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O PT e partidos pequenos, como o PSB e PCdoB, 
acreditam que as federações partidárias forta-
lecem a identidade da esquerda nas eleições de 
2022. Com o país dividido entre esquerda lulista e 
extrema direita bolsonarista, o centro vai ficando 
cada dia mais desfigurado, principalmente com 
parte do Centrão já caindo fora do apoio irrestri-
to ao Palácio do Planalto.

Federação à esquerda 

Momentos de terror e pânico 
durante sequestro e roubo

 em escola na Cidade Operária
Educador relata momentos de terror em sequestro relâmpago em escola na Cidade Operária. 

A unidade foi invadida por quatro suspeitos que fizeram um raspa no local . PÁGINA  8

 Camarão anuncia volta de 
aulas 100% presenciais

Maranhão recebe espetáculo 
musical a “Ópera do Malandro”

Feriado do Dia dos
 Professores é antecipado

Mais um feriado prolongado no Mara-
nhão. A Secretaria de Estado da Educação 
(Seduc) informa que, por determinação do 
governador do Maranhão, Flávio Dino, o fe-
riado do Dia dos Professores, comemorado 
no dia 15 de outubro, foi antecipado, na rede 
estadual, para a próxima segunda-feira (11).

PÁGINA  8

Dinossauro gigante 
achado no Maranhão
Para quem gosta da trilogia Jurassic Park ou na tradução, Parque dos Dinossauros, 

o Maranhão chamou a atenção com um achado gigantesco: um réptil de 18 metros. 
Isso mesmo! Durante a escavação para a construção de uma ferrovia no município de 
Davinópolis, cidade localizada na região Tocantina, revelou um fóssil de dinossauro 

gigante ainda desconhecido para a comunidade científica.  PÁGINA 9 

PÁGINA 11

Políticos 
 interessados na 
presidência do 

Moto Club

Seis projetos   se 
tornaram leis em 

São Luís esta semana
PÁGINA 3

PÁGINA  11

Conforme o cronograma, o retorno inicia pelas turmas das terceiras sé-
ries do Ensino Médio, a partir desta quarta-feira (6), seguido pelos estudan-
tes da 2ª série do Ensino Médio, a partir do dia 13 (quarta-feira) e, a partir 
do dia 18 (segunda-feira), retornam presencialmente as primeiras séries 
do Ensino Médio e demais anos ofertados pela Rede Estadual. PÁGINA 7

Anvisa otimiza
 importação de 
derivados da 

Cannabis
PÁGINA  5
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Segundo o médico, quem se recusasse a prescrever os medicamentos sofria represálias.
“Eu acabei me recusando a prescrever o kit covid e fui repreendido por isso”

Chan ta gem

Ou tros mi nis té ri os

CPI DA PANDEMIA

Médico faz denúncias 
contra a Prevent  Senior

E
m um de poi men to cheio de
de nún ci as con tra con du tas
da Pre vent Se ni or, o ex-mé di- 
co da ope ra do ra de Saú de

Wal ter Sou za Ne to con fir mou, nes ta
quin ta-fei ra (7), à Co mis são Par la- 
men tar de Inqué ri to (CPI) da Pan de- 
mia do Se na do, que a ope ra do ra de- 
ter mi nou a en tre ga do cha ma do “kit
co vid”, con jun to de me di ca men tos
sem efi cá cia com pro va da pa ra tra ta- 
men to da co vid-19.

Se gun do o mé di co, quem se re cu- 
sas se a pres cre ver os me di ca men tos
so fria re pre sá li as. “Com a pan de mia,
eu aca bei me re cu san do a pres cre ver
o kit co vid e fui re pre en di do por is so.”
Ele acres cen tou que a Pre vent Se ni or
co me çou a pres cre ver o kit em mar ço
de 2020 e que ou tros pro fis si o nais que
ti ve ram a mes ma con du ta de le tam- 
bém fo ram ad ver ti dos pe la em pre sa.

“De fa to, era obri ga tó rio. Não ha via
au to no mia mé di ca. Nem em ins ti tui- 
ção ha via uma hi e rar quia tão rí gi da
co mo na Pre vent. No am bi en te, to dos
ti nham me do de con tra ri ar os su pe ri- 
o res”, dis se.

Se gun do o mé di co, no iní cio da
pan de mia a pres são pe la pres cri ção

dos me di ca men tos não era ex plí ci ta.
“Era al go ve la do. Fa la vam pa ra pres- 
cre ve mos, pa ra man ter nos so em pre- 
go”. O mé di co afir mou que che gou a
re cei tar os me di ca men tos, mas ad ver- 
tia os pa ci en tes. “Eu fa zia is so na Pre- 
vent, e avi sa va aos pa ci en tes que
aqui lo era um pro to co lo ins ti tu ci o nal.
E que não ti nha evi dên cia ci en tí fi ca.
De pois de um tem po com mais evi- 
dên ci as fa lá va mos in clu si ve pa ra não
uti li za rem to dos os me di ca men tos do
kit, só as vi ta mi nas”, re la tou.

O mé di co re la tou que a fal ta de au- 
to no mia dos pro fis si o nais era tan ta
que, em cer ta oca sião, no iní cio da
pan de mia, che gou a ser obri ga do a re- 
ti rar a más ca ra pa ra não as sus tar os
pa ci en tes. Se gun do o mé di co, a or- 
dem par tiu da mé di ca co nhe ci da co- 
mo Drª. Pa o la, a mes ma que ha via di- 
to “pres cre ve clo ro qui na pra quem es- 
pir rar. Es pir rou, dá clo ro qui na ne le”.
A tro ca de men sa gem en tre o mé di co
e a ges to ra foi apre sen ta da à CPI pe lo
se na dor Ran dol fe Ro dri gues (Re de-
AP) na reu nião de on tem.

O ex-mé di co tam bém lem brou o
ca so do pe di a tra, to xi co lo gis ta e pro- 
fes sor da Fa cul da de de Me di ci na da
Uni ver si da de de São Pau lo, Anthony
Wong, que mor reu por com pli ca ções
da co vid-19 em ja nei ro des te ano. “Es- 
sa ques tão do pron tuá rio [de Anthony
Wong] é um ca so in te res san te. Não
tem dú vi da. Dez en tre dez mé di cos
que ava li a rem aque le pron tuá rio [vão
ates tar]: ‘mor reu de co vid’, não tem
ou tro jei to. Is so es tá mui to cla ro”, des- 
ta cou o de po en te.

Wal ter Sou za Ne to ad mi tiu que não
aten deu Wong, mas te ve aces so ao

pron tuá rio. “A de cla ra ção de óbi to de
Anthony Wong foi frau da da. Não tem
a co vid lá. Ele mor reu de co vid fa zen- 
do o tra ta men to pre co ce du as ve zes e
se ria mui to feio is so fi car cla ro, aí ten-
ta ram sus ten tar es sa te se”, dis se. Es- 
sas su pos tas frau des em do cu men tos
acon te ci am pa ra “sus ten tar a de sin-
for ma ção” so bre a co vid-19.

No dia em que pres tou de poi men to
à CPI, o di re tor da Pre vent Se ni or Pe-
dro Ba tis ta Jú ni or não co men tou ca-
sos de óbi tos de pa ci en tes em hos pi-
tais da re de, sob o ar gu men to de que
não ti nha au to ri za ção das fa mí li as.

Ques ti o na do pe lo re la tor da CPI, o
se na dor Re nan Ca lhei ros (MDB-AL),
se as de cla ra ções do pre si den te da Re- 
pú bli ca, Jair Bol so na ro, so bre o “kit
co vid” po dem ter in flu en ci a do pa ci- 
en tes, Sou za Ne to dis se que sim. “Po- 
de in du zir as pes so as ao er ro. É uma
de sin for ma ção que po de fa zer com
que as pes so as dei xem de to mar ou-
tras me di das”, ava li ou o mé di co.

Re du ção de Cus tos
Ao fa lar so bre as con du tas da Pre- 

vent Se ni or, Sou za Ne to des ta cou que,
mes mo an tes da pan de mia, a em pre- 
sa bus ca va a re du ção de cus tos no tra- 
ta men to. O pro fis si o nal dis se que
além de cer ce ar a au to no mia mé di ca,
a ope ra do ra res trin gia a re a li za ção de
exa mes. 

“Era um mo de lo ba si ca men te vol- 
ta do pa ra os cus tos, e não pa ra o bem-
es tar que o pa ci en te pre ci sa va. Al gu- 
mas si tu a ções não são ex clu si vas da
pan de mia. São coi sas que acon te cem
na Pre vent de for ma crô ni ca e es tão
in se ri das na cul tu ra da em pre sa”, re-
ve vlou o mé di co.

CÂMARA

Aprovados R$ 63 mi para produção de radiofármacos

RECURSOS PARA RADIOFÁRMACOS, UTILIZADOS EM TRATAMENTOS CONTRA O CÂNCER, ERAM  DE R$ 26 MILHÕES NO TEXTO ORIGINAL

Os de pu ta dos apro va ram, em ses- 
são do Con gres so Na ci o nal, o pro je to
que abre cré di to su ple men tar de R$
690 mi lhões pa ra vá ri os mi nis té ri os. 

Os re cur sos pa ra pro du ção de ra di- 
o fár ma cos, que são uti li za dos em tra- 
ta men tos con tra o cân cer, fo ram au- 
men ta dos de R$ 26 mi lhões no tex to
ori gi nal pa ra R$ 63 mi lhões. 

O pro je to (PLN 16/21) ain da se rá
vo ta do pe los se na do res em ses são a
se guir.

O pre si den te da Co mis são Es pe ci al
de Com ba te ao Cân cer, de pu ta do We- 
li ton Pra do (Pros-MG), co me mo rou a
apro va ção, lem bran do da cam pa nha
Ou tu bro Ro sa, de pre ven ção ao cân- 
cer de ma ma. “É a do en ça que mais
ma ta mu lhe res”, ob ser vou.

“Os ra di o fár ma cos são fun da men- 
tais pa ra sal var vi das. O cân cer tem
cu ra, mas se o tra ta men to de mo ra, a
do en ça avan ça e au men tam os cus tos
de tra ta men to”, dis se o par la men tar.

A de pu ta da Car men Za not to (Ci- 
da da nia-SC) lem brou que a fal ta de
re cur sos pa ra os ra di o fár ma cos le vou
à in ter rup ção do tra ta men to de pa ci- 
en tes ou de di ag nós ti cos. “O País so- 
freu pra ti ca men te um co lap so nes ta
área com dez di as sem a pro du ção”,
afir mou.

O de pu ta do Ar lin do Chi na glia (PT-
SP) acu sou o go ver no de usar os ra di- 
o fár ma cos pa ra fa zer uma chan ta gem
pe la apro va ção do PLN 16/21. “Fal ta
di nhei ro pa ra o Ins ti tu to de Pes qui sas
Ener gé ti cas e Nu cle a res por que o go- 
ver no cor tou”, cri ti cou.

Chi na glia re cla mou que os ve tos
que tran cam a pau ta de ve ri am ser vo- 
ta dos an tes dos PLNs que abrem cré- 
di tos pa ra o Or ça men to des te ano. “A
des cul pa é a pan de mia e as ses sões re- 
mo tas”, la men tou.

O de pu ta do ain da pro tes tou con tra
o can ce la men to de qua se R$ 655 mi- 
lhões que se ri am des ti na dos ori gi nal- 
men te pa ra pro je tos de pes qui sa pe lo
Fun do Na ci o nal de De sen vol vi men to
Ci en tí fi co e Tec no ló gi co (FNDCT).

A pro pos ta mo di fi ca da pe lo Po der
Exe cu ti vo re du ziu o va lor ori gi nal- 
men te alo ca do pa ra pes qui sa pa ra
aten der ou tros mi nis té ri os. A su ple- 
men ta ção fi cou dis tri buí da da se guin- 
te for ma:

Agri cul tu ra – R$ 58 mi lhões pa ra
mo der ni za ção e for ta le ci men to da
de fe sa agro pe cuá ria e sa ni da de agro- 
pe cuá ria.

Ci ên cia e Tec no lo gia – R$ 7 mi lhões
pa ra ges tão da po lí ti ca de ci ên cia e
tec no lo gia e fo men to a pro je tos e pro- 
gra mas.
Co mis são Na ci o nal de Ener gia Nu- 
cle ar – além dos R$ 63 mi lhões pa ra
pro du ção de ra di o fár ma cos, ou tros
R$ 19 mi lhões vão pa ra o fun ci o na- 
men to das ins ta la ções la bo ra to ri ais
que dão su por te ope ra ci o nal às ati vi- 
da des de pro du ção, pres ta ção de ser- 
vi ços, de sen vol vi men to e pes qui sa.
Edu ca ção – R$ 107 mi lhões vão pa ra
con ces são de bol sas de es tu do no en-
si no su pe ri or e R$ 5 mi lhões pa ra o
apoio ao de sen vol vi men to da edu ca- 
ção bá si ca.
Saú de – R$ 50 mi lhões vão pa ra o sa- 
ne a men to bá si co.
Co mu ni ca ção – R$ 100 mi lhões vão
pa ra apoio a ini ci a ti vas e pro je tos de
in clu são di gi tal.
De sen vol vi men to Re gi o nal – R$ 150
mi lhões vão pa ra ações de pro te ção e
de fe sa ci vil na ges tão de ris cos e de- 
sas tres, R$ 100 mi lhões se des ti nam a
in te gra li za ção de co tas de mo ra dia do
Fun do de Ar ren da men to Re si den ci al
e R$ 2,2 mi lhões pa ra obras de in fra es- 
tru tu ra hí dri ca.
Ci da da nia – R$ 28 mi lhões vão pa ra
pro je tos e even tos de es por te.

PO BRE ZA MENS TRU AL

Se na do res pe dem 
der ru ba da de ve to  de
Bol so na ro à  dis tri bui ção
gra tui ta de ab sor ven tes

Se na do res pro me tem se mo bi li zar pa ra der ru bar no
Con gres so o ve to do pre si den te da Re pú bli ca, Jair Bol so- 
na ro, à dis tri bui ção gra tui ta de ab sor ven tes pa ra es tu- 
dan tes de bai xa ren da e pes so as em si tu a ção de rua.

A me di da in te gra va o Pro gra ma de Pro te ção e Pro mo- 
ção da Saú de Mens tru al, san ci o na do nes ta quin ta-fei ra
(7) e trans for ma do na Lei 14.214, de 2021.

“O Con gres so pre ci sa der ru bar o ve to de Bol so na ro
pa ra de mons trar que, ao con trá rio de le, os par la men ta- 
res se im por tam com o fa to de que uma em ca da qua tro
me ni nas fal tam au las por não te rem aces so a ab sor ven- 
tes”, tui tou a se na do ra Ze nai de Maia (Pros-RN), que foi
a re la to ra do PL 4.968/2019, da de pu ta da Ma rí lia Ar ra es
(PT-PE), apro va do pe lo Se na do em 14 de se tem bro.

O ob je ti vo da pro pos ta é o de

com ba ter a po bre za mens tru al, que

sig ni fi ca a fal ta de aces so ou a fal ta

de re cur sos pa ra a com pra de

pro du tos de hi gi e ne e ou tros itens

ne ces sá ri os ao pe río do da

mens tru a ção fe mi ni na.

Ze nai de Maia acres cen tou que os ve tos pre si den ci ais
pre ju di ca ram a prin ci pal par te do pro je to.

O 1º vi ce-pre si den te do Se na do, se na dor Ve ne zi a no
Vi tal do Re go (MDB-PB), tam bém la men tou o ve to: “vo- 
ta mos fa vo ra vel men te a es ta pro pos ta e, mais uma vez,
cons ta ta mos o des com pro mis so do pre si den te Bol so- 
na ro com os me nos fa vo re ci dos”, afir mou.

Pa ra a se na do ra Eli zi a ne Ga ma (Ci da da nia-MA), o
pre si den te de mons trou “in sen si bi li da de e des pre zo”
com as mu lhe res. “O ve to de mons tra o atra so do go ver- 
no em avan çar em ações que re al men te im por tam”, cri- 
ti cou.

O se na dor Ran dol fe Ro dri gues (Re de-AP) tam bém
con si de rou a me di da in sen sí vel. “Pri o ri da des! Va mos lu- 
tar pe la der ru ba da des se ve to!”, pro me teu. A der ru ba da
do ve to foi de fen di da tam bém pe la Pro cu ra do ra Es pe ci- 
al da Mu lher no Se na do, se na do ra Lei la Bar ros (Ci da da- 
nia-DF): “for ne cer itens bá si cos de hi gi e ne é ga ran tir um
mí ni mo de dig ni da de aos mais po bres. Va mos ba ta lhar
pa ra der ru bar es te ve to”, tui tou.

Na ava li a ção do lí der do PT no Se na do, se na dor Pau lo
Ro cha (PA), o ve to foi mais um ata que do pre si den te aos
po bres. “Só uma pes soa que não tem a me nor cons ci ên- 
cia hu ma na, po de ne gar um di rei to bá si co co mo es se”,
ale gou o se na dor via Twit ter.

O se na dor Ales san dro Vi ei ra

(Ci da da nia-SE) ques ti o nou a

jus ti fi ca ti va apre sen ta da pe lo

go ver no pa ra que a me di da fos se

ve ta da — a fal ta de in di ca ção de

fon te de fi nan ci a men to.

Foi ve ta do o ar ti go 6º do pro je to que de ter mi na va que
as des pe sas com a exe cu ção das ações vi ri am das do ta- 
ções or ça men tá ri as dis po ni bi li za das pe la União ao Sis- 
te ma Úni co de Saú de (SUS), mas o go ver no ar gu men tou
que ab sor ven tes hi gi ê ni cos não se en qua dram nos in su- 
mos pa dro ni za dos pe lo SUS.

A lí der da ban ca da fe mi ni na, se na do ra Si mo ne Te bet
(MDB-MS), tam bém ma ni fes tou seu pro tes to nas re des
so ci ais. “Des co ne xão com a re a li da de, fal ta de em pa tia e
des co nhe ci men to da con di ção fe mi ni na, em ple no mês
de va lo ri za ção da saú de da mu lher: o Ou tu bro Ro sa. O
ar gu men to de que não há pre vi são or ça men tá ria é ir re- 
al. Os re cur sos vi ri am do SUS e do Fun do Pe ni ten ciá rio.
Tam bém não se po de fa lar em fal ta de in te res se pú bli co,
em um país on de 52% da po pu la ção são mu lhe res. Ve to
do pre si den te é mais um si nal do me nos pre zo de le à
con di ção hu ma na.”

São Luís, sexta-feira, 8 de outubro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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A deputada Daniella Tema disse está buscando amparo legal junto ao Ministério
Público do Maranhão para denunciar o ocorrido na câmara de Pedreiras

Re du ção do Li xo

As sé dio

Me di ta ção

Trá fi co

Ra cis mo

ACO MAC

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Violência política contra
vereadora repercute

A
de pu ta da Da ni el la Te ma 
(DEM) con de nou, na ses são 
ple ná ria des ta quin ta-fei ra 
(7), o ato de vi o lên cia po lí ti ca 

co me ti do con tra a ve re a do ra Katyane 
Lei te (PTB), de Pe drei ras, ocor ri do no 
ple ná rio da Câ ma ra Mu ni ci pal. Se- 
gun do ela, Katyane foi im pe di da de 
fa lar pe lo ve re a dor Ema nu el Nas ci- 
men to (PL), que, de li be ra da men te, le- 
van tou-se e re co lheu o mi cro fo ne 
usa do pe la par la men tar pa ra que não 
se ma ni fes tas se.

O com por ta men to hos til de Nas ci- 
men to foi gra va do e re per cu tiu em to- 
do o Ma ra nhão, pro vo can do re pú dio 
de gran de par te da clas se po lí ti ca ma- 
ra nhen se e in dig na ção da po pu la ção.

“Pri mei ra men te, ma ni fes to mi nha 
so li da ri e da de à ve re a do ra Katyane 
Lei te, ví ti ma pú bli ca da vi o lên cia po lí- 
ti ca. Co mu ni co que, após o ocor ri do, 
co mo pro cu ra do ra da Mu lher na As- 
sem bleia Le gis la ti va, en trei em con ta- 
to com a par la men tar mu ni ci pal pa ra 
me co lo car à dis po si ção na pres ta ção 
de as sis tên cia. Além dis so, fiz uma 
mo ção de re pú dio, já en ca mi nha da à 
As sem bleia”, afir mou a de pu ta da.

Da ni el la dis se que es tá bus can do 
am pa ro le gal jun to ao Mi nis té rio Pú- 
bli co do Ma ra nhão pa ra que as me di- 
das ca bí veis se jam to ma das no sen ti- 
do de for ta le cer o com ba te a es se ti po 
de com por ta men to nas Ca sas Le gis la- 
ti vas.

“Es ta mos bus can do diá lo go com o 
pro cu ra dor ge ral de Jus ti ça, Dr. Edu- 
ar do Ni co lau, por que o Mi nis té rio Pú- 
bli co pre ci sa se ma ni fes tar di an te do 
ocor ri do, até por que es sa não é uma 
ação de ini ci a ti va pri va da, mas pú bli-

DANIELLA TEMA CONDENA VIOLÊNCIA POLÍTICA CONTRA VEREADORA DE PEDREIRAS.

ca. Nós não com pac tu a mos com es se 
ti po de com por ta men to e fa re mos tu- 
do o que es ti ver ao nos so al can ce pa ra 
que a mu lher con ti nue a ter voz, prin- 
ci pal men te no ce ná rio po lí ti co”, fri- 
sou.

A de pu ta da re lem brou o ata que 
ma chis ta e a vi o lên cia po lí ti ca da qual 
foi ví ti ma, re cen te men te, du ran te 
cum pri men to de agen da no mu ni cí- 
pio de Tun tum, ao la do do go ver na dor 
Flá vio Di no (PSB), que re pre en deu a 
ati tu de dos que ten ta ram im pe di-la 
de fa lar

“Al guns di as atrás, eu pas sei por um 
epi só dio se me lhan te. Ti ve mi nha fa la 
cer ce a da em um ato co var de na ci da- 
de de Tun tum. Por tan to, ver uma ve- 
re a do ra den tro da pró pria Câ ma ra 
Mu ni ci pal ter sua fa la tam bém cer ce- 
a da pe lo ve re a dor que co var de men te 
fez is so, só nos mos tra que pre ci sa- 
mos de pu ni ções mais se ve ras e leis 
mais du ras. Pre ci sa mos, de fa to, nos 
unir. Nin guém vai ca lar a nos sa voz. 
Con quis ta mos nos sos di rei tos por 
meio de mui ta lu ta e, ago ra, não po de-
mos dei xar um ho mem ca lar a voz de 
uma mu lher”, re for çou.

LEGISLATIVO MUNICIPAL

Conheça seis projeto que viram leis em São Luís

SEIS NOVAS LEIS EM SÃO LUÍS, ORIUNDAS DAS PROPOSIÇÕES DOS VEREADORES, FORAM PUBLICADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

O ano de 2021 vem sen do pro du ti- 
vo pa ra os tra ba lhos na Câ ma ra Mu ni- 
ci pal de São Luís. No vos pro je tos
apre sen ta dos pe los ve re a do res vi ra- 
ram leis, e as no vas nor mas fo ram pu- 
bli ca das no Diá rio Ofi ci al do Mu ni cí- 
pio no dia 1º de ou tu bro.

A Se ma na do Li xo Ze ro foi ins ti tuí- 
da pe la Lei nº 6.920/21 e pas sa a ser
co me mo ra da, anu al men te, na úl ti ma
se ma na do mês de ou tu bro. A Se ma na
do Li xo Ze ro é re sul ta do do Pro je to de
Lei n°72/21, apre sen ta do pe lo ve re a- 
dor Oc tá vio So ei ro (Po de mos).

A ini ci a ti va é um ins tru men to de
po lí ti ca so ci o am bi en tal, com fo co na
edu ca ção am bi en tal. Tem co mo ob je- 
ti vo pro por ci o nar am bi en tes pa ra dis- 
cus são e sen si bi li za ção so bre a te má- 
ti ca dos re sí du os só li dos no mu ni cí- 
pio, en vol ven do a so ci e da de ci vil or- 
ga ni za da, po der pú bli co, ini ci a ti va
pri va da e po pu la ção em ge ral.

Se gun do a lei, o as sé dio se xu al é um
ti po de cri me que con sis te em cons- 
tran ger al guém pa ra ob ter “fa vo re ci- 
men to se xu al” usan do a con di ção de
su pe ri or hi e rár qui co. Pen san do em
di mi nuir es se ce ná rio, que é bas tan te
pre sen te no am bi en te de tra ba lho, foi
san ci o na da a Lei 6.921/21, que dis põe
so bre a ins ti tui ção do Dia Mu ni ci pal

de Com ba te ao As sé dio Se xu al, a ser
ce le bra da no pri mei ro dia útil do mês
de maio. A da ta te ve ori gem no Pro je- 
to de Lei n°191/21, de au to ria do ve re- 
a dor Da ni el Oli vei ra (PL), apro va do
em ple ná rio. Es pe ci al men te nes te dia,
a Ad mi nis tra ção Mu ni ci pal fi ca rá res- 
pon sá vel em re a li zar uma cam pa nha
edu ca ti va pa ra ori en tar a po pu la ção
so bre a ca rac te ri za ção do as sé dio se- 
xu al e os me ca nis mos de seu com ba- 
te.

A me di ta ção é uma téc ni ca an ces- 
tral que de sen vol ve a con cen tra ção e
a tran qui li da de, po de tra zer be ne fí ci- 
os co mo a re du ção do es tres se, con- 
tro le da an si e da de e o au men to no
tem po de fo co. A Lei 6.922/21, oriun- 
da do PL 093/21, da ve re a do ra Fá ti ma
Araú jo (PC do B), cria o Pro je to de Me- 
di ta ção e In te li gên cia Emo ci o nal a ser
de sen vol vi do nas es co las da re de mu- 
ni ci pal de en si no da ca pi tal ma ra- 
nhen se. O ob je ti vo é aper fei ço ar o
pro ces so edu ca ti vo nas es co las por
meio do de sen vol vi men to da me di ta- 
ção e da in te li gên cia emo ci o nal. As
ati vi da des do pro gra ma se rão con si- 
de ra das ex tra cur ri cu la res e de sen vol- 
vi das se ma nal ou quin ze nal men te.

Já a Lei 6.923/21, ins ti tuiu o Dia
Mu ni ci pal Con tra o Trá fi co de Pes so as

no Mu ni cí pio de São Luís, a ser re a li- 
za do anu al men te no dia 30 de ju lho,
con for me já ins ti tuí do mun di al men te
pe la Or ga ni za ção das Na ções Uni das
(ONU). O Pro je to de Lei (187/21) que
deu ori gem a es ta da ta é de au to ria do
ve re a dor Ri bei ro Ne to (PMN).

É tam bém de au to ria do ve re a dor
Ri bei ro Ne to o Pro je to de Lei 186/21,
que cul mi nou na Lei 6.924/21, que in- 
cluiu no ca len dá rio ofi ci al do mu ni cí- 
pio o Dia de Com ba te à Dis cri mi na- 
ção Ra ci al, a ser ce le bra do em 21 de
mar ço de ca da ano, coin ci din do com
o Dia In ter na ci o nal Con tra a Dis cri- 
mi na ção Ra ci al, cri a do pe la ONU. Es- 
ta é uma im por tan te da ta que re for ça
a lu ta con tra o pre con cei to ra ci al em
to do o mun do.

Por fim, tam bém foi cri a da a Lei
6.925/21, que con si de ra de uti li da de
pú bli ca a As so ci a ção dos Co mer ci an- 
tes de Ma te ri al de Cons tru ção do Ma- 
ra nhão (ACO MAC). A en ti da de sem
fins lu cra ti vos exis te há 14 anos e pro- 
pi cia as sis tên ci as no de sen vol vi men- 
to de ações, ati vi da des e pro je tos re la-
ci o na dos ao se tor de Ma te ri al de
Cons tru ção do Ma ra nhão. O re co nhe- 
ci men to te ve ori gem no PL 2019/21,
de au to ria do ve re a dor Dr. Gu tem- 
berg.
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Na tri lha de 2022 (1)

Na tri lha de 2022 (2)

Na tri lha de 2022 (3)

Che ga a ser cru el, em ple no Ou tu bro Ro sa

Fal tam op ções

So bram op ções

Fe de ra ção à
es quer da

O PT e par ti dos pe que nos, co mo o PSB e PC doB, acre di tam que
as fe de ra ções par ti dá ri as for ta le cem a iden ti da de da es quer da
nas elei ções de 2022. Com o país di vi di do en tre es quer da lu lis ta e
ex tre ma di rei ta bol so na ris ta, o cen tro vai fi can do ca da dia mais
des fi gu ra do, prin ci pal men te com par te do Cen trão já cain do fo ra
do apoio ir res tri to ao Pa lá cio do Pla nal to. A fe de ra ção foi um ata- 
lho co man da do na Câ ma ra pe lo PC doB, que te ve atu a ção de ter- 
mi nan te, de pois que a re gra já ha via si do es ti ra da da pro pos ta de
emen da cons ti tu ci o nal, trans for ma da em re for ma po lí ti ca no
mês pas sa do.

O en ten di men to de quem de fen de a fe de ra ção es tá cen tra li za- 
do no fa to de que, uni dos nes se mo de lo ex pe ri men tal no Bra sil, os
par ti dos con cor re rão em 2022, ca da qual pre ser van do sua iden ti- 
da de, o pro gra ma e a in te gri da de de uma pos tu ra pa ra du rar du- 
ran te to do o man da to par la men tar. An tes da elei ção, a lu ta se rá
pe lo po der – es tra té gia que po de até mis tu rar ide o lo gi as con trá ri- 
as, mas no fi nal das con tas os par ti dos fe de ra dos che gam jun to no
ho rá rio elei to ral e no com par ti lha men to dos fun dos Par ti dá rio e
Elei to ral. Em bo ra sen do o mai or par ti do na Câ ma ra, o PT apoia a
fe de ra ção.

O Con gres so en cer rou a ca suís ti ca e apres sa da mi nir re for ma
elei to ral e trou xe a fe de ra ção co mo mai or trun fo ao pró xi mo plei- 
to. Ao der ru bar os ve tos pre si den ci ais às no vas re gras elei to rais, o
Con gres so sal vou a pro pos ta que tra mi ta va já há al gum tem po,
per mi tin do as Fe de ra ções Par ti dá ri as. Tra ta-se da união de du as
ou mais le gen das pa ra dis pu tar um pro ces so elei to ral. Vai ser um
tra ba lho de com ple xi da de du ra dou ra, mas co mo ho je tu do é
emer gen ci al so bre as elei ções de 2022, a fe de ra ção es tá pron ta pa- 
ra en trar em ação.

A mai or uni da de e a iden ti fi ca ção pro gra má ti ca dos par ti dos
de es quer da é uma rei vin di ca ção pre sen te e cons tan te em to dos
os pro ces sos elei to rais e nas gran des mo bi li za ções po pu la res que
lu tam con tra o go ver no Bol so na ro. Os mo vi men tos que lu tam por
ou tro ru mo pa ra o Bra sil. Es sa uni da de con tra o go ver no de ex tre- 
ma di rei ta e ex clu den te ne ces si ta ter uma ex pres são po lí ti ca mais
uni tá ria que trans mi ta ca pa ci da de de ser al ter na ti va, de ser go- 
ver no, de apre sen tar ou tro pro je to so ci al e de mo crá ti co pa ra o
Bra sil.

Até ho je só exis te um pré-can di da to ma jo ri tá rio no Ma ra nhão,
que é Flá vio Di no, go ver na dor até 2 de abril de 2022, quan do pas- 
sa rá a fai xa ao vi ce Car los Or le ans Bran dão. Ade mais, no gru po
fla vis ta se mo vi men ta ao me nos meio dú zia de pos tu lan tes à sua
ca dei ra.

O se na dor We ver ton Ro cha (PDT) diz não abrir mão da dis pu ta
do go ver no; Jo si mar do Ma ra nhão zi nho nin guém sa be co mo ele
se sai rá po li ti ca men te e ju ri di ca men te dos ro los de cor rup ção em
apa re ce em ope ra ções da PF des de 2018.

Car los Bran dão se rá go ver na dor an tes e du ran te e de pois da
cam pa nha. Ele é fi el e le al a Flá vio Di no, que con cor re rá ao Se na- 
do. Os dois no mes mo pa lan que, ten do ao fun do a cam pa nha pre- 
si den ci al de Lu la da Sil va, po de fa zer uma di fe ren ça da na da.

 

Da Se na do ra Si mo ne Te bet (MDB), cri ti can do o ve to do pre si- 
den te Bol so na ro à dis tri bui ção gra tui ta de ab sor ven tes a es tu dan- 
tes po bres, mo ra do ras de rua e pre si diá ri as.

 
We ver ton Ro cha é do PDT de Ci ro Go mes, que man tém

uma re la ção de ga to e ca chor ro com o PT e com Lu la.
Seu pa lan que no Ma ra nhão ob vi a men te não te rá Flá- 

vio Di no, que não po de rá se di vi dir em pa lan ques con- 
cor ren tes, em no me de sua pos tu ra éti ca.

 
Edi val do Ho lan da Jr co me çou a ex pe ri men tar uma

cam pa nha ma jo ri tá ria pe lo in te ri or, ao con trá rio de
Car los Bran dão, o mais ex pe ri men ta do ges tor pú bli co,

que te rá o co man do pes so al do go ver no no pe río do de- 
ci si vo da elei ção. Vi ve mais no in te ri or do que em São Luís.

 
Ro se a na de ve ter can sa do de mo rar no Pa lá cio dos

Leões, por 14 anos, e vi ve num mo men to po lí ti co his- 
tó ri co. O país Jo sé Sarney não tem mais o po der de de- 

ci dir; o ir mão Ze qui nha aban do nou a po lí ti ca de pois
de 30 anos co mo de pu ta do.

O úni co so bre no me Sarney com man da to ele ti vo é o de pu ta do
Adri a no, fi lho de Ze qui nha, que tem tri lha do o seu pró prio ca mi- 
nho, sem fa zer do bra di nhas fa mi li a res. Po de dis pu tar ca dei ra na
Câ ma ra se a tia Ro se a na to par o de sa fio de con cor rer ao go ver no.

Co mo o “gru po que Sarney” só con ta ho je com a pró pria Ro se- 
a na, Ro se a na Sarney sen do úni co no me pa ra con cor rer ao go ver- 
no, do la do de Di no tem gen te so bran do. Além dos ci ta dos nes te
es pa ço, ain da se agi tam os se cre tá ri os Fe li pe Ca ma rão (Edu ca- 
ção) e Sim plí cio Araú jo (In dús tria e Co mér cio).

São Luís, sexta-feira, 8 de outubro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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RE NA TO DI O NÍ SIO
His to ri a dor, Po e ta e Pro du tor Cul tu ral.

O DE SA FIO DO ANAL FA BE TIS MO
O de sa fio do anal fa be tis mo

Impossibilidade

É ini ma gi ná vel que qual quer um
pos sa pre ten der que a luz do dia não o
cum pri men te ale gre men te to da ma- 
nhã, bem co mo de le não se des pe ça
tan gi da pe la noi te.

É in con ce bí vel, com os co nhe ci- 
men tos de as tro lo gia de que se dis- 
põe, pe lo me nos su por que a ter ra é o
cen tro do uni ver so.

É ina cei tá vel, pe lo me nos nos tem- 
pos atu ais, ad mi tir que al guém so bre- 
vi va sem uma ra ção con si de rá vel de
água e ali men to.

Da mes ma for ma, e nes se sen ti do, é
uma im pos si bi li da de con si de rar ser
pos sí vel o im pe di men to que a ver da- 
de, qual quer que se ja ela, ve nha à lu- 
me se re le pe e fa guei ra, in de pen den te
do tem po e da von ta de.

Fa lo de im pos si bi li da de pa ra aler- 
tar o Go ver na dor Flá vio Di no pa ra o
can to da me sa de bi lhar a que es tá
con du zin do sua li de ran ça e seu fu tu- 
ro po lí ti co, nes te mo men to de al ter- 
nân cia no Go ver no do Ma ra nhão.

Con for me am pla men te di vul ga do,
o atu al ocu pan te do Pa lá cio dos Leões
e/ou Hen ri que de La Ro que au to ri zou
os pos tu lan tes do gru po de le ao car go
de Go ver na dor que bus cas sem a vi a- 
bi li da de elei to ral co mo con di ção pa ra
re ce ber o seu apoio po lí ti co.

Com ba se nes sa con di ção, os in te- 
gran tes do gru po do Go ver na dor caí- 
ram em cam po. Ca da um com sua vi- 
são de mun do e sua tá ti ca elei to ral. As
pes qui sas de opi nião e o en vol vi men- 
to da clas se po lí ti ca apon tam quem
te ve mai or êxi to no cum pri men to da
ta re fa atri buí da a eles por Flá vio Di no.

Pa ra mais, o Go ver na dor atri buiu
aos can di da tos que in te gram o gru po
de le ta re fas, co mo mai or ar ti cu la ção
ins ti tu ci o nal com to dos os po de res da
Re pú bli ca; união, em tor no de les, do
mai or nú me ro de par ti dos le gal men te
cons ti tuí dos, com atu a ção es ta du al e
fe de ral; ami za de e res pei to com/do
mai or nú me ro de pre fei tos, ex-pre fei- 
tos e ve re a do res, além de des ta ca das
li de ran ças po pu la res; e, por fim, ob- 
ten ção dos mais ex pres si vos nú me ros
nas pes qui sas de opi nião fei tas no Es- 
ta do.

Den tre os pos tu lan tes a can di da to
do “gru po de Flá vio”, des ta ca ram-se o
Se na dor We ver ton Ro cha, o De pu ta do
Jo se mar do Ma ra nhão zi nho e o vi ce-
Go ver na dor Car los Bran dão, com ní- 
ti da van ta gem pa ra o Se na dor, o que
de cor re do fa to de ele ter sob sua li de- 
ran ça o PDT, par ti do mais bem or ga- 
ni za do no Es ta do, ten do o mai or nú- 
me ro de pre fei tos, vi ce-pre fei tos e ve- 
re a do res,

elei tos no úl ti mo plei to. Pa ra além,
o PDT, co mo or ga ni za ção par ti dá ria,
pos sui uma for te mi li tân cia, her da da
de Jack son La go, for ja da na lu ta po lí ti- 
ca e co nhe ce do ra de ca da pal mo do
ter ri tó rio ma ra nhen se.

De pois da her cú lea ta re fa de pro var
aos lí de res na ci o nais, de vá ri os par ti- 
dos, a vi a bi li da de des se pro je to; de- 
pois de qua tro gran des en con tros re- 
gi o nais; de pois da ex po si ção de qua se
uma cen te na de pre fei tos que de cla- 
ra ram apoio ao pro je to We ver ton Ro- 
cha; de pois de en vol ver tan tos e tão
va lo ro sos ali a dos e co la bo ra do res, em
pe re gri na ção por to dos os can tos do
Es ta do, per gun ta-se: é pos sí vel ao jo- 

vem e ar ro ja do Se na dor di zer aos seus
apoi a do res que es ta va brin can do?
Que não era pa ra va ler seus dis cur sos
e pro je tos? De ci si va men te não!

Es sa é uma im pos si bi li da de. E es se
não fa zer, a bem da ver da de, em no me
da co e rên cia e do bom sen so, não po- 
de ser cre di ta do a We ver ton Ro cha.
Ele foi for ça do a cons truir es sa im pos- 
si bi li da de.

O fa to lem bra o que re gis tra a His- 
tó ria Ro ma na: o ano 49 a. C., quan do
do pri mei ro triun vi ra to for ma do por
Cras so, Pom peu e Cé sar.

Com a mor te de Cras so, es tan do Jú- 
lio Cé sar re tor nan do da Gá lia Ci sal pi- 
na, ao nor te da Pe nín su la Itá li ca, aon-
de fo ra, em acor do, man da do pa ra su- 
fo car uma re be lião, ele to ma co nhe ci-
men to das ten ta ti vas de gol pes li de ra-
das por Pom peu.

Con tra ri an do a ori en ta ção do Se- 
na do Ro ma no, que exi gia que ele des-
mo bi li zas se seu exér ci to e re tor nas se
a Ro ma, Cé sar re cu sa-se a obe de cer e
às mar gens rio Ru bi cão cu nhou a fra- 
se que mar ca ria sua vi da: “Alea Jac ta
est” (gra fia me di e val) / “alea iac ta est”
(gra fia clás si ca) – A SOR TE ES TÁ LAN- 
ÇA DA. Em se gui da, mar cha so bre Ro- 
ma, der ro ta Pom peu e fun da o Im pé- 
rio Ro ma no.

Pou co tem po de pois, em le van te do
pró prio Se na do e ins ti ga do por Bru-
tos, seu fi lho ado ti vo, Cé sar é as sas si-
na do. Sem pre ten der uma re pe ti ção
ou far sa his tó ri ca, nes te epi só dio da
po lí ti ca ma ra nhen se, a nin guém se rá
da do o di rei to de pro fe rir o “Até tu
Bru tus”. Não exis te trai dor nes te re la-
to. As sim não se rá pos sí vel a cri a ção
de mi tos pa ra jus ti fi car fa tos e nar ra ti- 
vas.

O desafio do analfabetismo

No úl ti mo 19 de se tem bro o Bra sil co me- 
mo rou os 100 anos de Pau lo Frei re, o nos so
mais im por tan te edu ca dor. Sua obra no
cam po da al fa be ti za ção de jo vens e adul tos é
re co nhe ci da mun di al men te. Não ti ve o pri- 
vi lé gio de ser seu alu no, mas, en quan to rei- 
tor da Uni ver si da de Fe de ral de Per nam bu co,
ti ve a hon ra de lhe con ce der o tí tu lo de Pro- 
fes sor Emé ri to. Lem bro-me de que, de pois
da so le ni da de, fo mos al mo çar, e apro vei tei
es se mo men to úni co pa ra co nhe cer es se ho- 
mem ex tre ma men te gen til e de gran de sen- 
si bi li da de hu ma na.

O me lhor pre sen te que po de ría mos ter
da do ao nos so mai or edu ca dor se ria o de co- 
me mo rar um Bra sil li vre do anal fa be tis mo.
Mas ain da es ta mos lon ge dis so. Em ple no
sé cu lo 21, o Bra sil ain da se de ba te com a
ques tão do anal fa be tis mo. No úl ti mo 8 de
se tem bro, foi co me mo ra do o Dia Mun di al
da Al fa be ti za ção, cri a do, em 1967, pe la Or- 
ga ni za ção das Na ções Uni das (ONU) e pe la
Or ga ni za ção das Na ções Uni das pa ra a Edu- 
ca ção, a Ci ên cia e a Cul tu ra (Unes co), com o
ob je ti vo de dis cu tir as sun tos e ques tões li ga- 
dos à al fa be ti za ção em to do o mun do, pro- 
mo ven do um am plo de ba te so bre a im por- 
tân cia des se te ma, prin ci pal men te em paí- 
ses que ain da têm ta xas de anal fa be tis mo
ele va das, co mo é o ca so do Bra sil.

A al fa be ti za ção é a ba se de to do o pro ces- 
so edu ca ci o nal. No Bra sil, ain da te mos 11

mi lhões de pes so as de ida de su pe ri or a 15
anos que não sa bem ler nem es cre ver uma
sim ples fra se ou fa zer uma sim ples ope ra ção
ma te má ti ca. Is so cor res pon de a 6,6% des sa
fai xa po pu la ci o nal. No Nor des te, es se per- 
cen tu al sal ta pa ra 13,9%. A mai o ria tem mais
de 60 anos de ida de e vi ve na zo na ru ral. Is so
é mui to tris te, por que even tu al men te es sas
pes so as po dem mor rer sem ter exer ci do ple- 
na men te sua con di ção ci da dã. A me ta do
Pla no Na ci o nal de Edu ca ção (PNE) era che- 
gar em 2015 à ta xa de 6,5%; tal vez con si ga- 
mos che gar a is so ago ra em 2021; o prin ci pal
ob je ti vo é er ra di car o anal fa be tis mo até
2024. Mas, pe lo an dar da car ru a gem, não va- 
mos con se guir atin gi-lo. Al fa be ti zar jo vens e
adul tos não é uma ta re fa sim ples, mas ela
pre ci sa ser fei ta. A edu ca ção, co mo pre vê a
nos sa Cons ti tui ção, é um di rei to de to dos. É
um de ver do es ta do e da fa mí lia ofe re cer, em
co la bo ra ção com a so ci e da de, uma edu ca- 
ção que fa ça as pes so as se de sen vol ve rem
ple na men te ao lon go da vi da. E es ses 11 mi- 
lhões de bra si lei ros nem se quer con se gui- 
ram dar a lar ga da nes se pro ces so. Pa ra ter
êxi to, é pre ci so um gran de es for ço de mo bi li- 
za ção na ci o nal, e quem fez is so pe la úl ti ma
vez foi o mi nis tro Cris to vam Bu ar que. Pe na
que o pou co tem po na fun ção não lhe te nha
per mi ti do o êxi to es pe ra do em er ra di car o
anal fa be tis mo em nos so país.

Mas, além des ses 11 mi lhões, há tam bém
aque les bra si lei ros cha ma dos de anal fa be- 
tos fun ci o nais — que não são ca pa zes de
com pre en der e in ter pre tar um sim ples tex- 

to. Nes se ca so, são 38 mi lhões — ou se ja, 3
em ca da 10 bra si lei ros na fai xa etá ria de 15 a
64 anos en con tram-se nes sa con di ção. O
país pre ci sa olhar de mo do mais aten to pa ra
es sa si tu a ção, pois co lo ca em ris co o seu pró- 
prio fu tu ro em um am bi en te pla ne tá rio no
qual os paí ses de sen vol vi dos con se gui ram
fa zer is so há mais de um sé cu lo, e ago ra se
de bru çam em ques tões de fron tei ra no cam- 
po da edu ca ção. Pa ra fe char a tor nei ra do
anal fa be tis mo, o pri mei ro pas so é al fa be ti- 
zar a cri an ça na ida de cer ta, co mo faz o es ta- 
do do Ce a rá — o que traz im pac tos im por- 
tan tes à re du ção da de si gual da de so ci al. Por
exem plo, en quan to a chan ce de um fi lho de
pai anal fa be to tam bém ser anal fa be to é de
32%. Es sa pro ba bi li da de cai pa ra 0,2% se o
pai ti ver cur sa do o en si no su pe ri or; al guém
cu jo pai é anal fa be to tem ape nas 0,6% de
chan ce de com ple tar o en si no su pe ri or, con- 
tra uma pro ba bi li da de de 60% ca so o pai o
te nha com ple ta do. Con tu do, é im por tan te
res sal tar que, co mo di zia Pau lo Frei re, a al fa- 
be ti za ção é mais, mui to mais do que ler e es- 
cre ver; é a ha bi li da de de ler o mun do. É pre-
ci so es tu dar ao lon go da vi da, ter aces so a
uma edu ca ção que pre pa re pa ra o exer cí cio
da ci da da nia e pa ra o mun do do tra ba lho.

É pre ci so ca da vez mais cri ar a pai xão (e
não ape nas o há bi to) pe la lei tu ra, co mo di zia
o nos so tam bém sau do so Ari a no Su as su na.
O Bra sil só se rá ver da dei ra men te in de pen- 
den te quan do for ca paz de ofe re cer uma
edu ca ção ple na pa ra to dos os bra si lei ros.
Mas es ta mos mui to lon ge dis so.

DI O CLÉ CIO CAM POS JÚ NI OR
Mé di co, pro fes sor emé ri to da UnB, ex-pre si den te da So ci e -
da de Bra si lei ra de Pe di a tria, mem bro ti tu lar da Aca de mia
Bra si lei ra de Pe di a tria, ex-pre si den te do Glo bal Pe di a tric
Edu ca ti on Con sor tium (Gpec) %u2014 Email: di cam -
posjr@gmail.com

In te li gên cia
po ten ci al da in fân cia

A in te li gên cia po ten ci al de mai or va lor pa ra a hu ma ni da de é a
da in fân cia. Não há qual quer dú vi da so bre a ve ra ci da de des te
con cei to, fun da men ta do em cla ras evi dên ci as ci en tí fi cas. De fa to,
a for ma ção do cé re bro tem iní cio na vi da in trau te ri na. É a fa se da
mai or ve lo ci da de de cres ci men to des se ór gão, qual se ja de três
gra mas por dia en tre o sex to e o no no me ses de ges ta ção. Ade- 
mais, um re cém-nas ci do nor mal vem ao mun do com cer ca de 100
bi lhões de neurô ni os, que são cé lu las do sis te ma ner vo so. É quan- 
do se ace le ra o es ta be le ci men to das cha ma das si nap ses, que são
as co ne xões en tre os men ci o na dos neurô ni os.

Após o nas ci men to, o au men to do vo lu me ce re bral con ti nua,
de for ma de cres cen te até o sex to ou sé ti mo anos de vi da, quan do
já atin ge a di men são do cé re bro de um adul to. Ade mais, a plas ti ci- 
da de des te ór gão tem seu al to ní vel na pri mei ra in fân cia, pe río do
em que as co ne xões neu ro nais são mui to mais fá ceis do que nas
eta pas se guin tes, quan do a plas ti ci da de é ca da vez me nor.

O es ta be le ci men to das re fe ri das si nap ses mos tra o quan to a
di nâ mi ca ce re bral é ati va du ran te pra ti ca men te to da a in fân cia.
São ge ra das por es tí mu los oriun dos do meio am bi en te, no qual o
re cém-nas ci do cres ce e se de sen vol ve. Tra ta-se do pe río do de vi da
em que o ser hu ma no pos sui a mai or ca pa ci da de de apren di za- 
gem. Por is so, é a prin ci pal eta pa de for ma ção da sua per so na li da- 
de. Não por ou tra ra zão, Cí ce ro, gran de pen sa dor da Era Ro ma na,
de fi niu a edu ca ção co mo “ama men tar, pro te ger e ins truir”. Va le
di zer que, na que la épo ca, o po ten ci al cog ni ti vo da in fân cia era
bem vi sí vel co mo jus ti fi ca ti va de seu aco lhi men to edu ca ci o nal
pe la so ci e da de, mor men te pe lo ber ço fa mi li ar.

Por tan to, tor na-se ca da vez mais cla ro que, sem a edu ca ção de
qua li da de pa ra to dos na pri mei ra in fân cia, a in te li gên cia hu ma na
não al can ça o pa drão que uma so ci e da de jus ta e igua li tá ria re- 
quer. Não fal tam exem plos de paí ses que com pro vam a va li da de
des ta afir ma ção. Com efei to, é tris te re co nhe cer que nos so país é
um dos exem plos mais la men tá veis nes se sen ti do. Boa par te da
eli te bra si lei ra, a que co man da o es pe tá cu lo, des pre za os con cei- 
tos e re fle xões aci ma ex pos tos. Daí re sul ta uma edu ca ção fra ca e
de si gual, que ali men ta a con vi vên cia apa ren te men te na tu ral da
po pu la ção com as enor mes de si gual da des so ci ais que ca rac te ri- 
zam o país. É a es tra té gia, já his tó ri ca, ado ta da com o in tui to de
pre ser var es sa par te da eli te no exer cí cio do po der.

Tor na-se,en tão, evi den te e in ques ti o ná vel que a in te li gên cia
po ten ci al do ser hu ma no tem co mo fon tes in subs ti tuí veis o úte ro
ma ter no; o aco lhi men to do re cém-nas ci do, que re quer nu tri ção
ade qua da com lei te ma ter no ex clu si vo até o sex to mês de vi da; e
sua pro te ção e es ti mu la ção ao lon go da in fân cia. São prá ti cas que
re pre sen tam, de fa to e de di rei to, ações edu ca ti vas sem as quais
não se for ma rá ade qua da men te o ní vel men tal ne ces sá rio ao
exer cí cio da ci da da nia. Con fir ma-se, as sim, o sá bio te or da edu ca- 
ção for mu la do pe lo ci ta do pen sa dor da Era Ro ma na.

To dos os con cei tos e prá ti cas es sen ci ais ao pe río do da edu ca- 
ção in fan til são mis sões e atri bu tos ex clu si vos da fun ção hu ma na
ine ren te ao exer cí cio da ma ter ni da de, vir tu de in com pa rá vel da
mu lher. São va lo res exis ten ci ais que não po dem ser omi ti dos nem
tam pou co ne gli gen ci a dos, sob pe na de se des cons truir o fu tu ro
da hu ma ni da de. De fa to, com a no va vi são da in te li gên cia ar ti fi ci- 
al, que au to ma ti za as no vas ge ra ções, a al ma se es vai, o es pí ri to
en fra que ce e a men te é do mi na da pe la di ta du ra do con su mis mo
des vai ra do.

Uma das mais ne fas tas con sequên ci as da no va re a li da de em
que vi ve mos é, sem dú vi da al gu ma, a fra gi li da de na qual so bre vi- 
ve, ca da vez me nos, o his tó ri co ber ço fa mi li ar que trou xe a hu ma- 
ni da de até os tem pos atu ais. Exem plos me re cem ser ci ta dos. Um
de les é da Sa gra da Fa mí lia, que dei xou de ser re co nhe ci da no seu
su bli me va lor por que o ma te ri a lis mo con su mis ta to mou con ta da
so ci e da de hu ma na. Ou tro exem plo é o do Na tal, que se re fe re ori- 
gi nal men te ao nas ci men to do me ni no Je sus no seio da Sa gra da
Fa mí lia. Com o pas sar do tem po, o Na tal se tor nou uma fes ta co- 
mer ci al li de ra da pe las em pre sas que subs ti tuí ram o re cém-nas ci- 
do da Sa gra da Fa mí lia pe lo pa pai No el, sím bo lo do con su mis mo
que pra ti ca men te es va zi ou o cul to do pre sé pio co mo uma de vo- 
ção ao sa gra do ber ço fa mi li ar.

Em con clu são, a so ci e da de hu ma na me re ce a res sur rei ção dos
seus va lo res do pas sa do pa ra cons truir um fu tu ro ao qual as no vas
ge ra ções fa zem jus. A úni ca ro ta, de ve ras se gu ra, se rá a de uma
edu ca ção bá si ca ca paz de pro mo ver a in te li gên cia po ten ci al da
in fân cia.

São Luís, sexta-feira, 8 de outubro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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O terremoto, que aconteceu na província do Baluchistão, foi sentido em pelo menos seis
cidades, mas a área mais afetada foi a remota cidade montanhosa de Harnai

TRAGÉDIA

Terremoto mata pelo
menos 20 no Paquistão 

H
ar nai, Pa quis tão – Ao me- 
nos 20 pes so as mor re ram e 
mais de 200 fi ca ram fe ri das 
em um ter re mo to de 5,9 

graus que aba lou o sul do Pa quis tão 
du ran te a ma dru ga da des ta quin ta-
fei ra (7/10), pro vo can do o de sa ba- 
men to de vá ri os imó veis.

O ter re mo to, que acon te ceu a pou- 
ca pro fun di da de na pro vín cia do Ba- 
lu chis tão, foi sen ti do em pe lo me nos 
seis ci da des, mas a área mais afe ta da 
foi a re mo ta ci da de mon ta nho sa de 
Har nai. Em um vi la re jo do dis tri to, 
com pou cas es tra das pa vi men ta das e 
es cas sa in fra es tru tu ra de ener gia elé- 
tri ca, o tre mor acor dou o agri cul tor 
Ra fiul lah, que ten ta va re ti rar os fi lhos 
de ca sa quan do o te to de sa bou e o 
dei xou in cons ci en te. “Quan do re cu- 
pe rei a cons ci ên cia, ti rei meus dois fi- 
lhos, mas o mais no vo, de ape nas um 
ano, já es ta va mor to”, la men tou o jo- 
vem pai.

Mui tas ví ti mas fa le ce ram no de sa- 
ba men to de te lha dos e mu ros du ran te 
o ter re mo to, que tam bém pro vo cou 
apa gões que obri ga ram as equi pes de 
res ga te a usar lan ter nas pa ra aten der 
os fe ri dos. Os pró pri os mo ra do res 
ten ta vam re ti rar os es com bros. Cri an- 
ças aguar da vam em si lên cio por am- 
bu lân ci as e he li cóp te ros. “Es ta mos re- 
ce ben do in for ma ções de que 20 pes- 
so as mor re ram”, afir mou o mi nis tro 
pro vin ci al do In te ri or, Mir Zia ul lah 
Lan gau. Ele dis se que de ze nas de ca- 
sas de bar ro de sa ba ram du ran te o ter- 
re mo to.

Uma mu lher e seis cri an ças es tão 
en tre as 20 ví ti mas fa tais, afir mou à 
AFP Suhail Anwar Hash mi, fun ci o ná- 
rio do go ver no pro vin ci al, que tam- 
bém in for mou um ba lan ço de 200 
pes so as fe ri das.

MUITAS VÍTIMAS FALECERAM NO DESABAMENTO DE TELHADOS E MUROS.

FOTO: BANARAS KHAN

“Foi um ter re mo to for te. O aba lo foi 
mui to po ten te”, de cla rou Za man 
Shah à AFP em Har nai. O pri mei ro-
mi nis tro Im ran Khan dis se que or de- 
nou “as sis tên cia ime di a ta de emer- 
gên cia” à re gião afe ta da.

He li cóp te ros do exér ci to aju dam 
no trans por te de fe ri dos de áre as iso- 
la das até Quet ta, a ci da de mais pró xi- 
ma. Tam bém fo ram mo bi li za das 
equi pes pa ra re ti rar os es com bros das 
es tra das que se guem até Har nai.

Além dis so, uma equi pe de res ga te 
foi en vi a da a uma mi na de car vão on- 
de 15 ope rá ri os fi ca ram blo que a dos. 
No Pa quis tão é co mum que os mi nei- 
ros tra ba lhem du ran te a noi te, quan- 
do a tem pe ra tu ra é mais ame na. Na- 
se er Na sar, di re tor da au to ri da de pro- 
vin ci al de Ges tão de De sas tres, aler- 
tou que o nú me ro de ví ti mas po de ser 
mai or.

Hos pi tais com lan ter nas
O tre mor pro vo cou apa gões na re- 

gião e os fun ci o ná ri os de um hos pi tal 
pú bli co tra ba lha vam sem ilu mi na ção. 
“An tes do ama nhe cer, es tá va mos tra- 
ba lhan do sem ener gia elé tri ca, com a 
aju da de lan ter nas e as lu zes dos te le- 
fo nes ce lu la res”, afir mou à AFP Zaho- 
or Ta rin, do hos pi tal pú bli co de Har- 
nai.

“Mui tos fe ri dos che ga ram com fra- 
tu ras. De ze nas de pes so as re ce be ram 
al ta ape nas com os pri mei ros so cor-
ros”, dis se. “Ao me nos 40 che ga ram 
com fe ri men tos crí ti cos”. “Ado ta mos 
um es ta do de emer gên cia no hos pi- 
tal”, des ta cou.

Os mo ra do res aju da ram a trans- 
por tar os fe ri dos pa ra os hos pi tais. O 
Ser vi ço Ge o ló gi co dos Es ta dos Uni dos 
in for mou ini ci al men te que o ter re- 
mo to re gis trou 5,7 graus e pro fun di- 
da de de 20 quilô me tros, mas pou cas 
ho ras de pois re vi sou o a mag ni tu de 
pa ra 5,9. O tre mor foi sen ti do em to da 
a re gião do Ba lu chis tão, na fron tei ra 
com Afe ga nis tão e Irã, as sim co mo na 
ca pi tal pro vin ci al Quet ta, 170 quilô-
me tros ao oes te de Har nai.

O Pa quis tão es tá lo ca li za do na re- 
gião das pla cas tectô ni cas in di a na e 
eu ra siá ti ca, o que dei xa o país sus ce tí- 
vel a ter re mo tos. Em ou tu bro de 2015, 
um ter re mo to de 7,5 graus no Pa quis- 
tão e Afe ga nis tão dei xou qua se 400 
mor tos em uma re gião mon ta nho sa.

Um ter re mo to de 7,6 graus em ou- 
tu bro de 2005 pro vo cou mais de 
73.000 mor tes e dei xou 3,5 mi lhões de 
de sa bri ga dos, es pe ci al men te na área 
da Ca xe mi ra con tro la da pe lo Pa quis- 
tão.

FINS MEDICINAIS

Anvisa otimiza importação de derivados da Cannabis
Uma re so lu ção pu bli ca da pe la 

Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni- 
tá ria (An vi sa) pre ten de oti mi zar o 
pro ces so de ava li a ção da im por ta ção 
de pro du tos de ri va dos da plan ta Can- 
na bis pa ra tra ta men tos de saú de.

Se gun do a agên cia, o ob je ti vo da 
Re so lu ção da Di re to ria Co le gi a da 
(RDC) 570/2021 é re du zir o tem po pa- 
ra a apro va ção do ca das tro e pos si bi li- 
tar que os pa ci en tes te nham aces so 
mais rá pi do a es ses pro du tos.

Uma re so lu ção pu bli ca da pe la 
Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni- 
tá ria (An vi sa) pre ten de oti mi zar o 
pro ces so de ava li a ção da im por ta ção 
de pro du tos de ri va dos da plan ta Can- 
na bis pa ra tra ta men tos de saú de. Se- 
gun do a agên cia, o ob je ti vo da Re so- 
lu ção da Di re to ria Co le gi a da (RDC) 
570/2021 é re du zir o tem po pa ra a 
apro va ção do ca das tro e pos si bi li tar 
que os pa ci en tes te nham aces so mais 
rá pi do a es ses pro du tos.

Em seis anos, foi re gis tra do um au- 
men to de mais de 2.400% no nú me ro 
de pe di dos, o que cor res pon de a um 
cres ci men to mé dio de 400% ao ano. 
Em 2015 fo ram 896 pe di dos. Já em 
2020 es se to tal fi cou em 19.074.

“E até me a dos de se tem bro de 
2021, já hou ve 22.028 pe di dos de im- 
por ta ção de pro du tos de ri va dos de 
Can na bis por pa ci en tes pa ra fins te ra- 
pêu ti cos”, com ple men ta a An vi sa ao 
in for mar que a pan de mia re la ci o na da 
à co vid-19 “agra vou o ce ná rio, pro vo- 
can do um au men to ain da mai or nos 
pe di dos de im por ta ção des ses pro du- 
tos”.

Em no ta, a An vi sa ex pli ca que a no- 
va re so lu ção es ta be le ce que a apro va- 
ção do ca das tro ocor re rá “me di an te 
aná li se sim pli fi ca da no ca so dos pro- 
du tos de ri va dos de Can na bis cons- 
tan tes em No ta Téc ni ca emi ti da pe la 
Ge rên cia de Pro du tos Con tro la dos da

O OBJETIVO  É  QUE OS PACIENTES TENHAM ACESSO MAIS RÁPIDO A ESSES PRODUTOS.

An vi sa e pu bli ca da no por tal da Agên- 
cia”.

As sim sen do, no ato do ca das tra- 
men to, se rá ava li a da ex clu si va men te 
a re gu la ri da de do pro du to. “Ou se ja, 
se o pro du to a ser im por ta do é pro du- 
zi do e dis tri buí do por es ta be le ci men- 
tos de vi da men te re gu la ri za dos pe las 
au to ri da des com pe ten tes em seus 
paí ses de ori gem pa ra as ati vi da des de 
pro du ção, dis tri bui ção ou co mer ci a li- 
za ção”, de ta lha a au to ri da de sa ni tá- 
ria.

A An vi sa tam bém es tá tra ba lhan do 
na atu a li za ção dos sis te mas, a fim de 
per mi tir, em bre ve, a apro va ção au to- 
má ti ca do ca das tro nos ca sos de pro- 
du tos cons tan tes em lis ta pre de fi ni da 
pe la agên cia.

O pra zo de va li da de da pres cri ção 
do pro fis si o nal ha bi li ta do tam bém foi 

al te ra do, pas san do a ser de seis me-
ses. A nor ma, no en tan to, pre vê que a 
pres cri ção do pro du to te rá va li da de 
in de ter mi na da até a pu bli ca ção de 
ins tru men to nor ma ti vo edi ta do pe lo 
Mi nis té rio da Saú de que re co nhe ça 
que não mais se con fi gu ra a si tu a ção 
de Emer gên cia em Saú de Pú bli ca de 
Im por tân cia Na ci o nal.

“As im por ta ções per ma ne cem su- 
jei tas à fis ca li za ção pe la au to ri da de 
sa ni tá ria em por tos, ae ro por tos, fron- 
tei ras e re cin tos al fan de ga dos (PAFs) 
an tes de seu de sem ba ra ço adu a nei- 
ro”, acres cen ta a An vi sa.

En tre os do cu men tos ne ces sá ri os à 
im por ta ção es tão o for mu lá rio de pe- 
ti ção; co nhe ci men to da car ga em bar- 
ca da; fa tu ra co mer ci al; pres cri ção do 
pro du to; e com pro van te de en de re ço 
do pa ci en te.

COMBATE À COVID-19

ONU lança estratégia de
vacinar 40%  do mundo

O ANÚNCIO FOI FEITO HOJE PELO DIRETOR-GERAL DA OMS.

A Or ga ni za ção das Na ções Uni das (ONU) e a Or ga ni- 
za ção Mun di al da Saú de (OMS) anun ci a ram ho je (7)
uma no va Es tra té gia de Va ci na ção Glo bal con tra a co- 
vid-19 pa ra va ci nar 40% da po pu la ção em to dos os paí- 
ses até o fim do ano.

O pla no ne ces si ta de US$ 18 bi lhões pa ra as se gu rar
uma dis tri bui ção equi ta ti va e vi sa a al can çar a va ci na- 
ção de 70% da po pu la ção de to dos os paí ses até me a dos
de 2022.

Adha no mO anún cio foi fei to ho je pe lo di re tor-ge ral
da OMS, Te dros Adha nom, e o se cre tá rio-ge ral da ONU,
An tó nio Gu ter res, em en tre vis ta co le ti va vir tu al, a par tir
de Ge ne bra e No va Ior que.

“Com a pro du ção de va ci nas ago ra em qua se 1,5 bi- 
lhão de do ses por mês, po de mos al can çar 40% das pes- 
so as em to dos os paí ses até o fim do ano – se pu der mos
mo bi li zar cer ca de US$ 18 bi lhões pa ra ga ran tir que a
dis tri bui ção se ja equi ta ti va”, de cla rou Gu ter res.

Pa ra o se cre tá rio-ge ral da ONU, “ca be aos Es ta dos-
mem bros unir-se e fa zer o que for ne ces sá rio pa ra que
a es tra té gia se ja bem-su ce di da”. An tó nio Gu ter res
vem in cen ti van do um pla no de va ci na ção glo bal, a ser
im ple men ta do por uma for ça ta re fa de emer gên cia em
con jun to com paí ses pro du to res de va ci nas, com a
OMS, par cei ros da pla ta for ma de va ci na ção Co vax, ins- 
ti tui ções fi nan cei ras mun di ais e com pa nhi as far ma cêu- 
ti cas.

Ele acres cen tou que os paí ses do G20 te rão uma
“opor tu ni da de”, na cú pu la do blo co em 30 e 31 de ou tu- 
bro, em Ro ma, de re a li zar a von ta de de cla ra da de va ci- 
nar to do o mun do.

VIAGENS

Reino Unido alivia regras
para turistas brasileiros

MINISTRO REMOVERÁ 47  PAÍSES DA LISTA VERMELHA.

FOTO: HANNAH MCKAY

O Rei no Uni do fa ci li ta rá a che ga da de pes so as de paí- 
ses co mo Ín dia, Bra sil e Tur quia e des car ta rá os rí gi dos
re qui si tos de qua ren te na pa ra a co vid-19 pa ra 47 des ti- 
nos, in cluin do a Áfri ca do Sul, na pró xi ma se gun da-fei ra
(11), no úl ti mo es tá gio de re la xa men to das re gras.

O se tor de tu ris mo no Rei no Uni do per deu es sen ci al- 
men te dois ve rões in tei ros de pois que as res tri ções de
vi a gens im pos tas pa ra con ter a dis se mi na ção da co vid-
19 im pe di ram mui tas pes so as de sair de fé ri as.

Com pa nhi as aé re as co mo a Ryanair e a EasyJet dis se- 
ram que tes tes ca ros e res tri ções que mu dam com
frequên cia atra sa ram qual quer re cu pe ra ção, dei xan do o
se tor no país atrás de seus pa res eu ro peus.

Na quin ta-fei ra (30), o mi nis tro dos Trans por tes,
Grant Shapps, dis se que re mo ve ria 47 des ti nos da lis ta
ver me lha que exi gia que os vi a jan tes fi cas sem dez di as
em qua ren te na em um ho tel. Se te paí ses per ma ne cem
na lis ta, in cluin do Colôm bia, Equa dor, Pa na má e Ve ne- 
zu e la.

“Res tau rar a con fi an ça das pes so as nas vi a gens é a
cha ve pa ra re cons truir nos sa eco no mia e ni ve lar es te
país”, dis se. “Com me nos res tri ções e mais pes so as vi a- 
jan do, to dos nós po de mos con ti nu ar avan çan do com
se gu ran ça em nos so ca mi nho de re cu pe ra ção.”

São Luís, sexta-feira, 8 de outubro de 2021
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OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços médicos na área de Cirurgia 
Geral, para atender à demanda do Hospital da Ilha.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO.
DATA DA ABERTURA: 05/11/2021, às 14h30, 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), 05 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 339/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 165.244/2021 – EMSERH

A Comissão Setorial Permanente de Licitação da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA, através 

de sua Presidente, torna público, para conhecimento dos interessados, o Cancelamento do Aviso 

Publicado em 05.10.2021, do Pregão Eletrônico nº 041/2021, objetivando a Aquisição de 

bebedouros industriais para atender às demandas da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, 

tendo em vista que, por problemas técnicos, não foi possível fazer a sua divulgação no site do 

COMPRASNET. Registra-se que este mesmo Aviso foi publicado em jornal de grande circulação e no 

Diário Oficial do Estado (DOE/MA).

São Luís, 06 de outubro de 2021

Maria dos Remédios dos Santos Marques

Presidente da Comissão Setorial Permanente de Licitação - CSL/UEMA

ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CSL/UEMA
CANCELAMENTO DE AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais, tipo Diversos XIII, para 

atender às necessidades das Unidades Hospitalares administradas pela Empresa Maranhense de 

Serviços Hospitalares – EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item.

DATA DA ABERTURA: 25/10/2021, às 09h, horário de Brasília-DF.

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

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

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

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

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

São Luís (MA), 06 de outubro de 2021

Maiane Rodrigues Corrêa Lobão

Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 334/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 145.976/2021 – EMSERH
A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO/UEMA, através do seu Pregoeiro, na forma da Lei 

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

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

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

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

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

onde poderão ser consultados e adquiridos gratuitamente, através do site www.licitacoes.uema.br, e 

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

São Luís, 06 de outubro de 2021

Maria dos Remédios dos Santos Marques

Presidente da Comissão Setorial Permanente de Licitação da UEMA

ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

DATA HORA PROCESSO

22/10/2021 09h30 Nº 85704/2020 Pregão Eletrônico nº 041/2021

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

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

São Luís,  06 de outubro de 2021

Gabriel Manzano Dias Marques
Pregoeiro da ALEMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021-CPL/AL

PROCESSO ADMINISTRATIVO  Nº 1804/2021-AL

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO – 
ALEMA torna público que realizará licitação, na modalidade Pregão 
Eletrônico, no dia 25 de outubro às 09:00h, pelo sitio 
www.comprasnet.gov.br/compras/pt-br/ para “Aquisição de material de 
expediente. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos 
sítios www.comprasnet.gov.br/compras/pt-br/ e www.al.ma.leg.br no link 
Licitações, podendo ainda ser adquirido gratuitamente na CPL/ALEMA, 
localizada na avenida jerônimo de Albuquerque, Terreo – Palacio Manuel 
Beckman, através da apresentação de dispositivo de armazenagem 
eletrônica (cd, pen drive, etc.), durante os dias úteis, das 08:00 às 14:00. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO-MA
 

 AVISO DE LICITAÇÃO
Prefeitura Municipal de Riachão torna pública a licitação nos termos da Lei Federal 
8.666/93, Lei Federal nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DO DECRETO Nº 10.024, 
DE 20 DE SETEMBRO DE 2019, tipo: menor preço por itens. PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 038/2021-SRP. Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE RESERVA, EMISSÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO DE BILHETE 
DE PASSAGENS TERRESTRES, PARA VIABILIZAR VIAGENS DE GESTORES, 
SERVIDORES MUNICIPAIS, BEM COMO DE PACIENTES QUE REALIZAM 
TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). Abertura 22/10/2020 08hs31min. O 
mesmo encontra disponível nos site do TCE-MA (SACOP) e Portal da Transparência 
e Prefeitura municipal de Riachão  http://www.riachao.ma.gov.br, será realizado através 
do portal www.portaldecompraspublicas.com.br. Tiago Pereira Costa. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO-MA
 

 AVISO DE LICITAÇÃO
Prefeitura Municipal de Riachão torna pública a licitação nos termos da Lei Federal 
8.666/93, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro 2006, tipo: menor preço por itens. PREGÃO PRESENCIAL Nº 
039/2021-SRP. Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL DE 
AQUISIÇÃO DE ENFEITES LUMINOSOS NATALINOS, COM INSTALAÇÃO PARA 
SEREM UTILIZADOS NAS FESTAS NATALINAS DE INTERESSE DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE CULTURA Abertura 22/10/2020 15hs00min na sede da prefeitura 
municipal de Riachão na sala da CPL do município. O mesmo encontra disponível nos 
site do TCE-MA (SACOP) e Portal da Transparência e na CPL da Prefeitura Municipal de 
Riachão  http://www.riachao.ma.gov.br. Tiago Pereira Costa. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO-MA
 

AVISO DE LICITAÇÃO
Prefeitura Municipal de Riachão torna pública a licitação nos termos da Lei Federal 
8.666/93 Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006, tipo: Menor Preço por Lote 
Empreitada Global. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021-PMR. Objeto CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA INTEGRAL E 
CONTINUA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS VIAS URBANAS, VILAS, 
INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS E REPOSIÇÃO DE MATERIAIS QUE SE 
FIZEREM NECESSÁRIOS, DE ACORDO COM E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, DE 
ACORDO COM A DEMANDA DA PREFEITURA DE RIACHÃO/MA, Abertura 25/10/2020 
08hs00min na sede da prefeitura municipal de Riachão na sala da CPL do município. O 
mesmo encontra disponível nos site do TCE-MA (SACOP) e Portal da Transparência e 
na CPL da Prefeitura Municipal de Riachão  http://www.riachao.ma.gov.br. Tiago Pereira 
Costa. Presidente.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DO MARANHÃO

PODER EXECUTIVO
CNPJ: 01.612.671/0001-76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO – MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 018/2021. A Prefeitura Municipal de Santo Amaro do 
Maranhão – MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS torna pú-
blico para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade Pregão, na forma 
Presencial, para REGISTRO DE PREÇOS, do tipo Menor Preço por item, objetivando a Seleção de proposta 
visando o registro de preços para eventual e futura prestação de serviço de confecção de peças de vestuário 
de interesse desta administração, o qual será processado e julgado em conformidade com as disposições da 
Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 horas do dia 
22 de outubro de 2021. A sessão pública de julgamento será realizada na sala da Comissão Permanente de 
Licitação – CPL, situada à Praça Nossa Senhora da Conceição, S/N, Centro, Santo Amaro do Maranhão – 
MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação. O Edital e 
seus anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita, de 2ª a 6ª, das 
08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do E-mail: cplsantoamaro.
ma@gmail.com. Ou na pagina portal.santoamaro.ma.gov.br. Santo Amaro do Maranhão (MA), 22 de setem-
bro de 2021. Daniele Oliveira da Silva – Secretária Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DO MARANHÃO

PODER EXECUTIVO
CNPJ: 01.612.671/0001-76

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 019/2021. A Prefeitura Municipal de Santo Amaro 
do Maranhão – MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO torna pú-
blico para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade Pregão, na 
forma Presencial, para REGISTRO DE PREÇOS, do tipo Menor Preço por item, objetivando a Seleção 
de proposta visando o registro de preços para eventual e futura prestação de serviço de manutenção 
preventiva e corretiva, em equipamentos hospitalares e odontológicos com fornecimento de peças, 
de interesse da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, o qual será processado e julgado em 
conformidade com as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições 
do Edital à realizar-se às 14:00 horas do dia 22 de outubro de 2021. A sessão pública de julgamento 
será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à Praça Nossa Senhora 
da Conceição, S/N, Centro, Santo Amaro do Maranhão – MA, no dia, hora e local citados, em que 
serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação. O Edital e seus anexos estão à disposição de 
interessados no mesmo endereço para consulta gratuita, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Escla-
recimento adicional no mesmo endereço e através do E-mail: cplsantoamaro.ma@gmail.com. Ou na 
pagina portal.santoamaro.ma.gov.br. Santo Amaro do Maranhão (MA), 28 de setembro de 2021. Izabel 
Cutrim dos Santos Neta Secretária Municipal de Saúde e Saneamento Portaria: 04/2021

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 024/2021 PROCESSO ADM. Nº 220701/2021. A Prefeitura 
Municipal de Vitória do Mearim/MA, CNPJ: 05.646.807/0001-10, através do seu Pregoeiro, torna público para conheci-
mento dos interessados que realizará no dia 25 de outubro de 2021, às 09:30 horas, Licitação na modalidade Pregão na 
forma Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, objetivando, o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVEN-
TUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES E 
CAMPANHAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 
DO MEARIM- MA. Conforme detalhamentos constantes no Anexo I - Termo de Referência, em sessão pública on-line 
por meio de recursos de tecnologia da informação – INTERNET através do site www.licitanet.com.br . Com fundamen-
tação na Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 10.024/2019, da Lei Complementar nº 123/2006 alterada 
pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste 
Certame. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por intermédio de sistema eletrônico, qual seja www.
licitanet.com.br  ou poderá ser solicitado através do e-mail cplvitoriadomearimma2021@gmail.com  ou ainda na sede 
da Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL onde poderão ser obtidos e consultados gratuitamente 
mediante apresentação de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 13h, no endereço Rua Teodoro Ferreira, 
Bairro Itapuítapera, S/N Vitória do Mearim – MA, para consulta gratuitamente, disponibilizado no site oficial da Prefei-
tura Municipal de Vitória do Mearim (http:// www.vitoriadomearim.ma.gov.br), no sistema do TCE/SACOP (www.tce.
ma.gov.br/sacop), esclarecimentos no email oficial da Comissão Permanente de Licitação/CPL - cplvitoriadomearim-
ma2021@gmail.com. VITÓRIA DO MEARIM – MA, 30 de setembro de 2021. TÉCIO BRUNO E SILVA MACIEL; 
Secretário Municipal de Saúde
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Secretário Felipe Camarão autorizou o retorno de todas as aulas presenciais nas escolas
da rede de ensino do Maranhão com condições adequadas

MARANHÃO

Camarão anuncia volta de
aulas 100% presenciais 

A
Se cre ta ria de Es ta do da Edu- 
ca ção (Se duc) anun ci ou, nes- 
ta quin ta-fei ra (7), o cro no- 
gra ma com as da tas de re tor- 

no pre sen ci al das au las em es co las da 
Re de Pú bli ca Es ta du al.

O anún cio foi fei to pe lo Se cre tá rio 
de Es ta do da Edu ca ção, Fe li pe Ca ma- 
rão, em co le ti va no João Gou lart, que 
au to ri zou o re tor no de to das as au las 
pre sen ci ais nas es co las da re de de en- 
si no com con di ções ade qua das.

“Es sa é uma de ci são da re de pú bli- 
ca es ta du al, ou se ja, os mu ni cí pi os 
con ti nu am com su as au to no mi as, de 
ca da pre fei tu ra de ci dir a for ma do seu 
re tor no. Nós já te mos o le van ta men to 
de mui tos mu ni cí pi os que vol ta ram 
no for ma to hí bri do, se guin do a ori en- 
ta ção do go ver no e ou tras pre fei tu ras 
que já ti nha vol ta do 100% pre sen ci al”, 
dis se o se cre tá rio du ran te a co le ti va.

Con for me o cro no gra ma, o re tor no 
ini cia pe las tur mas das ter cei ras sé ri es 
do En si no Mé dio, a par tir des ta quar- 
ta-fei ra (6), se gui do pe los es tu dan tes 
da 2ª sé rie do En si no Mé dio, a par tir 
do dia 13 (quar ta-fei ra) e, a par tir do 
dia 18 (se gun da-fei ra), re tor nam pre- 
sen ci al men te as pri mei ras sé ri es do 
En si no Mé dio e de mais anos ofer ta- 
dos pe la Re de Es ta du al.

O se cre tá rio ex pli cou os 

fa to res que le va ram o

FELIPE CAMARÃO DESTACOU AS CONDIÇÕES DE RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS

FOTO: HANDSON CHAGAS

Es ta do a to mar es sa 

de ci são, en tre os quais 

os bai xos ín di ces de 

ca sos de Co vid-19, 

re gis tra dos pe las 

au to ri da des sa ni tá ri as, e 

o di rei to à 

apren di za gem dos 

es tu dan tes da re de 

pú bli ca.

“O bai xo nú me ro de pes so as in fec-
ta das pe la Co vid-19, a di mi nui ção no 
nú me ro de in ter na ções, o avan ço da 
va ci na ção dos pro fis si o nais da edu ca- 
ção e dos ado les cen tes, pos si bi li tam 
as con di ções pa ra um re tor no se gu ro 
e com mui to res pei to. Es sa é uma me-
di da tam bém de jus ti ça so ci al, pa ra 
que os nos sos es tu dan tes da re de pú-
bli ca te nham as mes mas opor tu ni da- 
des que os da re de par ti cu lar, prin ci- 
pal men te no de sem pe nho em ava li a- 
ções na ci o nais co mo o Enem e ou tros 
ves ti bu la res”, apon tou.

Tam bém es tá au to ri za da a re a li za-
ção de ati vi da des e prá ti cas do com- 
po nen te cur ri cu lar de Edu ca ção Fí si-
ca, que an tes es ta vam li mi ta das ao es- 
pa ço da sa la de au la, even tos cul tu-
rais, en tre ou tros atos se me lhan tes 
nas es co las es ta du ais.

NEGOCIAÇÃO

Programa Dívida Zero chega a Imperatriz hoje

EQUATORIAL ENERGIA, CAEMA, CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE IMPERATRIZ (CDL), ENTRE OUTROS, PARTICIPARÃO DA AÇÃO.

As ações do Pro gra ma Dí vi da Ze ro
che gam a Im pe ra triz nes ta sex ta-fei ra
(8) e ocor re rão até o dia 15 de ou tu bro,
no Im pe ri al Shop ping.

A so le ni da de de aber tu ra se rá re a li- 
za da às 10h30, com a par ti ci pa ção do
go ver na dor Flá vio Di no. No even to, o
con su mi dor en di vi da do po de rá ne- 
go ci ar di re ta men te com as em pre sas,
es tan do elas pre sen tes ou não no lo- 
cal.

A Cen tral de

Aten di men to

fun ci o na rá na Pra ça 2,

Pi so 2 do Im pe ri al

Shop ping, das 10h às

18h, to dos os di as, até

15 de ou tu bro.

Qual quer con su mi dor com ida de a
par tir de 18 anos e dí vi das de cor ren- 
tes de re la ção de con su mo po de rá
par ti ci par da ação. Pa ra is so, de ve rá
com pa re cer ao even to por tan do RG e
CPF, com pro van te de re si dên cia,
com pro van te de ren da e al gum do cu- 
men to que iden ti fi que a dí vi da.

For ne ce do res co mo Equa to ri al
Ener gia, Ca e ma, Câ ma ra de Di ri gen- 
tes Lo jis tas de Im pe ra triz (CDL), en tre
ou tros, par ti ci pa rão da ação. Va le res- 
sal tar que em pre sas cre do ras au sen- 
tes po de rão ser con vo ca das pa ra au- 
di ên ci as de ne go ci a ção.

O con su mi dor po de rá ne go ci ar
com um ou mais cre do res e par ce lar o
pa ga men to em até cin co anos; o pla- 

no de qui ta ção de dí vi das não po de rá
com pro me ter mais que 35% de sua
ren da men sal.

O Pro gra ma Dí vi da Ze ro é fru to de
in di ca ção par la men tar do de pu ta do
es ta du al Du ar te Jr, e foi ide a li za do
com ba se na Lei nº 14.181/21 (Lei do
Su pe ren di vi da men to), que al te rou o
Có di go de De fe sa do Con su mi dor e o
Es ta tu to do Ido so pa ra ga ran tir mai or
se gu ran ça fi nan cei ra aos nú cle os fa- 
mi li a res.

A pre si den te do 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),
Ka ren Bar ros, res sal ta a re le vân cia da
ini ci a ti va que tem aju da do mi lha res
de con su mi do res a saí rem da ina dim- 
plên cia.  “O pro gra ma es tá sen do um
gran de su ces so em São Luís, com cer- 
ca de 10 mil aten di men tos re a li za dos
em três se ma nas. E ago ra che ga rá a
Im pe ra triz pa ra aju dar ain da mais
pes so as”.

ESCOLAS QUILOMBOLAS

Crianças recebem ações
educativas contra a covid

O UNICEF E O INSTITUTO ALOK  ELABORARAM PROJETO INÉDITO

A pan de mia da Co vid-19 exa cer bou a ne ces si da de de
po lí ti cas pú bli cas que ga ran tam a co ber tu ra uni ver sal
de ser vi ços de sa ne a men to bá si co, cru ci ais pa ra que a
po pu la ção pos sa man ter há bi tos de hi gi e ne re co men- 
da dos pa ra evi tar o con tá gio pe lo no vo co ro na ví rus e
ou tras do en ças. Nes se con tex to, o UNI CEF e o Ins ti tu to
Alok fir ma ram par ce ria iné di ta fo ca da na ga ran tia de
am bi en tes se gu ros pa ra cri an ças, ado les cen tes e fa mí li- 
as vul ne rá veis. En tre as ações pre vis tas es tá a ins ta la ção
de dez es ta ções de la va gem de mãos no Ma ra nhão, pri o- 
ri zan do es co las em co mu ni da des qui lom bo las da gran- 
de São Luís. 

Além dis so, a ali an ça pre vê um tra ba lho jun to à po pu- 
la ção pa ra a sen si bi li za ção so bre bo as prá ti cas em hi gi e- 
ne e com a co mu ni da de es co lar pa ra a re a ber tu ra se gu ra
de es co las. Com a re a ber tu ra das es co las, é es sen ci al
sen si bi li zar a co mu ni da de so bre os pro to co los cor re tos
de água, sa ne a men to, hi gi e ne, pre ven ção e con tro le de
in fec ções. Es sas ati vi da des fa zem par te da es tra té gia SA- 
FE do UNI CEF, que con tem pla ain da o trei na men to de
pro fes so res, en ga ja men to co mu ni tá rio de ado les cen tes,
além de cam pa nhas de cons ci en ti za ção da so ci e da de
ci vil so bre prá ti cas de saú de, por meio de mí di as so ci ais,
fo lhe tos e car ti lhas.

O Ins ti tu to Alok pas sa en tão a apoi ar a im ple men ta- 
ção da es tra té gia SA FE do UNI CEF nas co mu ni da des
qui lom bo las do Ma ra nhão que es tão afas ta das dos cen- 
tros ur ba nos e dis tan tes de uni da des de saú de, co mér- 
cio e ser vi ços. A mai o ria da po pu la ção des se gru po é jo- 
vem e so men te cer ca de 30% ter mi na ram o en si no mé- 
dio. Mui tas fa mí li as vi vem com me nos de R$100 men- 
sais e fo ram des lo ca das das su as ter ras ori gi nais, per- 
den do o aces so aos re cur sos pes quei ros com os quais
sub sis ti am.

A ali an ça en tre o UNI CEF e o Ins ti tu to Alok mar ca o
for ta le ci men to das ações do Ins ti tu to vol ta das às mi no- 
ri as e a mis são do UNI CEF de ce le bra ção da di ver si da de.

DIPLOMACIA

Flávio Dino recebe
Consulado dos EUA

O TEMA EM DESTAQUE FOI A QUESTÃO AMBIENTAL.

O go ver na dor Flá vio Di no re ce beu, no Pa lá cio dos
Leões, em São Luís, a vi si ta ins ti tu ci o nal de re pre sen tan- 
tes do Con su la do Ge ral dos Es ta dos Uni dos no Re ci fe, li- 
de ra dos pe la côn sul-ge ral, Jes si ca Si mon.

Du ran te o en con tro, a re pre sen tan te do país nor te-
ame ri ca no pa ra a re gião Nor des te do Bra sil con ver sou
com go ver na dor so bre vá ri os as sun tos que en vol vem a
re la ção di plo má ti ca en tre os Es ta dos Uni dos e o Ma ra- 
nhão. “É um gran de pra zer es tar aqui em São Luís do
Ma ra nhão. Mi nha pri mei ra vi si ta. Ti ve mos uma agen da
mui to cheia. Ti ve mos uma con ver sa mui to ri ca, mui tos
as sun tos de in te res se co mum”, dis se a côn sul Jes si ca Si- 
mon. 

Mas o te ma em des ta que foi a ques tão am bi en tal. Os
im pac tos da mu dan ça cli má ti ca acen de ram o aler ta glo- 
bal so bre os pe ri gos da de gra da ção am bi en tal pa ra po- 
pu la ções de to do o mun do. “Mui to im por tan te a pre sen- 
ça des sa de le ga ção di plo má ti ca no nos so es ta do, com
re pre sen tan tes do Con su la do Ge ral pa ra o Nor des te, a
se nho ra côn sul é de sig na da pa ra es sa ta re fa, as sim co- 
mo tam bém in te gran tes da em bai xa da. A pau ta prin ci- 
pal gi rou a cer ca da te má ti ca am bi en tal, uma vez que te- 
mos um gran de de sa fio con cer nen te à ma nu ten ção e re- 
for ço do pa pel da Amazô nia co mo pro ve do ra de ser vi- 
ços am bi en tais e ecos sis tê mi cos, vi san do à se gu ran ça
cli má ti ca do mun do”, fri sou o go ver na dor.

Exem plo da ur gên cia do as sun to é a re a li za ção da
Con fe rên cia das Na ções Uni das so bre Mu dan ça Cli má- 
ti ca de 2021, tam bém co nhe ci da co mo COP26. En tre os
di as 1º e 12 de no vem bro de 2021, re pre sen tan tes de 196
paí ses se reu nião em Glas gow, na Es có cia, pa ra ten tar
ali nhar ações con jun tas pa ra fre ar as mu dan ças cli má ti- 
cas e seus efei tos.

São Luís, sexta-feira, 8 de outubro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Educador relata momentos de terror em sequestro relâmpago em escola na Cidade
Operária. A unidade foi invadida por quatro suspeitos que fizeram um raspa no local 

PA TRÍ CIA CU NHA

CIDADE OPERÁRIA

Momentos de terror
e pânico em escola

I
ma gi na vo cê es tar no seu am bi- 
en te de tra ba lho e ser sur pre en- 
di do por as sal tan tes, ser in sul ta- 
do, hu mi lha do, agre di do fí si ca e

ver bal men te, rou ba do e ain da se- 
ques tra do?  Cer ca de 3 ser vi do res do
Cen tro de En si no Ci da de Ope rá ria II
(CE II) pas sa ram por es ses mo men tos
de ter ror na noi te de quar ta-fei ra, 6,
quan do 4 in di ví du os in va di ram a es- 
co la, ren den do-os, as sal tan do os per- 
ten ces de quem es ta va lá na oca sião,
rou ban do o pa trimô nio da es co la e fa- 
zen do de pre da ção, mas o ter ror tam- 
bém acon te ceu fo ra da es co la.

“O pi or já pas sou a vi da foi pre ser- 
va da. Es tou me re cu pe ran do psi co lo- 
gi ca men te, mas es tou mui to aba la do.
Já fiz exa mes de le são cor po ral, tam- 
bém já fiz pe rí cia no veí cu lo, por que
eles me obri ga ram a di ri gir, mas es tou
re ce ben do apoio da Se cre ta ria de

Edu ca ção, da Se cre ta ria de Se gu ran ça
Pú bli ca, da equi pe da es co la e de ami- 
gos, fa mi li a res”, dis se o ser vi dor que
pre fe riu não se iden ti fi car.

Eram 19h30 quan do os 4 in di ví du- 
os in va di ram a es co la ar ma dos de fa- 
cões. 

Lá, se gun do o ser vi dor que fa lou
com a re por ta gem de O Im par ci al,
 que ri am joi as  e co me ça ram a re co- 
lher ce lu la res, per ten ces pes so ais
equi pa men tos da es co la co mo te le vi- 
sões, no te bo oks, ta blets. Fi ze ram a
ges to ra ge ral e o vi gi lan te de re féns,
amar ra ram e os pren de ram em um lo- 
cal iso la do, en quan to exi gi am um cor- 
dão de ou ro. De pois que pe ga ram tu- 
do, agre di ram o di re tor ad jun to e sob
ame a ça de fa ca no pes co ço o obri ga- 
ram a sair com eles no car ro do pró- 
prio ser vi dor em di re ção à ca sa de le.
De pois que che ga ram lá le va ram joi- 
as, re ló gi os, e o obri ga ram a di ri gir
com eles no va men te, des ta vez com
olhos ven da dos. “Me ven da ram pa ra

eu não ver pa ra on de eu es ta va in do,
mas quan do vi ram que não da va cer- 
to, ti ra ram a ven da, e já na re gião do
Iba ma, na Mai o bi nha, me amar ra ram
e me dei xa ram no por ta-ma las do car- 
ro fu gin do com to do o pro du to do
rou bo”, dis se.

Me ven da ram pa ra eu

não ver pa ra on de eu

es ta va in do, mas

quan do vi ram que não

da va cer to, ti ra ram a

ven da, e já na re gião do

Iba ma, na Mai o bi nha

Fuga e pedido de ajuda no bairro da Maiobinha

Aba la do, ele con tou que con se guiu
sair, pois a ma la fi cou aber ta, e pe dir
aju da em uma re si dên cia pró xi ma da- 
li, on de to mou água e foi aco lhi do.
Àque la al tu ra a po lí cia mi li tar já es ta- 
va fa zen do di li gên ci as na re gião pa ra
cap tu rar os as sal tan tes, quan do o le- 
va ram pa ra a De le ga cia Es pe ci al da
Ci da de Ope rá ria, com os de mais ser- 
vi do res, pa ra re gis trar a ocor rên cia.

A in for ma ção é de que tan to a Se- 
cre ta ria de Edu ca ção, quan to de Se- 
gu ran ça Pú bli ca es tão dan do su por te
aos ser vi do res e à es co la. O ca so es tá
sen do in ves ti ga do, pe rí ci as es tão sen- 
do fei tas e a es co la só re tor na as ati vi- 
da des na pró xi ma se ma na. “Eu que ria
agra de cer to dos que so fre ram, que
ora ram, que es tão me aju dan do, dan- 
do su por te. Agra de cer a to dos mes mo.
Es tou mui to aba la do, mas es tou
bem”, agra de ceu o ser vi dor.

O Se cre tá rio de Es ta do da Edu ca- 
ção Fe li pe Ca ma rão se pro nun ci ou
so bre o ca so e dis se que já es tão sen do
to ma das as pro vi dên ci as tan to do
pon to de vis ta ma te ri al, quan to do
pon to de vis ta as sis ten ci al aos en vol- 
vi dos.  

A sus pei ta é de que o cri me te nha
si do ar qui te ta do, uma vez que os as- 
sal tan tes en tra ram por um lo cal es pe- 
cí fi co on de uma das câ me ras não es- 
ta va fun ci o nan do. “O se cre tá rio Jef- 
fer son Por te la já foi in for ma do, as sim
co mo o go ver na dor Flá vio Di no, e de- 
ter mi na ram ri gor na apu ra ção dos fa- 
tos. Re pu di a mos ve e men te o ocor ri- 
do. A es co la ti nha vi gi lân cia, ti nha câ- 
me ras de se gu ran ça, me pa re ceu um
ata que bem pla ne ja do já que os ban- 
di dos en tra ram por on de a câ me ra
não fun ci o na va, en fim, to das as me- 
di das es tão sen do to ma das e nós va- 

mos per se guir e pren der quem co me- 
teu es se ter rí vel de li to”, dis se.

A es co la ti nha

vi gi lân cia, ti nha

câ me ras de se gu ran ça,

me pa re ceu um ata que

bem pla ne ja do já que os

ban di dos en tra ram por

on de a câ me ra não

fun ci o na va

A da ta

SEGUNDA-FEIRA

Feriado do Dia dos
Professores é antecipado

A ANTECIPAÇÃO É PARA FAZER UM FERIADO PROLONGADO

Mais um fe ri a do pro lon ga do no Ma ra nhão. A Se cre ta- 
ria de Es ta do da Edu ca ção (Se duc) in for ma que, por de- 
ter mi na ção do go ver na dor do Ma ra nhão, Flá vio Di no, o
fe ri a do do Dia dos Pro fes so res, co me mo ra do no dia 15
de ou tu bro, foi an te ci pa do, na re de es ta du al, pa ra a pró- 
xi ma se gun da-fei ra (11).

A an te ci pa ção ocor re pa ra acom pa nhar o fe ri a do na- 
ci o nal do Dia de Nos sa Se nho ra Apa re ci da e Dia das Cri- 
an ças, ce le bra dos na ter ça-fei ra, dia 12 des te mês.

O Dia dos Pro fes so res foi ins ti tuí do em De cre to Fe de- 
ral nº 52.682, de 14 de ou tu bro de 1963.

O Dia do Pro fes sor é co me mo ra do aqui em 15 de ou- 
tu bro, e foi es ta be le ci do du ran te o go ver no de João Gou- 
lart. É uma da ta que ho me na geia a im por tân cia do pro- 
fes sor e é co me mo ra da em di as di fe ren tes em ou tros
paí ses.

A da ta é ce le bra da em 15 de ou tu bro em re fe rên cia a
d. Pe dro I, que, no dia 15 de ou tu bro de 1827, emi tiu
uma lei so bre o En si no Ele men tar. No que se re fe re ao
de sen vol vi men to da edu ca ção no Bra sil, es sa lei foi con- 
si de ra da um pas so mui to im por tan te por que tra tou dos
ob je tos de es tu do dos alu nos, de fi niu que to das as ci da- 
des do Bra sil de ve ri am ter Es co las de Pri mei ras Le tras
(En si no Fun da men tal), e até es ti pu lou o sa lá rio dos pro- 
fes so res.

Mais de um sé cu lo de pois des sa lei, um pro fes sor do
es ta do de São Pau lo de ci diu uti li zar a da ta 15 de ou tu bro
co mo o mo men to opor tu no pa ra es ta be le cer um dia de
fol ga a es ses pro fis si o nais tão ata re fa dos. O ide a li za dor
foi Sa lo mão Bec ker, e de sua ideia se or ga ni zou uma
con fra ter ni za ção en tre pro fes so res e alu nos.

DESVIO DE MERCADORIAS

PF faz operação em casa
de servidor dos Correios

AS MERCADORIAS ESTAVAM SENDO MONITORADAS PELA PF.

A De le ga cia da Po lí cia Fe de ral de Im pe ra triz cum priu,
na ci da de de Cam pes tre, um man da do de bus ca e apre- 
en são na ca sa de um fun ci o ná rio dos Cor rei os sus pei to
de des vi ar di ver sos itens que eram en vi a dos pe la em- 
pre sa pú bli ca.

Du ran te o cum pri men to do man da do, fo ram en con- 
tra das na re si dên cia do sus pei to as mer ca do ri as que es- 
ta vam sen do mo ni to ra das e que de ve ri am ser en tre gues
aos des ti na tá ri os no dia 5 des te mês, além dis so, os po li- 
ci ais fe de rais en con tra ram no li xo di ver sas no tas fis cais
em no me de ter cei ros.

Se gun do a in ves ti ga ção, o sus pei to pra ti ca va o des vio
de for ma rei te ra da, o que in cluiu a ro ta pos tal co mo
uma das mais ofen so ras do in di ca dor de ex tra vi os do
Ma ra nhão.

O sus pei to foi pre so em fla gran te pe lo cri me do art.
312 do Có di go pe nal, cu ja pe na má xi ma é de 12 anos de
pri são.

São Luís, sexta-feira, 8 de outubro de 2021
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DA RE DA ÇÃO
Com in for ma ções da Fo lha press

Gi gan te

Ti ta nos sau ros bra si lei ros

O acha do

18 metros

Dinossauro gigante
achado no Maranhão

P
a ra quem gos ta da tri lo gia Ju ras sic Park ou na
tra du ção, Par que dos Di nos sau ros, o Ma ra nhão
cha mou a aten ção com um acha do gi gan tes co:
um rép til de 18 me tros. Is so mes mo!

Du ran te a es ca va ção pa ra a cons tru ção de uma fer ro via
no mu ni cí pio de Da vi nó po lis, ci da de lo ca li za da na re- 
gião To can ti na, re ve lou um fós sil de di nos sau ro gi gan te
ain da des co nhe ci do pa ra a co mu ni da de ci en tí fi ca.

En tre os ma te ri ais en con tra dos es tão um fê mur de
mais de 1,5 me tro de com pri men to, de mais os sos lon- 
gos, co mo uma pos sí vel tí bia, pés e mãos, di ver sas cos- 
te las e vér te bras.

O fós sil é o pri mei ro di nos sau ro co nhe ci do pa ra a re- 
gião e, pos si vel men te, um im por tan te re gis tro pa ra a
his tó ria evo lu ti va do gru po dos sau ró po des, que vi ve- 
ram on de ho je é o Bra sil há cer ca de 130 mi lhões de
anos, no pe río do co nhe ci do co mo Cre tá ceo In fe ri or.

Ape sar de ain da não ser pos sí vel sa ber qual é a es pé- 
cie, mas pe lo ta ma nho dos os sos e o ti po de les, é pro vá- 
vel que se jam de um ti ta nos sau ro, gru po de di nos sau ros
pes co çu dos que sur giu no fi nal do pe río do Ju rás si co, há
cer ca de 163 mi lhões de anos. Eles vi ve ram até o fi nal do
Cre tá ceo, quan do fo ram ex tin tos com os de mais di nos- 
sau ros não-avi a nos (há 66 mi lhões de anos). “Já se sa bia
pe la li te ra tu ra de al guns re gis tros mais ao nor te do es ta- 
do, mas es se é o pri mei ro fós sil de ver te bra do de gran de
por te pa ra a lo ca li da de, que pos sui em ge ral acha dos de
pei xes e plan tas fós seis”, ex pli ca El ver Luiz Mayer, pa le- 
on tó lo go e pro fes sor da Uni fes s pa (Uni ver si da de Fe de- 
ral do Sul e Su des te do Pa rá), res pon sá vel pe la pre pa ra- 
ção e es tu do do di no.

O ta ma nho es ti ma do do di nos sau ro é de até 18 me- 
tros de com pri men to, cer ca de o do bro de ou tro pes co- 
çu do tam bém en con tra do no es ta do do Ma ra nhão, o
Ama zon sau rus ma ra nhen sis, um dos me no res ti ta nos- 
sau ros des cri tos até ho je.

Mas, di fe ren te do Ama zon sau rus, o no vo es pé ci me
es tá pró xi mo à re gião co nhe ci da co mo To can tins da
For ma ção Ita pe cu ru, en quan to o pri mei ro foi en con tra- 
do mais ao nor te no Es ta do.

Os re gis tros de ti ta nos sau ros bra si lei ros fo ram des cri- 
tos prin ci pal men te pa ra as re giões on de es tão as ba ci as
San fran cis ca na, Pa ra ná e Bau ru, nos es ta dos de Mi nas
Ge rais, São Pau lo e Pa ra ná. Um dos exem pla res en con- 
tra dos com me lhor es ta do de pre ser va ção, in cluin do um
crâ nio com man dí bu las com ple to, é o Ta pui a sau rus ma- 
ce doi, acha do em ro chas pró xi mas ao mu ni cí pio de Co- 
ra ção de Je sus, no nor te de MG. Foi o pri mei ro di nos sau- 
ro sau ró po de bra si lei ro a ter uma ca be ça tam bém pre- 
ser va da.
O fós sil de Da vi nó po lis não pos sui ne nhum ma te ri al de
crâ nio ou den tes iso la dos, pe lo me nos que te nha si do
lo ca li za do até ago ra. “Em bo ra o tra ba lho de co le ta te nha

si do exaus ti vo, há in dí ci os de que há mais ma te ri al fós sil
na área por que o ta lu de é bem ex ten so, e tem um es tra to
ro cho so de cer ca de dez me tros pa ra ci ma”, ex pli ca
Mayer.

Ini ci al men te, os fun ci o ná ri os da em pre sa Bra do, res- 
pon sá vel pe la obra de ter ra pla na gem na re gião e que en- 
con tra ram o fós sil, acre di ta vam se tra tar de os sos de
pre gui ças gi gan tes, ani mais que vi ve ram há cer ca de 11
mil anos e se ex tin gui ram no úl ti mo pe río do gla ci al.

Por is so, foi en tão cha ma da uma equi pe de ar queó lo- 
gos que acom pa nha vam a obra. Eles en tra ram em con- 
ta to com Mayer, cu ja es pe ci a li da de são os ma mí fe ros do
Qua ter ná rio (pe río do co nhe ci do pe la úl ti ma Era do Ge- 
lo). “Mas, quan do che ga mos, vi mos que era al go mui to
mai or e que vi veu há mais tem po de vi do à pro fun di da de
em que os os sos fo ram en ter ra dos”, afir ma.

Após ob ti das as au to ri za ções da Agên cia Na ci o nal de
Mi ne ra ção pa ra re ti ra da do ma te ri al pa ra fins di dá ti cos,
sem in te res se de ex plo ra ção – fós seis são bens da União
e por tan to não po dem ser ex plo ra dos ou co mer ci a li za- 
dos-, o ma te ri al foi le va do ao la bo ra tó rio do Gru po de
Es tu dos em Pa le on to lo gia (Ge Pa leo) da Uni fes s pa, em
São Fé lix do Xin gu. Lá ele es tá sen do pre pa ra do por
Mayer e sua equi pe.

De vi do à ida de es ti ma da das ro chas de on de o fós sil
foi re ti ra do, a for ma ção Ita pe cu ru, é pos sí vel que o no vo
di no se ja de ida de pró xi ma ao ta puia, co mo é ca ri nho sa- 
men te ape li da do o pes co çu do do nor te de Mi nas, ex pli- 
ca Bru no Na var ro, pa le on tó lo go do Mu seu de Zo o lo gia
da USP, que de fen deu sua dis ser ta ção de mes tra do na
ins ti tui ção so bre a evo lu ção de ti ta nos sau ros. “É ra ro
en con trar um fós sil de gran de por te em um bom es ta do
de pre ser va ção. Em ge ral, no gru po dos ti ta nos sau ros, é
mais co mum en con trar vér te bras ar ti cu la das ou não. É
di fí cil achar os sos lon gos bem pre ser va dos. O acha do é
de su ma im por tân cia por que abre uma no va fron tei ra
pa ra o en ten di men to da fau na da re gião, que até en tão
era co nhe ci da por al guns fós seis de plan tas, in se tos e
pei xes”, ex pli ca Na var ro.

Além dis so, sa ben do que os ti ta nos sau ros sur gi ram
no fi nal do pe río do Ju rás si co, mas há re gis tros na Amé ri- 
ca do Sul prin ci pal men te do Cre tá ceo In fe ri or pa ra fren- 
te, com pou cos acha dos mais an ti gos, o no vo di no po de
tra zer no vas in for ma ções so bre a his tó ria evo lu ti va do
gru po. “Se ele po de ria ser um pa ren te de ou tros ti ta nos- 
sau ros bra si lei ros, co mo o pró prio ta puia, não se sa be. É
pre ci so que ele se ja es tu da do, mas po de tra zer in for ma- 
ções re le van tes so bre as ca rac te rís ti cas mais pri mi ti vas
des se gru po na re gião on de ho je é o Bra sil”, afir ma.

A co mu ni da de pa le on to ló gi ca po de até aguar dar an- 
si o sa men te pe la des cri ção da no va es pé cie, mas ela ain- 
da de ve de mo rar, no mí ni mo, uns cin co anos. “Pa ra pre- 
pa rar to do o ma te ri al, con si de ran do ain da o im pac to da
pan de mia no aces so dos alu nos aos la bo ra tó ri os, ain da
se rão ne ces sá ri os por vol ta de dois anos. E em pa ra le lo
va mos es tu dar o ma te ri al com os de mais sau ró po des
co nhe ci dos, pa ra ten tar con se guir apre sen tar es se fós sil
à co mu ni da de o mais bre ve pos sí vel”, com ple ta Mayer.

São Luís, sexta-feira, 8 de outubro de 2021
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O Downhill Slide Cidade dos Azulejos contará com as exibições de Léo Lima, quatro
vezes campeão Brasileiro e Jessica Amorim, que é bicampeã Sulamericana

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

Mais so bre o long bo ard

SKATE

Campeonato de
Longbord na capital

A
ci da de de São Luís re ce be
nes te sá ba do, o III Dow nhill
Sli de Ci da de dos Azu le jos, é o
ter cei ro en con tro de atle tas,

ad mi ra do res e pra ti can tes do ska te do
ti po long bo ard do Es ta do do Ma ra- 
nhão. A com pe ti ção acon te ce rá na
Rua da En ge nha ria, no bair ro do
Coha fu ma, das 9h até as 17h. “Even tos
co mo es se são im por tan tes de mais
pa ra mos trar ain da mais as di fe ren tes
mo da li da des do Ska te, e mos tra tam- 
bém a or ga ni za ção de vá ri as fren tes
atu an tes, além de ser o mai or even to
da re gião nor des te da mo da li da de
Long bo ard Dow nhill”, dis se Cri Du ar- 
te, lo cu tor da con fe de ra ção Bra si lei ra
de ska te e or ga ni za dor de cir cui tos.

Even tos co mo es se são

im por tan tes de mais

pa ra mos trar ain da

mais as di fe ren tes

mo da li da des do Ska te

O Dow nhill Sli de Ci da de dos Azu le- 
jos con ta rá, tam bém, com as exi bi- 
ções de Léo Li ma, qua tro ve zes cam- 
peão Bra si lei ro e Jes si ca Amo rim, He- 
xa cam peã bra si lei ra e bi cam peã Su la- 
me ri ca na, am bos atle tas pro fis si o- 
nais. Cri Du ar te, da Ska tis ta da Black

She ep Ska te bo ard, se rá o lo cu tor ofi- 
ci al da com pe ti ção. “Sim, com cer te za
ab so lu ta! A con quis ta da Rayssa Le al
foi im por tan te de mais pa ra o Bra sil,
pa ra o ska te fe mi ni no e prin ci pal- 
men te pa ra o ska te nor des ti no. As me- 
ni nas que an tes ti nham a re sis tên cia
dos pais por con ta de pre con cei to, ou
fal ta de co nhe ci men to so bre o ska te,
ago ra a Rayssa co lo cou o Ska te em um
ou tro pa ta mar, ela é, e sem pre se rá re- 
fe rên cia e, pe ça im por tan te pra es sa
no va fa se do Ska te bra si lei ro”, de cla- 
rou Cri Du ar te a pro cu ra pe la pra ti ca
do ska te após o su ces so na Olim pía- 
das de Tó quio.

Sim, com cer te za

ab so lu ta! A con quis ta da

Rayssa Le al foi

im por tan te de mais pa ra

o Bra sil, pa ra o ska te

fe mi ni no e

prin ci pal men te pa ra o

ska te nor des ti no

A com pe ti ção re pre sen ta de for ma
de ci si va a con so li da ção do even to e o
res pei to do nos so es ta do por es sa prá- 
ti ca, com as ca te go ri as Le gend (atle- 
tas aci ma de 45 anos), Mas ter (atle tas
aci ma de 34 até 44 anos), Fe mi ni no

(qual quer ida de) e Ama dor (aci ma de
16 anos até 33), atrain do atle tas de ou- 
tros Es ta dos co mo Pa rá, Rio de Ja nei- 
ro, São Pau lo, Bra sí lia, Ce a rá e Pi auí.

Es sa com pe ti ção é uma re a li za ção
da As so ci a ção dos Long bo ards do Ma-
ra nhão, a AL MA, e con ta com o apoio
do Go ver no do Ma ra nhão e da Pre fei-
tu ra de São Luís.

Os long bo ards são um ti po es pe ci al
de ska te, mui to mais com pri dos do
que as ba ses pa drão. Is so lhe dá uma
ex pe ri ên cia to tal men te di fe ren te de
des li zar so bre eles. A ex pe ri ên cia é
mui tas ve zes com pa ra da com a do
sur fe ou a do snow bo ard gra ças à ca- 
pa ci da de do long bo ard li dar com cur- 
vas.

SAMPAIO CORRÊA

Lateral Zé Mário é
mais um dispensado

ZÉ MÁRIO CHEGOU A SER O TITULAR NO PRIMEIRO TURNO.

O Sam paio Cor rêa deu a co nhe cer, ofi ci al men te, o
no me de mais um jo ga dor que con cluiu o acor do pa ra
res ci são con tra tu al. Tra ta-se do la te ral-es quer do Zé Má- 
rio, que che gou a ser o ti tu lar no pri mei ro tur no da Sé rie
B do Cam pe o na to Bra si lei ro. Ele se jun ta a Ro ma ri nho e
Roney, li be ra dos des de a úl ti ma ter ça. A in for ma ção foi
pos ta da nas re des so ci ais. “A di re to ria tri co lor in for ma
que efe ti vou a res ci são de con tra to, em co mum acor do
com o la te ral Zé Má rio e o meia Ro ma ri nho. O clu be
agra de ce os jo ga do res pe los ser vi ços pres ta dos e de se ja
sor te no pros se gui men to de su as car rei ras”, diz o co mu- 
ni ca do. Zé Má rio era um dos três la te rais do la do es quer- 
do. Os de mais são Mas ca re nhas e Allyson. Nas pró xi mas
ho ras o clu be de ve rá anun ci ar mais jo ga do res que se en- 
con tram na mes ma si tu a ção, ou se ja, aci ma de dois pa ra
ca da po si ção. As ne go ci a ções pros se guem com o de par- 
ta men to ju rí di co.

Pre pa ra ção
A equi pe se gue se pre pa ran do  pa ra o jo go com o Vas- 

co da Ga ma no pró xi mo sá ba do, 21h, no Es tá dio Cas te- 
lão. É cer to que ocor re rão no vas mu dan ças em to dos os
se to res, mas o téc ni co Fe li pe Su ri an vai di vul gá-las so- 
men te uma ho ra an tes da par ti da. Al lan Go doi, Eloir e
Pi men ti nha es tão à dis po si ção do trei na dor.

Quem tam bém po de apa re cer en tre os re la ci o na dos é
o vo lan te Ba ra ka, uma das úl ti mas con tra ta ções do clu- 
be. Ele tem par ti ci pa do ati va men te dos trei nos e se rá
uma das op ções de Su ri an. Os trei na men tos ti ve ram
pros se gui men to na tar de de on tem, em ati vi da de no CT
Jo sé Car los Ma ci ei ra.

NE RES PIN TO

ELEIÇÕES NO PAPÃO

Políticos interessados na presidência

O fu tu ro do Mo to Club, fo ra das qua tro
li nhas do gra ma do, tam bém es tá em jo go
nes te mês de ou tu bro. A tor ci da ru bro-ne- 
gra vi ve mo men to de ex pec ta ti va pa ra a re- 
a li za ção das elei ções pa ra os con se lhos De- 
li be ra ti vo,  Fis cal e Di re tor. O edi tal que ofi- 
ci a li za rá o plei to de ve rá ser pu bli ca do nes- 
ta sex ta-fei ra (8).

Al guns no mes já se ma ni fes ta ram pa ra o
co man do mai or do clu be no bi ê nio
2022/2023,  na pre si dên cia ho je ocu pa da
por Na ta na el Jú ni or, que não de se ja con ti- 
nu ar no car go. Os dois pos tu lan tes são po- 
lí ti cos e cum prem man da tos na Câ ma ra
Mu ni ci pal de São Luís e As sem bleia Le gis- 
la ti va do Ma ra nhão. São eles, o ve re a dor
Ri bei ro Ne to  e o de pu ta do Yglésio Moi sés.

A can di da tu ra de Ri bei ro à pre si dên cia
do Mo to Club já ha via si do ma ni fes ta da
des de ju lho,  quan do Na ta na el in for mou
que não de se ja va con ti nu ar, de vi do aos
pro ble mas  de saú de. Na oca sião, re sis tiu à
co vid-19 e fi cou afas ta do da ad mi nis tra ção
mo ten se. O de pu ta do Yglésio só no iní cio
des ta se ma na deu a co nhe cer sua in ten ção
de con cor rer, pu bli ca men te, mes mo sa- 
ben do que Ri bei ro Ne to tem igual pre ten- 
são e ace na até com no mes que vão com- 
por sua cha pa.

Nas úl ti mas elei ções do Mo to e dos de- 

mais clu bes ma ra nhen ses, não hou ve dis- 
pu tas. Os pre ten den tes se apro xi ma ram e
che ga ram a um con sen so pe la apre sen ta- 
ção de ape nas uma cha pa. Na ta na el foi
elei to pre si den te, de pois de cum prir um
man da to tam pão, em de zem bro de 2019,
ten do co mo vi ce o con ta bi lis ta Lu ci a no
Mou ra Pe rei ra, re cen te men te fa le ci do. Luís
Car los se gue co mo pre si den te do Con se lho
De li be ra ti vo.

O no vo co man dan te que as su mir o Mo- 
to Club vai ad mi nis trar ve lhos pro ble mas
exis ten tes nos úl ti mos dez anos. O mai or
de les é a au sên cia de par ce ri as for tes que
ga ran tam a vi a bi li da de fi nan cei ra e in ves ti- 
men to na mon ta gem de gran des equi pes.
Nos dois úl ti mos anos o clu be só so bre vi- 
veu com aju da do go ver no do Es ta do aos
dis pu tan tes das com pe ti ções es ta du ais,
por meio da Lei de In cen ti vo ao Es por te, e
às co tas por par ti ci pa ção nas co pas do Bra- 
sil e Nor des te, par te de las an te ci pa das pe la
Con fe de ra ção Bra si lei ra de Fu te bol.

Atu al men te, o Mo to se pre pa ra pa ra a
dis pu ta das fa ses pre li mi na res do Nor des- 
tão em três jo gos eli mi na tó ri os. O pri mei ro
se rá con tra o Re trô-PE, equi pe que dis pu- 
tou re cen te men te a Sé rie D do Bra si lei ro.
Co mo vi ce-cam peão es ta du al de 2022, o
clu be tem va ga ga ran ti da na Co pa do Bra- 
sil. Por is so, não vai dis pu tar a Co pa FMF
nes te fim de ano.

FÓRMULA 1

Hamilton cita paixão pela moda

Há mui tos anos, o bri tâ ni co di vi de sua
ro ti na no es por te com even tos da mo da.
Na úl ti ma se ma na, ele des fi lou na Se ma- 
na de Mo da de Pa ris pe la mar ca Ba len ci a- 
ga e, em se tem bro, com pa re ceu ao bai le
MET Ga la em No va York, no qual in ves tiu
en tre 200 e 300 mil dó la res (mais de R$ 1,6
mi lhão) em uma me sa pa ra a qual trou xe
es ti lis tas e de sig ners ne gros em as cen são.

O even to foi na se gun da-fei ra após o
GP da Itá lia, que aban do nou de vi do a ba- 
ti da com Max Vers tap pen. No cho que, o
pneu do ho lan dês qua se atin giu sua ca be- 
ça; as do res no pes co ço em de cor rên cia
do im pac to qua se fi ze ram Ha mil ton de- 
sis tir do bai le, mas o hep ta cam peão fez
uso de an ti-in fla ma tó ri os e acu pun tu ra
por não que rer dei xar os ar tis tas que con- 
vi dou.

Pa ra Ha mil ton, a pos si bi li da de de se
ex pres sar atra vés do vi su al é mais do que
bem-vin da após to dos os anos e que se
sen tiu re pri mi do na F1, al go que o pi lo to
con si de ra im por tan te já que mui to de seu
es ti lo es tá li ga do aos sím bo los da cul tu ra
ne gra, co mo as tran ças. “É um mun do
mui to di fe ren te da F1. Ela é mui to cor po- 

ra ti va. Na ver da de, não há mo da na F1.
Sem pre sen ti que era um lu gar on de não é
fá cil ser vo cê mes mo. E quan do vou a um
des fi le de mo da, lá vo cê es tá cer ca do por
pes so as se ex pres san do de ma nei ras di fe- 
ren tes. Ado ro am bi en tes em que con si go
me ex pres sar, e ago ra fa ço is so nas pis tas.
E sin to-me à von ta de pa ra is so”, con ti nu- 
ou o bri tâ ni co.

É um mun do mui to

di fe ren te da F1. Ela é mui to

cor po ra ti va. Na ver da de,

não há mo da na F1.

Sem pre sen ti que era um

lu gar on de não é fá cil ser

vo cê mes mo. E quan do vou

a um des fi le de mo da, lá

vo cê es tá cer ca do por

pes so as se ex pres san do de

ma nei ras di fe ren tes

Nem sem pre, po rém, o hep ta cam peão
te ve es sa li ber da de. O pi lo to, que es tre ou
na F1 em 2007 pe la McLa ren e lá per ma- 
ne ceu até 2012, re la tou em 2016 co mo era
for ça do a as su mir uma iden ti da de na qual
não se re co nhe cia pa ra se en cai xar.
“Quan do en trei na F1 pe la McLa ren, ha via
uma ex pec ta ti va: vis ta-se as sim, é as sim
que to dos os ou tros pi lo tos se ves tem”.
Quem eu sou não foi acei to no iní cio, mas
ago ra es tou con for tá vel na mi nha pe le,
com quem eu sou e o que fa ço. As pes so as
di zi am: um pi lo to bri tâ ni co de ve ser as- 
sim. Mas eu não sou igual aos ou tros”, co- 
men tou, na épo ca.

São Luís, sexta-feira, 8 de outubro de 2021

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


oimparcial.com.br IMPAR Thayane Maramaldo
E-mail: maramaldothay@gmail.com 11

As indicações poderão ser feitas por quaisquer deputados e deverão considerar ações
nas áreas de humor e comédia, artes circenses e formas de comicidade popular

RECONHECIMENTO

Prêmio Paulo Gustavo de
de valorização do humor  

A
Câ ma ra dos De pu ta dos pro- 
mul gou nes ta quin ta-fei ra (7) 
re so lu ção que ins ti tui o “Prê- 
mio Pau lo Gus ta vo de va lo ri- 

za ção do hu mor e da co mé dia”, a ser 
con ce di do a ar tis tas, per so na li da des, 
gru pos, or ga ni za ções ou ini ci a ti vas 
que con tri bu em ou te nham con tri- 
buí do de for ma re le van te pa ra a cul tu- 
ra bra si lei ra.

“O prê mio fa rá jus ta e 

opor tu na ho me na gem a 

um dos mai o res ar tis tas 

do hu mor do País”, 

afir ma ram na 

jus ti fi ca ti va da pro pos ta 

os au to res, de pu ta dos 

Jan di ra Fegha li (PC doB-

RJ) e Mar ce lo Ra mos 

(PL-AM).

O ator, di re tor e pro du tor Pau lo 
Gus ta vo mor reu em maio úl ti mo, aos 
42 anos, em de cor rên cia da Co vid-19.

O Ple ná rio apro vou subs ti tu ti vo 
ela bo ra do pe la re la to ra, de pu ta da 
Ma rí lia Ar ra es (PT-PE), com ajus tes na

O ATOR PAULO GUSTAVO MORREU AOS 42 ANOS EM DECORRÊNCIA DA COVID-19.

pro pos ta. “Num País que con vi ve com 
tan ta mi sé ria e tris te za, le var ale gria à 
po pu la ção cons ti tui ver da dei ro sa cer- 
dó cio”, afir mou.

As in di ca ções po de rão ser fei tas 
por quais quer de pu ta dos e de ve rão 
con si de rar ações nas áre as de hu mor 
e co mé dia, ar tes cir cen ses e for mas de 
co mi ci da de po pu lar. En tre ou tros, se- 
rá ve da da a in di ca ção de ser vi do res 
pú bli cos e de pes so as e em pre sas 
proi bi das de con tra tar com a ad mi- 
nis tra ção pú bli ca.

O prê mio se rá 

con ce di do pe la 

Co mis são de Cul tu ra e 

pe la 2ª Se cre ta ria da 

Câ ma ra e con sis ti rá em 

di plo ma de men ção 

hon ro sa aos agra ci a dos, 

que se rão es co lhi dos 

por con se lho jul ga dor.

A re gu la men ta ção ca be rá à Me sa 
Di re to ra.

TEATRO

Maranhão recebe espetáculo “Ópera do Malandro”

A ÓPERA DO MALANDRO REALIZA SUA TEMPORADA DE ESTREIA NOS DIAS 8 E 10 DE OUTUBRO DE 2021, NO TEATRO ARTHUR AZEVEDO.

De pois do su ces so de pú bli co de
“Ca zu za – Exa ge ra do”, “Ca dê a He ran- 
ça? – uma co mé dia mu si cal” (in di ca- 
do a pre mi a ção na Se ma na de Te a tro
do Ma ra nhão 2019 e no Prê mio Volts
2019) e “Meu Ami go, Char lie Brown”
(ven ce dor na Se ma na de Te a tro do
Ma ra nhão 2020), a En Can to Co le ti vo
Cul tu ral traz aos pal cos ma ra nhen ses,
pe la pri mei ra vez no Es ta do, o mai or
clás si co do te a tro ori gi nal men te bra- 
si lei ro: A Ópe ra do Ma lan dro, de Chi- 
co Bu ar que.

Com adap ta ção e di re ção ge ral de
Le o nar do Fer nan des, so mos apre sen- 
ta dos às ro das de ma lan dra gem do
Rio de Ja nei ro dos anos 40, com a his- 
tó ria de Max Over se as, um con tra ban- 
dis ta es qui vo, nun ca cap tu ra do pe la
po lí cia. 

Seu par cei ro, Cha ves, é che fe da po- 
lí cia e co la bo ra com seus pla nos, fa- 
zen do vis ta gros sa. 

Is so tu do mu da quan do Max de ci- 
de ca sar com Te re si nha, fi lha úni ca do
mai or co mer ci an te de pros ti tu tas da
La pa, Fer nan des de Du ran.

Em um em ba te de for ças e ter ri tó- 
rio, Du ran per se gue Max e quem mais
es ti ver no ca mi nho. 

En tre o sub mun do do con tra ban- 
do, o co mér cio da pros ti tui ção e a bo- 
e mia da La pa, uma ro da de sam ba se
es ta be le ce, com ba tu que, vá ri as vi ra- 
das e im pro vi sos ba lan çan do a nar ra- 
ti va. 

Com um pa no de fun do em que a
ma lan dra gem e a fal sa bu ro cra cia vi- 
vem num ca bo de guer ra, o es pe tá cu- 
lo traz em sua tri lha os gran des su ces- 
sos ‘Hi no de Du ran’, ‘Pa la vra de Mu- 
lher’, ‘O Meu Amor’, ‘Ge ni e o Ze pe lim’,
‘Te re si nha’, ‘Pe da ço de Mim’ e ‘Fo lhe- 
tim’.

Com co re o gra fi as de An dres sa
Bran dão, Pre pa ra ção e Ar ran jos Vo- 
cais de Sa mu el Re bou ças e Tri lhas de
Thierry Cas te lo e Ze qui nha Mou ra, o
es pe tá cu lo, com pos to por um elen co
de 14 ato res e atri zes que dão vi da às
his tó ri as de ma lan dra gem, tem li be- 
ra ção for mal, do pró prio au tor, dos di- 
rei tos de mon ta gem da obra, ce di dos
à En Can to Co le ti vo Cul tu ral.

A Ópe ra do Ma lan dro re a li za sua
tem po ra da de es treia nos di as 8 e 10
de ou tu bro de 2021, no Te a tro Arthur
Aze ve do, sen do às 20h na sex ta e no
do min go em du as ses sões, 17h e 20h.
Os in gres sos po dem ser ad qui ri do pe- 
la pla ta for ma sympla (app ou si te).

FUSÃO

Telecine Play encerra e 
se une ao Globoplay

MUDANÇA VISA APRIMORAR A EXPERIÊNCIA DE USUÁRIOS

O Te le ci ne anun ci ou que irá en cer rar seu ser vi ço de
stre a ming, an te ri or men te cha ma do de Te le ci ne Play. De
acor do com no ta en vi a da à im pren sa, a mu dan ça irá
ocor rer até o fi nal de 2021, quan do o ca tá lo go do ser vi ço
de ci ne ma, as sim co mo os seus as si nan tes, se rão in cor- 
po ra dos na pla ta for ma de stre a ming da Re de Glo bo.

Por meio da no ta, ex pli ca ram a mu dan ça. “O Te le ci ne
pas sa rá a ofer tar seu con teú do em stre a ming tam bém
pe lo Globoplay. A con so li da ção da ofer ta do Te le ci ne no
Globoplay vi sa apri mo rar a ex pe ri ên cia de usuá ri os,
além de tra zer ga nhos de si ner gia pa ra as ope ra ções”.

No en tan to, is so não sig ni fi ca que a união dos dois
stre a mings re sul ta rá em uma úni ca as si na tu ra. De acor- 
do com a em pre sa, o ser vi ço do Te le ci ne se rá in cor po ra- 
do co mo um ca nal – no me da do ao stre a ming den tro do
stre a ming, com Pre mi e re e o Com ba te, com con teú do
es por ti vo. No Ama zon Pri me Vi deo, exis tem ca nais co- 
mo Pa ra mount+ e MGM.

Além dis so, o Te le ci ne con fir ma que não se rá pre ci so
pa gar a as si na tu ra do Globoplay pa ra usar o ser vi ço do
no vo ca nal. O usuá rio po de ape nas aces sar o stre a ming
da Re de Glo bo e, de pois, en trar com sua as si na tu ra no
ca nal de fil mes. Já quem é as si nan te Globoplay não te rá
aces so au to má ti co ao ca tá lo go de fil mes, pre ci san do ter
a as si na tu ra do no vo Te le ci ne.

Até o mo men to, as du as em pre sas não anun ci a ram
va lo res ou pos sí veis pa co tes de as si na tu ra con jun ta.
Atu al men te, é pos sí vel as si nar as du as pla ta for mas em
con jun to em um pa co te que sai por um va lor de R$ 49,90
ao mês. En quan to is so, o Globoplay cus ta a par tir de R$
22,90 en quan to o stre a ming do Te le ci ne sai por um va lor
men sal de R$ 37,90.

AGATHA HARKNESS

WandaVision ganhará
série spin-off

SÉRIE SERÁ SOBRE AGATHA HARKNESS, A VILÃ FEITICEIRA.

O Disney+ es tá pro du zin do uma sé rie spin-off
de Wan da Vi si on que te rá a vi lã Agatha Hark ness co mo
pro ta go nis ta. A atriz Kathryn Hahn re tor na rá ao pa pel
da fei ti cei ra an ta go nis ta de Wan da Ma xi moff (Eli za beth
Ol sen) no se ri a do.

A in for ma ção foi re ve la da nes ta quin ta-fei ra (07) pe- 
la Variety. De acor do com o veí cu lo, a no va sé rie te rá um
tom de co mé dia de hu mor ne gro. O ro tei ris ta de Wan da- 
Vi si on, Jac Scha ef fer, de ve rá es cre ver de no vo o ro tei ro e
atu ar co mo pro du tor exe cu ti vo do pro je to.

Ape sar da re ve la ção, re pre sen tan tes de Scha ef fer, da
atriz Kathryn Hahn, da Disney e Mar vel não qui se ram
co men tar ofi ci al men te o as sun to, se gun do a Variety.

Wan da Vi si on foi a pri mei ra sé rie da Fa se 4 do Uni ver- 
so Ci ne ma to grá fi co da Mar vel (MCU). Lan ça da em ja- 
nei ro des te ano no Disney+, ela con ta so bre co mo a he- 
roí na Wan da Ma xi moff li dou com a per da do ma ri do Vi- 
são, que foi mor to por Tha nos em Vin ga do res: Guer ra
In fi ni ta.

Na pro du ção pa ra o stre a ming, a vi lã Agatha Hark- 
ness apa re ce pri mei ro co mo Ag nes, uma vi zi nha in tro- 
me ti da. De pois, ela se re ve la co mo uma po de ro sa bru xa
que so bre vi veu aos jul ga men tos de Sa lem.

A in ter pre ta ção de Kathryn Hahn foi bas tan te elo gi a- 
da e ela aca bou sen do in di ca da a vá ri os prê mi os e até
mes mo ven ceu nas ca te go ri as de Me lhor Vi lã e Me lhor
Lu ta no MTV Mo vie & TV Awards.

São Luís, sexta-feira, 8 de outubro de 2021

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


6
Responsáveis: Celio Sergio
E-mail: redacao@oimparcial.com

São Luís, sábado e domingo 2 e 3 de outubro de 2021

16
NEDILSON MACHADONedilson Machado E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

Missa para Moraes Jr.

Se rá ce le bra da nes ta sex ta-fei ra (8) a San-
ta Mis sa em me mó ria ao pro du tor cul tu ral
Mo ra es Ju ni or, fa le ci do no úl ti mo sá ba do. A
ce le bra ção vai acon te cer às 18h30, na Ca te-
dral Me tro po li ta na de São Luís, Igre ja da Sé.
O ato se rá pre sen ci al e trans mi ti do por meio
do ca nal no YouTube da Igre ja. Mo ra es Ju ni-
or foi um dos mais res pei ta dos pro du to res
de show ar tís ti cos de São Luís, e o te a tro era
o seu gran de fo co de atu a ção.

Maranhão e China

O Go ver no do Ma ra nhão,  por meio da Se-
cre ta ria de Es ta do do Tra ba lho e da Eco no-
mia So li dá ria, pro mo ve rá, nes ta quar ta-fei ra
(13), o pri mei ro “Workshop Ma ra nhão – Chi- 
na: de man das, opor tu ni da de de ne gó ci os e
in ter câm bi os”. O even to tem por ob je ti vo
apre sen tar as pos si bi li da des de co o pe ra ção
com a Chi na nas mais di ver sas áre as, a par tir
das po ten ci a li da des e in te res ses do Ma ra- 
nhão.

Re gis tro do Dr. Zé Fran cis co, pre -
fei to de Co dó, ten do ao fun do a es ca -
da ria da Igre ja de São Pe dro, que com
seus 93 de graus, cha ma aten ção por
sua im po nên cia. Do al to da es ca da -
ria tem-se uma das vis tas mais pri vi -
le gi a das da ci da de. De lá é pos sí vel
avis tar to da a ci da de de Co dó. Pa ra o
Na tal des te ano, a es ca da ria se rá re -
ves ti da com mo sai cos, fi can do ain da
mais bo ni ta. O tra ba lho se rá fei to por
ar te sãos co do en ses após fa ze rem
um cur so com ar tis tas plás ti cos de
re no me, on de apren de rão so bre es ta
ar te mi le nar.Em tem po: Ou tras es ca -
da ri as pe lo mun do fo ram re ves ti das
em mo sai co e pas sa ram a ser pon tos
tu rís ti cos “ins ta gra má veis”.

A di re to ra ge ral da TV
UF MA, Ce cí lia Lei te,
es tá no cli ma das co -
me mo ra ções de mais
um ani ver sá rio da TV
UF MA, com mui tas no -
vi da des. En tre elas, a
as si na tu ra de um con -
vê nio en tre a UF MA e o
ca nal SESCTV de São
Pau lo, um dos mais
pres ti gi o sos ca nais de
ca rá ter edu ca ti vo-cul -
tu ral do país. Com is -
so, a par tir des te mês,
a TV UF MA pas sa rá a
re trans mi tir a pro gra -
ma ção na ci o nal do ca -
nal.

Es ta mos na cam pa nha
“Ou tu bro Ro sa”, e a
mé di ca do Cor po Clí ni -
co da On co ra dium São
Luís – Re de On co, Ana
Ca ro li ne Fon se ca Al -
ves, aler ta que o cân -
cer de ma ma é o mais
in ci den te em mu lhe res
no Bra sil e no mun do.
E, se gun do ela, o avan -
ço da ida de as so ci a do
a ques tões hor mo nais
e ge né ti cos são os
prin ci pais fa to res pa ra
de sen vol vi men to des -
sa en fer mi da de. Se
cui de.

Banda Bee Gees

Ve jam só. Te mos uma bra si lei ra em um dos
fil mes mais es pe ra dos na his tó ria da mú si ca: a
ci ne bi o gra fia da ban da Bee Ge es. Ca ri na Hal ler,
bra si lei ra por par te de mãe e suí ça pe lo la do do
pai, te rá pa pel de des ta que no lon ga de pois de
ter uma lon ga car rei ra no te a tro. A atriz, que saiu
do Bra sil aos 10 anos de ida de e se mu dou pa ra
os EUA aos 19 anos so zi nha pa ra es tu dar ar tes
dra má ti cas na fa mo sa Ca lArts (fun da da por Walt
Disney), em Los An ge les, é tam bém des ta que no
ci ne ma na ci o nal, com o fil me “O Fai xa-Pre ta: A
ver da dei ra his tó ria de Fer nan do Te re rê”.

As medalhas de Sofia

A jo vem na da do ra ma ra nhen se So fia Du ai li- 
be se gue em gran de fa se na atu al tem po ra da.
Des sa vez, a atle ta da Ap cef, que con ta com os
pa tro cí ni os do go ver no do Es ta do e do Cen tro
Elé tri co por meio da Lei de In cen ti vo ao Es por te,
e do Ban co da Amazô nia, con quis tou im por tan-
tes re sul ta dos no Nor te-Nor des te de Clu bes Mi- 
rim/Pe tiz – Tro féu Ka ko Ca mi nha, even to re a li- 
za do no úl ti mo fim de se ma na no Par que Aquá- 
ti co do Se si, na ci da de de Ma ceió (AL). So fia ter- 
mi nou a com pe ti ção com mais três me da lhas de
bron ze pa ra a sua co le ção.

Projetos sociais

Até o pró xi mo dia 31 de ou tu bro, o Ban co do
Nor des te re ce be ins cri ções de pro je tos so ci ais a
se rem be ne fi ci a dos com re cur sos não-re em bol- 
sá veis em sua área de atu a ção, que com pre en de
mu ni cí pi os dos no ve es ta dos nor des ti nos e ain- 
da do nor te dos es ta dos de Mi nas Ge rais e do Es- 
pí ri to San to. Os pro je tos po de rão re ce ber de R$
50 mil a R$ 250 mil, se en qua drá veis nos edi tais
do Fun do dos Di rei tos da Cri an ças e do Ado les- 
cen te (FIA) ou do Fun do dos Di rei tos do Ido so; e
até R$ 300 mil, se ins cri tos nos edi tais da Lei de
In cen ti vo ao Es por te

Pra curtir

O Cen tro Cul tu ral Va -
le MA vai re a li zar, de
13 a 23 des te mês, a
se gun da edi ção do
Ter ri tó rio Cor po, cri a -
do em 2020 pe lo ar -
tis ta Ca lu Za bel.

O pro gra ma abre es -
pa ço pa ra “o fa zer ar -
tís ti co”, pro mo ven do
no vas ex pe ri ên ci as e
for mas de pen sar a
dan ça, o te a tro, o cor -
po e a per for man ce;
e, tam bém, pos si bi li -
tan do o diá lo go so bre
as re la ções en tre cor -
po, ar te e so ci e da de.

O Go ver no do Es ta do
re a li za, nes ta pri mei -
ra se ma na de ou tu -
bro, mais du as edi -
ções do Saú de na
Pra ça. 

A 4ª edi ção do pro -
gra ma acon te ce nes -
ta sex ta-fei ra (8), na
Pra ça Mes tre Antô nio
Vi ei ra, no Mon te Cas -
te lo, com fo co na
Saú de Men tal.

No sá ba do (9), o pro -
je to se rá le va do pa ra
o Par que João Pau lo
II, no Cen tro, com fo -
co em con sul tas na
área de Of tal mo lo gia.
As ações acon te cem
das 8h às 16h.

A ESA e a OAB-MA
es tão pre pa ran do
mais um cur so de
Cál cu los Tra ba lhis tas
pa ra ad vo ga das, ad -
vo ga dos e es tu dan tes
de Di rei to, que se rá
mi nis tra do pe lo ex -
pe ri en te e re no ma do
Antô nio das Ne ves.

O even to se rá to tal -
men te on-li ne e gra -
tui to, com trans mis -
são pe la pla ta for ma
Zo om, nos di as 25 e
26 de ou tu bro, às 19h.
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