em bus ca de um tra ba lho.

Na com pa ra ção com o mes mo tri- 
mes tre mó vel de 2020, hou ve au men- 
to de 3,8 mi lhões de pes so as tra ba- 
lhan do por con ta pró pria, uma al ta de
17,6%. A ana lis ta da pes qui sa Adri a na
Beringuy des ta ca que es sa é a for ma
de in ser ção no mer ca do de tra ba lho
que mais vem cres cen do nos úl ti mos
tri mes tres, em bo ra o tra ba lho com
car tei ra as si na da co me ce a ter re sul- 
ta dos mais fa vo rá veis, com au men to
de 3,5%, to ta li zan do 30,6 mi lhões de
pes so as.

“Di fe ren te da po pu la ção ocu pa da
co mo um to do, que em bo ra es te ja
cres cen do, ain da per ma ne ce num ní- 
vel abai xo do pe río do pré-pan de mia,
no ca so es pe cí fi co do con ta pró pria,
es sa re po si ção foi fei ta e ain da su pe ra
ao que ocor ria no pe río do pré-pan de- 

É

mia. É uma re a ção [do mer ca do de
tra ba lho] mui to vol ta da pa ra o tra ba- 
lho por con ta pró pria”, dis se a ana lis- 
ta.

De acor do com Adri a na Beringuy,
com es se au men to do tra ba lho por
con ta pró pria, o ní vel de in for ma li da- 
de tam bém atin giu um ní vel re cor de,
com ta xa de 40,8%. “A gen te tem um
re cor de de in for ma li da de. A po pu la- 
ção ocu pa da em ju lho foi es ti ma da
em 89 mi lhões, com um in cre men to
de 3,1 mi lhões no tri mes tre. Já a po- 
pu la ção in for mal fi cou es ti ma da em
36,3 mi lhões, por tan to um au men to
de 2 mi lhões. A po pu la ção ocu pa da
no tri mes tre ex pan diu 3,6% e a in for- 
ma li da de 6,1%”, dis se.

O tra ba lho in for mal in clui as pes- 
so as sem car tei ra as si na da no se tor
pri va do e do més ti co, em pre ga do res
ou em pre ga dos por con ta pró pria
sem CNPJ e tra ba lha do res sem re mu- 
ne ra ção. No tri mes tre an te ri or, a ta xa
de in for ma li da de foi de 39,8%, com
34,2 mi lhões de pes so as. Há um ano,
es se con tin gen te era me nor de 30,7
mi lhões, com ta xa de 37,4%, o me nor
pa ta mar da sé rie.

O gru po cha ma do de su bu ti li za dos
so mou 31,7 mi lhões, uma re du ção de
4,7% na com pa ra ção tri mes tral,
quan do eram 33,3 mi lhões de pes so- 
as. Com is so, a ta xa com pos ta de su- 
bu ti li za ção caiu 1,6 pon to per cen tu al,
pa ra 28,0%.

Os tra ba lha do res su bo cu pa dos por
in su fi ci ên cia de ho ras tra ba lha das

che ga ram ao nú me ro re cor de de 7,7
mi lhões de pes so as, um au men to de
7,2%, com mais 520 mil pes so as nes sa
con di ção. Na com pa ra ção anu al, o in- 
di ca dor su biu 34%.

Os de sa len ta dos, que de sis ti ram de
pro cu rar tra ba lho de vi do às con di- 
ções es tru tu rais do mer ca do di mi nuí- 
ram 10% no tri mes tre fe cha do em ju-
lho, so man do 5,4 mi lhões de pes so as.
Em re la ção ao mes mo tri mes tre mó- 
vel de 2020, a re du ção foi de 7,3%.

Os da dos do IB GE mos tram que
hou ve ex pan são tam bém no tra ba lho
do més ti co, que su biu 7,7% no tri mes- 
tre, so man do 5,3 mi lhões de pes so as.
Na com pa ra ção com o mes mo pe río- 
do do ano an te ri or, o au men to foi de
16,1%, um adi ci o nal de 739 mil pes so- 
as. Es te foi o mai or cres ci men to em
to da a sé rie his tó ri ca.

A ca te go ria dos em pre ga do res fi- 
cou es tá vel, com 3,7 mi lhões, as sim
co mo os em pre ga dos do se tor pú bli- 
co, que so mam 11,8 mi lhões.

En tre as ati vi da des econô mi cas, o
cres ci men to da ocu pa ção no tri mes- 
tre su biu em seis dos dez gru pos pes-
qui sa dos e ne nhum re gis trou per das.
O se tor que mais cres ce foi a cons tru-
ção, que avan çou 10,3%. Em se gui da
vem alo ja men to e ali men ta ção (9%),
ser vi ços do més ti cos (7,7%), trans por- 
te, ar ma ze na gem e cor reio (4,9%), co- 
mér cio, re pa ra ção de veí cu los au to- 
mo to res e mo to ci cle tas (4,5%) e agri-
cul tu ra, pe cuá ria, pro du ção flo res tal,
pes ca e aqui cul tu ra (3,2%).

EQUADOR

Motim em prisão deixa 116 mortos e 80 feridos

GUERRA ENTRE FACÇÕES RIVAIS DESENCADEOU UM MOTIM NA PENITENCIÁRIA DEL LITORAL, EM GUAYAQUIL,  SUDOESTE DO EQUADOR

FOTO: FERNANDO MENDEZ

Uma fes ta de ani ver sá rio de “Jú ni- 
or”, lí der da gan gue Los Cho ne ros, na
noi te de 24 de se tem bro, pro vo cou a
fú ria de dois ban dos ri vais, Los Lo bos
e Ti gue ro nes, na Pe ni ten ciá ria del Li- 
to ral, em Guayaquil, no su do es te do
Equa dor. 

Qua tro di as de pois da ce le bra- 
ção, uma guer ra en tre as fac ções ri vais
de sen ca de ou um mo tim que dei xou
pe lo me nos 116 mor tos e 80 fe ri dos.
“É uma tra gé dia, al go tre men do o que
es tá se pas san do, es ta dis pu ta en tre
gru pos de lin quen tes or ga ni za dos,
que, na bus ca pe lo po der in ter no,
che ga ram es ses ní veis. É ter rí vel a si- 
tu a ção”, afir mou Bo lí var Gar zón, di re- 
tor do SNAI, o sis te ma car ce rá rio do
Equa dor, em en tre vis ta à rá dio FM
Mun do.

A gan gue Los Cho ne ros

é co nhe ci da por man ter

la ços com o po de ro so

car tel do nar co trá fi co

me xi ca no de Si na loa.

O pre si den te do Equa dor, Guil ler- 
mo Las so, de cre tou es ta do de ex ce ção
na ci o nal em to do o sis te ma car ce rá rio
do país e cri ou um co mi tê de cri se,
for ma do pe la mi nis tra de Go ver no,
Ale xan dra Ve la; pe lo mi nis tro da De fe- 
sa, Fer nan do Do no so; e pe lo go ver na- 
dor do de par ta men to (es ta do) de
Guayas, Pa blo Aro se me na Mar ri ot.

A me di da sus pen de o di rei to à in vi- 
o la bi li da de de cor res pon dên ci as em
pre sí di os e a li ber da de de as so ci a ção e
de reu nião. Tam bém per mi te ao Exe- 
cu ti vo usar a for ça pú bli ca pa ra res ta- 
be le cer a nor ma li da de.

“Aca bo de de cre tar es ta do de ex ce- 
ção em to do o sis te ma car ce rá rio, em
âm bi to na ci o nal. Em Guayaquil, pre- 
si di rei o co mi tê de se gu ran ça pa ra co- 
or de nar as ações ne ces sá ri as que con- 
tro lem a emer gên cia, ga ran tin do os
di rei tos hu ma nos de to dos os en vol vi- 

dos”, es cre veu Las so em seu per fil no
Twit ter, an tes de vi a jar à se gun da mai-
or ci da de do país.

Gar zón ex pli cou que a po lí cia con-
se guiu con tro lar a pe ni ten ciá ria por
vol ta das 14h de ter ça-fei ra (16h em
Bra sí lia). No en tan to, du ran te a ma- 
dru ga da de quar ta pa ra quin ta, hou ve
ti ro tei os e ex plo sões no cen tro pri si o- 
nal.

“Con se gui mos o con tro le

to tal ho je (on tem) pe la

ma nhã. Es ta mos

en tran do nos pa vi lhões e

des co brin do mais

ca dá ve res”, acres cen tou

o di re tor do SNAI.

DUBAI

Expo 2020 é maior evento 
após início da pademia

DUBAI ESPERA QUASE 25 MILHÕES DE VISITANTES  NO EVENTO

Os Emi ra dos Ára bes Uni dos pla ne jam re ce ber cer ca
de 25 mi lhões de vi si tan tes du ran te a Ex po 2020 de Du- 
bai, pri mei ra ex po si ção uni ver sal re a li za da no Ori en te
Mé dio e o mai or even to mun di al des de o iní cio da pan- 
de mia de co vid-19.  O en cer ra men to se rá em 31 de mar- 
ço de 2022.

Adi a da no ano pas sa do por cau sa da cri se sa ni tá ria, a
ex po si ção se rá aber ta ao pú bli co a par tir de sex ta-fei ra,
em meio ao de ser to nos ar re do res de Du bai, a ci da de
dos ar ra nha-céus e do lu xo. A ex po si ção re ve la rá ma ra- 
vi lhas ar qui tetô ni cas e ino va ções tec no ló gi cas dos mais
de 190 paí ses re pre sen ta dos em seus pa vi lhões.

A pri mei ra Ex po si ção Uni ver sal ocor reu em 1851 em
Lon dres, no Crystal Pa la ce, uma es tru tu ra cri a da pa ra a
oca sião. Em Pa ris, a de 1889 apre sen tou ao mun do a icô- 
ni ca Tor re Eif fel. Es ta Ex po 2020 pro me te ser o mai or
even to já vis to no Ori en te Mé dio, no ano que an te ce de a
Co pa do Mun do de fu te bol, que se rá ce le bra da na ca sa
de seu ri co vi zi nho Ca tar. 

Du bai es pe ra qua se 25 mi lhões de vi si tan tes du ran te
os pró xi mos seis me ses. Ao con trá rio do Ja pão que proi- 
biu a pre sen ça de pú bli co nos Jo gos Olím pi cos de Tó- 
quio, Du bai abre su as por tas aos tu ris tas es tran gei ros,
com a con di ção de que usem más ca ra e res pei tem o dis- 
tan ci a men to so ci al. To dos os vi si tan tes de ve rão es tar
va ci na dos ou, ca so não es te jam, de vem apre sen tar um
tes te PCR ne ga ti vo mui to re cen te.

Os Emi ra dos es tão en tre os paí ses que va ci na ram sua
po pu la ção mais rá pi do, com qua se 20 mi lhões de do ses
pa ra 10 mi lhões de ha bi tan tes. A Ex po 2020 re ve la as
gran des am bi ções de Du bai, que acu mu la re cor des pa ra
atrair a aten ção mi diá ti ca e prin ci pal men te os tu ris tas.
Sua tor re Burj Kha li fa, por exem plo, é a mais al ta do
mun do, com 828 me tros.

MIGRAÇÃO

Brasil aceita receber novos
deportados dos EUA

O ITAMARATY CONCORDOU COM DOIS VOOS SEMANAIS.

O go ver no ame ri ca no so li ci tou ao Bra sil au to ri za ção
pa ra am pli ar a frequên cia de vo os de de por ta ção ao
País. Os EUA pe di ram que o go ver no bra si lei ro con cor de
com três vo os se ma nais de de por ta dos – atu al men te, há
au to ri za ção pa ra um por se ma na. O Itamaraty con cor- 
dou com dois vo os se ma nais. A no va pe ri o di ci da de es tá
pre vis ta pa ra en trar em vi gor em ou tu bro.

No fim de maio, os EUA en vi a ram ao Bra sil o pri mei ro
voo fre ta do pa ra de por tar imi gran tes bra si lei ros des de o
iní cio do go ver no de Joe Bi den. A prá ti ca tor nou-se fre- 
quen te du ran te o man da to de Do nald Trump, que ado- 
tou po lí ti ca e re tó ri ca an ti-imi gra ção – que pas sou a ser
usa da tam bém por Bi den, quan do um nú me ro re cor de
de imi gran tes co me çou a che gar na fron tei ra dos EUA
com o Mé xi co.

O go ver no bra si lei ro con fir mou tam bém a in for ma- 
ção de que pe diu aos EUA que os de por ta dos não se jam
al ge ma dos no voo – o que foi re la ta do por al gu mas pes- 
so as en vi a da de vol ta pe lo go ver no ame ri ca no nes sa si- 
tu a ção. O to tal de bra si lei ros que che ga ram aos EUA ile- 
gal men te co me çou a cres cer em 2015, mas se man ti nha
em pa ta ma res bai xos. O gran de pi co nas apre en sões pe- 
la pa tru lha fron tei ri ça acon te ceu em 2019, quan do pas- 
sou de 1,6 mil ca sos no ano an te ri or pa ra 18 mil, se gun- 
do os re gis tros dos EUA. No ano pas sa do, as tra ves si as
caí ram em ra zão dos blo quei os de vi a gem du ran te a
pan de mia e à po lí ti ca es ta be le ci da por Trump. Nes te
ano, o nú me ro ex plo diu. Só em agos to, mais de 9 mil
bra si lei ros ten ta ram atra ves sar a fron tei ra ame ri ca na
sem vis to. De ou tu bro do ano pas sa do até agos to des te
ano, a es ti ma ti va é a de que mais de 46 mil bra si lei ros te- 
nham fei to es se ca mi nho.

A au to ri za ção pa ra am pli ar os vo os de de por ta ção ao
Bra sil acon te ce no mo men to em que o go ver no ame ri- 
ca no pe de pa ra que o País re ce ba hai ti a nos que en tra- 
ram de ma nei ra ir re gu lar nos EUA. 

São Luís, sexta-feira, 1 de outubro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/


São Luís, sexta-feira, 01 de outubro de 2021

6GERAL

Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de equipamentos ativos de rede de dados do 

tipo switches, transceivers e pontos de acesso de rede sem fio (wifi), licenciamento de solução de gerência 

integrada e de controle de acesso (softwares), bem como serviço de garantia, instalação, configuração 

lógica e treinamento com repasse tecnológico hands-on, para atender a Secretaria de Estado da Saúde 

do Maranhão – SES/MA, conforme especificação e condições gerais de fornecimento contidas no Termo 

de Referência (Anexo I) do Edital. Abertura: 18/10/2021, às 09h (horário de Brasília). Local: Site do Portal 

de Compras do Governo Federal (https://www.gov.br/compras/pt-br/). Informações: Comissão 

Setorial Permanente de Licitação – CSL, localizada na Av. Professor Carlos Cunha, s/n, Jaracaty, São 

Luís/MA, CEP: 65.076-820. E-mail: csl@saude.ma.gov.br. Fones: (98) 3198-5558 e 3198-5559.

São Luís - MA, 28 de setembro de 2021

MARCOS MENDES DE LUCENA

Pregoeiro da SES/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2021
PROCESSO Nº 138037/2021/SES

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO/UEMA, através do seu Pregoeiro, na forma da Lei 

Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e do Decreto nº 10.024/19, informa que realizará licitação na 

modalidade PREGÃO, de forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, de interesse da 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA, conforme a seguir discriminado:

As propostas serão recebidas no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br. Informa-se ainda que o 

edital e seus anexos estarão disponíveis aos interessados no site da Universidade Estadual do Maranhão, 

onde poderão ser consultados e adquiridos gratuitamente www.licitacoes.uema.br e 

www.comprasnet.gov.br. Esclarecimentos adicionais pelo telefone (98) 2016-8114.

São Luís, 29 de setembro de 2021

Maria dos Remédios dos Santos Marques

Presidente da Comissão Setorial Permanente de Licitação da UEMA

ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

DATA HORA PROCESSO

14/10/2021 09h30 Nº 103388/2021 Pregão Eletrônico nº 039/2021

Objeto: Aquisição de equipamentos destinados ao Núcleo Tecnológico de Engenharia – 
NUTENGE do Centro de Ciências Tecnológicas da Universidade Estadual do Maranhão – 
CCT/UEMA.

A COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E 
DESENVOLVIMENTO URBANO – SECID realizará às 14h, do dia 20 de outubro de 2021, na sala de 

sessões públicas da Comissão Setorial de Licitações/SECID, localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº 

1.908, Monte Castelo (próximo à FABRIL), nesta Capital, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, 

do tipo MENOR PREÇO, no regime de empreitada por PREÇO ÚNITARIO de interesse desta SECID, 

objetivando a Contratação de Empresa de Especializada para a execução de Obras e Serviços de 
Engenharia de Conclusão da Construção de 02 (duas) praças no Município de Açailândia - MA, 
desenvolvido pela Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (SECID-MA). O 

certame será realizado nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, 

aplicando-se no que couber os procedimentos determinados pela Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014. O Edital e seus 

Anexos estarão à disposição dos interessados no site da SECID (www.secid.ma.gov.br) ou ainda, na 

sede da SECID no endereço acima citado, de segunda a sexta-feira, no horário das 14h às 18h, 

gratuitamente, mediante a entrega de “pen drive”.

São Luís - MA, 30 de setembro de 2021

MARCELO GUIMARÃES BOUCINHAS
Presidente CSL/SECID

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E

DESENVOLVIMENTO URBANO – SECID
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 – CSL/SECID

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 128077/2021/SECID

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº028/2021

O Município de Anajatuba/MA, através da  Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, por meio da Secretária Municipal de 
Assistência Social, designada pelo Decreto nº005/2021, torna público que realizará às 09:00h (Nove horas) do dia 18 
de Outubro de 2021, na plataforma Compras Públicas,  no endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.
com.br, Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preços por item, tendo por objeto o REGISTRO DE 
PREÇOS para futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídicas(s) para o fornecimento de Material de EPI para 
prevenção ao COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Mu-
nicipal de Anajatuba/MA, conforme disposições previstas no Edital e seus Anexos, regido pela Lei Federal  nº10.520/02, 
Decreto Federal Nº10.024/19, Decreto Municipal nº022/2021, Decreto Municipal nº023/2021, subsidiariamente pela Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações e demais legislações pertinentes. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos inte-
ressados na Sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, localizada na Rua 
Benedito Leite, 868, Centro, de 2ª a 6ª feira-feira, no horário das 08h00min às 14h00min, onde poderão ser consultados 
e retirados gratuitamente por mídia digital ou impresso. Assim como pelo portal da prefeitura, no endereço eletrônico:  
www.anajatuba.ma.gov.br.  Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Anajatuba - MA, em 28 de Setembro de 
2021. TÉSSIA VIRGÍNIA MARTINS REIS DUTRA. Secretária Municipal Assistência Social. Decreto nº005/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº029/2021

O Município de Anajatuba/MA, através da  Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, por meio do Secretário Municipal 
de Administração, designado pelo Decreto nº 003/2021, torna público que realizará às 09:00h (Nove horas) do dia 19 
de Outubro de 2021, na Sala de Reunião da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, localizada na Rua Benedito Leite, 
868, Centro, CEP: 65.490-000,  Licitação na Modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preços por item, tendo por 
objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de 
combustíveis automotivos, para atender as necessidades das diversas Secretarias e Fundos Municipais da Prefeitura 
Municipal de Anajatuba/MA, conforme disposições previstas no Edital e seus Anexos, regido pela Lei  nº 10.520/2002, 
Decreto Municipal nº022/2021, Decreto Municipal nº023/2021, subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
e demais legislações pertinentes. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, localizada na Rua Benedito Leite, 868, Centro, de 
2ª a 6ª feira-feira, no horário das 08h00min às 14h00min, onde poderão ser consultados e retirados gratuitamente por 
mídia digital ou impresso. Assim como pelo portal da prefeitura, no endereço eletrônico:  www.anajatuba.ma.gov.br.  
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Anajatuba - MA, em 28 de Setembro de 2021. LEONARDO MENDES 
ARAGÃO. Secretário Municipal de Administração. Decreto nº 003/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº030/2021

O Município de Anajatuba/MA, através da  Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, por meio do Secretário Municipal de 
Saúde, designado pelo Decreto nº 006/2021, torna público que realizará às 09:00h (Nove horas) do dia 20 de Outubro 
de 2021, na Sala de Reunião da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, localizada na Rua Benedito Leite, 868, Centro, 
CEP: 65.490-000,  Licitação na Modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preços por item, tendo por objeto o 
REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
confecção e impressão de material gráfico e personalizados, de interesse das diversas Secretarias e Fundos do Municí-
pio de Anajatuba/MA, conforme disposições previstas no Edital e seus Anexos, regido pela Lei  nº10.520/2002, Decreto 
Municipal nº022/2021, Decreto Municipal nº023/2021, subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações e demais 
legislações pertinentes. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, localizada na Rua Benedito Leite, 868, Centro, de 2ª a 6ª feira-
-feira, no horário das 08h00min às 14h00min, onde poderão ser consultados e retirados gratuitamente por mídia digital 
ou impresso. Assim como pelo portal da prefeitura, no endereço eletrônico:  www.anajatuba.ma.gov.br.  Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço. Anajatuba - MA, em 28 de Setembro de 2021. LUÍS FERNANDO ARAGÃO. Secretário 
Municipal de Saúde. Decreto nº 006/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº031/2021

O Município de Anajatuba/MA, através da  Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, por meio da Secretária Municipal 
de Educação, designado pelo Decreto nº012/2021, torna público que realizará às 09:00h (Nove horas) do dia 21 de 
Outubro de 2021, na Sala de Reunião da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, localizada na Rua Benedito Leite, 
868, Centro, CEP: 65.490-000,  Licitação na Modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preços por item, tendo por 
objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de 
Material Esportivo para atender as necessidades do Município de Anajatuba/MA, conforme disposições previstas no 
Edital e seus Anexos, regido pela Lei  nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº022/2021, Decreto Municipal nº023/2021, 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações e demais legislações pertinentes. O Edital e seus Anexos estão 
à disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Anajatuba/
MA, localizada na Rua Benedito Leite, 868, Centro, de 2ª a 6ª feira-feira, no horário das 08h00min às 14h00min, onde 
poderão ser consultados e retirados gratuitamente por mídia digital ou impresso. Assim como pelo portal da prefeitura, 
no endereço eletrônico:  www.anajatuba.ma.gov.br.  Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Anajatuba - MA, 
em 28 de Setembro de 2021. AURISCILEY GUIA SAMPAIO. Secretário Municipal de Educação. Decreto nº012/2021

PREF. MUNIC. DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS/MA

ERRATA DE DIA E HORA DE LICITAÇÃO: ONDE SE LER: 

07/10/2021 às 10:00hs. LEIA SE: 15/10/2021 às 14:00hs. Do Pre-

gão Eletrônico nº 018/2021. Publicada no diário do Município de 

Olho D’água das Cunhas do dia 22/09/2021 pag. 02 Ano V nº 899 

OBJETO: Prestação de serviço de apoio administrativo terceiriza-

do de mão de obra de profissionais. EVANDRO SOUSA BARBO-

SA – Pregoeiro Oficial.

AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 010/2021. A Prefeitura de Itaipava do Grajau - MA, através da Comis-

são Permanente de Licitação-CPL, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na modali-

dade: Tomada de Preço. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de empresa para execução de ser-

viços de pavimentação de bloco paralelepípedo no Povoado Garrota no Município de Itaipava do Grajaú – MA, 

em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo. BASE LEGAL: Lei 

Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. Recebimento e abertura dos envelopes de Habilitação e Proposta 

de Preços: às 09:00 horas do dia 19 de outubro de 2021. O edital estará à disposição para consulta gratuita no 

setor de licitação das 08:00 as 12:00 horas e no site do município. Os interessados na aquisição dos mesmos 

deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala da CPL, na Sede da 

Secretaria Municipal de Educação de Itaipava do Grajau, localizada na Av. Dep. Mercial Lima de Arruda, s/n, 

Centro – Itaipava do Grajau/MA, CEP: 65948-000, onde está funcionando provisoriamente a Prefeitura. Para 

maiores informações no e-mail:  cplitaipava@gmail.com e/ou tel.: (99) 98515-1121. Itaipava do Grajau/MA, 

22 de setembro de 2021. AURICELIA DE SOUSA DA SILVA - PRESIDENTE DA CPL.

ERRATA DO AVISO

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPA-
PO DOS VIEIRAS (MA). TOMADA DE PREÇO 012/2021. ONDE SE 

LÊ: SESSÃO MARCADA PARA 09H DO DIA 17 DE OUTUBRO DE 
2021. LEIA-SE: “SESSÃO MARCADA PARA 09H DO DIA 18 DE OU-
TUBRO DE 2021”. JENIPAPO DOS VIEIRAS (MA), 30 DE SETEM-
BRO DE 2021. ANTÔNIO IRANILTON DE CARVALHO. PRESIDEN-
TE DA CPL.

AVISO DE REMARCAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 

A Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras – MA, através de sua Presidente da Comissão de Licitação, tor-

na público para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Tomada de Preço 

nº 013. TIPO: Menor Preço por Global. OBJETO: Contratação de empresa especializada em obras de letreiro 

para construção de um que ficará na Lagoa na Rua Júlio Vieira em Jenipapo dos Vieiras MA. BASE LEGAL: 

Lei Federal n. º 8.666/93 e as condições do Edital. Anteriormente marcada para 09h do dia 01 de outubro de 

2021, fica remarcada por motivo de alteração no edital para o dia 18 de outubro de 2021 às 14h. O Edital 
estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do Município https://
jenipapodosvieiras.ma.gov.br/. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 
(vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala de Reunião da CPL, localizada na Rua João Lago da Silva, 
S/N – Centro – Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço das 08:00 as 12:00hs  no email: cpljenipapo@

gmail.com e pelo telefone 99 98511-8958. Jenipapo dos Vieiras/MA, CEP: 65962-000. Jenipapo dos Vieiras 

-MA. Antônio Iranilton de Carvalho. Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO – MA.

CNPJ: nº 06.460.026/0001-07

Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n – Centro

CEP: 65710-000 Lago do Junco – Maranhão

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) nº 013/2021. Objeto: Registrar preços para futura 
contratação objetivando a Eventual Contratação de empresa para Fornecimento de gás oxigênio para atender 
as necessidades da Saúde Municipal de Lago do Junco/MA. Na forma da Lei 10.520/02, Decreto Federal 
10.024/2019, Decretos Municipais 001/2017 e 017/2021 e subsidiariamente pela Lei 8.666/93. Data abertura 
das propostas: 15 de Outubro de 2021 às 09h:00min. Conforme definido no Edital e seus Anexos, na forma 
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. Local: sala da 
Comissão Permanente de Licitação na Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n – Centro, Lago do Junco/
MA. Aquisição do Edital através dos sites: www.compraslagodojunco.com.br e/ou através https://www6.tce.
ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul. Maiores esclarecimentos no e-mail: lagodojunco21@hotmail.com. Lago 
do Junco (MA), 29 de setembro de 2021. Iraneide Fontes de Sousa Arrais – Secretária Municipal de Saúde e 
Saneamento Básico.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 029/2021. REGISTRO DE PREÇOS.

O MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através da Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social e do Trabalho, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrôni-
co para Registro de Preços.  BASE LEGAL: Lei nº 10.520, de 17.07.2002, à Lei Complementar n° 123, 
de 14.12.2006, e alterações, ao Decreto 10.024/2019, de 10.09.2019, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei 
nº 8.666, de 21.06.1993. OBJETO: Seleção de proposta mais vantajosa para registro de preços objetivando 
eventual e futura aquisição de Kits enxoval para recém-nascidos, de forma parcelada, de interesse do Fundo 
Municipal de Assistência Social da administração pública no município de Lagoa Grande do Maranhão (MA). 
ABERTURA: 19 de outubro de 2021 às 10:20 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se 
à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Av. 1º de maio, SN – Centro 
– Lagoa Grande do Maranhão/MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico  www.portalde-
compraspublicas.com.br . por e-mail cpl@lagoagrande.ma.gov.br ou na página www.lagoagrandedomaranhao.
ma.gov.br.  Lagoa Grande do Maranhão (MA), 29 de setembro de 2021. Maria Djanira de Oliveira Adelino. 
Secretária Municipal de Assistência Social e Trabalho. Portaria nº 019/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 030/2021.REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrôni-
co para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520, de 17.07.2002, à Lei Complementar n° 123, de 
14.12.2006, e alterações, ao Decreto 10.024/2019, de 10.09.2019, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 
8.666, de 21.06.1993. OBJETO: Seleção de proposta mais vantajosa para registro de preços objetivando even-
tual e futura aquisição de Equipamentos de Fisioterapia para atender as necessidades da Administração Pública, 
de forma parcelada, através do Fundo Municipal de Saúde do município de Lagoa Grande do Maranhão (MA). 
ABERTURA: 19 de outubro de 2021 às 16:20 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se 
à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Av. 1º de maio, SN – Centro 
– Lagoa Grande do Maranhão/MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico  www.portalde-
compraspublicas.com.br . por e-mail cpl@lagoagrande.ma.gov.br ou na página www.lagoagrandedomaranhao.
ma.gov.br. Lagoa Grande do Maranhão (MA), 29 de setembro de 2021. Marianna Dias Sousa. Secretária Mu-
nicipal de Saúde. CPF nº 051.309.913-11. Portaria nº 015/2021-PMLG-GP

Estado do Maranhão 
Municipal de Passagem Franca – MA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 003/2021. ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de Licitação - BASE 
LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações – TIPO: Menor preço por lote - OBJETO: Contratação de empresa 
especializada para reformas e manutenção dos prédios da administração pública do Município de Passagem 
Franca – MA - ORGÃO SOLICITANTE: Secretária Municipal de Infraestrutura - ENDEREÇO: Praça Presidente 
Médici, 503, Centro, Passagem Franca-MA. DATA: 04/11/2021. HORÁRIO: 09:00h (nove horas). EDITAL: 
O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no mural de licitações no site http://www.
passagemfranca.ma.gov.br ou no Prédio da Prefeitura Municipal no setor da Comissão Permanente de 
Licitação, situada na Praça Presidente Médici, nº 503, centro, Passagem Franca-MA, no horário das 8h (oito 
horas) às 12h (doze horas) onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos através de mídia digital 
(Pen Drive). Em nenhuma hipótese haverá entrega de edital fora do horário previsto neste aviso de licitação. 
Esclarecimento adicional no mesmo endereço. Passagem Franca - MA, 27 de Setembro de 2021. Rualyson da 
Silva Barbalho - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

pavimentação asfáltica em vias urbanas de Passagem Franca – MA. ORGÃO SOLICITANTE: 

e seus anexos estão à disposição dos interessados no mural de licitações no site http://

Estado do Maranhão 
Municipal de Passagem Franca – MA

TOMADA DE PREÇOS 004/2021 - ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de Licitação. BASE LEGAL: 
Lei nº 8.666/93 e legislações correlatas. TIPO: Menor Preço. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço 
global. OBJETO: Contratação de empresa especializada em pavimentação asfáltica em vias urbanas de 
Passagem Franca – MA. ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura. ENDEREÇO: Praça 
Presidente Médici, 503, Centro, Passagem Franca-MA. DATA: 15/10/2021. HORÁRIO: 09:00h (nove horas). 
EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no mural de licitações no site http://
www.passagemfranca.ma.gov.br ou no Prédio da Prefeitura Municipal no setor da Comissão Permanente 
de Licitação, situada na Praça Presidente Médici, nº 503, centro, Passagem Franca-MA, no horário das 8h 
(oito horas) às 12h (doze horas) onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos através de mídia 
digital (Pen Drive). Em nenhuma hipótese haverá entrega de edital fora do horário previsto neste aviso de 
licitação. Esclarecimento adicional no mesmo endereço. Passagem Franca - MA, 27 de Setembro de 2021. 
Rualyson da Silva Barbalho - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

na recuperação de ruas, meio fio, sarjeta e calçamento em vias públicas do Municipio 

Estado do Maranhão 
Municipal de Passagem Franca – MA

TOMADA DE PREÇOS 005/2021 - ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de Licitação. BASE LEGAL: 
Lei nº 8.666/93 e legislações correlatas. TIPO: Menor Preço. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por 
preço global. OBJETO: Contratação de empresa especializada na recuperação de ruas, meio fio, sarjeta 
e calçamento em vias públicas do Municipio de Passagem Franca/MA. ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria 
Municipal de Infraestrutura. ENDEREÇO: Praça Presidente Médici, 503, Centro, Passagem Franca-MA. 
DATA: 19/10/2021. HORÁRIO: 09:00h (nove horas). EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados no mural de licitações no site http://www.passagemfranca.ma.gov.br ou no Prédio 
da Prefeitura Municipal no setor da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Presidente 
Médici, nº 503, centro, Passagem Franca-MA, no horário das 8h (oito horas) às 12h (doze horas) onde 
poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos através de mídia digital (Pen Drive). Em nenhuma 
hipótese haverá entrega de edital fora do horário previsto neste aviso de licitação. Esclarecimento 
adicional no mesmo endereço. Passagem Franca - MA, 27 de Setembro de 2021. Rualyson da Silva 
Barbalho - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário. OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios, 

Estado do Maranhão 
Municipal de Passagem Franca – MA

CHAMADA PÚBLICA  001/2021 - ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de Licitação. BASE LEGAL: 
Lei nº 8.666/93 e legislações correlatas. TIPO: Menor Preço. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por 
preço unitário. OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios, oriundos da Agricultura Familiar, que 
serão ofertados na Alimentação Escolar da Rede Municipal de Ensino de Passagem Franca/MA. ORGÃO 
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação. ENDEREÇO: Praça Presidente Médici, 503, Centro, 
Passagem Franca-MA. DATA: 20/10/2020. HORÁRIO: 09:00h (nove horas). EDITAL: O Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados no mural de licitações no site http://www.passagemfranca.
ma.gov.br ou no Prédio da Prefeitura Municipal no setor da Comissão Permanente de Licitação, situada 
na Praça Presidente Médici, nº 503, centro, Passagem Franca-MA, no horário das 8h (oito horas) às 
12h (doze horas) onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos através de mídia digital 
(Pen Drive). Em nenhuma hipótese haverá entrega de edital fora do horário previsto neste aviso de 
licitação. Esclarecimento adicional no mesmo endereço. Passagem Franca - MA, 27 de Setembro de 
2021. Rualyson da Silva Barbalho - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 094-23.08/2021- PMR/CPL.

O Município de Riachão/MA, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados 
que às 09h00min do dia 03 de novembro de 2021, na sede da Prefeitura Municipal, realizará a Chamada 
Pública nº 002/2021, para a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
administração e gerenciamento de cartão servidor a ser disponibilizado aos servidores Públicos 
Concursados, Contratados e Comissionados, objetivando Adiantamento Salarial no limite de 30%, na 
forma de crédito pré-determinado, para compras à vista e ou a prazo em estabelecimentos credenciados 
com fornecedores no Município de Riachão/MA, para posterior pagamento, sob a forma de desconto 
em folha de pagamento. Os interessados que atenderem às exigências do edital deverão apresentar os 
documentos de habilitação até às 12:00 horas do dia 03 de novembro de 2021, na Sala da Comissão Permanente 
de Licitação- CPL na sede da Prefeitura Municipal, na Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742, Centro, Riachão 
– MA. Os interessados poderão adquirir gratuitamente o Edital e seus Anexos mediante solicitação no e-mail: 
cplriachao.ma@gmail.com, ou no Portal da Transparência no sítio eletrônico: www.riachao.ma.gov.br. Outras 
informações pelo telefone (099) 3531-0180 das 9:00 às 12:00 h. Base Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. 
Riachão (MA), 28 de setembro de 2021. Sebastião de Souza Sandes - Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 26/2021 – UFMA. 

Objeto: O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada 

para a prestação de serviços de execução indireta nas áreas de televisão, rádio, 

jornal, agência de notícias e relações e públicas inerentes à Superintendência 

de Comunicação e Eventos, para atender as necessidades desta Universidade 

Federal do Maranhão (UFMA).

Dia: 13/10/2021  Horário: 10:00h - horário de Brasília

Local: www.comprasgovernamentais.gov.br 

Valor Global: R$ 4.911.514,88

O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Portal 

de Compras do Governo Federal – COMPRASNET, no endereço 

www.comprasgovernamentais.gov.br. Podendo, alternativamente, ser 

consultado no endereço eletrônico https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/

São Luís, 29 de Setembro de 2021
VITOR DAVI BARROS DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

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

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 25/2021 – UFMA. 

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa 
para a aquisição de mobiliário para atender as necessidades dos setores 
acadêmicos da Universidade Federal do Maranhão, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

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

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

Valor Global: R$ 3.198.841,49
O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Portal de 
Compras do Governo Federal – COMPRASNET, no endereço https://www.gov.br/
compras/pt-br/ Podendo, alternativamente, ser consultado no endereço eletrônico 
https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/

JOSÉ CARLOS MARQUES AGUIAR JUNIOR
Pregoeiro Oficial

AVISO DE ABERTURA

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
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Atrativos que irão valorizar e promover o turismo na região, gerando trabalho, renda e
movimentando a economia local

URBANIZAÇÃO

Governo inaugura Parque
das Águas  em Morros

Ur ba ni za ção do Rio Una

A
du as ho ras de São Luís, Mor- 
ros é uma das ci da des tu rís ti- 
cas mais fre quen ta das do es- 
ta do e ri ca em be le zas na tu- 

rais. Nes te sá ba do (2), o Go ver no do 
Es ta do inau gu ra no mu ni cí pio o Par- 
que das Águas e a ur ba ni za ção do Rio 
Una, atra ti vos que irão va lo ri zar e 
pro mo ver o tu ris mo na re gião, ge ran- 
do tra ba lho, ren da e mo vi men tan do a 
eco no mia lo cal.

Com uma área de apro xi ma da men- 
te 11 mil me tros qua dra dos, o Par que 
das Águas agre ga um con jun to de be- 
ne fí ci os, co mo a Fon te das Pe dras, tú- 
nel de água, es pe lhos d’água, 
playground, pis ta pa ra ca mi nha das, 
aca de mia ao ar li vre, qua dras po li es- 
por ti vas, ga ze bos e ou tros atra ti vos. 
Pa ra as obras, o Go ver no do Es ta do in- 
ves tiu mais de R$ 4,3 mi lhões.

Além do Par que das Águas, foi re a li- 
za da a obra de ur ba ni za ção do Rio 
Una num am plo pro je to de re vi ta li za- 
ção. O Rio Una é car tão-pos tal e uma 
das prin ci pais atra ções tu rís ti cas do 
mu ni cí pio de Mor ros. A ur ba ni za ção 
do Rio con tem pla be ne fí ci os co mo a 
pa vi men ta ção da or la e vi as de aces so 
com blo cos de con cre to, ins ta la ção de 
qui os ques, ba nhei ros e playground ao 
lon go da mar gem do rio, além de si na- 
li za ção.

Pa ra a se cre tá ria de Go ver no Mar- 
ce la Men des, as obras re pre sen tam 
um avan ço na po lí ti ca de va lo ri za ção 
dos es pa ços pú bli cos. “To do o com- 
ple xo ur ba nís ti co a ser en tre gue pa ra 
a ci da de de Mor ros ofe re ce mais al ter- 
na ti va de la zer, con vi vên cia e prá ti ca

Re for ma e am pli a ção do Pos to Po li- 
ci al

FOI REALIZADA TAMBÉM  A OBRA DE URBANIZAÇÃO DO RIO UNA

es por ti va pa ra mo ra do res e vi si tan tes, 
além de ser um es pa ço de pre ser va ção 
am bi en tal”, des ta cou.

Re for ma do Hos pi tal Mu ni ci pal
Nes te sá ba do (2), o Go ver no do Es- 

ta do en tre ga, ain da, a obra de re for ma 
do Hos pi tal Mu ni ci pal de Mor ros.

Com in ves ti men to de R$ 1,3 mi- 
lhão, a re for ma do equi pa men to de 
saú de con tem plou ações co mo ade- 
qua ção da sa la de rai os-X, tro ca de 
lou ças e me tais, pin tu ra ex ter na e in- 
ter na, re vi são e imu ni za ção de co ber- 
tu ra, re vi são elé tri ca, tro ca de ce râ mi- 
ca, cons tru ção de mu ro ex ter no com 
gra dil, co lo ca ção de blo que tes, re cu- 
pe ra ção de cai xa d’água e ade qua ção 
de ba nhei ros.

Ou tra de man da im por tan te do mu-
ni cí pio foi re a li za da com a re for ma e 
am pli a ção do Pos to Po li ci al de Mor- 
ros. O ob je ti vo é re for çar a se gu ran ça 
da po pu la ção e de to dos aque les que 
vi si tam a re gião tu rís ti ca.

A obra con tou com re vi são da co- 
ber tu ra, re vi são da pin tu ra, ins ta la ção 
de for ro, co lo ca ção de re ves ti men tos 
ce râ mi cos, cons tru ção de mu ro, ins- 
ta la ções elé tri cas e hi dro sa ni tá ri as, 
ins ta la ções sa ni tá ri as, es qua dri as e 
com ple men ta res, lou ças e me tais, re- 
de ló gi ca, to ta li za do R$ 279 mil em in-
ves ti men tos.

REUNIÃO

Dino discute melhorias para Primeira Cruz com prefeito

PREFEITO NILSON DO CASSÓ PARABENIZOU AS AÇÕES ESTADUAIS JÁ EM CURSO NA CIDADE E APRESENTOU NOVAS DEMANDAS

FOTO: BRUNNO CARVALHO

O go ver na dor Flá vio Di no re ce beu,
nes ta quar ta-fei ra (29), no Pa lá cio dos
Leões, o pre fei to da ci da de de Pri mei- 
ra Cruz, Nil son do Cas só. Du ran te o
en con tro, o ges tor mu ni ci pal pa ra be- 
ni zou as ações es ta du ais já em cur so
na ci da de e apre sen tou no vas de man- 
das. Di no anun ci ou mais in ves ti men- 
tos pa ra a ci da de, re for çan do a ges tão
par cei ra do Go ver no com to dos os
mu ni cí pi os ma ra nhen ses.

As obras do Go ver no Es ta du al com- 
ple men tam a pro gra ma ção pre pa ra da
pe lo ani ver sá rio de Pri mei ra Cruz,
que se rá dia 16 de ou tu bro.

Na oca sião, mais ações se rão anun- 
ci a das em be ne fí cio da ci da de e sua
po pu la ção, re for ça o go ver na dor Flá- 
vio Di no.

“São di ver sas ações pa ra for ta le cer
a par ce ria com a pre fei tu ra e no ani- 
ver sá rio, se rá um dia de en tre ga de
mui tos pre sen tes, mui tos be ne fí ci os e
mui tos di rei tos à po pu la ção de Pri- 
mei ra Cruz”, en fa ti zou o go ver na dor,

ci tan do di ver sas ini ci a ti vas.
Flá vio Di no ci tou obras in fra es tru- 

tu rais con cre ti za das na ci da de, a
exem plo do Res tau ran te Po pu lar, me- 
lho ri as de ru as, cons tru ção da ro do via
de San ta Ama ro até Pri mei ra Cruz e
ou tras ini ci a ti vas na re gião do Cas só.

Di no pon tu ou no vas

obras que in clu em

pa vi men ta ção de vi as

com as fal to e blo que tes;

me lho ri as na es tru tu ra

da de le ga cia, pré di os

es co la res e fa rol;

dis tri bui ção de kits

es por ti vos e ali men tos

do pro gra ma Co mi da na

Me sa, en tre ou tros.

“Ti ve mos uma reu nião mui to pro- 
du ti va com o go ver na dor e o vi ce-go-
ver na dor, umas das mais im por tan tes
que já par ti ci pei. Sei que o de sen vol vi-
men to do nos so mu ni cí pio vai avan- 
çar e es ta mos aguar dan do as ações do
Go ver no, por oca sião do ani ver sá rio
de nos sa ci da de. Mui to sa tis fei tos
com as con quis tas que o go ver na dor
Flá vio Di no anun ci ou pa ra a ci da de,
que tan to es pe rou e me re ce”, fri sou o
pre fei to Nil son do Cas só.

A reu nião en tre con tou com pre- 
sen ças do vi ce-go ver na dor Car los
Bran dão e co mi ti va de mem bros da
pre fei tu ra de Pri mei ra Cruz.

RE CO NHE CI MEN TO

Go ver na dor Flá vio Di no
re ce be Prê mio Ex ce lên cia
em Com pe ti ti vi da de dos
Es ta dos

O Go ver no do Ma ra nhão foi re co nhe ci do pe las ações
de sen vol vi das no sis te ma pe ni ten ciá rio do es ta do, du- 
ran te o 10º Prê mio Ex ce lên cia em Com pe ti ti vi da de dos
Es ta dos. A so le ni da de ocor reu nes ta quin ta-fei ra (30),
em São Pau lo. O go ver na dor Flá vio Di no es te ve no even- 
to, re ce ben do a pre mi a ção. Es se ano, 280 po lí ti cas pú bli- 
cas fo ram ins cri tas no prê mio.

O Ma ra nhão foi fi na lis ta com o pro gra ma de res so ci a- 
li za ção do sis te ma pe ni ten ciá rio, sain do ven ce dor do
prê mio. O pro gra ma foi con si de ra do uma au la de ges tão
por da dos e evi dên ci as, mo di fi can do, de for ma sig ni fi- 
ca ti va, o sis te ma pri si o nal ma ra nhen se. Co mo re sul ta- 
dos, au men tou 11 ve zes o nú me ro de pre sos tra ba lhan- 
do, ze rou o anal fa be tis mo nas uni da des do sis te ma e
trans for mou um ce ná rio que era caó ti co em ca se de su- 
ces so.

“Agra de ço o re co nhe ci men to e

so bre tu do, aos au to res des sa gran de

trans for ma ção, ci tan do a Se cre ta ria

de Ad mi nis tra ção Pe ni ten ciá ria,

seus ser vi do res e par cei ros. São to dos

me re ce do res des se prê mio”, ex pli cou

o go ver na dor.

Ao re ce ber a pre mi a ção, o go ver na dor Flá vio Di no
agra de ceu o re co nhe ci men to. Pon tu ou que o país vi ve
um mo men to di fí cil e o prin ci pal de ve ser a uni da de na- 
ci o nal. “Em com pe ti ções que são le gí ti mas e im por tan- 
tes, des ta co ter mos, em to das as re giões, bons ca mi nhos
em nos so país pa ra que ha ja es pe ran ça. Vi ve mos vá ri as
cri ses e ao com pa re cer mos aqui pa ra tra tar de ex pe ri ên- 
ci as vi to ri o sas de ges tão, mos tra mos que va le a pe na a
de di ca ção dos ges to res pú bli cos e pri va dos, na di men- 
são do com ba te às de si gual da des e às in jus ti ças e que é
pos sí vel ter mos ati tu des trans for ma do ras”, fri sou.

Flá vio Di no lem brou o ce ná rio no sis te ma pe ni ten- 
ciá rio de Pe dri nhas, que che gou a ser um dos mais vi o- 
len tos do mun do. “Nes se con tex to que nos sa equi pe as- 
su miu em 2015, e con se gui mos, por meio de ações de
mo ni to ra men to, con tro le, am pli a ção de va gas e in ves ti- 
men tos pro mo ver me di das que vão na di re ção da Lei de
Exe cu ção Pe nal e de ram con di ções de fun ci o na men to, a
pon to do sis te ma ser ho je pre mi a do pe la ex ce lên cia em
ges tão”, ex pli cou o go ver na dor.

Cri a do em 2015, o Prê mio

Ex ce lên cia em Com pe ti ti vi da de

re co nhe ce os es ta dos que se

des ta cam na pri o ri za ção da

com pe ti ti vi da de na for ma ção da

agen da do es ta do, por meio de

po lí ti cas de al to im pac to, que

in flu en ci am di re ta men te nos

in di ca do res que com põem o

ran king.

Em 2020, o Go ver no do Ma ra nhão ven ceu o prê mio
com a ex pe ri ên cia do Pla no Mais IDH.

São Luís, sexta-feira, 1 de outubro de 2021
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A investigação teve origem a partir do Relatório sobre os Indícios de Irregularidades nas
compras públicas de Insumos e Bens para o combate à Pandemia da Covid-19

RECURSOS PARA COVID-19

PF investiga fraudes em
3 cidades do Maranhão

A
Po lí cia Fe de ral, com o apoio
da Con tro la do ria-Ge ral da
União, de fla grou, na ma nhã
on tem, quin ta-fei ra, dia 30 de

se tem bro, nas ci da des de San ta Lu zia,
Ber nar do do Me a rim e Im pe ra triz, a
Ope ra ção Ve sa lius, com a fi na li da de
de de sar ti cu lar gru po cri mi no so que
pro mo via frau des li ci ta tó ri as e ir re gu- 
la ri da des con tra tu ais no âm bi to dos
Mu ni cí pi os de San ta Lu zia e Ber nar do
do Me a rim, den tre ou tros, en vol ven- 
do re cur sos pú bli cos fe de rais que se- 
ri am uti li za dos no com ba te à pan de- 
mia da Co vid-19.

A in ves ti ga ção te ve ori gem a par tir
do Re la tó rio so bre os In dí ci os de Ir re- 
gu la ri da des nas com pras pú bli cas de
In su mos e Bens pa ra o com ba te à
Pan de mia pro vo ca da pe la Co vid-19,
no pe río do de 1º de mar ço a 31 de
maio de 2020, ela bo ra do pe la Cen tral
de Ope ra ções Es ta du ais da Se cre tá ria
da Fa zen da do Ma ra nhão (COE/SE- 
FAZ/MA).

O re la tó rio apon tou a exis tên cia de
pos sí veis frau des nos con tra tos ce le- 
bra dos com dis pen sa de li ci ta ção. En- 

tre as ir re gu la ri da des apon ta das,
cons ta tou-se ine xis tên cia da em pre sa
con tra ta da no lo cal pa ra o qual foi ob- 
ti da a ins cri ção, fal ta de ca pa ci da de
econô mi ca, in dí ci os de si mu la ção de
ven das e su per fa tu ra men to em aqui- 
si ções re a li za das pe los mu ni cí pi os de
San ta Lu zia e de Ber nar do do Me a rim.

Com pras es sas re a li za das atra vés
da Se cre ta ria Mu ni ci pal de Saú de de
ca da mu ni cí pio pa ra aqui si ção de
equi pa men tos e in su mos for ne ci dos
pe la em pre sa be ne fi ci a da pe la dis- 
pen sa de li ci ta ção.

A em pre sa al vo da ope ra ção, con- 
for me cons ta no por tal do TCE/MA,
par ti ci pou de 13 li ci ta ções em di ver- 
sos mu ni cí pi os do es ta do do Ma ra- 
nhão, sa gran do-se ven ce do ra em to- 
das, a mai o ria du ran te o pe río do de
en fren ta men to à Co vid-19.

A Po lí cia Fe de ral cum priu se te
Man da dos de Bus ca e Apre en são.

Ao to do 28 po li ci ais fe de rais e cin co
ser vi do res da CGU cum pri ram as de- 
ter mi na ções ju di ci ais ex pe di das pe la
2ª Va ra Cri mi nal da Se ção Ju di ciá ria
do Ma ra nhão, que de cor re ram de re- 
pre sen ta ção ela bo ra da pe la Po lí cia
Fe de ral.

Se con fir ma das as sus pei tas, os in- 
ves ti ga dos po de rão res pon der por
dis pen sa de li ci ta ção fo ra das hi pó te- 
ses le gais (Art. 89, da Lei 8.666/93), pe- 
cu la to (Art. 312, Có di go Pe nal) e as so- 
ci a ção cri mi no sa (Art. 288, Có di go Pe- 
nal), com pe nas que, so ma das, po- 
dem che gar a 20 anos de pri são.

A de no mi na ção “Ve sa lius” faz re fe- 
rên cia ao mé di co bel ga An dre as Ve sa- 
lius, con si de ra do o pai da ana to mia
mo der na que es cre veu a pri mei ra re- 

fe rên cia so bre ven ti la ção me câ ni ca
co mo co nhe ce mos ho je. A si mu la ção
de com pra in ves ti ga da te ve co mo ob- 
je to o for ne ci men to de res pi ra do res
pa ra aten di men to às de man das
emer gen ci ais ge ra das pe la Pan de mia
Co vid-19.

SÃO LUÍS

Reconhecimento de maternidade de filho já adulto

APÓS 26 ANOS, O JOVEM PÔDE, ENFIM, CONTAR COM O NOME DE SUA MÃE BIOLÓGICA, HILDENER DE SOUZA, EM SEU REGISTRO

Es ta se ma na, o co pei ro Wen der son
Di niz do Nas ci men to, que re si de no
Rio de Ja nei ro, re ce beu uma no tí cia
dig na de co me mo ra ção. Após 26 anos,
o jo vem pô de, en fim, con tar com o
no me de sua mãe bi o ló gi ca, Hil de ner
de Sou za, em seu re gis tro de nas ci- 
men to. Ela bus cou a aju da da De fen- 
so ria Pú bli ca do Es ta do (DPE/MA) da
Zo na Ru ral de São Luís, que ga ran tiu a
re gu la ri za ção da de man da por meio
de atu a ção ex tra ju di ci al.

Em bo ra por con ta das di fi cul da des
cau sa das pe la dis tân cia en tre a as sis- 
ti da e o fi lho, o de fen sor pú bli co Alex
Pa che co Ma ga lhães, ti tu lar no nú cleo
re cém im plan ta do na Zo na Ru ral, ini- 
ci ou as ar ti cu la ções pa ra vi a bi li zar a
emis são do no vo do cu men to. “O jo- 
vem não foi de vi da men te re gis tra do, à

épo ca, por si tu a ções alhei as ao de se jo
da mãe, ine ren tes à vi da de qual quer
ci da dão. O im por tan te é que sa ben do
des ta pos si bi li da de re al, ela nos pro- 
cu rou pa ra re gu la ri zar o do cu men to”,
des ta cou o de fen sor.

O pro ce di men to foi re a li za do qua- 
se to do vir tu al men te, con tan do com a
sen si bi li da de do Car tó rio de Re gis tro
Ci vil da 3ª Zo na da ca pi tal, por meio
de diá lo gos e tro cas de do cu men tos
que opor tu ni za ram à fa mí lia es sa im- 
por tan te con quis ta. Tan to o fi lho
quan to a mãe já es ta vam cer tos do
que que ri am e o ob je ti vo, por tan to, al- 
can ça do. Im por tan te fri sar que os no- 
mes dos avós per ma ne cem no re gis- 
tro, o que aten deu ao an seio de to das
as par tes en vol vi das. “Es sa ques tão só
nos le va a rei te rar que a atu a ção ex tra- 

ju di ci al é a me lhor ma nei ra de re sol- 
ver de man das da po pu la ção. Nos cha-
mou bas tan te aten ção a ce le ri da de e
efe ti vi da de na re so lu ção des se ca so e
ga ran tiu um di rei to bá si co que, se
ajui za do, po de ria le var me ses ou até
anos pa ra ser con sig na do pa ra es tes
ci da dãos”, con cluiu Alex Pa che co.

Nos cha mou bas tan te

aten ção a ce le ri da de e

efe ti vi da de na re so lu ção

des se ca so

Ce ná rio do sa ne a men to no Ma ra nhão

O le ga do da uni ver sa li za ção

TRA TA MEN TO DE ES GO TO

Es ta do po de per der R$
21,3 bi lhões em be ne fí ci os
so ci ais e am bi en tais

Es tu do do Ins ti tu to Tra ta Bra sil apon ta que o Ma ra- 
nhão po de ria ga nhar R$ 2,8 bi lhões em re du ção de gas- 
tos na saú de pú bli ca le van do água tra ta da e es go tos a to- 
dos os ma ra nhen ses. No Bra sil, da dos do Sis te ma Na ci o- 
nal de In for ma ções so bre Sa ne a men to (SNIS), ano 2019,
mos tram que o país ain da pos sui 35 mi lhões de pes so as
sem aces so à re de de água po tá vel e mais de 100 mi lhões
sem co le ta dos es go tos.

So men te 49% dos es go tos ge ra dos no país são tra ta- 
dos, o que equi va le a jo gar to dos os di as na na tu re za
uma mé dia de 5,3 mil pis ci nas olím pi cas de es go tos sem
tra ta men to.
Nes se con tex to, o Ins ti tu to Tra ta Bra sil, em par ce ria com
a Ex An te Con sul to ria Econô mi ca, di vul ga o es tu do “Be- 
ne fí ci os Econô mi cos e So ci ais da Ex pan são do Sa ne a- 
men to no Ma ra nhão” vi san do mos trar os ga nhos so ci- 
ais, am bi en tais e econô mi cos que a uni ver sa li za ção do
sa ne a men to bá si co tra ria ao es ta do, que pos su em de sa- 
fi os enor mes em re la ção a le var água tra ta da, co le ta e
tra ta men to de es go tos aos ma ra nhen ses.

O es tu do traz uma abor da gem am pla dos ga nhos que
o es ta do te ria de 2021 a 2040, pra zo li mi te pa ra a uni ver- 
sa li za ção des ses ser vi ços de acor do co mo no vo Mar co
Le gal do Sa ne a men to (Lei Fe de ral 14.026/2020), mas
tam bém num ce ná rio de 35 anos, até 2055, pra zo usu al
nos con tra tos de con ces são do se tor.

O Ma ra nhão pos sui 7,1 mi lhões de ha bi tan tes es pa- 
lha dos em 217 mu ni cí pi os. Se gun do in for ma ções do
SNIS, ape nas 48,4% da po pu la ção é aten di da com abas- 
te ci men to de água, en quan to so men te 11,5% pos su em
co le ta de es go to em su as re si dên ci as.

O es tu do, com ba se em da dos de 2019, mos tra que
nos 16 mai o res mu ni cí pi os do es ta do, 3,6 mi lhões de
pes so as ain da mo ra vam em re si dên ci as sem aces so à
água tra ta da, sen do que cer ca de 184 mil re si dem em
São Luís. Ain da na ca pi tal, 50,4% da po pu la ção não têm
aces so aos ser vi ços de co le ta de es go to, ou se ja, 554,8
mil ha bi tan tes. Os re cur sos hí dri cos da re gião re ce bem
uma car ga de 160,6 mi lhões de m³ por ano de água po- 
luí da, o que equi va le a cer ca 233 pis ci nas olím pi cas de
po lui ção por dia. Os nú me ros ex pli ci tam que o Ma ra- 
nhão tem um lon go tra ba lho no sen ti do da uni ver sa li za- 
ção des ses ser vi ços.

Pri mei ra men te, é im por tan te no tar que, nos úl ti mos
15 anos, en tre 2005 e 2019, mes mo com bai xo avan ços
dos ser vi ços de água e es go tos, o es ta do acu mu lou ga- 
nhos equi va len tes a R$ 2,1 bi lhões em be ne fí ci os ge ra- 
dos pe lo in ves ti men to em sa ne a men to.

Uma par te des ses in ves ti men tos foi re a li za da pe la
BRK Am bi en tal, con ces si o ná ria res pon sá vel pe los ser vi- 
ços de água e es go to em São Jo sé de Ri ba mar e Pa ço do
Lu mi ar, que nos úl ti mos 5 anos, in ves tiu apro xi ma da- 
men te R$169 mi lhões ru mo à uni ver sa li za ção da água
nos dois mu ni cí pi os ma ra nhen ses.

Jo sé Má rio Ri bei ro, di re tor da BRK Am bi en tal no Ma- 
ra nhão, re su me as prin ci pais ações da em pre sa nos pri- 
mei ros anos da con ces são que, por con tra to, vai até
2049.“Até agos to de 2021 fo ram exe cu ta dos 334 km de
re des e mais 87 km de adu to ras im plan ta dos. Mais de 72
mil hi drô me tros fo ram ins ta la dos, 209 po ços tu bu la res
pro fun dos fo ram re for ma dos e ur ba ni za dos e per fu ra- 
mos ou tros 21 no vos po ços. Tam bém cons truí mos qua- 
tro Cen tros de Re ser va ção, trans for man do a re a li da de
dos mo ra do res lu mi nen ses e ri ba ma ren ses” ex pli ca Ri- 
bei ro. Den tre as con cen tra ções pa ra os pró xi mos anos
na con ces são de água, es tão a ins ta la ção de mais 321 km
de re des e adu to ras, a im plan ta ção de mais dez Cen tros
de Re ser va ção, a per fu ra ção de 20 no vos po ços e o tra ta- 
men to de água atra vés de clo ra ção. “No pro je to de es go- 
ta men to sa ni tá rio, a BRK Am bi en tal tem co mo de sa fio a
im plan ta ção de du as es ta ções de tra ta men to, além das
32 ETEs já exis ten tes, qua tro no vas ele va tó ri as de es go to
e a im plan ta ção de 198 km de re des co le to ras até 2026.
Is so cor res pon de a 80% da po pu la ção das ci da des, de
acor do com as me tas con tra tu ais”, com ple ta Jo sé Má rio.

Pa ra se che gar à uni ver sa li za ção, o es tu do apon ta a
ne ces si da de de in ves ti men tos de R$ 6,3 bi lhões; re cur- 
sos ca pa zes de in cor po rar qua se 4 mi lhões de pes so as
no sis te ma de dis tri bui ção de água tra ta da e cer ca de 6
mi lhões de pes so as no sis te ma de co le ta de es go to. Com
a uni ver sa li za ção do sa ne a men to até 2040, o Ma ra nhão
te ria ga nhos lí qui dos, ou se ja, já des con ta dos os in ves ti- 
men tos ne ces sá ri os, mais de 11 bi lhões em be ne fí ci os e,
até 2055, um ga nho de R$ 13,4 bi lhões.

A uni ver sa li za ção do sa ne a men to dei xa rá um le ga do
pa ra o fu tu ro. Na saú de, por exem plo, com uma re du ção
de cus tos que de ve rá ge rar a R$ 1,5 bi lhão na eco no mia e
um au men to es pe ra do da ren da imo bi liá ria tam bém de
R$ 1,5 bi lhão. No ba lan ço de ga nhos e gas tos, no ca so do
Ma ra nhão, o va lor es tá na fai xa de R$ 2,7 bi lhões.

Im por tan te fri sar que, no pe río do de 2021 a 2055, ha- 
ve rá um mo vi men to cres cen te de ge ra ção de em pre go e
ren da du ran te a ex pan são das re des e a es ta bi li za ção
num pa ta mar de 53 mil pos tos de tra ba lho na re gião. A
ren da ge ra da pe los in ves ti men tos e ati vi da des de ve al- 
can çar R$ 6,2 bi lhões em 2031 e, pos te ri or men te, de ve
se es ta bi li zar aci ma de R$ 6 bi lhões anu ais até o fi nal do
pe río do. Além dos ga nhos so ci ais e econô mi cos, há os
ga nhos am bi en tais com a des po lui ção dos ma nan ci ais,
ri os, cór re gos e la gos da re gião, um ga nho ines ti má vel e
um gran de le ga do da uni ver sa li za ção do sa ne a men to
no Ma ra nhão.

São Luís, sexta-feira, 1 de outubro de 2021
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O objetivo era roubar R$ 15 mil e uma arma de fogo, um revólver, no entanto, no dia do
crime, a família da vítima disse que não possuía o valor em dinheiro

• En ge nha ria de soft ware – 500 va gas;
• Pro duct Ma na ger – 55 va gas;
• De sign – 85 va gas;
• Da ta Sci en ce – 50 va gas.

• En tre vis ta ini ci al: por meio de uma
li ga ção vir tu al com o re cru ta dor, se -
rão fei tas al gu mas per gun tas so bre o
can di da to, bem co mo te rá es pa ço pa -
ra sa nar dú vi das. Se a en tre vis ta cor -
res pon der às ex pec ta ti vas da equi pe,
a pes soa te rá a opor tu ni da de de co -
nhe cer vir tu al men te al guns mem bros
da área;
• Tes te téc ni co: ain da de ma nei ra vir -
tu al, as pes so as se en con tram com um
gru po mai or e apre sen ta ram o seu tra -
ba lho, po den do ser no for ma to de ca -
se, en tre vis ta de exer cí cio de có di go
ou uma pro pos ta cri a ti va. An tes dis so,
é en vi a da a da ta de fi ni da pa ra a apre -
sen ta ção, in for man do tam bém o pra -
zo pa ra a re a li za ção do exer cí cio;
• En tre vis tas fi nais: o can di da to con -
ver sa com ou tros in te gran tes dos ti -
mes pa ra ser ava li a do. Além dis so, as
en tre vis tas fi nais po dem ser in di vi du -
ais ou co le ti vas.
Após to das as eta pas, as pes so as en -
vol vi das no pro ces so se le ti vo de ci -
dem so bre a con tra ta ção do can di da -
to ou can di da ta es co lhi da.

PIRAPEMAS

Preso homem que
queimou família viva

Mu lher é pre sa por ma tar 
mo ra dor de rua

A
po lí cia pren deu um ho mem 
acu sa do de um cri me bru tal 
no Ma ra nhão. O pre so foi 
sen ten ci a do a mais de 129 

anos de pri são acu sa do de um cri me 
de la tro cí nio ocor ri do do dia 19 de ju- 
lho de 2017, no mu ni cí pio de Pi ra pe- 
mas.

De acor do com as in ves ti ga ções da 
De le ga cia de Ho mi cí di os de Ti mon, o 
ho mem foi apon ta do co mo au tor in- 
te lec tu al e exe cu tor, na com pa nhia de 
ou tros sus pei tos, de um la tro cí nio no 
po vo a do Ti qui ra, zo na ru ral de Pi ra- 
pe mas.

O cri me re sul tou na mor te de qua- 
tro pes so as e ou tras du as gra ve men te 
fe ri das. O ob je ti vo era rou bar R$ 15 
mil e uma ar ma de fo go, um re vól ver, 
no en tan to, no dia do cri me, a fa mí lia 
da ví ti ma dis se que não pos suía o va- 
lor em di nhei ro.

Não sa tis fei tos, os cri mi no sos jo ga- 
ram ga so li na no col chão da ca sa e ate- 
a ram fo go nas ví ti mas. Ou tros en vol- 
vi dos já es tão pre sos. A sen ten ça cum- 
pri da es ta tran si ta da em jul ga do, não 
po den do o réu re cor rer da de ci são.

A De le ga cia de Ho mi cí di os de Ti- 
mon ain da in for mou que foi re a li za da 
uma am pla in ves ti ga ção pa ra apu rar a 
au to ria dos cri mes, re a li za do pe los 
po li ci ais de Pi ra pe mas e re gião, fi can- 
do a De le ga cia de Ho mi cí di os Ti mon e 
Nú cleo de In te li gên cia Po li ci al de Ti- 
mon ape nas com a mis são de lo ca li- 
zar e pren der o pre so.

Uma mu lher foi pre sa por ser sus- 
pei ta de as sas si nar um mo ra dor de 
rua. O cri me acon te ceu mu ni cí pio de 
San ta Inês, no dia 13 de se tem bro.

De acor do com as in ves ti ga ções, o

O SUSPEITO FOI SENTENCIADO A MAIS DE 129 ANOS DE PRISÃO PELO CRIME BRUTAL

as sas si na to te ve co mo mo ti va ção 
uma dis cus são ver bal, nas pro xi mi da- 
des de um bar, na re gião do Mer ca do 
Cen tral, cen tro de San ta Inês. O mo ra- 
dor de rua des fe riu um gol pe de fa ca 
no com pa nhei ro da in ves ti ga da.

In sa tis fei ta com a si tu a ção, a mu- 
lher saiu em per se gui ção do mo ra dor 
de rua, mas não con se guin do al can- 
ça-la em um pri mei ro mo men to. Após 
re tor nar ao lo cal da dis cus são, a mu- 
lher e o seu com pa nhei ro saí ram em 
uma mo to ci cle ta na ca ça da pe la ví ti- 
ma.

Ain da se gun do com as in ves ti ga-
ções, a ví ti ma por es tar a pé, aca bou 
sen do fa cil men te al can ça da pe lo ca- 
sal. A mu lher deu um gol pe de fa ca na 
al tu ra do abdô men do mo ra dor de 
rua, e ele mor reu ain da no lo cal.

A Po lí cia Ci vil se gue com as in ves ti- 
ga ções pa ra de ob ter ou tros ele men- 
tos de in for ma ção com o fim de con-
cluir as in ves ti ga ções. Após os pro ce- 
di men tos de pra xe, a pre sa foi en ca- 
mi nha da à Uni da de Pri si o nal de San- 
ta Inês, on de per ma ne ce rá à dis po si- 
ção da jus ti ça.

SAIBA COMO SE INSCREVER

Nubank abre quase 700 vagas na área de tecnologia

A EMPRESA ,QUE É UM BANCO DIGITAL, BUSCA PROFISSIONAIS QUE SE IDENTIFIQUEM COM SEUS VALORES E MISSÃO

O Nu bank abriu qua se 700 va gas
pa ra pro fis si o nais da área de tec no lo- 
gia. In te res sa dos po dem se ins cre ver
em di ver sas opor tu ni da des, pa ra di fe- 
ren tes ní veis de ex pe ri ên cia.

As va gas es tão dis tri buí das em
áre as dis tin tas, co mo:

A pla ta for ma de ser vi ços fi nan cei- 
ros con ta ho je com mais de 40 mi- 
lhões de cli en tes no Bra sil e com ope- 
ra ções tam bém na Ale ma nha, na Ar- 
gen ti na, na Colôm bia e no Mé xi co,
com es cri tó ri os lo ca li za dos nas res- 
pec ti vas ca pi tais.

Re cen te men te, o Nu bank foi re co- 
nhe ci do pe lo ran king da Uni ver sum
co mo uma das 10 em pre sas mais atra- 
ti vas pa ra es tu dan tes de tec no lo gia no
país. Em 2019, o Lin ke dIn tam bém es- 
co lheu o Nu bank em 1ª lu gar en tre as
25 me lho res em pre sas pa ra se tra ba- 
lhar.

Co mo se can di da tar?
As can di da tu ras pa ra as va gas do

Nu bank são on li ne e o pro ces so se le ti- 
vo acon te ce de for ma 100% re mo ta.
An tes de se can di da tar, ve ri fi que se
vo cê re al men te aten de aos re qui si tos
pa ra ca da po si ção, os quais es tão na
des cri ção das res pec ti vas va gas.

No si te do Nu bank, es tão dis po ní- 
veis os cin co paí ses em que pos su em
es cri tó ri os e tam bém dis po ni bi li za os
pré-re qui si tos pa ra ca da po si ção, po- 
den do ter aces so ao co nhe ci men to de
co mo é a cul tu ra e a for ma da em pre sa
tra ba lhar.

O pro ces so se le ti vo re mo to
A em pre sa bus ca pro fis si o nais que

se iden ti fi quem com seus va lo res e
mis são. O pri mei ro pas so pa ra o pro- 
ces so se le ti vo é a ins cri ção: mo men to
em que é ne ces sá rio pre en cher to das
as in for ma ções so li ci ta das pe la em- 
pre sa.

Ca so o per fil se ja com pa tí vel com o
da va ga, o ti me de re cru ta do res ini ci a- 
rá a jor na da pa ra co nhe cer me lhor a
ver são pes so al e pro fis si o nal do can- 
di da to.

Mes mo a dis tân cia e, prin ci pal- 
men te, por con ta da pan de mia, o pro- 

ces so se gue as se guin tes eta pas:

PENALVA

Dono de time de futebol
é suspeito de estupro

O SUSPEITO TERIA ESTUPRADO UM ADOLESCENTE DE 12 ANOS

Um ho mem foi pre so pe la Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão,
na úl ti ma ter ça-fei ra (28), na ci da de de Pe nal va, ele é
sus pei to do cri me de es tu pro de vul ne rá vel con tra um
ado les cen te de 12 anos de ida de.

De acor do com in for ma ções da po lí cia, o pre so é pro- 
pri e tá rio de um ti me de fu te bol for ma do na mai o ria por
ado les cen tes, am bi en te es se, que se gun do as in ves ti ga- 
ções, foi cri a do com a fi na li da de de ali ci ar cri an ças e
ado les cen tes. Des sa for ma o au tu a do se apro xi mou da
ví ti ma.

A De le ga cia de Pe nal va in for mou que o ho mem pas- 
sou a ofe re cer pre sen tes à ví ti ma em tro ca da prá ti ca de
atos li bi di no sos. Cons ta nos au tos que o pre so por di ver- 
sas ve zes pra ti cou atos li bi di no sos em des fa vor do ado- 
les cen te.

Após a de nún cia pe lo Con se lho Tu te lar de Pe nal va, a
Po lí cia Ci vil ini ci ou as bus cas e ou viu a ví ti ma e tes te- 
mu nhas, as sim co mo a re qui si tou exa mes pe ri ci ais per- 
ti nen tes, sen do tam bém so li ci ta do ao ju di ciá rio a ex pe- 
di ção do man da do de pri são que foi pron ta men te aten- 
di do pe la Va ra Úni ca da Co mar ca de Pe nal va.

Na de le ga cia, du ran te o seu in ter ro ga tó rio, o ho mem
con fes sou a prá ti ca dos atos li bi di no sos em des fa vor da
ví ti ma. O pre so se rá en ca mi nha do pa ra o sis te ma pe ni- 
ten ciá rio, lo cal em que fi ca rá à dis po si ção da Jus ti ça.

IMPERATRIZ

Seduc abre seletivo para
contratar professores

AS INSCRIÇÕES ABREM NA PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA, DIA 4

A Se cre ta ria de Es ta do da Edu ca ção (Se duc) di vul gou
o edi tal do pro ces so se le ti vo sim pli fi ca do pa ra con tra ta- 
ção tem po rá ria de pro fes so res pa ra atu a rem na edu ca- 
ção es pe ci al, em mu ni cí pi os li ga dos à uni da de re gi o nal
de edu ca ção de Im pe ra triz.

As ins cri ções ini ci am a par tir das 00h da pró xi ma se- 
gun da-fei ra (4) e po dem ser re a li za das até as 23h59 da
ter ça-fei ra (5), pe lo si te da Se duc.

São Luís, sexta-feira, 1 de outubro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Em meio a elogios e um episódio mais desesperador que o outro, comentários que
comprovam a popularidade que a série está ganhando

FEBRE DO MOMENTO

Entenda a série Round 6,
novo sucesso da Netflix

En ten da a tra ma

O
rei na do de Brid ge ton co mo 
a sé rie mais as sis ti da da his- 
tó ria da Net flix, con for me 
ran king di vul ga do nes ta se- 

ma na, po de es tar ame a ça do. De acor- 
do com o ser vi ço de stre a ming, Round 
6 po de to mar a li de ran ça do dra ma de 
épo ca ca so man te nha o rit mo atu al de 
vi su a li za ções, em um su ces so ines pe- 
ra do até mes mo pa ra os cri a do res e 
res pon sá veis pe lo ser vi ço.

Se vo cê es tá nas re des so ci ais, pro- 
va vel men te já viu ou ou viu al guém fa- 
lar so bre Round 6, sé rie sul-co re a na 
ori gi nal da Net flix que es tre ou na pla- 
ta for ma nes te mês de se tem bro. Em 
meio a elo gi os, mui ta gen te tem des- 
ta ca do o quan to es tá cho ca da com os 
acon te ci men tos dos epi só di os, um 
mais de ses pe ra dor que o ou tro, com 
co men tá ri os que com pro vam a po pu- 
la ri da de que o tí tu lo es tá ga nhan do.

A sé rie, que lem bra a pre mis sa 
de Jo gos Vo ra zes, mos tra um jo go pe- 
ri go so no qual vo cê ga nha ou mor re, 
sem meio-ter mo. O ga me con vi da 456 
jo ga do res que es tão com dí vi das até o 
pes co ço e que es tão pres tes a per der 
tu do o que pos su em. Ou se ja, pes so as 
que es tão de ses pe ra das por di nhei ro 
e que, por is so, po dem sen tir que não 
têm na da a per der. En tão, elas são le- 
va das a uma ilha re mo ta pa ra com pe- 
tir por um va lor que po de che gar a 
4,56 bi lhões de wons, que equi va lem a 
mais de R$ 200 mi lhões.

Ain da no pri mei ro epi só dio, ve mos 
que os jo gos não são tran qui los e, por 
mais que se jam per tur ba do res, cho- 
cam e en can tam ao mes mo tem po. A 
sé rie usa brin ca dei ras in fan tis, trans- 
for man do-as em com pe ti ções que va- 
lem a ri que za ou a sua pró pria vi da.

Lan ça men to que vi rou fe bre

SÉRIE SUL-COREANA DE TERROR ESTREOU NA NETFLIX NESTE MÊS DE SETEMBRO

No pri mei ro ga me, por exem plo, um 
robô em for ma de cri an ça gi gan te 
con ta com câ me ras nos olhos com de- 
tec to res de mo vi men to, e o par ti ci- 
pan te pre ci sa cor rer em di re ção à bo- 
ne ca en quan to es sa in te li gên cia ar ti- 
fi ci al faz aque la con ta gem que an te- 
ce de a clás si ca brin ca dei ra de pi que-
es con de. Na tra du ção pa ra o por tu- 
guês, a fra se é “ba ta ti nha 1, 2, 3”. 
Quan do ela pa ra, a pes soa tam bém 
pre ci sa pa rar de se mo vi men tar, e se 
ela iden ti fi car qual quer mo vi men to 
que se ja, ma ta o par ti ci pan te com um 
ti ro.

No se gun do jo go, as pes so as pre ci- 
sam re mo ver uma for ma que po de ser 
cír cu lo, tri ân gu lo e até um guar da-
chu va, que es tá gra va da em uma es- 
pé cie de bis coi to fei to de açú car. A 

for ma do ob je to pre ci sa sair per fei ta- 
men te em até 10 mi nu tos; quem não 
con se guir con cluir ou que brar o bis-
coi to de for ma er ra da, le va um ti ro e 
mor re. A ca da brin ca dei ra, mais pes-
so as são eli mi na das aos mon tes, fa- 
zen do com que o gru po se ja re du zi do 
ca da vez mais, até a ro da da fi nal, que 
va le uma quan tia de di nhei ro que vai 
mu dar a vi da de quem ven cer.

Não é di fí cil en ten der o su ces so de 
Round 6, pois a sé rie é vi ci an te não só 
pe la his tó ria sá di ca que nos des per ta 
uma cu ri o si da de um tan to quan to bi- 
zar ra, co mo tam bém por con tar das 
óti mas atu a ções e pe la es té ti ca re ple-
ta de ele men tos co lo ri dos e ves ti men- 
tas com bi nan do. 

A ar qui te tu ra per fei ta do lo cal on de 
acon te cem os jo gos tam bém é ou tro 
pon to al to e que me re ce ser des ta ca- 
do.

De que bra, a pro du ção não traz 
uma his tó ria ra sa, mos tran do a re a li- 
da de de mui tas pes so as da Co reia do 
Sul e abor dan do a ques tão de até que 
pon to a ur gên cia por di nhei ro po de 
le var as pes so as a sa cri fi ca rem as pró- 
pri as vi das pa ra ter uma vi da dig na.

TEATRO

Projeto “Palco Giratório” agora é digital
Com fo co na va lo ri za ção da cul tu ra 

e dos gru pos de ar tes cê ni cas do país, 
o Sesc re tor na es te ano com o pro je to 
Pal co Gi ra tó rio, mas ago ra com no vo 
mo de lo: o Fes ti val Di gi tal Pal co Gi ra- 
tó rio.

A 23ª edi ção te ve iní cio no dia 30 de 
se tem bro e se rão 17 trans mis sões ao 
vi vo dos es pe tá cu los, pe lo ca nal do 
Youtube Sesc Bra sil. Elas vão subs ti- 
tuir o cir cui to que, an tes da pan de- 
mia, ro da va o país de for ma pre sen ci- 
al. Os es pe tá cu los são dos gru pos se- 
le ci o na dos pa ra a edi ção de 2020.

O gran de di fe ren ci al des te ano é a 
for ma de cons tru ção da pro gra ma ção. 
Os es pe tá cu los se rão re a li za dos pre- 
sen ci al men te nos te a tros do Sesc nos 
es ta dos (sem pú bli co) e trans mi ti dos 
pa ra to do o Bra sil.

Se por um la do o ar tis ta não te rá 
con ta to fí si co com a pla teia, em fun- 
ção da ne ces si da de de iso la men to so- 
ci al, por ou tro, as trans mis sões vão 
dar a opor tu ni da de dos gru pos am pli- 
a rem sua vi si bi li da de e se rem vis tos 
por um pú bli co mui to mai or, pois a 
pla teia po de rá es tar em to dos os lu ga- 
res ou re giões do país.

Os es pe tá cu los fo ram se le ci o na dos 
por uma cu ra do ria na ci o nal e per ma- 
ne ce rão nos ca nais da Ins ti tui ção até 
ja nei ro de 2022. En tre as apre sen ta- 
ções do Fes ti val Di gi tal Pal co Gi ra tó- 
rio es tão os es pe tá cu los de gru pos co- 
mo Gra ce Pas sô, Cia Lu mi a to, Lu me 
Te a tro, Cia Nós No Bam bu, Gru po Ba- 
ga cei ra de Te a tro.

Além das 17 trans mis sões ao vi vo 
pe lo ca nal do Youtube Sesc Bra sil, o 
Pal co Gi ra tó rio con tem pla rá 190 ho- 
ras de ofi ci nas, 97 de ba tes (pen sa- 
men tos gi ra tó ri os) e 132 in ter câm bi- 
os, to dos em mo do re mo to e re la ci o- 
na dos aos 17 es pe tá cu los do cir cui to 
na ci o nal. Se rão dis po ni bi li za das tam- 
bém 131 apre sen ta ções de gru pos re-

Ma ra nhão   

OS ESPETÁCULOS SERÃO TRANSMITIDOS PARA TODO O BRASIL PELO YOUTUBE

gi o nais, que fi ca rão dis po ní veis até 
no vem bro, tam bém de for ma on li ne.

Re co nhe ci do no ce ná rio cul tu ral 
bra si lei ro co mo um im por tan te pro je- 
to de di fu são e in ter câm bio das ar tes 
cê ni cas des de 1998, o Pal co Gi ra tó rio 
in ten si fi ca a for ma ção de pla tei as a 
par tir da cir cu la ção de es pe tá cu los 
dos mais va ri a dos gê ne ros e pro mo ve 
a tro ca de ex pe ri ên ci as por meio de 
uma vas ta pro gra ma ção.

Es te ano, ar tis tas e 

pú bli cos de di fe ren tes 

re giões do País es ta rão 

co nec ta dos em sa las 

vir tu ais pa ra di a lo gar 

so bre es sa his tó ria.

A re a li za ção do Pal co Gi ra tó rio nes- 
te for ma to di gi tal de mons tra a for ça 
do pro je to co mo uma po lí ti ca ino va- 
do ra e plu ra lis ta de in cen ti vo às ar tes 
cê ni cas, pro fun da men te im pac ta das 
pe la pan de mia no Bra sil. 

Nes te ano, mes mo re co nhe cen do a 
per da do va lor pre sen ci al das ações, a 
ex pec ta ti va é con quis tar um nú me ro 
mai or de es pec ta do res a par tir da am- 
pli a ção de aces so ge ra da pe la trans-
mis são via in ter net.

O Ma ra nhão par ti ci pa do Fes ti val 
Na ci o nal com o es pe tá cu lo “So bre 
Aza res Fu tu ros” da Bu de jar Cri a ções 
Ar tís ti cas.

O es pe tá cu lo se rá trans mi ti do ao 
vi vo do Te a tro do Sesc no dia 07 de ou- 
tu bro às 20h, pe lo ca nal do Youtube 
Sesc Bra sil 
(https://www.youtube.com/user/Se
sc Bra sil).

Re cur so

EDITAIS CONEXÃO

Último dia de pedir recurso
em Fotografia e Patrimônio

INSCRIÇÕES  DO CONCURSO SEGUEM ATÉ 15 DE JANEIRO DE 2021

A Se cre ta ria de Es ta do da Cul tu ra (Sec ma) di vul gou o
re sul ta do pre li mi nar de ha bi li ta dos em mais dois edi tais
lan ça dos na se gun da fa se da Lei Al dir Blanc no Ma ra- 
nhão (Lei de Emer gên cia Cul tu ral 14.017/20).

No si te da Sec ma (cul tu ra.ma.gov.br), os in te res sa dos
po dem con fe rir a lis ta com ple ta de pro je tos se le ci o na- 
dos nos edi tais Co ne xão Fo to gra fia e Pa trimô nio Cul tu- 
ral e Ima te ri al, Cul tu ras Po pu la res e Cul tu ras Tra di ci o- 
nais.

Com a di vul ga ção das pro pos tas cul tu rais pre li mi nar- 
men te ap tas a re ce be rem o be ne fí cio emer gen ci al, can- 
di da tos que quei ram uma no va ava li a ção dos seus pro- 
je tos po de rão sub me ter pe di do de re cur so ou atu a li zar
da dos na pla ta for ma ele trô ni ca lei al dir blanc.sec- 
ma.ma.gov.br. Os pe di dos de re cur so se rão acei tos até
ho je, 1º de ou tu bro.

Os can di da tos não ha bi li ta dos

po dem ve ri fi car os ‘mo ti vos’ (uma

do cu men ta ção in cor re ta, por

exem plo) que in va li da ram o

pro je to.

NETFLIX

“Olhar Indiscreto”, série
brasileira, estreia em 2022

ABRIZIA PINTO E LETÍCIA VEIGA DIRIGEM OS EPISÓDIOS

Pro ta go ni za da por Dé bo ra Nas ci men to, a sé rie Olhar
in dis cre to é a no va apos ta da Net flix no mer ca do bra si- 
lei ro. Com es treia pre vis ta pa ra 2022, a pro du ção já co- 
me çou a ser gra va da e tem no elen co Ema nu el le Araú jo,
Ni ko las An tu nes e An ge lo Ro dri gues.

Na sé rie, Mi ran da, vi vi da por Dé bo ra Nas ci men to, é
uma voyeur que vê a vi da mu dar de pois de acei tar to mar
con ta do cão da pros ti tu ta Cleo (Ema nu el le Araú jo), cu- 
ja vi da ela es pia pe la ja ne la. A de ci são de cui dar do ani- 
mal faz com que a per so na gem aca ba por co nhe cer o
que acre di ta ser o ho mem dos so nhos. No en tan to, co- 
mo se tra ta de um th ril ler, Mi ran da vai se de pa rar com
al gu mas sur pre sas.

Pro du zi da pe la Mi xer Films, a sé rie tem elen co e pro- 
du ção ma jo ri ta ri a men te fe mi ni nos. Na di re ção ge ral es- 
tá Lu ci a na Oli vei ra. Fa bri zia Pin to e Le tí cia Vei ga di ri- 
gem os epi só di os en quan to o ro tei ro fi cou por con ta de
Ca mi la Raf fan ti.

Olhar in dis cre to vem na es tei ra de pro du ções na ci o- 
nais lan ça das pe la Net flix, que pro me teu, nas re des so- 
ci ais, lan çar um pro gra ma bra si lei ro por mês em 2021. 
Nes sa pro gra ma ção en tram a sé rie Sin to nia (que es tre- 
ou em ju nho), os re a li ti es Ca sa men to às ce gas e Brin- 
can do com fo go, e os fil mes Diá ri os de in ter câm- 
gio e Con fis sões de uma ga ro ta ex cluí da.

São Luís, sexta-feira, 1 de outubro de 2021
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Meu Samba é Roots

A edi ção des te sá ba do, 2, do pro je to “Meu
Sam ba é Ro ots”, se rá pri mei ra vez na ham-
bur gue ria “A Ca sa do Ogro”, no Ca lhau, que,
além de seu car dá pio de li ci o so, ofe re ce co-
mo atra ção a par te a ener gia do sam ba e do
reg gae. As atra ções da fes ta são as me lho res:
o Sam ba da Ta ma ri nei ra li de ra do pe lo vo ca- 
lis ta Iná cio Pi nhei ro, da Com pa nhia Bar ri ca
e os que ri dos da Soul Reg gae, no va ge ra ção
do reg gae, vol tan do com tu do.

Direito Animal

Nos di as 5, 6 e 7 de ou tu bro, a OAB Ma ra-
nhão, atra vés da Es co la Su pe ri or da Ad vo ca- 
cia Prof. Jo sé Ve ra-Cruz San ta na e da Co mis- 
são de De fe sa e Pro te ção dos Ani mais, pro-
mo ve rá o I Con gres so de Di rei to Ani mal –
Atu a li da des e seus Re fle xos Ju rí di cos e So ci- 
ais, tra zen do uma pro gra ma ção ri ca e di ver- 
si fi ca da com no mes de pe so da área. O even-
to acon te ce rá em for ma to hí bri do (pre sen ci-
al e on-li ne), sem pre das 16h às 20h.

Co me ça, ho je, a Cam pa nha de
Mul ti va ci na ção na ca pi tal, or ques -
tra da pe la Pre fei tu ra de São Luís, via
Se cre ta ria Mu ni ci pal de Saú de. Na
fo to, o pre fei to Edu ar do Brai de e o se -
cre tá rio de Saú de, Jo el Nu nes, que
se gui rão com a cam pa nha até dia 29,
con for me ori en ta ção do Mi nis té rio
da Saú de (MS). A fi na li da de é atu a li -
zar a si tu a ção va ci nal de cri an ças e
ado les cen tes me no res de 15 anos de
ida de (até 14 anos, 11 me ses e 29 di -
as). Lem bran do que ges tão Edu ar do
Brai de tem tra ba lha do pa ra man ter
to da po pu la ção sau dá vel, pre ve nin -
do ca sos de do en ças. “Por is so é im -
por tan te que os pais pos sam le var
seus fi lhos até uma das nos sas uni -
da des”, aler ta o se cre tá rio  Jo el Nu -
nes.

A vi ce-pre fei ta da ca pi -
tal ma ra nhen se, Es mê -
nia Mi ran da Fer rei ra da
Sil va, ao la do da ve re -
a do ra Kar la Sarney, de
quem re ce beu em no -
me da Câ ma ra de São
Luís o tí tu lo de Ci da dã
Lu do vi cen se. A en tre ga
acon te ceu na ma nhã
de quin ta-fei ra, 30, du -
ran te ses são so le ne, no
ple ná rio da Ca sa Le -
gis la ti va, Si mão Es tá -
cio da Sil vei ra. A ini ci -
a ti va foi da ve re a do ra
Sil va na Noely (PTB).

Em uma noi te mar ca da
pe lo re co nhe ci men to 
de tra ba lho ár duo e
de di ca do à en fer ma -
gem, a su pe rin ten den -
te do Hos pi tal Uni ver -
si tá rio da UF MA, Joyce
San tos La ges re ce beu
du ran te so le ni da de do
23º Con gres so Bra si lei -
ro dos Con se lhos de
En fer ma gem, o prê mio
An na Nery. É a mai or
hon ra ria con ce di da pe -
lo Con se lho Fe de ral de
En fer ma gem (Co fen)
pa ra ho me na ge ar es -
tes pro fis si o nais.

Multas indevidas

O Pro je to de Lei 0255/2021, de au to ria do ve- 
re a dor Chi co Car va lho (PSL), quer es ta be le cer
me ca nis mos pa ra de ses ti mu lar a apli ca ção de
mul tas in de vi das em São Luís. 

O ob je ti vo é am pli ar a trans pa rên cia pa ra
mo to ris tas e ex pli ci tar, de for ma cla ra, os mo ti- 
vos e jus ti fi ca ti va pa ra im po si ção de pe na li da- 
des no trân si to. 

O tex to pre vê san ções ad mi nis tra ti vas pa ra o
agen te pú bli co que im por pe na li da des ou ins- 
tau rar pro ces so ad mi nis tra ti vo/ju di ci al sem
mo ti vo. 

Geração vegetariana

Pes qui sa re a li za da pe lo IBO PE In te li gên cia
(ho je In te li gên cia em Pes qui sa e Con sul to ria –
IPEC) em 2018, en co men da da pe la So ci e da de
Ve ge ta ri a na Bra si lei ra (SVB), mos tra que qua se
30 mi lhões de bra si lei ros (14% da po pu la ção) se
de cla ram ve ge ta ri a nos. Ou tro le van ta men to, di- 
vul ga do em agos to des te ano, apon ta que o pú- 
bli co aci ma de 35 anos tem pre fe ri do uma ali- 
men ta ção mais sau dá vel, in se rin do mais ve ge- 
tais e re du zin do o con su mo de car nes, e que
46% das pes so as com es se per fil pa ra ram de co-
mer car ne por von ta de pró pria.

Programação FNE 2022

Ban co do Nor des te re a li zou nes ta quar ta-fei- 
ra, 29, em trans mis são no seu ca nal no YouTube,
reu nião pa ra apre sen tar a pro pos ta da Pro gra- 
ma ção FNE 2022, do cu men to que nor teia a apli- 
ca ção anu al dos re cur sos do Fun do Cons ti tu ci o- 
nal de Fi nan ci a men to do Nor des te (FNE) pa ra o
ano que vem. 

A pre vi são or ça men tá ria, su jei ta a re vi são até
o fi nal do exer cí cio, in di ca a apli ca ção de R$ 2,7
bi lhões pa ra o Ma ra nhão, o que re pre sen ta mais
de 10% do vo lu me pre vis to pa ra to da o Nor des- 
te. 

Pra curtir

Nes te sá ba do, 2, vai
ro lar a edi ção es pe ci -
al do Sam ba do Pin to,
na Co zi nha Mas sa ri, a
par tir das 19h, sob o
co man do do pro du tor
Má rio Ju ni or.

O even to brin da rá o
re tor no do gru po Jei -
to Ino cen te que faz
tur nê pe lo Nor des te,
além do gru pos lo -
cais co mo Va mu di
Sam ba, Os Par ças,
Flá vio Ma ca e al guns
con vi da dos.

A par tir des ta sex ta-
fei ra, 1º, até sá ba do, 2,
a jo vem na da do ra
ma ra nhen se So fia
Du ai li be te rá pe la
fren te mais um im -
por tan te de sa fio nes -
ta tem po ra da.

A atle ta da AP CEF,
que con ta com os pa -
tro cí ni os do go ver no
do Es ta do e do Cen tro
Elé tri co por meio da
Lei de In cen ti vo ao
Es por te, e do Ban co
da Amazô nia, dis pu -
ta rá o Nor te-Nor des -
te de Clu bes Mi -
rim/Pe tiz – Tro féu Ka -
ko Ca mi nha, com pe -
ti ção que se rá re a li -
za da no Par que
Aquá ti co do Se si, na
ci da de de Ma ceió
(AL).

A edi ção do Rally dos
Ser tões do pró xi mo
ano foi pau ta de reu -
nião en tre os or ga ni -
za do res do even to e o
di re tor téc ni co do Se -
brae, Bru no Quick,
on tem, 29.

A com pe ti ção de 2022
mar ca rá a ce le bra ção
de 30 anos do rally e
dos 50 anos do Se -
brae, que apoi a rá a
re a li za ção. 

São Luís, sexta-feira, 1 de outubro de 2021


