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Faltando menos de um ano para as elei-
ções de 2022, a Justiça Eleitoral e o Ministé-
rio Público já se movimentam na direção das 
pré-campanhas que percorrem a todo vapor, 
o interior do Maranhão. Com o fim das co-
ligações partidárias para os cargos propor-
cionais, os pré-candidatos a deputado, se-
nador e governador já buscam sentir o pulso 
do eleitor, sem dar atenção às regras e pro-
tocolos sanitários.

Campanhas fora da lei

Netflix está elaborando 2ª temporada de Round 6

Encabeçam a lista de dispensa os atacantes Romarinho e Roney. O gru-
po sampaíno chegou a ter 34 jogadores, alguns que não foram aproveita-

dos por técnico Felipe Surian  PÁGINA 8

PÁGINA 4

MP investiga fraudes envolvendo deputado Josimar de Maranhãozinho
A Operação Maranhão Nostrum contou com mais de sessenta mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca da Grande 

Ilha de São Luís, foram cumpridos em 13 municípios do Maranhão: São Luís, Maranhãozinho, Zé Doca, Araguanã, Carutapera, Centro do Guilherme, Pedro 
do Rosário, Pinheiro, Santa Inês, Miranda do Norte, Presidente Médici, São José de Ribamar, Parnarama, e na cidade de Várzea Alegre, no estado do Ceará.

PÁGINA  8

Mãe  é presa por aceitar 
“casamento” da filha 

criança no interior 
do Maranhão

A Polícia Civil prendeu em flagrante 
duas pessoas, na cidade de Ribamar Fi-

quene pelo crime de estupro de vulnerá-
vel. um jovem de 22 anos, em ambiente 

insalubre. PÁGINA 8

Procon/MA  notifica 
Instagram, Facebook, e 
WhatsApp  por apagão 

das redes sociais
Além das plataformas que integram a rede 

Facebook, também foram notificadas, por 
falha na prestação de serviços, as operado-
ras OI, Claro, TIM e Vivo, além do Telegram, 
Nubank, Pagbank e Spotify.PÁGINA  8

Deputado Yglésio apresenta 
denúncia de esquema de fraude 

em licitação de Prefeituras  
Um possível esquema de desvio de verba pública destinada para 

a saúde, identificado pelo Ministério Público de Contas – MPC 
e denunciado ao Tribunal de Contas do Estado, foi enfatizado 
pelo deputado estadual Yglésio Moyses (PROS), na manhã desta 
quarta-feira (06), durante sessão plenária da Assembleia Legis-
lativa. O prejuízo aos cofres públicos superaria R$ 40,4 milhões.

 De acordo com o deputado, os procedimentos realizados no esque-
ma ilegal envolvem, pelo menos, 24 prefeituras maranhenses e, além 
das coincidências no objeto licitado, aparentemente, estavam vol-
tados para beneficiar apenas uma empresa: o EMET Instituto. Este é 
conhecido por realizar pesquisas eleitorais, mas, segundo o seu site 

institucional, também realiza pesquisas epidemiológicas. Página 3

Um debate racional 
sobre a nossa 
 Carta Magna
ANTONIO CARLOS LUA 

Jornalista e Mestre em Comunicação 
AURELIANO NETO 

Membro da AML e AIL

Offshore, Pandora 
Papers, Guedes e 

Campos Neto 
PAULO VICTOR 

Vereador de São Luís

 Afinal, o que
 é um Plano

 Diretor?

PÁGINA 11

Sampaio apresenta lista de dispensas

Maranhão recebe 
230.720 vacinas 

para 3ª dose
PÁGINA 7

MP pede resoluções 
para concurso da 

Assembleia 
PÁGINA 2
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A Comissão Organizadora do Concurso vai apresentar ao Ministério Público, ao
SINDSALEM e aos autores da ação popular

MARANHÃO

MP pede resoluções para
concurso da Assembleia 

D
u ran te a Au di ên cia de Con- 
ci li a ção re a li za da nes ta 
quar ta-fei ra (06), no âm bi to 
da ação po pu lar nº 

0849042-02.2018.8.10.0001, que tra- 
mi ta na Va ra de In te res ses Di fu sos e 
Co le ti vos de São Luís, a As sem bleia 
Le gis la ti va do Ma ra nhão (ALE MA) re- 
ve lou de ta lhes im por tan tes so bre o 
no vo con cur so pú bli co da Ca sa.

Pres si o na da pe lo SIND SA LEM, pe- 
lo Mi nis té rio Pú bli co, pe los au to res da 
ação, por re pre sen tan tes de ou tros 
sin di ca tos e por mais de 350 con cur- 
sei ros e con cur sei ras, que lo ta ram a 
Au di ên cia, a ALE MA ga ran tiu que a 
ban ca or ga ni za do ra do cer ta me se rá 
con tra ta da até o fim de ou tu bro, via 
pro ces so li ci ta tó rio que já es tá em an- 
da men to.

A Di re ção da Ca sa, 

re pre sen ta da pe lo 

pro cu ra dor-ge ral 

Tar cí sio Araú jo, tam bém 

fir mou o com pro mis so 

de re ve lar os car gos e as 

va gas que se rão 

ofer ta dos no con cur so 

na pró xi ma quin ta-fei ra 

(14).

ÚLTIMOS DETALHES DO CONCURSO DEVEM SER DISCUTIDOS EM NOVEMBRO.

Nes ta da ta, por de ter mi na ção do 
juiz Dou glas Mar tins, ocor re rá uma 
reu nião, às 9h, na Sa la das Co mis sões, 
na se de da As sem bleia Le gis la ti va, 
oca sião em que os re pre sen tan tes da 
ALE MA e a Co mis são Or ga ni za do ra 
do Con cur so vão apre sen tar ao Mi nis- 
té rio Pú bli co, ao SIND SA LEM e aos 
au to res da ação po pu lar, pro vas do cu- 
men tais de que a As sem bleia – de fa to 
– es tá cum prin do o cro no gra ma do 
cer ta me.

Em se gui da, no pra zo de 24h, a 
ALE MA de ve rá jun tar aos au tos a ata 
da reu nião, o pro ces so li ci ta tó rio pa ra 
a es co lha da ban ca e o de mons tra ti vo 
de car gos e va gas dis po ní veis, de mo- 
do que os úl ti mos de ta lhes do con cur- 
so pos sam ser dis cu ti dos de ci si va- 

men te, em no va Au di ên cia de Con ci li-
a ção Vir tu al, no dia 30 de no vem bro, 
às 11h.

“Es ta mos con fi an tes de que nes ta 
reu nião se rá re ve la da pa ra a so ci e da-
de em ge ral a lis ta de car gos e va gas 
que se rão ofer ta dos no con cur so, os 
quais de vem ser, ne ces sa ri a men te, 
vin cu la dos à ati vi da de le gis la ti va e 
não es tra nhos a es se Po der. Com o 
des fe cho des sa Au di ên cia, acre di ta- 
mos ain da mais que o edi tal se rá pu- 
bli ca do em de zem bro e que o con cur-
so da ALE MA vai sair. Pa ra béns a to-
dos que com pa re ce ram à Au di ên cia. 
Par ti ci pem da pró xi ma. Con ta mos 
com vo cês. A nos sa lu ta con ti nua, 
pois to do nós que re mos o CON CUR-
SO DA ALE MA JÁ” afir mou o pre si- 
den te do SIND SA LEM, Na ta ni el Se re-
jo.

ELEIÇÕES 2022

Após convenções, DEM
e PSL confirmam fusão

O UNIÃO BRASIL SERÁ OFICIALIZADO APÓS APROVAÇÃO DO TSE

O DEM e o PSL ofi ci a li za ram nes ta quar ta-fei ra (6) a
de ci são de se fun di rem em um só par ti do que se cha ma- 
rá União Bra sil.

A fu são foi con fir ma da pe las du as le gen das após con- 
ven ções par ti dá ri as. O União Bra sil, no en tan to, só exis- 
ti rá ofi ci al men te após apro va ção do Tri bu nal Su pe ri or
Elei to ral (TSE).

Em bo ra não ha ja uma po si ção de fi ni da, o no vo par ti- 
do tra ba lha com a pos si bi li da de de lan çar um can di da to
à Pre si dên cia da Re pú bli ca em 2022. “O que va mos dis- 
cu tir no mo men to opor tu no é se va mos ter uma can di- 
da tu ra do pró prio par ti do ou uma can di da tu ra de um
par ti do que se aglu ti ne a nós. Em bre ve, de pois de es tar- 
mos jun tos, va mos co me çar a dis cu tir um no me co- 
mum”, dis se o pre si den te do PSL, Lu ci a no Bi var.

Bi var con ce deu co le ti va à im pren sa jun to com o pre- 
si den te do DEM, ACM Ne to.

A ex pec ta ti va dos dois di ri gen tes é

que o TSE le ve de dois a três me ses

pa ra con fir mar a fu são e o

nas ci men to ofi ci al do no vo par ti do.

O PSL tem, atu al men te, a mai or ban ca da da Câ ma ra,
com 54 de pu ta dos. No Se na do, o par ti do tem dois re pre- 
sen tan tes. Já o De mo cra tas tem 28 de pu ta dos, a 11ª
mai or ban ca da. No Se na do, o par ti do tem seis re pre sen- 
tan tes, além do pre si den te da Ca sa e do Con gres so, Ro- 
dri go Pa che co, de Mi nas Ge rais.

SETEMBRO

Poupança tem retirada de R$7,72 bilhões

EM SETEMBRO, OS BRASILEIROS SACARAM R$ 7,72 BILHÕES A MAIS DO QUE DEPOSITARAM.

A al ta da in fla ção e a pro xi mi da de do fim
do au xí lio emer gen ci al fi ze ram a apli ca ção
fi nan cei ra mais tra di ci o nal dos bra si lei ros
re gis trar o se gun do mês se gui do de re ti ra- 
das. Em se tem bro, os bra si lei ros sa ca ram
R$ 7,72 bi lhões a mais do que de po si ta ram
na ca der ne ta de pou pan ça, in for mou ho je
(6) o Ban co Cen tral (BC). Es sa foi a mai or
re ti ra da lí qui da re gis tra da pa ra me ses de
se tem bro des de o iní cio da sé rie his tó ri ca,
em 1995. Na com pa ra ção mês a mês, a re ti- 
ra da foi a mai or des de ja nei ro des te ano,
quan do os sa ques ti nham su pe ra do os de- 
pó si tos em R$ 18,15 bi lhões.

Com o de sem pe nho de se tem bro, a pou- 
pan ça acu mu la re ti ra da lí qui da de R$ 23,35
bi lhões nos no ve pri mei ros me ses do ano.
Es sa é a mai or re ti ra da acu mu la da pa ra o
pe río do des de 2016, quan do os sa ques ti- 
nham su pe ra do os de pó si tos em R$ 50,54
bi lhões.

No ano pas sa do, a pou pan ça ti nha cap- 
ta do R$ 166,31 bi lhões em re cur sos, o mai- 
or va lor anu al da sé rie his tó ri ca. Além do
de pó si to do au xí lio emer gen ci al nas con tas
pou pan ça di gi tais ao lon go de oi to me ses
em 2020, a ins ta bi li da de no mer ca do de tí- 
tu los pú bli cos nas fa ses mais agu das da
pan de mia da co vid-19 atraiu o in te res se na
pou pan ça, mes mo com a apli ca ção ren- 
den do me nos que a in fla ção.

Com ren di men to de 70% da Ta xa Se lic

(ju ros bá si cos da eco no mia), a pou pan ça
ren deu ape nas 2,02% nos 12 me ses ter mi- 
na dos em se tem bro, se gun do o Ban co Cen- 
tral. No mes mo pe río do, o Ín di ce Na ci o nal
de Pre ços ao Con su mi dor Am plo-15 (IP CA-
15), con si de ra do pré via da in fla ção, atin giu
10,59%.

O IP CA cheio de se tem bro se rá di vul ga- 
do na pró xi ma sex ta-fei ra (8) pe lo Ins ti tu to
Bra si lei ro de Ge o gra fia e Es ta tís ti ca (IB GE).

Mes mo ren den do mais nos úl ti mos me- 
ses, a pou pan ça con ti nua a per der da in fla- 
ção, por cau sa de dois fa to res. O pri mei ro
são os ju ros re ais ne ga ti vos (abai xo da in- 
fla ção). Re cen te men te, a ta xa Se lic (ju ros
bá si cos da eco no mia) foi ele va da pa ra
6,25% ao ano. O se gun do fa tor foi a al ta nos
pre ços dos ali men tos, dos com bus tí veis, da
ener gia elé tri ca e do dó lar, que con ti nu a- 
rão a pres si o nar a in fla ção no se gun do se-
mes tre.

Pa ra es te ano, o bo le tim Fo cus, pes qui sa
com ins ti tui ções fi nan cei ras di vul ga da pe- 
lo Ban co Cen tral, pre vê in fla ção ofi ci al de
8,51% pe lo IP CA. Com a atu al fór mu la, a
pou pan ça ren de ria pou co me nos de
4,375% es te ano, ca so a Se lic per ma ne ces se
em 6,25% du ran te to do o ano. O ren di men- 
to po de ser um pou co mai or ca so o Ban co
Cen tral con ti nue a au men tar a ta xa Se lic
nas pró xi mas reu niões do Co mi tê de Po lí ti- 
ca Mo ne tá ria (Co pom).

REFORMA TRIBUTÁRIA

Prefeitos repudiam relatório da PEC 110
A Fren te Na ci o nal dos Pre fei tos (FNP) e

mais 120 en ti da des se po si ci o na ram con- 
tra o re la tó rio da PEC 110, que tra ta da re- 
for ma tri bu tá ria. Em no ta di vul ga da nes ta
quar ta-fei ra (6/10), pre fei tos afir ma ram
se rem con tra a pro pos ta de fu são do Im- 
pos to So bre Ser vi ço (ISS) ao Im pos to so- 
bre Cir cu la ção de Mer ca do ri as (ICMS) em
um IVA du al.

O ISS é a prin ci pal fon te de

ar re ca da ção de gran des e

mé di as ci da des do Bra sil,

en quan to o ICMS é um

tri bu to es ta du al.

De acor do com a FNP, a pos sí vel fu são
des res pei ta cláu su las pé tre as cons ti tu ci o- 
nais, pre vis tas no pac to fe de ra ti vo, e pre- 
ju di ca rá ser vi ços es sen ci ais dos mu ni cí pi- 
os. “Co mo o ISS é a prin ci pal re cei ta das
mé di as e gran des ci da des, sua jun ção
com o ICMS po de rá com pro me ter ser vi- 
ços pú bli cos es sen ci ais co mo saú de, edu- 
ca ção, trans por te e as sis tên cia so ci al, jus- 
ta men te nos mu ni cí pi os on de vi vem três
em ca da cin co bra si lei ros”, diz o tex to.

Ain da de acor do com a FNP, a ten ta ti va
de im plan ta ção de um IVA am plo, ou du- 
al, tra rá mais com ple xi da de ao sis te ma
tri bu tá rio, o que po de au men tar a so ne ga- 
ção de im pos tos e a car ga tri bu tá ria.

A no ta di vul ga da tam bém des ta ca a im- 
por tân cia de im ple men tar de so ne ra ção
de sa lá ri os: “A cru ci al de so ne ra ção da fo- 
lha de sa lá ri os pre ci sa ser ur gen te men te
im ple men ta da, de for ma ao en fren tar os
trá gi cos ín di ces de de sem pre go”. A de so- 
ne ra ção faz par te da Emen da Subs ti tu ti va
Glo bal 146, pro pos ta pe lo Sim pli fi ca Já. O
ob je ti vo da pro pos ta é de so ne rar par ci al- 
men te a Con tri bui ção Pa tro nal Pre vi den- 
ciá ria (CPP) e ar re ca dar Con tri bui ção Pa- 

tro nal so bre Re cei ta Bru ta (CPRB) a se to- 
res econô mi cos que pos su em al to fa tu ra- 
men to e bai xa em pre ga bi li da de.

“Nes se sen ti do, o es for ço na ci o nal de ve
ser pa ra en fren tar os pro ble mas do sis te- 
ma tri bu tá rio bra si lei ro por ca mi nhos ob- 
je ti vos, co mo Sim pli fi ca Já, evi tan do pro- 
pos tas que se jam fon tes de in de se ja das
con sequên ci as e aven tu rei ris mo pou co
cri a ti vo. Uma re for ma tri bu tá ria efi caz
pre ci sa ob ser var o ce ná rio bas tan te di ver- 
sos dos mu ni cí pi os, sob pe na de in vi a bi li- 
zar os ser vi ços pú bli cos nas mé di as e
gran des ci da des.”, com ple ta a FNP.

O se na dor Ro ber to Ro cha (PSDB-MA)
apre sen tou, na ter ça-fei ra (5), re la tó rio da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tui ção do
Se na do que tra ta da re for ma tri bu tá ria
(PEC 110/2019).

A lei tu ra do re la tó rio foi fei ta no ga bi- 
ne te do pre si den te do Se na do, Ro dri go
Pa che co, e te ve par ti ci pa ção do mi nis tro
da Eco no mia, Pau lo Gue des, do pre si den- 
te da Con fe de ra ção Na ci o nal dos Mu ni cí- 
pi os (CNM), Pau lo Ziul kos ki, do se cre tá rio
da Re cei ta Fe de ral, Jo sé Bar ro so Tos tes
Ne to, e do pre si den te do Co mi tê Na ci o nal
dos Se cre tá ri os de Fa zen da dos Es ta dos e
do Dis tri to Fe de ral (Com se faz), Ra fa el
Fon te les.

Ro cha ex pli cou que seu re la tó rio pre vê
a “uni fi ca ção da ba se tri bu tá ria do con su- 
mo”, por meio da cri a ção de um Im pos to
so bre Va lor Agre ga do (IVA) Du al, ou se ja,
um IVA pa ra a União (uni fi ca ção de IPI,
PIS e Co fins), cha ma do de Con tri bui ção
so bre Bens e Ser vi ços (CBS), e um IVA pa ra
es ta dos e mu ni cí pi os (uni fi ca ção de ICMS
e ISS), o Im pos to so bre Bens e Ser vi ços
(IBS).

De acor do com o re la tor, o mes mo sis- 
te ma é ado ta do no Ca na dá e na Ín dia e vai
au men tar a ba se de con tri buin tes e di mi- 
nuir a car ga tri bu tá ria ao lon go do tem- 
po.“O sis te ma tri bu tá rio bra si lei ro é caó ti- 
co, ine fi ci en te e ge ra dor de ini qui da des. É
ne ces sá rio, por tan to, tran si tar mos pa ra
um mo de lo mais sim ples, com pou cas alí- 
quo tas, pou cas dis tor ções, que re du za o
cus to de com pli an ce e o li tí gio”, afir mou.

São Luís, quinta-feira, 7 de outubro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Prejuízo aos cofres públicos, identificado pelo Ministério Público de Contas – MPC,
superaria R$ 40,4 milhões num esquema de desvio de verba pública destinada à saúde

VERBAS DA SAÚDE

Yglésio denuncia
fraude em Prefeituras 

U
m pos sí vel es que ma de des- 
vio de ver ba pú bli ca des ti- 
na da pa ra a saú de, iden ti fi- 
ca do pe lo Mi nis té rio Pú bli- 

co de Con tas – MPC e de nun ci a do ao 
Tri bu nal de Con tas do Es ta do, foi en- 
fa ti za do pe lo de pu ta do es ta du al 
Yglésio Moyses (PROS), na ma nhã 
des ta quar ta-fei ra (06), du ran te ses- 
são ple ná ria da As sem bleia Le gis la ti- 
va. O pre juí zo aos co fres pú bli cos su- 
pe ra ria R$ 40,4 mi lhões.

De acor do com o de pu ta do, os pro- 
ce di men tos re a li za dos no es que ma 
ile gal en vol vem, pe lo me nos, 24 pre- 
fei tu ras ma ra nhen ses e, além das 
coin ci dên ci as no ob je to li ci ta do, apa- 
ren te men te, es ta vam vol ta dos pa ra 
be ne fi ci ar ape nas uma em pre sa: o 
EMET Ins ti tu to. Es te é co nhe ci do por 
re a li zar pes qui sas elei to rais, mas, se- 
gun do o seu si te ins ti tu ci o nal, tam- 
bém re a li za pes qui sas epi de mi o ló gi- 
cas.

As co ta ções de pre ço que ba li zam 
os pro ce di men tos li ci ta tó ri os fo ram 
re gis tra das com três em pre sas: a ISI 
(CNPJ 39.148.215/0001-90), a Quan- 
tum (CNPJ 33.542.783/0001-94) e a 
SRA (CNPJ 11.816.291/0001-07). In- 
de pen den te men te da lo ca li za ção ge- 
o grá fi ca, as em pre sas con sul ta das 
eram as mes mas.

Os mu ni cí pi os en vol vi dos são: 
Água Do ce do Ma ra nhão, Ana pu rus, 
Be lá gua, Be qui mão, Bu ri ti, Ca ru ta pe- 
ra, Cha pa di nha, Cu ru ru pu, Go ver na- 
dor Nu nes Frei re, La go da Pe dra, Luís 
Do min gues, Ma ga lhães de Al mei da, 
Ma tões do Nor te, Mi la gres do Ma ra- 
nhão, Mon ção, Pau li no Ne ves, Pe dro 
do Ro sá rio, Pin da ré-Mi rim, San ta

O DEPUTADO YGLÉSIO FRISOU QUE ENCAMINHARÁ A DENÚNCIA AO  GAECO.

Qui té ria, São Be ne di to do Rio Pre to, 
São Ber nar do, São Jo sé dos Ba sí li os e 
Tu tóia.

De acor do com os edi tais, a em pre- 
sa ven ce do ra da li ci ta ção se ria res- 
pon sá vel pe la re a li za ção de pes qui sa 
epi de mi o ló gi ca pa ra o con tro le de 39 
do en ças iden ti fi ca das no Guia Na ci o- 
nal de Vi gi lân cia Epi de mi o ló gi ca, mas 
os mes mos edi tais se le ci o na ram ape- 
nas cin co de las: HIV, sí fi lis, he pa ti te C, 
den gue e in flu en za. Ao con jun to, tam- 
bém fo ram adi ci o na dos exa mes de 
prós ta ta de co vid-19, além dis so, pa ra 
ca da ti po de do en ça, a em pre sa ven- 
ce do ra de ve ria re a li zar, no mí ni mo, 4 
mil exa mes em ca da um dos 24 mu ni- 
cí pi os ci ta dos.

Pa ra re a li zar os exa mes e co le tar os 
da dos ne ces sá ri os, a em pre sa pre ci sa- 
ria de uma li cen ça da Agên cia Na ci o- 
nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria, a An vi sa, 
pois en vol ve mi lha res de exa mes, ar- 
ma ze na men to, trans por te, pro ces sa- 

men to de amos tra e aná li ses, mas a 
em pre sa não pos sui es se ti po de au to-
ri za ção. Ain da as sim, cons ta de cla ra- 
ção isen tan do a em pre sa de apre sen- 
tar o do cu men to.

O de pu ta do tam bém des ta cou que 
os edi tais não apre sen tam quais quer 
cri té ri os de mo grá fi cos pa ra a re a li za- 
ção da pes qui sa. Em Pau li no Ne ves, 
por exem plo, o edi tal exi ge a re a li za-
ção de, no mí ni mo, 4 mil exa mes de 
prós ta ta-PSA, mas de acor do com da- 
dos de mo grá fi cos, o mu ni cí pio con ta 
com ape nas 1.629 ho mens com ida de 
su pe ri or a 40 anos. Além dis so, se gun- 
do o de pu ta do, tam bém se ria ne ces- 
sá ria a re a li za ção de to que re tal, o que 
não cons ta no rol de exi gên ci as.

Ao fim do pro nun ci a men to, Yglésio 
fri sou que en ca mi nha rá a de nún cia 
ao Gru po de Atu a ção de Com ba te às 
Or ga ni za ções Cri mi no sas (Ga e co), 
pa ra a de vi da in ves ti ga ção do ca so.

ELEIÇÕES 2022

O carisma de Edivaldo no interior do Maranhão

NOME DE EDIVALDO JR APARECE  BEM PONTUADO NAS  PESQUISA ESCUTEC/O ESTADO DO MARANHÃO DIVULGADA SÁBADO (3).

O pré-can di da to ao go ver no do
Ma ra nhão e ex-pre fei to de São Luís,
Edi val do Ho lan da Ju ni or (PSD), per- 
cor reu nos úl ti mos di as ci da des do in- 
te ri or do es ta do, e vem mos tran do o
que na ca pi tal ma ra nhen se já é re co- 
nhe ci da men te uma de su as prin ci pais
ca rac te rís ti cas, o ca ris ma.

Pa ra além dos 17 anos de ex pe ri ên- 
cia po lí ti ca, a per so na li da de ca ris má- 
ti ca do pes se dis ta vem se mos tran do o
fi el da ba lan ça na bus ca por mais
apoi os à sua pré-can di da tu ra ao Pa lá- 
cio dos Leões.

Em su as vi si tas aos mu ni cí pi os, co- 
mo Im pe ra triz, João Lis boa, Ri ba mar
Fi que ne, Go ver na dor Edi son Lo bão,
Itin ga do Ma ra nhão, Açai lân dia, São
João do Pa raí so e Por to Fran co, Edi- 
val do tem reu ni do po lí ti cos, li de ran- 
ças co mu ni tá ri as e a po pu la ção em
ge ral. 

Em sua pas sa gem pe las ci da des,
tem ti do óti ma re cep ti vi da de, é elo gi- 
a da sua ges tão co mo pre fei to da ca pi- 
tal ma ra nhen se, abra ça do, faz sel fie e
con ver sa com ca da um, mos tran do
que sua po pu la ri da de, ali cer ça da pe lo

seu jei to agra dá vel, sor ri den te e aten-
ci o so, ul tra pas sa o Es trei to dos Mos- 
qui tos e con quis ta tam bém o in te ri or
do Ma ra nhão.

Unin do o seu ine gá vel ca ris ma, o
ga ba ri to de ser o pre fei to mais po pu- 
lar e bem ava li a do ao fim de uma ges- 
tão das úl ti mas dé ca das em São Luís e
a dis po si ção de per cor rer o Ma ra- 
nhão,  e con so li de seu no me pa ra dis-
pu ta do go ver no em 2022.

As pes qui sas têm con fir ma do es sa
ten dên cia, co mo foi o ca so da Es cu- 
tec/O Es ta do do Ma ra nhão di vul ga da
sá ba do (3).
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Ago ra las cou (1)

Ago ra las cou (2)

Ago ra las cou (3)

“É la men tá vel o STF ser in fil tra do por pes -
soa sem éti ca”

De sa ba fo

Vai uma man ga?

Cam pa nhas fo ra da lei
Fal tan do me nos de um ano pa ra as elei ções de 2022, a Jus ti ça

Elei to ral e o Mi nis té rio Pú bli co já se mo vi men tam na di re ção das
pré-cam pa nhas que per cor rem a to do va por, o in te ri or do Ma ra- 
nhão. Com o fim das co li ga ções par ti dá ri as pa ra os car gos pro por- 
ci o nais, os pré-can di da tos a de pu ta do, se na dor e go ver na dor já
bus cam sen tir o pul so do elei tor, sem dar aten ção às re gras e pro- 
to co los sa ni tá ri os. Não cus ta lem brar-se que, em 2020, quan do a
pan de mia da co vid es ta va em de clí nio, a cam pa nha mu ni ci pal fez
im pul si o nar a no va on da de in fec ta dos que só ago ra veio ali vi ar a
cri se.

Co mo a dis pu ta de de pu ta do ocor re na lei a par tir dos 18 anos,
é im por tan te que os par ti dos e seus fi li a dos não per cam de vis ta as
re gras pre vis tas na Lei das Elei ções (Lei nº 9.504/1997), re gu la- 
men ta das pe la Re so lu ção do Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral nº
23.610/2019. Pa ra is so, o TSE e o MPF mon ta ram uma sé rie de
con teú dos, con si de ra dos ti ra-tei ma, pa ra ori en tar tan to can di da- 
tos e par ti dos, quan to a co mu ni da de. O que po de e o que não po- 
de ser fei to an tes do pe río do ofi ci al de cam pa nhas elei to rais. Ago- 
ra, mui to mais, es sas re gras são im por tan tes por cau sa do fim das
co li ga ções e o sur gi men to das fe de ra ções par ti dá ri as.

Por en quan to é per mi ti do de ba ter e dis cu tir po lí ti cas pú bli cas
li ga das à saú de, se gu ran ça, eco no mia e meio am bi en te. Tam bém
é per mi ti do vi a jar, par ti ci par de ho me na gens e even tos, bem co- 
mo pu bli car fo tos e ví de os nos per fis das re des so ci ais. Po rém, tal
per mis são le gal es tá sen do ma ni pu la da pe los mais es per tos, na
ten ta ti va de con fun dir a fis ca li za ção da Jus ti ça Elei to ral. Por ou tro
la do, é proi bi do de cla rar can di da tu ra e pe dir vo to de for ma ex plí- 
ci ta ou im plí ci ta O uso de out do ors pa ra exal tar qua li da des pes so- 
ais de even tu ais can di da tos tam bém não es tá proi bi do.

Ago ra é com o elei tor. O vo tan te po de ser fis cal an te ci pa do da
cam pa nha. Iden ti fi cou al gu ma con du ta ir re gu lar? De nun cie ime- 
di a ta men te às cen trais de aten di men to do Mi nis té rio Pú bli co Fe- 
de ral. No Ma ra nhão, o pro cu ra dor re gi o nal elei to ral no TRE, Ju ra- 
ci Gui ma rães já dis põem de es tru tu ra pa ra re ce ber de nún ci as. Afi- 
nal, já há ma tan ça de bois pa ra em pan tur rar elei to res em “des pre- 
ten si o sas reu niões par ti dá ri as” de pré-lan ça men tos. Os pré-can- 
di da tos es tão ca da dia vi ran do can di da tos de ver da de, an tes do
tem po le gal. Se ele bur la a lei ago ra, de pois de elei to, en tão, é que
se tor na uma te me ri da de.

Ago ra las cou de vez. A al ta da in fla ção fez o pre ço da car ne ver- 
me lha dis pa rar e o con su mo des pen car. Com al ta de 30,7% em 12
me ses (IB GE), so ma dos a 14,1 mi lhões de de sem pre ga dos, a car- 
ne vi rou pro du tos de lu xo.

E pa ra pi o rar a si tu a ção de de ses pe ro, es pa lha ram no Ma ra- 
nhão a fa ke news so bre uma su pos ta “do en ça da uri na pre ta”, pro- 
vo ca da pe lo con su mo de pei xe de água do ce, o pro du to mais em
con ta nas fei ras da ca pi tal, co mo subs ti tu to da car ne de boi.

O as sun to vi rou de ba te na As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra- 
nhão. O de pu ta do Ro ber to Cos ta (MDB) pe diu ur gen te po si ção
ofi ci al do go ver no es ta du al a res pei to da tal do en ça, que afas tou o
con su mi dor dos açou gues de pei xe, cau san do enor mes pre juí zos
aos pro du to res.

 

Do mi nis tro Ri car do Lewan dows ki so bre es ta giá ria Ta ti a na
Gar cia Bres san, que atu a va em seu ga bi ne te e vi rou in for man te de
blo guei ro bol so na ris ta in ves ti ga do pe la mes ma Cor te.

 
Se pes qui sas elei to rais têm ba ti do com a ca ra na por ta

até na cha ma da “bo ca de ur na”, ima gi ne es tan do dis- 
tan te um ano da elei ção. Sem fis ca li za ção, en tão, a pro- 

ba li da de de a me to do lo gia des nor te ar, ago ra, é mui to
mais fac tí vel.

 
Em pro nun ci a men to na ter ça-fei ra (5), o se na dor Ro- 

ber to Ro cha se dis se con fi an te na apro va ção da PEC
110/2019, que tra ta da re for ma tri bu tá ria. Ele é o re la- 

tor da ma té ria, que vem se ar ras tan do no Se na do, da da
a com ple xi da de do as sun to.

 
Ro ber to Ro cha acres cen tou que a re for ma “é fru to da

mai or con ver gên cia pos sí vel” en tre os di ver sos ato res
en vol vi dos com o te ma: União, es ta dos e mu ni cí pi os,

se to res econô mi cos e or ga ni za ções da so ci e da de ci vil,
en tre ou tros.

Dó lar a R$ 5,50 – por cau sa de in te res ses imo rais, in com pe tên- 
cia e ir res pon sa bi li da de. “É mais le nha na fo guei ra da in fla ção.
En quan to is so, eles in sis tem nes sa men ti ra de que a ‘cul pa é dos
go ver na do res’”, de sa ba fo do go ver na dor Flá vio Di no, no twit ter.

Fi lho de Im pe ra triz, o se na dor We ver ton Ro cha, apro vei tou su- 
as an dan ças pe lo in te ri or pa ra de vo rar uma man ga, da que le jei to
lam bu za do. E ain da pos tou em su as re des. E per gun tou: “Vo cê é
do ti me que não dis pen sa o sal e tem pe ro se co ou co me pu ra? Eu
gos to de to do jei to!”

São Luís, quinta-feira, 7 de outubro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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AN TO NIO CAR LOS LUA
Jor na lis ta e Mes tre em Co mu ni ca ção
pe la Uni ver si da de Autô no ma de Pu e bla
(Mé xi co)

AU RE LI A NO NE TO
Mem bro da AML e AIL · au ri ne to@hot -
mail.com

Um debate racional sobre a nossa a Carta Magna

A Cons ti tui ção Fe de ral che ga aos 33 anos
em um mo men to crí ti co, com o Bra sil vi ven- 
do uma cri se ins ti tu ci o nal sem pre ce den tes.
So bram in cer te zas. As sim, tor na-se ine vi tá- 
vel a per gun ta di an te da efe mé ri de: a Car ta
Mag na te ve o mé ri to de man ter o re gi me de- 
mo crá ti co di an te de to dos os per cal ços?

 
Pa ra aque les que, ao lon go des ses 33

anos, não cum pri ram o seu de ver no Par la- 
men to e se pre o cu pam ape nas em aten der
agen das es pe cí fi cas pa ra au men tar seus pri- 
vi lé gi os e lan çar o país em no vas aven tu ras
de des fe cho im pre vi sí vel, vi san do rom per
com o pac to de mo crá ti co, a res pos ta é não.

 
Mais do que as fa lhas dos par la men ta res

mem bros da As sem bleia Cons ti tuin te ou no
tex to apro va do por eles, em 1988, os mai o res
tro pe ços são de le gis la do res que vi e ram de- 
pois e de ve ri am ter trans for ma do em leis os
va lo res cons ti tu ci o nais que fo ram as mai o- 
res con quis tas na ela bo ra ção da Lei Su pre- 
ma do país.

 
An tes de qual quer di ag nós ti co im pres si- 

o nis ta, a Cons ti tui ção Fe de ral de ve, na ver- 

da de, é ser res pei ta da e cum pri da de for ma
ade qua da. As pro pos tas pa ra uma mu dan ça
ra di cal na Car ta Mag na é uma ex cres cên cia
au to ri tá ria de quem saiu de uma bo lha e en- 
trou de sa vi sa da men te no de ba te de mo crá ti- 
co. Nes se rit mo, ca mi nha re mos pa ra um co- 
lap so, pa ra uma cri se de Es ta do.

 
Nas atu ais cir cuns tân ci as, se ria um re tro- 

ces so pro mo ver gran des mu dan ças na
Cons ti tui ção Fe de ral. Não por que ela es te ja
aci ma de crí ti cas. Ape sar de ter um tex to ex- 
ten so de mais, abar car uma in fi ni da de de as- 
sun tos que po de ri am mui to bem ser ob je to
de le gis la ção or di ná ria e cri ar uma sé rie de
di rei tos sem de ve res cor res pon den tes, há de
se ad mi tir que as pro pos tas até en tão apre- 
sen ta das pa ra mu dar a Cons ti tui ção Fe de ral
são to tal men te in fun da das.

 A ideia vem de uma lei tu ra má gi ca da re a- 
li da de bra si lei ra atu al. São pro pos tas su per- 
fi ci ais que es tão sen do tes ta das co mo ba lão
de en saio. Fal ta um de ba te ho nes to e ra ci o- 
nal so bre a ques tão. Num mo men to de tur- 
bu lên cia, ne ces si ta mos de um pon to de
apoio só li do. Que rer mu dar ra di cal men te a
Cons ti tui ção Fe de ral em um mo men to sen- 
sí vel, de in tem pé ri es, é le var o Bra sil a ins ta- 
bi li da de to tal.

 
A Car ta Mag na de 1988 é fi lha de seu tem- 

po. Após a re de mo cra ti za ção, era su ma men- 

te ne ces sá rio dar ao Bra sil uma no va Cons ti-
tui ção e, co mo re a ção aos 21 anos de au to ri- 
ta ris mo, os cons ti tuin tes bus ca ram con sa- 
grar no tex to

to dos os di rei tos que pu de ram con ce ber,
mui tos dos quais ha vi am si do ti ra dos dos
bra si lei ros du ran te a Di ta du ra.

 
Com ela, o país mu dou nos úl ti mos 33

anos. Evo luí mos na com pre en são do fun ci o- 
na men to das con tas pú bli cas e iden ti fi ca- 
mos as bom bas-re ló gio fis cais que po dem
com pro me ter o Es ta do bra si lei ro no fu tu ro.
Do bra mos uma es qui na im por tan te no
com ba te à cor rup ção.

 
A Cons ti tui ção Fe de ral foi uma res pos ta a

tu do que o país vi veu nos anos de chum bo.
Com ela, foi pos sí vel fir mar a ideia da dig ni- 
da de da pes soa hu ma na, da con cep ção do
Es ta do co mo res pon sá vel pe la ga ran tia dos
di rei tos fun da men tais, da ne ces si da de de
res pei to aos va lo res cons ti tu ci o nais, tra zen- 
do de vol ta o vo to di re to, proi bin do a tor tu ra
e pe nas cruéis, re vo gan do a cen su ra, en tre
tan tas mu dan ças im por tan tes e im pres cin- 
dí veis.

Por en quan to, a atu al Car ta Mag na traz os
me ca nis mos que equi li bram di rei tos e de ve- 
res e con ti nua ple na men te adap ta da à re a li- 
da de atu al, com o res pal do da von ta de po-
pu lar.

Offshore, Pandora Papers, Guedes e Campos Neto

Ter ça-fei ra, dia 05/10, co mo fa ço al gu- 
mas ve zes, quan do pos sí vel, sen tei fren te à
TV pa ra as sis tir ao no ti ciá rio do Jor nal Ho je,
apre sen ta do pe la jor na lis ta Ma ju, da Glo bo.
Mas o fiz sob a con di ção de quais se ri am as
man che tes das no tí ci as mais re le van tes.
Aguar da va com cer ta an si e da de o tra ta men- 
to jor na lís ti co a ser da do à no tí cia pu bli ca da
na Re vis ta Pi auí, em al guns jor nais co mo Fo- 
lha e Es ta dão, além de ma té ri as mais co zi- 
nha das e co men ta das no si te Bra sil 247. Lo- 
go apa re ce Ma ju, co mo sem pre bem pro du- 
zi da, e faz re fe rên ci as às cha ma das dos te- 
mas que se rão ob je to de re por ta gens. Mas
na da so bre Pau lo Gue des, mi nis tro da eco- 
no mia, e Ro ber to Cam pos Ne to, pre si den te
do Ban co Cen tral, quan to as su as du vi do sas
apli ca ções mi li o ná ri as em offsho res, em pre- 
sas que são cri a das em pa raí sos fis cais pa ra
apli ca ção sem ris co e sem tri bu ta ção dos mi- 
lhões de dó la res por eles de po si ta dos. Em ra- 
zão des se si lên cio, vol tei a fo lhe ar o ca der no
Mer ca do, da Fo lha de São Pau lo, pa ra con fir- 
mar ou não se hou ve al gum en ga no de mi- 
nha par te. Não. Lá es ta va na pá gi na A18 a
ma té ria, ao la do da co lu na Pai nel S.A., com o
tí tu lo: Offsho res de Cam pos Ne to e Gue des
le van tam dis cus são so bre con fli to de in te- 
res ses”, e mais o se guin te: “Pre si den te do BC
e mi nis tro de cla ram em pre sas à Re cei ta Fe- 
de ral; par la men ta res afir mam que vão pe dir
in ves ti ga ção.” Sem en ga no. Va mos aos fa tos.

Pri mei ra men te há ne ces si da de de es cla- 
re cer, em lin gua gem sim ples, o que é uma
offsho re. Tra ta-se de em pre sa cri a da em pa- 
raí sos fis cais em que mi lhões de dó la res são
apli ca dos com to tal e ab so lu ta ga ran tia de
ga nho e sem ne nhu ma tri bu ta ção ou pa ga- 
men to de quais quer des pe sas. É o lo cal on de
a tur ma da la va gem de di nhei ro de po si ta a
sua “ri que za” (en tre as pas), com a cer te za de
que o se gre do é mais que a al ma do ne gó cio.

Já o Pan do ra Pa pers são do cu men tos que

mos tram as con tas em pa raí sos fis cais de
po lí ti cos e ce le bri da des ao re dor do mun do.
No ca so es pe ci fi ca men te bra si lei ro, os per- 
so na gens são nin guém me nos que as du as
prin ci pais au to ri da des econô mi cas: o su- 
per mi nis tro da eco no mia, Pau lo Gue des, e o
pre si den te do Ban co Cen tral, Ro ber to Cam- 
pos Ne to. E a re ve la ção faz par te de uma re- 
por ta gem do Pan do ra Pa pers, pro je to do
Con sór cio In ter na ci o nal de Jor na lis tas In- 
ves ti ga ti vos, o ICIJ, com se de em Washing- 
ton, DC. 

Es se con sór cio te ve aces so a 11,9 mi lhões
de do cu men tos so bre offsho res em pa raí sos
fis cais. A in ves ti ga ção dos Pan do ra Pa pers
reú ne mais de 600 pro fis si o nais em 117 paí- 
ses e ter ri tó ri os. Por es se le van ta men to in- 
ves ti ga ti vo, cu ja ma té ria jor na lís ti ca foi pu- 
bli ca da de ta lha da men te pe la Re vis ta Pi auí,
fo ram en con tra dos os dois per so na gens aí
de ci ma, com apli ca ções mi li o ná ri as em off- 
cho re, cri a da em so ci e da de com fa mi li a res.

A ques tão é se há con fli to de in te res ses
em vis ta dos car gos pú bli cos ocu pa dos por
Pau lo Gue des e Cam pos Ne to, os quais têm
co mo uma das me tas pri o ri tá ri as con tro lar a
va lo ri za ção ou des va lo ri za ção do dó lar e, na
me di da em que atu am, es tão dan do re le vân- 
cia aos seus pró pri os in te res ses econô mi cos
e das gran des for tu nas, in cluin do a dos do- 
nos dos nos sos con glo me ra dos mi diá ti cos,
que tam bém, pa ra sal va guar dar seu va lo ro- 
so ca pi tal, fa zem es se ti po de apli ca ção? A
per gun ta é lon ga, mas a res pos ta não é sim- 
ples. Ve ja mos. Diz a re por ta gem da Re vis ta
Pi auí: “A aber tu ra de uma offsho re ou de
con tas no ex te ri or não é ile gal, des de que o
sal do man ti do lá fo ra se ja de cla ra do à Re cei- 
ta Fe de ral e ao Ban co Cen tral. Mas, no ca so
de ser vi do res pú bli cos, a si tu a ção é di fe ren- 
te. O ar ti go 5º do Có di go de Con du ta da Al ta
Ad mi nis tra ção Fe de ral, ins ti tuí do em 2000,
proí be fun ci o ná ri os do al to es ca lão de man- 
ter apli ca ções fi nan cei ras, no Bra sil ou no
ex te ri or, pas sí veis de ser afe ta das por po lí ti- 
cas go ver na men tais. A proi bi ção não se re fe- 

re a to da e qual quer po lí ti ca ofi ci al, mas ape- 
nas àque las so bre as quais ‘a au to ri da de pú- 
bli ca te nha in for ma ções pri vi le gi a das, em
ra zão do car go ou fun ção’. Em ja nei ro de
2019, cin co anos de pois de abrir a offsho re e
de po si tar 9,55 mi lhões de dó la res, Gue des
vi rou o prin ci pal fi a dor do go ver no Bol so na- 
ro e as su miu o car go de mi nis tro da Eco no-
mia, sob cu ja res pon sa bi li da de es tá um
enor me le que de de ci sões ca pa zes de afe tar
seus pró pri os in ves ti men tos no ex te ri or. As
pe nas pa ra quem in frin ge o ar ti go 5º va ri am
de uma sim ples ad ver tên cia à re co men da- 
ção de de mis são.”

O jor na lis ta Rei nal do Aze ve do, com pre- 
ci são ana lí ti ca, co lo ca em dú vi da a pos tu ra
éti ca e, di ga-se, téc ni ca des ses dois co man- 
dan tes da eco no mia de nos sa pá tria ama da e
afir ma: “Nem tu do o que não é ile gal é éti co
— e cum pre, sim, in da gar se, não sen do éti- 
co, não é tam bém ile gal, uma vez que o tex to
que de fi ne

o con fli to de in te res ses é uma lei. É cla ro
que, a mui tos, as du as au to ri da des mais im-
por tan tes na de fi ni ção dos ru mos da eco no- 
mia pas sam a men sa gem de que eles pró pri- 
os não con fi am na efi cá cia do pró prio tra ba-
lho.” Ou se ja: apli cam os seus mi lhões de dó-
la res em pa raí sos fis cais e, ao mes mo tem po,
di ri gem a eco no mia de um país con ti nen tal
co mo o Bra sil, em que o dó lar, per ma nen te
em al ta, be ne fi cia a eco no mia des sas du as
es per tas (com s mes mo) fi gu ras. Não bas ta
ape nas de cla rar à Re cei ta ou a qual quer ou-
tro ór gão fis ca li za dor. Is so é de pou co re le-
vân cia, ha ja vis ta que o con fli to de in te res ses
é vi sí vel, as sim co mo va ci nar é a so lu ção efe-
ti va pa ra com ba ter o co ro na ví rus. Vol to a
Rei nal do Aze ve do, pa ra con cluir: “Não! Eu
não es tou aqui a afir mar que Gue des ou o
Cam pos Ne to to mam es ta ou aque la de ci são
pen san do nos dó la res que têm de po si ta dos
em offsho res. Mas é evi den te que su as de ci- 
sões im pac tam nos… dó la res que têm de po- 
si ta dos em offsho res!!!” E re ti cên cia. Aguar- 
de mos a in ves ti ga ção do Pro cu ra dor Ge ral,
que tem por há bi to pro cu rar e nun ca achar.
Ar re égua!

PAU LO VIC TOR
Ve re a dor de São Luís

Afi nal, o que é um
Pla no Di re tor?

A prin ci pal dis cus são so bre o Pla no Di re tor de ve ser
di re ci o na da ao es cla re ci men to das pes so as so bre sua
im por tân cia. 

A gran de mai o ria da po pu la ção, por

não sa ber do que se tra ta es sa

fer ra men ta, fi ca fo ra das de ci sões

que são to ma das.

Eu mes mo es ta va com oi to ami gos em um mo men to
de la zer e os ques ti o nei se co nhe ci am a fun ção do Pla no
Di re tor. Não fi quei sur pre so com as res pos tas. Uma úni- 
ca pes soa ti nha co nhe ci men to, por ser ar qui te ta e ter ti- 
do uma dis ci pli na na fa cul da de que abor da o as sun to.

Mas, afi nal, por que o pla no di re tor é tão re le van te, do
que tra ta exa ta men te e por que mo vi men ta tan to in te- 
res se? De for ma prá ti ca, uti li zo co mo exem plo uma re- 
for ma re si den ci al, que pre ci sa de pla ne ja men to, or ça- 
men to e uma or ga ni za ção fa mi li ar fi nan cei ra pa ra acon- 
te cer.  Se vo cê qui ser cons truir um no vo an dar em sua
ca sa, pri mei ra men te é pre ci so fa zer a la je e es tru tu rar
tu do.

Da mes ma for ma acon te ce com o Pla no Di re tor. An- 
tes de pen sar em me lho rar a saú de, a edu ca ção, a in fra- 
es tru tu ra e ou tros as pec tos, vem o PD. Ele de li mi ta as
áre as do ter ri tó rio de uma ci da de, atri buin do as clas si fi- 
ca ções de ru ral ou ur ba na, di re ci o nan do po lí ti cas de de- 
sen vol vi men to pa ra es sas du as áre as.

Ao não avan çar mos na pau ta do Pla no Di re tor de São
Luís, não só per de mos bi lhões de re ais e mi lha res de
em pre gos, co mo per de mos a opor tu ni da de de agre gar
va lor e ain da pa ra li sa mos o de sen vol vi men to pa ra a
nos sa ci da de.

Es se me ca nis mo é re gi do pe la Lei Mu ni ci pal nº
4.669/2006 e pre ci sa ser atu a li za do de dez em dez anos.
Em São Luís, já es ta mos há cin co anos atra sa dos quan to
a es sa atu a li za ção, to ta li zan do 15 anos sem Pla no Di re- 
tor, já que a úl ti ma atu a li za ção foi em 2006, e a ci da de
cres ce sem qual quer or ga ni za ção.

A Câ ma ra Mu ni ci pal se gue aguar dan do o do cu men to
da Pre fei tu ra pa ra que pos sa fa zer as de vi das con si de ra- 
ções, con tan do com a par ti ci pa ção po pu lar que de ve ser
in cen ti va da por am bos os po de res, Le gis la ti vo e Exe cu- 
ti vo.

Pa ra que te nha mos con di ções de avan çar, su gi ro a
cri a ção de um co mi tê for ma do por mem bros da Ca sa
Le gis la ti va e pe la Pre fei tu ra de São Luís, pa ra que se ja
efe ti va uma cons tru ção con jun ta em prol de nos sa ci da- 
de, pa ra que as pes so as se jam re al men te con tem pla das
com po lí ti cas pú bli cas efi ci en tes e, as sim, pos sam ser
ge ra dos em pre go e ren da, ten do co mo me ta uma re to- 
ma da econô mi ca em gran de es ca la.

Mas, sem dú vi da, a pri mei ra me di da pa ra dar mos um
gran de pas so em di re ção a uma ci da de com pa drões mí- 
ni mos de aces so a di rei tos fun da men tais a to dos os ci- 
da dãos e ci da dãs, tais co mo água, es go to, pa vi men ta- 
ção, ener gia elé tri ca, o mí ni mo mes mo, é aban do nar- 
mos a hi po cri sia e en ten der mos que so men te o agir do
Mu ni cí pio, no sen ti do de sair da inér cia e exer cer o seu
po der/de ver de fis ca li zar e exi gir o cum pri men to das
leis, é que po de rá nos re ti rar da pro du ção de sen fre a da
de leis que não se rão cum pri das.

En tão, an tes mes mo de apro var o Pla no Di re tor, é ne- 
ces sá rio cons ci en ti zar a po pu la ção so bre a im por tân cia
pa ra a so ci e da de lu do vi cen se. O in te res se de ve ser de to- 
dos, pa ra que pos sa mos cons truir a ci da de que de se ja- 
mos.
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Em um blog da empresa o vice-presidente de Infraestruturas da rede social, Santosh
Janardhan, afirmou que os serviços não ficaram inativos por atividade maliciosa

PANE GERAL

Facebook diz que apagão
ocorreu por erro interno

O
Fa ce bo ok ex cluiu a hi pó te se 
de que o “apa gão” mun di al 
dos seus ser vi ços na se gun- 
da-fei ra (4), du ran te seis ho- 

ras, te nha si do cau sa do por um ata- 
que in for má ti co e o atri buiu a um er ro 
téc ni co in ter no. Em um blog da em- 
pre sa o vi ce-pre si den te de In fra es tru- 
tu ras da re de so ci al, San tosh Ja- 
nardhan, afir mou que os ser vi ços não 
fi ca ram ina ti vos por ati vi da de ma li ci- 
o sa. Foi por “um er ro cau sa do por nós 
pró pri os”, dis se.

O “apa gão” do Fa ce bo ok e das su as 
pla ta for mas Ins ta gram, What sApp e 
Mes sen ger co me çou mi nu tos an tes 
das 14h (ho ra lo cal) e dei xou sem ser- 
vi ço mi lhões de pes so as em to do o 
pla ne ta. Ho ras mais tar de, o pró prio 
ad mi nis tra dor e co fun da dor da re de 
so ci al, Mark Zuc ker berg, pe diu pu bli- 
ca men te des cul pas.

Se gun do a em pre sa de Men lo Park, 
ci da de da Ca li fór nia, os es for ços que 
têm si do fei tos nos úl ti mos anos pa ra 
pro te ger os sis te mas de pos sí veis ata- 
ques ex ter nos fo ram uma das cau sas 
que fi ze ram de mo rar o tem po de res- 
pos ta ao pro ble ma. “Acre di to que se o 
pre ço a pa gar por mai or se gu ran ça do 
sis te ma no dia a dia é uma re cu pe ra- 
ção mais len ta dos ser vi ços, va le a pe- 
na”, dis se San tosh Ja nardhan no blog.

Te le gram
A que da do Fa ce bo ok e das de- 

mais apli ca ções le vou o Te le gram, um 
ser vi ço de men sa gens ins tan tâ ne as 
(co mo o What sApp), a re ce ber mais de 
70 mi lhões de no vas ade sões, in for- 
mou o fun da dor da re de, o rus so Pa vel

Fa ce bo ok ne ga ver são 

O “APAGÃO”   DEIXOU SEM SERVIÇO MILHÕES DE PESSOAS EM TODO O PLANETA.

Dou rov. O nú me ro de 70 mi lhões, em 
ape nas um dia, le vou Dou ruv a afir- 
mar que foi “um au men to re cor de no 
nú me ro de ade sões” e que es ta va or- 
gu lho so da equi pe, que sou be li dar 
com es se cres ci men to sem pre ce den- 
tes.

Na se gun da-fei ra o ser vi ço de men- 
sa gens Te le gram pas sou de 56º pa ra 5º 
lu gar das apli ca ções gra tui tas mais 
des car re ga das nos Es ta dos Uni dos, 
se gun do a em pre sa es pe ci a li za da 
Sen sor Tower. 

Vá ri os exe cu ti vos do Fa ce bo ok pro- 
cu ra ram des men tir, nes ta ter ça-fei ra 
(5),  a ex-em pre ga da Fran ces Hau gen, 
após o seu tes te mu nho pe ran te uma 
sub co mis são do Se na do dos EUA. O 
di re tor exe cu ti vo e co fun da dor do Fa- 
ce bo ok, Mark Zuc ker berg, de fen deu a 

em pre sa das acu sa ções: “No cer ne 
des sas acu sa ções es tá a ideia de que 
da mos pri o ri da de aos lu cros em de tri-
men to da se gu ran ça e do bem-es tar. 
Is so sim ples men te não é ver da de”, 
dis se Mark Zuc ker berg em um lon go 
post em sua pá gi na na re de.

O che fe do Fa ce bo ok dis se ain da 
que “mui tas das acu sa ções não fa zem 
sen ti do” e que não re co nhe ce “o fal so 
qua dro da em pre sa que es tá sen-
do pin ta do”.

“O ar gu men to de que pro mo ve mos 
de li be ra da men te con teú dos que en-
fu re cem as pes so as pa ra ob te rem lu- 
cro é iló gi co. Ga nha mos di nhei ro com 
a pu bli ci da de e o que os anun ci an tes 
nos di zem cons tan te men te é que não 
que rem que os seus anún ci os apa re- 
çam ao la do de con teú dos que se jam 
pre ju di ci ais ou que ge rem rai va”, 
acres cen tou.

EUA

Ataque a tiros em escola do Texas deixa 4 feridos

TRÊS ALUNOS E UM FUNCIONÁRIO FORAM BALEADOS , SEGUNDO INFORMAÇÕES PASSADAS PELA POLÍCIA À IMPRENSA LOCAL

Qua tro pes so as fi ca ram fe ri das
após um ata que à Tim ber vi ew High
Scho ol na ci da de de Ar ling ton, Te xas,
Es ta dos Uni dos. Três alu nos e um fun- 
ci o ná rio fo ram ba le a dos nes ta quar- 
ta-fei ra (6/5), se gun do in for ma ções
pas sa das pe la po lí cia à im pren sa lo- 
cal. Os in ves ti ga do res acre di tam que
es te in ci den te co me çou com uma bri- 
ga.

Uma das ví ti mas te ve fe ri men tos
le ves e foi aten di da ain da no pré dio
es co lar. As ou tras três fo ram en ca mi- 
nha das ao hos pi tal, não se sa be o es- 
ta do de saú de de las. De acor do com
re de a NBC, as for ças de se gu ran ça da
re gião res pon de ram a um cha ma do
por vol ta das 9h15 da ma nhã, no ho rá- 
rio lo cal.

O sus pei to de ter

efe tu a do os dis pa ros é

um alu no do en si no

mé dio, Timothy Ge or ge

Simp kins, de 18 anos.

Os po li ci ais di zem que ele fu giu em
um Dod ge Char ger 2018 pra ta. A es co- 
la faz par te de um dis tri to es co lar in- 
de pen den te do mu ni cí pio de Ar ling- 
ton e tem con tin gen te pró prio de se- 
gu ran ça. Am bos os efe ti vos es tão mo- 
bi li za dos pa ra es te cha ma do.

A por ta-voz do dis tri to

de cla rou à Fox

News que os de mais

alu nos e fun ci o ná ri os

fi ca ram fe cha dos em

sa las e es cri tó ri os até

que a si tu a ção fos se

es ta bi li za da. Os pais

fo ram cha ma dos ao

Cen tro de Ar tes Cê ni cas,

pa ra on de os alu nos

se rão le va dos as sim que

a es co la es ti ver

pro te gi da, in for mou a

po lí cia.

 

NEGOCIAÇÃO

EUA discute diálogo
na Venezuela 

BLINKEN FALOU COM FUNCIONÁRIOS DA COLÔMBIA E ESPANHA

A ne go ci a ção pa ra uma so lu ção po lí ti ca na Ve ne zu e la
foi um dos te mas dis cu ti dos pe lo se cre tá rio de Es ta do
ame ri ca no, Antony Blin ken, com fun ci o ná ri os de
Colôm bia e Es pa nha em Pa ris, du ran te en con tros re a li- 
za dos à mar gem da reu nião da OC DE. “Blin ken e a vi ce-
pre si den te [da Colôm bia, Mar ta Lu cía] Ra mí rez con ver- 
sa ram so bre os es for ços que es tão sen do fei tos pa ra
apoi ar o po vo ve ne zu e la no em sua ten ta ti va de res tau- 
rar a de mo cra cia”, dis se o por ta-voz do De par ta men to
de Es ta do dos EUA, Ned Pri ce, em co mu ni ca do.

De acor do com uma fon te di plo má ti ca, du ran te o en- 
con tro que acon te ceu em pa ra le lo à reu nião mi nis te ri al
da Or ga ni za ção pa ra a Co o pe ra ção e o De sen vol vi men- 
to Econô mi co (OC DE), Ra mí rez ma ni fes tou sua “des- 
con fi an ça” no diá lo go pa ra o se cre tá rio ame ri ca no. “Os
Es ta dos Uni dos dis se ram que não de ve ha ver ilu sões”,
acres cen tou a fon te à AFP, so bre as con ver sas en tre de le- 
ga dos do go ver no de Ni co lás Ma du ro e da opo si ção ve- 
ne zu e la na que acon te cem no Mé xi co des de 14 de agos- 
to, com me di a ção da No ru e ga.

O diá lo go tam bém foi abor da do em ou tra reu nião bi- 
la te ral, en tre Blin ke ne o mi nis tro das Re la ções Ex te ri o res
da Es pa nha, Jo sé Ma nu e lAl ba res. De acor do com uma
fon te di plo má ti ca es pa nho la, os dois afir ma ram que es- 
pe ram que o diá lo go “avan ce o má xi mo pos sí vel”. 

A vi ce-pre si den te da Colôm bia tam bém pe diu aBlin- 
ken que os “aplau sos” pe lo aco lhi men to de mi gran tes
ve ne zu e la nos “se tra du zam em uma so li da ri e da de efe ti- 
va”, de acor do com a pri mei ra fon te di plo má ti ca. Se gun- 
do as es ti ma ti vas da ONU, exis tem qua se 5,7 mi lhões de
imi gran tes e re fu gi a dos ve ne zu e la nos no mun do, a mai- 
o ria de les na re gião da Amé ri ca La ti na e do Ca ri be.

Du ran te a reu nião en tre o se cre tá rio de Es ta do dos
EUA e a vi ce-pre si den te co lom bi a na,tam bém foi men ci- 
o na da a re a li za ção de uma even tu al “reu nião de al to ní- 
vel” so brei mi gran tes com os paí ses da re gião, Es ta dos
Uni dos e União Eu ro peia, acres cen tou a fon te.

SINGAPURA

Robôs despertam
temores na população

ATIVISTAS DENUNCIAM QUE A PRIVACIDADE FOI SACRIFICADA 

FOTO: ROSLAN RAHMAN

Sin ga pu ra fez tes tes robôs de pa tru lha que lan çam
ad ver tên ci as a pes so as en vol vi das em “com por ta men to
so ci al in de se já vel”, au men tan do o ar se nal tec no ló gi co
de vi gi lân cia nes ta ci da de-Es ta do sob es trei to con tro le.
Do gran de nú me ro de câ me ras CCTV (Cir cui to Fe cha do
de Te le vi são) aos pos tes de luz equi pa dos com tec no lo- 
gia de re co nhe ci men to fa ci al atu al men te em tes te, Sin- 
ga pu ra viu uma ex plo são de fer ra men tas pa ra vi gi ar
seus ha bi tan tes.

En quan to as au to ri da des de fen dem e pro mo vem sua
vi são de uma “na ção in te li gen te”, hi pe re fi ci en te e tec- 
no ló gi ca, ati vis tas de nun ci am que a pri va ci da de foi sa- 
cri fi ca da e que as pes so as têm pou co con tro le do que é
fei to com seus da dos.  Sin ga pu ra é cri ti ca da por res trin- 
gir as li ber da des ci vis. E, em bo ra sua po pu la ção te nha se
acos tu ma do com es tes rí gi dos con tro les, há uma pre o- 
cu pa ção cres cen te com a tec no lo gia in va si va.

Os dis po si ti vos de vi gi lân cia mais re cen tes são os
robôs com ro das e se te câ me ras, que emi tem avi sos ao
pú bli co e de tec tam “com por ta men to so ci al in de se ja- 
do”. En tre eles, es tá fu mar em áre as proi bi das, es ta ci o- 
nar bi ci cle tas em lu gar in de vi do, ou vi o lar as re gras de
dis tan ci a men to em meio à pan de mia da co vid-19.

 Pa ra Lee Yi Ting, um ati vis ta dos di rei tos di gi tais, es- 
tes apa re lhos são a for ma mais re cen te de vi gi ar a po pu- 
la ção. “Tu do con tri bui pa ra a sen sa ção de que as pes so- 
as de vem ter cui da do com o que di zem e fa zem em Sin- 
ga pu ra, mais do que em ou tros paí ses”, dis se ele à AFP.

Já o go ver no ar gu men ta que os robôs são ne ces sá ri os
pa ra su prir a fal ta de tra ba lha do res di an te do en ve lhe ci- 
men to po pu la ci o nal. As au to ri da des afir mam que, na
fa se de tes tes, os robôs não po de rão iden ti fi car, nem to- 
mar me di das con tra os in fra to res. “A for ça de tra ba lho
es tá di mi nuin do”, ale ga Ong Ka Hing, da agên cia go ver- 
na men tal que de sen vol veu os robôs Xa vi er, acres cen- 
tan do que es tas má qui nas po dem aju dar a re du zir o nú- 
me ro de po li ci ais ne ces sá ri os pa ra pa tru lhar as ru as.
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O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que realizará às 14h, do dia 26 

de outubro de 2021, no auditório da SEGEP - 4º andar, Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício Clodomir 

Milet, s/n, Calhau - São Luís/MA, CEP: 65074-220, nesta Capital, licitação na modalidade Pregão 

Presencial, do tipo Menor Preço por item, objetivando o Registro de Preços para Aquisição de 

Material de Expediente (livro, mina de grafite, pasta e outros), de interesse da Agência Estadual de 

Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural - AGERP/MA; Casa Civil – CC; Escola de Governo do Estado 

do Maranhão - EGMA; Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - 

FAPE-MA/MA; Fundação da Memória Republicana Brasileira – FMRB; Instituto Maranhense de Estudos 

Socioeconômicos e Cartográficos - IMESC/MA; Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do 

Maranhão - IPREV/MA; Instituto de Colonização e Terras do Maranhão – ITERMA; Agência Estadual de 

Mobilidade Urbana e Serviços Públicos - MOB/MA; Procuradoria Geral do Estado do Maranhão - PGE; 

Polícia Militar do Estado do Maranhão - PMMA; Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor 

do Maranhão – PROCON-MA; Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano – SECID; 

Secretaria de Comunicação Social – SECOM; Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação – 

SECTI; Secretaria de Estado do Esporte e Lazer – SEDEL; Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e 

Participação Popular - SEDIHPOP; Secretaria de Estado da Educação – SEDUC; Secretaria de Estado 

da Fazenda – SEFAZ; Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores – 

SEGEP; Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMA; Secretaria de Estado da Mulher – SEMU; 

Secretaria Extraordinária de Programas Especiais – SEPE; Secretaria de Estado do Planejamento e 

Orçamento – SEPLAN; Secretaria de Turismo do Estado do Maranhão – SETUR; Secretaria de Estado da 

Infraestrutura – SINFRA; Secretaria de Estado da Segurança Pública - SSP; Secretaria de Estado da 

Transparência e Controle – STC; Universidade Estadual do Maranhão – UEMA; Universidade Estadual da 

Região Tocantina do Maranhão – UEMASUL, em conformidade com especificações e quantidades 

constantes no Termo de Referência (ANEXO I), na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal 

nº 3.555/2000, do Decreto Estadual nº 36.184, de 21 de setembro de 2020, da Lei Complementar nº 

123/2006 e da Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015, e suas alterações, aplicando 

subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. O 

Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, na página www.compras.ma.gov.br e no site 

da www.segep.ma.gov.br.

São Luís, 05 de outubro de 2021

Deimison Neves dos Santos

Secretário Adjunto de Registro de Preços

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 PRESENCIAL Nº 014/2021 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120434/2021– SARP

Venho comunicar que o Subsecretário de Estado de Administração Penitenciária – SEAP/MA, no uso de 

suas atribuições legais, com fundamento no Art. 49 da Lei 8.666/1993, Art. 50 do Decreto Federal nº 

10.024/2019 e na Súmula nº 473 do STF, sem prejuízo das justificativas que constam em decisão juntada 

aos autos do processo em epígrafe e postada no site http://seap.ma.gov.br/pregoes-online/, 
DETERMINOU A ANULAÇÃO do Pregão Eletrônico n° 58/2021-SEAP,cujo o objeto é o fornecimento 
de materiais de higiene pessoal a serem utilizados pelos internos e internas do Sistema 
Penitenciário Maranhense.

São Luís/MA, 05 de outubro de 2021

LARISSA ARAGÃO CHAVES CAVALCANTE
Pregoeira CSLIC/SEAP

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSLIC/SEAP
EXTRATO DE DECISÃO DE ANULAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 58/2021-SEAP
PROCESSO N° 15295/2021-SEAP

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Médicos para atender à 

demanda do Hospital Regional Materno Infantil de Imperatriz, administrado pela EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

DATA DA DISPUTA: 09/11/2021, às 09h, horário de Brasília.

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

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

ID: 900046.

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

Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 08h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 

e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou laurocsl8@gmail.com ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 04 de outubro de 2021

Lauro César Costa

Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 335/2021 – CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27.846/2021 – EMSERH

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Médicos na área de 
Urgência e Emergência Pediátrica, para atender à demanda do Hospital da Ilha, administrado pela 

EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

DATA DA SESSÃO: 04/11/2021, às 09h, horário de Brasília.

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

Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 

Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 08h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 

e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou vinicius.licitacao.emserh@gmail.com ou pelo telefone (98) 
3235-7333.

São Luís (MA), 04 de outubro de 2021

Vinícius Boueres Diogo Fontes
Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 336/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 165.280/2021 – EMSERH

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de saúde em exames para 

diagnósticos médicos de Tomografia Computadorizada incluindo médico, técnico, equipamentos, 

materiais, insumos, necessárias à execução dos serviços, em atendimento à demanda do Hospital de 

Pedreiras.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO.

DATA DA ABERTURA: 03/11/2021, às 09h, horário de Brasília.

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

Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 

Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 08h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 

e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou igor.rochacsl@gmail.com ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 04 de outubro de 2021

Igor Manoel Sousa Rocha
Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 337/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 183.770/2021 – EMSERH

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021-CPL/PMB

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL, com sede na Travessa 15 de Novembro, nº 
229, Centro, Bacabal, Estado do Maranhão, através da Comissão Permanente de Licitação, 
torna público, que fará realizar licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo Menor 
Preço, sob o regime de empreitada por preço unitário, objetivando a Contratação de Empresa 
Especializada na Execução da Urbanização da Praça da Cohab II no município de Bacabal/
MA, conforme edital e anexos. A sessão do certame licitatório será realizada no dia 26 de 
outubro de 2021, às 09:00hs (nove horas), na sala de reuniões da Prefeitura. O Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados na Sala da CPL, onde poderão ser consultados 
gratuitamente e obtidos através do portal da transparência na forma digital através do endereço 
eletrônico https://www.bacabal.ma.gov.br/licitacoes, ou na forma física mediante a entrega no 
setor de licitações de 02 (duas) resmas de papel de 500 folhas, tamanho A4, 210x297mm, 75g/
m², ultra branco. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Bacabal/MA. 06 de outubro 
de 2021. ALAN AMORIM NASCIMENTO. Presidente da CPL/PMB.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM

Av. Manuel Matias, s/n – Centro- CEP: 65.723-000 – Bernardo do Mearim – MA
CNPJ N.° 01.612.345/0001-69

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 012/2021

O MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Planejamento, Adminis-
tração e Finanças, torna público que fará licitação na modalidade Tomada de Preços. 
BASE LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL OSI-
NO ALMEIDA DO MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA, de acordo com o que estabelece a Lei 8.666 de 21 de 
junho de 1993. 
ABERTURA: 22 de outubro de 2021 às 14:30 horas. 
TIPO DE LICITAÇÃO:  Menor Preço. 
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global. 
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontra-se à disposição dos interessados, na sala da Comissão Central de Licitação, no 
endereço Av. Manuel Matias, s/n – Centro – Bernardo do Mearim/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informa-
ções complementares, no endereço acima ou por e-mail: cclpmbm@hotmail.com.

Bernardo do Mearim (MA), 01 de outubro de 2021.

Rodrigo Paz Santos.
Secretário Mun. de Planejamento, 

Administração e Finanças.
Mat. 0000942

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM

Av. Manuel Matias, s/n – Centro- CEP: 65.723-000 – Bernardo do Mearim – MA
CNPJ N.° 01.612.345/0001-69

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 011/2021

O MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Planejamento, Adminis-
tração e Finanças, torna público que fará licitação na modalidade Tomada de Preços. 
BASE LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de REFORMA E URBANIZAÇÃO DA QUADRA 
DO CANELEIRO DO MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA, de acordo com o que estabelece a Lei 8.666 de 
21 de junho de 1993. 
ABERTURA: 22 de outubro de 2021 às 08:30 horas. 
TIPO DE LICITAÇÃO:  Menor Preço. 
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global. 
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontra-se à disposição dos interessados, na sala da Comissão Central de Licitação, no 
endereço Av. Manuel Matias, s/n – Centro – Bernardo do Mearim/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informa-
ções complementares, no endereço acima ou por e-mail: cclpmbm@hotmail.com.

Bernardo do Mearim (MA), 01 de outubro de 2021.
Rodrigo Paz Santos.

Secretário Mun. de Planejamento, 
Administração e Finanças.

Mat. 0000942

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI

CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2021/CPL/PMB. TOMADA DE PREÇO Nº 
08/2021/ CPL/PMB. PROCESSO Nº 0054/2021–Sec. Mun. Administração e Finanças. A Prefeitura Municipal 
de Bacuri - MA, torna público aos interessados que realizará às 09:00horas do dia 26 de Outubro de 2021, na 
sala da Comissão Permanente de Licitação/CPL, situada à Av. 07 de Setembro, n.º 210, Bairro Centro, Bacuri 
- MA, licitação, na modalidade Tomada de Preço, tipo Menor Preço, para contratação de serviços técnicos es-
pecializados de obras de engenharia, os quais visam a melhoria da rede de iluminação pública do Município de 
Bacuri/MA, pelo sistema de empreitada por prçeo global, na forma da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário 
das 08 às 12 horas, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da impor-
tância de R$ 50,00 (cinquenta reais), feito exclusivamente, através do Documento de Arrecadação Municipal 
– DAM, emitido pela Coordenação de Tributos, Arrecadação e Fiscalização da Sec. Munic. de Administração e 
Finanças, situada à Av. 07 de Setembro, n.º 210, Bairro Centro, Bacuri - MA. 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 CPL. Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados na CPL, no endereço acima. Bacuri-MA, 
06 de Outubro de 2021. LINELSON RIBEIRO RODRIGUES-Presidente da CPL.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO
AVISO DE CREDENCIAMENTO

CREDENCIAMENTO Nº 01/2021 (PA 3637/2016)

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO, torna público  que a partir do primeiro dia 
útil à publicação deste aviso, estará aberto o procedimento para credenciamento de contratação de 
leiloeiros oficiais, para prestação de serviços de leiloaria, inclusive atividades-meio e/ou acessórias, 
tais como apoio, guarda, logística, divulgação e organização de leiloaria, no âmbito da jurisdição do 
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital 
e seus anexos. O edital é gratuito e está à disposição dos interessados para consulta e retirada através 
da Internet nos endereços www.trt16.jus.br ou pelo e-mail pesquisapatrimonial@trt16.jus.br. O 
Credenciamento também é gratuito e o formulário está disponível no link: 
https://www.trt16.jus.br/servicos/para-o-cidadao-e-advogado/cadastro-leiloeiros. O 
credenciamento ficará aberto por tempo indeterminado até ulterior deliberação. Maiores informações 
no Fórum Astolfo Serra, na Av. Senador Vitorino Freire, S/N, 3° andar, Bairro Areinha e pelo telefone 
(0xx98) 2109-9460 das 8:00 às 17:00 h.

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO 
DE PA DA CAIXA EM TUNTUM, MA

A Caixa Econômica Federal torna público seu interesse na locação de imóvel pronto localizado 
da Rua Frederico Coelho (São Raimundo), até a Rua 12 de Setembro (São Raimundo); OU 
da Rua Frederico Coelho (São Raimundo), até a Av Frei Aniceto (Centro); OU da Rua 12 de 
Setembro (São Raimundo), até a Av Frei Aniceto (Centro); OU da Av Joacy Pinheiro (Centro), 
até a Rua Ariston Leda (Centro), no município de TUNTUM, MA. O imóvel deverá possuir 
documentação regularizada junto aos Órgãos Públicos, ter idade aparente em torno de 10 
(dez) anos, possuir área mínima de 150m² e máxima de 200m², com pé direito mínimo de 3,5m, 
em um único pavimento (térreo), com vão interno livre de colunas. Deverá possuir sanitários 
e área de estacionamento, conforme exigências da Prefeitura local. Os interessados devem 
encaminhar carta de manifestação de interesse na possível locação e indicação do imóvel, 
contendo: 1) Endereço completo do imóvel, área construída em m² e dados para contato 
oferta do imóvel assinada; 2) Registro Geral de Imóveis (RGI) em nome do proponente; 3) 
Fotos do imóvel; 4) Planta baixa com área (se houver). Os documentos digitalizados devem 
ser enviados para o e-mail ceogi04@caixa.gov.br e os documentos originais entregues no 
endereço: Rua das Marrecas, nº 20 – 12º Andar – Torre 3 – Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 
20.031-120, ou em qualquer Agência da CAIXA, e destinado à CEOGI04 aos cuidados de 
Luciano ou Janice. Esclarecemos que a pesquisa de mercado ficará aberta ao recebimento 
das ofertas de imóveis até que se torne público o seu encerramento.

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 ATRAVÉS DE SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇO. A Prefeitura Municipal de Itaipava do Grajaú – MA, através de seu Pre-
goeiro (a) e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob 
a égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/20 e subsidiariamente as disposições da Lei 
n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores e as condições do Edital, licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico (SRP) – do tipo menor preço por item, que tem como objeto Registro de preços para a fu-
tura contratação de pessoa jurídica para aquisição de cilindro de oxigênio medicinal, para atendimento 
das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária do Município de Itaipava 
do Grajaú/MA, no dia 22 de outubro de 2021, às 09h00min horas (horário de Brasília), através do uso 
de recursos da tecnologia da informação, site http://www.licitanet.com.br/., sendo presidida pela 
Pregoeira desta Prefeitura Municipal na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada, proviso-
riamente, na Av. Dep. Mercial Lima de Arruda, s/n, Centro, Itaipava do Grajaú – MA, CEP: 65948-
000. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página eletrônica http://www.licitanet.com.
br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou e-mail: cplitaipava@gmail.com e/ou tel.: (99) 
98515-1121. Itaipava do Grajaú - MA, 06 de outubro de 2021. Auricélia de Sousa da Silva - Pregoeira. 

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM

ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.º 
10/2021 – CPL PROCESSO ADM. Nº 80/2021-SEMAD. O aviso de 
Licitação publicado no Jornal Imparcial com circulação, no dia 30 de 
setembro de 2021.  ONDE SE LÊ: realizará no dia 21 de setembro de 
2021, às 14:00hs (quatorze horas). LEIA-SE. realizará no dia 21 de 
outubro de 2021, às 14:00hs (quatorze horas). Pindaré Mirim – MA, 
30/09/2021. Alexandre Colares Bezerra Junior. Prefeito Municipal.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA DE TRIZIDELA DO VALE

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

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

ESTADO DO MARANHÃO
 CNPJ: 01.612.533/0001-97

            PRAÇA CARLOS ALBERTO SIQUEIRA AMORIM, Nº 100, CENTRO, 
TURILÂNDIA - MA - CEP: 65276-000

AVISO DE ADIAMENTO. TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021. Em razão de acatar a 
Recomendação do TCE - MA, a Comissão Permanente de Licitação, através da Presidente da 
CPL, COMUNICA aos interessados que a TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021, tipo “Menor 
Preço Global”, tendo como objeto Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de 
Adequação de Estradas Vicinais do Povoado Bacabeira até o povoado Lago Bonito no 
Município de Turilândia- MA,  com data de abertura em 08 de outubro de 2021 às 08h:00min 
(oito horas), será adiado para o dia 22 de outubro de 2021 às 08h:00min (oito horas). Turilân-
dia - MA, 05 de outubro de 2021. Clementina de Jesus Pinheiro Oliveira – Presidente da CPL.

ESTADO DO MARANHÃO
 CNPJ: 01.612.533/0001-97

            PRAÇA CARLOS ALBERTO SIQUEIRA AMORIM, Nº 100, CENTRO, 
TURILÂNDIA - MA - CEP: 65276-000

AVISO DE ADIAMENTO. TOMADA DE PREÇO Nº 005/2021. Em razão de acatar a 
Recomendação do TCE - MA, a Comissão Permanente de Licitação, através da Presidente da 
CPL, COMUNICA aos interessados que a TOMADA DE PREÇO Nº 005/2021, tipo “Menor 
Preço Global”, tendo como objeto Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de 
Pavimentação em Bloquetes no povoado São Domingos no Município de Turilândia- MA,  
com data de abertura em 08 de outubro de 2021 às 14h:00min (quatorze horas), será adiado 
para o dia 22 de outubro de 2021 às 14h:00min (quatorze horas). Turilândia - MA, 05 de outu-
bro de 2021. Clementina de Jesus Pinheiro Oliveira – Presidente da CPL.
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As doses são direcionadas para completar vacinação de pessoas com 18 anos ou mais
e, as da Pfizer, para a 3ª dose em idosos, imunossuprimidos e trabalhadores da saúde

IDOSOS E IMUNOSSUPRIMIDOS

Maranhão recebe 230.720
vacinas para 3ª dose

O
Ma ra nhão re ce beu mais 
230.720 do ses de va ci nas 
con tra a Co vid-19 nes ta ter- 
ça-fei ra (5), sen do 124.250 

da As tra Ze ne ca e 106.470 da Pfi zer.
As do ses são di re ci o na das pa ra 

com ple tar o es que ma va ci nal de pes- 
so as com 18 anos ou mais e, as da Pfi- 
zer, pa ra a ter cei ra do se em ido sos 
com ida de igual ou aci ma de 70 anos, 
imu nos su pri mi dos e tra ba lha do res 
da saú de.

“Con for me a re so lu ção da Co mis- 
são In ter ges to res Bi par ti te, tra ba lha- 
do res da saú de e ido sos aci ma de 70 
anos de ve rão re ce ber a do se de re for- 
ço com va ci na Pfi zer, que de ve ser 
apli ca da 5 me ses após a úl ti ma do se 
do es que ma va ci nal, se ja se gun da do- 
se ou do se úni ca. Já em in di ví du os 
com al to grau de imu nos su pres são, a 
va ci na de ve rá ser apli ca da co mo do se 
adi ci o nal em um in ter va lo de 28 di as 
após a úl ti ma do se do es que ma bá si- 
co”, ex pli ca a su pe rin ten den te de Epi- 
de mi o lo gia e Con tro le de Do en ças da 
SES, Tayara Pe rei ra.

De pois de re ce bi das, as Ter cei ra do se

ESTRATÉGIA DE DISTRIBUIÇÃO PERMANECE SENDO A MESMA UTILIZADA PELO GOVERNO 

va ci nas pas sam pe lo 

pro ces so de con ta gem e 

re con ta gem pa ra de pois 

se rem se pa ra das e 

en vi a das aos 

mu ni cí pi os.

A es tra té gia de dis tri bui ção per ma- 
ne ce sen do a mes ma já uti li za da pe lo 
Go ver no do Es ta do, por meio de he li- 
cóp te ros do Cen tro Tá ti co Aé reo 
(CTA), um avião e vans re fri ge ra das.

Além de ido sos com 70 anos ou 
mais, faz par te do gru po que re ce be a 
ter cei ra do se quem pos sui imu no de fi- 
ci ên cia pri má ria gra ve, que es te ja 
sub me ti do à qui mi o te ra pia pa ra tra- 
ta men to do cân cer, os trans plan ta dos 
de ór gão ou de cé lu las tron co he ma- 
to poié ti cas (TCTH) em uso de dro gas 
imu nos su pres so ras, vi ven do com 
HIV/Aids ou que fa zem uso de cor ti- 
coi des em do ses igual ou mai or que 20 
mg/dia de pred ni so na, ou equi va len-
te, por igual ou mai or 14 di as.

Tam bém es tão in cluí dos in di ví du- 
os usuá ri os de me di ca men tos mo di fi-
ca do res da res pos ta imu ne, pa ci en tes 
em he mo diá li se e com do en ças imu-
no me di a das in fla ma tó ri as crô ni cas, 
tais co mo reu ma to ló gi cas, au to in fla- 
ma tó ri as, do en ças in tes ti nais in fla- 
ma tó ri as.

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

FIEMA participa de painel sobre internacionalização

O pre si den te da Fe de ra ção das In- 
dús tri as do Es ta do do Ma ra nhão (FI E- 
MA), Edil son Bal dez, par ti ci pou do 
pai nel “Edu ca ção, Ci ên cia, Tec no lo- 
gia, In ter na ci o na li za ção e Ino va ção 
no Ma ra nhão”, pro mo vi do pe lo Ins ti- 
tu to Fe de ral do Ma ra nhão (IF MA), 
acom pa nha do pe lo Di re tor Re gi o nal 
do SE NAI, Rai mun do Ar ru da e o Di re- 
tor da FI E MA, Ale xan dre Ro dri gues 
Ataí de, nes ta Quar ta-fei ra (05).

O even to te ve a pre sen ça do Côn sul 
de Edu ca ção, Cul tu ra e Im pren sa do 
Con su la do ge ral dos Es ta dos uni dos 
em Re ci fe, Jeffrey Lo der mei er. O en- 
con tro pro mo veu a apro xi ma ção e o 
diá lo go en tre as ins ti tui ções que atu- 
am no en si no de lín guas e na edu ca- 
ção téc ni ca, tec no ló gi ca e su pe ri or no 
Ma ra nhão e o Con su la do dos Es ta dos 
Uni dos em Re ci fe. Par ti ci pa ram do 
pai nel re pre sen tan tes do IF MA, Uni- 
ver si da de Fe de ral do Ma ra nhão (UF-

O PAINEL SOBRE DESENVOLVIMENTO NO MARANHÃO PROMOVIDO PELO IFMA

MA), Uni ver si da de Es ta du al do Ma ra- 
nhão (UE MA), Ins ti tu to Es ta du al de 
Edu ca ção, Ci ên cia e Tec no lo gia do 
Ma ra nhão (IE MA), Ins ti tu to Cul tu ral 
Bra sil Es ta dos Uni dos (IC BEU) e a 
agên cia de vi a gem Via mun do, que 
apre sen ta ram as res pec ti vas ins ti tui- 
ções pa ra o co nhe ci men to do Côn sul 
nor te-ame ri ca no.

Du ran te o pai nel, o pre si den te da 
FI E MA, Edil son Bal dez, res sal tou que 
a pa la vra de or dem na Fe de ra ção das 
in dús tri as é par ce ria e fa lou so bre a 
agen da de ati vi da des que en vol ve o 
de sen vol vi men to da Ba se de Lan ça- 
men to de Al cân ta ra e do tra ba lho de- 
sem pe nha do jun to as en ti da des em- 
pre sa ri ais e uni ver si da des pa ra a in- 
ser ção das co mu ni da des qui lom bo las 
nes se gran de em pre en di men to. “Nós 
te mos uma agen da vol ta da pa ra a for- 
ma ção de par ce ri as. A nos sa Fe de ra- 
ção já pos sui la ços es trei tos com a 
Em bai xa da e o Con su la do nor te-ame- 
ri ca nos e va mos for ta le cer es sa união 
por meio da for ça-ta re fa que es ta mos 
de di can do ao gran di o so pro je to da 
Ba se de Al cân ta ra e de aten di men to 

às ne ces si da des das co mu ni da des 
qui lom bo las”, dis se Bal dez.

O en con tro ser viu pa ra tra çar os 
com pro mis sos de in ter na ci o na li za- 
ção, es pe ci al men te nos cam pos da ci- 
ên cia e tec no lo gia, ali a dos ao en si no 
su pe ri or e pes qui sa e pa ra de mons- 
trar a si ner gia en tre as ins ti tui ções de 
en si no e seus par cei ros, co nec ta dos 
ao pú bli co e ao pri va do, im pac tan do a 
edu ca ção nos âm bi tos es ta du al e fe- 
de ral.

O Côn sul ame ri ca no, Jeffrey Lo der- 
mei er, expôs as par ce ri as já fir ma das 
no Ma ra nhão com o fo co es pe ci al na 
ci ên cia e tec no lo gia. Ha ve rá ain da 
uma sé rie de en con tros com os go ver-
nos es ta du al e mu ni ci pal, lí de res da 
área de de sen vol vi men to econô mi co 
e tec no ló gi co e lí de res da co mu ni da- 
de qui lom bo la. “Es tou con fi an te que 
ire mos re tor nar pa ra Re ci fe com mui-
tas idei as e no vas pers pec ti vas pa ra a 
co la bo ra ção do Es ta do do Ma ra nhão 
e po dem ter a cer te za de que irei com-
par ti lhar com ou tros par cei ros so bre 
as ini ci a ti vas apre sen ta das por vo cês 
ho je”, afir mou Jeffrey.

EDUCAÇÃO

Novo prédio da UEMASUL
passa por adequações

PRÉDIO FICA LOCALIZADO EM FRENTE AO CAMPUS SEDE

O no vo pré dio da Uni ver si da de Es ta du al da Re gião
To can ti na do Ma ra nhão (UE MA SUL), lo ca li za do em
fren te ao cam pus se de, em Im pe ra triz, es tá pas san do
por ade qua ções em sua es tru tu ra fí si ca pa ra re ce ber o
Cen tro de Ci ên ci as Exa tas, Na tu rais e Tec no ló gi cas
(CCENT), o Cen tro de Ci ên ci as Hu ma nas, So ci ais e Le- 
tras (CCHSL) e o Cen tro de Ci ên ci as da Saú de (CCS).

Com uma área de 8.415m², as no vas ins ta la ções irão
pro por ci o nar me lho ri as sig ni fi ca ti vas pa ra os Cen tros
de Ci ên ci as, com es pa ços am plos con ten do sa las de au- 
la, la bo ra tó ri os, sa la de di re tor de cen tro, sa la de di re tor
de cur so, sa la de aten di men to ao alu no, sa la co le ti va pa- 
ra pro fes so res, com es pa ço pa ra des can so e sa la pa ra
pro fes so res de tem po in te gral.

O co or de na dor de In fra es tru tu ra da UE MA SUL, pro- 
fes sor Wil son Araú jo da Sil va, acom pa nha, di a ri a men te,
o an da men to das obras e fa lou so bre o atu al es tá gio da
re for ma. Ele in for mou que a pri mei ra eta pa de ade qua- 
ção já es tá qua se pron ta e irá re ce ber o Cen tro de Ci ên ci- 
as da Saú de. “Es te se rá o pri mei ro Cen tro que fun ci o na- 
rá no no vo pré dio, pois es ta va fun ci o nan do em um es- 
pa ço alu ga do e atu al men te es tá em pro ces so de mu dan- 
ça. A par tir do pró xi mo se mes tre, as ati vi da des do cur so
de Me di ci na já pas sam a acon te cer no no vo es pa ço. A
se gun da e ter cei ra eta pas, com as ade qua ções que con- 
tem plam o CCENT e o CCHSL, de vem ser en tre gues pa- 
ra o pe río do 2022.1”, ex pli cou o co or de na dor.

Ou tros es pa ços co mo au di tó rio, gi ná sio po li es por ti- 
vo, es ta ci o na men to, área ad mi nis tra ti va e área de vi vên- 
cia tam bém re ce bem me lho ri as. To das as ins ta la ções do
no vo pré dio es tão sen do adap ta das com re cur sos de
aces si bi li da de, co mo ram pas, pi so po do tá til e pla cas em
brai le, con tem plan do o no vo pro je to de po lí ti ca de aces- 
si bi li da de das Ins ti tui ções de En si no Su pe ri or (IES) e
aten den do o Pla no Ins ti tu ci o nal de Aces si bi li da de (PIA)
da UE MA SUL. 

EM 2021

Maranhão tem 28.964
trabalhadores admitidos

O TOTAL DE TRABALHADORES CELETISTAS ATINGIU 529.995

A ter cei ra mai or va ri a ção de con tra ta ções do Nor des- 
te foi no Ma ra nhão, que acu mu lou nos pri mei ros oi to
me ses do ano re sul ta do lí qui do de 28.964 tra ba lha do res
ad mi ti dos, de acor do com o no vo Ca das tro Ge ral de Em- 
pre ga dos e De sem pre ga dos (Ca ged). Com es se e ou tros
des ta ques, foi lan ça da nes ta quar ta-fei ra (6) a Si nop se
da no ta de Mer ca do de Tra ba lho, re fe ren te a agos to de
2021, pe lo Ins ti tu to Ma ra nhen se de Es tu dos So ci o e- 
conô mi cos e Car to grá fi cos (Imesc), au tar quia vin cu la da
à Se cre ta ria de Es ta do de Pro gra mas Es tra té gi cos (SE- 
PE).

atin giu 529.995O to tal de tra ba lha do res ce le tis tas no
mer ca do de tra ba lho ma ra nhen se atin giu 529.995. “Ain- 
da se gun do o no vo Ca ged, o Ma ra nhão apre sen tou sal- 
do de 4.343 ad mis sões lí qui das em agos to de 2021, sé ti- 
mo mês con se cu ti vo de ge ra ção de va gas. Ex ce to o mês
de abril, quan do fo ram ge ra dos 2.933 vín cu los, to dos os
me ses pos te ri o res a ja nei ro fe cha ram com sal do su pe ri- 
or a 3 mil vín cu los”, res sal ta o pre si den te do Imesc, Di o- 
na tan Car va lho. Ao in ves ti gar o sal do de con tra ta ções
no mês, ve ri fi ca-se que o se tor de Ser vi ços (+2,2 mil vín- 
cu los) ca pi ta ne ou a ge ra ção de va gas. Tam bém hou ve
aber tu ra de va gas nos gru pa men tos de Co mér cio (+937
vín cu los), Cons tru ção (+915 vín cu los), In dús tria (+169
vín cu los) e Agro pe cuá ria (+146 vín cu los).

Em re la ção aos em pre gos ge ra dos no ter ri tó rio ma ra- 
nhen se, 118 mu ni cí pi os apre sen ta ram sal dos po si ti vos
de em pre gos no mês de agos to, os mai o res re sul ta dos
fo ram apre sen ta dos pe las se guin tes ci da des: São Luís
(+2,3 mil vín cu los); Açai lân dia (+539 vín cu los); Im pe ra- 
triz (+465 vín cu los); Bal sas (+172 vín cu los); e São Jo sé de
Ri ba mar (+140 vín cu los). Quan to aos 56 mu ni cí pi os que
re gis tra ram per da de va gas, as mais ex pres si vas fo ram
em San to Antô nio dos Lo pes (-329 vín cu los); Al to Par- 
naí ba (-215 vín cu los); San ta Ri ta (-77 vín cu los); Dom Pe- 
dro (-35 vín cu los); e Vi la No va dos Mar tí ri os (-27 vín cu- 
los).

São Luís, quinta-feira, 7 de outubro de 2021
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A Operação Maranhão Nostrum é resultado do Procedimento Investigatório Criminal
instaurado no âmbito do GAECO em 2018

OPERAÇÃO MARANHÃO NOSTRUM

MP investiga fraudes
envolvendo deputado

In ves ti ga ção

M
ais uma ope ra ção de 
com ba te à cor rup ção foi 
de fla gra da no Ma ra nhão. 
Uma ci da de do Ce a rá 

tam bém foi al vo da ação, que con tou 
com a par ti ci pa ção do Gru po de Atu a- 
ção Es pe ci al no Com ba te às Or ga ni- 
za ções Cri mi no sas (Ga e co) do Mi nis- 
té rio Pú bli co do Ma ra nhão, com 
apoio da Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão, 
por meio da Su pe rin ten dên cia Es ta- 
du al de Pre ven ção e Com ba te à Cor- 
rup ção (Sec cor), Cen tro Tá ti co Aé reo 
(CTA) e di ver sas ou tras uni da des.

A Ope ra ção Ma ra nhão Nos trum 
con tou com mais de ses sen ta man da- 
dos de bus ca e apre en são, ex pe di dos 
pe la 1ª Va ra Cri mi nal da Co mar ca da 
Gran de Ilha de São Luís, fo ram cum- 
pri dos em 13 mu ni cí pi os do Ma ra- 
nhão: São Luís, Ma ra nhão zi nho, Zé 
Do ca, Ara gua nã, Ca ru ta pe ra, Cen tro 
do Gui lher me, Pe dro do Ro sá rio, Pi- 
nhei ro, San ta Inês, Mi ran da do Nor te, 
Pre si den te Mé di ci, São Jo sé de Ri ba- 
mar, Par na ra ma, e na ci da de de Vár- 
zea Ale gre, no es ta do do Ce a rá.

Par ti ci pam da ope ra ção 54 equi pes 
da Po lí cia Ci vil, além de pro mo to res 
de jus ti ça e ser vi do res do Ga e co in te- 
gran tes dos nú cle os de São Luís, Im- 
pe ra triz e Ti mon, bem co mo pro mo- 
to res de jus ti ça das Co mar cas de Ma- 
ra ca çu mé, Zé Do ca, San ta Inês e Gui- 
ma rães, além de ser vi do res pú bli cos.

A Ope ra ção Ma ra nhão Nos trum é 
re sul ta do do Pro ce di men to In ves ti ga- 
tó rio Cri mi nal nº 011660-750/2018, 
ins tau ra do no âm bi to do GA E CO em 
2018, pa ra apu rar pos sí veis frau des

Ori gem do no me

OPERAÇÃO FOI REALIZADA EM VÁRIOS ENDEREÇOS E CIDADES DO MARANHÃO E CEARÁ.

em pro ces sos li ci ta tó ri os pa ra con tra- 
ta ção da em pre sa Águia Far ma Dis tri- 
bui do ra de Me di ca men tos Lt da nos 
mu ni cí pi os ma ra nhen ses de Ara gua- 
nã, Ca ru ta pe ra, Cen tro do Gui lher me, 
Ma ra nhão zi nho, Pe dro do Ro sá rio e 
Zé Do ca en tre os anos de 2014 a 2018, 
pe río do no qual foi mo vi men ta do o 
mon tan te de R$ 159.745.884,37 ori gi- 
na do de con tra tos ad mi nis tra ti vos 
pac tu a dos en tre as em pre sas in ves ti- 
ga das e os Mu ni cí pi os re la ci o na dos.

Compôs o qua dro so ci e tá rio da 
em pre sa Águia Far ma Dis tri bui do ra 
de Me di ca men tos Lt da os in ves ti ga- 
dos Jo si mar Cu nha Ro dri gues, mais 
co nhe ci do co mo Jo si mar de Ma ra- 
nhão zi nho, atu al men te de pu ta do fe- 
de ral e Iris mar Cu nha Ro dri gues. Eles 
tam bém são só ci os de ou tra em pre sa, 
Cons tru to ra Madry que, em bo ra não 

te nha con tra ta do com ne nhum Mu ni-
cí pio, re ce beu va lo res de ou tras em- 
pre sas ven ce do ras de cer ta mes li ci ta- 
tó ri os.

A Ope ra ção Ma ra nhão Nos trum re-
ce beu es se no me em alu são ao “Ma re 
Nos trum”, ter mo la ti no que sig ni fi ca 
“O Nos so Mar”, da do ao Mar Me di ter- 
râ neo pe los ro ma nos, após a con quis- 
ta de ex ten sões ter ri to ri ais que os tor- 
na vam do mi na do res da pro vín cia ro-
ma na da His pâ nia até a do Egi to. No 
pre sen te con tex to, a ten dên cia de do- 
mi na ção e po der em di ver sos mu ni cí- 
pi os mos trou uma or ga ni za ção cri mi- 
no sa com con tro le da má qui na pú bli-
ca pa ra mal ver sa ção de re cur sos e 
prá ti cas ile gais que be ne fi ci am ao 
mes mo gru po po lí ti co.

PROCON-MA

Instagram e WhatsApp 
foram notificados 

NA ÚLTIMA SEGUNDA H0UVE UM APAGÃO NAS PLATAFORMAS

O Ins ti tu to de Pro mo ção e De fe sa do Ci da dão e Con- 
su mi dor do Ma ra nhão (Pro con/MA)  no ti fi cou o What- 
sApp, Ins ta gram e ou tras pla ta for mas após a que da dos
ser vi ços na tar de da úl ti ma se gun da-fei ra (4). De acor do
com o ór gão, hou ve de fi ci ên cia na pres ta ção de ser vi ço
ao con su mi dor. “As pes so as fo ram im pac ta das por es sas
fa lhas, por is so, no ti fi ca mos es sas pla ta for mas pa ra que
pres tem es cla re ci men tos e apre sen tem as me di das que
fo ram to ma das pa ra so lu ci o nar o pro ble ma”, ex pli cou a
pre si den te do Pro con/MA, Ka ren Bar ros.

As pes so as fo ram im pac ta das por

es sas fa lhas, por is so, no ti fi ca mos

es sas pla ta for mas pa ra que pres tem

es cla re ci men tos e apre sen tem as

me di das que fo ram to ma das pa ra

so lu ci o nar o pro ble ma

Além das pla ta for mas que in te gram a re de Fa ce bo ok,
tam bém fo ram no ti fi ca das, por fa lha na pres ta ção de
ser vi ços, as ope ra do ras OI, Cla ro, TIM e Vi vo, além do
Te le gram, Nu bank, Pag bank e Spotify.

As em pre sas no ti fi ca das de vem apre sen tar es cla re ci- 
men tos no pra zo de 10 di as. O ór gão aler ta que os con- 
su mi do res que so fre ram pre juí zos em vir tu de das fa lhas
po dem for ma li zar de nún cia via si te: www.pro- 
con.ma.gov.br/de nun cie ou apli ca ti vo VI VA PRO CON.

Va gas

Sa lá ri os

Co mo se ins cre ver

Ava li a ções

IFMA

Último dia de inscrições em seletivo

O Ins ti tu to Fe de ral de Edu ca ção, Ci ên cia
e Tec no lo gia do Ma ra nhão (IF MA) in for ma
so bre a re a li za ção de no vo Pro ces so Se le ti- 
vo a fim de con tra tar Pro fes so res Subs ti tu- 
tos pa ra atu ar no cam pus São Luís – Mon te
Cas te lo. As ins cri ções en cer ram ho je, dia 7
de ou tu bro.

De acor do com o edi tal di vul ga do no
Diá rio Ofi ci al da União, as opor tu ni da des
são pa ra as áre as de: en ge nha ria ci vil/es- 
tru tu ras (1) e quí mi ca (1).

Em am bos os ca sos a atu a ção ocor re em
jor na da de 40 ho ras se ma nais, com re mu- 
ne ra ção de R$ 3.130,85, po den do ser acres- 
ci do de re tri bui ção por ti tu la ção che gan do
até R$ 5.831,21. Ha ve rá tam bém au xí lio ali- 
men ta ção de R$ 458,00.

Os in te res sa dos em par ti ci par des ta se- 
le ção de vem ter Ba cha re la do em En ge nha- 
ria Ci vil; Li cen ci a tu ra em Quí mi ca/Ba cha- 

re la do em Quí mi ca. As ins cri ções de vem
ser re a li za das até ho je, quin ta-fei ra, dia 7
de ou tu bro de 2021, ex clu si va men te via in- 
ter net, no si te do IF MA. O va lor da ta xa a
ser pa ga é de R$ 80,00.

Pa ra se le ci o nar os can di da tos, se rão re a- 
li za das du as eta pas, sen do elas: pro va di- 
dá ti ca, de ca rá ter eli mi na tó rio e clas si fi ca- 
tó rio, e pro va de tí tu los, com ca rá ter clas si- 
fi ca tó rio.

A Pro va Di dá ti ca se rá re a li za da na ci da- 
de de São Luís – MA na se de do re fe ri do
cam pus, lo ca li za do na ave ni da Ge tú lio Var- 
gas, nº 04, Bair ro Mon te Cas te lo, pro va vel- 
men te às 8h do dia 20 de ou tu bro de 2021,
po den do ser es ten di da por quan tos di as
fo rem ne ces sá ri os, con di ci o na dos a quan- 
ti da de de can di da tos ins cri tos.

O pra zo de va li da de do pre sen te Pro ces- 
so Se le ti vo se rá de um ano, con ta do da ho- 
mo lo ga ção do re sul ta do, po den do ser
pror ro ga do por igual pe río do, con for me
con ve ni ên cia e opor tu ni da de da Ad mi nis- 
tra ção.

RIBAMAR FIQUENE

Mãe aceita “casamento” da filha criança

A Po lí cia Ci vil pren deu em fla gran te
du as pes so as, na ci da de de Ri ba mar Fi- 
que ne pe lo cri me de es tu pro de vul ne rá- 
vel.

Após aci o na men to do Con se lho Tu te lar
da ci da de de Ri ba mar Fi que ne in for man- 

do que uma ado les cen te de 13 anos, grá vi- 
da de 7 me ses, es ta va con vi ven do co mo
ma ri do e mu lher com um jo vem de 22
anos, em am bi en te in sa lu bre.

O Gru po de Pron to Em pre go – GPE,
jun ta men te com o Con se lho Tu te lar de Ri- 
ba mar Fi que ne, se des lo ca ram até o en de- 
re ço da ado les cen te, lo ca li za do no Po vo a- 
do Ca be cei ra Ver de, dis tan te à 18 km da
se de de Ri ba mar Fi que ne.

Che gan do ao lo cal foi cons ta ta a ve ra ci- 
da de da de nún cia, sen do re a li za da a pri- 
são em fla gran te do jo vem que era com- 
pa nhei ro da ado les cen te e a mãe de la,
pois con sen tiu que o ra paz ti ves se um re- 
la ci o na men to amo ro so com a ga ro ta de
13 anos, ten do ci ên cia ain da da re a li za ção
de atos se xu ais que oca si o na ram a gra vi- 
dez da ado les cen te.

O re la ci o na men to já du ra va qua se dois
anos, ou se ja, a me ni na no iní cio do re la ci- 
o na men to ain da era cri an ça, com so men- 
te 11 anos.

Os con du zi dos fo ram apre sen ta dos na
Cen tral de Fla gran tes da Po lí cia Ci vil de
Im pe ra triz pa ra os pro ce di men tos ca bí- 
veis.

São Luís, quinta-feira, 7 de outubro de 2021
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Os eletrônicos e os brinquedos devem permanecer como destaque, correspondendo a
31% do volume de vendas, seguidos pelo ramo de vestuário e calçados

PA TRÍ CIA CU NHA

CRIS TOPHER RO CHA
Es pe ci al pa ra O Im par ci al

DIA DAS CRIANÇAS

Eletrônicos e brinquedos
devem ser os  mais vendidos

S
e de pen der da es ti ma ti va de
ór gãos li ga dos ao co mér cio, a
ven da no va re jo pa ra o Dia das
Cri an ças pro me te ser bem ani- 

ma do ra.
Com o avan ço da va ci na ção con tra

a pan de mia de Co vid-19 es tá sen do
es pe ra do o mai or vo lu me de ven das
dos úl ti mos cin co anos.

Se gun do es ti ma ti va da Con fe de ra- 
ção Na ci o nal do Co mér cio de Bens,
Ser vi ços e Tu ris mo (CNC), a ter cei ra
da ta co me mo ra ti va mais re le van te do
ca len dá rio do va re jo bra si lei ro ‒ atrás
ape nas do Dia das Mães e do Na tal ‒
de ve rá apre sen tar uma mo vi men ta- 
ção fi nan cei ra de R$ 7,43 bi lhões.
Con fir ma da a ex pec ta ti va, o va lor se- 
ria o mai or des de 2015, quan do fo ram
re gis tra dos R$ 7,52 bi lhões em ven- 
das.

Os ele trô ni cos e os brin que dos de- 
vem per ma ne cer co mo des ta que, cor- 
res pon den do a 31% do vo lu me de
ven das, se gui dos pe lo ra mo de ves- 
tuá rio e cal ça dos. 

Em 2020, com as res tri ções se ve ras
que bus ca vam con ter o avan ço do no- 
vo co ro na ví rus, o se tor apre sen tou
um vo lu me de ven das de R$ 6,52 bi- 
lhões, o me nor des de 2009, quan do o
va lor apu ra do foi de R$ 6,18 bi lhões, e
que re pre sen tou um en co lhi men to de
11,3% no fa tu ra men to re al em re la ção
ao ano an te ri or.

Ago ra, em um ce ná rio com ple ta- 
men te di fe ren te, a pers pec ti va da en- 
ti da de é que o au men to de 34% na cir- 
cu la ção de con su mi do res des de o fim

da se gun da on da da cri se sa ni tá ria,
em abril, com pen se os efei tos da in- 
fla ção.

O Su pe rin ten den te da 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),
Max de Me dei ros, acre di ta que a da ta
de ve tra zer um fô le go sa zo nal pa ra os
se to res de brin que dos e ves tuá rio.
“Até o fi nal do ano a ten dên cia é que o
in di ca dor es te ja ca da vez mais pró xi- 
mo da zo na de oti mis mo e mais dis se- 
mi na do por ou tros se to res co mer ci- 
ais”, res sal ta.

Do no de uma lo ja de ele trô ni cos e
ga mes no Cen tro, Jo si val do Cos ta diz
que qual quer cres ci men to me lhor do
que acon te ceu no ano pas sa do já vai
me lho rar. 

“Acho que as pes so as es tão sain do
mais, mui tos já es tão re cu pe ran do ca- 
pi tal, en tão a gen te es pe ra que es te
ano se ja me lhor pa ra a gen te”, dis se.

A su per vi so ra de uma lo ja de brin- 
que dos dis se que es tá oti mis ta tam- 
bém, ten do em vis ta a mo vi men ta ção
do mo men to. “Acre di to que es te ano
es tá bem di fe ren te do ano pas sa do,
até mes mo na ques tão do âni mo das
pes so as. O ano pas sa do foi mui to pe- 
sa do pa ra to do mun do”, dis se Ana Ga- 
bri e la Sil va.

A úl ti ma Pes qui sa de In ten ção de
Con su mo das Fa mí li as (ICF) apre sen- 
ta da pe la Fe co mér cio-MA mos trou al- 
ta de 4,23% em se tem bro. 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%.

Acho que as pes so as

es tão sain do mais,

mui tos já es tão

re cu pe ran do ca pi tal,

en tão a gen te es pe ra que

es te ano se ja me lhor

pa ra a gen te

RELIGIÃO

Dia de Nossa Senhora do Rosário é celebrado hoje

Nes ta quin ta-fei ra, dia 7 de ou tu- 
bro, é ce le bra do o Dia de Nos sa Se- 
nho ra do Ro sá rio, da ta es co lhi da pe lo
Pa pa Pio V em 1571.

O dia foi es co lhi do pe la au to ri da de
ca tó li ca após a vi tó ria da ba ta lha na- 
val em Le pan to, na Gré cia, quan do a
Li ga San ta, for ma da por es ta dos cris- 
tãos, lu tou con tra o Im pé rio Oto ma no
após a in va são da Ilha de Chi pre. A da- 
ta foi cri a da de vi do aos cris tãos, no
meio da ba ta lha, pas sa ram a re ci tar o
Ro sá rio en quan to re sis ti am aos ata- 
ques. 

A ori gem do Ro sá rio re me te ao sé- 
cu lo VII, quan do os mon ges en si na- 
ram os lei gos a re za rem 150 Pai Nos- 
sos que lo go se trans for mou em 150
Ave Ma ri as e as sim a prá ti ca foi se es- 
pa lhan do.

A pa la vra “ro sá rio” sig ni fi ca uma
um buquê de ro sas e ca da Ave Ma ria
re pre sen ta uma ro sa, ou se ja, quan do
o San to Ro sá rio é re za do por com ple- 
to, um buquê es tá sen do ofe re ci do pa- 
ra Nos sa Se nho ra.

As igre jas lo cais já es tão se pre pa- 
ran do pa ra o fes te jo em re la ção à da ta,
um de les acon te cen do na Igre ja de
Nos sa Se nho ra do Ro sá rio dos Pre tos,
lo ca li za da da Rua do Egi to no Cen tro
de São Luís. Mo ni ca Mo rei ra, 36 anos,
é uma das aju dan tes da igre ja e con ta
que, às 18h30, ocor re rá à mis sa pa ra
ce le brar a da ta e, uma ho ra an tes, a re- 
za do ro sá rio.

Mo ni ca con ta que cos tu ma va ocor- 
rer uma pro cis são pa ra a da ta. “An ti- 
ga men te, quan do ain da ha via uma ir- 
man da de, ocor ria uma pro cis são pa ra
ce le brar a da ta, mas, ho je em dia,
acon te ce ape nas a mis sa e a re za do
ro sá rio mes mo”, afir ma. Ela tam bém

diz que a ce le bra ção da da ta acon te ce
ape nas na Igre ja de Nos sa Se nho ra do
Ro sá rio, por ser es pe cí fi ca pa ra ela.

An ti ga men te, quan do

ain da ha via uma

ir man da de, ocor ria uma

pro cis são pa ra ce le brar a

da ta, mas, ho je em dia,

acon te ce ape nas a mis sa

e a re za do ro sá rio

mes mo

BE NE FÍ CI OS

Car tó ri os aten de rão
pe di dos de pen são
por mor te e au xí lio
ma ter ni da de

Be ne fi ciá ri os de pen são por mor te e au xí lio ma ter ni- 
da de jun to ao Ins ti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al (INSS)
po de rão fa zer a so li ci ta ção di re ta men te nos 7.647 Car- 
tó ri os de Re gis tro Ci vil, pre sen tes em to dos os 5.570 mu- 
ni cí pi os bra si lei ros. É o que pre vê o Ter mo de Co o pe ra- 
ção as si na do en tre o Ins ti tu to e As so ci a ção Na ci o nal dos
Re gis tra do res de Pes so as Na tu rais (Ar pen-Bra sil), en ti- 
da de que reú ne to dos os Car tó ri os de Re gis tro Ci vil do
país, nes ta sex ta-fei ra (1º), em Ca no as, no Rio Gran de do
Sul.

O Acor do de Co o pe ra ção Téc ni ca, que te rá iní cio em
15 de ou tu bro com um pro je to pi lo to en vol ven do Car tó- 
ri os de Re gis tro Ci vil de di fe ren tes re giões do país, e de- 
ve rá ter du ra ção de 30 di as, per mi ti rá ao ci da dão so li ci- 
tar, no ato do re gis tro de nas ci men to de seu fi lho, o au xí- 
lio ma ter ni da de e, no ato de re gis tro de óbi to, a pen são
por mor te ao be ne fi ciá rio.

Ao efe tu ar o re gis tro, o Car tó rio ve ri fi ca rá o di rei to ao
be ne fí cio di re ta men te nos sis te mas dis po ni bi li za dos
pe lo INSS, ob ten do a res pos ta em tem po re al. Na
sequên cia, fa rá a for ma li za ção do re que ri men to de con- 
ces são com a de vi da ins tru ção do cu men tal pa ra sua ho- 
mo lo ga ção, dan do ci ên cia ao ci da dão e co mu ni can do
ao Ins ti tu to que a au to ri za ção já es tá de pos se do usuá- 
rio.

A ini ci a ti va be ne fi ci a rá mais de 1,8 mi lhão de pes so as
que aguar dam seus pe di dos se rem de fe ri dos des de ju- 
lho des te ano, sen do que 25% dos ca sos es tão tra va dos
por fal ta de do cu men ta ção com ple ta, em uma fi la de es- 
pe ra que che ga a du rar até 40 di as, se gun do os da dos di- 
vul ga dos pe lo INSS. “É uma gran de par ce ria, fru to da lei
fe de ral que trans for mou os Car tó ri os de Re gis tro Ci vil
em Ofí ci os da Ci da da nia. Uma ini ci a ti va que vi sa fa ci li- 
tar a vi da do ci da dão bra si lei ro, au xi li an do e apoi an do o
aces so das pes so as aos seus di rei tos”, diz De va nir Gar- 
cia, pre si den te da Ar pen/MA.

É uma gran de par ce ria, fru to da lei

fe de ral que trans for mou os Car tó ri os

de Re gis tro Ci vil em Ofí ci os da

Ci da da nia. Uma ini ci a ti va que vi sa

fa ci li tar a vi da do ci da dão

bra si lei ro, au xi li an do e apoi an do o

aces so das pes so as aos seus di rei tos

O con vê nio tam bém pre vê a par ce ria pa ra a re a li za- 
ção de ou tros atos, co mo a re cep ção de pro cu ra ções do
ci da dão jun to ao sis te ma do INSS pa ra a re pre sen ta ção
jun to aos atos pra ti ca dos pe ran te o ór gão e de mais ser- 
vi ços de in te res se re cí pro co e que per mi tam ao ci da dão
uti li zar os pos tos dos Car tó ri os em to dos os mu ni cí pi os
do país, evi tan do des lo ca men tos e gas tos com in ter me- 
diá ri os e des pa chan tes.

São Luís, quinta-feira, 7 de outubro de 2021
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Encabeçam a lista de dispensa os atacantes Romarinho e Roney. O grupo sampaíno
chegou a ter 34 jogadores, alguns que não foram aproveitados por técnico Felipe Surian

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

So bre o CE DE MAC-MA

Con fi ra os jo gos do CE DE -
MAC-MA:
• Dia 25/10 (se gun da-fei ra)

• Dia 26/10 (ter ça-fei ra)

• Dia 27/10 (quar ta-fei ra)

DISPENSA NO SAMPAIO

Barca da dispensa
começa a zarpar
NERES PINTO

O
Sam paio Cor rêa di vul gou, 
na ma nhã de on tem, quar- 
ta-fei ra (6), os pri mei ros no- 
mes dos jo ga do res dis pen- 

sa dos. En ca be çam a lis ta os ata can tes 
Ro ma ri nho e Roney.

O pre si den te Sér gio Fro ta dis se que 
os cri té ri os que ser vi ram de mo ti vo 
pa ra a li be ra ção dos pro fis si o nais fo- 
ram de or dem téc ni ca e dis ci pli nar. 
Nes te úl ti mo ca so, não en trou em de- 
ta lhes, em res pei to aos pro fis si o nais, 
que ago ra es tão li vres pa ra in gres sar 
em ou tras equi pes do fu te bol bra si lei- 
ro.

O di ri gen te tri co lor an te ci pou que 
Roney, que tem con tra to com o clu be 
ma ra nhen se até mar ço de 2022, de ve- 
rá ser em pres ta do ao Flu mi nen se-PI, 
equi pe que vai dis pu tar a fa se eli mi- 
na tó ria da Pré-Co pa do Nor des te e te- 
rá co mo ad ver sá rio o Im pe ra triz  em 
jo go úni co.

Ou tros no mes se rão anun ci a dos 
nas pró xi mas ho ras, e on tem de pen- 
di am ape nas do fe cha men to de um 
acor do com o de par ta men to ju rí di co.

O gru po sam paí no che gou a ter 34 
jo ga do res, al guns que não fo ram 
apro vei ta dos pe lo téc ni co Fe li pe Su ri- 
an e de vem ser in cluí dos nes sa eta pa 
de en xu ga men to da fo lha sa la ri al que 
cus ta mais de R$ 500 mil.

Fro ta des car tou a in ten ção de li be- 
rar o la te ral-di rei to Luís Gus ta vo, um 
dos mais cri ti ca dos pe la tor ci da, em 
fa ce de sua má fa se téc ni ca e fí si ca do 
mo men to. Não há mais tem po pa ra 
fa zer no vas con tra ta ções. O pra zo de 
ins cri ção de atle tas na com pe ti ção foi 
en cer ra do no úl ti mo dia 30, con for me 
o re gu la men to.

Pre pa ra ção

OUTROS JOGADORES DEVEM DEIXAR O CLUBE TRICOLOR NOS PRÓXIMOS DIAS.

O Sam paio Cor rêa es tá em tra ba lho 
de pre pa ra ção pa ra en fren tar o Vas co 
da Ga ma, no pró xi mo sá ba do, às 21h, 
no Es tá dio Cas te lão, pe la 29ª ro da da 
da Sé rie B do Cam pe o na to Bra si lei ro. 
On tem, a equi pe com ple tou o se gun- 
do dia de trei na men tos, des ta vez, uti- 
li zan do o gra ma do da pra ça de es por- 
tes do Ou tei ro da Cruz.

O téc ni co Su ri an co me çou a tra çar 
a for ma ção ti tu lar que pre ten de co lo- 
car em cam po e de ve rá ter, ou tra vez, 
al te ra ções em to dos os se to res. A ex- 
pec ta ti va mai or é pa ra a vol ta de Pi- 
men ti nha, que es ta va em tra ta men to 
de uma le são no jo e lho, so fri da no jo- 

go di an te do Clu be do Re mo. Mais 
uma vez ele es tá co ta do pa ra ini ci ar o 
jo go, o mes mo ocor ren do com o 
meio-cam pis ta Eloir, que cum priu 
sus pen são pe lo terde3iro car tão ama-
re lo.

O la te ral-es quer do Alyson, re cém-
che ga do, faz um aler ta aos com pa-
nhei ros de equi pe, pa ra que se cons ci- 
en ti zem da im por tân cia do re sul ta do 
di an te dos vas caí nos. “É um jo go mui- 
to im por tan te, con tra um ad ver sá rio 
tra di ci o nal do fu te bol bra si lei ro, e nós 
pre ci sa mos jo gar com aten ção má xi- 
ma pa ra ten tar ven cer es sa par ti da”, 
de cla rou ao si te ofi ci al do clu be.

FUTEBOL 5

CEDEMAC-MA conhece adversários do Brasileiro

Co me çou a con ta gem re gres si va
pa ra o iní cio do Cam pe o na to Bra si lei- 
ro de Fu te bol de 5, pri mei ra com pe ti- 
ção or ga ni za da pe la Con fe de ra ção
Bra si lei ra de Des por tos de De fi ci en tes
Vi su ais (CBDV) des de o iní cio da pan- 
de mia, em mar ço do ano pas sa do. As
12 equi pes ins cri tas co me ça rão a lu tar
pe lo tí tu lo no dia 25 de ou tu bro, com
o con fron to en tre os atu ais tri cam- 
peões da Aga fuc-RS e a Uni a ce-DF.

Ao to do, são 197 pes so as en vol vi- 
das na com pe ti ção, con tan to atle tas,
co mis sões téc ni cas, ar bi tra gem e es- 
ta fe da Con fe de ra ção. Ain da por ques- 
tões de pre ven ção de vi do à pan de mia
de Co vid-19, o Cen tro de Trei na men to
Pa ra lím pi co, em São Pau lo, per ma ne- 
ce rá fe cha do ao pú bli co.

Até o mo men to, já fo ram re a li za dos
32 tor nei os com ca rá ter de cam pe o- 
na to bra si lei ro, sen do 9 de les ad mi- 
nis tra dos pe la CBDV. O Ins ti tu to de

Ce gos da Bahia (ICB) é o mai or cam- 
peão, com se te cam pe o na tos con- 
quis ta dos: 2016, 2014, 2013, 2012,
2011, 2010 e 2009. A Ade vi bel-MG tem
cin co con quis tas, se gui da por Apa ce-
PB e Aga fuc-RS, com qua tro ca da.
Des de a edi ção de 2009, a ar ti lha ria da
Sé rie A é do mi na da por três atle tas: Je- 
fi nho (seis ve zes, sen do qua tro iso la- 
da men te), Ri car di nho (cin co ve zes,
sen do três so zi nho) e No na to (du as
ve zes). Os dez atle tas da Se le ção Bra- 
si lei ra que con quis ta ram a me da lha
de ou ro nos Jo gos Pa ra lím pi cos de Tó- 
quio es ta rão pre sen tes na Sé ria A : Lu- 
an (go lei ro): Aga fuc-RS; Matheus (go- 
lei ro): Apa de vi-PB; Cás sio (fi xo): Ma- 
es tro-PR; Da mião (fi xo): Apa ce-PB;
Jar di el (ala): Apa ce-PB; Ti a go Pa ra- 
ná (ala): Aga fuc-RS; Gled son (ala):
Ma es tro-PR; Je fi nho (ala): Ma es tro-
PR; Ri car di nho (ala): Aga fuc-RS e No- 
na to (pivô): Aga fuc-RS. O CE DE MAC
es tá no gru po C jun ta men te com as
se guin tes equi pes: Apadv- SP (As so ci- 
a ção de Pais e Ami gos e De fi ci en tes

Vi su ais); Ure ce-RJ (Ure ce Es por te e
Cul tu ra pa ra Ce gos) e Apa ce-PB (As- 
so ci a ção Pa rai ba na de Ce gos). O sis te- 
ma de dis pu ta é de to dos con tra to dos
den tro de ca da cha ve, ou se ja, ca da
equi pe jo ga rá três ve zes na pri mei ra
fa se. 

É uma en ti da de fi lan tró pi ca, sem
fins lu cra ti vos, que aten de pes so as
com de fi ci ên cia vi su al nas mais di ver- 
sas mo da li da des de es por tes. O cen tro
foi fun da do em 13 de de zem bro de
1998, a par tir daí pas sou a pres tar re- 
le van tes ser vi ços ao Es ta do do Ma ra- 
nhão na área do Pa ra des por to. 

10:30 CE DE MAC x Apa ce

09:00 CE DE MAC x Ure ce

16:30 CE DE MAC x Apadv

Ar bi tra gem

DESFALQUE

Henrique deixa o Papão
ante da Pré-Copa

HENRIQUE NÃO REVELOU QUAL EQUIPE VAI DEFENDER.

Mais um jo ga dor anun cia sua saí da do Mo to após a
eli mi na ção da Sé rie D do Bra si lei ro e às vés pe ras da es- 
treia na Pré-Co pa do Nor des te. O ata can te Hen ri que es- 
tá acer tan do a res ci são con tra tu al, mas ain da não re ve- 
lou qual se rá o seu des ti no. Cau sou sur pre sa o fa to de
Ted Lo ve, o pri mei ro a dei xar o clu be, ter in for ma do que
vai jo gar por uma equi pe de Fut-7 do Pi auí. Ele foi o
prin ci pal ar ti lhei ro do clu be na com pe ti ção na ci o nal,
com seis gols e che gou a ser co gi ta do por equi pes de ou- 
tros es ta dos.

O Mo to es tu da a con tra ta ção das pe ças de re po si ção,
pois Lo ve era um jo ga dor che gou pa ra atu ar pe los la dos
do cam po, mas de vi do à de fi ci ên cia es ta va im pro vi sa do
de meia-ata can te. O téc ni co Zé Au gus to tem pa ra a po si- 
ção ape nas Már cio Di o go, que vi nha atu an do co mo fal- 
so ca mi sa 9. Ou tra al ter na ti va é o apro vei ta men to de
Clei ti nho, que atua mais pe lo la do di rei to. A di re to ria re- 
a fir ma o in te res se de tra zer qua tro re for ços pa ra a cam- 
pa nha do Nor des tão, mas tem di fi cul da des fi nan cei ras
pa ra re a li zar o in ves ti men to.

Se pas sar pe lo Re trô-PE, no jo go úni co do pró xi mo
dia 13 (quar ta-fei ra), o Mo to te rá no va men te co mo ad- 
ver sá rio, em jo go úni co, o Amé ri ca-RN, e a par ti da se rá
dis pu ta da na ca pi tal do Rio Gran de do Nor te. Ca so si ga
na com pe ti ção, ain da te rá de fa zer dois jo gos con tra o
pró xi mo ad ver sá rio (ida e vol ta) pa ra al can çar a fa se de
gru pos, con si de ra da a mais ren do sa, fi nan cei ra men te.

O za guei ro An der son Ce a ren se es tá em re cu pe ra ção e
po de ser li be ra do pa ra os trei nos nes te fim de se ma na.
Em tra ta men to de um pro ble ma mus cu lar, o atle ta che- 
gou a ser di ag nos ti ca do com uma le são grau 3 e com
chan ces de re tor nar às ati vi da des ape nas den tro de 30
di as. On tem, o ti me rei ni ci ou as ati vi da des ao co man do
do téc ni co Zé Au gus to, que te rá mais seis di as de pre pa- 
ra ção pa ra o no vo de sa fio. Mui tas al te ra ções se rão fei tas
em re la ção à equi pe que vi nha atu an do no Bra si lei ro.

SEGUNDINHA

Classificado, MAC
enfrenta o Tupan

MAC SE CLASSIFICOU APÓS VENCER O TIMON NO CASTELÃO

Com a clas si fi ca ção ga ran ti da, por an te ci pa ção, pa ra
a fa se se mi fi nal da Sé rie B do Ma ra nhen se, o Ma ra nhão
Atlé ti co Clu be vol ta a cam po nes ta quin ta-fei ra (7), con- 
tra o Tu pan, em jo go mar ca do pa ra o Nho zi nho San tos,
às 15h30. Os atle ti ca nos, que na ro da da an te ri or der ro- 
ta ram o Ti mon por 2 a 0, de ci dem ho je se pas sam à pró- 
xi ma fa se em pri mei ro ou se gun do lu gar.

De qual quer for ma, o clu be   fa rá o se gun do jo go da
se mi fi nal com a van ta gem de jo gar em São Luís. Por is so,
sa tis fei to com os úl ti mos re sul ta dos, o téc ni co Ar nal do
Li ra po de rá co me çar a par ti da com al gu mas al te ra ções
em re la ção ao jo go an te ri or, dan do opor tu ni da de a ou- 
tros atle tas que en tra ram mui to bem na equi pe quan do
saí ram do ban co de re ser vas. A for ma ção ini ci al só se rá
con fir ma da na ma nhã de ho je.

A clas si fi ca ção da Se gun di nha apre sen ta va ao fi nal da
ro da da, a se guin te clas si fi ca ção: 1º MAC  9 pon tos; 2º
Cor di no 7; 3º Tun tum 5; 4º Ti mon 5;  5º Tu pan 5; e 6º
ECV/Co dó 1 pon to. Ho je te re mos MAC x Tu pan, no
Nho zi nho San tos; Tun tum x Cor di no, em Tun tum; Co dó
x Ti mon, no Es tá dio Re nê Bayma.

Pa ra a par ti da MAC x Tu pan, a Co mis são Es ta du al de
Ar bi tra gem do Fu te bol es ca lou  Jo sé Hen ri que de Aze ve- 
do Jú ni or (ár bi tro) ten do co mo as sis ten tes Jo sé Car los
de Je sus e Ed na Cris ti na San tos Fer rei ra. O quar to ár bi- 
tro se rá Jo se nil do As sis Pe rei ra e o Ana lis ta de Cam po
Síl vio Edu ar do Sil va e Sil va.

São Luís, quinta-feira, 7 de outubro de 2021
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O campeonato será disputado em três etapas, no formato solo e totalmente online. A
partir do dia 30 de outubro, acontecerá as Classificatórias Regionais

Ofi ci nas

Per for man ces

GAME

Torneio de Fortnite em
escolas de todo o Brasil

A
PlayMatch, star tup que atua 
na área de edu ca ção e tec no- 
lo gia, anun ci ou o Play Es co- 
lar, cam pe o na to de Fort ni te 

aber to pa ra es tu dan tes de to do o país, 
com apoio da Epic Ga mes. O even to 
dis tri bui rá prê mi os pa ra os par ti ci- 
pan tes.

En tre os pré-re qui si tos 

pa ra com pe tir, além de 

pre en cher o for mu lá rio 

de ins cri ção, o 

es tu dan te (de 13 até 18 

anos) pre ci sa es tar 

ma tri cu la do em 

qual quer es co la pú bli ca 

ou pri va da do Bra sil e 

em dia com o bo le tim 

es co lar, apre sen tan do 

no tas aci ma da mé dia.

O cam pe o na to se rá dis pu ta do em 
três eta pas, no for ma to so lo (in di vi- 
du al) e to tal men te on li ne. A par tir do 
dia 30 de ou tu bro, acon te ce rá as Clas-

Con fi ra abai xo os prê mi os dis po ní- 
veis pa ra os jo ga do res:

ESTUDANTES DE TODO O PAÍS PODERÃO PARTICIPAR E CONCORRER AOS PRÊMIOS .

si fi ca tó ri as Re gi o nais, com va gas ili- 
mi ta das.

As fi nais re gi o nais se rão dis pu ta das 
pe los 100 jo ga do res com me lhor clas- 
si fi ca ção na pri mei ra fa se. Na sequên- 
cia, os 25 me lho res jo ga do res de ca da 
re gião avan çam pa ra a fi nal na ci o nal. 
O anún cio ofi ci al do cam peão e 
dos par ti ci pan tes pre mi a dos acon te- 
ce rá em 15 de no vem bro. 

1º lu gar: se tup ga mer com ple to 
com PC, mo ni tor, te cla do, mou se e 
he ad set, além de ca dei ra ga mer e 

pack de itens Fort ni te.
2º lu gar: PC ga mer tur bi na do com 
aces só ri os e pack de itens Fort ni te.
3º lu gar: no te bo ok e pack de itens 
Fort ni te
4º-16º lu ga res: pack com itens Fort ni- 
te (ca mi se ta, Ha vai a nas, ca der no, 
fun ko pop Peely e Lha ma, cha vei ro 
Lha ma e mo chi la)

As ins cri ções pa ra par ti ci par do 
Play Es co lar es tão aber tas no si te da 
PlayMatch 
(playmatch.gg/playescolar/tor neio/) 
e fi ca rão dis po ní veis até 24 de ou tu- 
bro. Mais de 8 mil jo vens já es tão ins-
cri tos na com pe ti ção.

ARTE

Território Corpo celebra a rua  como espaço cultural

PROGRAMAÇÃO TRAZ UMA SÉRIE DE PERFORMANCES, INTERVENÇÕES URBANAS, EXPERIMENTAÇÕES ARTÍSTICAS, OFICINAS, DEBATES

O pro gra ma Ter ri tó rio Cor po abre
es pa ço pa ra o fa zer ar tís ti co e pa ra o
diá lo go so bre as re la ções en tre cor po,
ar te e so ci e da de a par tir de di fe ren tes
pers pec ti vas. 

En ten de mos ter ri tó rio en quan to
cor pos e es pa ços on de são cri a das e
vi vi das um con jun to de sub je ti vi da- 
des, in di vi du ais e co le ti vas, e que se
en tre cru zam o tem po to do.

Nes te ano, o pro gra ma ce le bra
a RUA en quan to lu gar de cri a ção e ex- 
pe ri ên cia ar tís ti ca, on de pro du ção e
frui ção cul tu ral se mis tu ram pa ra ge- 
rar co ne xões no es pa ço pú bli co e
apre sen tar, por meio de ações es té ti- 
cas, as ur gên ci as do ago ra.

“Na rua, os ter ri tó ri os do cor po fa- 
zem mo ra da e cons tro em ima gens,
ha bi tam os flu xos ur ba nos, com põem
as ar qui te tu ras e per pas sam pe lo
cam po do ma te ri al e do ima te ri al. Há
uma cul tu ra e uma plu ra li da de es té ti- 
ca que é pró pria da rua, há uma be le za
na exis tên cia que só acon te ce no en- 
con tro com a rua. As sim, ir ao en con- 
tro da rua e das po ten ci a li da des ar tís- 
ti cas que es ta ofe re ce, po de ser uma

ma nei ra de ir ao en con tro de si mes- 
mo na re la ção com o ou tro, na re la ção
com mun do”, afir ma o pro fes sor e di- 
re tor te a tral Abi ma el son San tos, que
as si na a cu ra do ria do pro gra ma com o
ar tis ta Ca lu Za bel.

A pro gra ma ção traz uma sé rie de
per for man ces, in ter ven ções ur ba nas,
ex pe ri men ta ções ar tís ti cas, ofi ci nas,
de ba tes e re si dên cia que to mam as
ru as e a pai sa gem do cen tro de São
Luís en quan to pal co pa ra o acon te ci- 
men to ar tís ti co.

Ofi ci na Tra je tó ri as Des vi an tes, com
o Co le ti vo Di Ban do | 13 e 14 de ou tu- 
bro, às 9h;

Ofi ci na Ma tra ke, com Ne gro ni e
Da vi Blyndex | 20 e 21 de ou tu bro, às
15h;

Ofi ci na Afro buck, com Gil van San- 
tos Out si der | 15 e 16 de ou tu bro, às
15h;

Re si dên cia ar tís ti ca “En ce na ção-
pai sa gem: uma ce na que rei vin di ca o
mun do a céu aber to”, com Fran cis
Wil ker, de 13 a 23 de ou tu bro, às 15h;

Ofi ci na de Lam be, com Di nho
Araú jo, 16 e 23 de ou tu bro, às 14h.

Ca mi nho, de Eri vel to Vi a na, 13/10,
às 11h, em fren te ao CCVM;

Per ma nên ci a_Im per ma nên cia, de
Lu cas Länder, dia 20/10, na Pra ça De-
o do ro, na Ave ni da Bei ra-mar em fren-
te ao Pa lá cio dos Leões e na fren te do
ce mi té rio da Ma dre Deus;

Cou ra ça, de Leô ni das Por te la, dia
13/10, às 17h, na Es ca da ria da Igre ja
da Sé;

Coi o te Ce go de Pe dro Ga li za, dia
21/10, às 11h, no Lar go do Car mo;

Mer gu lho III, de Áu rea Ma ra nhão,
15/10;

Re ve la-se/Re be la-se! de Lidya Fer- 
rei ra, dia 22/10, às 11h, na en tra da da
Rua Gran de pe la Pra ça João Lis boa;

No pôr do sol, a ci gar ra voa re to, de
Wil ka Sa les, dia 19/10, às 17h, da Pra- 
ça De o do ro ao Pa lá cio dos Leões;

Per for man ce de An drea Guz man
(Chi le | SP), dia 22/10, às 16h, sain do
do CCVM pe las ru as do Cen tro.

A 3ª tem po ra da já es tá na Net flix

SÉRIE

Netflix está elaborando 2ª
temporada de Round 6

A PLATAFORMA  ESTÁ BUSCANDO A “ESTRUTURA CERTA” 

Round 6, uma das sé ri es mais as sis ti das da Net flix de
to dos os tem pos, não foi ao ar com a in ten ção de ter
uma se gun da tem po ra da. Com o su ces so mun di al, no
en tan to, a tra ma sul-co re a na po de es tar a pou cos pas sos
de ser re no va da.

De acor do com Be la Ba ja ria, che fe glo bal da Net flix, a
pla ta for ma de stre a ming es tá oti mis ta com a pos si bi li- 
da de de uma no va tem po ra da, ci tan do o tra ba lho com o
cri a dor da sé rie, Hwang Dong-hyuk. A exe cu ti va con ta
que ele vem tra ba lhan do em ou tras pro du ções, mas que
a com pa nhia es tá ten tan do des co brir a es tru tu ra cer ta
pa ra o de sen vol vi men to dos no vos epi só di os, que, se fo- 
rem con fir ma dos, irão con tar com o apoio de ou tros ro- 
tei ris tas.

Dong-hyuk já ha via re ve la do em ou tras en tre vis tas
que se sen te can sa do só de pen sar em cri ar uma con ti- 
nu a ção pa ra a sé rie e que não fa ria is so so zi nho. Round
6 le vou mais de 10 anos pa ra fi nal men te ga nhar vi da na
pla ta for ma de stre a ming, com a ideia sur gin do na men- 
te do cri a dor, que tam bém é ro tei ris ta e edi tor, ain da em
2008.

A sé rie, que con ta a his tó ria de um jo go de vi da e mor- 
te pa ra se tor nar um bi li o ná rio, es tá pró xi ma de ser tor- 
nar a sé rie da Net flix mais as sis ti da de to dos os tem pos,
per ma ne cen do no Top 10 de sé ri es mais as sis ti das em 90
paí ses di fe ren tes des de que es tre ou há al gu mas se ma- 
nas. A tra ma tam bém se tor nou a pri mei ra pro du ção
sul-co re a na a al can çar o pri mei ro lu gar na Net flix dos
Es ta dos Uni dos. Round 6 es tá dis po ní vel em no ve epi só- 
di os na Net flix.

Livros baseados em Sex
Education chegam ao Brasil

A OBRA É O ÚNICO ROMANCE OFICIAL INSPIRADO NA SÉRIE.

No úl ti mo mês a Net flix lan çou a 3ª tem po ra da de Sex
Edu ca ti on, sé rie que tem con quis ta do mi lha res de fãs ao
re dor do mun do — e no Bra sil não foi di fe ren te. Ago ra,
dois li vros so bre o se ri a do se rão pu bli ca dos por aqui.

Sex Edu ca ti on: pé na es tra da é uma his tó ria iné di ta
da au to ra de young adult (YA),  Katy Bir chall, e Sex Edu- 
ca ti on: um guia pa ra a vi da — es cri to pe lo jor na lis ta Jor- 
dan Pa ra mor — são os dois no vos lan ça men tos da edi to- 
ra Ga le ra Re cord, do Gru po Edi to ri al Re cord.

Pé na es tra da é uma fic ção ba se a da nes se uni ver so e é
o úni co ro man ce ofi ci al ins pi ra do na sé rie, com um en- 
re do fo ca do na per so na gem Ma e ve, es tre la da por Em ma
Mackey. Já Um guia pa ra a vi da é um ti po de guia não ofi- 
ci al pa ra o pú bli co ado les cen te, en vol ven do ques tões
so bre se xo, re la ci o na men to, en tre ou tras in for ma ções.
Os li vros se rão pu bli ca dos nos me ses de ou tu bro e no- 
vem bro, res pec ti va men te.

Sex Edu ca ti on foi ao ar pe la pri mei ra vez em ja nei ro
de 2019 e, des de en tão, já fo ram pro du zi dos 24 epi só di- 
os. A sé rie pas sou por um hi a to de 20 me ses por con ta da
pan de mia, mas foi lan ça da na pla ta for ma de stre a ming
no úl ti mo mês de se tem bro e tam bém ga nhou re no va- 
ção pa ra a quar ta tem po ra da.

A nar ra ti va vol ta com a tra ma en vol ven do Otis (Asa
But ter fi eld), Eric (Ncu ti Gatwa), Adam (Con nor Swin- 
dells), Je an Mil burn (Gil li an An der son), Ai mee Gibbs
(Ai mee Lou Wo od), Jack son Mar chet ti (Ke dar Wil li ams-
Stir ling), Mi cha el Groff (Alis tair Pe trie) e Ma e ve (Em ma
Mackey). A tem po ra da ain da con ta com no vos per so na- 
gens in ter pre ta dos pe los ato res Je mi ma Kir ke, In dra
Ové, Dua Sa leh e Ja son Isa acs.

São Luís, quinta-feira, 7 de outubro de 2021
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Outubro no Sesc

Ou tu bro che gou re che a do de atra ções no
Te a tro Sesc. Es pe tá cu los in fan tis, adul tos,
pre sen ci ais e on-li ne pro me tem agra dar a
to dos os gos tos e es ti los. Na pro gra ma ção de
ho je, va le con fe rir o es pe tá cu lo “So bre Aza-
res Fu tu ros”, Pal co Gi ra tó rio, da Bu de jar Cri-
a ções Ar tís ti cas/ MA, no Youtube Sesc MA, às
20h. Já no sá ba do, 9, às 17h, vai ro lar o “Con-
tos de Ter ra e Mar” – Ad vi ce Pri me Pro du- 
ções, no Te a tro Sesc Na po leão Ewer ton.

Vida Saudável

Mo ran do nos EUA há mais de 10 anos, a
in flu en cer Clei de Sta bi le vem ao Bra sil pa ra
lan çar seu pri mei ro li vro. A obra ‘Pas sa por te
Vi da Sau dá vel é uma ver da dei ra his tó ria de
su pe ra ção e traz con si go as es tra té gi as do
mé to do cri a do pe la em pre sá ria de co mo
trans for mar su as me tas de saú de e su ces so
em re a li da de. Nar ra, ain da, par te de sua his-
tó ria de su pe ra ção e de sa fi os dos úl ti mos 20
anos de sua vi da.

Com pro du ção de Mi rel la Cas te lo
Bran co e Ana Sou sa, o Ca sa rão Co lo -
ni al vai lan çar no pró xi mo dia 24, no
seu es pa ço, na Rua Afon so Pe na,
Cen tro His tó ri co, o pro je to “O Es ti lo
Ca ri o ca de Ser Ma ra nhen se”. Mi rel la
e Ana te rão a par ce ria do Sal ve a
Sim pa tia Pro du ções, do Rio de Ja nei -
ro, pa ra tra zer pa ra São Luís as gran -
des atra ções do sam ba. A pri mei ra
atra ção é o Gru po Ar ru da, um dos
me lho res gru pos do au tên ti co sam ba
ca ri o ca, di re ta men te do Bar da Al ci o -
ne. “Se rá um pro je to au da ci o so, ino -
va dor e com um es ti lo bem di fe ren -
te”, anun ci am as pro du to ras. Os in -
gres sos são li mi ta dos e já es tão dis -
po ní veis no si te SYMPLA.

Di re ta men te de Por tu -
gal on de es tá pas san -
do uma tem po ra da, o
rap per Emi ci da (fo to)
se apre sen ta na li ve
‘Elos – En tre La ços e
Opor tu ni da des’, que
co me mo ra a mar ca
his tó ri ca 40 mil jo vens
e pes so as com de fi ci -
ên cia for ma dos gra tui -
ta men te pe lo Ins ti tu to
da Opor tu ni da des So -
ci al (IOS). A li ve se rá
trans mi ti da pe lo ca nal
da en ti da de no
Youtube, às 16h30,
des ta quin ta-fei ra

So bre a pro gra ma ção
do Dia das Cri an ças
Blue Tree Co lors, no
pró xi mo dia 12 de ou -
tu bro, a di re to ra ge ral
do ho tel de cla rou: “Va -
mos ofe re cer op ções
di fe ren tes, to da pen sa -
da pa ra os nos sos bai -
xi nhos, que po de rão
des fru tar do dia com
mui ta di ver são, ale gria
e se gu ran ça”. Pa ra a
oca sião, a di re ção do
ho tel es tá ofe re cen do
três op ções de pro gra -
ma ção com a ga ro ta -
da. Va le con fe rir.

Agente Jovem Ambiental

O Go ver no do Ma ra nhão, por meio da Se cre- 
ta ria de Meio Am bi en te e Re cur sos Na tu rais (SE- 
MA) e da Es co la Am bi en tal do Ma ra nhão di vul- 
gou, nes ta ter ça-fei ra (5), o cur so de ca pa ci ta ção
do Pro gra ma Agen te Jo vem Am bi en tal (AJA). O
pra zo pa ra con clu são dos mó du los vai até o dia
15 de ou tu bro. O pro gra ma de for ma ção dos
Agen tes Jo vens  vi sa ca pa ci tá-los no que tan ge
às po lí ti cas de de sen vol vi men to sus ten tá vel e
de mais ações re la ci o na das à edu ca ção am bi en- 
tal, bem co mo con tri buir pa ra a in clu são so ci al e
am bi en tal de jo vens ma ra nhen ses .

UFMA no JUB’s

A de le ga ção es por ti va da UF MA es tá nos úl ti- 
mos pre pa ra ti vos pa ra dis pu tar os Jo gos Uni ver- 
si tá ri os Bra si lei ros (JUB’s) 2021, en tre os di as 10
e 18 des te mês, em Bra sí lia, Dis tri to Fe de ral. O
em bar que pa ra a com pe ti ção dos jo gos ocor re rá
nes ta sex ta-fei ra, 8. A UF MA re pre sen ta rá o Es- 
ta do em no ve mo da li da des, sen do seis in di vi du- 
ais (bad min ton, atle tis mo, tê nis de me sa, na ta- 
ção, xa drez e ta ekwon do), e três co le ti vas (bas- 
que te bol, han de bol e vo lei bol), que reu ni rá
apro xi ma da men te 95 atle tas dos mais di ver sos
cur sos da Uni ver si da de. 

Dia da Literatura Maranhense

Gon çal ves Di as é lem bra do co mo um dos me- 
lho res po e tas lí ri cos da li te ra tu ra bra si lei ra e foi
seu his tó ri co in te lec to que re sul tou na cri a ção
do Pro je to de Lei 392/2021, de au to ria do de pu- 
ta do Mar co Au ré lio, que, por so li ci ta ção do pro- 
fes sor Di no Ca val can te, do de par ta men to de Le- 
tras da UF MA, e com o apoio do vi ce-rei tor, Mar- 
cos Fá bio, ins ti tuí ram o dia 10 de agos to, co mo
Dia Es ta du al da Li te ra tu ra Ma ra nhen se. O pro- 
je to foi apro va do em ses são ple ná ria da As sem- 
bleia Le gis la ti va do Ma ra nhão (Ale ma), re a li za- 
da no dia 28 de se tem bro, em pri mei ro tur no.

Pra curtir

Che gan do a 18 edi -
ções es te ano, a Se -
ma na Na ci o nal de Ci -
ên cia e Tec no lo gia foi
aber ta nes te se gun -
da-fei ra, 4, e se gue
até sex ta, 8, com a
me ta de apre sen tar
106 ati vi da des de alu -
nos do en si no mé dio,
gra du a ção, pós-gra -
du a ção e pes qui sa -
do res em ge ral.

A ce rimô nia de aber -
tu ra acon te ceu sob o
co man do vir tu al do
vi ce-go ver na dor Car -
los Bran dão, com a
te má ti ca “A trans ver -
sa li da de da ci ên cia,
tec no lo gia e ino va ção
pa ra o pla ne ta”.

O even to pre ten de
pro mo ver a di fu são e
a po pu la ri za ção da
ci ên cia, in cen ti van do
a in te ra ção en tre
aca de mia, se tor pro -
du ti vo e po pu la ção.

O Ho tel Blue Tree es -
tá pre pa ran do o Dia
das Cri an ças Blue
Tree Co lors com uma
pro gra ma ção vas ta e
su per es pe ci al pa ra
os pe que nos e su as
fa mí li as des fru ta rem
o pe río do com mui ta
ale gria.

A pro gra ma ção se rá
na pró xi ma ter ça-fei -
ra,12, fe ri a do, e con -
ta rá com ati vi da des
des ti na das pa ra a di -
ver são das cri an ças
com re cre a ção, pin -
tu ra em te la, ofi ci na
de mas si nha.

Des ta que pa ra a in -
crí vel área aber ta
com pis ci na, jar dim e
uma be la vis ta, pro -
por ci o nan do mo -
men tos ines que cí veis
de la zer pa ra a ga ro -
ta da.
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