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   Com a derrubada pelo Congresso Nacio-
nal, do veto do presidente Jair Bolsonaro à 
federação de partidos (PL 2522/15), as lide-
ranças de várias legendas do Maranhão já 
estão mobilizadas para definir os rumos da 
união em 2022. Os partidos PCdoB, PSB, PT, 
Rede, Cidadania, Pros, PSOL, PV e outros es-
tão analisando cada minúcia lei, olhando, 
criticamente, os aspectos jurídicos, políticos 
e eleitorais da federação.

Federação salvadora 

JOAQUIM WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão

Educação, controle 
externo e cidadania 

Minhas santas, 
me protejam !

ANTÔNIO NELSON FARIA  
Jornalista

****  
Um passarinho 

me contou...
...O WhatsApp,  Instagram,  Facebook e o Messenger ficam fora do ar por 6 horas,  tanto na ver-

são web (para computadores) quanto nos celulares. Mike Schroepfer, oficial-chefe de tecnologia 
do Facebook, publicou um pedido de desculpas para os usuários impactados pelo que classificou 

como “erros de rede”.  Apagão faz Facebook perder US$ 50 bilhões de valor de mercado.  
PÁGINA 7

Governo do Estado anuncia reforma do Conjunto Residencial Ipem Bequimão

O P I N I Ã O Maranhão 
atinge menor 
nível de baixa 
transmissão
de covid-19

desde  o início 
da Pandemia

Pela primeira vez desde o 
começo da pandemia do co-
ronavírus, o estado do Ma-
ranhão possui a menor mé-
dia de casos diários e mortes 
pela doença viral. PÁGINA 9

PÁGINA 7
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Todas as medidas provisórias passam a valer assim que publicadas pelo Executivo, mas
perdem validade se o Congresso não aprová-las num prazo de 120 dias

Ali men ta Bra sil

In ter net pa ra a edu ca ção

Ven da de eta nol

Co vid-19

CONGRESSO

Prorrogadas quatro MPs,
entre elas o Auxílio Brasil

O
pre si den te do Se na do, Ro- 
dri go Pa che co (DEM-MG),
pror ro gou por 60 di as a vi- 
gên cia de qua tro me di das

pro vi só ri as, en tre as quais a MP
1.061/2021,que subs ti tui o pro gra ma
Bol sa Fa mí lia pe lo Au xí lio Bra sil. A de- 
ci são foi pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al
da União des ta se gun da-fei ra (4/10).

As ou tras me di das pro vi só ri as
pror ro ga das são as se guin tes: a MP
1.060/2021, que re pas sa R$ 3,5 bi- 
lhões pa ra aces so à in ter net na re de
pú bli ca de edu ca ção; a 1.063/2021,
que al te ra o mo de lo de co mer ci a li za- 
ção de eta nol nos pos tos de com bus tí- 
veis; e a 1.062/2021,que li be ra R$ 9,1
bi lhões pa ra o com ba te à pan de mia.

To das as me di das pro vi só ri as pas- 
sam a va ler as sim que pu bli ca das pe lo
Exe cu ti vo, mas per dem va li da de se o
Con gres so não apro vá-las num pra zo
de 120 di as.

A MP 1.061 tam bém es ta be le ce que
o Pro gra ma Ali men ta Bra sil subs ti tui- 
rá o Pro gra ma de Aqui si ção de Ali- 
men tos (PAA), ao con so li dar nor mas
já exis ten tes. 

Se gun do o Exe cu ti vo, a me di da ga- 
ran te trans pa rên cia e vi si bi li da de às
com pras pú bli cas da agri cul tu ra fa- 
mi li ar. Nes se pro gra ma, o go ver no
com pra rá ali men tos pro du zi dos pe la
agri cul tu ra fa mi li ar, com a pro pos ta
de ga ran tir ren da mí ni ma aos pro du- 
to res.

Agri cul to res em si tu a ção de po bre- 
za e de ex tre ma po bre za re ce be rão,
ain da, o Au xí lio In clu são Pro du ti va
Ru ral, por até 36 me ses.

Já a MP 1.060/2021, que per de ria a
va li da de nes ta se gun da-fei ra, al te ra
aLei 14.172, de 2021,re pas sa R$ 3,5 bi- 
lhões pa ra as se gu rar aces so à in ter net
de alu nos e pro fes so res da re de pú bli- 
ca. Na nor ma, o go ver no re ti ra o pra zo
de 30 di as, após a pu bli ca ção da lei,
pa ra que a União re a li ze a trans fe rên- 
cia do re cur so a es ta dos e ao Dis tri to
Fe de ral em par ce la úni ca.

A Lei 14.172 foi san ci o na da em 11
de ju nho, após o Con gres so Na ci o nal
der ru bar o ve to in te gral de Bol so na ro
ao tex to que ga ran tia in ter net pa ra as
es co las pú bli cas. O pre si den te ale gou
que a ma té ria não apre sen ta va es ti- 
ma ti va do res pec ti vo im pac to or ça- 
men tá rio e fi nan cei ro. Ele tam bém ar- 
gu men tou que a me di da au men ta ria
a “ri gi dez do Or ça men to”, o que di fi- 
cul ta ria o cum pri men to da me ta fis cal
e da re gra de ou ro, es ta be le ci da pe la
Cons ti tui ção Fe de ral.

A MP tam bém con ce de ao Po der
Exe cu ti vo a res pon sa bi li da de de dis- 
ci pli nar as re gras pa ra o re pas se dos
re cur sos, até mes mo quan to aos pra- 
zos, à for ma de re pas se dos va lo res e à
pres ta ção de con tas de sua apli ca ção.
O go ver no fe de ral tam bém se rá o res- 
pon sá vel por re gu la men tar o re gi me
de co la bo ra ção dos es ta dos com os
mu ni cí pi os.

Tam bém pror ro ga da, a MP
1.063/2021, que te ria pra zo ex pi ra do
no dia 12 de ou tu bro, es ta be le ce que
pro du to res ou im por ta do res po de rão
ven der eta nol di re ta men te aos pos- 
tos, sem a in ter me di a ção de dis tri bui- 

do ras, an tes obri ga tó ria. Os pos tos
tam bém pas sam a po der re ven der
com bus tí veis de mais de uma “ban- 
dei ra” (mar ca co mer ci al).

O ob je ti vo, se gun do o go ver no, é
au men tar a con cor rên cia no se tor, pa-
ra le var à re du ção dos pre ços dos
com bus tí veis, que ti ve ram al ta aci ma
da in fla ção nos úl ti mos me ses. Ain da
con for me a ma té ria, as re gras en tra-
rão em vi gor qua tro me ses após a pu- 
bli ca ção da lei, e os con tra tos em vi gor
de ve rão ser res pei ta dos. 

Já a MP 1.062/2021 des ti na R$ 9,1
bi lhões con tra os efei tos da co vid-
19.Os re cur sos se rão di vi di dos en tre o
Fun do Na ci o nal de Saú de (FNS), a
Fun da ção Oswal do Cruz (Fi o cruz) e o
Hos pi tal Nos sa Se nho ra da Con cei- 
ção, em Por to Ale gre (RS).O FNS fi ca
com a mai or par te dos re cur sos: mais
de R$ 8,3 bi lhões, a se rem apli ca dos
em aten ção à saú de pa ra pro ce di-
men tos em mé dia e al ta com ple xi da- 
de, es tru tu ra ção de ser vi ços de ur gên- 
cia e emer gên cia, pa ga men to do pi so
de aten ção pri má ria à saú de, edu ca- 
ção e for ma ção em saú de.

A Fi o cruz re ce be R$ 705,1 mi lhões
pa ra a com pra e dis tri bui ção de va ci- 
nas, ma nu ten ção de la bo ra tó ri os e
pes qui sas clí ni cas em pa to lo gi as de
al ta com ple xi da de da mu lher, da cri-
an ça e do ado les cen te. En quan to que
o Hos pi tal Nos sa Se nho ra da Con cei-
ção fi ca com R$ 15,3 mi lhões pa ra
ban car o pro gra ma de aten ção à saú- 
de nos ser vi ços am bu la to ri ais e hos pi-
ta la res do Mi nis té rio da Saú de em
Por to Ale gre.

OFFSHORE

Senador protocola notícia-crime contra Guedes

RANDOLFE ENTENDE QUE A MANUTENÇÃO DE OFFSHORE POR MEMBROS DA POLÍTICA ECONÔMICA PODE GERAR IRREGULARIDADES.

O se na dor Ran dol fe Ro dri gues (Re- 
de-AP) aci o nou o Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral (STF) pa ra que a Cor te so li ci te
à Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca
(PGR) a aber tu ra de uma in ves ti ga ção
con tra o mi nis tro da Eco no mia, Pau lo
Gue des, e o pre si den te do Ban co Cen- 
tral, Ro ber to Cam pos Ne to. 

Nes te do min go (3/10), a Pan do ra
Pa pers, que faz par te do Con sór cio In- 
ter na ci o nal de Jor na lis tas In ves ti ga ti- 
vos (ICIJ), re ve lou que Gue des e Ne to
man te ri am em pre sas no ex te ri or em
pa raí sos fis cais.

O lí der da opo si ção no Se na do Fe- 
de ral en ten de que a ma nu ten ção de
offsho re por mem bros da po lí ti ca
econô mi ca do go ver no po de apon tar
uma sé rie de ir re gu la ri da des. 

Pe lo Twit ter, o vi ce-pre si den te da
Co mis são Par la men tar de Inqué ri to
(CPI) da Co vid afir mou que, além da
no tí cia-cri me, vai so li ci tar a pre sen ça

de Gue des e de Cam pos Ne to à Ca sa
Le gis la ti va pa ra pres tar es cla re ci men- 
tos. Ran dol fe afir mou, ain da, que, en- 
quan to o po vo so fre com as con- 
sequên ci as do dó lar al to, Gue des acu- 
mu la “lu cro mi li o ná rio”.

Em ou tro tuí te, o se na dor afir ma
que o mi nis tro da Eco no mia lu crou
com a fo me e a mi sé ria do po vo bra si- 
lei ro:

“NÃO ES QUE ÇA: – 14

mi lhões de

de sem pre ga dos – 597

mil mor tos pe la CO VID-

19 – R$ 120 o gás de

co zi nha – R$ 7,00 a

ga so li na – R$ 50,00 a

car ne. Pau lo Gue des

lu crou com a FO ME e a

MI SÉ RIA do po vo

bra si lei ro!”

O Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca,
Au gus to Aras, de ve ofi ci ar Pau lo Gue- 
des pa ra ob ter mais in for ma ções so- 
bre a em pre sa nas Ilhas Vir gens, país
con si de ra do um ‘pa raí so fis cal’, por
pos suir con di ções fis cais atra ti vas pa- 
ra in ves ti do res es tran gei ros, bai xos
im pos tos e to tal si gi lo ban cá rio.

De vol ta ao PP

AIN DA SEM LE GEN DA

Bol so na ro man tém
con ver sas com PTB e PP

A um ano das elei ções pre si den ci ais, o pre si den te Jair
Bol so na ro já dei xou cla ro que é can di da to, mas ain da
se gue sem par ti do. Des de a des fi li a ção do PSL, em 2019,
Bol so na ro pro mo veu e foi al vo de di ver sas in ves ti das.
Ten tou fun dar o Ali an ça Bra sil; en ta bu lou con ver sas
com o PRTB, do vi ce-pre si den te Ha mil ton Mou rão; che- 
gou a ser co gi ta do pa ra o Pa tri o ta, ao qual o se na dor Flá- 
vio Bol so na ro (RJ) se fi li ou. Mas res tri ções da le gis la ção
elei to ral e di fi cul da des par ti dá ri as im pe di ram o pre si- 
den te de se vin cu lar a uma le gen da. Um pon to im por- 
tan te na ne go ci a ção é en con trar uma si gla na qual o pre- 
si den te e can di da to à re e lei ção te nha to tal co man do. E
as con ver sas con ti nu am.

Re cen te men te, Bol so na ro tem fler ta do com o PTB, de
seu ali a do Ro ber to Jef fer son, tam bém sob in ter mé dio
de Flá vio Bol so na ro. Ao Cor reio, a pre si den te in te ri na
Gra ci e la Ni e nov, que es tá à fren te do par ti do após a pri- 
são do ex-de pu ta do, afir ma que a dis po si ção da le gen da
é to tal. Ela con ta que, em reu nião na se ma na pas sa da, lí- 
de res re gi o nais da Exe cu ti va Na ci o nal e pre si den tes es- 
ta du ais do par ti do con si de ra ram a vin da de Bol so na ro
“100% apro va da”.

Ni e nov re la ta que se co mu ni ca com “Bob”, co mo é
co nhe ci do Ro ber to Jef fer son, por meio de car tas já que
ele es tá pre so. É por es sas cor res pon dên ci as que ela
tam bém re ce be ori en ta ções so bre o par ti do. “Bol so na ro
já es tá há mui to tem po co nos co. É só o re tor no de le pa ra
ca sa”, co men ta Ni e nov.

Pa ra mos trar que a si gla es tá pre pa ra da pa ra re ce bê-
lo, uma co mi ti va do gru po da Exe cu ti va pe te bis ta pre- 
ten de en tre gar pes so al men te ao pre si den te no Pa lá cio
do Pla nal to uma car ta de apoio que reú ne as as si na tu ras
do di re tó rio na ci o nal e pre si den te re gi o nais. “A car ta fa la
do nos so apoio má xi mo e da ga ran tia de que es ta mos
ali nha dos e tra ba lhan do com ele. Des ta ca mos que aqui
é a ca sa do con ser va dor e es ta mos pre pa ra dos pa ra re- 
ce bê-lo. Re a fir ma o que Jef fer son vem fa lan do e dá se gu- 
ran ça pa ra ele vir. Que ele te rá es pa ço. O par ti do tam- 
bém es tá aber to aos fi lhos”, re la ta a pre si den te in te ri na
do PTB.

Ni e nov acre di ta que o pre si den te to ma rá a de ci são
ain da es te ano, em bo ra o che fe do Exe cu ti vo não te nha
da do a ela pre vi são de res pos ta. Ele tem até abril do pró- 
xi mo ano pa ra si na li zar. A in te ri na dis se que Bol so na ro
não impôs con di ções pa ra a fi li a ção, mas ofe re ceu a es- 
co lha dos can di da tos ao Se na do, on de o che fe do Exe cu- 
ti vo en fren ta di fi cul da des, co mo por exem plo, a in tri ca- 
da in di ca ção de An dré Men don ça pa ra o car go de mi nis- 
tro na Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF). “Va mos dis cu tir
tu do, a es co lha de can di da tos ma jo ri tá ri os es ta do por
es ta do, on de a gen te tem mais gen te pa ra co lo car ou ele.
Na da se rá fei to so zi nho. Tu do em con cor dân cia”.

A ex pec ta ti va é oti mis ta, com pre vi são de fes ta na se- 
de do par ti do ain da es te mês. “Es ta mos an si o sos pa ra a
vin da de le. Na tor ci da, e se Deus qui ser, va mos fa zer a
fes ta de fi li a ção de le no dia 14”.

Se gun do ali a dos do pre si den te, as con ver sas com o
PP tam bém se guem de pé. Jo gam a fa vor do par ti do o fa- 
to de Bol so na ro já ter si do mem bro do PP no pas sa do.
Além dis so, Bol so na ro tem dois ali a dos pró xi mos, com
gran de in fluên cia no par ti do: Arthur Li ra, pre si den te da
Câ ma ra dos De pu ta dos, e Ci ro No guei ra, mi nis tro-che- 
fe da Ca sa Ci vil. Ao lon go de 2020, Li ra e No guei ra tra ba- 
lha ram pa ra que o go ver no es trei tar la ços com o Cen trão
no Par la men to. A ali an ça te ve co mo fim apro var ma té ri- 
as de in te res se do Pla nal to e blin dar o man da tá rio de
qual quer pro ces so de im pe a ch ment.

O pre si den te che gou a afir mar que sua fi li a ção ao
Pro gres sis tas é uma “pos si bi li da de”. Des ta cou, ain da,
que gos ta ria de ir pa ra um par ti do so bre o qual ti ves se
do mí nio, mas dis se que is so “es tá di fí cil”. “Ten tei e es tou
ten tan do um par ti do que eu pos sa cha mar de meu e
pos sa, re al men te, se for dis pu tar a Pre si dên cia, ter o do- 
mí nio do par ti do. Es tá di fí cil, qua se im pos sí vel. En tão, o
PP pas sa a ser uma pos si bi li da de de fi li a ção nos sa”, re la- 
tou o pre si den te.

Pa ra a ad vo ga da cons ti tu ci o na lis ta Ve ra Che min, a fi- 
li a ção de Bol so na ro a al gu ma si gla es tá di re ta men te vin- 
cu la da ao de sem pe nho elei to ral em 2022. “O PP reú ne,
atu al men te, a mai or pos si bi li da de de fi li a ção de Bol so- 
na ro, até pa ra au men tar a sua pre sen ça po lí ti ca em Es ta- 
dos da Re gião Nor des te, es tra té gia cru ci al pa ra a con cre- 
ti za ção de sua re e lei ção”, acre di ta a es pe ci a lis ta. “Ain da
as sim, o PTB cons ti tui ria a pos si bi li da de mais con cre ta
da fi li a ção de Bol so na ro, em ra zão da sua pro xi mi da de
com Ro ber to Jef fer son. O que im por ta pa ra Bol so na ro é
a in fluên cia po lí ti ca, is to é, o po der de for ça de ca da um
de les, pa ra an ga ri ar vo tos em 2022, em seus res pec ti vos
es ta dos de ori gem”.

São Luís, terça-feira, 5 de outubro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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O anúncio foi feito pelo governador Flávio Dino, nesta segunda-feira, durante reunião
com o parlamentar, a prefeita Domingas Cabral e sua comitiva, no Palácio dos Leões.  

LEGISLATIVO E EXECUTIVO

Dino e Othelino definem
obras para Mirador

A
ten den do à in di ca ção do pre- 
si den te da As sem bleia Le gis- 
la ti va do Ma ra nhão, de pu ta- 
do Othe li no Ne to (PC doB), o 

mu ni cí pio de Mi ra dor se rá con tem- 
pla do com mais uma eta pa do pro gra- 
ma ‘Mais As fal to’, re a li za da pe lo Go- 
ver no do Es ta do em ru as da ci da de. 

O anún cio foi fei to pe lo go ver na dor 
Flá vio Di no, nes ta se gun da-fei ra (4), 
du ran te reu nião com o par la men tar, a 
pre fei ta Do min gas Ca bral e sua co mi- 
ti va, no Pa lá cio dos Leões.

No en con tro, tam bém fo ram anun- 
ci a das ou tras obras de in fra es tru tu ra 
pa ra Mi ra dor, co mo a cons tru ção da 
Pra ça de Even tos, a ur ba ni za ção da 
Bei ra Rio, a re for ma do Mer ca do Mu- 
ni ci pal e a ins ta la ção de um Res tau- 
ran te Po pu lar.

Othe li no Ne to afir mou que as no- 
vas in ter ven ções vão be ne fi ci ar a po- 
pu la ção em di ver sas áre as.  “Um mo- 
men to im por tan te pa ra o mu ni cí pio 
de Mi ra dor, que já tem di ver sas obras 
re a li za das pe lo Go ver no do Es ta do. 
Ago ra, aten den do às de man das apre- 
sen ta das pe la pre fei ta Do min gas, o 
go ver na dor Flá vio Di no, a quem agra- 
de ço, fa rá mais uma sé rie de obras 
que, com cer te za, mu da rão pa ra me- 

lhor a vi da da po pu la ção”, dis se.

O go ver na dor Flá vio Di no re for çou 
o com pro mis so com a Pre fei tu ra de 
Mi ra dor pa ra le var, ca da vez mais, be- 
ne fí ci os à po pu la ção. “To das as de- 
man das se rão aten di das e en tre gues 
nos pró xi mos me ses. O tra ba lho con-

OTHELINO GARANTE NOVAS OBRAS PARA MIRADOR DURANTE REUNIÃO COM FLÁVIO 

jun to en tre o Go ver no, a Pre fei tu ra e o 
apoio da As sem bleia Le gis la ti va têm 
ga ran ti do óti mos re sul ta dos a Mi ra- 
dor, que te rá ago ra no vas obras nas 
áre as da in fra es tru tu ra ur ba na e se gu- 
ran ça ali men tar”, res sal tou.

A pre fei ta Do min gas Ca bral agra- 
de ceu ao de pu ta do Othe li no Ne to, 
que tem se em pe nha do pa ra vi a bi li zar 
obras e ser vi ços im por tan tes jun to ao 
Go ver no do Es ta do.

“Man te mos um diá lo go per ma nen-
te com o de pu ta do Othe li no, que 
acom pa nha os nos sos pe di dos com 
mui ta aten ção. 

Ele sa be das ne ces si da des de Mi ra-
dor e nós só te mos a agra de cer por es- 
sa in ter me di a ção que o de pu ta do faz 
com o go ver na dor Flá vio Di no, pois 
to das as obras con quis ta das aqui são 
de gran de im por tân cia pa ra a nos sa 
po pu la ção”, dis se a ges to ra.

CÃMARA DE SÃO LUÍS

Vereadores solicitam mais restaurantes populares 

O RE QUE RI MEN TO  PE DE A INS TA LA ÇÃO DE UM RES TAU RAN TE PO PU LAR MU NI CI PAL NO TER MI NAL DE IN TE GRA ÇÃO DA PRAIA GRAN DE. 

A Câ ma ra Mu ni ci pal en ca mi nhou à
Pre fei tu ra e ao Go ver no do Es ta do al- 
gu mas pro po si ções so li ci tan do a ex- 
pan são dos res tau ran tes que ofe re- 
cem re fei ções à pre ços po pu la res em
São Luís.

Já a in di ca ção nº 420/21, de Rai- 
mun do Pe nha (PDT), so li ci ta ao es ta- 
do que es ten da os be ne fí ci os do Res- 
tau ran te da Edu ca ção, lo ca li za do na
Rua do Egi to, aos pro fes so res, pro fis- 
si o nais e es tu dan tes da re de mu ni ci- 
pal de edu ca ção de São Luís.

Ou tra pro po si ção, tam bém nes se
sen ti do, é a in di ca ção nº 4205/21, de
Oc tá vio So ei ro (Po de mos), que so li ci- 
ta ao Go ver no do Es ta do a cri a ção de
uni da des do Res tau ran te da Edu ca- 
ção, nas Zo nas Ru rais I e II, da ca pi tal.

“Nos so ob je ti vo é evi tar o des lo ca- 
men to de ser vi do res e es tu dan tes que
atu am e mo ram nes sas áre as pe ri fé ri- 
cas até a uni da de do Cen tro e ga ran tir
o aces so a es te im por tan te equi pa- 
men to pú bli co de ali men ta ção e nu- 
tri ção”, de cla rou o au tor da in di ca ção.

Res tau ran te da Edu ca ção
O Res tau ran te da Edu ca ção é uma

ini ci a ti va do Go ver no do Es ta do que
vi sa aten der es tu dan tes do en si no
mé dio e uni ver si tá ri os, as sim co mo
pro fis si o nais li ga dos à Edu ca ção Pú- 
bli ca. O mes mo fun ci o na nos mol des
dos Res tau ran tes Po pu la res que es tão
em fun ci o na men to des de 2015 e
aten dem à Po lí ti ca de Se gu ran ça Ali-
men tar e Nu tri ci o nal (SAN). Am bos
in te gram à Re de Ope ra ci o nal do Sis te-
ma Es ta du al de Se gu ran ça Ali men tar
e Nu tri ci o nal (SI SAN).

1

2

3

Pai da cri an ça

Com quem vai

Lon ge da po bre za

“Mi nha agen da é dor mir”

Mis tu ra in di ges ta (1)

Mis tu ra in di ges ta (2)

Fe de ra ção sal va do ra
Com a der ru ba da pe lo Con gres so Na ci o nal do ve to do

pre si den te Jair Bol so na ro à fe de ra ção de par ti dos (PL
2522/15), as li de ran ças de vá ri as le gen das do Ma ra nhão
já es tão mo bi li za das pa ra de fi nir os ru mos da união em
2022. Os par ti dos PC doB, PSB, PT, Re de, Ci da da nia,
Pros, PSOL, PV e ou tros es tão ana li san do ca da mi nú cia
lei, olhan do, cri ti ca men te, os as pec tos ju rí di cos, po lí ti- 
cos e elei to rais da fe de ra ção, que tem va li da de tan to na
elei ção quan to no exer cí cio do man da to le gis la ti vos até
2026. A fe de ra ção tem di fe ren ça mar can te em re la ção às
co li ga ções (ex tin tas nas dis pu tas pro por ci o nais). Es ta
tem na tu re za elei to ral, é efê me ra e se ex tin gue após as
elei ções. Os par ti dos ain da po dem se co li gar pa ra lan çar
can di da tos nas elei ções ma jo ri tá ri as de pre fei to, go ver- 
na dor, se na dor e pre si den te da Re pú bli ca. Ago ra os par- 
ti dos que qui se rem se unir an tes da elei ção de 2022 de- 
vem for mar fe de ra ções. Elas têm na tu re za per ma nen te
— são for ma das por le gen da que pos sam ter al gum ti po
de afi ni da de pro gra má ti ca e du ram pe lo me nos os qua- 
tro anos do man da to.

Se al gum par ti do dei xar a fe de ra ção an tes des se pra- 
zo, so fre pu ni ções, tais co mo a proi bi ção de uti li za ção
dos re cur sos do Fun do Par ti dá rio pe lo pe río do re ma- 
nes cen te. Elas de vem ter abran gên cia na ci o nal, o que
tam bém as di fe ren ci am do re gi me de co li ga ções, que
tem al can ce es ta du al e po dem va ri ar de um es ta do pa ra
ou tro. Em ra zão de ser uma me di da no va, o Tri bu nal Su- 
pe ri or Elei to ral (TSE) vai lan çar re so lu ção de fi nin do
pon to por pon to da fe de ra ção par ti dá ria. Do pon to de
vis ta ide o ló gi co, a fe de ra ção vai per mi tir uma mis tu ra
ja mais vis ta, for ça da pe las cir cuns tân ci as de so bre vi- 
vên ci as dos na ni cos. A fe de ra ção par ti dá ria per mi te a
união de dois ou mais agre mi a ções. Tam bém con tor na
efei tos da cláu su la de de sem pe nho, que li mi ta aces so
aos fun dos Par ti dá rio e Elei to ral e ao tem po de te le vi são
aos par ti dos que não atin gi rem um mí ni mo de vo tos nas
elei ções. Sem a no vi da de, vá ri as le gen das es ta ri am con- 
de na das a “mor rer por ina ni ção fi nan cei ra”. Pa ra o de- 
pu ta do fe de ral Már cio Jerry, pre si den te do PCDB-MA e
se cre tá rio es ta du al das Ci da des, a fe de ra ção fa rá nas cer
uma fren te am pla e ins ti tu ci o nal no país pa ra der ro tar
Bol so na ro em 2022.

Cou be a ban ca da do PC doB no Con gres so as su mir
con du zir as ne go ci a ções bem su ce di das pe la der ru ba da
do ve to de Jair Bol so na ro à pro pos ta da fe de ra ção dos
par ti dos. Ago ra o mes mo “Par ti dão”, com com ple ta 100
anos em 2022, quer for mar uma fren te úni ca con tra o
mes mo Bol so na ro.

So bre a dis pu ta en tre o Se na dor We ver ton Ro cha
(PDT) e o vi ce-go ver na dor Car los Bran dão (PSDB) no
gru po li de ra do por Flá vio Di no, Már cio Jerry diz que o
seu par ti do vai com quem as su mir o com pro mis so de
man ter o pro gra ma do go ver no atu al.

Li de ran ças do Cen trão, blo co po lí ti co que acam pou
na Es pla na da em Bra sí lia ao re dor do pre si den te Bol so- 
na ro, co mo a Ca sa Ci vil, já fa lam aber ta men te na pos si- 
bi li da de de der ro ta de le em 2022. O PP diz que Jair pre ci- 
sa ser “mi ni ma men te” com pe ti ti vo nas De E.

 

Do mi nis tro da Saú de, Mar ce lo Quei ro ga, ao de sem- 
bar car no Bra sil, de pois de 12 di as nos EUA, em qua ren- 
te na da covid19.

 
Em men sa gem no twit ter, o vi ce-go ver na dor

Car los Bran dão (PSDB) dis se que a sua for ma
de co me mo rar o Dia Mun di al dos Ani mais
(On tem) é ga ran tin do-lhes mais di rei tos. Pro- 

me te um hos pi tal ve te ri ná rio na Ue ma pa ra os bi chos
de gran de por te.

 
Da qui a um ano o po vo es ta rá es co lhen do o

pre si den te do Bra sil, e o elei to ra do ma ra nhen- 
se, o go ver na dor. En quan to is so, pes qui sas re- 
cen tes so bre a su ces são de Flá vio Di no não dão

nem pa ra rir, de tão es tram be lha das.
 

Nem a Ro se a na Sarney (MDB) pa re ce não acre- 
di tar nas pes qui sas em que ela apa re ce li de- 
ran do com fol ga as in ten ções de vo to pa ra o
go ver no em 2022. Se acre di tas se, pe lo me nos

sai ria da cô mo da po si ção ape nas de ob ser va do ra.

O es bo ço de uma ali an ça pro gres sis ta, co man da da
por Lu la pa ra en fren tar Bol so na ro em 2022, pas sa pe lo
em pe nho do PSB de Flá vio Di no, PSD de Kas sab e o
PSDB de João Do ria-Edu ar do Lei te. Se ria a cons tru ção
de um pa lan que de es pec tros mul ti-ide o ló gi co.

Nas úl ti mas se ma nas, três no vas fi li a ções re for ça ram
o PSB com os de pu ta dos fe de rais Mar ce lo Frei xo (RJ) e
Ta ba ta Ama ral (SP), além de Flá vio Di no, al gum tem po.
Há uma mis tu ra in tra gá vel que pas sa pe la es quer da no
Nor des te e a di rei ta no Pa ra ná, São Pau lo e Mi nas.

São Luís, terça-feira, 5 de outubro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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JO A QUIM WASHING TON LUIZ DE OLI -
VEI RA
Pre si den te do Tri bu nal de Con tas do Es -
ta do do Ma ra nhão

ANTÔ NIO NEL SON FA RIA
Jor na lis ta

Educação, controle externo e cidadania

As ce le bra ções alu si vas ao cen te ná rio de
nas ci men to de Pau lo Frei re cons ti tu em-se
nu ma boa opor tu ni da de pa ra re fle tir mos
so bre a im por tân cia da Edu ca ção e seu pa- 
pel no pro ces so de cons tru ção de um Bra sil
com jus ti ça so ci al, ca paz de de sen vol ver su- 
as po ten ci a li da des e com ci da dãos mais pre- 
pa ra dos pa ra en fren tar os de sa fi os que o fu- 
tu ro pre nun cia.  Lem brar de Pau lo Frei re e
su as efe ti vas con tri bui ções à Edu ca ção bra- 
si lei ra, além de man ter vi vas a obra e a me- 
mó ria de um ci da dão bra si lei ro que me re ce
a ad mi ra ção e o res pei to de to dos, é bus car
for ças e ins pi ra ção pa ra en fren tar os de sa fi- 
os que de vem ser su pe ra dos nes se cam po
ca da vez mais di nâ mi co e es sen ci al.

As ins ti tui ções do sis te ma Tri bu nais de
Con tas, co mo res pon sá veis pe la fis ca li za ção
do cor re to de sen vol vi men to das po lí ti cas
pú bli cas, têm de di ca do es pe ci al aten ção e
apri mo ra do cons tan te men te su as ati vi da- 
des vol ta das à ava li a ção das ações re a li za das
por seus fis ca li za dos na es fe ra da Edu ca ção,
em to dos os ní veis da ges tão pú bli ca.

Es se pro ce di men to re ve la a cen tra li da de
da Edu ca ção no con tex to do Con tro le Ex ter- 
no atu al, bem co mo a cons ci ên cia do quan to
os avan ços nes se cam po têm o po ten ci al de
con tri buir pa ra a me lho ria de nos sas ati vi- 
da des co mo ór gãos de con tro le, via ple no
exer cí cio do con tro le so ci al.

Nes se pon to, mais uma vez, nos de pa ra- 
mos com a fi gu ra de Pau lo Frei re, que de fen- 
dia que a Edu ca ção de ve ser um ins tru men- 

to de li ber ta ção, de afir ma ção das iden ti da- 
des, de mo bi li za ção e or ga ni za ção co le ti va,
de con so li da ção de con quis tas so ci ais, con- 
du zin do ao in te gral exer cí cio e usu fru to dos
di rei tos cons ti tu ci o nais por to dos os ci da- 
dãos. Per gun to-me o quan to tais prin cí pi os
são in dis pen sá veis nos di as que atu al men te
vi ve mos. No Tri bu nal de Con tas do Es ta do
do Ma ra nhão te mos pro cu ra do atu ar em
sin to nia com es sa ten dên cia na ci o nal e já
po de mos as si na lar al guns avan ços que nos
in di cam que es se é o ca mi nho cer to pa ra
ava li ar a atu a ção dos ges to res pú bli cos ma- 
ra nhen ses na área da Edu ca ção e con tri buir,
por meio da fun ção pe da gó gi ca do Con tro le
Ex ter no, pa ra mai or efe ti vi da de das me di das
que ve nham a ser im ple men ta das nes se seg- 
men to. A to tal e pro du ti va in te gra ção do TCE
com os ór gãos que for mam a Re de de Con- 
tro le da Ges tão Pú bli ca no Ma ra nhão tem
per mi ti do a re a li za ção de vá ri as ações, com
agi li da de e efe ti vi da de, vol ta das pa ra o cam- 
po da Edu ca ção, com re sul ta dos con cre tos
na boa apli ca ção do di nhei ro pú bli co e no
de sen vol vi men to das po lí ti cas pú bli cas edu- 
ca ci o nais.

O exem plo mais re le van te é a atu a ção da
Re de de Con tro le na de fe sa do prin cí pio de
que os cré di tos re cu pe ra dos pe los mu ni cí pi- 
os do Fun do de Ma nu ten ção e De sen vol vi- 
men to do En si no Fun da men tal e de Va lo ri- 
za ção do Ma gis té rio (FUN DEF) se jam apli- 
ca dos ex clu si va men te na Edu ca ção.

Co mo ór gãos de fis ca li za ção e con tro le,
es ta mos cons ci en tes de que de ve mos fi car
aten tos aos des do bra men tos que o Ca so
Fun def ain da po de rá ter e nos de di car mos à
per ma nen te ta re fa de ele var ain da mais os
pa drões de qua li da de de nos sa atu a ção.

Se de se ja mos cons truir um país me nos
de si gual e com mais opor tu ni da des pa ra to- 
dos os seus ci da dãos, de ve mos as su mir, de
for ma éti ca e trans pa ren te, o com pro mis so
de fa zer com que Edu ca ção de qua li da de,
pri mor di al men te pú bli ca, aces sí vel e in clu- 
si va, se ja uma ta re fa na qual to das as ins ti- 
tui ções e seg men tos so ci ais es te jam en vol vi-
dos. Ca da um em sua es fe ra de atu a ção e res- 
pon sa bi li da des, agin do de for ma si nér gi ca e
in te gra da.Nes sa ta re fa ár dua e com ple xa,
con tu do in dis pen sá vel e fac tí vel, mais uma
vez o pen sa men to de Pau lo Frei re é fon te de
per ma nen te ins pi ra ção, pois ele con ce bia
que Edu ca ção efe ti va é aque la que nos
trans for ma em su jei tos his tó ri cos, cons ci en- 
tes das ma ze las que nos afli gem e ca pa zes de
agir mos pa ra pro mo ver mos as mu dan ças
que têm por ob je ti vo fa zer aflo rar o me lhor
de nos sa hu ma ni da de. Quan to des sa uto pia
re a li zá vel é cru ci al pa ra su pe rar mos as ad-
ver si da des que no mo men to en fren ta mos?
Co mo Pau lo Frei re, se ja mos ca pa zes de es tar
à al tu ra dos de sa fi os que o nos so tem po exi-
ge.

Nes sa ta re fa ár dua e com ple xa, con tu do
in dis pen sá vel e fac tí vel, mais uma vez o pen- 
sa men to de Pau lo Frei re é fon te de per ma- 
nen te ins pi ra ção, pois ele con ce bia que Edu- 
ca ção efe ti va é aque la que nos trans for ma
em su jei tos his tó ri cos, cons ci en tes das ma- 
ze las que nos afli gem e ca pa zes de agir mos
pa ra pro mo ver mos as mu dan ças que têm
por ob je ti vo fa zer aflo rar o me lhor de nos sa
hu ma ni da de. Quan to des sa uto pia re a li zá- 
vel é cru ci al pa ra su pe rar mos as ad ver si da- 
des que no mo men to en fren ta mos? Co mo
Pau lo Frei re, se ja mos ca pa zes de es tar à al tu- 
ra dos de sa fi os que o nos so tem po exi ge.

Minhas santas, me protejam !

As Nos sas Se nho ras sem pre emo ci o nam
o país. Abar ro tam o Ma ra ca nã de fiéis. Le- 
vam mi lhões de ca tó li cos à Pro cis são do Cí- 
rio e su per lo tam a Ba sí li ca de Apa re ci da,
num cla mor de fé nun ca vis to até en tão. Afi- 
nal, o que es tá acon te cen do pa ra que nú me- 
ro ex pres si vo de de vo tos mos trem a ca ra e
re ve ren ci em as san tas pro te to ras do Bra sil?
Os ana lis tas re li gi o sos apre sen tam a cri se sa- 
ni tá ria chi ne sa e os me gashows pro gra ma- 
dos pe los pa dres-ar tis tas co mo os sin to mas
iden ti fi ca do res do fenô me no. Mas, cá en tre
nós, não é na da dis so. 

É que as San tas são mui to de vo ta das a
quem pre ci sa e têm imen so pres tí gio jun to a
po pu la ção.Mi nha do ce mãe sem pre cul ti- 
vou a ado ra ção pe la Vir gem Ma ria. Mas, as
su as pro te to ras de co ra ção, Nos sa Se nho ra
da Con cei ção e Nos sa Se nho ria da Vi tó ria,
re pou sa vam so ber bas no seu san tuá rio e as
su as ima gens es ta vam sem pre vi sí veis a
quem cir cu las se pe las sa las da nos sa ca sa. A
mai o ria de su as pro mes sas eram de man da- 
das pa ra a Ima cu la da, que em pla cou a mai o- 
ria das gra ças so li ci ta das. Era seu abri go
eter no e aten dia até ape los es ta pa fúr di os co- 
mo achar agu lha es que ci da em al gum lu gar
per to da má qui na de cos tu ra Sin ger. Era só
pe dir que a san ta de pron to res pon dia.

Eu, pra fa lar a ver da de, en con tro-me um
pou co dis tan te da Igre ja. Nem tan to pe los
exa ge ros das mis sas ca ris má ti cas, lon gas e
iguais aos es pe tá cu los de te le vi são, mas pe- 
las su as con tra di ções. No en tan to, quan do a
si tu a ção aper reia, apa re cem pa ra me sal var
as mi nhas pa tro nas Nos sa Se nho ra de Fá ti- 

ma e a Ima cu la da Con cei ção que, bon do sas
e na da exi gen tes, co brem-me com seus
man tos e es que cem que só as pro cu ro nas
ho ras de afli ção. San to tem que fun ci o nar
des se jei to, sem exi gir na da em tro ca, se não
po de co lo car em ris co seu sé qui to de se gui- 
do res.

É bem ver da de que to dos os san tos sa- 
bem que vi e ram ao mun do com o co ra ção
aber to, com a mis são de pra ti car o bem e de
ze lar por nós pe ca do res. Eu, co mo nun ca se- 
rei ca no ni za do pa ra fa zer jus ao sa gra do tí tu- 
lo ou tor ga do pe lo Va ti ca no, vou se guin do a
vi da co mo qual quer mor tal, dei xan do aos
meus efi ca zes es cu dei ros a ta re fa de cui dar
da ci vi li za ção. Mi nha con tri bui ção pa ra o
bem-es tar do pró xi mo é sig ni fi ca ti va e sus- 
ten ta da por en si na men tos éti cos, mo rais e
hu ma nos tra zi dos de ber ço. 

Co lo ca dos em prá ti ca, di a ri a men te, mes- 
mo com a vi da meio pro fa na, un gi da pe lo
sin cre tis mo re li gi o so que ha bi ta a nos sa al- 
ma. Mes mo as sim, vez em quan do, olho pa ra
mi nhas san ti nhas com to do res pei to e pe ço
pro te ção di vi na con tra os es cân da los que
en la mei am o país e res va lam na ba se da pi- 
râ mi de, pre ju di can do a po pu la ção mais po- 
bre. É tan ta su jei ra es cor ren do pe lo ra lo que
vai ser pre ci so mui to de sin fe tan te Je sus pa ra
lim par a imun di ce. E quan do olho pa ra as
guer ras, fo me, cri an ças ex plo ra das e a de su- 
nião

en tre as pes so as, fi co bo qui a ber to per- 
gun tan do por que o nos so bom Deus não in- 
ter veio com sua bon da de pa ra re sol ver de
vez o pro ble ma? A res pos ta é cla ra e apon ta
que di fi cil men te o mun do se rá bo ni to e sem
di fe ren ças, mes mo que ide o lo gi as prag má ti- 
cas pre guem su as car ti lhas utó pi cas.

Mi nha ma dri nha Do na He lo si ne Mat tos,
es po sa do san to mé di co Ama ral de Mat tos,
de di cou a sua exis tên cia con for tan do os ne- 
ces si ta dos, e me co lo ca va nas su as pre ces ao
Di vi no. Foi um gran de om bro pro te tor da
mi nha exis tên cia. Guar do com ca ri nho o seu
sem blan te es bel to, sem pre bo ni ta e ca ri nho- 
sa, na Igre ja de San ta na, on de sem pre, ao
abra çá-la, sen tia sua for te ener gia ilu mi nan- 
do mi nha vi da. Tão pro fun da que até a sa- 
gra da San ta na, à mi nha fren te, pa re cia sor rir
apro van do o am pa ro da mi nha fa da-ma dri- 
nha. nTan tas ou tras mag nâ ni mas ma do nas
exis tem na mi nha vi da. Co mo Do na Ol ga,
mi nha de fen so ra e pro te to ra con tu maz, que,
com sua sa be do ria e gen ti le za ini gua lá veis,
tam bém sem pre me evo ca va em su as ora- 
ções.

 Do na Ol ga sem pre foi uma mu lher aci ma
do seu tem po. Ex tra or di ná ria, cul ta e de di-
ca da à fa mí lia e aos ami gos vai co me mo rar
95 anos dia 16 de ou tu bro. Es ses afa gos es pe- 
ci ais dão mui ta for ça pa ra a mi nha vi da. São
mui to bons e me apro xi mam ca da vez mais
do pró xi mo e das pes so as mais que ri das. Por
is so, as tan tas pro te to ras que me ro dei am e
fin cam seus es cu dos pa ra pro te ger-me são a
ex ten são da pro te ção di vi na que pre ci so pa- 
ra ter me lhor qua li da de de vi da fí si ca e es pi- 
ri tu al.

Às mui tas Nos sas Se nho ras que po vo am o
Bra sil e que aben ço am a mai o ria dos ha bi- 
tan tes des te país, pe ço su as bên çãos e que
olhem por mim que não sou lá mui to de re-
zar. In ter ce dam tam bém por to dos os bra si- 
lei ros bran cos, ne gros, ín di os, ma me lu cos,
ca fu zos, par dos e de ou tras ra ças e de quais- 
quer re li giões ou sei tas. E ilu mi nem o dia a
dia de to dos nós. Con to com a aju da das se-
nho ras.

LEI LA BAR ROS
Se na do ra, pro cu ra do ra es pe ci al da mu lher no Se na do

Ro sa é a cor da vi da

To dos os anos, du ran te ou tu bro, a mo da ga nha um aces só rio
in dis pen sá vel pe la sua sim bo lo gia: um la ço cor-de-ro sa afi xa do
na la pe la ou so bre o pei to do ho mem ou da mu lher. Aque le pe- 
que no ade re ço re pre sen ta a vi da e a es pe ran ça de que o fu tu ro vai
che gar. Ele é uma das mar cas do Ou tu bro Ro sa, mo vi men to cri a- 
do com o ob je ti vo de aler tar so bre a ne ces si da de da pre ven ção e
do di ag nós ti co pre co ce do cân cer de ma ma.

Se gun do o Ins ti tu to Na ci o nal do Cân cer (In ca), o cân cer de
ma ma é o se gun do que mais atin ge as mu lhe res no Bra sil. A es ti- 
ma ti va é de que, em 2021, se rão re gis tra dos 66.280 no vos ca sos.
In fe liz men te, a ta xa de mor ta li da de do cân cer de ma ma ain da
cres ce. Em 2019, se gun do o Atlas de Mor ta li da de por Cân cer,
18.068 mu lhe res e 227 ho mens per de ram a vi da em vir tu de de
com pli ca ções de cor ren tes da do en ça. Em 2019, fo ram 17.572 mu- 
lhe res e 189 ho mens.

As es ta tís ti cas re for çam a im por tân cia da pre ven ção. Até por- 
que, quan do o cân cer de ma ma é di ag nos ti ca do em seu es tá gio
ini ci al, au men tam as chan ces de cu ra e de uma bem me lhor qua- 
li da de de vi da. Por is so, é fun da men tal que a mu lher crie o há bi to
de ob ser var e apal par su as ma mas. O au to e xa me po de ser fei to
pe ri o di ca men te du ran te ou após o ba nho, por exem plo. Ao ob ser- 
var qual quer al te ra ção, a re co men da ção é bus car aten di men to
mé di co.

O Es ta do tam bém tem a obri ga ção de fa zer a sua par te, ga ran- 
tin do o aces so ao di ag nós ti co pre co ce, aco lhen do as pa ci en tes e
tra tan do a do en ça. O %u201Crepresamento%u201D da iden ti fi- 
ca ção do pro ble ma, pro vo ca do pe la pan de mia, é pre o cu pan te. A
ten dên cia é a de que es se di ag nós ti co tar dio po de pro vo car uma
epi de mia de ca sos em es tá gio avan ça do. O po der pú bli co de ve re- 
for çar sua es tru tu ra e pro mo ver cam pa nhas edu ca ti vas so bre o
te ma.

No âm bi to do Con gres so Na ci o nal, a Se cre ta ria da Mu lher e
ou tras co mis sões da Câ ma ra dos De pu ta dos, com a Pro cu ra do ria
Es pe ci al da Mu lher do Se na do Fe de ral %u2014 da qual sou a pro- 
cu ra do ra %u2014, es ta be le ce ram uma par ce ria com vá ri as ONGs
pa ra de sen vol ver ações re la ti vas ao Ou tu bro Ro sa. Pa ra dar vi si bi- 
li da de ao even to, as lu zes das cú pu las e das du as tor res do Pa lá cio
do Con gres so se rão ilu mi na das na to na li da de cor-de-ro sa, a par- 
tir de ho je.

En tre as ações, re a li za re mos au di ên ci as pú bli cas pa ra de ba ter
te mas co mo o en fren ta men to ao cân cer de ma ma nas jo vens mu- 
lhe res de 18 a 49 anos, as con sequên ci as da pan de mia pa ra o di ag- 
nós ti co e o tra ta men to do cân cer de ma ma e de úte ro no Bra sil, e a
apli ca bi li da de das leis da re cons tru ção ma má ria no país, en tre
ou tros. Fa re mos uma cam pa nha pa ra ar re ca dar len ços, bo nés e
pe ru cas, além de par ce ria com sa lões de be le za pa ra do a ção ca be- 
los. A Li ga do Bem é im por tan te co la bo ra do ra nes sas ini ci a ti vas.

Nos sa in ten ção é tam bém in ter fe rir na pau ta par la men tar, pa- 
ra que se ja fei to um es for ço con cen tra do pa ra a vo ta ção de pro je- 
tos em tra mi ta ção que di gam res pei to ao cân cer de ma ma. No Se- 
na do, por exem plo, se ria im por tan te vo tar mos pro je to da se na do- 
ra Ro se de Frei tas que obri ga o go ver no fe de ral a dis po ni bi li zar no
mí ni mo um ma mó gra fo pa ra ca da mu ni cí pio com mais de 90 mil
mu lhe res.

Ou tro pro je to im por tan te, apre sen ta do pe lo sau do so se na dor
Ma jor Olím pio, es ta be le ce o di rei to do exa me de ma mo gra fia pa ra
to das as mu lhe res a par tir de 40 anos, in clu si ve as as sin to má ti cas.
Por ta ria do Mi nis té rio da Saú de es ti pu la que as mu lhe res as sin to- 
má ti cas só têm di rei to ao exa me no SUS se es ti ve rem na fai xa en- 
tre 50 e 69 anos. Fui re la to ra de um PDL, o 679/19, do se na dor La- 
si er Mar tins, que sus ta os efei tos des se im pe di men to. A ma té ria,
apro va da no Se na do, es tá na Câ ma ra.Lá na Câ ma ra, aliás, im por- 
tan te ma té ria que pre ci sa ser vo ta da é o PL 1.605/2019, do ex-de- 
pu ta do Edu ar do Brai de, que cria o Es ta tu to da Pes soa com Cân- 
cer. 

O pro je to foi apro va do em ju lho pe los de pu ta dos, mas, em
agos to, re ce beu al te ra ções no Se na do e, por es se mo ti vo, pre ci sa
ser apre ci a do no va men te pe lo Ple ná rio da Câ ma ra. O ob je ti vo do
Es ta tu to é per mi tir con di ções iguais de aces so a tra ta men tos e im- 
plan ta ção de po lí ti cas pú bli cas de pre ven ção e com ba te ao cân- 
cer. Apro vei te mos o Ou tu bro Ro sa pa ra pres tar mais aten ção aos
cui da dos com a saú de. É im por tan te me lho rar a ali men ta ção e
dei xar o ci gar ro, o ál co ol e o se den ta ris mo. Nos so cor po é a nos sa
mo ra dia nes sa jor na da cha ma da vi da. Cui de mos bem de le. Por
amor ao pró xi mo, es pa lhe mos a men sa gem da im por tân cia do
au to e xa me e do di ag nós ti co pre co ce. Fa ça mos uma cor ren te so li- 
dá ria de in for ma ção e apoio, de res pei to à dig ni da de hu ma na e
em pa tia. Va mos co la bo rar com es sa cau sa.

São Luís, terça-feira, 5 de outubro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Outras plataformas sociais, como o Telegram e o Twitter, apresentaram instabilidades,
funcionando de maneira intermitente, onde usuários registram queixas

PANE NO SISTEMA

WhatsApp, Instagram
e Facebook fora do ar

G
ran des re des so ci ais re la ci o- 
na das ao Fa ce bo ok fi ca ram 
ina ces sí veis nes ta se gun da-
fei ra (4) no iní cio da tar de e 

ain da não ti ve ram o aces so nor ma li- 
za do. O Fa ce bo ok – a mai or re de so ci- 
al do mun do -, o Ins ta gram – a mais 
po pu lar pla ta for ma de com par ti lha- 
men to de ima gens – e o What sApp – o 
apli ca ti vo de tro ca de men sa gens via 
ce lu lar pre fe ri do dos bra si lei ros – fi ca- 
ram in dis po ní veis pa ra os usuá ri os 
por uma fa lha ain da não de ta lha da 
pe lo con glo me ra do.

Ou tras pla ta for mas so ci ais, co mo o 
Te le gram e o Twit ter, apre sen ta ram 
ins ta bi li da des, fun ci o nan do de ma- 
nei ra in ter mi ten te, com usuá ri os de 
to do o mun do re gis tran do quei xas pe- 
lo ser vi ço in ter na ci o nal de mo ni to ra- 
men to de ser vi do res e apli ca ti vos 
Down de tec tor.

Pou co an tes das 17h, Mi ke Sch ro- 
ep fer, ofi ci al-che fe de tec no lo gia do 
Fa ce bo ok, pu bli cou um pe di do de 
des cul pas pa ra os usuá ri os im pac ta- 
dos pe lo que clas si fi cou co mo “er ros 
de re de”.

Andy Sto ne, exe cu ti vo de co mu ni- 
ca ções do Fa ce bo ok, uti li zou o Twit ter 
pa ra se pro nun ci ar. “Es ta mos ci en tes 
de que al gu mas pes so as es tão ten do 
pro ble mas pa ra aces sar nos sos apli- 
ca ti vos e pro du tos. Es ta mos tra ba- 
lhan do pa ra que as coi sas vol tem ao 
nor mal o mais rá pi do pos sí vel e pe di- 
mos des cul pas por qual quer in con ve- 
ni en te”, es cre veu.

A fa lha ge ne ra li za da no aces so 
mos tra pa ra os usuá ri os uma men sa- 
gem de er ro no do main na me 
system (DNS) – a tec no lo gia que li ga o 
en de re ço usa do pa ra se che gar aos si- 
tes in ter net pro to cols (IPs) dos ser vi- 
do res cor res pon den tes que hos pe-

Re cla ma ções no Twit ter

 FACEBOOK PERDEU CERCA DE 5,34% DE VALOR DE MERCADO, CERCA DE US$ 50 BILHÕES

dam o con teú do das pá gi nas.
Na prá ti ca, é co mo se os nú me ros 

de te le fo ne dos ser vi ços do Fa ce bo ok 
ti ves sem si do apa ga dos da gi gan tes ca 
agen da da in ter net. O ges tor do DNS 
do Fa ce bo ok e dos de mais ser vi ços é o 
pró prio Fa ce bo ok, o que po de sig ni fi- 
car que uma atu a li za ção mal su ce di da 
ou um er ro gra ve nos prin ci pais ser vi- 
do res das re des so ci ais pos sa ter acon- 
te ci do.

Se gun do os nú me ros da Nas daq – a 
bol sa de va lo res do mer ca do de tec no- 
lo gia -, o Fa ce bo ok per deu cer ca de 
5,34% de va lor de mer ca do até o mo- 
men to com a fa lha. Is so equi va le a 
cer ca de US$ 50 bi lhões – o va lor to tal 
es ti ma do da re de so ci al Twit ter.

As ações do Fa ce bo ok es tão co ta- 

das a US$ 326,23 – uma que da de 
4,9%.

Du ran te a que da do Fa ce bo ok, Ins- 
ta gram e What sApp , os usuá ri os do 
Twit ter apro vei ta ram pa ra fa zer mui- 
tos me mes com a si tu a ção. De pe di-
dos pa ra que Mark Zuc ker berg, CEO 
das três re des so ci ais, so lu ci o ne o pro-
ble ma a agra de ci men tos pe lo Twit ter 
não per ten cer a mes ma em pre sa, o 
as sun to fi gu rou en tre os mais co men-
ta dos do Twit ter. 

O si te Down de tec tor, que mo ni to ra 
re cla ma ções so bre ser vi ços da in ter- 
net, re gis tra va um pi co de quei xas por 
vol ta das 12h50. 

VEJA O QUE MUDA

Pix tem limite noturno e outras novas medidas

Mais nor mas

Em bus ca de con ter os gol pes que 
usam o sis te ma de pa ga men to ins tan- 
tâ neo (Pix), o Ban co Cen tral do Bra sil 
(Ba cen) es ta be le ceu no vas re gras de 
uso da op ção de pa ga men to. A pri- 
mei ra co me ça a va ler nes ta se gun da-
fei ra (4): ago ra, trans fe rên ci as e pa ga- 
men tos por pes so as fí si cas te rão li mi- 
te de R$ 1 mil à noi te, en tre 20h e 6h.

Es se li mi te po de ser al te ra do a pe- 
di do do cli en te. Além dis so, o usuá rio 
po de ca das trar pre vi a men te con tas 
que po de rão re ce ber trans fe rên ci as 
aci ma dos li mi tes es ta be le ci dos.

Se gun do es pe ci a lis tas, uma for ma 
de se pro te ger con tra os cri mes — es- 
pe ci al men te os que en vol vem rou bo e 
se ques tro — é abrir du as con tas Pix. 
As sim, em ca so de abor da gem, é pos- 
sí vel usar a op ção se cun dá ria pa ra sa- 
tis fa zer os cri mi no sos.

Va le des ta car que as no vi da des va- 
lem so men te pa ra pes so as fí si cas e 
mi cro e em pre en de do res in di vi du ais; 
por tan to, fi cam de fo ra as mé di as e 
gran des em pre sas e pes so as ju rí di cas. 
É pos sí vel mu dar es se li mi te de R$ 1 
mil em tran sa ções en tre as 20h e 6h, 
as sim co mo per mi tir que con tas es pe- 
cí fi cas re ce bam mais do que es se 
mon tan te; is so de ve ser so li ci ta do 
jun to ao ban co do usuá rio, que po de 
le var pel me nos 48h pa ra res pon der a 
es ses pe di dos.

Ou tras me di das de ter mi na das pe la 
ins ti tui ção en tram em vi gor em 16 de 
no vem bro. Elas in clu em o blo queio 
de re cur sos quan do hou ver sus pei ta 
de frau de e no ti fi ca ções obri ga tó ri as 
de tran sa ções re jei ta das. O Ba cen in- 
for ma que a mu dan ça dei xa cla ro que 
os ban cos são res pon sá veis por frau- 
des de cor ren tes de fa lhas em seus me- 
ca nis mos de ge ren ci a men to de ris cos.

Se gun do o Ba cen, o ob je ti vo das

• Blo queio cau te lar: o ban co po de 
blo que ar o re ce bi men to de re cur sos 
pre ven ti va men te por até 72 ho ras em 
ca so de sus pei ta que a con ta be ne fi ci- 
a da se ja usa da pa ra frau des. Nes se pe- 
río do, a ins ti tui ção fi nan cei ra de ve fa- 
zar uma aná li se cui da do sa pa ra au- 
men tar a chan ce de re cu pe ra ção dos 
re cur sos por ví ti mas de cri me. Sem- 
pre que o fi zer, a en ti da de de ve co mu- 
ni car o cli en te ime di a ta men te;
• No ti fi ca ção de in fra ção: ban cos po- 
dem mar car a cha ve Pix, no 
CPF/CNPJ do usuá rio e no nú me ro da 
con ta, quan do hou ver “fun da da sus- 
pei ta de frau de”. Es sa no ti fi ca ção é 
obri ga tó ria e de ve ser com par ti lha da 
com ou tras ins ti tui ções fi nan cei ras 
pa ra am pli ar a pre ven ção a frau des;
• Am pli a ção do uso de in for ma ções 
pa ra pre ven ção a frau des: uma no va 
fun ci o na li da de per mi ti rá a con sul ta 
de in for ma ções da cha ve Pix. As sim, 
no ti fi ca ções de frau des es ta rão dis po- 
ní veis a to dos os par ti ci pan tes da re de 
e eles po de rão uti li zá-las, por exem- 

plo, pa ra acei tar a aber tu ra de con tas;
• Me ca nis mos adi ci o nais pa ra pro te- 
ção dos da dos: os pro ce di men tos 
ado ta dos pe los ban cos de vem ser, no 
mí ni mo, iguais àque les im ple men ta- 
dos pe lo Ba cen. As ins ti tui ções fi nan- 
cei ras te rão de de fi nir, ain da, pro ce di- 
men tos de iden ti fi ca ção e de tra ta- 
men to de ca sos em que ocor ram con- 
sul tas ex ces si vas de cha ves Pix.

Pix Sa que e Pix Tro co

no vas de ter mi na ções é ga ran tir que 
os par ti ci pan tes apri mo rem seus me- 
ca nis mos de se gu ran ça e de aná li se de 
frau des. Ve ja, a se guir, quais são elas:

Mais dois pro du tos do Pix de vem 
ser lan ça do em bre ve pe lo Ba cen. Os 
va lo res são li mi ta dos a R$ 500 du ran te 
o dia e a R$ 100 en tre 20h e 6h.

O Pix Sa que se rá se me lhan te ao sa- 
que tra di ci o nal: o cli en te faz um Pix 
pa ra um agen te de sa que — qual quer 
co mér cio ou cai xa ele trô ni co que ti ver 
o ser vi ço dis po ní vel — e po de fa zer o 
sa que a par tir da lei tu ra de um QR Co- 
de.

O Pix Tro co é se me lhan te, mas o sa-
que ocor re du ran te o pa ga men to de 
uma tran sa ção no co mér cio. O Pix, 
en tão, é com pos to pe lo va lor da com-
pra em si mais o mon tan te a ser sa ca- 
do. No ex tra to, as du as quan ti as vêm 
es pe ci fi ca das.

QUEDA DAS REDES

Na falta do WhatsApp…
por onde se comunicar?

CONFIRA ALTERNATIVAS DE APLICATIVOS DE MENSAGENS.

Com a que da nes ta se gun da (04) do What sApp, prin- 
ci pal ca nal de co mu ni ca ção da atu a li da de, mui ta gen te
aca bou fi can do sem sa ber co mo con ver sar, ou sim ples- 
men te man dar uma men sa gem im por tan te pa ra ou tra
pes soa. Con fi ra abai xo al ter na ti vas de apli ca ti vos de
men sa gens:

Te le gram
O Te le gram fun ci o na por meio de uma co ne xão com a

in ter net. O ca das tro é re a li za do a par tir do nú me ro de
te le fo ne. O ser vi ço de men sa gens ins tan tâ ne as é con- 
cor ren te di re to do What sApp e pos sui fer ra men tas si mi- 
la res. Ne le, é pos sí vel en vi ar men sa gens de tex to, áu dio,
ví deo, fo to e fi gu ri nhas. Além de re a li zar cha ma das de
voz e ví deo. O apli ca ti vo po de ser ins ta la do em
smartpho nes (An droid ou iPho ne), ta blets e com pu ta- 
do res. No en tan to, se gun do o si te Down De tec tor, o apli- 
ca ti vo tam bém re gis trou ins ta bi li da de. Às 15:14 de ho je,
ha vi am 1.127 no ti fi ca ções de pro ble mas.

Sig nal
O Sig nal é de sen vol vi do pe la Sig nal Foun da ti on, uma

or ga ni za ção sem fins lu cra ti vos. Uti li za do pe lo fun da- 
dor e CEO da Tes la e da Spa ceX, Elon Musk e pe lo ex-ad- 
mi nis tra dor de sis te mas da CIA, Edward Snow den, o
men sa gei ro é co nhe ci do por não co le tar da dos dos
usuá ri os e pos suir crip to gra fia de pon ta a pon ta. Ape sar
de não ha ver GIFs ou sta tus/sto ri es, as ou tras fun ções
são si mi la res aos ou tros apli ca ti vos. O down lo ad do Sig- 
nal es tá dis po ní vel na App Sto re e na Go o gle Play.

Han gouts
A pla ta for ma de co mu ni ca ção, de sen vol vi da pe la Go- 

o gle, pos si bi li ta a tro ca de men sa gens, cha ma das de voz
e vi de o cha ma das. Além dis so, gru pos de até 100 pes so as
po dem ser cri a dos. Pa ra se ca das trar, é pre ci so pre en- 
cher da dos co mo no me e e-mail na pla ta for ma. O aces- 
so po de ser re a li za do de qual quer dis po si ti vo co nec ta do
à in ter net, se ja por na ve ga dor ou apli ca ti vos dis po ní veis
pa ra down lo ad na App Sto re ou Go o gle Play.

APÓS DOIS ANOS

Venezuela reabre
fronteira com Colômbia 

PASSAGENS ESTAVAM BLOQUEADAS DESDE FEVEREIRO DE 2019

A Ve ne zu e la anun ci ou nes ta se gun da-fei ra (04) a
“aber tu ra co mer ci al” de sua fron tei ra com a Colôm bia,
fe cha da em 2019 pe lo pre si den te Ni co lás Ma du ro, du- 
ran te uma cri se po lí ti ca e di plo má ti ca. “A par tir de ama- 
nhã es ta re mos fa zen do uma aber tu ra co mer ci al en tre os
nos sos paí ses”, in for mou a vi ce-pre si den te ve ne zu e la- 
na, Delcy Ro drí guez, em pro nun ci a men to na TV es ta tal.

Mais ce do, os con têi ne res que blo que a vam há dois
anos a cir cu la ção na prin ci pal pon te fron tei ri ça en tre a
Ve ne zu e la e a Colôm bia fo ram re mo vi dos por au to ri da- 
des ve ne zu e la nas e a pas sa gem de pe des tres co me çou a
fluir.

O go ver no ha via or de na do o blo queio das pas sa gens
bi na ci o nais em fe ve rei ro de 2019, na dis pu ta pe la en tra- 
da de ali men tos e in su mos mé di cos ge ri dos pe lo lí der
opo si tor Ju an Guai dó, re co nhe ci do co mo pre si den te in- 
te ri no da Ve ne zu e la por mais de 50 paí ses, in cluin do Es- 
ta dos Uni dos e Colôm bia. Os obs tá cu los e a for te pre- 
sen ça mi li tar im pe di ram a en tra da dos car re ga men tos a
par tir de Cú cu ta em 23 de fe ve rei ro, o que ge rou vi o len- 
tos dis túr bi os no la do ve ne zu e la no.

Ma du ro, que rom peu re la ções di plo má ti cas com Bo- 
go tá por seu re co nhe ci men to de Guai dó, or de nou, en- 
tão, o fe cha men to da fron tei ra, ale gan do que as do a ções
eram um pre tex to pa ra uma “in va são” dos Es ta dos Uni- 
dos. Ve ne zu e la e Colôm bia di vi dem uma fron tei ra de
mais de 2000 km. “Vi ran do a pá gi na”, co men tou a vi ce-
pre si den te, em Ca ra cas. “Es ta mos aqui ho je dan do
aber tu ra co mer ci al bi na ci o nal, pa ra que co me cem a en- 
trar ca mi nhões com pro du tos da Ve ne zu e la à Colôm bia,
da Colôm bia à Ve ne zu e la”, acres cen tou.

A Colôm bia já ha via de ci di do, em ju nho pas sa do,
abrir de for ma uni la te ral sua fron tei ras flu vi al e ter res tre
com a Ve ne zu e la, me di da en tão des cri ta co mo “in tem- 
pes ti va” pe lo go ver no Ma du ro, que pe dia uma “re a ber- 
tu ra con tro la da”. Não es tá cla ro se se rá li be ra da a cir cu- 
la ção de veí cu los par ti cu la res. A pas sa gem de pe des tres
ha via si do res trin gi da por con ta da pan de mia.

São Luís, terça-feira, 5 de outubro de 2021
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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, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, 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, através do site www.licitacoes.uema.br, e 

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

São Luís, 01 de outubro de 2021

Maria dos Remédios dos Santos Marques

Presidente da Comissão Setorial Permanente de Licitação da CSL/UEMA

ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

DATA HORA PROCESSO

20/10/2021 09h30 Nº 85704/2021 Pregão Eletrônico nº 041/2021

Objeto: Aquisição de bebedouros industriais para atender às demandas da Universidade 
Estadual do Maranhão/UEMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 004/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3831/2021

A Prefeitura Municipal de Santa Inês - MA, torna público que realizará Chamada Pública 
objetivando: A seleção de Organizações da Sociedade Civil - OSC’s, qualificadas em conformidade 
com o disposto na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações posteriores, para 
celebrar TERMO DE COLABORAÇÃO que tenha por objeto a execução de ações visando o 
aprimoramento, operacionalização e serviços nas áreas de apoio administrativo, operacional 
e auxiliares, conforme quantitativos e especificações descritas no termo, a fim de atender às 
necessidades das secretarias municipais de Administração, Saneamento, Saúde, Educação, 
Obras e Agricultura do município de Santa Inês/MA. Os interessados deverão apresentar a 
documentação requerida, entre os dias 05/10/2021 a 04/11/2021, via Protocolo Oficial da 
Prefeitura Municipal de Santa Inês - MA, sediada na Av. Luiz Muniz, 1005, Centro, Santa Inês - MA. 
Informações pelo e-mail: licitacoessantaines@gmail.com e portal da transparência do município: 
http://santainespm.meu-cloud.com:8078/Transparencia/Default.aspx?AcessoIndividual=lnkLicitacoes. 

Santa Inês, 01 de outubro de 2021.
Antonio Jacksom Lopes da Silva - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE
RUA DO COMERCIO, 3- CENTRO- CACHOEIRA GRANDE

CNPJ: 01.612.624/0001-22

Aviso de licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021-SRP. A Prefeitura Municipal de Cachoeira 
Grande/ MA, através da Secretário Municipal de Administração e Planejamento por força do Decreto 
005/2021, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei 
nº 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores e da Lei 
Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar 147/2014, Licitação na modalidade Pregão na sua 
forma Presencial, do tipo menor preço por ITEM. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica ou Pessoa 
Física para o fornecimento de alimentação preparada para o funcionamento de diversas secretárias 
do município do Município de Cachoeira Grande/MA. Data da Abertura: dia 19 de outubro de 2021, às 
08:00 hs, na Sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua do Comercio, nº 
3, no Centro de Cachoeira Grande/MA, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal. O 
edital e seus anexos encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Permanente de 
Licitação, no horário de 08:00 às 12:00, onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos 
mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, exclusivamente, através 
de documento de arrecadação municipal (DAM) ou gratuitamente através de download no seguinte 
site: https://www.cachoeiragrande.ma.gov.br/transparencia. 05/10/2021, Davi Leite Marques, Secretaria 
Municipal de Administração e Planejamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE
RUA DO COMERCIO, 3- CENTRO- CACHOEIRA GRANDE

CNPJ: 01.612.624/0001-22

Aviso de licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021-SPR. A Prefeitura Municipal de Cachoeira 
Grande/MA, através da Secretária Municipal de Administração e Planejamento por força do Decreto 
005/2021, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da lei 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto 
nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, 
subsidiariamente, a lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, decreto municipal 009/2021, Licitação 
na modalidade Pregão na sua forma Eletrônica, do tipo menor preço global. Objeto: Registro de 
preço para futura ou eventual contratação de empresa para prestação de Serviços em Confecção 
de Uniforme, Fardamentos e Acessórios de Vestuários para Município de Cachoeira Grande/MA. A 
realização da sessão será no dia 19 de outubro de 2021 - às 15h00 no endereço eletrônico: www.
portaldecompraspublicas.com.br. O Edital completo está disponível para consulta e retirada nos 
endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br e https://www.cachoeiragrande.ma.
gov.br/transparencia. Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail cplcgma@hotmail.com. 
05/10/2021, Davi Leite Marques, Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

AVISO DE CREDENCIAMENTO N.º 001/2021. O Município de Itaipava do 
Grajaú - MA, através de sua Comissão Permanente de licitação, torna público para 
conhecimento de todos que estará realizando Chamada Pública para Credencia-mento de pessoas físicas ou jurídicas, prestadoras de serviços de exames labo-ratoriais, visando o atendimento da população de Itaipava do Grajaú/MA, em 
conformidade com a lei 8.666/93. Período de Credenciamento: 05/10/2021 até 
o dia 13/10/2021. O Edital estará à disposição para consulta gratuita no setor de 
licitação, das 08h às 12h, situada na Av. Dep. Mercial Lima de Arruda, s/n, Centro, 
Itaipava do Grajaú - MA, CEP: 65948-000 e no site do Município. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço e/ou e-mail: cplitaipava@gmail.com e/ou tel.: (99) 
98515-1121. Itaipava do Grajaú – MA, 04 de outubro de 2021. Auricélia de Sousa 
da Silva – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 030/2021/CCL/PMM. Órgão Realizador: O 
município de Monção/MA, através da Prefeitura Municipal de Monção/MA, CNPJ: 06.190.243/0001-16, por 
meio do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, instituída pela Portaria nº 009/2021, torna público aos interessados 
que, com base legal: Lei n° 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.892/2013, 
Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Municipal nº 017/2020 e subsidia-
riamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e alterações, que fará Licitação na modalidade Pregão, na forma 
Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, tendo por objeto registro de preços para futura e eventual 
contratação de pessoa(s) jurídicas(s) especializada(s) na prestação de serviços de elaboração/revisão do Plano 
de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação do município de Monção/MA, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, através de sessão pública on-line por meio de 
recursos de tecnologia da informação – internet disponível no site: https://www.licitanet.com.br/. A realização 
do certame está prevista para o dia 19 de outubro de 2021 às 08h00min (oito horas). Edital: O edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados por meio do endereço eletrônico: www.licitanet.com.br, na sede 
da Prefeitura na Sala da Comissão Central de Licitação, situada na Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro, 
Monção/MA, de segunda a sexta feira das 08h às 12h mediante apresentação de mídia gravável, no portal da 
transparência e no mural de licitações do Sacop/MA onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. 
Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do art. 21, §4º da Lei nº 8.666/93. Monção/MA, 29 de 

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 025/2021/CCL/PMM. 
Órgão Realizador: O município de Monção/MA, através da Prefeitura Municipal de Monção/MA, CNPJ: 
06.190.243/0001-16, por meio do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, instituída pela Portaria nº 009/2021, torna 
público aos interessados que, com base legal: Lei n° 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto 
Federal nº 7.892/2013, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Municipal nº 
017/2020 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e alterações, que fará Licitação na modalidade 
Pregão, na forma Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, tendo por objeto registro de preços para 
futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídicas(s) especializada(s) no fornecimento de equipamentos e 
materiais hospitalares, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, através de sessão pública on-line por meio de 
recursos de tecnologia da informação – internet disponível no site: https://www.licitanet.com.br/. A realização 
do certame está prevista para o dia 19 de outubro de 2021 às 14h00min (catorze horas). Edital: O edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados por meio do endereço eletrônico: www.licitanet.com.br, na sede 
da Prefeitura na Sala da Comissão Central de Licitação, situada na Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro, 
Monção/MA, de segunda a sexta feira das 08h às 12h mediante apresentação de mídia gravável, no portal da 
transparência e no mural de licitações do Sacop/MA onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. 
Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do art. 21, §4º da Lei nº 8.666/93. Monção/MA, 29 de 
setembro de 2021. Kerliana Sena Silva - Secretária Municipal de Saúde.

21080028330/2021
Número e-processos: 151911/202 Data da criação: 11/08/2021
Tipo: Outorga
Empreendedor: Prefeitura Municipal De Nina Rodrigues-ma, CNPJ nº 
06.124.408/0001-51
Situação: Em tramitação | Deferido
Localização: 27 - SEC-ADJ-LI / Secretaria Adjunta de Licenciamento
Status: 5 - HOMOL / Aguardando a homologação da licença/autorização.
21080028411/2021
Número e-processos: 151919/2021 Data da criação: 11/08/2021
Tipo: Outorga
Empreendedor: Prefeitura Municipal De Nina Rodrigues-ma, CNPJ nº 
06.124.408/0001-51
Situação: Em tramitação | Deferido
Localização: 27 - SEC-ADJ-LI / Secretaria Adjunta de Licenciamento
Status: 5 - HOMOL / Aguardando a homologação da licença/autorização.

Estado do Maranhão
Cartório do 1° Ofício Extrajudicial da Comarca de Timon

Tel (Faz) (0xx99) 3212 – 4499 e-mail: rluquinha56@hotmail.com
Dr. Raimundo Lucas de Brito Filho Titular

Felipe Gustavo Varão Brito. Substituta
Timon (Ma), 10 de setembro de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO.

Pelo presente Edital, e, por estarem em lugar incerto e não sabido, ficam os abaixo relacionados, intimados para ciência, que 
nos termos do Art. 26 da Lei n° 9514/97; Poderá ser consolidada em nome do fiduciário, os imóveis onerados fiduciariamente 
por estes, em razão dos contratos também relacionados abaixo.Pelo que por este, também ficam cientes, que á partir da 
publicação deste, tem um prazo de 15 dias, para querendo, purgarem o débito, e, evitarem a consolidação de suas 
propriedades, em nome do fiduciário. Cuja purgação, nos seguintes locais, e, endereços indicados: 

Agencia SANTANDER (BRASIL) S.A:
Av. Juscelino Kubistchek, n°s 2.041 e 2.235,

Bloco A, Vila Olímpia, São Paulo – SP
OU

CRESPO E CAIRES ADVOGADOS E ASSOCIADOS:
Avenida da Emancipação, n° 1560, Jd. Do

Bosque, Hortolândia – SP.
1 – Jairo Hilton do Carmo Anjos – Contrato n° 0010064563 – endereço: Rua Firmino Gonçalves Pedreira, n° 2.551, Quadra 16, 
Lote 14-A, Bairro São Benedito, Timon-MA, CEP: 65.636-270.

Timon (MA) data, 10 de setembro de 2020. 

K-04,05e06/10

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA DE TRIZIDELA DO VALE

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº. 006/2021(SRP)

O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Saúde/
Fundo Municipal de Saneamento Básico, torna público que fará licitação na modalidade Concorrência. BASE 
LEGAL: Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de servi-
ços de engenharia na execução de manutenção e reforma da estrutura para elevado com reparo e substituição 
de equipamentos na rede de abastecimento de água no município de Trizidela do Vale (MA). ABERTURA: 08 
de novembro de 2021 às 08:20 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição 
dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Av. Dep. Carlos Melo, nº 1670 – Aeroporto – 
Trizidela do Vale (MA), horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico por e-mail cplpmtv@outlook.
com na página www.trizideladovale.ma.gov.br Trizidela do Vale (MA), 29 de setembro de 2021. Fabiana Mei-
reles do Nascimento Medeiros. Secretária Municipal de Saúde. Portaria nº 08/2021-GP.

O MUNICÍPIO DE TURILANDIA/MA, através da Secretaria Municipal de 
Educação, torna público aos interessados, a Chamada Pública N° 001/2021, 
para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Em-
preendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Na-
cional de Alimentação Escolar/PNAE. O recebimento das documentações e 
dos projetos de vendas ocorrerá no dia 26 de outubro, às 09h00min, no Setor 
de Licitações da Prefeitura Municipal Turilandia/MA situada à Praça Carlos 
Alberto Siqueira Amorim, nº 100, Centro. O edital com os dados completos 
encontra-se disponível aos interessados nos sites www.turilandia.ma.gov.br/
portal/index.php/portal-da-transparencia, Mural de Licitações do TCE – MA 
“SACOP” e na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço aci-
ma, no horário das 8:00 (oito) às 12:00 (doze) horas, de segunda à sexta-feira. 
Dúvidas e esclarecimentos, e-mail: cplturilandia@gmail.com. Turilândia – 
MA, 01 de outubro de 2021. Joaquim Francisco de Sousa Neto – Secretário 
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No total, o Governo do Maranhão aplicará R$ 1 milhão em 100 organizações sociais
selecionadas. Os valores dos benefícios são de R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 20 mil

AUXÍLIO

Dino entrega benefícios
do Maranhão Solidário

O go ver na dor Flá vio Di no pre mi ou 
ven ce do res do pro gra ma Ma ra nhão 
So li dá rio, em even to nes ta se gun da-
fei ra (4), no Pa lá cio dos Leões. Di no 
en tre gou a car ta de fo men to com o re- 
cur so ga ran ti do pe la ação de Go ver- 
no, que irá pro por ci o nar aos con tem- 
pla dos de sen vol ver di ver sas ini ci a ti- 
vas so ci ais. Nes ta eta pa, o Ma ra nhão 
So li dá rio es tá sob co or de na ção da Se- 
cre ta ria de Es ta do de Ar ti cu la ção Po lí- 
ti ca (Se cap).

“O pro gra ma Ma ra nhão So li dá rio é 
um gran de su ces so, por abran ger 
apoi os a en ti da des da so ci e da de ci vil 
e tra ba lha com as sis tên cia so ci al pa ra 
vá ri os pú bli cos. Te mos es se pro gra ma 
per ma nen te, me di an te o No ta Le gal, 
vi a bi li zan do sus ten ta ção men sal pa ra 
as ins ti tui ções man te rem su as ati vi- 
da des, além da ex pe ri ên cia dos edi- 
tais. Já ha vía mos fei to um e ago ra, pe- 
lo qual as en ti da des te rão re cur sos pa- 
ra in ves ti men tos, com pra de equi pa- 
men tos e me lho rar su as con di ções es- 
tru tu rais de fun ci o na men to”, fri sou 
Di no.

O go ver na dor acres cen tou ain da 
que “acre di ta mos que é de ver do Es ta- 
do pro ver es tes tra ba lhos so ci ais, co- 
mo te mos fei tos, mas as par ce ri as e 
co la bo ra ções são sem pre bem vin-

MAIS DE 400 PROJETOS SE INSCREVERAM PARA O PROGRAMA EM TODO O ESTADO

das”. No to tal, o Go ver no do Ma ra- 
nhão apli ca rá R$ 1 mi lhão em 100 or- 
ga ni za ções so ci ais se le ci o na das. Os 
va lo res dos be ne fí ci os são de R$ 5 mil, 
R$ 10 mil e R$ 20 mil. Mais de 400 pro- 
je tos se ins cre ve ram pa ra o pro gra ma, 
em to do o es ta do.

O pro gra ma Ma ra nhão So li dá rio 
che gou mui to for te, atu an do di re ta- 
men te nas as so ci a ções, fun da ções, 
co o pe ra ti vas e ins ti tui ções so ci ais, 
des ta cou o ti tu lar da Se cap, Ri car do 
Bar bo sa. “O ob je ti vo é aten der es tas 
en ti da des com um va lor to tal de R$ 1 
mi lhão e nes se mo men to, aten de mos 
100 ins ti tui ções in cluí das. É um pas so 
im por tan te na po lí ti ca pú bli ca do go- 
ver na dor Flá vio Di no, que aci ma de 
tu do, for ta le ce as re la ções com a so ci- 
e da de, com as pes so as”, dis se.

En tre as ins ti tui ções, du as con tem- 
pla das na re gião de Pre si den te Du tra, 
que re ce bem os re cur sos pa ra me lho- 
ri as in fra es tru tu rais e de equi pa men- 
tos. A en ti da de Bom Pas tor, li ga da à 1ª 
Igre ja Ba tis ta de Go ver na dor Eu gê nio 

Bar ros. A ins ti tui ção ofe re ce tra ta- 
men to de saú de pa ra cri an ças ca ren-
tes, nas áre as de con sul ta, odon to lo- 
gia e ou tros. Com o re cur so, a uni da de 
vai ad qui rir no vo mo bi liá rio.

Tam bém foi con tem pla da a As so ci- 
a ção de Pro du to res do Ca naã, em Go- 
ver na dor Eu gê nio Bar ros, con cen tra 
pe que nos pro du to res de chei ro ver de, 
ce bo li nha, pi men ti nha e afins, com 
ob je ti vo de me lho rar a pro du ção e ga-
ran tir água pa ra as co lhei tas, com a 
per fu ra ção de um po ço.

Ou tra uni da de, o Ins ti tu to Edu ca ci-
o nal Bran ca de Ne ve, vai ter me lho ra- 
do sua es tru tu ra fí si ca. “Fa re mos uma 
pe que na re for ma pa ra me lho rar a ins- 
ti tui ção, que es ta va pre ci san do bas- 
tan te. An tes era bem di fí cil e sem pre 
pro cu rá va mos par ce ri as e es se apoio 
do Go ver no do Es ta do vai pro por ci o- 
nar que pos sa mos re a li zar mui tas me- 
lho ri as na ins ti tui ção”, des ta cou a 
ges to ra, Eleu za Bre nás. A uni da de 
fun ci o na há mais de 30 anos, no bair- 
ro An jo da Guar da.

INCLUSÃO

Cursos de qualificação para a comunidade LGBTQIA+

A INICIATIVA DO SENAC COM O TJ PARTIU DE UMA DEMANDA APRESENTADA PELA COMUNIDADE LGBTQIA+ EM AUDIÊNCIA PÚBLICA 

O Se nac se reu niu, na úl ti ma sex ta-
fei ra, 24 de se tem bro, com o Co mi tê
da Di ver si da de do Tri bu nal de Jus ti ça
do Ma ra nhão (TJ) pa ra fe char uma
par ce ria, com o ob je ti vo de vi a bi li zar
a dis po ni bi li za ção de va gas vol ta das
pa ra o pú bli co LGBTQIA+ nos cur sos
do Se nac.

A reu nião con tou com a pre sen ça
do juiz e co or de na dor do Co mi tê de
Di ver si da de, Dr. Mar co Adri a no Fon- 
se ca, do téc ni co ju di ciá rio e mem bro
do co mi tê, Lu ci a no Vi lar, e da se cre tá- 
ria do Co mi tê de Di ver si da de, Jo el ma
Nas ci men to. Além de les, par ti ci pa- 
ram o Di re tor Re gi o nal do Se nac,
Ahir ton Lo pes, a di re to ra de Edu ca ção
Pro fis si o nal, Da ni e la No guei ra, a ge- 
ren te do Nú cleo de Uni da de Mó vel,
Je sus Pe rei ra, a co or de na do ra da As- 
ses so ria Pe da gó gi ca, Clau di ne te Sou- 
za, e a su per vi so ra edu ca ci o nal, An gé- 
li ca Va le.

A ini ci a ti va par tiu de uma de man- 

da apre sen ta da pe la co mu ni da de
LGBTQIA+ em au di ên cia pú bli ca com
o Co mi tê da Di ver si da de do TJ, que re- 
ve lou a ne ces si da de da ex pan são do
aces so ao mer ca do de tra ba lho pa ra
es se gru po. A par tir daí, di an te da atu- 
a ção já con so li da da do Se nac, a par- 
ce ria foi ide a li za da pe lo gru po. Os
cur sos a se rem dis po ni bi li za dos são
de to das as áre as de atu a ção do Se nac,
co mo Ges tão, Co mu ni ca ção, In for- 
má ti ca, Be le za, Gas tro no mia, en tre
ou tras.

Dr. Mar co Adri a no Fon se ca ex pli ca
que du ran te a reu nião, fo ram apre- 
sen ta dos os cur sos que a co mu ni da de
LGBTQIA+ iden ti fi cou co mo ne ces si- 
da de, e a par tir des se en con tro se rá
re a li za do o pla ne ja men to pa ra ini ci ar
a exe cu ção do pro je to em 2022. Se- 
gun do o juiz, “o prin ci pal é fu gir da- 
que le es te reó ti po de que a co mu ni da- 
de LGBT atua ex clu si va men te na área
de es té ti ca ou de be le za, mas sim, dis- 

po ni bi li zar aces so a va gas tam bém
em ou tras ati vi da des que o mer ca do
de tra ba lho es tá ne ces si tan do”.

De acor do com o téc ni co ju di ciá rio
e mem bro do co mi tê, Lu ci a no Vi lar, a
par ce ria com o Se nac é um pas so im- 
por tan te pa ra con tri buir com a in ser- 
ção da po pu la ção LGBTQIA+, so bre-
tu do a co mu ni da de trans, no mer ca- 
do de tra ba lho for mal. “É uma po pu- 
la ção mui to es tig ma ti za da, que é nor-
mal men te em pur ra da pa ra o mer ca- 
do in for mal ou pa ra a pros ti tui ção,
por fal ta de ca pa ci ta ção, eva são es co- 
lar ou por não se sen ti rem aco lhi dos
nos am bi en tes de ca pa ci ta ção”, res- 
sal tou. 

“Es sa par ce ria e aber tu ra do Se nac
em re ce ber es se pú bli co pa ra ca pa ci-
ta ção, é de fun da men tal im por tân cia
pa ra a in ser ção des sas pes so as ca da
vez mais no mer ca do for mal de tra ba-
lho, ga ran tin do qua li da de de vi da e
cres ci men to”, des ta cou.

Ou tras obras

MO RA DIA DIG NA

Go ver no do Es ta do
anun cia re for ma do
Con jun to Re si den ci al
Ipem Be qui mão

O se cre tá rio de Es ta do das Ci da des e De sen vol vi men- 
to Ur ba no, Már cio Jerry es te ve, no do min go (3), no Con- 
jun to Re si den ci al Ipem Be qui mão, em São Luís, on de
anun ci ou pa ra os mo ra do res a obra de re for ma nos 58
blo cos do re si den ci al. A in ter ven ção vi sa ga ran tir mo ra- 
di as dig nas e me lho res con di ções de vi da.

O Go ver no do Es ta do, por meio da Se cre ta ria de Es ta- 
do das Ci da des e De sen vol vi men to Ur ba no (Se cid), exe- 
cu ta rá re for ma com ple ta nas áre as co muns in ter nas e
ex ter nas, pin tu ra das fa cha das dos pré di os e re qua li fi ca- 
ção da qua dra po li es por ti va e en tor no.

Na oca sião, Már cio Jerry pon tu ou a im por tân cia do
tra ba lho da ges tão es ta du al na me lho ria de vi da da po- 
pu la ção. “Aqui, no Con jun to Ipem Be qui mão, anun ci a- 
mos pa ra a co mu ni da de que o go ver na dor Flá vio Di no
de ter mi nou e a Se cid vai exe cu tar a re for ma nos 58 blo- 
cos que in te gram o con jun to. Tu do se rá re qua li fi ca do
pa ra que as fa mí li as pos sam vi ver em lu ga res mais dig- 
nos. Dia 13 des te mês as obras se rão ini ci a das com for ça
to tal”, afir mou.

Lu zia Cos ta, que mo ra há 38 anos no Con jun to Re si- 
den ci al Ipem Be qui mão, co me mo rou o anun cio da re- 
for ma. “Nós éra mos es que ci dos e com es sa re for ma nos- 
sas vi das vão mu dar com ple ta men te pa ra me lhor. Os
pré di os es tão com apa rên cia mui to feia, mas gra ças ao
go ver na dor Flá vio Di no vão fi car lin dos após a re for ma”,
dis se.

Por meio da Se cid, o Go ver no do Es ta do es tá com
obras de re for ma em an da men to nos re si den ci ais Cam- 
boa, Mon te Cas te lo e Jack son La go, es se úl ti mo si tu a do
no bair ro Fé em Deus, em São Luís.

As in ter ven ções nos re si den ci ais são nas áre as co- 
muns in ter nas e ex ter nas, e áre as de vi vên cia.

O se cre tá rio Már cio Jerry des ta cou a im por tân cia da
ini ci a ti va do go ver no. “Por de ter mi na ção do go ver na dor
Flá vio Di no, em aten di men to à de man da des sas co mu- 
ni da des, es ta mos re a li zan do as obras de re for ma e as se- 
gu ran do me lho ria nas con di ções de vi da das fa mí li as. O
que é mui to im por tan te tam bém é que es tá sen do uti li- 
za da mão de obra da co mu ni da de, ge ran do tra ba lho e
ren da nas lo ca li da des”.

No Re si den ci al Cam boa, que pos sui 18 blo cos, a obra
es tá com 70% dos ser vi ços exe cu ta dos. Fo ram con cluí- 
dos a re for ma dos pi sos e re ves ti men tos, pin tu ra in ter na
e sis te ma elé tri co dos halls em ca da blo co, pin tu ra das
fa cha das e re vi são das co ber tu ras. Fal ta a re cu pe ra ção
da qua dra po li es por ti va e cis ter nas.

A re for ma no Re si den ci al Jack son La go, si tu a do no
bair ro Fé em Deus, tam bém es tá avan ça da, com 75%
dos ser vi ços já exe cu ta dos. Os 20 blo cos ha bi ta ci o nais
re ce be ram a re cu pe ra ção dos pi sos e re ves ti men tos,
pin tu ra in ter na e me lho ria do sis te ma elé tri co dos halls,
pin tu ra das fa cha das ex ter nas, re vi são em co ber tu ras e
área de la zer. Pa ra a con clu são da obra, fal ta a re cu pe ra- 
ção da qua dra po li es por ti va e cis ter nas.

No Re si den ci al Mon te Cas te lo, com pos to por 14 blo- 
cos, a obra es tá na fa se de pin tu ra e re cu pe ra ção da qua- 
dra po li es por ti va. Já no Re si den ci al Ipem Be qui mão, as
obras ini ci am no dia 13 des te mês.

São Luís, terça-feira, 5 de outubro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Festejo tradicional do Cohatrac, em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, começa
no próximo dia 7 de outubro com adaptações por causa da pandemia

PA TRÍ CIA CU NHA

Pa trimô nio

• Ter, no mí ni mo, 18 anos de ida de.
• Ter, no mí ni mo, o En si no Fun da -
men tal in com ple to.
• Ser pes soa de bai xa ren da.

• Va gas: 40 va gas, sen do 20 va gas pa ra
Pe drei ro de Al ve na ria e 20 va gas pa ra
Pin tu ra de Obras.
• Ins cri ções: até 07 de ou tu bro/2021
pe lo en de re ço ele trô ni co www.fi e -
ma.org.br.
• Di vul ga ção dos se le ci o na dos: 08 de
ou tu bo/2021, no en de re ço ele trô ni co
www.fi e ma.org.br e nas uni da des do
SE NAI.
• Iní cio/fim dos cur sos de Pe drei ro de
Al ve na ria e Pin tor de Obras:
11/10/2021 a 07/12/2021.
• Con ta to pa ra Dú vi das: (98) 99111-
7878

CÍRIO DE NAZARÉ

Procissões vão dar
lugar às carreatas

U
m dos mai o res fes te jos re li- 
gi o sos de São Luís co me ça
nes ta quin ta-fei ra, dia 7,
mo vi men tan do não só a co- 

mu ni da de do Coha trac, mas de vo tos
de to do lu gar. O Cí rio de Na za ré, re a li- 
za do pe lo San tuá rio Nos sa Se nho ra
de Na za ré, co me ça ofi ci al men te com
o No ve ná rio da Luz mar ca do por ce le- 
bra ção eu ca rís ti ca às 19h, na Pra ça de
Na za ré (Coha trac).

O Cí rio en glo ba vá ri as ati vi da des
pa ra le las até che gar a épo ca do gran- 
de fes te jo que se gui rá até o dia 17 de
ou tu bro, de for mas pre sen ci al e vir tu- 
al. To da a pro gra ma ção do fes te jo se rá
trans mi ti da pe las re des so ci ais do
San tuá rio (ca nal do San tuá rio no
YouTube: TV San tuá rio de Na za ré),
tam bém pe la Rá dio Edu ca do ra e pe la
TV Na za ré São Luís, ca nal 43.1 pa ra
dar mais co mo di da de pa ra quem não
po de ir ao fes te jo e tam bém pa ra
aten der às me di das sa ni tá ri as de pre- 
ven ção à Co vid-19.

Além dis so, tam bém pe lo se gun do
ano, por cau sa da pan de mia, as tra di- 
ci o nais Ro ma ria, Pro cis são da Luz e
Pro cis são de En cer ra men to se rão
subs ti tuí das por car re a tas.  No dia 9,
às 22h, se rá re a li za da a Ro ma ria/car- 
re a ta com saí da do Lar go do Car mo
em di re ção ao Coha trac, e no dia 17,
às 16h, a car re a ta com a ber lin da sain- 
do da Pra ça Ma ria Ara gão. “Es te ano
não te re mos a Pro cis são da Luz que
sai da igre ja de Nos sa Se nho ra Per pé- 
tuo So cor ro, na Cohab, mas os nos sos
lí de res ecle si ais es tão fa zen do em su- 

as ru as mi ni pro cis sões da Luz pa ra
não ter aglo me ra ção. Es ta mos se guin- 
do to dos es ses cui da dos pa ra que to- 
dos fi que mos pro te gi dos”, dis se Cé lia
Lin do so, da co or de na ção do fes te jo.

O fes te jo se rá per me a do pe lo te ma
Cí rio de Na za ré – San tuá rio da Luz e
do le ma: “Teu pai e eu te pro cu rá va- 
mos afli tos” (Lc 2,48). O rei tor do San- 
tuá rio, pa dre Flá vio Mar ques Co lins
diz que a te má ti ca bus ca re fle tir so bre
as di ver sas si tu a ções que de sa fi am a
vi da de to dos, co mo vi o lên cia, po bre- 
za, in jus ti ça so ci al. Já o le ma sin te ti za
to das as an gús ti as vi vi das pe la hu ma- 
ni da de nes tes tem pos de pan de- 
mia. “A bus ca pe la saú de dos que fo- 
ram in fec ta dos, a ex pec ta ti va da va ci- 
na pa ra to dos, a par ti da de mui tos a
tris te za nas fa mí li as, o de sem pre go e a
fo me de tan tos. A ale gria de Ma ria e
Jo sé ao en con trar o fi lho ‘per di do’ nos
aju da a es pe rar com con fi an ça o fim
da pan de mia e de to dos os ma les
oriun dos de la, agu ça dos ou es can ca- 
ra dos por ela em nos sa so ci e da- 
de”, res sal tou.

Na pro gra ma ção cons tam Ter ços
da Al vo ra da, Ado ra ções ao San tís si- 
mo, pro gra ma Ca mi nhos do Cí rio,
mis sas diá ri as e car re a tas. No dia 7, a
pro gra ma ção co me ça às 18h com
Ado ra ção, às 18h30 tem o  Pro gra ma
Ca mi nhos do Cí rio, às 19h a  Mis sa de
aber tu ra na Pra ça N. Sra. de Na za ré.

An tes do No ve ná rio, o San tuá rio re- 
a li zou o Cí rio das Cri an ças no úl ti mo
fi nal de se ma na, quan do hou ve a
cam pa nha de ar re ca da ção de ali men- 
tos e ma te ri ais de hi gi e ne e lim pe za
pa ra do a ção às fa mí li as ca ren tes do
bair ro.

O Cí rio de Na za ré des te ano foi lan- 
ça do no dia 28 de ju nho, da ta de ani- 
ver sá rio da Pa ró quia, co mo tra di ci o- 
nal men te acon te ce. Há 29 anos es se
even to reú ne mi lha res de de vo tos de
vá ri as par tes do es ta do pa ra ren der
ho me na gens à Vir gem de Na za ré.

Em ou tu bro de 2019, em re co nhe- 
ci men to à im por tân cia e gran di o si da-
de do even to re li gi o so pa ra to do o es- 
ta do, a As sem bleia Le gis la ti va apro-
vou a Lei 11.127, que tor nou o Fes te jo
do Cí rio de Na za ré do Coha trac “Pa- 
trimô nio Cul tu ral Ima te ri al do Es ta do
do Ma ra nhão”.

PROGRAMA

Ambev e Senai abrem vagas para construção civil

SÃO 40 VAGAS PARA A CAPACITAÇÃO, SENDO 20 VAGAS PARA PEDREIRO DE ALVENARIA E 20 VAGAS PARA PINTURA DE OBRAS.

A so ci e da de ain da li da com os im- 
pac tos ge ra dos pe la pan de mia e o pa- 
pel so ci al das em pre sas e ins ti tui ções
se tor na fun da men tal pa ra fo men tar
no vas opor tu ni da des de em pre go e
ren da.

Com es se pro pó si to, se es ta be le ce a
par ce ria en tre AM BEV, SE NAI e Po si ti- 
va En ge nha ria, nas cen do o Pro je to
Ca pa ci ta ção na Cons tru ção Ci vil, que
se rá ofe re ci do gra tui ta men te, des ti- 
na do a pes so as de bai xa ren da ou sem
aces so à ren da, pos si bi li tan do pro fis- 
si o na li za ção e in ser ção no mer ca do
de tra ba lho.

As ins cri ções es ta rão aber tas en tre
os di as 28 de se tem bro a 07 de Ou tu- 
bro/2021, no si te: www.fi e ma.org.br,
com va gas li mi ta das e por OR DEM
CRO NO LÓ GI CA de ins cri ção, ob ser- 
van do os re qui si tos de aces so ao pro- 
gra ma, su jei to a pror ro ga ção de ins- 
cri ção, ca so as va gas não se jam pre en- 
chi das. Se rão ofe re ci das ini ci al men te

40 va gas, sen do 20 va gas pa ra Pe drei ro
de Al ve na ria (tur no ma tu ti no) e 20 va- 
gas pa ra Pin tor de Obras Imo bi liá ri as
(tur no ves per ti no). A di vul ga ção dos
se le ci o na dos se rá no dia 8 de ou tu bro
de 2021, no si te www.fi e ma.org.br e
nas uni da des do SE NAI, lo ca li za das
no Mon te Cas te lo e Dis tri to In dus tri- 
al. O iní cio das au las pa ra os cur sos
Pe drei ro de Al ve na ria e Pin tor de
Obras es tão pre vis tas pa ra o dia 11 de
OU TU BRO/2021, com en cer ra men to
em 07 de DE ZEM BRO/ 2021, cum- 
prin do a car ga ho rá ria de 160h de pro- 
gra ma de for ma ção.

Os cur sos se rão mi nis tra dos por
pro fes so res do SE NAI e ofe re ci dos na
Uni da de Mó vel, que con ta com sa la
de au la ade qua da e ofi ci na. A Uni da de
Mó vel per ma ne ce rá es ta ci o na da na
Rua da Vi tó ria – bair ro Par que Vi tó ria,
na ci da de de São Jo sé do Ri ba mar (ao
la do da Uni da de Bá si ca de Saú de).
Ain da se rão re a li za das au las prá ti cas

no ter re no-la bo ra tó rio da Po si ti va En- 
ge nha ria no mes mo en de re ço.

Re qui si tos de aces so ao pro gra ma:

Pro je to Ca pa ci ta ção na Cons tru- 
ção Ci vil

Tra ba lha do ras

Ado te um Ca sa rão

MÃOS À OBRA

Mu lhe res tra ba lham
na cons tru ção do
Shop ping Rua Gran de

Cé li da Oli vei ra sem pre so nhou em tra ba lhar na área
de cons tru ção ci vil. “Já fa zia obras em ca sa e pa ra ami- 
gos, mas não sa bia co mo en trar na pro fis são”, re cor da
ela que, atu al men te, é pe drei ra, es pe ci a li za da em re for- 
ma e re pa ro. Cé li da é uma das de ze nas de mu lhe res que
es tão tra ba lhan do na obra de cons tru ção do Shop ping
Rua Gran de, no Cen tro His tó ri co de São Luís.

Já fa zia obras em ca sa e pa ra

ami gos, mas não sa bia co mo en trar

na pro fis são

O Shop ping Rua Gran de é o pri mei ro shop ping cul tu- 
ral do Ma ra nhão. Es tá sen do ins ta la do no an ti go pré dio
da Se cre ta ria de Es ta do da Edu ca ção (Se duc). A re vi ta li- 
za ção do lo cal in te gra as ações do pro gra ma Ado te um
Ca sa rão, do Go ver no do Es ta do.

A fór mu la en con tra da por Cé li da Oli vei ra pa ra in gres- 
sar no mer ca do da cons tru ção ci vil foi bus car au xí lio na
ong Ela na Obra. Há dois anos, a ins ti tui ção qua li fi ca
mu lhe res pa ra atu a rem no se tor, con si de ra do um mer- 
ca do pre do mi nan te mas cu li no. A ong ofe re ce os cur sos
de Pe drei ra, Ele tri cis ta, Pin to ra, Ges sei ra e Téc ni ca de
Lim pe za, en tre ou tros.

De pois de qua li fi ca das, as tra ba lha do ras da cons tru- 
ção ci vil têm seus no mes in cluí dos na pla ta for ma Ela
Faz, pa ra que se jam in se ri das no mer ca do de tra ba lho.
Pes so as fí si cas e ju rí di cas po dem re qui si tar os ser vi ços
de las pe lo What sApp (98) 9.8533-2439.

A ong faz o acom pa nha men to das mu lhe res nos can- 
tei ros de obras. Atu al men te, cer ca de 200 tra ba lha do ras
es tão ca das tra das. Cur sos e ins cri ções são dis po ni bi li- 
za dos no si te https://ela na o bra.com.br/. A pá gi na mos- 
tra ain da ex pe ri ên cia das tra ba lha do ras nes se mer ca do.

Até 0 fim des te ano, a pla ta for ma Ela Faz es ta rá uti li- 
zan do um apli ca ti vo no qual fun ci o na rá um ban co de
da dos com o no me e pro fis são das tra ba lha do ras for ma- 
das, o que fa ci li ta rá a in ter me di a ção da mão de obra.

A en ge nhei ra ci vil e ad mi nis tra do ra Lí via Vi a na, que
ide a li zou e co or de na a ONG e a pla ta for ma, ex pli ca que
a in ser ção das mu lhe res no mer ca do de tra ba lho da
cons tru ção ci vil rom pe com pre con cei tos e abre por tas
pa ra as mu lhe res no mer ca do de tra ba lho. “O pro je to Ela
na Obra pro mo ve a au to no mia fe mi ni na e in de pen dên- 
cia fi nan cei ra de mu lhe res por meio da qua li fi ca ção
pro fis si o nal e pos te ri or in ser ção no mer ca do de tra ba- 
lho, dan do opor tu ni da de pa ra inú me ras mu lhe res que
pos su em in te res se na área da cons tru ção ci vil”, diz.

A tra ba lha do ra Cé li da Oli vei ra afir ma que os ser vi ços
de cons tru ção ci vil são vis tos co mo di fí ceis e can sa ti vos,
mas, pa ra ela, é gra ti fi can te. “Es tou aman do e ado ro fa- 
zer es se tra ba lho, ga nhar meu di nhei ro, sou fe liz”, co- 
me mo ra.

Ou tras tra ba lha do ras de mons tram sa tis fa ção com o
tra ba lho na cons tru ção ci vil e es tão dis pos tas a con ti nu- 
ar atu an do nes sa área. A pe drei ra Eli a ne San tos tam bém
tra ba lha nas obras do Shop ping Rua Gran de e afir ma
que es tá re a li za da. “É mais um de sa fio em mi nha vi da”,
afir ma ela, que é mãe de Mi quei as, 11 anos, e Eloi za, 3
anos.

Ge ren ci a do pe la Se cre ta ria de Es ta do das Ci da de e
De sen vol vi men to Ur ba no (Se cid), o pro gra ma Ado te
um Ca sa rão dis po ni bi li za, por meio de edi tais, imó veis
do Es ta do que es te jam de so cu pa dos ou su bu ti li za dos,
pa ra em pre sas ou gru pos cul tu rais que se com pro me- 
tem em res tau rar o pré dio pa ra uso por um tem po de até
15 anos. O pro gra ma faz par te de um pro gra ma mais
am plo, o Nos so Cen tro, por meio do qual o Go ver no do
Es ta do es tá de sen vol ven do di ver sos pro je tos que es tão
ge ran do um de sen vol vi men to sus ten tá vel no Cen tro
His tó ri co de São Luís.

São Luís, terça-feira, 5 de outubro de 2021
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Pela primeira vez desde o começo da pandemia do coronavírus, o estado do Maranhão
possui a menor média de casos diários e mortes pela doença viral

COVID-19

Maranhão atinge nível
de baixa transmissão
CRISTOPHER ROCHA
Especial para O Imparcial

A
ntô nio Au gus to Mou ra da Sil- 
va, mé di co epi de mi o lo gis ta, 
pro fes sor do De par ta men to 
de Saú de Pú bli ca e do Pro gra- 

ma de Pós-gra du a ção em Saú de Co le- 
ti va Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra- 
nhão, com par ti lhou em su as re des so- 
ci ais um ví deo atu a li zan do a si tu a ção 
da pan de mia no es ta do com da dos da 
se ma na do dia 30 de se tem bro e des- 
ta ca a me lho ra em re la ção ao ano pas- 
sa do. “Es ta se ma na, fi nal men te, atin- 
gi mos trans mis são bai xa do co ro na 
ví rus no Ma ra nhão. Nós con ti nu a mos 
com uma que da do nu me ro de ca sos 
diá ri os e tam bém do nu me ro de óbi- 
tos”, co men ta.

Es ta se ma na, 

fi nal men te, atin gi mos 

trans mis são bai xa do 

co ro na ví rus no 

Ma ra nhão. Nós 

con ti nu a mos com uma 

que da do nu me ro de 

ca sos diá ri os e tam bém 

do nu me ro de óbi tos

Em re la ção à trans mis são co mu ni- 
tá ria de ví rus res pi ra tó ri os, Antô nio 
des ta ca que a re gião Nor te e a re gião

O ESTADO POSSUI 356.702 CASOS DE COVID-19 NO TOTAL DESDE O INÍCIO DA PANDEMIA

dos Co cais do es ta do es tão em bran co 
o que sig ni fi ca pré-epi dê mi ca, en- 
quan to a re gião Sul do es ta do es tá em 
trans mis são bai xa. O mé di co abor da o 
au men to da va ci na ção, mos tran do 
que a apli ca ção da pri mei ra do se no 
es ta do che gou a 61% e, em São Luís, 
che gou a 78%. A apli ca ção da se gun da 
do se no es ta do che gou a 33% en quan- 
to na ca pi tal che gou a 55%.

Com a atu a li za ção do dia 3 de ou tu- 
bro no por tal do co ro na ví rus do go- 
ver no, o es ta do pos sui 356.702 ca sos 
de co vid-19 no to tal, com 24.246 ca sos 
ati vos, es se to tal ten do so fri do uma 
que da, e 322.274 re cu pe ra dos da do- 

en ça.
Dos ca sos ati vos, 24.113 es tão em 

iso la men to do mi ci li ar, 66 es tão in ter- 
na dos nas en fer ma ri as e 67 nas Uni- 
da des de Tra ta men to In ten si vo (UTI).

Além dis so, o Ma ra nhão che gou a 
10.182 mor tes, com o au men to de três 
no vos óbi tos com os da dos das ul ti- 
mas 24 ho ras de acor do com a Se cre- 
ta ria de Es ta do da Saú de (SES). Qua- 
tro no vos ca sos fo ram re gis tra dos 
tam bém, sen do um na gran de ilha 
(São Luís, São Jo sé de Ri ba mar, Pa ço 
do Lu mi ar e Ra po sa), um em Im pe ra- 
triz e dois em ou tros lo cais do es ta do 
Ma ra nhão.

MARANHÃO

VLI abre 50 vagas de estágio para estudantes

PARA SE CANDIDATAR A UMA DAS VAGAS É PRECISO ESTAR CURSANDO AO MENOS O 3º PERÍODO DE QUALQUER CURSO SUPERIOR.

A VLI – com pa nhia de so lu ções lo- 
gís ti cas que ope ra ter mi nais, fer ro vi as
e por tos – abre as ins cri ções pa ra seu
Pro gra ma de Es tá gio 2022. Pa ra se
can di da tar às 50 va gas ofer ta das em
to das as lo ca li da des on de a com pa- 
nhia atua – Mi nas Ge rais, São Pau lo,
Es pí ri to San to, Rio de Ja nei ro, Goiás,
Bahia, To can tins, Ma ra nhão, Ser gi pe e
Ce a rá – é pre ci so es tar cur san do ao
me nos o 3º pe río do de qual quer cur so
de ba cha re la do e li cen ci a tu ra, bem
co mo ter dis po ni bi li da de pa ra es ta gi- 
ar por seis ho ras diá ri as.

Os in te res sa dos têm até 8 de no- 
vem bro pa ra se ins cre ve rem no si te
https://www.vli-lo gis ti- 
ca.com.br/car rei ras e o pro ces so se le- 
ti vo se rá to tal men te di gi tal. O con tra- 
to de es tá gio tem du ra ção de um ano,
po den do ser re no va do por igual pe- 
río do. Os se le ci o na dos te rão co mo be- 

ne fí ci os: va le-re fei ção (ofe re ci do nas
uni da des on de não há re fei tó rio); va- 
le-trans por te e/ou ôni bus fre ta do
(de pen den do da lo ca li za ção em que
irá tra ba lhar); as sis tên cia mé di ca e
odon to ló gi ca; Gympass (pla ta for ma
de aca de mi as, com fo co em sua saú de
e bem-es tar); ces ta de Na tal; se gu ro
de vi da; além de uma re de de des con- 
tos em vá ri as lo jas, res tau ran tes, sa- 
lões e ou tros.

A su per vi so ra de Atra ção e Se le ção
da VLI, Kenya Cons cei ção, ex pli ca que
a en tra da de jo vens é a chan ce que a
com pa nhia tem pa ra for mar pro fis si- 
o nais pa ra seu ne gó cio. 

“Eles oxi ge nam a em pre sa que, por
sua vez, traz uma mão de obra di fe- 
ren ci a da e tem a chan ce de cons truir
no vos ges to res e lí de res. Além dis so,
há o pa pel so ci al de ge rar em pre go e
ren da, prin ci pal men te em um mo- 

men to em que mui tas em pre sas não
es tão con tra tan do. Da mos opor tu ni- 
da des pa ra que as pes so as pos sam se
in se rir no mer ca do de tra ba lho, ini ci- 
an do a car rei ra em uma gran de com- 
pa nhia”, res sal ta.

Eles oxi ge nam a

em pre sa que, por sua

vez, traz uma mão de

obra di fe ren ci a da e tem

a chan ce de cons truir

no vos ges to res e lí de res

• Lei tos de UTI: 4 de 40 lei tos = 10%
• Lei tos clí ni cos (in cluin do os de su por te avan ça do): 0
de 50 lei tos = 0%

Va ci na ção

SÃO LUÍS

90% dos leitos de UTI
estão desocupados 

APENAS QUATRO LEITOS DE UTI ESTÃO OCUPADOS NA CAPITAL

Qua tro lei tos de UTI ocu pa dos e to dos os lei tos clí ni- 
cos des ti na dos ao tra ta men to de pes so as aco me ti das
com a co vi-19 es tão va zi os na ca pi tal ma ra nhen se. Es sa
é uma das me lho res no tí ci as que a po pu la ção po de re- 
ce ber des de que ini ci ou a pan de mia do co no ra ví rus, em
mar ço de 2020.

De acor do co mo bo le tim in for ma ti vo da Pre fei tu ra de
São Luís, a ta xa de ocu pa ção dos lei tos clí ni cos e de UTI
des ti na dos à Co vid-19 na re de mu ni ci pal de Saú de, no
úl ti mo do min go (3), é bai xa.

Com o avan ço da va ci na ção em São Luís, on de ido sos
e pro fis si o nais de saú de já es tão re ce ben do a do se de re- 
for ço ou tam bém co nhe ci da co mo ter cei ra do se, con se- 
quen te men te di mi nui o nú me ros de ca sos e in ter na- 
ções.

Já fo ram apli ca das qua se 1,5 mi lhão de do ses da va ci- 
na con tra co vid-19 na po pu la ção lu do vi cen se, o que re- 
pre sen ta uma ta xa de imu ni za ção de 84,02% da po pu la- 
ção. Já fo ram apli ca das qua se 30 mil do ses de re for ço ou
ter cei ra do se.

OPORTUNIDADES

Alumar abre vagas na
capital maranhense

VAGAS SÃO PARA PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO

A Al coa abriu va gas pa ra atu a ção na Alu mar, em São
Luís. As opor tu ni da des são pa ra pro fis si o nais de ní vel
su pe ri or e mé dio e a da ta li mi te pa ra as ins cri ções de- 
pen de da va ga.

Pa ra o car go de Su pe rin ten den te de Ser vi ços, Con tra- 
tos e Al mo xa ri fa do é ne ces sá ria for ma ção su pe ri or em
En ge nha ria, Ad mi nis tra ção, Eco no mia e/ou Ci ên ci as
Con tá beis, In glês Avan ça do e ex pe ri ên cia com a ges tão
de equi pes, cus tos, ser vi ços e con tra tos. As in for ma ções
e ins cri ções po dem ser fei tas cli can do aqui.

O car go de Su per vi so ra(or) Pre ven ção e Res pos ta a
Emer gên cia – Bar ra gens é ne ces sá rio cur so su pe ri or em
en ge nha ri as e/ou áre as afins, ex pe ri ên cia em ges tão de
emer gên ci as e cri ses, do mí nio do Pa co te Of fi ce, GPS,
Go o gle Earth e se me lhan tes e in glês avan ça do. As in for- 
ma ções com ple tas e ins cri ções po dem ser fei tas cli can- 
do aqui.

Pa ra can di da tos da va ga de Ope ra do ra(or) Re fi na ria
Ple no D é ne ces sá rio En si no Mé dio com ple to, ex pe ri ên- 
cia com Ope ra ção de Cal dei ra (co nhe ci men to em va riá- 
veis de pro ces so) em Re fi na ria, de se já vel ex pe ri ên cia
em ope ra ção de tur bo ge ra do res e dis po ni bi li da de pa ra
tra ba lhar em re gi me de tur no.

São Luís, terça-feira, 5 de outubro de 2021

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


oimparcial.com.brVIDASaulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br10

Situação tricolor começa a ficar bastante delicada. Equipe caiu para o 11º lugar, vê
acabar sonho da subida e se preocupa com ameaça de briga para evitar rebaixamento

SÉRIE B

Sampaio agora luta
para não cair na Série B
NERES PINTO

A
der ro ta pa ra o Lon dri na-PR, 
por 3 a 1, na noi te do úl ti mo 
do min go, dei xou o Sam paio 
Cor rêa mais dis tan te da 

chan ce de ain da su bir pa ra a di vi são 
de eli te do fu te bol bra si lei ro. Com 37 
pon tos, o Tri co lor tem mais  dez jo gos 
a dis pu tar, mas di fi cil men te che ga rá 
en tre os qua tro me lho res, pois te ria de 
ven cer no ve pa ra atin gir 64 e tal vez 
bri gar pe la úl ti ma va ga.

Os cál cu los da co mis são téc ni ca 
sam paí na, ago ra es tão mais vol ta dos 
pa ra a lu ta con tra uma ame a ça de re- 
bai xa men to. Pa ra is so, o ti me tem que 
che gar rá pi do aos 45 pon tos, nú me ro 
con si de ra do má gi co pa ra dei xar fo ra 
de pe ri go qual quer par ti ci pan te. Fal- 
tam, por tan to, 8 pon tos, mas a ta re fa 
não se rá na da fá cil.

As pró xi mas par ti das do  Sam paio 
Cor rêa são: Vas co (C), Vi tó ria (C), Co- 
ri ti ba (F), Gua ra ni (C), CRB (F), Bra sil 
(C), Vi la No va (C), Náu ti co (F), Cru zei- 
ro (C) e Avaí (F). Qua se to dos são ad- 
ver sá ri os em fa se de cres ci men to téc- 
ni co, ex ce to Vi tó ria-BA e Bra sil de Pe- 
lo tas-RS, que jo ga rão em São Luís. Os 
dois pró xi mos jo gos mais di fí ceis são 
con tra os vas caí nos, no Cas te lão, no 
pró xi mo sá ba do, e Co ri ti ba, na ca pi tal 
pa ra na en se, dia 19.

No jo go de Lon dri na o  za guei ro 
Joé cio re ce beu o ter cei ro car tão ama- 
re lo e fi ca fo ra con tra os vas caí nos. Já 
o ata can te Jack son foi ad ver ti do com 
car tão ver me lho após a par ti da, mas 
na sú mu la pu bli ca da, até on tem, no 
iní cio da tar de, não cons ta va tal ad-

In gres sos 
Tor ci da vi si tan te

O SAMPAIO VEM DE DERROTA DE VIRADA PARA O LONDRINA, NA ÚLTIMA RODADA.

ver tên cia. Dois ti tu la res (Eloir e Pi- 
men ti nha) fi ca rão à dis po si ção do 
téc ni co Fe li pe Su ri an. Tam bém 
há  chan ces pa ra o re a pa re ci men to do 
za guei ro Nil son Jú ni or.

Pa ra o jo go do pró xi mo sá ba do, às 
21h, no Cas te lão, o Sam paio ini ci ou a 
ven da de in gres sos des de o úl ti mo sá- 
ba do (2) nos apli ca ti vos da Bi lhe te ria 
Di gi tal (An droid e iOS) e Si te bi lhe te ri- 
a di gi tal.com

Os lo cais on de fo ram dis po ni bi li za- 
dos os bi lhe tes são: Bi lhe te ria Cas te- 
lão, Fo to Som bra Mahogany São Fran- 
cis co, Mar ce lo Surf Cohab e Ci da de 
Ope rá ria, e Bi lhe te ria Di gi tal – Rio 
Anil Shop ping. Ex ce to o pla no de 9,90, 

to dos os de mais só ci os-tor ce do res ga- 
ran tem aces so li vre ao es tá dio. Em to-
dos os por tões ha ve rá ca tra cas ex clu- 
si vas pa ra a en tra da do Só cio Uni ver so 
Tri co lor. Cri an ças abai xo de 12 anos 
de ida de não te rão aces so ao es tá dio.

O de par ta men to de mar ke ting do 
Sam paio Cor rêa até on tem ti nha dú- 
vi da so bre o ve to à pre sen ça de tor ce- 
do res uni for mi za dos com ca mi sa do 
ti me vi si tan te.

“Con sul ta mos nos so ju rí di co, e em 
bre ve con fir ma re mos o ve to ou não de 
ca mi sa vi si tan te no Cas te lão”, di vul- 
gou no si te ofi ci al.

MAIS UM ANO

Fla acerta renovação
da “geração 85”

OS TRÊS ATLETAS CONQUISTARAM VÁRIOS TÍTULOS JUNTOS.

Ge ra ção 1985 por mais um ano no Fla men go. Es te é o
com bi na do após rá pi das ro da das de ne go ci a ções com
Di e go Al ves, Fi li pe Luís e Di e go Ri bas. Em tom de cha ra- 
da, o vi ce de fu te bol, Mar cos Braz, pos tou no Twit ter que
“A trin ca es tá den tro” com os nú me ros das ca mi sas dos
jo ga do res, e a re por ta gem apu rou que as par tes têm
acor dos de fi ni dos e que de pen dem ape nas de for ma li- 
zar co lo can do no pa pel.

Des de o iní cio de se tem bro, a di re to ria ru bro-ne gra
ti nha de ci di do que a per ma nên cia dos três jo ga do res se- 
ria fun da men tal pa ra a con ti nui da de do pro je to ven ce- 
dor a par tir da pró xi ma tem po ra da. As tra ta ti vas, por sua
vez, fo ram bem sim ples, com o de se jo mú tuo de Di e go
Al ves, Di e go e Fi li pe Luís e o acor do ver bal en tre as par- 
tes.

O de par ta men to de fu te bol ini ci a rá o pro ces so bu ro- 
crá ti co com o ju rí di co ao lon go da pró xi ma se ma na pa ra
que os no vos con tra tos se jam re di gi dos e as si na dos. Es- 
ta é a ter cei ra re no va ção de Di e go Ri bas, se gun da de Di- 
e go Al ves e pri mei ra de Fi li pe Luís.

SAN-SÃO

Diretoria mantém Crespo até clássico

O téc ni co Her nán Cres po se gue no co- 
man do téc ni co do São Pau lo e vai di ri gir o
ti me no clás si co con tra o San tos, quin ta-
fei ra, às 18h30, no Mo rum bi.

Mui to pres si o na do, o ar gen ti no co man- 
dou a re a pre sen ta ção do elen co na ma nhã
de on tem, se gun da-fei ra, en quan to a di re- 
to ria se reu nia pa ra ava li ar o tra ba lho, co- 
mo cos tu ma fa zer na aber tu ra da se ma na.

O clu be man te ve a li nha de apoio ao tra- 
ba lho, mas tam bém de co bran ça. Nes ta se- 
gun da, es pe ci fi ca men te, Muricy Ra ma lho
de fen deu a con ti nui da de do tra ba lho da
co mis são téc ni ca na reu nião.

Em bo ra ha ja crí ti cas pe lo de sem pe nho
do ti me, Cres po e com pa nhia se guem res- 
pal da dos pe lo que já apre sen ta ram na
tem po ra da. O São Pau lo foi cam peão pau- 
lis ta sob o co man do do trei na dor.

Não hou ve reu nião da di re to ria di re ta- 

men te com Cres po pa ra de ba ter uma pos- 
sí vel saí da. No trei no, ele con tou com os re- 
tor nos de Ga bri el Sa ra e Ore ju e la, des fal- 
ques no em pa te por 1 a 1 com a Cha pe co- 
en se no do min go.

O re sul ta do em Cha pe có foi fun da men- 
tal pa ra au men tar a pres são so bre o tra ba- 
lho da co mis são téc ni ca. 

A que da de de sem pe nho no Bra si lei rão
pro vo cou “cor re ção de ro tas” nas úl ti mas
se ma nas, a fim de me lho rar o ní vel de fu te- 
bol apre sen ta do pe lo São Pau lo, mas o ti me
não con se guiu ven cer o lan ter na do Bra si- 
lei rão.

O Tri co lor, que só dis pu ta es te cam pe o- 
na to até o fim do ano, ain da con vi ve com a
pro xi mi da de da zo na de re bai xa men to. O
ti me so ma 28 pon tos e ocu pa a 13ª po si ção,
após 23 jo gos. O ob je ti vo do clu be é es tar
na pró xi ma edi ção da Li ber ta do res.

FÓRMULA 1

Pintura prata ou preta na Mercedes?
Em 2020, a Mer ce des tro cou a tra di ci o- 

nal pin tu ra que a ca rac te ri za na his tó ria
do au to mo bi lis mo co mo “Fle chas de Pra- 
ta” e ado tou o pre to pa ra en fa ti zar seu
apoio aos pro tes tos an tir ra cis tas e o mo vi- 
men to “Vi das Ne gras Im por tam”.

A mu dan ça pe gou, per ma ne cen do em
2021, mas o ti me quer tra zer a an ti ga cor
de vol ta no pró xi mo cam pe o na to, al te ra- 
ção so bre a qual Lewis Ha mil ton re ve lou
não se opor. “Não te nho um sen ti men to
par ti cu lar em re la ção a is so. Ela é ori gi nal- 
men te a Fle cha de Pra ta. Se o pra ta vol tar,
se rá uma boa mu dan ça. Is so não nos im- 
pe de de fa zer as coi sas que es ta mos fa- 
zen do en quan to con ti nu ar mos re al men te
a pro mo ver di ver si da de, tra ba lhan do com
nos sos par cei ros”, opi nou o hep ta cam- 
peão da equi pe.

O pra ta faz par te da iden ti da de da Mer- 
ce des des de a dé ca da de 1950 na Fór mu la
1 e em ca te go ri as co mo as 24 Ho ras de Le
Mans. A ado ção do pre to foi a pri mei ra vez
do ti me com ou tra pin tu ra por um cam- 
pe o na to in tei ro; na tem po ra da 2019, a
equi pe cor reu de bran co no GP da Ale ma- 
nha, co me mo ran do os 125 anos de his tó- 
ria no es por te a mo tor, mas a mu dan ça foi
oca si o nal. “Va mos com pe tir de pre to em
2020, co mo um com pro mis so pú bli co pa- 
ra me lho rar a di ver si da de de nos sa equi pe
– e uma de cla ra ção cla ra de que so mos
con tra o ra cis mo e to das as for mas de dis- 
cri mi na ção”, jus ti fi cou a hep ta cam peã de

cons tru to res, na épo ca.
A Mer ce des anun ci ou que a cor pre ta

se ria man ti da em 2021 – com aval do che- 
fe To to Wolff, sa tis fei to com o no vo vi su al
dos car ros. Po rém, a in ten ção já era re tor- 
nar ao pra ta em 2022, quan do en tra em vi- 
gor o no vo re gu la men to téc ni co da F1.

O ges to, po rém, não foi va zio. A Mer ce- 
des cri ou o pro gra ma Ac ce le ra te 25, que
quer au men tar seu qua dro de fun ci o ná ri- 
os não-bran cos até 2025 e in ves tiu com
Ha mil ton mais de R$ 140 mi lhões (20 mi- 
lhões de li bras) em pro je tos que vi sam
pro mo ver a in clu são de pes so as ra ci a li za- 
das em áre as ci en tí fi cas e tec no ló gi cas na
F1, pos tu ra que o hep ta cam peão acre di ta
que per ma ne ce rá. “Quan do per gun tei se
po de ría mos dei xar o car ro pre to ano pas- 
sa do eu não es pe ra va que du ras se tan to, o
que foi in crí vel. Ain da ou tro dia, re ce be- 
mos al guns jo vens que ten ta mos ins pi rar,
a pró xi ma ge ra ção de en ge nhei ros de ori- 
gens di fe ren tes. Te mos um bom pro gra ma
em an da men to, en tão não faz di fe ren ça”,
ga ran tiu Ha mil ton.

Mo ti va do a con ti nu ar pro mo ven do a
di ver si da de na F1, o bri tâ ni co es ten deu
sua par ce ria com a Mer ce des até 2023. Os
dois li de ram os cam pe o na tos de pi lo to e
cons tru to res, a se te eta pas pa ra o fim do
cam pe o na to.

São Luís, terça-feira, 5 de outubro de 2021
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Confira quais são as séries e filmes que entram neste mês de outubro nas principais
plataformas de streaming

Star+

Disney+

Net flix

Pri me Vi deo

OUTUBRO

Veja os lançamentos
do mês nos streamings

Q
ue ou tu bro é o mês que a
cul tu ra pop en tra num cli- 
ma mais as sus ta dor, to do
mun do sa be. Con fi ra a se- 

guir as sé ri es e fil mes que en tram nes- 
te mês de ou tu bro nas prin ci pais pla- 
ta for mas de stre a ming:

Pa ra ce le brar o Hal lowe en, os prin- 
ci pais des ta ques do Star+ vão pa ra os
úl ti mos epi só di os da dé ci ma tem po- 
ra da de Ame ri can Hor ror Story e a es- 
treia da an to lo gia Ame ri can Hor ror
Sto ri es. Além dis so, tam bém há os
lan ça men tos das tem po ra das
de What We do in the Sha dows, Sa- 
lem, An gel e, prin ci pal men te, a tão es- 
pe ra da es treia da sé rie Chucky.

En tre ou tros lan ça men tos, há tem- 
po ra das no vas de sé ri es que ri das pe lo
pú bli co, co mo Grey’s Anatomy, Sta ti- 
on 19 e Cri mi nal Minds: Sus pect
Beha vi or. Con teú dos ori gi nais da pla- 
ta for ma tam bém es tão ga nhan do seu
des fe cho, com os úl ti mos epi só di os
de Only Mur ders in the Buil ding, Y:
The Last Man e The Wal king De ad
che gan do nes te mês de ou tu bro. Va le
des ta car que o Star+ tam bém abre
por tas pa ra uma no va sé rie ori gi nal e
ani ma da nos pró xi mos di as: The Gre- 
at North, que che ga ao ca tá lo go no
fim da pri mei ra quin ze na.  En tre os
fil mes, há a es treia do na ci o nal Ve ne- 
za, do lon ga ba se a do em acon te ci- 
men tos re ais Ca pi tão Phil lips, o clás- 
si co MIB: Ho mens de Pre to, o ro man- 
ce pre mi a do O La do Bom da Vi da e
mui to, mui to mais.

En tre fil mes no vos, sé ri es no vas,
epi só di os iné di tos e do cu men tá ri os
ex clu si vos, os prin ci pais des ta ques do

Disney+ em ou tu bro são as pro du ções
de Hal lowe en, co mo LE GO Star Wars:
Con tos Ater ro ri zan tes e Mup pets
Haun ted Man si on: A Fes ta Ater ro ri- 
zan te.

En tre as ou tras no vi da des, há du as
es trei as de con teú dos ori gi nais que
va le bas tan te fi car de olho, sen do uma
de las lo go no co me ci nho do mês: Ru- 
mo às Es tre las, do cu men tá rio ex clu si- 
vo pa ra os fãs de tra mas es pa ci ais, le- 
va rá o es pec ta dor pa ra o mun do mais
am plo da NA SA; e Just Beyond, ins pi- 
ra da nas obras de R.L. Sti ne, pro me te
ex plo rar o so bre na tu ral em his tó ri as
sur pre en den tes.

Há tam bém atu a li za ções nas sé ri es
ori gi nais da pla ta for ma, co mo Ti co e
Te co: Vi da no Par que, Dou to ra Pre co- 
ce, Tur ner e Ho o ch e What If…?, sé rie
ex clu si va da Mar vel que des pe de-se
do ca tá lo go na pri mei ra quin ze na do
mês.

Co mo é de cos tu me, a Net flix vem
mes clan do seu ca tá lo go com pro du- 
ções ori gi nais, bem co mo, tí tu los de
ou tros es tú di os. As sim, co mo se tra ta
do mês do Hal lowe en, mui tas pro du- 
ções vol ta das pa ra o gê ne ro che ga rão
ao ca tá lo go.

En tre os des ta ques do ca tá lo go es- 
tão a se gun da tem po ra da da sé rie bra- 
si lei ra “Sin to nia”, pro ta go ni za da pe lo
can tor Jo tap pê, e a pri mei ra tem po ra- 
da bra si lei ra do reality “Ca sa men to às
Ce gas”, apre sen ta da por Ca mi la Quei- 
roz e Kleb ber To le do. No vos epi só di os
de “You” tam bém che ga rão ao ser vi ço
no pró xi mo mês.

O des ta que nas sé ri es fi cam por
con ta de to das as tem po ra das de Sen- 
fi eld. Ou tro des ta que no mês, é a ter- 
cei ra tem po ra da de You. Não po de- 

mos es que cer de Grey’s Anatomy. Di- 
ver sos ru mo res apon ta vam pa ra a re- 
ti ra da da sé rie do ca tá lo go. No en tan- 
to, a Net flix ba teu o mar te lo e afir mou
que man te rá a pro du ção, pe lo me nos
por en quan to.

Por fim, ou tro des ta que da Net flix
em Ou tu bro de 2021, fi ca por con ta de
Loc ke e Key. Já nos fil mes, des ta cam-
se: O cul pa do, Tem al guém na sua ca- 
sa, As pas sa gei ras e Exér ci to de La- 
drões: In va são na Eu ro pa, “Ve nom” e
“Ca ran di ru”, além de lon gas-me tra- 
gens ori gi nais. No ca tá lo go in fan til, as
no vi da des in clu em pro du ções do uni- 
ver so “Po ké mon”, “Beyblade” e do
youtuber Lu cas Net to.

En tre os des ta ques des te mês, a Pri-
me Vi deo con ta com uma pro du ção
na ci o nal: a sé rie Des jun ta dos, com
Le ti cia Li ma e Ga bri el Godoy co mo
pro ta go nis tas. Ou tras no vi da des in- 
clu em os lon gas ori gi nais da Ama zon
Bin go Hell, The Ma nor, Ma dres e o do- 
cu men tá rio My Na me Is Pau li Murray.

Quem gos ta de fil mes de ter ror vai
po der con fe rir o iné di to El Exor cis mo
de Car men Fa rías, do di re tor Ro dri go
Fi al le ga; en quan to os fãs de um bom
th ril ler po de rão as sis tir a Ven tos de Li- 
ber da de, fil me de Mi cha el Her big. Se
vo cê quer se emo ci o nar, po de rá as sis- 
tir no Pri me Vi deo o fil me Mi na ri: Em
Bus ca da Fe li ci da de, que foi in di ca do
ao Os car de Me lhor Fil me; além
de Bri an Banks: Um So nho In ter rom-
pi do, que tam bém já es tá dis po ní vel
na pla ta for ma de stre a ming da Ama-
zon. O ca tá lo go do ser vi ço tam bém
re ce be a 17ª tem po ra da de Grey’s
Anatomy, um dos mai o res clás si cos
de Shon da Rhi mes e que es tá no ar
des de 2005.

MARANHÃO

Cultura em luto com perda de Moraes Júnior
O pro du tor cul tu ral ma ra nhen se 

Mo ra es Jú ni or, fa le ci do no úl ti mo sá- 
ba do (02), fi cou co nhe ci do no ce ná rio 
cul tu ral ma ra nhen se de vi do aos 
shows, pe ças te a trais e inú me ros 
stand up comedy que trou xe pa ra a 
ca pi tal. Mo ra es lu ta va con tra um cân- 
cer no pân cre as.

Em seu tra ba lho, atra vés da Mo ra es 
Jú ni or Pro du ção, trou xe pa ra o Ma ra- 
nhão gran des no mes do te a tro. En tre 
os úl ti mos es pe tá cu los pro du zi dos 
por ele es te ve O Som e a Sí la ba, mu si- 
cal de Mi guel Fa la be la, com Ales san- 
dra Ma es tri ni e Mir na Ru bia.

Na pá gi na de Mo ra es Jú ni or no Ins- 
ta gram, a atriz e co me di an te Ta ta Wer- 
neck co men tou: “Me lhor pro du tor do 
Bra sil! Obri ga da por tu do”.

Mo ra es Jú ni or foi ve la do nes te do- 
min go (3) na Pax União, no Cen tro da 
ca pi tal ma ra nhen se. O se pul ta men to 
do cor po do pro du tor acon te ceu no 
Ce mi té rio Par que da Sau da de, no 
bair ro Vi nhais, em São Luís.

Há dois anos pra ti ca men te im pe di- 
do de exer cer su as ati vi da des, afas ta- 
do das gran des pro du ções por cau sa 
das me di das res tri ti vas pa ra en fren ta- 
men to da pan de mia de Co vid-19, Mo- 
ra es Ju ni or vi nha de pen den do da co- 
la bo ra ção de ami gos pa ra cus te ar su-

 MORAES JÚNIOR  TROUXE PARA O MARANHÃO GRANDES NOMES DO TEATRO.

as des pe sas. Pe la In ter net sua fa mí lia 
fez pe di dos de aju da pa ra ho no rá ri os 
mé di cos, au xi li a res de en fer ma gem, 
nu tri ção, me di ca men tos den tre ou- 
tras coi sas.

A Se cre ta ria de Es ta do da Cul tu ra 
do Ma ra nhão (Sec ma) di vul gou no ta 
de pe sar la men tan do a mor te do pro- 
du tor:

“É com pro fun do pe sar que a Se- 
cre ta ria de Es ta do da Cul tu ra (Sec- 
ma) la men ta o fa le ci men to do pro- 
du tor cul tu ral Mo ra es Jú ni or. Mo ra- 
es Jú ni or foi um pro du tor de des ta- 
que no cir cui to cul tu ral ma ra nhen se, 
com ên fa se em es pe tá cu los te a trais e 
hu mo rís ti cos. Foi com a pro du ção de 

Mo ra es, que gran des no mes da dra-
ma tur gia na ci o nal se apre sen ta ram 
nos te a tros de São Luís, co mo Mi guel 
Fa la bel la em “A Gai o la das Lou cas”. 
Apai xo na do pe las ar tes, Mo ra es Jú-
ni or ini ci ou a car rei ra co mo pro du-
tor cul tu ral em 1985, com a pe ça “Do- 
na Flor e seus Dois Ma ri dos”, ba se a-
da no li vro homô ni mo de Jor ge Ama- 
do. Mo ra es Jú ni or não re sis tiu aos 
sin to mas de um cân cer e fa le ceu nes- 
te sá ba do, 2, em São Luís. O se cre tá-
rio de Es ta do da Cul tu ra, An der son 
Lin do so e to da a equi pe Sec ma ex ter- 
nam so li da ri e da de aos ami gos e fa- 
mi li a res do pro du tor nes se mo men to 
de dor.”

ISA BEL LA GOU LART

CINEMA

Marighella tem
estreia confirmada

O FILME NARRA A VIDA DO GUERRILHEIRO ENTRE 1964 E 1969.

O lon ga, que vai tra zer Seu Jor ge no pa pel prin ci pal de
Car los Ma righel la e Wag ner Mou ra em sua es treia co mo
di re tor, se pre pa ra pa ra sua che ga da aos ci ne mas.

Com es treia pa ra 4 de

no vem bro des te ano, o fil me vai

con tar a his tó ria de uma das

prin ci pais fi gu ras de opo si ção

con tra a di ta du ra mi li tar.

O fil me Ma righel la, vai con tar com ou tros no mes na
pro du ção co mo Adri a na Es te ves, Bru no Ga gli as- 
so e Her son Ca pri, a sua es treia es ta va pre vis ta pa ra es- 
tre ar em abril de 2021, mas o pla no foi adi a do por cau sa
da pan de mia do co ro na ví rus.

Ma righel la pas sou por di ver sos fes ti vais, in clu si ve
o Fes ti val de Ber lim, on de es tre ou sob aplau sos. 

O fil me nar ra a vi da do guer ri lhei ro en tre 1964 e 1969,
quan do ele mor reu em uma em bos ca da por po li ci ais na
épo ca da di ta du ra mi li tar.

MÚSICA

Novo álbum de Adele
pode se chamar “30”

ADELE PARECE TER ACABADO COM A DÚVIDA DOS FÃS.

O re tor no de Ade le po de es tar bem pró xi mo. A can to- 
ra atu a li zou su as re des so ci ais e seu si te ofi ci al com ima- 
gens tra zen do o mes mo layout de vá ri os out do ors e pro- 
je ções mis te ri o sas que fo ram es pa lha das pe lo mun do
mos tran do o nú me ro “30”, pos sí vel tí tu lo de seu no vo ál-
bum, que po de se vis to na fo to abai xo:

As atu a li za ções com es te mes mo te ma fo ram fei tas
nas fo tos e nas ca pas dos per fis da can to ra, além do si- 
te que ago ra traz a men sa gem pa ra ca das tro de e-mail
dos fãs. Ape sar de não ter di vul ga do ne nhu ma ou tra in- 
for ma ção, Ade le pa re ce ter aca ba do com a dú vi da dos
in ter nau tas e con fir ma do que os out do ors re al men te se
tra tam da che ga da do su ces sor do dis co “25”, de 2015.

Em se tem bro, o jor nal bri tâ ni co The Sunday Mir ror
in for mou que Ade le irá lan çar seu no vo ál bum an tes das
fes tas de Na tal e que pre ten de fa zer uma per for man ce
no dia 10 de de zem bro, em Las Ve gas, com trans mis são
pa ra o mun do in tei ro. “Ade le e seu em pre sá rio es tão
con ver san do com a BBC Amé ri ca so bre a trans mis são.
Es ta se rá uma das pou cas apre sen ta ções co mo par te de
sua tur nê pro mo ci o nal. Ob vi a men te que os dra mas
con tí nu os com a Co vid e a pre o cu pa ção com a se gu ran- 
ça po dem afe tar a gra va ção, mas es ta é a da ta agen da da
ago ra”, dis se uma fon te.

São Luís, terça-feira, 5 de outubro de 2021
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Voos domésticos

Os vo os do més ti cos já re cu pe ra ram 80%
dos ní veis de pas sa gei ros que ha via an tes da
pan de mia de co vid-19 no Bra sil, se gun do o
mi nis tro do Tu ris mo, Gil son Ma cha do. Em
en tre vis ta à Agên cia Bra sil, du ran te vi si ta à
Ex po 2020 em Du bai, nos Emi ra dos Ára bes,
Ma cha do dis se que a com pa nhia aé rea Azul
já até su pe rou seus nú me ros pré-pan de mia.
O hub de Re ci fe, por exem plo, já es tá com
115% de flu xo aé reo.

VLI oferece estágio

A VLI – com pa nhia de so lu ções lo gís ti cas
que ope ra ter mi nais, fer ro vi as e por tos –
abre nes ta se gun da-fei ra, as ins cri ções pa ra
seu Pro gra ma de Es tá gio 2022. Pa ra se can di-
da tar às 50 va gas ofer ta das em Mi nas Ge rais,
São Pau lo, Es pí ri to San to, Rio de Ja nei ro,
Goiás, Bahia, To can tins, Ma ra nhão, Ser gi pe
e Ce a rá – é pre ci so es tar cur san do ao me nos
o 3º pe río do de qual quer cur so de ba cha re la-
do e li cen ci a tu ra.

A pre si den te da ABAV Na ci o nal,
Mag da Nas sar, é só en tu si as mo com
a 48ª ABAV Ex po & Col lab que acon -
te ce a par tir des ta quar ta-fei ra, 6,
até sex ta, 8, no Cen tro de Even tos do
Ce a rá, em For ta le za (CE). Li de ra da
pe lo pre si den te na ABAV – MA, Jan -
sen San tos, a ca ra va na lo cal já es tá
na es tra da pa ra pres ti gi ar es ta que é
uma das mai o res e mais im por tan tes
fei ras de ne gó ci os e tu ris mo da Amé -
ri ca La ti na. O even to acon te ce de for -
ma hí bri da com o Col lab e reú ne to da
a ca deia tu rís ti ca em um mo men to
de for ta le ci men to e pre pa ra ção pa ra
a re to ma da do se tor. Pa ra Mag da
Nas sar, a re to ma da do mo de lo iti ne -
ran te sem pre foi um de se jo ma ni fes -
ta do pe los par ti ci pan tes da ABAV Ex -
po – vi si tan tes e ex po si to res.

Pa ra mar car o lan ça -
men to do sin gle “Ela”,
ins pi ra da na li te ra ta e
po e ti za Ma ria Fir mi na
dos Reis, a can to ra Cé -
lia Sam paio se pre pa ra
pa ra apre sen tar show
nes ta sex ta-fei ra, 9, as
18h, no So lar Ma ria
Fir mi na, no Cen tro
His tó ri co de São Luís.
Em qua se 30 anos de
ca rei ra Cé lia Sam paio
sem pre in ter pre tou
mú si cas li ga das a lu ta
re li gi o sa afro-ma ra -
nhen se e bra si lei ra.
Va le con fe rir.

O can tor Kai que Ma -
me de (fo to) re no vou
sua par ce ria com o
com po si tor Car los Ju -
ni or (CJ)  e lan çou nes -
ta úl ti ma sex ta-fei ra, o
no vo sin gle da du pla
“Ela não vol ta atrás –
Abre o por ta-ma las”.
Lem bran do que o pri -
mei ro sin gle da du pla
(“Sem Sen ti do”), es -
tou rou com mais de 17
mil vi su a li za ções no
YouTube. O no vo sin gle
traz uma pe ga da es ti lo
so frên cia.  Pa ra béns

Solidariedade

O Em pó rio Fri bal re a li za rá, nes te mês, ação 
em prol do Hos pi tal do Cân cer Al de no ra Bel lo. A
ini ci a ti va bus ca con tri buir com as ações afir ma-
ti vas da cam pa nha do Ou tu bro Ro sa, apoi an do
o hos pi tal man ti do pe la Fun da ção An to nio Di-
no, uma ins ti tui ção sem fins lu cra ti vos e que
cap ta re cur sos e in ves te em pre ven ção, di ag nós-
ti co pre co ce, as sis tên cia e tra ta men to de pa ci-
en tes com cân cer. Des te mo do, du ran te to do o
mês, na com pra de qual quer la ta do bis coi to Zé
Pe rei ra fei ta no Em pó rio Fri bal, se rão do a dos
R$2,00 em apoio à cau sa.

Mais consumo

A Pes qui sa de In ten ção de Con su mo das Fa- 
mí li as (ICF) re a li za da pe la Fe de ra ção do Co mér- 
cio de Bens Ser vi ços e Tu ris mo do Ma ra nhão
(Fe co mér cio-MA) e Con fe de ra ção Na ci o nal do
Co mér cio (CNC) apre sen tou al ta de 4,23% em
se tem bro. 

O avan ço de 2,7 pon tos do in di ca dor na pas- 
sa gem men sal mos tra gra da ti va me lho ra na
pers pec ti va no con su mo do més ti co das fa mí li as
de São Luís. Es te é o quar to mês con se cu ti vo de
cres ci men to do ín di ce que, em se tem bro, che ga
aos 66,5 pon tos, mai or ní vel em 2021.

Oficina Trilhas e Tons

A Ofi ci na Tri lhas e Tons ini ci ou em Vi to ri no
Frei re, sua sex ta tem po ra da. Com o pa tro cí nio
da Equa to ri al Ma ra nhão, por meio da Lei Es ta- 
du al de In cen ti vo à Cul tu ra, as ofi ci nas de te o ria
mu si cal apli ca da à mú si ca po pu lar são mi nis- 
tra das por Nosly, com co or de na ção de Wil son
Za ra e as sis tên cia de Mau ro Izzy. Ao lon go de
seis anos e mais de 50 ofi ci nas re a li za das, o Tri- 
lhas e Tons já cer ti fi cou mais de 1.000 cur sis tas.
Em sua sex ta edi ção o pro je to es tá ofe re cen do
30 va gas por tur ma, com ins cri ção e ma te ri al di- 
dá ti co gra tui tos.

Pra curtir

Em alu são ao Dia Na -
ci o nal da Mi cro e Pe -
que na Em pre sa, ce le -
bra do em 5 de ou tu -
bro, o Ban co do Nor -
des te pro mo ve, nes ta
ter ça-fei ra, às 10h,
em seu ca nal ofi ci al
no YouTube, a li ve Dia
da MPE, com uma
pa les tra do es cri tor e
con sul tor Fer nan do
Do la be la.

O con vi da do abor da -
rá o te ma “Co mo atu -
ar de for ma em pre -
en de do ra di an te dos
de sa fi os da pan de -
mia”.

O es pe ci a lis ta já pu -
bli cou 15 li vros, en tre
eles o best-sel ler “O
se gre do de Luí sa”,
com mais de 400 mil
có pi as ven di das, e a
obra “Ofi ci na do em -
pre en de dor”.

O De par ta men to Es -
ta du al de Trân si to do
Ma ra nhão (De tran-
MA) pror ro gou, até o
dia 11 de ou tu bro, as
ins cri ções pa ra o cur -
so on-li ne ofe re ci do
pa ra mo to ci clis tas
que de se jam se ca pa -
ci tar pa ra exer cer a
pro fis são de mo to fre -
tis ta e mo to ta xis ta.

A ini ci a ti va faz par te
do pro gra ma “De -
tran-MA com o Po vo,
Cons truin do um Ca -
mi nho No vo”, que,
en tre ou tras ações,
pro mo ve cur so de ca -
pa ci ta ção e tam bém
vem in cre men ta do a
atu a ção do ór gão no
in te ri or do es ta do. 

Vem aí o fe ri a do de
Nos sa Se nho ra da
Con cei ção Apa re ci da, 
Pa dro ei ra do Bra sil e
Dia das Cri an ças, 12
de ou tu bro.

São Luís, terça-feira, 5 de outubro de 2021


