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   Para quem viu as manifestações de 19 par-
tidos nas ruas do Brasil e do mundo no últi-
mo sábado (2/10) algo inusitado apareceu 
no mio da multidão da Avenida Paulista. Um 
botijão de gás, inflável marcado com o pre-
ço de R$ 125 ao lado do um pacote de arroz, 
simbolizando a inflação do Brasil hoje em dia.

País do botijão vazio 

INÉDITO
 Doze casais 

se uniram em 
casamento via 

WhatsApp 
Juíza, representante de 

cartório e noivos participa-
ram da cerimônia de casa, 
pelo aparelho celular, via 

aplicativo de trocas de men-
sagens: o WhatsApp. 

PÁGINA 9

JUSTIÇA CRIMINAL : Depoimento 
especial para crianças abusadas

A metodologia consiste em levar a criança vítima ou 
testemunha de abuso para uma sala especial, mais aco-
lhedora, garantindo sua segurança e dignidade. PÁGINA 8

EMPREGO : 4 dicas importantes para estudantes que buscam oportunidades de estágio
PÁGINA 8

O projeto de lei prevê a substituição gradativa das carroças tradicionais por veículos sustentáveis, que serão doados aos trabalhadores. O 
Deputado Duarte Jr (PSB), propôs um Projeto de Lei que  dispõe sobre a substituição gradativa da circulação de veículos de tração animal, por 

carroças motorizadas. A medida visa por fim às práticas de maus-tratos e exploração de animais usados em transporte de cargas. Um prototipo 
(foto) ja está em deenvovimento pelo  programa estadual Mais Renda, do Governo do Maranhão aos carroceiros da Ilha.

PÁGINA  3

Duarte Jr destina 
emendas para doação 
de carroças elétricas

 para  carroceiros

Fim  da tração animal

Sampaio recua e “abre” 
Castelão para vascaínos

Nas redes sociais havia uma polêmica sobre a apli-
cação da portaria da CBF sobre a presença do torce-

dor visitante com a camisa do clube de coração. 
PÁGINA 11

LEITURA: 8 sagas 
que vão te prender 

do início ao fim
PÁGINA 11

Aceno à unidade e à consolidação 
de aliança entre siglas marca

 17ª Conferência Estadual do PCdoB

PÁGINA 7
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Há 33 anos, o texto constitucional entrava em vigor no país e instituia novas relações
econômicas, políticas e sociais no Brasil

Con fi ra os 3 prin ci pais pon -
tos de mu dan ça que de fi nem
a es sên cia da Cons ti tui ção

1. A se gu ri da de da dig ni da de hu ma na:

2. A am pli a ção dos di rei tos so ci ais que
tra zem igual da de:

3. Di rei tos tra ba lhis tas:

DEMOCRACIA

Constituição Federal
completa 33 anos

A
de cla ra ção de Ulysses Gui- 
ma rães fei ta no iní cio do dis- 
cur so pro fe ri do por ele, en tão 
pre si den te da As sem bleia Na- 

ci o nal Cons ti tuin te, na ce rimô nia de 
pro mul ga ção da atu al Cons ti tui ção 
Fe de ral sin te ti za a es sên cia da no va 
Car ta que mar ca va um no vo co me ço 
de um Bra sil mais de mo crá ti co e jus- 
to.

Há 33 anos, o tex to cons ti tu ci o nal 
en tra va em vi gor no país e ins ti tuia 
no vas re la ções econô mi cas, po lí ti cas 
e so ci ais, co mo a im ple men ta ção do 
Sis te ma úni co de Saú de (SUS) e a de- 
ter mi na ção de uma edu ca ção igua li- 
tá ria pa ra to dos; além da re gu la ção da 
jor na da de tra ba lho pa ra oi to ho ras 
diá ri as e a ins ti tui ção das li cen ças ma- 
ter ni da de, de 120 di as, e pa ter ni da de.

Das se te Cons ti tui ções exis ten tes 
no país des de a do Bra sil Im pé rio, em 
1824, a Car ta de 1988 é a que mais traz 
di rei tos fun da men tais. “Não só is so, 
ela tam bém os co lo ca em um es pa ço 
de cláu su la pé trea, ou se ja, não po de 
ser al te ra da por emen das de for ma a 
se rem di mi nuí dos, ape nas po dem ser 
au men ta dos”, con ta Ro dri go Sar to ti, 
mes tre em di rei to.

Pa ra ele, que é pro fes sor de di rei to 
cons ti tu ci o nal da Uni ver si da de Fe de- 
ral de San ta Ca ta ri na (UFSC), a Cons- 
ti tui ção é o sím bo lo que re pre sen ta o 
fim li te ral de qual quer resquí cio da di- 
ta du ra mi li tar, e, por is so, é tão re le- 
van te pa ra o país. “An tes de 1988 o 
Bra sil vi veu mais de 20 anos de di ta- 
du ra mi li tar: o gol pe ci vil mi li tar de 1º 
de abril de 1964 se es ten de até 1985. 
Mas eu pre fi ro fa lar que o fim des te 
pe río do foi em 5 de ou tu bro de 1988 
por que é o dia em que te ve fim to do 
apa ra to le gis la ti vo da di ta du ra”, de- 
cla ra Ro dri go.

 CARTA DE 1988 FOI A QUE MAIS TROUXE DIREITOS FUNDAMENTAIS NA HISTÓRIA DO PAÍS.

É por es te mo ti vo que ela car re ga o 
ine di tis mo de no vos di rei tos que cri- 
ou uma no va for ma de vi ver no país. 
Era con sen so ge ral que o Bra sil pre ci- 
sa sair do ce ná rio de pri va ção de li ber- 
da des in di vi du ais e li mi ta ção de di rei- 
tos so ci ais e tra ba lhis tas em que a di- 
ta du ra o dei xou.

An tes da Car ta, o ci da dão ain da era, 
mes mo após o fim do re gi me mi li tar, 
con si de ra do al go a ser con tro la do e 
não co mo um ser de di rei tos e de ve- 
res. “Tí nha mos pouquís si ma ga ran tia 
de di rei tos so ci ais. Não tí nha mos o 
SUS, ape nas um sis te ma li mi ta do a 
quem era ins cri to na Pre vi dên cia So- 
ci al, por exem plo, ou a tra ba lha do res 
as sa la ri a dos. O aces so à edu ca ção era 
mui to li mi ta do e não uni ver sal”, con- 
ta o pro fes sor.

Além dis so, as jor na das de tra ba lho 

eram mai o res e os fun ci o ná ri os não 
ti nham co mo di rei to as se gu ra do o 13º 
sa lá rio, a ga ran tia de não ser de mi ti do 
ar bi tra ri a men te e nem a de que o sa lá-
rio não se ria re du zi do sem mo ti vo. 
“To dos os di rei tos exis ten tes na De- 
cla ra ção de Di rei tos do Ho mem e do 
Ci da dão, cri a da na Fran ça, eram mui-
to vi o la dos, uma sé rie de cri mes con- 
tra a hu ma ni da de foi co me ti da pe lo 
Es ta do bra si lei ro”, afir ma.

O pro fes sor tam bém lem bra que 
além des sa li mi ta ções in di vi du ais, 
gru pos tam bém eram afe ta dos. “Sin- 
di ca tos eram re pri mi dos e a li ber da de 
de im pren sa foi dras ti ca men te proi bi- 
da, o que li mi ta va a atu a ção de jor na- 
lis tas”, diz. 

A re pres são vi vi da por 20 anos cul-
mi nou na pres são so ci al pa ra uma no-
va Cons ti tuin te.

A nova Constituição: país unido para garantir direitos
As sim co mo mui tas das mu dan ças

his tó ri cas, a re a li za ção da As sem bleia
Cons ti tuin te não foi fru to de um úni- 
co fa tor ou mo vi men to. Pa ra Ro dri go
Sar to ti, mo vi men tos pe la Anis tia até
os es tu dan tis le va ram até a no va
Cons ti tui ção.

“Ali pe lo fim dos anos 70 co me ça
um in ten so mo vi men to. Pri mei ro pe- 
la Anis tia dos pre sos po lí ti cos, mar ca- 
do prin ci pal men te pe la for ça fe mi ni- 
na que atu ou nes te pro pó si to. Com a
vol ta dos exi la dos, co me ça-se o re tor- 
no das ma ni fes ta ções, que per ma ne- 
ce ram ati vas até 1988”, diz. 

“A par ti ci pa ção dos mo vi men tos
so ci ais, sin di cais, es tu dan tis e de mu- 
lhe res fo ram fun da men tais pa ra a no- 
va cons ti tuin te”, con ta.

Em se gui da, hou ve um mo men to
pré-cons ti tuin te, em que, en tre 1985 e
1987, os par ti ci pan tes do de ba te dis- 
cu ti am so bre a es co lha da na tu re za da
cons ti tuin te. Eram du as op ções: a pri- 
mei ra, um tex to que cau sas se uma
rup tu ra com a di ta du ra, mas que tam- 
bém, e in clu si ve, pu nis se os cri mes
co me ti dos pe lo Es ta do.

“A se gun da op ção era a de rom per
com a di ta du ra, mas co lo car uma pe- 
dra no pas sa do e se guir em fren te,
sem pu nir os cul pa dos. Aca bou ven- 
cen do a se gun da op ção”, re ve la Ro- 
dri go.

O pro ces so de cri a ção do tex to foi o
mais de mo crá ti co e po pu lar já fei to
no país. Cen te nas de emen das po pu- 
la res fo ram acei tas, vá ri os des ses cri a- 
dos pe los mo vi men tos sin di cais, de
ne gros e de mu lhe res.

“É a pri mei ra vez em um tex to
cons ti tu ci o nal que os di rei tos fun da- 
men tais são co lo ca dos, em ques tão
de or dem, an tes da es tru tu ra de Es ta- 
do. Is so é sim bó li co e mos tra o por que
ela é cha ma da de Cons ti tui ção Ci da- 
dã”, afir ma.

O tex to bra si lei ro, de acor do com
Ro dri go, é con si de ra do um dos me- 

lho res do mun do e é elo gi a do por es- 
pe ci a lis tas do te ma.

O ar ti go pri mei ro da Cons ti tui ção
traz os Prin cí pi os Fun da men tais da
Re pú bli ca e o pri mei ro de les é o da
Dig ni da de da Pes soa Hu ma na. Em
um país que vi veu a li mi ta ção de li- 
ber da des in di vi du ais e di rei tos, es ta é
a vi ra da de cha ve pa ra uma na ção de- 
mo crá ti ca. Nes te sen ti do, o ar ti go 5º
traz uma ex ten sa lis ta de ga ran ti as
fun da men tais: o di rei to à pro pri e da- 
de, à li ber da de de ir e vir, de se ex pres- 
sar, de exer cer a fé que de se jar e de
não ter a ca sa ou mo ra dia vi o la da.

A Car ta tam bém traz a proi bi ção da
tor tu ra, ga ran te a he ran ça de ma nei ra
igua li tá ria pa ra fi lhos le gí ti mos ou ile- 
gí ti mos e o di rei to à cer ti dão de nas ci- 
men to e de óbi to sem cus to. A pre sun- 
ção da ino cên cia e o di rei to de Jus ti ça
gra tui ta a quem não po de cus te ar
tam bém são fru tos da Cons ti tui ção. O
fim da cen su ra em rá di os, TVs, te a- 
tros, jor nais e ou tros mei os de co mu- 
ni ca ção tam bém foi im ple men ta do.

É con si de ra do uni ver sal o di rei to à
edu ca ção, à saú de, ao tra ba lho e à se- 
gu ran ça. O tex to res pon sa bi li za o Es- 
ta do pe la pro mo ção da edu ca ção. É
por meio des ta de ter mi na ção que a
ofer ta obri ga tó ria de edu ca ção in fan- 
til, co mo cre ches e pré-es co las, o cres- 
ci men to da ofer ta do en si no mé dio e a
re gu la ção do en si no por meio de con- 
se lho, co muns nos di as de ho je, fo ram
es ta be le ci das.

Foi em 1988, tam bém, que a Cons- 
ti tui ção trou xe, pe la pri mei ra vez,
igual da de ju rí di ca en tre ho mens e

mu lhe res. Tam bém é re co nhe ci da a
fa mí lia mo no pa ren tal, em que o ho-
mem não é con si de ra do o úni co che fe
e que ou tras con fi gu ra ções fa mi li a res
— sem a pre sen ça do ho mem — são
con si de ra das fa mí lia.

Além dis so, ou tros gru pos mi no ri- 
tá ri os são re co nhe ci dos e as se gu ra dos
a te rem di rei tos que os aju dem a se
apre sen tar de ma nei ra igual aos ou-
tros. Um exem plo dis so é a ci ta ção pa- 
ra pes so as com de fi ci ên cia e a pro te- 
ção de las; as sim co mo a pro te ção pa ra
cri an ças e ado les cen tes e ido sos.

Tam bém no tex to é ci ta do pe la pri- 
mei ra vez em uma Cons ti tui ção a va-
lo ri za ção da cul tu ra afro-bra si lei ra. O
re co nhe ci men to de di rei tos das co- 
mu ni da des ne gras que vi vi am em
Qui lom bos e os di rei tos pa ra as co mu-
ni da des in dí ge nas, co mo a ga ran tia
da de mar ca ção de ter ras são ou tras
ino va ções nos di rei tos so ci ais.

“São uma sé rie de dis po si ti vos pa ra
evi tar a dis cri mi na ção ou pro pi ci ar
uma dis cri mi na ção po si ti va, co mo
cha ma mos, a qual per mi te que os de-
si guais se jam tra ta dos de for ma de si- 
gual na me di da de su as de si gual da-
des”, pon tua Ro dri go.

O es pe ci a lis ta tam bém afir ma que
foi o tex to cons ti tu ci o nal que per mi- 
tiu a cri a ção de ou tras leis pa ra os de- 
si guais, co mo os es ta tu tos do Ido so,
da Cri an ça e do Ado les cen te e o da
Igual da de Ra ci al; a Lei de In clu são das
Pes so as com De fi ci ên cia e o Có di go
de De fe sa do Con su mi dor.

Re du ção de jor na da se ma nal de 48
pa ra 44 ho ras; se gu ro-de sem pre go;
di rei to à gre ve; li cen ça-ma ter ni da de
de três pa ra qua tro me ses e li cen ça-
pa ter ni da de de cin co di as fo ram as
gran des mu dan ças na área. 

A li ber da de sin di cal, in clu si ve pa ra
ser vi do res pú bli cos, foi ou tro avan ço.

CPI DA COVID

Queiroga tem 48h para
informar sobre Coronavac

ELE DEVE ESCLARECER DESCONTINUIDADE DA VACINA EM 2022.

O mi nis tro da Saú de, Mar ce lo Quei ro ga, te rá 48 ho ras
pa ra pres tar in for ma ções so bre a des con ti nui da de do
uso da va ci na Co ro na vac em 2022. 

A Co mis são Par la men tar de Inqué ri to (CPI) da Co vid-
19 apro vou re que ri men to, nes ta ter ça-fei ra (5/10), du- 
ran te de poi men to de Rai mun do No na to Bra sil, só cio da
VT CLog – trans por ta do ra con tra ta da pe lo Mi nis té rio da
Saú de pa ra lo gís ti ca e en tre ga de va ci nas e ou tros in su- 
mos.

O do cu men to vai re que rer ao mi nis tro es cla re ci men- 
tos so bre o Pla no Na ci o nal de Imu ni za ção e so li ci tar
tam bém in for ma ções so bre o pro gra ma de acom pa nha- 
men to epi de mi o ló gi co, so bre os da dos da câ ma ra téc ni- 
ca em va ci na ção, so bre a equi pe téc ni ca res pon sá vel pe- 
lo acom pa nha men to da pan de mia e pe la for ma ção de
po lí ti cas pú bli cas.

O mi nis tro, que se re cu pe rou de co vid-19 após pas sar
qua ren te na em No va York, Es ta dos Uni dos, após As sem- 
bleia-Ge ral da ONU, fa lou com jor na lis tas, na en tra da
do Mi nis té rio da Saú de, que a Co ro na vac se rá re-in se ri- 
da no Pla no Na ci o nal de Imu ni za ções (PNI) com a con- 
di ção de ter seu re gis tro de fi ni ti vo apro va do pe la Agên- 
cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (An vi sa), em um no- 
vo con tra to en tre o go ver no fe de ral e o Ins ti tu to Bu tan- 
tan.

A CPI ain da pre ten de apro var o en vio de ou tros dois
ques ti o ná ri os: um ao pró prio Quei ro ga e ou tro ao mi- 
nis tro Pau lo Gue des.

REFORMA TRIBUTÁRIA

Roberto Rocha apresenta
relatório de IVA dual

PRIMEIRO CAPÍTULO, SEGUNDO ELE, É APROVAÇÃO DA PEC 110.

O se na dor Ro ber to Ro cha (PSDB-MA) apre sen tou, na
tar de des ta ter ça-fei ra (5/10), o pa re cer à PEC 110/2019,
que tra ta da re for ma tri bu tá ria so bre o con su mo. O prin- 
ci pal pon to é a união de vá ri os im pos tos so bre con su mo
de âm bi to fe de ral e mu ni ci pal em um sis te ma de Im pos- 
to so bre Va lor Agre ga do (IVA) du al. Ro cha ex pli cou que a
ideia é tra zer ao Bra sil o sis te ma que já exis te no Ca na dá
e na Ín dia, on de os im pos tos fe de rais for mam um IVA e
os im pos tos es ta du ais e mu ni ci pais, ou tro. “Nós te mos
ho je no con su mo mais da me ta de da tri bu ta ção. Nós es- 
ta mos pro pon do a uni fi ca ção, com um IVA du al. O IVA
du al é pa ra o go ver no fe de ral, com a Con tri bui ção so bre
Bens e Ser vi ços (CBS) e o IVA sub na ci o nal se rá a união
de ICMS e ISS no IBS”, dis se.

O pro je to da cri a ção da CBS (PL 3887/2020), que é a
uni fi ca ção de PIS e Co fins, já es tá na Câ ma ra dos De pu- 
ta dos des de o ano pas sa do. A ideia, se gun do Ro cha, é
aco plar o PL à PEC 110 pos te ri or men te. Ele de fen deu
que a re for ma tri bu tá ria am pla não é a PEC que es tá sob
sua re la to ria, mas a apro va ção de qua tro pro je tos que já
tra mi tam no Con gres so. “A gen te con si de ra re for ma am- 
pla não é a que es tá no Se na do. É a que uni fi ca pe lo me- 
nos qua tro pro je tos. Nós te mos que es cre ver um no vo li- 
vro tri bu tá rio, não vi rar a pá gi na de um li vro mui to ruim
que já exis te”, pon tu ou.

O pri mei ro ca pí tu lo, se gund o ele, é a apro va ção da
PEC 110. De pois, a apro va ção da re for ma do Im pos to de
Ren da, que já pas sou pe la Câ ma ra e ago ra es tá no Se na- 
do sob re la to ria do se na dor An ge lo Co ro nel (PSD-BA); o
pas so se guin te se ria a apro va ção do im pos to se le ti vo
pa ra, se gun do ele, de sin cen ti var o con su mo de de ter mi- 
na dos pro du tos.

Es sa ideia já foi de fen di da pe lo mi nis tro da Eco no- 
mia, Pau lo Gue des, que pla ne ja so bre ta xar pro du tos
que se jam pre ju di ci ais à saú de, co mo be bi das al coó li- 
cas, ci gar ros e re fri ge ran tes.

São Luís, quarta-feira, 6 de outubro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Secretário das Cidades e Desenvolvimento Urbano do Maranhão, deputado Márcio
Jerry, foi reconduzido ao cargo de presidente do PCdoB Maranhão pela terceira vez.

DIRETÓRIO ESTADUAL

Marcio Jerry é reeleito
presidente do PCdoB 

A 17ª da Con fe rên cia

O
no me de Jerry foi es co lhi do 
por una ni mi da de du ran te o 
en cer ra men to das ati vi da- 
des da 17ª Con fe rên cia Es- 

ta du al do PC doB, após re pre sen tan tes 
do di re tó rio na ci o nal e es ta du al des- 
ta ca rem o es for ço de sem pe nha do por 
ele no es ta do.

Aos cor re li gi o ná ri os, o atu al se cre- 
tá rio agra de ceu a con fi an ça dos 
mem bros do co le gi a do. “Não me fal ta 
es tí mu lo, dis po si ção e res pon sa bi li- 
da de pa ra as su mir es ta fun ção. Por- 
tan to é sem pre com uma hon ra re no- 
va da que o fa ço, por que meu pa pel 
nes te par ti do não se tor na ro ti na. Ser 
pre si den te do PC doB por mais um pe- 
río do, não sig ni fi ca pa ra mim fa zer 
mais do mes mo. Sig ni fi ca sem pre o 
re co me çar. O de sa fio é ou tro, o de sa- 
fio é no vo. Nos so ato po lí ti co on tem à 
noi te nos deu um re ca do mui to im- 
por tan te ao Ma ra nhão: so mos o par ti- 
do que vai cri ar as con di ções pa ra 
cons truir uma uni da de ca paz de 
man ter o Ma ra nhão no ru mo cer to”, 
afir mou.

O even to de aber tu ra da 17ª edi ção 
da si gla con tou com a par ti ci pa ção 
vir tu al da pre si den te na ci o nal do PC- 
doB, Lu ci a na San tos, e do lí der do par- 
ti do na Câ ma ra, de pu ta do Re nil do 
Ca lhei ros (AL), além de li de ran ças do 
es ta do, co mo o go ver na dor do Ma ra- 
nhão, Flá vio Di no, atu al men te no 
PSB.

Ain da com pu se ram a me sa do 
even to o vi ce-go ver na dor, Car los 
Bran dão (PSDB), os de pu ta dos fe de- 
rais Bi ra do Pin da ré (PSB) e Ru bens

NÃO ME FALTA ESTÍMULO, DISPOSIÇÃO   PARA ASSUMIR ESTA FUNÇÃO,  DISSE JERRY.

Pe rei ra Jr (PC doB), o pre si den te Es ta- 
du al do Ci da da nia, Eli el Ga ma, o pre- 
si den te es ta du al do PT do Ma ra nhão, 
Au gus to Lo ba to, e o se na dor We ver ton 
Ro cha (PDT), além de de pu ta dos es- 
ta du ais, pre fei tos mu ni ci pais e li de- 
ran ças de di ver sos mo vi men tos so ci- 
ais.

O re ca do ge ral do en con tro foi o de 
con so li da ção de uma ali an ça co mum 
en tre as le gen das e a en tra da, de for- 
ma mais fir me do par ti do, no pro ces- 
so su ces só rio es ta du al.  Em de fe sa da 
uni da de en tre par ti dos ali a dos, Már- 

cio Jerry as se gu rou que o prin ci pal 
ob je ti vo do par ti do se rá in ten si fi car o 
diá lo go com to dos os pré-can di da tos 
ao Pa lá cio dos Leões, so ci e da de e mo- 
vi men tos so ci ais pa ra ga ran tir a con ti-
nui da de do tra ba lho co man da do por 
Di no no es ta do.

“Se nós co lo car mos à me sa, so bre- 
tu do e es sen ci al men te, o com pro mis- 
so com es se pro gra ma de ma nu ten- 
ção das con quis tas e am pli a ção, is so 
se rá su fi ci en te pa ra nos acon se lhar a 
ter mos e cons truir mos uma uni da de 
vi to ri o sa pa ra o Ma ra nhão”, de cla rou.

DOAÇÃO PARA CARROCEIROS

Duarte Jr destina emendas para carroças motorizadas 

CONDUÇÃO DE ANIMAIS COM CARGAS E O TRÂNSITO MONTADO PODERÃO SER REDUZIDOS GRADATIVAMENTE NOS CENTROS URBANOS

O pro je to de lei pre vê a subs ti tui ção
gra da ti va das car ro ças tra di ci o nais
por veí cu los sus ten tá veis, que se rão
do a dos aos tra ba lha do res.

O De pu ta do Du ar te Jr (PSB),
propôs um Pro je to de Lei que  dis põe
so bre a subs ti tui ção gra da ti va da cir- 
cu la ção de veí cu los de tra ção ani mal,
por car ro ças mo to ri za das. A me di da
vi sa por fim às prá ti cas de maus-tra- 
tos e ex plo ra ção de ani mais usa dos
em trans por te de car gas.

Com a apro va ção do PL o uso de
veí cu los de tra ção ani mal, a con du ção
de ani mais com car gas e o trân si to
mon ta do de ve rão ser re du zi dos gra- 
da ti va men te nos cen tros ur ba nos dos
mu ni cí pi os com mais de 100.000
(cem mil) ha bi tan tes, no âm bi to do
Es ta do do Ma ra nhão.

Pa ra vi a bi li zar  o pro je to, o de pu ta- 

do des ti nou 1,5 mi lhão de re ais em
emen das pa ra a Se cre ta ria de Ad mi- 
nis tra ção Pe ni ten ciá ria (SE AP), a fim
de que as car ro ças elé tri cas se jam
pro je ta das e pro du zi das por ape na- 
dos e, pos te ri or men te, do a das aos
car ro cei ros.

De acor do com o de pu ta do, au tor
do PL, a mu dan ça tem gran de re le- 
vân cia so ci al, ur ba nís ti ca e am bi en- 
tal: “ O ob je ti vo é com ba ter os maus-
tra tos de ani mais bem co mo me lho rar
o trân si to da nos sa ci da de, in cen ti- 
van do a ge ra ção de em pre go e ren da.
Por es sa ra zão que, além de apre sen- 
tar o pro je to de lei, des ti nei emen da
par la men tar pa ra que car ro ças mo to- 
ri za das pos sam ser do a das aos car ro- 
cei ros, em subs ti tui ção as car ro ças de
tra ção ani mal, que além de ge rar um
da no a vi da a saú de des ses ani mais

com pro me te o trân si to das gran des
ci da des”, pon tu ou.

Além da subs ti tui ção das car ro ças
tra di ci o nais, por es tru tu ras de me tal
de tra ção elé tri ca, com bus tão ou si- 
mi lar, a ini ci a ti va tam bém es ta be le ce
o en ca mi nha men to dos tra ba lha do- 
res em veí cu los de tra ção ani mal pa ra
a re a li za ção de cur sos de qua li fi ca ção
pro fis si o nal, que in cen ti vem a for ma-
ção de co o pe ra ti vas e as so ci a ções, a
fim de pro por ci o nar no vos co nhe ci- 
men tos e no vas opor tu ni da des de tra-
ba lho. A fis ca li za ção do cum pri men to
da Lei, ca so se ja apro va da, e a apli ca-
ção das mul tas de cor ren tes de in fra-
ção fi ca rão a car go dos ór gãos com pe- 
ten tes da Ad mi nis tra ção Pú bli ca Es ta-
du al ou Mu ni ci pal, pre vis tos em re gu-
la men to, nas su as res pec ti vas áre as de
atri bui ção.

“Sin to in ve ja bran ca de vo cês aí no Rio”

3ª via

Que da do Fa ce bo ok

País do bo ti jão va zio

Pa ra quem viu as ma ni fes ta ções de 19 par ti dos nas
ru as do Bra sil e do mun do no úl ti mo sá ba do (2/10) al go
inu si ta do apa re ceu no mio da mul ti dão da Ave ni da Pau- 
lis ta. Um bo ti jão de gás, in flá vel mar ca do com o pre ço
de R$ 125 ao la do do um pa co te de ar roz, sim bo li zan do a
in fla ção do Bra sil ho je em dia.

 
Os dois pro du tos têm, sim bo lis mo em ble má ti co: os

dois são pro ta go nis tas diá ri os na co zi nha em qual quer
par te. Mas na ma ni fes ta ção con tra o go ver no Bol so na ro,
ga nha ram re le vân cia ex cep ci o nal pe lo que dão ao des- 
con tro le a in fla ção que avan ça so bre a ren da mí ni ma,
pro vo ca fo me e in dig na ção.

 
O gás e o ar roz su bi ram tan to que nem adi an ta fi car

fa zen do con ti nha na cal cu la do ra do més ti ca. Com uma
po pu la ção com qua se 52 mi lhões vi ven do na po bre za e
13 mi lhões na ex tre ma po bre za, ain da tem mui ta gen te
que pre fe re o la do tos co des sa re a li da de.

 
Ao in vés de bus car en ten di men to so bre os da dos so- 

ci ais do Bra sil, es par ra ma dos na ca ra de quem qui ser
ver, tais in di ví du os bol so na ris tas acha ram me lhor com- 
pa rar o ta ma nho da que la ma ni fes ta ção com a do dia Se- 
te de Se tem bro, em apoio a Bol so na ro. É uma lás ti ma
em ple no sé cu lo 21, on de o co nhe ci men to mo ve a vi da,
há quem pre fi ra op tar no Bra sil pe la es tu pi dez.

 
Es sas fi gu ras ce ga po li ti ca men te, vi ram a ca ra pa ra a

ver go nho sa re a li da de em que mi lhões po bres se vi ram
den tro da que le gi gan te bo ti jão de gás va zio ao la do do
pa co te igual men te in fla do a ar. Ali es ta va a po bre za e a
fo me la do a la da se exi bin do pa ra o mun do.

 
O qua dro dan tes co, mas re al e gri tan te. Bem lon ge

das “mo to ci a tas” de Harley-Da vid son, que en to pem as
ru as de ci da des, ten do co mo pro ta go nis ta de fil me de
ação, o pre si den te da Re pú bli ca do mes mo Bra sil do bo- 
ti jão de gás va zio e das Jet 135, usa da co mo “bi co” no tra- 
ba lha dor in for mal de en tre ga do res de piz za.

 
 
O que nin guém tem dú vi da é que ho je o Bra sil es tá no

fim de uma via sem ata lho: ou mu da o go ver no com seu
es tra nho jei to de ad mi nis trar 214 mi lhões de bra si lei ros,
ou os bol so na ris tas den tro de pou co tem po es ta rão nos
atos do Bo ti jão de Gás va zio e sem co ra gem pa ra as mo- 
to ci a tas de Harney-Da vi son.

 
Cor rem o ris co de fa zer ou tro ti po de ma ni fes ta ção

mo to ri za da: jun tan do-se aos mi lha res e mi lha res de
usuá ri os da mo des ta Jet 125, ope ran do co mo en tre ga- 
do res no apli ca ti vo Ifo od, en fre tan do o mes mo di le ma:
com prar o gás de 125 o bo ti jão e não ter o que co zi nhar
ou com prar o ar roz e fer vê-lo no fo ga rei ro à le nha.

 

Do mi nis tro Luiz Ro ber to Bar ro so, pre si den te do TSE
em en tre vis ta à Glo bo news. Lo go em se gui da se des cul- 
pou, pe la fra se que dis se já ser po li ti ca men te in cor re ta.

 
O tu ca no João Do ria que dis pu tou o go ver no de São

Pau lo em 2018 com a cha pa “Bol so Do ria”, ago ra diz que
“se ti ver mos mais um go ver no po pu lis ta o Bra sil não vai
re sis tir”. Ele avi sa que dei xa rá de con cor rer, Pá ra apoi ar
a 3ª via, mas sem di zer quem.

 
Pa ra Ke vin Ro o se, co lu nis ta de tec no lo gia do mais im- 

por tan te jor nal dos Es ta dos Uni dos, o The New York Ti- 
mes, as di fi cul da des do Fa ce bo ok são mais fra cas do que
ima gi na va. Elas não são fi nan cei ras ou ju rí di cas, mas
uma es pé cie de de clí nio len to e cons tan te.

São Luís, quarta-feira, 6 de outubro de 2021
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GA BRI E LA LA GES E CON CEI ÇÃO LI MA
Mes tras em Ci ên ci as So ci ais

De apagão e encontros

O dia foi mais si len ci o so on tem.
Du ran te qua se oi to ho ras, as re des so- 
ci ais mais uti li za das em to do o pla ne- 
ta pa ra ram de fun ci o nar, pro vo can do
uma sú bi ta mu dan ça de há bi to nas
pes so as. Mui tos mi gra ram pa ra di fe- 
ren tes apli ca ti vos de con ver sa ção e
ex pe ri men ta ram ou tras pla ta for mas.
Mas foi di fe ren te. Não se ou via os ruí- 
dos ca rac te rís ti cos das no ti fi ca ções e,
por ou tro la do, o cha ma do do te le fo ne
es te ve mais fre quen te. É cla ro que foi
o as sun to mais co men ta do.

Pa ra se ter uma ideia, o apli ca ti vo
What sApp tem mais de 2,8 bi lhões de
usuá ri os ati vos, se gun do es ta tís ti ca
do Fa ce bo ok. Mais de 100 bi lhões de
men sa gens são en vi a das di a ri a men te,
e um usuá rio mé dio (ape nas do sis te- 
ma An droid) de di ca 38 mi nu tos do
seu dia à tro ca de men sa gens. Is so
sem fa lar no tem po que pas sa na ve- 
gan do pe lo Ins ta gram ou Fa ce bo ok.
Pa re ce mui to tem po. E é. Há mui tas
crí ti cas so bre a quan ti da de de mi nu- 
tos e ho ras que se pas sa em fren te às
te las e te li nhas, o fenô me no é ana li sa- 
do por es tu di o sos em di ver sas áre as.

Gen te que tam bém usa, e mui to, as fa- 
ci li da des das re des.

O te ma ren de opi niões e dis cus sões
in fi ni tas. Há vá ri os as pec tos a se ana- 
li sar so bre o uso das re des so ci ais.
Des de a apro xi ma ção en tre pes so as
dis tan tes — e vi mos o be ne fí cio nos
me ses mais crí ti cos da pan de mia, no
con ta to en tre pa ci en tes e pes so as
que ri das, en tre os que es ta vam iso la- 
dos em su as ca sas — aos no vos mo de- 
los de ne gó cio, de tra ba lho, es tu do e
di ver são (as li ves de shows, por exem- 
plo), as re des mu da ram a vi da de ca da
um. E re vo lu ci o na ram o jei to de vi ver
de ca da ser hu ma no. Bas ta ob ser var
os no vos be bês e cri an ças pe que nas.
Eles con ver sam com as te las ou des li- 
zam os de di nhos pe las su per fí ci es de
smartpho nes com a de sen vol tu ra de
quem tem in for ma ção ge né ti ca.
Quan to aos mai o res, nem é pre ci so fa- 
lar — ver da dei ros pro fes so res.

A gran de dú vi da é de fi nir se tu do is- 
so é bom ou ruim. De pen de da si tu a- 
ção. É pre ci so re co nhe cer que a au- 
sên cia dos ser vi ços, on tem, trou xe
mui tos pre juí zos. As pró pri as em pre- 
sas amar ga ram que da no va lor das
ações, gran des ne gó ci os pre ci sa ram
ser adi a dos e, prin ci pal men te, os pe- 

que nos, aque les que ha vi am se rein-
ven ta do pa ra en fren tar a pan de mia,
fi ca ram de bra ços, ou me lhor, de de- 
dos ata dos à es pe ra de no va co ne xão.
Não foi a pri mei ra vez que ocor reu um
apa gão na co mu ni ca ção vir tu al, nem
se rá a úl ti ma, vis to que li da mos com
sis te mas in for má ti cos su jei tos a pa- 
nes, pro ble mas téc ni cos ou er ros.

Sem co ne xão pe las re des, po rém,
mui tos con ta tos fo ram fei tos por te le-
fo ne, fo ram vo zes que se re en con tra-
ram. Até mes mo pes so al men te. Sem
aces so às pla ta for mas, so brou tem po
pa ra dar uma olha da na que le li vro
com pra do e dei xa do so bre uma me sa,
pa ra con ver sar com o co le ga de tra ba-
lho, com o pas sa gei ro ao la do na ca- 
dei ra do ôni bus/me trô. E co men tar
so bre o apa gão. Foi um dia di fe ren te.

A ver da de é que, en quan to fa ci li ta a
ro ti na a que nos sub me te mos, a vi- 
vên cia on-li ne tem nos ti ra do tem po.
Há um ve lho di ta do que diz que tem- 
po é di nhei ro, to da via, não po de mos
com prar tem po. Por tan to, tem po é o
que vi ve mos no mun do re al, é aque le
que não vol ta. Tem po é vi da. E, on- 
tem, lon ge do vir tu al, pu de mos vi vê-
la. Se eu pu des se dar um con se lho, de
vez em quan do, vi va um apa gão.

Tambores em São Luís

Des cul pem a de mo ra é que re cen- 
te men te mu dei de ca sa. Um pou co
atra sa da pa ra ce le brar o ani ver sá rio
da ci da de, jun tei as mãos nes se es cri- 
to qua se co mo uma ode tar dia pa ra
lem brar de on de vim. Ago ra, cos tu- 
mei ra men te quan do ou vem a mi nha
voz per gun tam de on de ve nho. Em
tons miú dos res pon do que ve nho de
São Luís, ca pi tal do Ma ra nhão, nas ci- 
da dia 8 de se tem bro de 1612, re gis tra- 
da por fran ce ses, cri a da nas fron tei ras
do trá fi co ne grei ro e dos so bra dos
por tu gue ses. No pro ces so de es tra- 
nha men to que acom pa nha as mu- 
dan ças, dei aten ção aos ba ru lhos das
águas que não pa ram de cor rer aqui
pe lo Al to Rio Ne gro. Ao mes mo tem- 
po, fui in du zi da a ten tar pen sar quais
se ri am os ba ru lhos de São Luís – ‘tal- 
vez o som da mi nha ci da de não se jam
os ri os, e sim tam bo res’. Pa ra fra se an- 
do Jo sué Mon tel lo – “Pa ra iden ti fi car a
ci da de de São Luís não é pre ci so que- 
brar a ca be ça. De dia, ali por per to,
qual quer pes soa di rá on de ela fi ca; de
noi te, bas ta ria gui ar-se pe lo ba ter dos
tam bo res”.

O Da mião de Tam bo res de São Luís
per cor reu por uma São Luís mar ca da
por pre sen ças es pi ri tu ais que tem co- 
mo mo ra da ru as e so bra dos en tre o fi- 
na do Lar go de San ti a go e o bair ro da
Cam boa. Ho je, per cor re re mos da pro- 
cis são dos ori xás até as noi tes vi ra das
de São Pe dro e São Mar çal, tal vez com
in tui to de pen sar so bre os tam bo res
to ca dos por seus ‘ca va los’, sen ti dos
por seus ‘apa re lhos’ ma ni fes ta dos pu- 
bli ca men te nas fes ti vi da des ma ra- 
nhen ses.

Nos sos ca mi nhos co me çam com os
olhos no ani ver sá rio da ci da de, even- 
to mar ca do por um en con tro anu al

or ga ni za do pe la Fe de ra ção de Um- 
ban da e cul tos afro-re li gi o sos do Ma- 
ra nhão, co nhe ci da co mo Pro cis são
dos Ori xás. No cor te jo so mos gui a dos
da Igre ja da Sé, pa ra mos na Igre ja São
João e fi na li za mos na Igre ja do Des- 
ter ro pa ra a la va gem de es ca da ri as. Na
Pro cis são dos Ori xás ou vi mos di fe- 
ren tes tam bo res acom pa nha dos das
dan ças e can tos pa ra os ori xás e en ti- 
da des es pi ri tu ais, que es tão to dos ali
ho me na ge an do a ci da de jun ta men te
com seus gui as. 

Quan do en ti da des se fa zem pre- 
sen tes al gu mas pes so as cos tu mam
di zer que a ener gia mu da, “fi ca mais
for te”, o tam bor “troa” mais – fi ca mais
al to e ca den ci a do. Al guns per ce bem
ri sa das, vo zes, olha res de en ti da des
tran si tam por en tre as pes so as e pe- 
dem be bi das ou ci gar ros. No meio dos
tam bo res, al gu mas gos tam de con ver- 
sar, con tar so bre ou tras en ti da des da
en can ta ria ma ra nhen se ou nar rar as
trans for ma ções da ci da de en tre o an- 
tes e de pois das atu ais cons tru ções.

.Na fes ta que reú ne os gru pos de
bum ba-meu-boi no Lar go de São Pe- 
dro, bair ro da Ma dre Deus, to do dia 29
de Ju nho po de-se es bar rar com pre- 
sen ças que fo ram ho me na ge ar o san- 
to. Reu ni dos pa ra sau dar, agra de cer,
pe dir ben çãos e pres tar ho me na gens
a São Pe dro, uma mul ti dão es pe ra a
pas sa gem dos gru pos de bum ba-
meu-boi pe la ma dru ga da. Os gru pos
se con cen tram em fren te a igre ja, on- 
de há uma ex ten sa es ca da ria que le va
até a par te in ter na da ca pe la. Os brin- 
can tes so bem a es ca da, por ve zes car- 
re gan do a ima gem do san to, can tan do
e to can do pa ra ele. Al guns com mais
di fi cul da de fí si ca, ou tros com cor po
em tran se, aden tram a igre ja per ma- 
ne cem lá por al guns mi nu tos en to an- 
do to a das de boi e dan çan do pa ra São
Pe dro.

Um dia de pois tem São Mar çal e a
reu nião dos bois de so ta que de ma tra- 
ca re a li zam uma gran de ho me na gem
no bair ro do João Pau lo. A lon ga ave- 
ni da co mer ci al des sa re gião se tor na
um gran de en con tro de to a das, ma- 
tra cas e pan dei rões, jun to aos ca bo- 
clos de pe na e de fi ta, va quei ros, ín di- 
as e ín di os, per so na gens que com põe
o cor po dan çan te do boi. É tam bém
on de ire mos en con trar al gu mas en ti-
da des que apre ci am a fes ta – usan do
seus cha péus, len ços, fu man do ci gar- 
ros, cha ru tos, to can do ma tra cas, al-
guns são re co nhe ci dos pe los co la res
em seus cor pos en quan to es tão dan- 
çan do ou cum pri men tan do a gen te
com seus jar gões. |Cer ta vez ou vi de
uma ca bo cla cha ma da Li o ne sa Lé gua
se eu gos ta va de ir pa ra a fes ta de São
Mar çal. Eu pron ta men te res pon di
que sim e ela lo go emen dou: Eu tam- 
bém! To do ano|.

Em Agos to tem fes ta pa ra São Be-
ne di to, co rei ras (e às ve zes co rei ros)
gi ram e ‘pun gam’ na ro da de Tam bor
de Cri ou la. Al guns des ses brin can tes
são fi lhos ou fi lhas de san to, e as sim
co mo eles, seus gui as tam bém apre ci- 
am o tam bor de cri ou la. De pois co- 
me çam os ri tu ais de mor te de bois, até
que se jam no va men te ba ti za dos pa ra
ocu par a rua.

Pe na que o nos tál gi co ro tei ro ju ni- 
no nos tra ga de vol ta a re a li da de re-
cen te de ata ques as ca sas de axé em
São Luís. A Pro cis são dos Ori xás es se
ano foi pre ce di da por uma ‘ca mi nha- 
da ma ni fes to’ con tra os ata ques a
qua tro ca sas de re li giões de ma triz
afri ca na nos úl ti mos me ses. En quan- 
to al guns gri tam sua fé bei ran do a in- 
con ve ni ên cia, os po vos de axé rei vin- 
di cam o di rei to de en trar na gi ra sem o
sus to das pe dra das nos te lha dos ou as
lá gri mas ao ver o fo go nos al ta res.

RUY RI BEI RO MO RA ES CRUZ,
 CRP:22-00582, Psi có lo go da Es co la de Saú de Pú bli co-
SES/MA. 

Saú de Men tal: Ges tão
de de sa fi os com
pi ta das de fer men to  

Cer ta vez, ao as sis tir um cur ta-me tra gem da Em bra er cha ma- 
do de “O voo im pos sí vel”, es cu tei um per so na gem ci tar a li ção
apren di da com a sua avó que afir ma va que “o de sa fio é que nem
fer men to”. Ou se ja, no al can ce de um pro pó si to, que na re fe ri da
ani ma ção era fa bri car o pri mei ro avião ge nui na men te bra si lei ro,
exis tem di fi cul da des em to do per cur so, que são vis tas apa ren te- 
men te co mo ne ga ti vas, mas se bem com pre en di das nos fa zem
aper fei ço ar, apri mo rar o em ba sa men to, usu fruin do dos prin cí pi- 
os e di re tri zes que me lhor aten dem as ne ces si da des de quem pre- 
ci sa e o mo men to opor tu no da re a li za ção de um so nho..

Há 15 anos atu an do co mo pro fis si o nal da saú de men tal, al- 
guns de les de di ca dos a ges tão, já es cu tei vá ri os “nãos” e pa la vras
que de ses ti mu la vam as ati vi da des pro pos tas pa ra as pes so as que
li dam com o so fri men to psí qui co. Co mo exem plo, ci to al guns
ques ti o na men tos fei tos: “pa ra que afe rir a pres são e pe dir exa mes
la bo ra to ri ais pa ra o pa ci en te psi quiá tri co do am bu la tó rio e na ur- 
gên cia e emer gên cia”; “to do dro ga di to é va ga bun do, até a fa mí lia
o aban do nou”; “os pa ci en tes de vem ir pa ra as cli ni cas mes mo,
CAPS e Uni da de de.

Aco lhi men to não re sol vem”; “é in ven ção im plan tar três equi- 
pes de acom pa nha men to às pes so as que cum prem me di das te ra- 
pêu ti cas”; “até pa re ce que te rá Re sis tên cia Mé di ca em Psi qui a tria
no Hos pi tal Ni na Ro dri gues-HNR, nun ca que o Mi nis té rio da Saú- 
de irá au to ri zar, is so é im pos sí vel…”

 
Ho je na vés pe ra do dia 10 de ou tu bro, da ta alu si va ao dia Mun- 

di al da Saú de Men tal, mês que ini ci a mos a pri mei ra tur ma da Pós
Gra da ção em Saú de Men tal da Se cre ta ria de Es ta do da Saú de, ao
re lem brar tais fra ses, lem bro que sem pre bus quei com pre en der
os mo ti vos do des con ten ta men to de fa zer al go que es tá nas di re- 
tri zes do SUS, ou por al guns dos pro ce di men tos clí ni cos se tra ta- 
rem de pro to co los na tu rais da for ma ção de mé di cos, en fer mei ros,
as sis ten tes so ci ais e ou tros.

Per ce bi que tais ar gu men tos quan do se tra ta vam dos fa mi li a- 
res e usuá ri os, que es tes per mi ti am com pre en des sem o re al sen ti- 
do dos prin cí pi os do SUS que pre co ni zam que vi ver em co mu ni- 
da de é a me lhor for ma de cui da do, e que con cor dar com o opos to,
é o mes mo que man tê-los apri si o na dos aos ide ais ma ni co mi ais,
que se gre gam e ro tu lam pes so as co mo “lou cas”.

Ca ro lei tor, co mo for ma de di mi nuir tal pa ra do xo, com par ti lho
com os pen sa men tos de Pau lo Frei re, ao afir mar que edu ca ção
po de apro xi mar a prá ti ca a te o ria, pro pi ci an do mu dan ças nos
dis cur sos e nas prá ti cas fren te aos atu ais pa ra dig mas so ci ais. Por- 
tan to, não é ilu são afir mar que edu ca ção per ma nen te em saú de
men tal se apre sen ta co mo uma das me lho res es tra té gi as.

 
E as sim, co mo bem en si na Fran cis co de As sis, su gi ro que se

“fa ça o ne ces sá rio, de pois o pos sí vel, e de re pen te, vo cê se per ce be
fa zen do o im pos sí vel”. Ava li an do mi nha ca mi nha da pro fis si o nal,
co le ci o nan do sen sa ções va li o sas e dis tin tas a ca da im plan ta ção
de ser vi ços subs ti tu ti vos e im plan ta ção de po lí ti cas pú bli cas, co- 
mo a re es tru tu ra ção do Hos pi tal Ni na Ro dri gues, de sa fio es te
com par ti lha do atu al men te na Es co la de Saú de Pú bli ca-ESP, com
vá ri os pro fis si o nais que acre di tam na pre mis sa de que pa ra gal gar
 o de sen vol vi men to do cui da do em saú de men tal e no SUS, pre ci- 
sa mos ino var, in ves tir na edu ca ção per ma nen te, na que bra dos
ta bus so ci ais, no aper fei ço a men to da que les que es tão na li nha de
fren te e na ges tão dos ser vi ços, além é cla ro de ga ran tir os di rei tos
fun da men tais de dig ni da de da pes soa hu ma na.

 
Se era so nho, o que ago ra é re a li da de, é fru to da qui lo que acre- 

di ta mos ser po ten ci a li da de do SUS e da que les téc ni cos que in de- 
pen den te das su as fun ções car re gam em si o pro pó si to de lu tar
por ide ais que vi sam trans for mar o mun do. Por tan to, o de sa fio
dos pro fis si o nais in qui e tos além de lu tar pe lo que acre di tam, é
per ma ne cer in con for ma dos, com os pen sa men tos opos tos e as
ne ga ti vas, en ten den do que a boa prá ti ca é per sis tir, uti li zan do ca- 
da “não” e tro pe ços co mo in gre di en tes co lhi dos ao de cor rer das
con quis tas, que es tão lon ge de ser pes so ais ou de um gru po se le- 
to, é prin ci pal men te pa ra quem pre ci sa e pas sa a com par ti lhar
no vos pen sa men tos, ide ais e so nhos.

São Luís, quarta-feira, 6 de outubro de 2021
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Mensagens de celular, tipo SMS, estão sendo enviadas, pelos números 28041 ou 28042,
para pessoas que receberam o auxílio emergencial mas são inelegíveis

Pre vi são de 1988

“Gran de no tí cia”

INELEGÍVEIS

627 mil pessoas devem
devolver auxílio 

O
Mi nis té rio da Ci da da nia vai 
no ti fi car 650 mil pes so as a 
de vol ver, vo lun ta ri a men te, 
os re cur sos re ce bi dos por 

meio do au xi lio emer gen ci al, pro gra- 
ma que aten de pes so as em si tu a ção 
de vul ne ra bi li da de, afe ta das pe la 
pan de mia de co vid-19.

As men sa gens de ce lu lar, ti po SMS, 
es tão sen do en vi a das des de a úl ti ma 
se gun da-fei ra (4) pe los nú me ros 
28041 ou 28042. “Qual quer SMS en vi- 
a do de nú me ros di fe ren tes des ses, 
com es te in tui to, de ve ser des con si de- 
ra do”, aler tou o mi nis té rio.

De acor do com a pas ta, as men sa- 
gens são pa ra tra ba lha do res que re ce- 
be ram re cur sos de for ma in de vi da por 
não se en qua dra rem nos cri té ri os de 
ele gi bi li da de do pro gra ma ou que, ao 
de cla rar o Im pos to de Ren da Pes soa 
Fí si ca (IRPF), já ge ra ram do cu men to 
de ar re ca da ção de re cei tas fe de rais 
(DARF) pa ra res ti tui ção de par ce las 
do au xí lio, mas que ain da não efe tu a- 
ram o pa ga men to.

Es te é o se gun do lo te de men sa gens 
no ano de 2021. Se gun do o mi nis té rio, 
após o en vio do pri mei ro lo te de SMS, 
em agos to, fo ram de vol vi dos aos co- 
fres pú bli cos cer ca de R$ 40,6 mi lhões 
até o dia 21 de se tem bro. As res ti tui- 
ções fo ram fei tas por meio do pa ga- 
men to de DARF em aber to e pe la ge- 
ra ção e pa ga men to de gui as de re co- 
lhi men to da União (GRU).

En tre as pes so as que não aten dem 
aos cri té ri os de ele gi bi li da de es tão 
aque las com in di ca ti vo de re ce bi- 
men to de um se gun do be ne fí cio as- 
sis ten ci al do go ver no fe de ral, co mo 
apo sen ta do ria, se gu ro-de sem pre go

Co mo de vol ver

AS MENSAGENS ENVIADAS CONTÊM O REGISTRO DO CPF DO BENEFICIÁRIO, OU NIS.

ou Pro gra ma Emer gen ci al de Ma nu- 
ten ção do Em pre go e da Ren da 
(BEm). O gru po in clui tam bém os que 
ti nham vín cu lo em pre ga tí cio na da ta 
do re que ri men to do au xí lio emer gen- 
ci al e os iden ti fi ca dos com ren da in- 
com pa tí vel com o re ce bi men to do be- 
ne fí cio, en tre ou tros ca sos.

As men sa gens en vi a das pe lo Mi nis- 
té rio da Ci da da nia con têm o re gis tro 
do CPF do be ne fi ciá rio, ou NIS, no ca- 
so do pú bli co do Bol sa Fa mí lia, e 
o link pa ra fa zer a re gu la ri za ção da si- 
tu a ção, ini ci a do com gov.br. Os avi sos 
se rão en vi a dos, ex clu si va men te, pe- 
los nú me ros 28041 ou 28042.

To dos aque les que re ce be rem a 
men sa gem de tex to re la ti vos aos 
DARFs em aber to de ve rão efe tu ar o 
pa ga men to ou aces sar o en de re ço ele- 

trô ni co gov.br/dirpf21ae pa ra de nun- 
ci ar frau de, se for o ca so, ou in for mar 
di ver gên cia de va lo res.

Quem não tem DARF em aber to, 
mas tem va lo res a de vol ver, pre ci sa 
aces sar o si te gov.br/de vo lu ca o ae e 
in se rir o CPF do be ne fi ciá rio. De pois 
de pre en chi das as in for ma ções, se rá 
emi ti da uma GRU, e o ci da dão po de rá 
fa zer o pa ga men to nos ca nais de aten- 
di men to do Ban co do Bra sil ou em ou- 
tros ban cos, ca so se le ci o ne es sa op- 
ção ao so li ci tar a emis são da GRU no 
sis te ma.

Pa ra de nun ci ar frau des, o ci da dão 
po de aces sar a pla ta for ma fa la.br, da 
Con tro la do ria-Ge ral da União. Além 
dis so, o Por tal da Trans pa rên cia traz a 
re la ção pú bli ca de quem re ce beu o 
au xí lio emer gen ci al. A fer ra men ta 
per mi te a pes qui sa por es ta do, mu ni- 
cí pio e mês, ou por no me e CPF.

PREMIAÇÃO

Especialistas em clima vencem Nobel de Física

O Prê mio No bel de Fí si ca de 2021
foi atri buí do nes ta ter ça-fei ra (5) a
dois es pe ci a lis tas em mo de los fí si cos
da mu dan ça cli má ti ca, o ni po-ame ri- 
ca no Syukuro Ma na be e o ale mão
Klaus Has sel mann, e ao teó ri co ita li a- 
no Gi or gio Pa ri si, es pe ci a lis ta na de- 
sor dem nos sis te mas com ple xos.

Es ta é a pri mei ra vez des de 1995,
quan do a ca te go ria Quí mi ca pre mi ou
pes qui sas so bre o bu ra co na ca ma da
de ozô nio, que um No bel ci en tí fi co
ho me na geia tra ba lhos di re ta men te
re la ci o na dos à mu dan ça cli má ti ca,
mas em um con tex to de emer gên cia
com ple ta men te di fe ren te.

Os es pe ci a lis tas em me te o ro lo gia
Syukuro Ma na be, nas ci do no Ja pão há
90 anos mas re si den te em Prin ce ton,
nos Es ta dos Uni dos, e Klaus Has sel- 
mann, de 89, re ce be rão me ta de do
prê mio “pe la mo de la gem fí si ca do cli- 
ma da Ter ra e por te rem quan ti fi ca do
a va ri a bi li da de e pre vis to de for ma
con fiá vel a mu dan ça cli má ti ca”,
anun ci ou o jú ri.

O Co mi tê No bel pre mi ou as sim a
obra fun da ci o nal de Ma na be so bre o
efei to es tu fa nos anos 1960, com os
quais mos trou que os ní veis de CO2

na at mos fe ra cor res pon di am ao au- 
men to da tem pe ra tu ra na Ter ra.

Ra di ca do em Ham bur go (nor te da
Ale ma nha), Has sel mann foi re co nhe- 
ci do por ter con se gui do es ta be le cer
mo de los cli má ti cos con fiá veis, ape sar
das gran des va ri a ções me te o ro ló gi- 
cas.

O ci en tis ta ale mão ad ver te des de
1988 pa ra uma mu dan ça cli má ti ca
“ir re ver sí vel”, re cor dou o ins ti tu to
ale mão Max Planck, on de ele tra ba- 
lha va. “Den tro de 30 a 100 anos, de- 
pen den do da quan ti da de de ener gia
fós sil que con su mir mos, en fren ta re- 
mos uma mu dan ça cli má ti ca mui to
sig ni fi ca ti va”, afir mou Has sel mann
há mais de três dé ca das.

A ape nas um mês da COP26, reu- 
nião de cú pu la mun di al so bre o cli ma
que acon te ce rá em Glas gow (Rei no
Uni do), o prê mio con ce di do a dois es- 
pe ci a lis tas em me te o ro lo gia e cli ma- 
to lo gia te rá um for te eco po lí ti co. “Os
lí de res mun di ais que ain da não en- 
ten de ram a men sa gem, não te nho
cer te za se eles vão en ten der por que
nós es ta mos fa lan do. Mas es te é um
prê mio Fí si ca e o que es ta mos di zen- 
do é que a mo de la gem do cli má ti ca
es tá so li da men te ba se a da na Fí si ca”,
des ta cou Thors Hans Hans son, mem- 
bro do Co mi tê No bel.

Al Go re e o Pai nel In ter go ver na- 
men tal so bre Mu dan ças Cli má ti cas
(IPCC) da ONU ven ce ram o No bel da
Paz em 2007. O prê mio de 2021 é o pri- 
mei ro No bel de Fí si ca que pre mia
pes qui sas so bre o cli ma. A ou tra me- 
ta de do prê mio foi atri buí da a Pa ri si,
de 73 anos e ra di ca do em Ro ma, “pe la
des co ber ta da in te ra ção da de sor dem
e das flu tu a ções nos sis te mas fí si cos:
da es ca la atô mi ca à pla ne tá ria”.

“Acre di to que é mui to ur gen te que
to me mos de ci sões mui to for tes (a fa- 
vor do cli ma). Es tá cla ro que de ve mos
atu ar de ma nei ra rá pi da e sem de mo- 

ra a fa vor das ge ra ções fu tu ras”, afir- 
mou o ita li a no du ran te uma en tre vis- 
ta co le ti va por te le fo ne com a Fun da- 
ção No bel.

Os três pre mi a dos di vi di rão 10 mi- 
lhões de co ro as su e cas (1,1 mi lhão de
dó la res) do prê mio com a se guin te
pro por ção: 50% pa ra o ita li a no Pa ri si e
a ou tra me ta de em par tes iguais en tre
Ma na be e Has sel mann.

Em Ge ne bra, a Or ga ni za ção Me te- 
o ro ló gi ca Mun di al (OMM) afir mou
que es ta é uma “gran de no tí cia”. “Is to
de mons tra no va men te que a ci ên cia
cli má ti ca é mui to bem ava li a da e de ve
ser for te men te va lo ri za da”, de cla rou o
se cre tá rio-ge ral da OMM, Pet te ri Ta a- 
las.

No ano pas sa do, o prê mio re co nhe- 
ceu o bri tâ ni co Ro ger Pen ro se, o ale- 
mão Rei nhard Gen zel e a ame ri ca na
An drea Ghez, pi o nei ros na pes qui sa
so bre “bu ra cos ne gros”, as re giões do
uni ver so de on de na da po de es ca par.

Os fí si cos quân ti cos, co mo Pa ri si,
apa re ci am nas lis tas de pos sí veis pre- 
mi a dos dos ana lis tas en tre vis ta dos
pe la AFP, mas de ze nas de ci en tis tas de
to do mun do eram con si de ra dos po- 
ten ci ais ven ce do res do No bel.

O Prê mio de Me di ci na abriu a tem- 
po ra da do No bel de 2021, com a vi tó- 
ria do ame ri ca nos Da vid Ju lius e Ar- 
dem Pa ta pou ti an, por tra ba lhos que
abri ram o ca mi nho pa ra o com ba te às
do res crô ni cas.

Nes ta quar ta-fei ra se rá a vez do
prê mio de Quí mi ca, se gui do pe lo de
Li te ra tu ra na quin ta-fei ra, e do No bel
da Paz, na sex ta.

Com a cri se sa ni tá ria pro vo ca da
pe la pan de mia, pe lo se gun do ano
con se cu ti vo os ven ce do res re ce be rão
o prê mio em seus paí ses de re si dên- 
cia, mas ain da há uma pe que na ex- 
pec ta ti va de que o ven ce dor do No bel
da Paz pos sa com pa re cer a uma ce- 
rimô nia em Os lo.

O ou tro la do da mo e da

CRI SE HÍ DRI CA

Mais de 5 bi lhões po dem
ter di fi cul da des no aces so
à água em 2050

Mais de 5 bi lhões de pes so as po de rão ter di fi cul da de
de aces so à água em 2050, aler tou ho je (5) a Or ga ni za ção
Mun di al de Me te o ro lo gia (OMM).

Em 2018, já eram 3,6 bi lhões que

não ti nham aces so su fi ci en te à água

por pe lo me nos um mês, se gun do

no vo re la tó rio da or ga ni za ção.

A OMM in sis tiu ain da no fa to de, nos úl ti mos 20 anos,
o ar ma ze na men to de água no so lo ter di mi nuí do um
cen tí me tro por ano, ten do em con ta a su per fí cie, o sub- 
so lo, mas tam bém a umi da de do so lo, ne ve e o ge lo.

As per das mais sig ni fi ca ti vas ocor rem na An tár ti ca e
na Gro en lân dia, mas “mui tas áre as den sa men te po vo a- 
das, lo ca li za das em la ti tu des mais bai xas, es tão so fren- 
do per das sig ni fi ca ti vas em lu ga res que ge ral men te for- 
ne cem abas te ci men to de água”, dis se a OMM.

Es sas per das têm “con sequên ci as im por tan tes pa ra a
se gu ran ça hí dri ca”, des ta cou a or ga ni za ção, so bre tu do
por que “a água do ce uti li zá vel e dis po ní vel re pre sen ta
ape nas 0,5% da água pre sen te na Ter ra”.

Ao mes mo tem po, os ris cos re la ci o na dos à água au- 
men ta ram nas úl ti mas du as dé ca das.

Des de 2000, o nú me ro de de sas tres re la ci o na dos às
inun da ções au men tou em 134%, em com pa ra ção com
as du as dé ca das an te ri o res, mas o nú me ro e a du ra ção
das se cas tam bém au men ta ram 29% no mes mo pe río- 
do.

A mai o ria das mor tes e da nos econô mi cos cau sa dos
pe las inun da ções ocor re na Ásia e a mai o ria dos pro ble- 
mas pro vo ca dos pe la se ca, na Áfri ca.

Pa ra a OMM, é es sen ci al in ves tir tan to em sis te mas
que per mi tam me lhor ges tão dos re cur sos quan to em
sis te mas de aler ta pre co ce. “Es ses ser vi ços, sis te mas e
in ves ti men tos ain da não são su fi ci en tes”, ob ser vou a
or ga ni za ção.

Cer ca de 60% dos ser vi ços me te o ro ló gi cos e hí dri cos
na ci o nais – res pon sá veis pe lo for ne ci men to de in for- 
ma ções e aler tas às au to ri da des e ao pú bli co em ge ral –
“não dis põem de to da a ca pa ci da de ne ces sá ria pa ra
pres tar ser vi ços cli má ti cos ao se tor das águas”.

A or ga ni za ção afir mou que em

cer ca de 40% dos paí ses-mem bros

“não há co le ta de da dos so bre as

va riá veis hí dri cas bá si cas” e em

“67% de les não há da dos hí dri cos

dis po ní veis”.

Os sis te mas de pre vi são e de aler ta pa ra a se ca
são ine xis ten tes ou ina de qua dos em pou co mais da me- 
ta de dos paí ses. Em um ter ço dos paí ses-mem bros, os
sis te mas de pre vi são e aler ta pa ra en chen tes de ri os
tam bém são ine xis ten tes ou ina de qua dos.

São Luís, quarta-feira, 6 de outubro de 2021

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


São Luís, sábado e domingo, 02 e 03 de outubro de 2021

6GERAL

São Luís, segunda, 05 de outubro de 2021

GERAL

Objeto: Aquisição de equipamento para estruturação da rede de serviços de verificação de óbito, 

instalada nos municípios de São Luís, Imperatriz e Timon, conforme especificação e condições gerais de

fornecimento contidas no Termo de Referência (ANEXO I) do Edital. Abertura: 20/10/2021, às 09h 

(horário de Brasília). Local: Site do Portal de Compras do Governo Federal 

(https://www.gov.br/compras/pt-br/). Informações: Comissão Setorial Permanente de Licitação – CSL, 

localizada na Av. Professor Carlos Cunha, s/n, Jaracaty, São Luís/MA, CEP: 65.076-820. E-mail: 

csl@saude.ma.gov.br. Fones: (98) 3198-5558 e 3198-5559.

São Luís - MA, 04 de outubro de 2021

MARCOS MENDES DE LUCENA

Pregoeiro da SES/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2021
PROCESSO Nº 39242/2021/SES

OBJETO: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Saúde, para ambulatório 

e execução dos exames de mapeamento de retina, retinografia colorida binocular, tonometria e 

cirurgias, incluindo o fornecimento dos materiais de insumos, equipamentos (em comodato) e 

manutenção dos mesmos, em atendimento à demanda do Hospital Macrorregional de Coroatá.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por LOTE.

DATA DA ABERTURA: 05/11/2021, às 09h, horário de Brasília-DF.

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

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

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

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

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

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 333/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 157.632/2021 – EMSERH

A SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA – SECAP, através de seu Pregoeiro 

Oficial, no uso de suas atribuições legais, torna público o AVISO DE LICITAÇÃO da sessão do Pregão 

Eletrônico nº 006/2021/CSL, com abertura prevista para às 09h, do dia 19 de outubro de 2021, e que 

tem como objeto: Aquisição de materiais permanentes do tipo mobiliário e eletrodoméstico, com o 

fito em atender às necessidades da Secretaria de Estado de Articulação Política – SECAP, na forma 

da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço 

www.licitanet.com.br e https://secap.ma.gov.br/pregoes/, ou no endereço Avenida Dom Pedro II, s/n, 

Centro, Edifício João Goulart, 6º andar, São Luís/MA – CEP: 65.010-070, de 2ª a 6ª feira, no horário das 

13h às 18h, onde poderão ser consultados gratuitamente. Qualquer modificação no Edital será divulgada 

na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados que adquirirem o Edital na 

CSL. Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados na CPL, no endereço acima.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA – SECAP

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL
AVISO DE LICITAÇÃO

(EXCLUSIVO PARA ME E EPP)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021/CSL

PROCESSO Nº 126603/2021–SECAP

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

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

Complementar nº 123/2006, do Decreto Estadual nº 36.184, de 21 de setembro de 2020, da Lei Estadual 

nº 9.529, de 23 de dezembro de 2011 e da Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015, aplicando 

subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas regulamentares 

pertinentes à espécie, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por ITEM, 

objetivando o Registro de preços para aquisição de licenças de softwares, no dia 21/10/2021, às 

14h (horário de Brasília), através do uso de recursos de tecnologia da informação, no site 

www.compras.ma.gov.br, sendo presidida por Pregoeiro da Secretaria Adjunta de Registro de Preços – 

SARP/MA, situada na Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício Clodomir Milet, s/n, 4º andar, Calhau - São 

Luís/MA, CEP: 65074-220. O Pregoeiro informa que, o edital encontra-se disponível na página web 

www.compras.ma.gov.br e www.segep.ma.gov.br.

São Luís, 04 de outubro de 2021

Deimison Neves dos Santos

Secretário Adjunto de Registro de Preços – SARP/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 129330/2021 – SARP/SEGEP

A AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA, através de sua Comissão Setorial de Licitação, designada 

pela Portaria nº 27/2021 de 25 de junho de 2021, torna público que realizará licitação na modalidade 

TOMADA DE PREÇO, do tipo MENOR PREÇO, sob regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

que tem por objeto a contratação de empresa para execução da obra de recuperação de calçamento da 

Av. Litorânea e da rampa de acesso ao Posto 02 do Batalhão de Bombeiros Marítimos, na cidade de São 

Luís/MA, através da Agência Executiva Metropolitana (AGEM-MA), na forma da Lei Federal Nº 8.666/93 

e suas alterações, aplicando-se também, os procedimentos determinados pela Lei Complementar Nº 

123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014. A sessão de abertura dos 

envelopes ocorrerá às 14h, do dia 22 de outubro de 2021, no auditório da Agência Executiva 

Metropolitana localizada na Rua dos Guajurus, quadra 21, casa nº 04, Calhau, São Luís/MA. O edital e 

seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão Setorial de Licitação - CSL/AGEM, no 

endereço citado acima, de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h, onde poderão ser consultados 

gratuitamente ou obtidos mediante a apresentação de pen drive, ou impresso ao custo de 01 (uma) resma 

de papel A4. Também está disponível aos interessados no site www.agem.ma.gov.br.

São Luís (MA), 05 de outubro de 2021

Thiago Vanderlei Braga

Presidente da CSL/AGEM-MA

ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA-AGEM/MA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N° 12/2021 – AGEM/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26.291/2021 - AGEM/MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA

Aviso de licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021. A Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Coroatá/ MA, torna público para conhecimento dos interessados, que fará 
realizar Licitação na modalidade Tomada de Preços sob o nº 008/2021, regime de execução tipo 
menor preço Global, no dia 20 de Outubro de 2021, às 08:00 horas, na Sala de reunião da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Praça José Sarney, nº 159, no Centro de Coroatá/MA, tendo 
por objeto: Contratação de Empresa de Engenharia especializada em Serviços de Recuperação de 
Estradas Vicinais no Município de Coroatá- MA. Base Legal: 8.666/93 e alterações. Edital/Anexos 
estão à disposição dos interessados no horário das 08:00 às 14:00hs na Comissão Permanente 
de Licitação-CPL, para consulta gratuita, podendo ser obtidos através do sites:http://transparen-
cia.coroata.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce; ou mediante pagamento de R$ 50,00 (cin-
quenta reais), a ser recolhido através do Documento de Arrecadação Municipal-DAM emitido pela 
Secretaria Municipal de Finanças, E-mail.:cplcoroata@gmail.com, Tel.: 3641-1478, Coroatá/MA, 
04/10/2021, Francisco Carvalho Brandão, Secretário municipal de governo.

AVISO DE VENDA

Leilão Público nº 029/2021/142.1413-MA

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CEPAT- CN Patrimônio e Bens de Terceiros, 
torna público aos interessados que licitará pela maior oferta e por meio de propostas, lotes dados em 
garantia de contratos de Penhor, podendo conter, em conjunto ou isoladamente, joias, relógios, canetas, 
moedas, barras de ouro e demais objetos, vinculados a contratos de Penhor emitidos na(s) Agencia 
Cidade dos Azulejos/MA; Agencia COHAB/MA , vencidos há mais de 360 dias. O Edital de Leilão, contendo 
as condições para habilitação, valores, prazos e demais disposições regulamentares do qual é parte 
integrante o presente Aviso de Venda, estará à disposição dos interessados de 06/10/2021 a 25/10/2021, 
em horário bancário, na(s) a página da CAIXA na Internet https://vitrinedejoias.caixa.gov.br. A exibição 
das imagens dos lotes ocorrerá no(s) dia(s) 20/10/2021 a 25/10/2021, no site da CAIXA na internet, no 
endereço https://vitrinedejoias.caixa.gov.br. As propostas são efetuadas nos terminais de autoatendimento 
localizados em qualquer agência da CAIXA, no(s) dia(s) 25/10/2021, horário de funcionamento da 
agencias. A divulgação do resultado da Leilão será efetuada no dia 26/10/2021, em primeira chamada, 
e no(s) dia(s) 29/10/2021, para as demais convocações, nos mesmos locais onde foi divulgado o Edital 
de Leilão e na página da CAIXA na Internet, no endereço https://vitrinedejoias.caixa.gov.br, opção 
Resultados. São Paulo, 1 de outubro de 2021.

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. O Município de Carolina-MA, Estado Mara-

nhão, através do setor de licitação e demais normas complementares, torna público para conhe-

cimento dos interessados, que está REVOGADA por motivos administrativos a licitação na 

modalidade Pregão Presencial nº 022/2021-CPL/PMC, do tipo Menor Preço por Item, que teria 

como objeto o Registro de Preços para contratação de empresa especializada para Locação de 

Caminhões e Máquinas Pesadas, conforme Anexo I do Edital. Carolina/MA, 05 de outubro de 

2021. ANDRÉIA MOREIRA PESSOA ANTONIOLLI – Secretária Municipal de Adminis-

tração, Finanças, Planejamento e Urbanismo

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA MA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 023/2021 A Prefeitura Municipal de Nova 
Olinda/MA, através da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, CNPJ: 01.612.625/0001-77, 
torna público para conhecimento dos interessados que realizará em sessão pública on-line por meio de recursos 
de tecnologia da informação - INTERNET através do site www.licitanet.com.br. Com fundamentação na Lei 
Federal nº 10.520/02, no Decreto Federal nº 10.024/2019, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações, 
na Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 
8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame, processo cujo objeto é o registro de preços 
visando eventual e futura contratação de empresa especializada de engenharia para manutenção preventiva 
e corretiva de prédios e logradouros públicos da zona urbana e zona rural de Nova Olinda do Maranhão - 
MA, para atender as necessidades da administração pública municipal de Nova Olinda do Maranhão. Data da 
Abertura: 21/10/2021 às 09:00h. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por intermédio 
de sistema eletrônico, qual seja www.licitanet.com.br podendo ainda ser solicitado através do e-mail: 
cplnovaolindadomaranhao@outlook.com. E também poderão ser consultados e obtidos gratuitamente na sala 
da comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Maranhão, localizada na Rua 
do SESP s/n Centro, Nova Olinda do Maranhão – MA, 28 de setembro de 2021. ELY SILVA LINHARES – 
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 024/2021 A Prefeitura Municipal de Nova 
Olinda/MA, através da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, CNPJ: 01.612.625/0001-77, 
torna público para conhecimento dos interessados que realizará em sessão pública on-line por meio de recursos 
de tecnologia da informação - INTERNET através do site www.licitanet.com.br. Com fundamentação na Lei 
Federal nº 10.520/02, no Decreto Federal nº 10.024/2019, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações, 
na Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei 
nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame, processo cujo objeto é o registro de 
preços visando eventual e futura aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender as necessidades da 
administração pública municipal de Nova Olinda do Maranhão. Data da Abertura: 21/10/2021 às 14:00h. O 
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por intermédio de sistema eletrônico, qual seja www.
licitanet.com.br podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cplnovaolindadomaranhao@outlook.com. 
E também poderão ser consultados e obtidos gratuitamente na sala da comissão permanente de licitação da 
Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Maranhão, localizada na Rua do SESP s/n Centro, Nova Olinda do 
Maranhão – MA, 29 de setembro de 2021. ELY SILVA LINHARES – Secretaria Municipal de Administração 
e Planejamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 025/2021 A Prefeitura Municipal de Nova 
Olinda/MA, através da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, CNPJ: 01.612.625/0001-77, 
torna público para conhecimento dos interessados que realizará em sessão pública on-line por meio de recursos 
de tecnologia da informação - INTERNET através do site www.licitanet.com.br. Com fundamentação na Lei 
Federal nº 10.520/02, no Decreto Federal nº 10.024/2019, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações, 
na Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei 
nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame, processo cujo objeto é o registro de 
preços visando eventual e futura aquisição de materiais esportivos em geral, para atender as necessidades 
da administração pública municipal de Nova Olinda do Maranhão. Data da Abertura: 22/10/2021 às 09:00h. 
O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por intermédio de sistema eletrônico, qual seja 
www.licitanet.com.br podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cplnovaolindadomaranhao@outlook.
com. E também poderão ser consultados e obtidos gratuitamente na sala da comissão permanente de licitação 
da Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Maranhão, localizada na Rua do SESP s/n Centro, Nova Olinda do 
Maranhão – MA, 29 de setembro de 2021. ELY SILVA LINHARES – Secretaria Municipal de Administração 
e Planejamento

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO – MA
AV CONSTANTINO GEORGIANO RABELO, S/N – CENTRO

CNPJ: 06.003.891/0001-16

Reviso de licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021. A Prefeitura Municipal de Presidente Jus-
celino/ MA, através da Secretaria Municipal de Administração por força do Decreto 002/2021, torna 
público para conhecimento dos interessados, que fará realizar Licitação na modalidade Tomada de 
Preço sob o nº. 012/021, regime de execução tipo menor preço global no dia 22/10/2021, às 08:00 
horas, na Sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, situada na Avenida Constanti-
no Georgiano Rabelo, s/n, no Centro de Presidente Juscelino/MA, tendo por objeto:  Contratação 
especializada em serviço de pavimentação de vias públicas com uso de bloquetes sextavados no 
Município de Presidente Juscelino/MA, Base Legal: 8.666/93 e alterações. O edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis para consulta e download gratuito no site: https://presidentejuscelino.ma.
gov.br/portal/portal-editais-licitacao-local licitação ou no prédio onde funciona a Comissão Central 
de Licitação, no horário de 08:00 às 12:00, onde poderão ser consultados gratuitamente ou adqui-
ridos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, exclusivamente, 
através de documento de arrecadação municipal (DAM). Presidente Juscelino, 06/10/2021, Daniel 
Nina Nunes, Secretária Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO – MA
AV CONSTANTINO GEORGIANO RABELO, S/N – CENTRO

CNPJ: 06.003.891/0001-16

Aviso de licitação PREGÃO ELTRÔNICO Nº 008/2021. A Prefeitura Municipal de Presidente Jus-
celino/ MA, através da Secretária Municipal de Saúde por força do Decreto 002/2021, torna público 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da lei nº 10.520/2002, do decre-
to 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 por item. Objeto: Contratação de Empresa especializada em prestação de 
serviços de exames médicos hospitalares para atender a população do Município de Presidente 
Juscelino/MA. A realização da sessão será no dia 20 de Outubro de 2021 ÀS 09h00 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://presidentejus-
celino.ma.gov.br/portal/portal-editais-licitacao-local Maiores informações poderão ser obtidas pelo 
e-mail cplpj@hotmail.com. Presidente Juscelino, 06/10/2021, VIVIANE ARRUDA PEREIRA BRITO, 
Secretária Municipal de Saúde.
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Mais de R$ 695 mil para a agricultura familiar

O vi ce-go ver na dor Car los Bran dão
es te ve em São Ben to, nes ta ter ça-fei ra
(5), pa ra as si nar in ves ti men tos na
agri cul tu ra fa mi li ar e vis to ri ar as
obras da no va po li clí ni ca do mu ni cí- 
pio. Ao to do, o go ver no es ta du al es tá
in ves tin do mais de R$ 1,5 mi lhão nas
du as ações na Bai xa da Ma ra nhen se.

A as si na tu ra de con tra to do Pro gra- 
ma de Com pras da Agri cul tu ra Fa mi li- 
ar (Pro caf) foi re a li za da no Cam pus da
Uni ver si da de Es ta du al do Ma ra nhão
(UE MA) em São Ben to. Por meio do
pro gra ma, o Go ver no do Ma ra nhão
irá be ne fi ci ar 24 as so ci a ções agrí co las
de 16 mu ni cí pi os da re gião. Mais de
R$ 695 mil es tão sen do in ves ti dos na
com pra da pro du ção da agri cul tu ra
fa mi li ar dos mu ni cí pi os, que se rá des- 
ti na da aos pro gra mas es ta du ais de
me ren da es co lar e se gu ran ça ali men- 
tar.

De acor do com o vi ce-go ver na dor,
já foi in ves ti do mais de R$ 6 mi lhões
na agri cul tu ra fa mi li ar em to do o es ta- 
do. “Com es se pro gra ma a gen te ga- 
ran te que a pro du ção da agri cul tu ra
fa mi li ar pos sa che gar às pre fei tu ras,
pa ra ser uti li za da em cre ches, nos
CRAS e nas es co las. O que que re mos é
for ta le cer a agri cul tu ra fa mi li ar e, ao

mes mo tem po, dar con di ções pa ra
que o pro du tor ru ral pos sa au men tar
sua pro du ção”, as si na lou Bran dão.

O se cre tá rio de Agri cul tu ra Fa mi li-
ar, Ro dri go La go, tam bém fa lou da im-
por tân cia do Pro caf pa ra a eco no mia
lo cal.  “Es ta mos as si nan do os úl ti mos
con tra tos do edi tal ge ral do Pro caf.
Es sa pro du ção da agri cul tu ra fa mi li ar
vai pa ra a as sis tên cia so ci al dos mu ni-
cí pi os, ga ran tin do co mi da na me sa de
quem es tá pre ci san do”, ava li ou o se-
cre tá rio.”

O que o go ver na dor Flá vio Di no e o
vi ce-go ver na dor Car los Bran dão es-
tão fa zen do aqui em São Ben to é dan- 
do uma opor tu ni da de a to dos os agri- 
cul to res que fo ram por mui to tem po
es que ci dos, mas na nos sa ges tão, com
o apoio do Go ver no do Es ta do, te rão
uma as sis tên cia mui to gran de na agri-
cul tu ra do in te ri or”, des ta cou o pre- 
fei to de São Ben to.

Governo vistoria obra da Praça da Família
A Pra ça da Fa mí lia na Vi la Pal mei ra,

em São Luís, é um pro je to do Go ver no
do Ma ra nhão, exe cu 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),
que con tem pla a cons tru ção de um
equi pa men to co mu ni tá rio mo der no,
com es tru tu ras mon ta das pa ra ati vi- 
da des re cre a ti vas e cul tu rais, vol ta das
pa ra to das as ida des.

Pa ra ga ran tir a exe cu ção do tra ba- 
lho com qua li da de e agi li da de, 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,
vis to ri ou o an da men to da obra nes ta
ter ça-fei ra (5).

A no va pra ça es tá sen do cons truí da
na área do an ti go Par que Fol cló ri co da
Vi la Pal mei ra. O ob je ti vo é dar usa bi li- 
da de ao es pa ço, pro mo ven do con vi- 
vên cia, ati vi da des de es por te, cul tu ra
e la zer pa ra to da po pu la ção. A es tru- 
tu ra te rá ca pa ci da de pa ra re ce ber as

fa mí li as e ofe re cer es pa ço su fi ci en te
pa ra a re a li za ção de gran des even tos
es por ti vos e cul tu rais. Na Vi la Pal mei- 
ra, a obra con tem pla a re qua li fi ca ção
de to do o es pa ço.

Co mo for ma de in cen ti var o es por- 
te e o la zer, es tá em cons tru ção uma
qua dra po li es por ti va e área pa ra
even tos di ver sos. Se rá cons truí da
tam bém uma fon te lu mi no sa, es pa ço
pa ra brin que dos in fan tis, aca de mia
ao ar li vre, pis ta pa ra ca mi nha da e 50
bo xes pa ra a co mu ni da de co mer ci a li- 
zar pro du tos. Além dis so, se rão ins ta- 
la dos mo bi liá ri os ur ba nos co mo li xei- 
ras, ban cos, si na li za ção e no vo sis te- 
ma de ilu mi na ção pú bli ca.

VILA PALMEIRA

Governo vistoria obra
da Praça da Família

DIGITE A LEGENDA DA IMAGEM

DIVULGAÇÃO

A Pra ça da Fa mí lia na Vi la Pal mei ra, em São Luís, é um
pro je to do Go ver no do Ma ra nhão, exe cu 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), que con tem pla a cons tru ção de um
equi pa men to co mu ni tá rio mo der no, com es tru tu ras
mon ta das pa ra ati vi da des re cre a ti vas e cul tu rais, vol ta- 
das pa ra to das as ida des.

Pa ra ga ran tir a exe cu ção do tra ba lho com qua li da de e
agi li da de, 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, vis to ri ou o an da men- 
to da obra nes ta ter ça-fei ra (5).

A no va pra ça es tá sen do cons truí da na área do an ti go
Par que Fol cló ri co da Vi la Pal mei ra. O ob je ti vo é dar usa- 
bi li da de ao es pa ço, pro mo ven do con vi vên cia, ati vi da- 
des de es por te, cul tu ra e la zer pa ra to da po pu la ção. A es- 
tru tu ra te rá ca pa ci da de pa ra re ce ber as fa mí li as e ofe re- 
cer es pa ço su fi ci en te pa ra a re a li za ção de gran des even- 
tos es por ti vos e cul tu rais. Na Vi la Pal mei ra, a obra con- 
tem pla a re qua li fi ca ção de to do o es pa ço.

Governo vistoria obra
da Praça da Família

A Pra ça da Fa mí lia na Vi la Pal mei ra, em São Luís, é um
pro je to do Go ver no do Ma ra nhão, exe cu 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), que con tem pla a cons tru ção de um
equi pa men to co mu ni tá rio mo der no, com es tru tu ras
mon ta das pa ra ati vi da des re cre a ti vas e cul tu rais, vol ta- 
das pa ra to das as ida des.

Pa ra ga ran tir a exe cu ção do tra ba lho com qua li da de e
agi li da de, 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, vis to ri ou o an da men- 
to da obra nes ta ter ça-fei ra (5).

A no va pra ça es tá sen do cons truí da na área do an ti go
Par que Fol cló ri co da Vi la Pal mei ra. O ob je ti vo é dar usa- 
bi li da de ao es pa ço, pro mo ven do con vi vên cia, ati vi da- 
des de es por te, cul tu ra e la zer pa ra to da po pu la ção. A es- 
tru tu ra te rá ca pa ci da de pa ra re ce ber as fa mí li as e ofe re- 
cer es pa ço su fi ci en te pa ra a re a li za ção de gran des even- 
tos es por ti vos e cul tu rais. Na Vi la Pal mei ra, a obra con- 

São Luís, quarta-feira, 6 de outubro de 2021
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Mais de R$ 695 mil para a agricultura familiar

O vi ce-go ver na dor Car los Bran dão
es te ve em São Ben to, nes ta ter ça-fei ra
(5), pa ra as si nar in ves ti men tos na
agri cul tu ra fa mi li ar e vis to ri ar as
obras da no va po li clí ni ca do mu ni cí- 
pio. Ao to do, o go ver no es ta du al es tá
in ves tin do mais de R$ 1,5 mi lhão nas
du as ações na Bai xa da Ma ra nhen se.

A as si na tu ra de con tra to do Pro gra- 
ma de Com pras da Agri cul tu ra Fa mi li- 
ar (Pro caf) foi re a li za da no Cam pus da
Uni ver si da de Es ta du al do Ma ra nhão
(UE MA) em São Ben to. Por meio do
pro gra ma, o Go ver no do Ma ra nhão
irá be ne fi ci ar 24 as so ci a ções agrí co las
de 16 mu ni cí pi os da re gião. Mais de
R$ 695 mil es tão sen do in ves ti dos na
com pra da pro du ção da agri cul tu ra
fa mi li ar dos mu ni cí pi os, que se rá des- 
ti na da aos pro gra mas es ta du ais de
me ren da es co lar e se gu ran ça ali men- 
tar.

De acor do com o vi ce-go ver na dor,
já foi in ves ti do mais de R$ 6 mi lhões
na agri cul tu ra fa mi li ar em to do o es ta- 
do. “Com es se pro gra ma a gen te ga- 
ran te que a pro du ção da agri cul tu ra
fa mi li ar pos sa che gar às pre fei tu ras,
pa ra ser uti li za da em cre ches, nos
CRAS e nas es co las. O que que re mos é
for ta le cer a agri cul tu ra fa mi li ar e, ao

mes mo tem po, dar con di ções pa ra
que o pro du tor ru ral pos sa au men tar
sua pro du ção”, as si na lou Bran dão.

O se cre tá rio de Agri cul tu ra Fa mi li-
ar, Ro dri go La go, tam bém fa lou da im-
por tân cia do Pro caf pa ra a eco no mia
lo cal.  “Es ta mos as si nan do os úl ti mos
con tra tos do edi tal ge ral do Pro caf.
Es sa pro du ção da agri cul tu ra fa mi li ar
vai pa ra a as sis tên cia so ci al dos mu ni-
cí pi os, ga ran tin do co mi da na me sa de
quem es tá pre ci san do”, ava li ou o se-
cre tá rio.”

O que o go ver na dor Flá vio Di no e o
vi ce-go ver na dor Car los Bran dão es-
tão fa zen do aqui em São Ben to é dan- 
do uma opor tu ni da de a to dos os agri- 
cul to res que fo ram por mui to tem po
es que ci dos, mas na nos sa ges tão, com
o apoio do Go ver no do Es ta do, te rão
uma as sis tên cia mui to gran de na agri-
cul tu ra do in te ri or”, des ta cou o pre- 
fei to de São Ben to.

Governo vistoria obra da Praça da Família
A Pra ça da Fa mí lia na Vi la Pal mei ra,

em São Luís, é um pro je to do Go ver no
do Ma ra nhão, exe cu 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),
que con tem pla a cons tru ção de um
equi pa men to co mu ni tá rio mo der no,
com es tru tu ras mon ta das pa ra ati vi- 
da des re cre a ti vas e cul tu rais, vol ta das
pa ra to das as ida des.

Pa ra ga ran tir a exe cu ção do tra ba- 
lho com qua li da de e agi li da de, 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,
vis to ri ou o an da men to da obra nes ta
ter ça-fei ra (5).

A no va pra ça es tá sen do cons truí da
na área do an ti go Par que Fol cló ri co da
Vi la Pal mei ra. O ob je ti vo é dar usa bi li- 
da de ao es pa ço, pro mo ven do con vi- 
vên cia, ati vi da des de es por te, cul tu ra
e la zer pa ra to da po pu la ção. A es tru- 
tu ra te rá ca pa ci da de pa ra re ce ber as

fa mí li as e ofe re cer es pa ço su fi ci en te
pa ra a re a li za ção de gran des even tos
es por ti vos e cul tu rais. Na Vi la Pal mei- 
ra, a obra con tem pla a re qua li fi ca ção
de to do o es pa ço.

Co mo for ma de in cen ti var o es por- 
te e o la zer, es tá em cons tru ção uma
qua dra po li es por ti va e área pa ra
even tos di ver sos. Se rá cons truí da
tam bém uma fon te lu mi no sa, es pa ço
pa ra brin que dos in fan tis, aca de mia
ao ar li vre, pis ta pa ra ca mi nha da e 50
bo xes pa ra a co mu ni da de co mer ci a li- 
zar pro du tos. Além dis so, se rão ins ta- 
la dos mo bi liá ri os ur ba nos co mo li xei- 
ras, ban cos, si na li za ção e no vo sis te- 
ma de ilu mi na ção pú bli ca.

Governo vistoria obra
da Praça da Família

DIGITE A LEGENDA DA IMAGEM

DIVULGAÇÃO

A Pra ça da Fa mí lia na Vi la Pal mei ra, em São Luís, é um
pro je to do Go ver no do Ma ra nhão, exe cu 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), que con tem pla a cons tru ção de um
equi pa men to co mu ni tá rio mo der no, com es tru tu ras
mon ta das pa ra ati vi da des re cre a ti vas e cul tu rais, vol ta- 
das pa ra to das as ida des.

Pa ra ga ran tir a exe cu ção do tra ba lho com qua li da de e
agi li da de, 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, vis to ri ou o an da men- 
to da obra nes ta ter ça-fei ra (5).

A no va pra ça es tá sen do cons truí da na área do an ti go
Par que Fol cló ri co da Vi la Pal mei ra. O ob je ti vo é dar usa- 
bi li da de ao es pa ço, pro mo ven do con vi vên cia, ati vi da- 
des de es por te, cul tu ra e la zer pa ra to da po pu la ção. A es- 
tru tu ra te rá ca pa ci da de pa ra re ce ber as fa mí li as e ofe re- 
cer es pa ço su fi ci en te pa ra a re a li za ção de gran des even- 
tos es por ti vos e cul tu rais. Na Vi la Pal mei ra, a obra con- 
tem pla a re qua li fi ca ção de to do o es pa ço.
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O vi ce-go ver na dor Car los Bran dão
es te ve em São Ben to, nes ta ter ça-fei ra
(5), pa ra as si nar in ves ti men tos na
agri cul tu ra fa mi li ar e vis to ri ar as
obras da no va po li clí ni ca do mu ni cí- 
pio. Ao to do, o go ver no es ta du al es tá
in ves tin do mais de R$ 1,5 mi lhão nas

du as ações na Bai xa da Ma ra nhen se.
A as si na tu ra de con tra to do Pro gra- 

ma de Com pras da Agri cul tu ra Fa mi li- 
ar (Pro caf) foi re a li za da no Cam pus da
Uni ver si da de Es ta du al do Ma ra nhão
(UE MA) em São Ben to. Por meio do
pro gra ma, o Go ver no do Ma ra nhão
irá be ne fi ci ar 24 as so ci a ções agrí co las
de 16 mu ni cí pi os da re gião. Mais de
R$ 695 mil es tão sen do in ves ti dos na
com pra da pro du ção da agri cul tu ra
fa mi li ar dos mu ni cí pi os, que se rá des- 
ti na da aos pro gra mas es ta du ais de
me ren da es co lar e se gu ran ça ali men- 
tar.

De acor do com o vi ce-go ver na dor,
já foi in ves ti do mais de R$ 6 mi lhões
na agri cul tu ra fa mi li ar em to do o es ta- 
do. “Com es se pro gra ma a gen te ga- 
ran te que a pro du ção da agri cul tu ra
fa mi li ar pos sa che gar às pre fei tu ras,
pa ra ser uti li za da em cre ches, nos
CRAS e nas es co las. O que que re mos é

for ta le cer a agri cul tu ra fa mi li ar e, ao
mes mo tem po, dar con di ções pa ra
que o pro du tor ru ral pos sa au men tar
sua pro du ção”, as si na lou Bran dão.

O se cre tá rio de Agri cul tu ra Fa mi li-
ar, Ro dri go La go, tam bém fa lou da im-
por tân cia do Pro caf pa ra a eco no mia
lo cal.  “Es ta mos as si nan do os úl ti mos
con tra tos do edi tal ge ral do Pro caf.
Es sa pro du ção da agri cul tu ra fa mi li ar
vai pa ra a as sis tên cia so ci al dos mu ni-
cí pi os, ga ran tin do co mi da na me sa de
quem es tá pre ci san do”, ava li ou o se-
cre tá rio.”O que o go ver na dor Flá vio
Di no e o vi ce-go ver na dor Car los
Bran dão es tão fa zen do aqui em São
Ben to é dan do uma opor tu ni da de a
to dos os agri cul to res que fo ram por
mui to tem po es que ci dos, mas na nos- 
sa ges tão, com o apoio do Go ver no do
Es ta do, te rão uma as sis tên cia mui to
gran de na agri cul tu ra do in te ri or”,
des ta cou o pre fei to de São Ben to.
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Por meio do programa, o Governo do Maranhão irá beneficiar 24 associações agrícolas
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Mais de R$ 695 mil para
a agricultura familiar

O vi ce-go ver na dor Car los Bran dão 
es te ve em São Ben to, nes ta ter ça-fei ra 
(5), pa ra as si nar in ves ti men tos na 
agri cul tu ra fa mi li ar e vis to ri ar as 
obras da no va po li clí ni ca do mu ni cí- 
pio. Ao to do, o go ver no es ta du al es tá 
in ves tin do mais de R$ 1,5 mi lhão nas 
du as ações na Bai xa da Ma ra nhen se.

A as si na tu ra de con tra to do Pro gra- 
ma de Com pras da Agri cul tu ra Fa mi li- 
ar (Pro caf) foi re a li za da no Cam pus da 
Uni ver si da de Es ta du al do Ma ra nhão 
(UE MA) em São Ben to. Por meio do 
pro gra ma, o Go ver no do Ma ra nhão 
irá be ne fi ci ar 24 as so ci a ções agrí co las 
de 16 mu ni cí pi os da re gião. Mais de 
R$ 695 mil es tão sen do in ves ti dos na 
com pra da pro du ção da agri cul tu ra 
fa mi li ar dos mu ni cí pi os, que se rá des- 
ti na da aos pro gra mas es ta du ais de 
me ren da es co lar e se gu ran ça ali men- 
tar.

De acor do com o vi ce-go ver na dor, 
já foi in ves ti do mais de R$ 6 mi lhões 
na agri cul tu ra fa mi li ar em to do o es ta- 
do. “Com es se pro gra ma a gen te ga- 
ran te que a pro du ção da agri cul tu ra 
fa mi li ar pos sa che gar às pre fei tu ras,

JÁ FOI INVESTIDO MAIS DE R$ 6 MILHÕES NA AGRICULTURA FAMILIAR EM TODO O ESTADO

pa ra ser uti li za da em cre ches, nos 
CRAS e nas es co las. O que que re mos é 
for ta le cer a agri cul tu ra fa mi li ar e, ao 
mes mo tem po, dar con di ções pa ra 
que o pro du tor ru ral pos sa au men tar 
sua pro du ção”, as si na lou Bran dão.

O se cre tá rio de Agri cul tu ra Fa mi li- 
ar, Ro dri go La go, tam bém fa lou da im- 
por tân cia do Pro caf pa ra a eco no mia 
lo cal.  “Es ta mos as si nan do os úl ti mos 
con tra tos do edi tal ge ral do Pro caf. 
Es sa pro du ção da agri cul tu ra fa mi li ar 
vai pa ra a as sis tên cia so ci al dos mu ni- 
cí pi os, ga ran tin do co mi da na me sa de 
quem es tá pre ci san do”, ava li ou o se- 

cre tá rio.”
O pre fei to de São Ben to, Di no Pe- 

nha, agra de ceu ao Go ver no do Ma ra- 
nhão pe la re a li za ção do pro gra ma. “O 
que o go ver na dor Flá vio Di no e o vi ce-
go ver na dor Car los Bran dão es tão fa- 
zen do aqui em São Ben to é dan do 
uma opor tu ni da de a to dos os agri cul- 
to res que fo ram por mui to tem po es- 
que ci dos, mas na nos sa ges tão, com o 
apoio do Go ver no do Es ta do, te rão 
uma as sis tên cia mui to gran de na agri-
cul tu ra do in te ri or”, des ta cou o pre- 
fei to.
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Aceno à unidade e à consolidação de aliança entre 
siglas marca 17ª Conferência Estadual do PCdoB

U
ma noite histórica. Foi assim que 
lideranças políticas do Maranhão 
resumiram a 17ª Conferência Es-
tadual do PCdoB, realizada na 

noite da última sexta-feira (1º), três dias 
depois do Congresso Nacional derrubar, 
por 353 a 110 votos, o veto de Jair Bolso-
naro (sem partido) ao projeto de lei que 
permite aos partidos políticos se unirem 

em federação para atuarem como uma  só 
legenda nas eleições e na legislatura.

 No ano que antecede o centenário do 
partido e no último tendo Flávio Dino (PSB) 
como governador do estado, o evento foi 
marcado não apenas pela comemoração 
da lei 14.208/21, publicada no dia 29 de 
setembro, mas também por acenos de no-
vas coligações.

 Reunindo, na mesma mesa, Dino, o vi-
ce-governador e atual presidente do PSDB-
MA, Carlos Brandão o presidente do PCdoB 
Maranhão, deputado federal licenciado e 
atual secretário das Cidades e Desenvolvi-
mento Urbano do Maranhão, Márcio Jerry, 
o presidente do PSB-MA, deputado federal 
Bira do Pindaré, o presidente Estadual do 
Cidadania, Eliel Gama , o presidente esta-

dual do PT do Maranhão, Augusto Loba-
to, e o senador Weverton Rocha (PDT), o 
recado geral foi o de consolidação de uma 
aliança comum entre as siglas.  “Agora po-
demos nos unir em federações no Brasil e 
quero aqui anunciar a minha posição in-
dividual, como deputado e presidente es-
tadual do PSB, de montar a coligação PSB, 
PT e PCdoB”, afirmou Bira.

 Frente Ampla

Em defesa da Frente Am-
pla, Márcio Jerry também 
assegurou que o principal 
objetivo do partido, já a par-
tir desta semana, será inten-
sificar o diálogo com todos 
os pré-candidatos ao Palá-
cio dos Leões, sociedade e 
movimentos sociais para 
garantir a continuidade do 
trabalho comandado pelo 
ex-comunista.

 “Se nós colocarmos à 
mesa, sobretudo e essen-
cialmente, o compromis-
so com esse programa de 
manutenção das conquis-
tas e ampliação, isso será 
suficiente para nos aconse-
lhar a termos e construir-
mos uma unidade vitoriosa 
para o Maranhão”, declarou.

Bancada Estadual

Jerry também garantiu que o par-
tido seguirá atuando para derrubar a 
cláusula de barreira, norma que im-
pede ou restringe o funcionamento 
parlamentar ao partido que não al-
cançar determinado percentual de vo-
tos, e que no estado, o foco é ampliar 
a bancada estadual e o número de ve-
readores nas cidades maranhenses.  

Presentes remotamente no encon-
tro, o líder do PCdoB na Câmara, depu-
tado federal Renildo Calheiros (AL), e 
a presidente nacional do partido, Lu-
ciana Santos, reforçaram o aceno pela 
continuidade do projeto no estado. 
“A palavra de ordem é unidade, para 
defender nosso país e retomar o ca-
minho do desenvolvimento nacional, 
a exemplo do que já vem sendo feito 
no Maranhão, sob o comando do go-
vernador Flávio Dino e participação 
ativa do nosso PCdoB”, disse Luciana.

Corrida aos Leões

Ainda em gesto claro à 
união de aliados de Dino, 
o senador Weverton Rocha 
(PDT), que disputa o apoio 
do grupo político à suces-
são do governo, aproveitou 
o encontro para declarar que 
a indicação ao posto será re-
sultado da “análise política 
que faremos em um momento 
apropriado”, enquanto Bran-
dão recordou que “casa divi-
dida, cai”.

Lideranças e Movimentos Sociais

Também estiveram presentes na Conferência o deputado federal Ru-
bens Jr. (PCdob), Othelino Neto (PCdoB), os deputados estaduais Ana 
do Gás e Adelmo Soares, ambos representantes da legenda, e os prefei-
tos municipais de Paço do Lumiar e de Barreirinhas, Paula Azevedo e 
Dr. Amílcar, respectivamente.

Além disso, encontro ainda reuniu representante da União de Negras 
e Negros pela Igualdade (Unegro), União Brasileira de Mulheres - Mara-
nhão (UBM), Central Única dos Trabalhadores (CUT), Central dos Tra-
balhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), União Nacional dos Estu-
dantes (UNE), União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes) e 
União Socialista da Juventude (UJS).



oimparcial.com.brVIDASaulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br8

A metodologia consiste em levar a criança vítima ou testemunha de abuso para uma
sala especial, mais acolhedora, garantindo sua segurança e dignidade

JUSTIÇA CRIMINAL

Depoimento especial
para crianças abusadas

O
Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra- 
nhão ex pe diu Re co men da- 
ção à De le ga cia de Pro te ção 
à Cri an ça e Ado les cen te 

(DP CA) de Im pe ra triz ori en tan do o 
de poi men to es pe ci al de cri an ças e 
ado les cen tes ví ti mas ou tes te mu nhas 
de cri me de abu so e ex plo ra ção se xu- 
al.

A Re co men da ção foi for mu la da pe- 
la ti tu lar da 4ª Pro mo to ria de Jus ti ça 
Cri mi nal, Sa mi ra Mer cês dos San tos, e 
re me ti da ao de le ga do ti tu lar da DP- 
CA, Fair la no Ai res Aze vê do.

O do cu men to foi mo ti va do por 
con ta de in for ma ções en vi a das em di- 
ver sos ofí ci os pe lo pró prio de le ga do, 
que no ti ci ou gran de nú me ro de 
inqué ri tos com di fi cul da des pa ra 
con clu são das in ves ti ga ções nos pra- 
zos de ter mi na dos pe lo Có di go de Pro- 
ces so Pe nal por fal ta de ma te ri a li da- 
de.

Na Re co men da ção, a pro mo to ra de 
jus ti ça ex pli ca que o de poi men to es- 
pe ci al de ve ser re a li za do quan do hou- 
ver in dí ci os de ma te ri a li da de e au to- 
ria de cri mes pra ti ca dos con tra cri an- 
ças de até se te anos de ida de.

A re pre sen tan te mi nis te ri al re for ça 
ain da que se faz ne ces sá ria a co mu ni- 
ca ção e ci ên cia do fa to ao Mi nis té rio 
Pú bli co, es pe ci al men te à 4ª Pro mo to- 
ria de Jus ti ça Cri mi nal, res pon sá vel 
pe la per se cu ção pe nal de cri mes con- 
tra cri an ça e ado les cen te pa ra acom- 
pa nha men to dos pra zos e di li gên ci as 
do inqué ri to po li ci al.

A pro mo to ra de jus ti ça es cla re ce 
tam bém que a 4ª Pro mo to ria de Jus ti- 
ça Cri mi nal re qui si ta me di das cau te- 
la res de pri são e an te ci pa ção da pro-

De poi men to es pe ci al

A METODOLOGIA DO DEPOIMENTO SE BASEIA EM ESCUTA PROTEGIDA E MENOS INVASIVA.

du ção de pro vas, prin ci pal men te nos 
ca sos em que os in ves ti ga dos fo gem 
do lo cal do de li to com o in tui to de di- 
fi cul tar a in ves ti ga ção dos cri mes. 
“Te mos vá ri os pro ble mas com os 
inqué ri tos po li ci ais, tais co mo atra so 
do trâ mi te in ves ti ga ti vo, da co mu ni- 
ca ção ao ju di ciá rio, au sên cia de pe di- 
dos de an te ci pa ção de pro vas etc. O 
de poi men to es pe ci al é im pres cin dí- 
vel pa ra es cla re cer os fa tos. A au sên cia 
da pron ta oi ti va da ví ti ma traz gran- 
des di fi cul da des de ob ten ção da pro- 
va por que o lap so tem po ral tam bém é 
fa tor de vi ti mi za ção se cun dá ria e de- 
ve ser evi ta do”, des ta ca a re pre sen tan- 
te do Mi nis té rio Pú bli co, Sa mi ra Mer- 
cês.

A De le ga cia tem quin ze di as pa ra 
in for mar so bre as pro vi dên ci as ado ta- 

das pa ra o cum pri men to do re co men-
da do.

A me to do lo gia do De poi men to Es-
pe ci al con sis te em le var a cri an ça ví ti-
ma ou tes te mu nha de abu so pa ra 
uma sa la es pe ci al, mais aco lhe do ra, 
ga ran tin do sua se gu ran ça e dig ni da- 
de. A me to do lo gia se ba seia em es cu ta 
pro te gi da e me nos in va si va.

Nes te es pa ço de ve per ma ne cer so- 
men te a cri an ça e o en tre vis ta dor, que 
po de rá ser um as sis ten te so ci al ou um 
psi có lo go.

Es te pro fis si o nal de ve rá ser ca pa ci- 
ta do em en tre vis ta fo ren se com cri an- 
ças e ado les cen tes, pos si bi li tan do o 
re la to li vre e ade quan do as per gun tas 
à lin gua gem in fan to-ju ve nil.

COVID-19

Acesso a tribunais exige carteira de vacinação

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO TAMBÉM PASSOU A EXIGIR O COMPROVANTE DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

A exem plo do Tri bu nal de Jus ti ça do
Es ta do do Ma ra nhão, o Tri bu nal Re gi- 
o nal Elei to ral do Ma ra nhão tam bém
pas sou a exi gir o com pro van te de va- 
ci na ção con tra a Co vid-19 pa ra per- 
mi tir o aces so às uni da des ju di ci ais e
ad mi nis tra ti vas vin cu la das ao se gun- 
do grau da jus ti ça elei to ral do es ta do.

A me di da es tá va len do des de o iní- 
cio da se ma na e foi to ma da con si de- 
ran do que a va ci na ção con tri bui pa ra
a pre ser va ção da saú de de ma gis tra- 
das, ma gis tra dos, mem bros do Mi nis- 
té rio Pú bli co, ser vi do ras, ser vi do res,
es ta giá ri as, es ta giá ri os, ter cei ri za dos
e po pu la ção em ge ral.

A pre vi são es tá con ti da na Por ta ria
1329/21 (for ma to PDF) e con si de ra-se

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

Pa ra as pes so as que tem con train- 
di ca ção da va ci na, é ne ces sá rio apre- 
sen tar um re la tó rio mé di co jus ti fi can- 
do o im pe di men to à imu ni za ção.

No Tri bu nal de Jus ti ça, des de o dia
30 de se tem bro a car tei ra de va ci na- 
ção é obri ga tó ria pa ra en tra da na se de
do ór gão e uni da des de Se gun do
Grau. 

A exi gên cia es tá de ter mi na da por
meio da Por ta ria GP nº. 6812021, as si- 

na da pe lo pre si den te do TJ MA, de- 
sem bar ga dor Lou ri val Se re jo.

O do cu men to con si de ra re cen te
epi só dio de ca sos de CO VID-19 em
ser vi do res e ser vi do ras não imu ni za- 
dos no âm bi to do Tri bu nal de Jus ti ça,
que oca si o nou a sus pen são das ses- 
sões ple ná ri as pre sen ci ais. Tam bém
des ta ca que a va ci na ção con tri bui pa- 
ra a pre ser va ção da saú de de ma gis- 
tra dos, ma gis tra das, ser vi do res, ser vi-
do ras, agen tes pú bli cos, ad vo ga dos,
ad vo ga das e usuá ri os em ge ral dos
ser vi ços do Po der Ju di ciá rio. Con si de- 
ran do, ain da, o sig ni fi ca ti vo avan ço
da va ci na ção no Es ta do do Ma ra nhão
e do cum pri men to do cro no gra ma lo- 
cal de va ci na ção.

NÃO PER CA!

4 di cas im por tan tes
pa ra es tu dan tes que
bus cam opor tu ni da des
de es tá gio

In gres sar no mer ca do de tra ba lho é um so nho pa ra a
mai o ria dos es tu dan tes uni ver si tá ri os, que en xer gam a
gra du a ção co mo o prin ci pal meio pa ra con quis tar a car- 
rei ra pro fis si o nal de se ja da. Di an te des sa re a li da de, o es- 
tá gio po de ser a gran de opor tu ni da de pa ra quem bus ca
es se pri mei ro con ta to com o mer ca do, den tro da área
es co lhi da, no an seio de apli car aqui lo que apren deu ao
lon go dos anos na ba ta lha co mo es tu dan te, vi san do se
tor nar um pro fis si o nal de ex ce lên cia.

Se gun do Ytaquirate So ei ro, que atua há mais de 10
anos co mo ges tor de re cur sos hu ma nos, “O uni ver si tá- 
rio pre ci sa per ce ber que o prin ci pal mo men to pa ra dar
o pon ta pé ini ci al na car rei ra é jus ta men te en quan to ain- 
da é es tu dan te, por meio do es tá gio. Não se de ve es pe rar
ter mi nar o cur so. Apro vei te e te nha a ex pe ri ên cia prá ti- 
ca du ran te o cur so, por que as sim, vo cê te rá opor tu ni da- 
de de con fir mar su as ex pec ta ti vas em re la ção à área de
atu a ção es co lhi da, ou de re pen te, po de rá até mu dar a
ro ta, des co brir al go di fe ren te e con se guir apro vei tar es- 
sa eta pa de es tá gio pa ra re di re ci o nar a car rei ra, ” des ta- 
cou Ytaquirate, que é Ge ren te de Gen te e Ges tão na
Equa to ri al Ma ra nhão. Nes sa pers pec ti va, Ytaquirate
des ta ca qua tro im por tan tes di cas pa ra quem de se ja al- 
can çar o mer ca do e ter seus pri mei ros mo men tos de ex- 
pe ri ên cia na área es co lhi da pa ra cons truir car rei ra pro- 
fis si o nal, por meio do es tá gio.

O uni ver si tá rio pre ci sa per ce ber que

o prin ci pal mo men to pa ra dar o

pon ta pé ini ci al na car rei ra é

jus ta men te en quan to ain da é

es tu dan te, por meio do es tá gio. Não

se de ve es pe rar ter mi nar o cur so.

Apro vei te e te nha a ex pe ri ên cia

prá ti ca du ran te o cur so, por que

as sim, vo cê te rá opor tu ni da de de

con fir mar su as ex pec ta ti vas em

re la ção à área de atu a ção es co lhi da

1 – Es tar ma tri cu la do: um item ób vio, mas mui to im- 
por tan te de se des ta car, pois o es tu dan te pre ci sa es tar
em dia com sua fa cul da de, com seu vín cu lo ati vo e ma- 
trí cu la em dia, pois es te é o pri mei ro pré-re qui si to pa ra
quem de se ja as su mir uma va ga de es tá gio ca so sur ja
uma opor tu ni da de;

2 – Ter in te res se em co nhe cer os am bi en tes or ga ni za- 
ci o nais: é mui to im por tan te que o es tu dan te des per te
pa ra co nhe cer o am bi en te em pre sa ri al e or ga ni za ci o nal
pa ra fa zer o link com o que se es tá ven do na uni ver si da- 
de e a apli ca bi li da de na ro ti na pro fis si o nal. Is so aju da
até pa ra ob ser var sua prin ci pal área de in te res se e en- 
ten der as áre as de atu a ção. Além dis so, é fun da men tal
que o es tu dan te bus que co nhe cer pre vi a men te quais os
va lo res or ga ni za ci o nais que nor tei am a atu a ção da em- 
pre sa e ava lie se es tes coin ci dem com seus va lo res pes- 
so ais. Al gu mas em pre sas, a exem plo da Equa to ri al Ma- 
ra nhão, pos su em pro gra mas que vi sam dar opor tu ni da- 
des pa ra es tu dan tes co nhe ce rem a em pre sa de per to. O
pro gra ma de vi si tas ins ti tu ci o nais, cha ma do “Por tas
Aber tas”, traz es sa opor tu ni da de, on de re ce be es sas
pes so as pa ra mos trar os pro ces sos, cul tu ra or ga ni za ci o- 
nal e co mo tu do fun ci o na;

3 – Bus car con ta to com os agen tes de in te gra ção: As
pró pri as ins ti tui ções de en si no pos su em con ta to com
es ses agen tes co mo CI EE (Cen tro de In te gra ção Em pre- 
sa-Es co la), IEL (Ins ti tu to Eu val do Lo di), que fa ci li tam a
in te gra ção en tre o jo vem es tu dan te e as em pre sas e fa- 
zem es sa me di a ção sem pre que sur gem pro ces sos se le- 
ti vos e opor tu ni da des de es tá gio;

4 – En quan to es ta giá rio, ter uma pos tu ra ade qua da:
“é pre ci so que es te es tu dan te se com por te e se en xer gue
co mo um “pro fis si o nal em trei na men to”, pois o es tá gio
é o pon to de par ti da pa ra es sa tra je tó ria que se ini cia.
Quan do o es ta giá rio se en xer ga co mo um pro fis si o nal
res pon sá vel, as pes so as que in te ra gem com ele, co me- 
çam a vê-lo as sim tam bém. E es sa opor tu ni da de de es- 
tar em con ta to com pro fis si o nais e pro ces sos, e in te ra- 
gin do com pes so as ex pe ri en tes, abre óti mas opor tu ni- 
da des pa ra que ele pos sa ser o pró xi mo co la bo ra dor da- 
que la em pre sa, já que a or ga ni za ção fun ci o na co mo
uma gran de en gre na gem. O es tá gio é a opor tu ni da de
pa ra is so”.

Se gun do da dos da Equa to ri al Ma ra nhão, en tre os
anos de 2019 e 2020, 42% dos es ta giá ri os fo ram con tra- 
ta dos co mo co la bo ra do res da em pre sa. Nos úl ti mos 15
anos a dis tri bui do ra já con tra tou mais de 800 es ta giá ri- 
os, por meio des te pro gra ma, e mui tos já ocu pam car gos
de li de ran ça den tro da em pre sa. So men te nes te iní cio
de ano, 08 es ta giá ri os já fo ram efe ti va dos co mo co la bo- 
ra do res.

São Luís, quarta-feira, 6 de outubro de 2021

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


oimparcial.com.br VIDA Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br 9

Juíza, representante de cartório e noivos participaram da cerimônia de casa, pelo
aparelho celular, via aplicativo de trocas de mensagens: o WhatsApp

Aces so ao cré di to

Pers pec ti va pro fis si o nal

PELO WHATSAPP

Casados oficialmente
via app na Internet

Se há al gu mas dé ca das dis ses sem
que no fu tu ro os noi vos se ri am ca sa- 
dos pe lo te le fo ne era fá cil de crer? Pois
a tec no lo gia pro por ci o nal is so. Com
as res tri ções ain da im pos tas pe la pan- 
de mia de Co vid-19, foi pe lo apli ca ti vo
de men sa gens What sApp que do ze ca- 
sais evan gé li cos se uni ram em ca sa- 
men to ci vil co mu ni tá rio. A ce rimô nia
foi re a li za da no dia 29 de se tem bro, às
17h, pe la 5ª Va ra da Fa mí lia de São
Luís.

A juí za Ma ria do So cor ro Men don- 
ça Car nei ro, ti tu lar da va ra, pre si diu a
ce rimô nia di re to de sua re si dên cia,
com a co la bo ra ção da re pre sen tan te
do car tó rio, Ta mar Fei to sa Sá. 

Os ca sais dis se ram o “sim” di an te
da juí za, na com pa nhia dos seus fa mi- 
li a res e du as tes te mu nhas por ca sal,
tam bém de su as ca sas. 

Um dos ca sais mais ido sos, já com

dois fi lhos ado les cen tes, Jo sé de Ari- 
ma téia de Sou sa e Pa trí cia Be zer ra, se
ves ti ram a ca rá ter e pro vi den ci a ram
bo lo nup ci al e de co ra ção es pe ci al pa- 
ra a ce rimô nia.

Após o pra zo ofi ci al os ca sa dos re- 
ce be rão as cer ti dões de ca sa men to,
na se de do Car tó rio de Re gis tro Ci vil
da 4ª Zo na (Cohab).

Se gun do in for ma ções da se cre ta ria
ju di ci al da va ra, es ses ca sais de ve ri am
ter par ti ci pa do de uma so le ni da de em
24 de abril do ano pas sa do, com mais
58 ca sais mem bros da Igre ja As sem- 
bleia de Deus, do bair ro An jo da Guar- 
da, mas, de vi do ao iní cio da pan de- 
mia pe lo co ro na ví rus em mar ço da- 
que le ano, o ca sa men to pre sen ci al
dei xou de ser re a li za do pe la va ra.

Fi na li za do o ma trimô nio, a ofi ci a la
de re gis tro cer ti fi cou no pro ces so de
ha bi li ta ção que a ce le bra ção ocor reu

por vi de o con fe rên cia, e ane xou ao
pro ces so de ha bi li ta ção fo tos das te las
dos ce lu la res com a ima gem da ses são
vir tu al da ce le bra ção, pa ra com pro var
a re a li za ção do ato na va ra.

A ce le bra ção do ca sa men to vir tu al
foi as se gu ra da pe la Por ta ria-TJ nº
3365/2021. 

A juí za con si de rou o De cre to Es ta- 
du al nº 35.672, de 19 de mar ço de
2020, que de cla rou si tu a ção de ca la-
mi da de no Es ta do do Ma ra nhão, em
de cor rên cia da pan de mia pe lo co ro- 
na ví rus, que ain da não foi su pe ra da. 

Os pro ce di men tos pa ra a re a li za-
ção de ce rimô ni as de ca sa men to ci vil
pe la Jus ti ça de 1º Grau no Es ta do do
Ma ra nhão, na mo da li da de vir tu al, pe- 
lo sis te ma de vi de o con fe rên cia, fo ram
re gu la men ta dos pe la Cor re ge do ria
Ge ral da Jus ti ça, nos Pro vi men tos
23/2020 e 20/2021.

SÃO LUÍS

Intenção de Consumo avança em setembro

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.

Mes mo com a re to ma da gra du al da
eco no mia, a in ten ção do con su mo
per ma ne ce pes si mis ta (abai xo dos
100 pon tos), in di can do que as fa mí li- 
as lu do vi cen ses ain da não vis lum- 
bram for te oti mis mo no ce ná rio lo cal.
Aque las com ren da men sal de até 10
sa lá ri os-mí ni mos sen tem de ma nei ra
sig ni fi ca ti va a al ta dos pre ços, acir ran- 
do o cus to de vi da do més ti co, fa tor
que im pe de uma pro je ção po si ti va
mais ace le ra da.

No en tan to, res sal ta-se que, com a
pro xi mi da de das da tas sa zo nais de
fim de ano, o ín di ce de com pras pa ra o
co mér cio tem ten dên cia de me lho ra,
in cen ti va do, es pe ci al men te, pe lo Dia
das Cri an ças e Na tal. “É ne ces sá rio ter

cau te la e en xer gar es te cres ci men to
co mo uma re to ma da gra da ti va ao
mo men to pré-pan dê mi co, pe lo qual
ha via me nor pres são in fla ci o ná ria, ta- 
xa de ju ros mais bai xas e câm bio em
me no res pa ta ma res do que o atu al”,
res sal ta o pre si den te da Fe co mér cio-
MA, Jo sé Ar tei ro.

Aos pou cos, a ex pec ta ti va de com- 
pra das fa mí li as tem cres ci do. Na ava- 
li a ção da sé rie his tó ri ca de 2021, se- 
tem bro apre sen ta o me lhor re sul ta do
do ano. Em ja nei ro, a pes qui sa mar ca- 
va 54,3 pon tos, ou se ja, hou ve um sal- 
to de 22,4% até aqui. Os efei tos ne ga ti- 
vos da pan de mia na vi da do con su mi- 
dor são ain da mais ex pres si vos quan- 
do fei ta a com pa ra ção de se tem bro
des te ano com o mes mo pe río do do
ano pas sa do. De lá pa ra cá, o cres ci- 
men to re la ti vo foi de 33,8%.

O su bin di ca dor de ‘com pras a pra- 
zo’ se guiu a ten dên cia do ín di ce ge ral
da in ten ção de con su mo na per cep- 
ção do con su mi dor, ten do va ri a ção
po si ti va de 3,88% na com pa ra ção
com agos to. É pre ci so sa li en tar que a
es ca la da dos ju ros pa ra con ter a pres- 
são no ní vel de pre ços, em es pe ci al os
dos ali men tos, con tri bui pa ra que es- 

te cres ci men to se ja em pro por ções
me no res, com ex pec ta ti va de va ri a ção
de 2,5% ao mês. A ele va ção dos ju ros
pa ra con ter a in fla ção, que en cer rou o
mês de se tem bro com 6,25%, ten de a
dei xar os ju ros ban cá ri os tam bém
mais al tos, o que di fi cul ta o aces so ao
cré di to pa ra as fa mí li as ma ra nhen ses
que de se ja rem com prar a pra zo.

O in di ca dor de ‘Pers pec ti va Pro fis-
si o nal’, que mos tra a ava li a ção que
con su mi dor faz acer ca das me lho ri as
tra ba lhis tas pa ra os pró xi mos seis me-
ses, se gue oti mis ta (aci ma dos 100
pon tos) pe lo se gun do mês con se cu ti-
vo nes te ano. Em se tem bro, o ín di ce
ge ral foi de 111,6 pon tos, um cres ci- 
men to de 6,3 pon tos em re la ção ao
mês an te ri or, que equi va le a uma ace-
le ra ção de 5,98%, in cen ti va do, prin ci- 
pal men te, pe la me lho ra na ex pec ta ti- 
va das fa mí li as com ren da de até dez
(10) sa lá ri os-mí ni mos. Es ta pers pec ti- 
va ser ve co mo ba li za dor das ex pec ta- 
ti vas ge rais do mer ca do de tra ba lho e
ren da fa mi li ar, pois a me lho ra no ní- 
vel de em pre go, que au to ma ti ca men- 
te de cor re em au men to no ní vel de
ren da, é re ver ti da, so bre tu do, em con- 
su mo.

• Bair ro de Fá ti ma: Cen tro de En si no Ge ne ral Arthur
Car va lho (Rua Ar man do Vi ei ra Sil va)
• Li ber da de: Qua dra de es por tes do Ins ti tu to Izi a ne
(Ave ni da Má rio An dre az za, ao la do do Vi va/pon to fi nal
de ôni bus).

DE GRAÇA

São Luís recebe Cadastro
para Troca de Geladeiras

O CADASTRO OCORRE ATÉ HOJE DAS 8H ÀS 17H30.

O pro gra ma de efi ci ên cia ener gé ti ca E+ Ge la dei ra No- 
va da Equa to ri al Ma ra nhão es tá em São Luís! Es ta é uma
ini ci a ti va que faz par te do pro gra ma de Efi ci ên cia Ener- 
gé ti ca da ANE EL (Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca)
– PEE/ANE EL. O pro je to tem co mo ob je ti vo opor tu ni zar
aos cli en tes de bai xa ren da a tro ca de uma ge la dei ra an- 
ti ga, que con so me mui ta ener gia, por um mo de lo no vo e
mais econô mi co. O ca das tro ocor re re até ho je, dia 6 de
ou tu bro (quar ta-fei ra), das 8h às 17h30, nas se guin tes
lo ca li da des:

Ao to do se rão sor te a das 100 ge la dei ras aos mo ra do res
de São Luís e pa ra con cor rer ao sor teio, o cli en te pre ci sa
ser o ti tu lar da con ta, es tar em dia com a Equa to ri al, ser
mo ra dor de São Luís e pos suir uma ge la dei ra ve lha, em
fun ci o na men to, pois se rá ne ces sá rio pa ra re a li zar a tro- 
ca, ca so se ja sor te a do. Além dis so, é pre ci so le var a úl ti- 
ma con ta de ener gia elé tri ca, jun ta men te com o RG, CPF
e o Nú me ro de Ins cri ção So ci al (NIS), atu a li za do.

O sor teio dos re fri ge ra do res, bem co mo a di vul ga ção
da lis ta dos ga nha do res, acon te ce rá ama nhã, na quin ta-
fei ra (7), no mes mo lo cal dos ca das tros.

Du ran te a ação, tam bém se rá pos sí vel fa zer a tro ca de
até cin co lâm pa das in can des cen tes ou flu o res cen tes
por lâm pa das no vas de LED (é pre ci so le var as lâm pa das
an ti gas). Ha ve rá tam bém o ca das tro da Ta ri fa So ci al Bai- 
xa Ren da (Pro gra ma que dá des con tos de até 65% na
con ta de ener gia), ne go ci a ções de dé bi tos e atu a li za ção
ca das tral.

ON-LINE

Inscrições para curso de
mototaxista até dia 11

O CURSO É ON-LINE  E TEM A DURAÇÃO DE 30 HORAS

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.

O cur so on-li ne de mo to ta xis ta e mo to fre tis ta tem a
du ra ção de 30 ho ras, e ofe re ce cer ti fi ca ção jun to ao Re- 
gis tro de Na ci o nal de Car tei ras de Ha bi li ta ção. Um dos
cri té ri os pa ra par ti ci par é ter pe lo me nos dois anos de
ha bi li ta ção na ca te go ria “A”. Ao fi nal do cur so, além do
cer ti fi ca do de con clu são, o mo to ci clis ta re ce be rá um ca- 
pa ce te e um co le te de se gu ran ça.

O di re tor-ge ral do De tran-MA, Fran cis co Na gib, des- 
ta ca que o ob je ti vo des se cur so é ofe re cer mais se gu ran- 
ça pa ra os mo to ci clis tas que uti li zam o seu veí cu lo pa ra
ti rar o sus ten to das su as fa mí li as. “Nós en ten de mos que,
atra vés da ca pa ci ta ção qua li fi ca da de mo to ci clis tas, es- 
ta mos con tri buin do pa ra a se gu ran ça dos mo to ta xis tas
e mo to fren tis tas”, afir mou. As ins cri ções pa ra o cur so
on-li ne de ca pa ci ta ção pa ra mo to ta xis tas e mo to fre tis ta
po dem ser fei tas gra tui ta men te no si te ofi ci al do De- 
tran-MA (de tran.ma.gov.br).

São Luís, quarta-feira, 6 de outubro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Nas redes sociais havia uma polêmica sobre a aplicação da portaria da CBF sobre a
presença do torcedor visitante com a camisa do clube de coração 

NE RES PIN TO Dis pen sa de atle tas

Jack son po de jo gar

SÉRIE B

Sampaio recua e “abre”
Castelão para vascaínos

A
pós a gran de po lê mi ca, on de
tor ce do res de ti me ad ver sá rio
não po de ria com pa re cer no
Es tá dio Cas te lão com a ca mi- 

sa do clu be de co ra ção, o pre si den te
do Sam paio Cor rêa, Sér gio Fro ta, dis- 
se on tem à re por ta gem de O Im par ci- 
al, que o tor ce dor do Vas co da Ga ma,
que for ao es tá dio, no seu en ten di- 
men to, po de usar a ca mi sa do Cruz- 
mal ti no. Nas re des so ci ais, ha via uma
po lê mi ca so bre a apli ca ção da por ta- 
ria da CBF so bre a pre sen ça do tor ce- 
dor vi si tan te. “Sim, a tor ci da do Vas co
po de ir. Acho que qual quer pes soa po- 
de se ma ni fes tar da ma nei ra que qui- 
ser. O pro to co lo da CBF, eu en ten do
co mo sen do mais uma me di da res tri- 
ti va, quan do a pes soa vi er de ou tro es- 
ta do, o que não é o ca so. Eu acho que o
tor ce dor po de usar a ca mi sa que ele
qui ser. Tem que se guir os pro to co los
de saú de e res pei tar o tor ce dor que
tor ce por ou tro ti me”, de cla rou Fro ta.
O clu be uti li zou as re des so ci ais pa ra
se pro nun ci ar:

A que da de pro du ção do Sam paio
Cor rêa na Sé rie D do Cam pe o na to
Bra si lei ro co me ça a ter con sequên ci- 
as que afe tam di re ta men te o elen co.
On tem, o pre si den te Sér gio Fro ta in- 
for mou que nas pró xi mas ho ras vai
ofi ci a li zar a dis pen sa de qua tro pro- 
fis si o nais que não vêm cor res pon- 
den do às ex pec ta ti vas. Fro ta não quis
adi an tar os no mes dos atle tas dis pen- 
sá veis, pois ain da aguar da um re la tó- 
rio do de par ta men to mé di co pa ra ve- 
ri fi car a si tu a ção da saú de de ca da um
de les.

Fro ta tam bém não es tá alheio à
atu a ção da co mis são téc ni ca e já te ve
uma con ver sa com o téc ni co Fe li pe
Su ri an, que não che gou a ser ame a ça- 
do, mas co bra do e aler ta do so bre a
apro xi ma ção do clu be com o úl ti mo
co lo ca do da zo na de re bai xa men to e
da dis tân cia que foi re du zi da pa ra o
G4. Com 37 pon tos, o Tri co lor es tá dis- 
tan te 11 pon tos do Goiás (quar to co- 
lo ca do), que tem 48. Já o pri mei ro do
Z4 é o Lon dri na, que tem 30 pon tos,
ou se ja, uma di fe ren ça de ape nas se te.

De pois da de le ga ção re tor nar a São
Luís na se gun da-fei ra à noi te, on tem o
clu be ini ci ou a pre pa ra ção pa ra o jo go
con tra o Vas co da Ga ma, mar ca do pa- 
ra às 21h do pró xi mo sá ba do, no Es tá- 
dio Cas te lão. A equi pe de ve rá ter no- 
vas mu dan ças em to dos os se to res. Na
de fe sa, sai Joé cio e vol ta Alan Go dói. O
ata can te Jack son, que che gou a re ce- 
ber um car tão ver me lho de pois do jo- 
go, por ter ati ra do a bo la na di re ção de
um jo ga dor lon dri nen se, não foi pu ni- 

do. O ár bi tro anu lou a pu ni ção ao ser
con ven ci do, lo go de pois, de que a ati- 
tu de não foi do lo sa. As no vi da des se- 
rão as vol tas de Eloir e Pi men ti nha.

Sim, a tor ci da do Vas co

po de ir. Acho que

qual quer pes soa po de se

ma ni fes tar da ma nei ra

que qui ser. O pro to co lo

da CBF, eu en ten do

co mo sen do mais uma

me di da res tri ti va,

quan do a pes soa vi er de

ou tro es ta do, o que não é

o ca so

CONTRA O RETRÔ-PE

Moto fica sem Ted Love
na Pré-Copa do Nordeste

TED LOVE SE TRANSFERIU PARA UMA EQUIPE PAULISTA.

O Mo to Club não de ve rá ter o meia Ted Lo ve no jo go
do pró xi mo dia 13, pe la Pré-Co pa do Nor des te, con tra o
Re trô-PE. O jo ga dor es tá sen do trans fe ri do pa ra um clu- 
be do in te ri or de São Pau lo, se gun do in for mou à di re to- 
ria ru bro-ne gra. Lo ve foi o prin ci pal ar ti lhei ro mo ten se
na Sé rie D do Bra si lei ro, com seis gols.

Ou tros jo ga do res po de rão res cin dir con tra tos nas
pró xi mas ho ras, sen do des li ga dos por de fi ci ên cia téc ni- 
ca, mas al guns es ta ri am acer tan do a trans fe rên cia pa ra
clu bes de ou tros es ta dos. Já o téc ni co Zé Au gus to de ve rá
ser man ti do no car go e se re a pre sen ta pa ra co man dar o
trei na men to des ta quar ta-fei ra. A di re to ria en ten de que
não há ne ces si da de de mu dar de trei na dor nes te mo- 
men to, de vi do ao pou co tem po que res ta pa ra pre pa ra- 
ção com vis tas à com pe ti ção re gi o nal. Res ta ape nas
uma se ma na de tra ba lho.

O jo go con tra o Re trô se rá no Es tá dio Nho zi nho San- 
tos, às 15h30. Ini ci al men te, a ta be la mar ca va 19h, mas a
pe di do do clu be ma ra nhen se foi mo di fi ca do o ho rá rio
de vi do à fal ta de ilu mi na ção na pra ça es por ti va da Vi la
Pas sos. Se pas sar pe lo ti me per nam bu ca no, o Mo to ain- 
da faz ou tro jo go eli mi na tó rio, con tra o Amé ri ca-RN e
de pois mais um ad ver sá rio pa ra che gar à dis pu ta de fi ni- 
ti va do Nor des tão.

Uma ou tra pre o cu pa ção do de par ta men to ju rí di co
ru bro-ne gro é com os efei tos do re la tó rio do ár bi tro gaú- 
cho que api tou a par ti da do úl ti mo do min go. Ro ger
Gou lart, do Rio Gran de do Sul, re la tou na sú mu la que a
tor ci da mo ten se te ve  in ter ven ções an ti des por ti vas no
trans cor rer da par ti da. Se gun do ele, num pri mei ro mo- 
men to, aos 8 mi nu tos do se gun do tem po, a par ti da foi
pa ra li sa da pa ra re ti ra da de uma gar ra fa de água e uma
la ta de cer ve ja ar re mes sa da pe la tor ci da do Mo to Club
em di re ção ao as sis ten te nú me ro 2, Ti a go Au gus to Kap- 
pes Di el, que não foi atin gi do. O jo go foi rei ni ci a do nor- 
mal men te após o re co lhi men to dos ob je tos”.  (N.P)

Pre mi a ção
• 1º lu gar (tro féu, me da lhas e pre mi a ção
de R$ 20 mil)
• 2º lu gar (tro féu, me da lhas e pre mi a ção
de R$ 12 mil)
• 3º lu gar (tro féu, me da lhas e pre mi a ção
de R$ 6 mil)
• 4º, 5º e 6º lu gar (pre mi a ção de R$ 4 mil)
• 7º ao 16º lu gar (pre mi a ção de R$ 2 mil)

R$ 70 MIL EM PREMIAÇÕES

Copa Quilombola em 16 municípios
O Go ver no do Ma ra nhão, em par ce ria

com o Ins ti tu to de So li da ri e da de e In clu são
So ci al (So lis) e o Gru po Ma teus, lan çou
nes ta se gun da-fei ra (4) a ter cei ra edi ção da
Co pa Qui lom bo la de Fu te bol – Tro féu Ne- 
gro Cos me. São 16 mu ni cí pi os en vol vi dos
no pro je to, que es pe ra mo bi li zar mais de
3,5 mil pes so as – en tre atle tas, cor po téc ni- 
co e or ga ni za ção – e dis tri buir R$ 70 mil em
pre mi a ções.

Se gun do o vi ce-go ver na dor Car los Bran- 
dão, o es por te tem um pa pel fun da men tal
tan to no com ba te ao ra cis mo quan to na li- 
ga ção en tre as co mu ni da des. “A Co pa Qui- 
lom bo la va lo ri za, pres ti gia e faz o in ter- 
câm bio en tre as co mu ni da des. Nós te mos
aqui 16 mu ni cí pi os, en vol vi men to de cer ca
de 3,5 mil pes so as, quem sa be nós des co- 
bri mos no vos ta len tos!? O es por te es tá sen- 
do pra ti ca do pe las co mu ni da de e nós, co- 
mo go ver no, va lo ri za mos. Es sa Co pa já
acon te ceu em 2016, 2018, e ago ra es ta mos
re pe tin do, for ta le cen do o es por te e a co- 
mu ni da des tra di ci o nais”, dis se.

Par ti ci pam do cam pe o na to Ica tu, Ita pe- 
cu ru Mi rim, Ana ja tu ba, Co dó, Olin da No- 
va, Ma ti nha, Cu ru ru pu, Mon ção, Al cân ta- 
ra, Ser ra no do Ma ra nhão, Var gem Gran de,
São Ben to, San ta He le na, Gui ma rães, Pe ri- 
to ró e San ta Ri ta.

Pa ra Ger son Pi nhei ro, se cre tá rio do Es- 

ta do de Igual da de Ra ci al, o cam pe o na to
res ga ta a his tó ria do po vo qui lom bo la e
reu ni fi ca o sen ti men to de per ten ci men to
dos po vos tra di ci o nais. “Não se tra ta só de
or ga ni zar os jo gos de fu te bol e sim de re a li- 
zar um pro ces so de pro fun di da de e de co- 
nhe ci men to da cul tu ra do Es ta do, que per- 
mi te a in te gra ção do po vo ne gro do Ma ra- 
nhão, jun ta men te com os ou tros po vos tra- 
di ci o nais no de sen vol vi men to do Es ta do,
um Es ta do que nós que re mos de sen vol vi- 
do pa ra to das as et ni as”, de cla rou.

De acor do com o re gu la men to, ca da ci- 
da de re a li za rá uma com pe ti ção in ter na pa- 
ra es co lher o re pre sen tan te que dis pu ta rá
as par ti das fi nais na ca pi tal São Luís. O tor- 
neio co me ça ago ra, em ou tu bro, e vai até
ja nei ro de 2022 e tem co mo ob je ti vo cen- 
tral pro mo ver o in ter câm bio es por ti vo, cul- 
tu ral e a au to es ti ma en tre as co mu ni da des
qui lom bo las, in cen ti var a prá ti ca es por ti va
e des per tar o sen ti men to de per ten ci men- 
to.

A Co pa Qui lom bo la

va lo ri za, pres ti gia e faz o

in ter câm bio en tre as

co mu ni da des. Nós te mos

aqui 16 mu ni cí pi os,

en vol vi men to de cer ca de

3,5 mil pes so as,

ARTHUR EVER TON
Es pe ci al pa ra O Im par ci al

Ta be la de jo gos
• 9/10 (Sá ba do) / Cam po do São Be ne di to
• 15h30 – Flu mi nen se x Ami gos da Cohab
(quar tas de fi nal)
• 9/10 (Sá ba do) / Cam po do Bar ra di ço
• 15h30 – Es co li nha Pe ni el x Vi la Ju ven tus
(quar tas de fi nal)
• 10/10 (Do min go) / Cam po do São Be ne -
di to
• 15h30 – Pa ne li nha x Jar dim Bra sí lia
(quar tas de fi nal)
• 10/10 (Do min go) / Cam po do
Barradiço15h30 – Amé ri ca Sab bak x LL
So lar (quar tas de fi nal)

COPA SANTA INÊS

Definida as quartas de final 

Das 16 equi pes que ini ci a ram a se gun- 
da edi ção da Co pa San ta Inês de Fu te bol
Ama dor, ape nas 8 equi pes per ma ne cem
na dis pu ta pa ra a con quis ta do tí tu lo. No
úl ti mo fi nal de se ma na, fo ram de fi ni dos
os ti mes clas si fi ca dos pa ra as quar tas de
fi nal: Amé ri ca Sab bak Ami gos da Cohab,
Es co li nha Pe ni el, Flu mi nen se, Jar dim
Bra sí lia, LL So lar, Pa ne li nha e Vi la Ju ven- 
tus ga nha ram seus con fron tos e avan ça- 
ram no tor neio.

O pri mei ro ti me a che gar às quar tas de
fi nal foi o Pa ne li nha, que ven ceu seu du e- 
lo com mui tas di fi cul da des con tra o São
Ca e ta no. pe lo pla car de 2 a 1 e te rá co mo
ad ver sá rio na pró xi ma fa se o Jar dim Bra- 
sí lia, que pre ci sou das dis pu tas de pê nal- 
tis pa ra eli mi nar o São Cris tó vão e se clas- 
si fi car pa ra as quar tas de fi nal.

A equi pe dos Ami gos da Cohab, que
ven ceu o Rio Bran co, te rá pe la fren te, na
pró xi ma fa se eli mi na tó ria, o Flu mi nen se,
que che ga às quar tas de fi nal após pas sar
pe lo São Be ne di to em um jo ga ço de ci di do
nos pê nal tis (4 a 3) após em pa te por 2 a 2
no tem po nor mal.

A Es co li nha Pe ni el, que eli mi nou o

Coheb por 2 a 0, te rá co mo ad ver sá rio à Vi- 
la Ju ven tus, equi pe que der ro tou o Ae ro- 
por to por 5 a 3. O LL So lar, que eli mi nou o
Bo ta fo go, com uma vi tó ria por 3 a 0, vai
en ca rar o Amé ri ca Sab bak nas quar tas de
fi nal, que su pe rou o Rua 15 pe lo pla car de
2 a 1.

A fa se de quar tas de fi nal te rá jo gos tan- 
to no sá ba do (9) quan to no do min go (10),
com par ti das nos cam pos do Bar ra di ço e
do São Be ne di to, em San ta Inês. Os ven ce- 
do res das par ti das avan çam às se mi fi nais
do tor neio. Tu do so bre a Co pa San ta Inês
de Fu te bol Ama dor es tá dis po ní vel nas re- 
des ofi ci ais do even to (@co pa san tai nes).

São Luís, quarta-feira, 6 de outubro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Veja alguns dos melhores livros de ficção, entre fantasia, aventura e ação, para fazer sua
lista de títulos desejados aumentar

LEITURA

8 sagas que vão te
prender do início ao fim

Q
uem gos ta de ler, sa be que
ser pe go por uma boa tri lo- 
gia ou sa ga li te rá ria é al go
que mu da a vi da do lei tor!

Vo cê não tem von ta de de fa zer na da
até ter mi nar de ler a sé rie com ple ta e,
cla ro, faz te o ri as so bre o que irá acon- 
te cer na que le uni ver so du ran te to do o
tem po da lei tu ra. Trou xe mos al guns
dos me lho res li vros de fic ção, en tre
fan ta sia, aven tu ra e ação, pa ra fa zer
sua lis ta de tí tu los de se ja dos au men- 
tar! Al guns de les ain da pos su em
adap ta ções pa ra TV ou ci ne ma dis po- 
ní veis ou que es tão por vir.

Tri lo gia Som bra e Os sos
Ali na é uma ór fã que a vi da in tei ra

acre di tou não ter po de res e, en quan to
se pre pa ra va pa ra atra ves sar a mis te- 
ri o sa Do bra das Som bras, seu po der
se re ve la: ela é uma Con ju ra do ra da
Luz. Com is so, ela é le va da pa ra trei- 
nar com ou tros Grishas (hu ma nos
com po de res) e se apro xi mar do Dar- 
kling, um ge ne ral mis te ri o so, que
quer usar seu po der pa ra aca bar com
a Do bra, que di vi de Rak va.

A sé rie pos sui três li vros: “Som bra e
Os sos”, “Sol e Tor men ta” e “Ruí na e
As cen são”, to dos já lan ça dos no Bra- 
sil, pe la edi to ra Pla ne ta.

As Bru mas de Ava lon
A sé rie de li vros As Bru mas de Ava- 

lon é um clás si co, que fi gu ra en tre os
me lho res li vros de aven tu ra e fan ta- 
sia, com qua tro pu bli ca ções, da au to- 
ra Ma ri on Zim mer Bradley. Os li vros
con tam a len da ar tu ri a na, a par tir da
pers pec ti va das mu lhe res: Gui ne ve re,
Mor ga na e Mor gau se.

Os li vros são: “A Se nho ra da Ma gia”,
“A Gran de Rai nha”, “O Ga mo Rei” e “O
Pri si o nei ro da Ár vo re”. Ape sar de ser
uma sé rie de li vros lan ça da em 1979, a
au to ra abor da te mas ain da mui to re- 

le van tes, co mo o po der fe mi ni no, sua
in fluên cia e tam bém a ho mos se xu a li- 
da de.

Du na
Du na é con si de ra do um dos me- 

lho res li vros de fic ção ci en tí fi ca, co- 
nhe ci do por ser a tri lo gia mais ven di- 
da do gê ne ro em to da a his tó ria! O fo- 
co da nar ra ti va é o con fli to en tre três
fa mí li as no bres: A Ca sa Im pe ri al Cor- 
ri no, Ca sa Atrei des e a Ca sa Har kon- 
nen. O im pe ra dor da ca sa Cor ri no vê
um dos Du ques de Atrei des co mo
uma ame a ça, de ci din do que ela de ve
ser des truí da.

A sé rie, que con ta com os tí tu- 
los “Du na”, “O Mes si as de Du na”, “Os
Fi lhos de Du na”, “O Im pe ra dor-Deus
de Du na”, “Os He re ges de Du na” e “As
Her dei ras de Du na”.

Jo gos vo ra zes
Jo gos Vo ra zes con ta a his tó ria de

Kat niss, uma ga ro ta do Dis tri to 12,
que se ofe re ce pa ra par ti ci par dos Jo- 
gos Vo ra zes, uma com pe ti ção en tre 12
du plas de ca da dis tri to e que so men te
um po de so bre vi ver no fi nal, no lu gar
de sua ir mã. En tre tan to, mui to acon- 
te ce du ran te a com pe ti ção, fa zen do o
lei tor de vo rar ca da um dos três li vros
da tri lo gia, sem pa rar. São eles: “Jo gos
Vo ra zes”, “Em Cha mas” e “Es pe ran- 
ça”.

O Cei fa dor
Nes ta tri lo gia, a hu ma ni da de ven- 

ceu: não há mais fo me, do en ças, guer- 
ras e nem mes mo a mor te. Ago ra, ape- 
nas os Cei fa do res es co lhem quem
mor re e quem não. Po rém, pa ra es se
tra ba lho, ape nas uma pes soa é trei na- 
da por vez, pa ra to mar o lu gar do an ti- 
go Cei fa dor.

Ci tra e Rowan são os dois ado les- 
cen tes que es tão sen do trei na dos pa ra
o tra ba lho de ma tar pes so as na ter ra e,

co mo são uma du pla, no fim do trei- 
na men to, ape nas um po de rá se tor nar
o Cei fa dor.

Fi lhos de San gue e Os so
Por or dem de um rei cru el, to da a

ma gia de Orïsha de sa pa re ceu. Ago ra,
os Ma gi vi ra ram al vos e to dos mor re-
ram, as sim Zé li se tor nou uma ór fã, e
as pes so as sem es pe ran ça. Po rém, tu- 
do mu da quan do a jo vem vê uma
chan ce de tra zer a ma gia de vol ta.

O li vro faz par te da sé rie Orïsha, da
au to ra To mi Adeyemi, que es tá sen do
adap ta da pa ra o ci ne ma. Sua sequên- 
cia se cha ma “Fi lhos de Vir tu de e Vin- 
gan ça”, e são os dois úni cos lan ça dos
no Bra sil até ago ra.

O Guia dos Mo chi lei ros das Ga lá- 
xi as

Es sa sé rie de li vros en can ta lei to res
há ge ra ções, com uma mis tu ra de co-
mé dia e fic ção ci en tí fi ca bem fan tás ti- 
ca! Arthur tem a sua ca sa e o pla ne ta
Ter ra des truí dos, lo go de pois, seu me-
lhor ami go se re ve la um ali e ní ge na, o
que dá ini cio a uma gran de aven tu ra.
A sé rie pos sui cin co li vros ofi ci ais, es- 
cri tos por Dou glas Adams, e um li vro
ex tra, es cri to por Eoin Col fer. Além
dis so, a sé rie ga nhou uma adap ta ção
ci ne ma to grá fi ca, que di vi de bas tan te
a opi nião dos fãs dos li vros.

Fun da ção
A Fun da ção é uma das gran des sa- 

gas pa ra ler de fic ção ci en tí fi ca. Es cri- 
ta por Isa ac Asi mov, o pri mei ro vo lu-
me de Fun da ção reú ne oi to his tó ri as
des se uni ver so dis tó pi co, sua sequên- 
cia, se cha ma “Fun da ção e Im pé rio”, e
o úl ti mo li vro se cha ma “Se gun da
Fun da ção”.

Asi mov ain da es cre veu qua tro
sequên ci as: “Li mi tes da Fun da ção”,
“Fun da ção e Ter ra”, “Pre lú dio pa ra
Fun da ção” e “Ori gens da Fun da ção”.

CULTURA

Divulgados resultados de 8 editais da Lei Aldir Blanc

Au di o vi su al, Te a tro e Cir co e Ar tes 
Plás ti cas en tram na fa se de re cur so

Nes ta ter ça-fei ra (5), a Se cre ta ria de 
Es ta do da Cul tu ra (Sec ma) di vul gou 
os re sul ta dos de mais oi to edi tais da 
Lei Al dir Blanc no Ma ra nhão (Lei 
14.017/20). Es tão dis po ní veis no si te 
da Sec ma (cul tu ra.ma.gov.br) os no- 
mes das pro pos tas ar tís ti cas ha bi li ta- 
das nos se guin tes edi tais: Co ne xão Ar- 
te sa na to, Co ne xão Ga mes, Co ne xão 
Mú si ca, Co ne xão Li te ra tu ra e Pro je- 
tos. Tam bém fo ram di vul ga dos os re- 
sul ta dos pre li mi na res dos edi tais Co- 
ne xão Au di o vi su al, Co ne xão Te a tro e 
Cir co e Co ne xão Ar tes Plás ti cas.

Nos re sul ta dos dos edi tais Co ne xão 
Ar te sa na to, Co ne xão Ga mes, Co ne xão 
Mú si ca, Co ne xão Li te ra tu ra e Pro je- 
tos, cons tam os pro je tos de fe ri dos 
após a fa se re cur sal, pe río do em que 
os can di da tos so li ci ta ram no va ava li- 
a ção dos pro je tos sub me ti dos ou cor- 
ri gi ram da dos ca das trais.

As pro pos tas ha bi li ta das nes ses 
edi tais par tem ago ra pa ra a úl ti ma 
eta pa do pro ces so: a aná li se ar tís ti ca.

Pa ra con fe rir a lis ta dos 

ha bi li ta dos bas ta vi si tar 

o si te da Sec ma e cli car 

no ban ner da Lei Al dir 

Blanc – ban ner na cor 

ver de.

No ca so do re sul ta do pre li mi nar 
dos edi tais Co ne xão Au di o vi su al, Co- 
ne xão Te a tro e Cir co e Co ne xão Ar tes 
Plás ti cas, can di da tos que quei ram

AS PROPOSTAS HABILITADAS  PARTEM AGORA PARA A ÚLTIMA ETAPA DO PROCESSO

uma re a va li a ção dos seus pro je tos po- 
de rão sub me ter pe di do de re cur so ou 
atu a li zar da dos ca das trais na pla ta- 
for ma ele trô ni ca lei al dir blanc.sec- 
ma.ma.gov.br en tre es ta ter ça-fei ra (5) 
até quin ta-fei ra (7). No cam po RE- 
CUR SO da pla ta for ma, os can di da tos 
não ha bi li ta dos po dem ve ri fi car os 
mo ti vos (uma do cu men ta ção in cor- 
re ta, por exem plo) que in va li da ram o 
pro je to.

Ar te sa na to, Ga mes, Mú si ca, Li te ra- 
tu ra e Pro je tos: se le ção ar tís ti ca e con- 
tra par ti da Já os pro je tos ha bi li ta dos 
nos edi tais Co ne xão Ar te sa na to, Co- 
ne xão Ga mes, Co ne xão Mú si ca, Co- 
ne xão Li te ra tu ra e Pro je tos pas sa rão 
ago ra pe la Co mis são de Se le ção da Lei 
Al dir Blanc no Ma ra nhão, que vai 
men su rar, por exem plo, a con tri bui- 
ção ar tís ti ca e cul tu ral dos pro je tos.

Os pro po nen tes que 

ti ve rem su as pro pos tas 

de fe ri das nas fa ses de 

ha bi li ta ção e tam bém 

pe la Co mis são de 

Se le ção de ve rão, ao 

tér mi no do pro ces so, 

com pro var a exe cu ção 

dos seus pro je tos.

Mas aten ção! Ca da edi tal pos sui 
pra zos e exi gên ci as es pe cí fi cos pa ra 
fins de com pro va ção de exe cu ção ou 
a tí tu lo de con tra par ti da. Aces se o si te 
da Sec ma e fi que aten to às re gras de 
ca da um dos edi tais.

MÚSICA

Célia Sampaio lança
single “Ela”

CÉLIA SAMPAIO FARÁ APRESENTAÇÃO PARA LANÇAR O SINGLE

A li te ra ta e po e ti za Ma ria Fir mi na dos Reis re ver be ra
em su as obras sen ti men tos co mo amor, be le za, união e
re sis tên cia con tra o ra cis mo, tra zen do ver sos que po- 
ten ci a li zam a po e sia ro mân ti ca afro bra si lei ra pro du zi- 
da no Ma ra nhão en tre o fi nal do sé cu lo XIX e iní cio do
sé cu lo XX.

A po e sia “Ela” de Fir mi na foi mu si ca da pe la can to ra e
com po si to ra pa rai ba na So cor ro Li ra, que re a li za tra ba- 
lho de pes qui sa en vol ven do li te ra tu ra e mú si ca bra si lei- 
ra, sen do au to ra de di ver sos ál buns; ten do ce di do gra- 
tui ta men te seu tra ba lho pa ra a nos sa que ri da Da ma do
Reg gae.

Em qua se 30 anos de car 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,  as sim co mo tam bém cons ci en ti za- 
ção so bre a im por tân cia da mu lher ne gra na so ci e da de e
de mais lu tas das ca ma das po pu la res afro-in dí ge nas.

Es se re gis tro fo no grá fi co foi pro du zi do por Ad non So- 
a res, mú si co e pro du tor mu si cal da ce na con tem po râ- 
nea lu do vi cen se, sen do um elo en tre a mu si ca li da de
ma ra nhen se  e o gê ne ro in ter na ci o nal do reg gae ro ots.

Pa ra mar car o lan ça men to do sin gle “Ela”,  Cé lia Sam- 
paio se apre sen ta rá no dia 09 de ou tu bro, 18h, no So lar
Ma ria Fir mi na, no Cen tro His tó ri co de São Luís.

HOUSE OF THE DRAGON

Spin-off de Game of
Thrones ganha 1º trailer

HOUSE OF THE DRAGON TEM PREVISÃO DE ESTREIA PARA 2022

A HBO di vul gou ho je (05) o pri mei ro te a ser da sé- 
rie Hou se of the Dra gon, spin-off de Ga me of Th ro nes. A
pro du ção é ba se a da no li vro Fi re and Blo od (2018) de
Ge or ge RR Mar tin e foi en co men da da em ou tu bro de
2019 pe lo ca nal.

No ví deo é pos sí vel con fe rir me lhor os per so na gens 
Rhaenyra Targaryen (Em ma D’Arcy) e Prín ci pe Da e mon
Targaryen (Matt Smith), que vão gui ar a tra ma.

Hou se of the Dra gon se pas sa 200 anos an tes dos
acon te ci men tos de Ga me of Th ro nes e apre sen ta a guer- 
ra ci vil na Ca sa Targaryen, co nhe ci da co mo A Dan ça dos
Dra gões. Um pe río do de dis pu tas de po der co me ça en- 
tre Rhaenyra e seu meio-ir mão Ae gon, quan do am bos
acre di ta vam ter di rei to so bre o tro no de fer ro.

Além de Smith e D’Arcy, o elen co te rá Wil John son co- 
mo Sor Va e mond Velaryon, John Mac mil lan co mo Ser
La e nor Velaryon, Sa van nah Steyn co mo Lady La e na
Velayron e Theo Na te co mo Sor La e nor Velaryon. Mi guel
Sa po ch nik co man da a di re ção prin ci pal da sé rie.

A pri mei ra tem po ra da de Hou se of the Dra gon con ta- 
rá com dez epi só di os e tem pre vi são de es treia pa ra
2022.

São Luís, quarta-feira, 6 de outubro de 2021
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