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Pesando no quilo 

Maduro e astuto, Carlos Brandão (PSDB), 
pré-candidato ao governo do Maranhão em 
2022, segue o ditado que diz “Ouvir vale 
prata, calar vale ouro” diante de todas as 
tentativas de arrumação eleitoral que per-
mita conservar o pescado no isopor até um 
porto seguro.

Empresa suspeita de 
fraude em dezenas de 

municípios no Maranhão
Duas cautelares concedidas na sessão do Pleno do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA) da última quarta-feira (06/01) ampliam a revelação do que pode ser 

um golpe milionário envolvendo pelo menos 20 municípios maranhenses na contratação da empresa EMET Instituto. O objeto do contrato é a suposta realização de 
estudos científicos baseados no Guia Nacional da Vigilância Epidemiológica, visando monitorar a ocorrência das 39 doenças relacionadas no guia.

PÁGINA 3

Conheça os  craques maranhenses da Série A
O Maranhão vem se destacando a cada ano com os surgimentos de novos jogadores, mesmo que o investimento no futebol de base 

seja um total descaso. Hoje, temos profissionais atuando em alguns clubes da primeira divisão do campeonato brasileiro. Enquanto 
isso, aumenta cada vez mais o número de importações, cuja principal característica é a quantidade sem qualidade

PÁGINA 10

Programa coloca
Meninas  em cargos 

estratégicos 
ONG International promove ocu-

pações presenciais e on-line em ins-
tituições públicas e privadas para o 

movimento Meninas Ocupam em SP, 
MA, PI e BA.  PAGINA 8

Veja o que abre 
e fecha no 

feriado desta 
terça-feira
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Oportunidade: 
Vagas para

professores em
 seletivo estadual
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Fernanda 
Montenegro 

ocupará 
cadeira da ABL

PÁGINA 10

Othelino destaca importância do 
Hospital de Amor em Imperatriz

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, de-
putado Othelino Neto (PCdoB), destacou a importância do 
Hospital de Amor, inaugurado nesta sexta-feira (8), em Im-
peratriz, para a prestação de serviços de saúde às mulheres 
da Região Tocantina e Sul do Maranhão. PÁGINA 5

O amor 
salva 
vidas
WEVERTON ROCHA 

Senador do Maranhão

Petrobras vai perfurar poços em Barreirinhas
Segundo estudos realizados pela Petrobras, as bacias Pará-Maranhão e de Barreirinhas  estão entre as prioridades da empresa para a perfuração de poços de petróleo.
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Co nhe ça as re gras:

Re cur sos

Fun do elei to ral

Fun do Par ti dá rio

No va da ta de pos se

Fi de li da de par ti dá ria

Ple bis ci tos

Fe de ra ções par ti dá ri as

Ou tras mo di fi ca ções

Eleições 2022

Conheça as novas
regras eleitorais

F
al ta pou co me nos de um ano pa ra as elei ções de
2022 e os elei to res bra si lei ros irão às ur nas com
no vas re gras elei to rais. Pro mul ga da pe lo Con- 
gres so Na ci o nal na se ma na pas sa da, as re gras

se rão apli ca das nas elei ções pa ra pre si den te e vi ce-pre- 
si den te da Re pú bli ca, de 27 go ver na do res e vi ce-go ver- 
na do res de es ta do e do Dis tri to Fe de ral, de 27 se na do res
e de 513 de pu ta dos fe de rais, além de de pu ta dos es ta du- 
ais e dis tri tais.

O plei to se rá re a li za do em pri mei ro

tur no no dia 2 de ou tu bro e, o

se gun do tur no, ocor re rá no dia 30

do mes mo mês.

Pa ra in cen ti var can di da tu ras de mu lhe res e ne gros, a
no va re gra mo di fi ca con ta gem dos vo tos pa ra efei to da
dis tri bui ção dos re cur sos dos fun dos par ti dá rio e elei to- 
ral nas elei ções de 2022 a 2030.

 Se rão con ta dos em do bro os vo tos da dos a can di da- 
tas mu lhe res ou a can di da tos ne gros pa ra a Câ ma ra dos
De pu ta dos nas elei ções re a li za das du ran te es se pe río do.

Em 2022, o Fun do Es pe ci al de Fi nan ci a men to de
Cam pa nha – cha ma do de fun do elei to ral – te rá R$ 5,7 bi- 
lhões. Es se é o va lor pre vis to pa ra o fi nan ci a men to de
cam pa nhas po lí ti cas. Os re cur sos são di vi di dos da se- 
guin te for ma:

2% dos re cur sos do fun do de vem ser di vi di dos en tre
to dos os par ti dos, sen do o mar co tem po ral a an te ce dên- 
cia de seis me ses da da ta do plei to.

35% dos re cur sos de vem ser di vi di dos en tre os par ti- 
dos na pro por ção do per cen tu al de vo tos vá li dos ob ti- 
dos pe las si glas que te nham pe lo me nos um re pre sen- 
tan te na Câ ma ra dos De pu ta dos, ten do por ba se a úl ti- 
ma elei ção ge ral. Nos ca sos de in cor po ra ção ou fu são de
par ti dos, os vo tos da dos pa ra o par ti do in cor po ra do ou
pa ra os que se fun di rem de vem ser com pu ta dos pa ra a
si gla in cor po ra do ra ou pa ra o no vo par ti do.

48% dos re cur sos do fun do se rão di vi di dos en tre os
par ti dos na pro por ção do nú me ro de re pre sen tan tes na
Câ ma ra dos De pu ta dos na úl ti ma elei ção ge ral. Pe la re- 
gra, par ti dos que não al can ça ram a cláu su la de bar rei ra,
con tam-se as va gas dos re pre sen tan tes elei tos, sal vo os
de pu ta dos que não te nham mi gra do pa ra ou tra le gen- 
da.

15% dos re cur sos do fun do de vem ser di vi di dos en tre
os par ti dos, na pro por ção do nú me ro de re pre sen tan tes
no Se na do, con ta bi li za dos aos par ti dos pa ra os quais os
se na do res fo ram elei tos.

Já o Fun do Es pe ci al de As sis tên cia Fi nan cei ra aos Par- 
ti dos Po lí ti cos ou fun do par ti dá rio é des ti na do às si glas
que te nham seu es ta tu to re gis tra do no Tri bu nal Su pe ri- 
or Elei to ral e pres ta ção de con tas re gu lar pe ran te a Jus ti- 
ça Elei to ral. 

Dis tri buí do anu al men te, o fun do par ti dá rio de ve al- 
can çar R$ 1,2 bi lhão em 2022 e R$ 1,65 bi lhão em 2023. A
di vi são é fei ta da se guin te for ma:

5% do to tal do Fun do Par ti dá rio se rão di vi di dos, em
par tes iguais, a to dos os par ti dos ap tos que te nham seus
es ta tu tos re gis tra dos no Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral;
95% do to tal do Fun do Par ti dá rio se rão dis tri buí dos a
eles na pro por ção dos vo tos ob ti dos na úl ti ma elei ção
ge ral pa ra a Câ ma ra dos De pu ta dos.

A emen da à Cons ti tui ção mo di fi ca o dia da pos se do
pre si den te da Re pú bli ca pa ra 5 de ja nei ro e dos go ver na- 
do res pa ra 6 de ja nei ro a par tir de 2027. Atu al men te, pre- 
si den te e os go ver na do res to mam pos se no dia 1º de ja- 
nei ro. No ca so da pró xi ma elei ção, em 2022, a da ta de
pos se em 2023 per ma ne ce rá no pri mei ro dia do ano.

As no vas re gras per mi ti rão que par la men ta res que
ocu pam car gos de de pu ta do fe de ral, es ta du al e dis tri tal
e de ve re a dor pos sam dei xar o par ti do pe lo qual fo ram
elei tos, sem per der o man da to, ca so a le gen da acei te.

O tex to per mi te ain da que par ti dos que in cor po rem
ou tras si glas não se jam res pon sa bi li za dos pe las pu ni- 
ções apli ca das aos ór gãos par ti dá ri os re gi o nais e mu ni- 
ci pais in cor po ra dos e aos an ti gos di ri gen tes do par ti do
in cor po ra do, in clu si ve as re la ti vas à pres ta ção de con- 
tas.

An tes da mu dan ça, a lei elei to ral per mi tia que par la- 
men ta res man ti ves sem o man da to ape nas nos ca sos de
“jus ta cau sa”, ou se ja, mu dan ça subs tan ci al ou des vio
rei te ra do do pro gra ma par ti dá rio; gra ve dis cri mi na ção
po lí ti ca pes so al; e se o des li ga men to fos se 30 di as an tes
do pra zo de fi li a ção exi gi do em lei pa ra dis pu tar a elei- 
ção.

A in cor po ra ção de par ti dos tam bém foi dis ci pli na da
pe la emen da. Pe lo tex to, a si gla que in cor po rar ou tras le- 
gen das não se rá res pon sa bi li za da pe las san ções apli ca- 
das aos ór gãos par ti dá ri os re gi o nais e mu ni ci pais e aos
an ti gos di ri gen tes do par ti do in cor po ra do, in clu si ve as
re la ci o na das com pres ta ção de con tas.

A emen da cons ti tu ci o nal in cluiu a pre vi são pa ra a re- 

a li za ção de con sul tas po pu la res so bre ques tões lo cais
jun to com as elei ções mu ni ci pais. Es sas con sul tas te rão
que ser apro va das pe las câ ma ras mu ni ci pais e en ca mi- 
nha das à Jus ti ça Elei to ral em até 90 di as an tes da da ta
das elei ções. Os can di da tos não po de rão se ma ni fes tar
so bre es sas ques tões du ran te a pro pa gan da gra tui ta no
rá dio e na te le vi são.

Ape sar de não fa zer par te da Emen da Cons ti tu ci o nal
111, ou tra mu dan ça nas re gras elei to rais te rá va li da de
no pró xi mo plei to. Ao der ru bar o ve to do pre si den te Jair
Bol so na ro, o Con gres so Na ci o nal va li dou o pro je to que
per mi te a reu nião de dois ou mais par ti dos em uma fe- 
de ra ção.

A fe de ra ção par ti dá ria pos si bi li ta aos par ti dos, en tre
ou tros pon tos, se uni rem pa ra atu ar co mo uma só le gen- 
da nas elei ções e na le gis la tu ra, de ven do per ma ne cer
as sim por um pe río do mí ni mo de qua tro anos. As si glas
que in te gram o gru po man têm iden ti da de e au to no mia,
mas quem for elei to de vem res pei tar a fi de li da de ao es- 
ta tu to da fe de ra ção.

A Câ ma ra dos De pu ta dos apro vou ain da ou tra pro- 
pos ta com a re vi são de to da a le gis la ção elei to ral. A mo- 
di fi ca ção do no vo có di go con so li da, em um úni co tex to,
a le gis la ção elei to ral e te mas de re so lu ções do Tri bu nal
Su pe ri or Elei to ral (TSE). A le gis la ção elei to ral tem, ao
to do, 898 ar ti gos e reú ne, en tre ou tros pon tos, a Lei das
Elei ções, a Lei dos Par ti dos Po lí ti cos, a Lei das Ine le gi bi- 
li da des e a Lei do Ple bis ci to.

Pe lo tex to apro va do na Câ ma ra es ta be le ce a qua ren- 
te na de di ver sas car rei ras. A pro pos ta apro va da pe los
de pu ta dos exi ge o des li ga men to de seu car go, qua tro
anos an tes do plei to, pa ra juí zes, mem bros do Mi nis té- 
rio Pú bli co, po li ci ais fe de rais, ro do viá ri os fe de rais, po li- 
ci ais ci vis, guar das mu ni ci pais, mi li ta res e po li ci ais mi li- 
ta res.

En tre as ino va ções da no va re gra elei to ral es tá a au to- 
ri za ção pa ra can di da tu ras co le ti vas pa ra os car gos de
de pu ta do e ve re a dor. O par ti do de ve rá au to ri zar e re gu- 
la men tar es sa can di da tu ra em seu es ta tu to ou por re so- 
lu ção do di re tó rio na ci o nal, mas a can di da tu ra co le ti va
se rá re pre sen ta da for mal men te por ape nas uma pes soa.

No en tan to, o pre si den te do Se na do, Ro dri go Pa che co
(DEM-MG), ava li ou que não ha via tem po há bil pa ra
ana li sar as pro pos tas de al te ra ção ao có di go elei to ral a
tem po de vi go rar pa ra as elei ções de 2022. 

De acor do com o Ar ti go 16 da Cons ti tui ção Fe de ral, “a
lei que al te rar o pro ces so elei to ral en tra rá em vi gor na
da ta de sua pu bli ca ção, não se apli can do à elei ção que
ocor ra até um ano da da ta de sua vi gên cia”. A ma té ria
ain da aguar da vo ta ção no Se na do e não te rá vi gor nas
pró xi mas elei ções.

 

São Luís, segunda-feira, 11 de outubro de 2021
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Pleno do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA) suspende pagamentos a empresa
suspeita de fraude que pode envolver mais de 20 municípios maranhenses

TRIBUNAL DE CONTAS

Empresa suspeita de
fraude em municípios

D
u as cau te la res con ce di das 
na ses são do Ple no do Tri- 
bu nal de Con tas do Es ta do 
(TCE-MA) da úl ti ma quar- 

ta-fei ra (06/01) am pli am a re ve la ção 
do que po de ser um gol pe mi li o ná rio 
en vol ven do pe lo me nos 20 mu ni cí pi- 
os ma ra nhen ses na con tra ta ção da 
em pre sa EMET Ins ti tu to. O ob je to do 
con tra to é a su pos ta re a li za ção de es- 
tu dos ci en tí fi cos ba se a dos no Guia 
Na ci o nal da Vi gi lân cia Epi de mi o ló gi- 
ca, vi san do mo ni to rar a ocor rên cia 
das 39 do en ças re la ci o na das no guia.

De cor ren tes de Re pre sen ta ções do 
Nú cleo de Fis ca li za ção II do TCE (Pro- 
ces so nº 6377/2021) e do Mi nis té rio 
Pú bli co de Con tas (Pro ces so nº 7242), 
as cau te la res se re fe rem a pro ces sos 
li ci ta tó ri os em cur so nos mu ni cí pi os 
de Ma tões do Nor te e Ur ba no San tos, 
en vol ven do re cur sos da or dem de R$ 
1.274.000,00 (R$ 1,2 mi lhão) e R$ 
2.479.960,00 (R$ 2,4 mi lhões), res pec- 
ti va men te.

Os mo ti vos elen ca dos nos pe di dos 
de li mi nar apon tam ir re gu la ri da des 
co mo: di ver gên cia na es ti ma ti va de 
pre ços, au sên cia de pes qui sa de pre- 
ços, di ver gên cia en tre va lor es ti ma- 
do/con tra ta do e va lo res dis po ní veis 
pa ra com ba te à pan de mia de CO VID-
19. “Não exis tem jus ti fi ca ti vas su fi ci- 
en tes pa ra a con tra ta ção, além de cla- 
ra in com pa ti bi li da de do va lor a ser 
gas to com a re a li da de da pan de mia 
do CO VID-19 e a pos sí vel fal ta de uti li- 
da de prá ti ca do ob je to”, des ta ca a au- 
di to ra Fla vi a na Pi nhei ro, que co or de- 
na o Nú cleo de Fis ca li za ção II, do 
TCE.

Às fa lhas apon ta das pe la uni da de

TCE  SUSPENDE PAGAMENTO A EMPRESA SUSPEITA DE FRAUDE EM  20 MUNICIPIOS

téc ni ca no pro ces so de con tra ta ção 
vem se so mar um con jun to de fa tos 
re la ci o na dos à em pre sa que trans for- 
mam a ques tão to da em um es cân da- 
lo dig no de fi gu rar, pro por ci o nal men- 
te, en tre os mai o res de tec ta dos até o 
mo men to no con tex to da pan de mia 
do CO VID-19 no país.

In ves ti ga ção re a li za da pe lo Mi nis- 
té rio Pú bli co de Con tas (MPC) re ve la 
a em pre sa não pos sui Li cen ça Sa ni tá- 
ria de Fun ci o na men to, nem li cen ça 
pa ra a re a li za ção de exa mes, e mes mo 
as sim se pro põe a re a li zar cer ca de 40 
mil exa mes la bo ra to ri ais, com pro ce- 
di men tos que en vol vem co le ta, ar ma- 

ze na men to, trans por te, pro ces sa- 
men to das amos tras, aná li se, dis po ni- 
bi li za ção de equi pa men tos, re a gen tes 
e pro du tos pa ra di ag nós ti cos, uti li za- 
ção de téc ni cas, en tre ou tros.

“Não é acei tá vel que uma em pre sa 
qual quer, sem com pro va ção de aten- 
di men to aos re qui si tos le gais es ta be- 
le ci dos pe lo ór gão re gu la dor de ques-
tões sa ni tá ri as – An vi sa – ofer te ou 
exe cu te ati vi da des de co le ta de aná li- 
se la bo ra to ri ais”, apon ta o MPC, que 
cha ma aten ção pa ra o ris co pa ra a 
saú de pú bli ca re pre sen ta do pe los 
pro ce di men tos.

DES PER DÍ CIO 

O OBJETO DA CONTRATAÇÃO SUPOSTAMENTE TEM O OBJETIVO DE “MONITORAR A OCORRÊNCIA DAS 39 DOENÇAS RELACIONADAS”.

– Além des sa cons ta ta ção, con si de- 
ra da gra ve o su fi ci en te pa ra com pro- 
me ter a va li da de dos pro ces sos, o
MPC apon ta ain da pa ra o ca rá ter ile- 
gí ti mo e le si vo das des pe sas. Só no ca- 
so de Ma tões do Nor te, por exem plo,
uma com pa ra ção dos da dos do con- 
tra to com as in for ma ções dis po ní veis
no Por tal da Trans pa rên cia do mu ni- 
cí pio re ve la que os gas tos com a re a li- 
za ção des se “es tu do ci en tí fi co” su pe ra
em du as ve zes to da a des pe sa que o
mu ni cí pio in for ma ter re a li za do no
en fren ta men to da pan de mia até ago- 
ra.

Re for çan do a te se da inu ti li da de
dos gas tos le van ta da pe lo Nú cleo de
Fis ca li za ção, o MPC lem bra que o ob- 
je to da con tra ta ção su pos ta men te
tem o ob je ti vo de “mo ni to rar a ocor- 
rên cia das 39 do en ças re la ci o na das”
no Guia Na ci o nal de Vi gi lân cia Epi de- 
mi o ló gi ca. De for ma con tra di tó ria ao
ob je ti vo da con tra ta ção, a Ata de Re- 
gis tro de Pre ços con tem pla so men te

oi to do en ças, lon ge das 39 re fe ri das
no preâm bu lo do Edi tal e na Cláu su la
Pri mei ra da Ata de Re gis tro de Pre- 
ços”.

Das oi to do en ças ar ro la das no Ter- 
mo de Re fe rên cia – pros se gue o pa re- 
cer do ór gão -, três se quer cons tam no
Guia, são elas gli ce mia, Prós ta ta – PSA
e CO VID. Ao que pa re ce, o es tu do epi- 
de mi o ló gi co pa ra mo ni to ra men to das
do en ças ci ta das no Guia Na ci o nal não
te rá qual quer ser ven tia pa ra o mo ni- 
to ra men to das do en ças ci ta das no
Guia na ci o nal, sim ples men te por que
o es tu do não tem o ob je ti vo de co le tar
exa mes re la ci o na dos a 83% das do en- 
ças ci ta das no Guia. Ou se ja, 83% das
do en ças que de ve ri am ser al vo de vi- 
gi lân cia epi de mi o ló gi ca não es tão
abran gi das pe la con tra ta ção, o que
tor na ria o es tu do sem uti li da de al gu- 
ma.

De acor do com a au di to ra Fla vi a na
Pi nhei ro, as du as re pre sen ta ções aca- 
ta das ele vam pa ra seis o nú me ro de

cau te la res con ce di das pe lo ór gão, de
um con jun to de 20 mu ni cí pi os re pre- 
sen ta dos en vol ven do a mes ma em- 
pre sa e o mes mo ti po de con tra ta ção.

Até o mo men to, fo ram con ce di das
cau te la res en vol ven do os mu ni cí pi os
de Ca ru ta pe ra (R$ 1.750.000,00), Cha- 
pa di nha (R$ 5.792.000,00), Cu ru ru pu
(R$ 2.526.500,00) e Pe dro do Ro sá rio
(R$ 1.400.000,00), além dos já men ci- 
o na dos Ma tões do Nor te e Ur ba no
San tos. O to tal de re cur sos en vol vi dos
é de R$ 15,4 mi lhões so men te em re la- 
ção a es ses seis, já que ou tros 14 po- 
dem ser al vo da fis ca li za ção do ór gão.

Pe la de ci são, fi cam sus pen sos
quais quer pa ga men tos em fa vor da
em pre sa até que ha ja com pro va ção
de que ela cum pre to dos as exi gên ci as
le gais pa ra exe cu tar ser vi ços pro pos-
tos e que se jam de mons tra dos os fun- 
da men tos téc ni cos pa ra a quan ti da de
de exa mes con tra ta dos, ou até que o
TCE apre cie o mé ri to das re pre sen ta- 
ções.

Pe san do no qui lo
Ma du ro e as tu to, Car los Bran dão (PSDB), pré-can di- 

da to ao go ver no do Ma ra nhão em 2022, se gue o di ta do
que diz “Ou vir va le pra ta, ca lar va le ou ro” di an te de to- 
das as ten ta ti vas de ar ru ma ção elei to ral que per mi ta
con ser var o pes ca do no iso por até um por to se gu ro.

Ne nhum mo vi men to, ne nhu ma ex pres são, mui to
me nos uma úni ca pa la vra di an te do lan ça men to do se- 
cre tá rio Fe li pe Ca ma rão co mo pos sí vel pré-can di da to
do PT, dei xan do o meio po lí ti co e a im pren sa con fa bu lar
as es pe cu la ções. To dos afir mam sa ber as ra zões da mu- 
dan ça re pen ti na de com por ta men to de mem bros do
par ti do do Lu la. Mes mos os que es ta vam com o se na dor
We ver ton Ro cha (PDT) tor na ram-se crus tá ce os na re de
do Pa lá cio dos Leões.

Mui to lon ge es tá o pu xar da re de lan ça da no mar dos
es per tos, en ten den do o quan to pes ca ram pa ra fa zer o
fri to do pré-can di da to pe de tis ta. Nem em mar aber to
po dem afir mar que is ca ram o pei xe gran de, pos si bi li- 
tan do sa ci ar a fo me pe la con ti nui da de do po der co mo
de se ja Flá vio Di no (PSB), al ça do ao pa pel de ca pi tão do
bar co pes quei ro.

Quan to es tá cus tan do o qui lo do ca ma rão?
 

Im pos sí vel? – As sis ti mos o ami go fra ter no de on tem
tor nar-se o ini mi go pes so al de ho je, sem dei xar de lem- 
brar da pos si bi li da de de um no vo abra ço su a do quan do
exi ge o in te res se elei to ral. Se rá que ain da va mos re gis- 
trar uma no va fo to de Flá vio Di no (PSB) e Ro ber to Ro cha
(ain da es pe ran do o Bol so na ro de ci dir o par ti do)? Ima- 
gem Fe li pe Klamt.

 

De vol ta? – Co me ça a fi car ca da vez mais evi den te que
a fa mí lia Sarney vol ta ao po der fe de ral ca so o Lu la (PT)
se ja elei to. Lem bra do co mo fi lho do Sarney (MDB) e
com pe ten te mi nis tro do Meio-Am bi en te, Sarney Fi lho
(PV), o Ze qui nha pa ra to dos, re ce beu um ge ne ro so afa- 
go do pré-can di da to à pre si dên cia com uma vi si ta pú- 
bli ca em Bra sí lia. Se rá que o Bra sil ain da vai pas sar por
uma re ci cla gem das fi gu ras po lí ti ca?

 

Com abra ço? – Bem que ele ten ta de to das as for mas
es tar en tre os pré-can di da tos ao go ver no do Ma ra nhão
em 2022, di a ri a men te cria fa tos pa ra atrair o de ba te em
tor no do seu no me, pa re ce que ain da não fun ci o nou.
Se rá que so men te com um abra ço aco cha do do go ver- 
na dor Flá vio Di no (PSB) o se cre tá rio Sim plí cio Araú jo
(So li da ri e da de) con se gue de co lar sua von ta de elei to ral?
Ima gem Fe li pe Klamt.

São Luís, segunda-feira, 11 de outubro de 2021
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WE VER TON RO CHA
Se na dor do Ma ra nhão

AN GE LA DAN NE MANN
CEO da Fun da ção Itaú So ci al

O amor salva vidas

Sem pre que ou via fa lar de um hos- 
pi tal em Bar re tos, São Pau lo, que fa zia
tra ta men to de cân cer gra tui ta men te
com ex ce lên cia de um hos pi tal pri va- 
do e man ti nha uni da des em ou tros
es ta dos da Fe de ra ção, so nha va com a
pos si bi li da de de ele se jun tar ao Hos- 
pi tal Al de no ra Be lo nes te im por tan te
tra ba lho no Ma ra nhão.

Co mo se na dor, co me cei a tra ba lhar
pa ra tor nar es te so nho re a li da de. E
em 2020, de pois de bo as con ver sas
com o di re tor do hos pi tal, Hen ri que
Pra ta, con cluí mos que era pos sí vel
ins ta lar uma uni da de de pre ven ção ao
cân cer de ma ma e co lo de úte ro em
Im pe ra triz. Fui atrás dos re cur sos e
um ano de pois a obra do hos pi tal es tá
sen do en tre gue.

Quan do co me çar a aten der o pú bli- 

co, pro va vel men te em de zem bro des- 
te ano – após a che ga da dos equi pa- 
men tos e trei na men to de to da a equi- 
pe que es tá sen do se le ci o na da- o Hos- 
pi tal de Amor de Im pe ra triz vai re a li- 
zar gra tui ta men te con sul tas com gi- 
ne co lo gis ta e mas to lo gis ta, ma mo- 
gra fia, ul tras so no gra fia, exa me de Pa- 
pa ni co lau e bióp si as de ma ma e co lo
de úte ro, além de pro ce di men tos,
com a re ti ra da de pe que nos tu mo res,
no sis te ma de hos pi tal-dia, ou se ja,
sem in ter na ção.

A uni da de de Im pe ra triz tam bém
con ta rá com du as car re tas, que fa rão
o aten di men to mó vel em 40 mu ni cí- 
pi os da re gião to can ti na e sul do Ma- 
ra nhão,

Es ti ma-se que a ca da ano 28% dos
no vos ca sos de cân cer no Bra sil são de
ma ma. Con si de ran do que as chan ces
de cu ra são mai o res quan do a des co- 
ber ta é fei ta pre co ce men te, mui tas vi- 

das po dem ser sal vas pe la exis tên cia
de equi pes de saú de ro dan do os mu- 
ni cí pi os e re a li zan do con sul tas e exa- 
mes pre ven ti vos.

Ter con se gui do le var o Hos pi tal de
Amor pa ra Im pe ra triz e to da a re gião
foi pa ra mim um dos mo men tos mais
gra ti fi can tes da mi nha tra je tó ria. Sa- 
ber que mu lhe res – mães, fi lhas, ir-
mãs, es po sas, ami gas, com pa nhei ras,
vi zi nhas – po de rão re ce ber uma as sis- 
tên cia tão im por tan te, sem pre ci sar
vi a jar quilô me tros, faz to da a lu ta ter
va li do a pe na.

Agra de ço a to dos que se jun ta ram
nes se es for ço pa ra vi a bi li zar es se so-
nho e en tre go pa ra o meu es ta do uma
obra que con si de ro mui to im por tan te
e cu ja con clu são lo go no co me ço do
Ou tu bro Ro sa é sim bó li ca co mo um
ato de ce le bra ção da vi da e da saú de.
Em bre ve te re mos mais um ser vi ço de
qua li da de à dis po si ção das mu lhe res
ma ra nhen ses.

Sem  sistema nacional, a educação não será justa

A pan de mia da co vid-19 expôs e es- 
gar çou as de si gual da des em to das as
eta pas edu ca ci o nais bra si lei ras, des de a
edu ca ção in fan til até o en si no su pe ri or.
En quan to al gu mas re des ofe re ce ram
pla ta for ma pró pria de en si no re mo to e
im ple men ta ram sis te mas de ava li a ção
du ran te es te pe río do, ou tras, em lo ca li- 
da des mais vul ne rá veis, ti ve ram di fi cul- 
da de até mes mo pa ra en tre gar ma te ri- 
ais im pres sos pa ra os es tu dan tes que
não con ta vam com aces so à in ter net. Is- 
so sem men ci o nar os de sa fi os es pe cí fi- 
cos da edu ca ção in fan til, on de as fer ra- 
men tas do en si no re mo to não po dem
ser apli ca das co mo nas de mais eta pas:
nes ta fa se, o uso de te las é re co men da- 
do com a su per vi são de um adul to e pa- 
ra os me no res, é de sa con se lha do pe los
pro fis si o nais de saú de.

Fi cou evi den te que a fal ta de co or de- 
na ção e de pa râ me tros equi li bra dos en- 
tre os en tes fe de ra ti vos com pro me teu a
equi da de do ce ná rio edu ca ci o nal, em
que pe se to dos os es for ços dos mu ni cí- 
pi os pa ra co lo car em pé, em tem po re- 
cor de, es tra té gi as pa ra man ter al gum
ní vel de ati vi da des com nos sas cri an ças
e jo vens em qua se um ano e meio de
pan de mia.

 
Há anos, o Bra sil é re fe rên cia mun di- 

al com o Sis te ma Úni co de Saú de (SUS),
que, mes mo com to dos os seus de sa fi os,
con fe re aos usuá ri os con di ções uni ver- 
sais de aces so à saú de. Na pan de mia e
em ou tras cam pa nhas de imu ni za ção,
por exem plo, a va ci na che ga pa ra to dos
os 5.570 mu ni cí pi os bra si lei ros, in clu si- 
ve aos mais iso la dos, e com me nor re- 
cei ta, de for ma equâ ni me, de acor do
com o nú me ro da sua po pu la ção. São
es tra té gi as com ca pi la ri da de e al can ce
pa ra che gar às mais re mo tas uni da des
bá si cas de saú de, por meio de par ce ri as
com es ta dos e mu ni cí pi os.

Na edu ca ção, di an te de mi lha res de
re des mu ni ci pais, além das es ta du ais,
te mos um de sa fio de go ver nan ça e ges- 
tão. De acor do com no ta téc ni ca do To- 
dos Pe la Edu ca ção, a au sên cia de mar co
re gu la tó rio na ci o nal ge ra de fi ci ên ci as

ope ra ci o nais ao sis te ma edu ca ci o nal
bra si lei ro e pre ju di ca for te men te o diá- 
lo go, a ne go ci a ção e a pac tu a ção en tre
União, es ta dos e mu ni cí pi os. Pre ci sa- 
mos de pa péis e re la ções me lhor de fi ni- 
das e mais co or de na ção de es for ços.

Di vul ga do re cen te men te, o re la tó rio
Edu ca ti on Policy Ou tlo ok: Bra sil 2021,
pro du zi do pe la Or ga ni za ção pa ra a Co- 
o pe ra ção e o De sen vol vi men to Econô- 
mi co(OC DE) em par ce ria com o Itaú
So ci al, des ta cou que es tra té gi as go ver- 
na men tais mais am plas, de mé dio e
lon go pra zo, são o ca mi nho pa ra re ver- 
ter o qua dro de de si gual da de econô mi- 
ca e so ci al que per sis te no Bra sil.

 
Pa ra is so, o Sis te ma Na ci o nal de Edu- 

ca ção (SNE) de ve rá ar ti cu lar po lí ti cas
pú bli cas que pos sam pro mo ver a equi- 
da de, de sen vol ven do o po ten ci al de
pes so as mais vul ne rá veis pa ra que con- 
si gam su pe rar bar rei ras de ori gem so ci- 
al, de gê ne ro e de ra ça. O SNE tem a pro- 
mes sa de cum prir o prin cí pio do
%u201Cregime de co la bo ra- 
ção%u201D, ou se ja, po de me lho rar a
go ver nan ça e a pac tu a ção das po lí ti cas
edu ca ci o nais en tre es ta dos e Dis tri to
Fe de ral, ga ran tin do uma equa li za ção
que con so li de o di rei to à edu ca ção.

Es ta é uma dis cus são an ti ga, com
mais de oi to dé ca das, que, ago ra, vol ta à
pau ta no Con gres so Na ci o nal pa ra a re- 
gu la men ta ção des te ins tru men to. O as- 
sun to con ta com o apoio de co le gi a dos
co mo a União Na ci o nal dos Di ri gen tes
Mu ni ci pais de Edu ca ção (Un di me) e o
Con se lho Na ci o nal de Se cre tá ri os de
Edu ca ção (Con sed), que, ao lon go do
tem po, têm si do exem plos do po ten ci al
de ar ti cu la ção dos sis te mas pa ra res- 
pon der a con tex tos ur gen tes.

Im por tan te des ta car, co mo sa bi a- 
men te es cre ve ram os es pe ci a lis tas Bi- 
nho Mar ques e Flá via No guei ra, em ar ti- 
go, que o SNE não é um sis te ma úni co,
mas um sis te ma de sis te mas. Ele traz
ques tões cen trais que en vol vem a sua
cri a ção, co mo a con cei tu a ção, fi nan ci a- 
men to, con di ções e re cur sos hu ma nos,
ga ran tia e for ta le ci men to de ins tân ci as
de par ti ci pa ção e con tro le so ci al, além
de ar ti cu la ção com os pla nos mu ni ci- 

pais, es ta du ais e na ci o nal de edu ca ção.
A cul tu ra da co la bo ra ção es tá sen do

im ple men ta da no Bra sil há pe lo me nos
três dé ca das, con tri buin do pa ra re du zir
a de si gual da de edu ca ci o nal. No en tan- 
to, es tá li mi ta da a ini ci a ti vas in de pen-
den tes e iso la das. Con ta mos com a Re-
de de Co la bo ra ção In ter mu ni ci pal em
Edu ca ção, que reú ne atu al men te oi to
es ta dos e 21 ini ci a ti vas de co la bo ra ção,
co mo Con sór ci os In ter mu ni ci pais, ADE
(Ar ran jos de De sen vol vi men to da Edu- 
ca ção), As so ci a ções de Mu ni cí pi os, en- 
tre ou tras.

Pa ra se ter uma ideia da po tên cia dos
ter ri tó ri os co la bo ra ti vos, con sór ci os de
São Pau lo e da Pa raí ba con se gui ram
me lho rar o ren di men to es co lar dos seus
es tu dan tes, além de al can çar ga nhos de
es ca la em com pras e lo gís ti ca, por meio
de ações co or de na das.

De acor do com uma ava li a ção re a li- 
za da pe lo pro gra ma Me lho ria da Edu ca- 
ção, do Itaú So ci al, o Con sór cio In ter- 
mu ni ci pal do Va le do Pa ra na pa ne-
ma/SP (Ci vap), que con gre ga va 25 mu-
ni cí pi os na épo ca da ava li a ção, em
2017, au men tou 0,64 pon to per cen tu al
na ta xa de apro va ção das es co las e re du-
ziu em 1,03 pon to per cen tu al a dis tor- 
ção ida de/sé rie.

 
No Con sór cio In ter mu ni ci pal de

Ges tão Pú bli ca In te gra da dos Mu ni cí pi- 
os do Bai xo Rio Pa raí ba/PB (Co gi va),
com 15 mu ni cí pi os, a me lho ria do ren- 
di men to es co lar foi tra du zi da em um
au men to de 6,04 pon tos per cen tu ais na
ta xa de apro va ção das es co las, sen do a
mai o ria de las uni da des fre quen ta das
por alu nos de me nor ní vel so ci o e conô- 
mi co. O pro gra ma tam bém con se guiu
au men tar em 0,277, na mé dia, o Ín di ce
de De sen vol vi men to da Edu ca ção Bá si-
ca (Ideb).

A re gu la men ta ção do SNE tem por
ob je ti vo tra zer à edu ca ção os be ne fí ci os
de um sis te ma de go ver nan ça, de co o- 
pe ra ção. A pan de mia es can ca rou nos- 
sas di fi cul da des de ri va das des ta de sar- 
ti cu la ção. Pre ci sa mos, mais do que
nun ca, trans for mar o SNE em re a li da de,
pois is so sig ni fi ca, fi nal men te, co lo car a
edu ca ção co mo uma pau ta da na ção.

BAL SAS GA NHA CHEI RIN BON

PRO DU TO RES DE CO RO A TÁ BE NE FI CI A -
DOS

 FREN TE DE DE FE SA DA IGUAL DA DE RA CI -
AL

MA RIA DA PE NHA
EM CO E LHO NE TO

                                    DOU GLAS CU NHA
 

Além da im plan ta ção do or ga nis mo de po lí ti cas pa ra
as mu lhe res, da re to ma da da im plan ta ção do Con se lho
da Mu lher e da ar ti cu la ção da re de de pro te ção, o mu ni- 
cí pio aca ba de ga ran tir a pre sen ça da Pa tru lha Ma ria da
Pe nha, em par ce ria com a Po lí cia Mi li tar.

A pri mei ra ação do gru po foi acom pa nha da pe la co- 
or de na do ra de Po lí ti cas pa ra as Mu lhe res Flaynie Re go,
o co man dan te da Po lí cia Mi li tar Te nen te Bor ges, além
dos ve re a do res Nail son Sil va e Ivo ne te Bri to.

A Pa tru lha Ma ria da Pe nha é for ma da por um gru pa- 
men to de po li ci ais mi li ta res. O ser vi ço tem por ob je ti vo,
con for me de cre to de cri a ção, o acom pa nha men to e
aten di men to das mu lhe res em si tu a ção de vi o lên cia do- 
més ti ca e fa mi li ar, de ten to ras de me di das pro te ti vas de
ur gên cia.

 

 
A ci da de de Bal sas, no Sul do Ma ra nhão, ga nhou uma

lu xu o sa lo ja, uma uni da de da Ca fe te ria Chei rin Bon,
fran quia da mi nei ra Hol ding Uni ver sal Fran chi sing .  Foi
ide a li za da pe los agrô no mos Lan der Al mei da, Fran cis co
Sa la zar e Ra fa el Ro que te, que sen ti ram fal ta de um am- 
bi en te de qua li da de na ci da de.

 A Ca fe te ria Chei rin Bon foi inau gu ra da no dia 30 de
se tem bro pas sa do e fi ca lo ca li za da na Pra ça Eloy Co e- 
lho. Os três só ci os tra ba lham no agro ne gó cio.

 
A Se cre ta ria Mu ni ci pal de Agri cul tu ra, Pe cuá ria e

Abas te ci men to de Co ro a tá re a li zou na sex ta-fei ra (08)
jun to aos pre si den tes das as so ci a ções dos pro du to res da
agri cul tu ra fa mi li ar dos po vo a dos KM 09, 10 e cam po
agrí co la a as si na tu ra do con tra to do pro gra ma do Go- 
ver no do Es ta do PRO CAF (Pro gra ma de Com pra da Agri- 
cul tu ra Fa mi li ar).

  As as so ci a ções con tem pla das es tão sen do be ne fi ci a- 
das com o va lor de 30 mil re ais, que to ta li zam 60 mil re- 
ais in ves ti dos na com pra da pro du ção ru ral.

As fru tas, ver du ras e le gu mes ad qui ri das pe lo Pro gra- 
ma de Com pra da Agri cul tu ra Fa mi li ar se rão des ti na das
aos CRAS( Cen tro de Re fe rên cia da As sis tên cia So ci al)
que be ne fi cia com ces tas bá si cas fa mí li as em si tu a ção
de vul ne ra bi li da de so ci al as sis ti das pe lo cen tro.

De au to ria da ve re a do ra Sil va na Noely (PTB), foi en- 
ca mi nha do à Co mis são de Cons ti tui ção e Jus ti ça da Câ- 
ma ra Mu ni ci pal de São Luís, Pro je to de Re so lu ção nº
006/21, que pro põe a cri a ção da Fren te Par la men tar em
De fe sa da Pro mo ção da Igual da de Ét ni co Ra ci al. 

A co mis são ser vi rá pa ra agre gar co nhe ci men to, pro- 
mo ver o de ba te e ga ran tir po lí ti cas pú bli cas di re ci o na- 
das à pro mo ção e de sen vol vi men to da po pu la ção ne gra,
na ca pi tal.

A Fren te Par la men tar ho me na geia o ve re a dor Ba tis ta
Ma tos, que fa le ceu ví ti ma de cân cer e ti nha, en tre seus
pro pó si tos le gis la ti vos, a cri a ção des ta ins ti tui ção.
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Ao longo dos últimos cinco anos, de 2017 até julho de 2021, foram investidos mais de R$
3 milhões nos programas institucionais de bolsas para os estudantes

ENSINO SUPERIOR

UEMASUL investiu mais
de R$ 3 mi em bolsas

A
Uni ver si da de Es ta du al da Re- 
gião To can ti na do Ma ra nhão 
(UE MA SUL), em con so nân- 
cia com o Pla no de De sen vol- 

vi men to Ins ti tu ci o nal (PDI), tem pro- 
por ci o na do, por meio de es tí mu los de 
ca rá ter téc ni co, es tru tu ral e fi nan cei- 
ro, po lí ti cas pú bli cas de in cen ti vo à 
per ma nên cia dos aca dê mi cos na uni- 
ver si da de e pro gra mas de con so li da- 
ção da cul tu ra de pes qui sa e pro du ção 
ci en tí fi ca, ino va ção e ex ten são.

Ao lon go dos úl ti mos cin co anos, 
de 2017 até ju lho de 2021, fo ram in- 
ves ti dos mais de R$ 3 mi lhões nos 
pro gra mas ins ti tu ci o nais de bol sas 
pa ra os es tu dan tes. Ano após ano, o 
quan ti ta ti vo de bol sas ofer ta das au- 
men tou de for ma sig ni fi ca ti va, mes- 
mo com a si tu a ção de cri se econô mi- 
ca e de saú de pú bli ca, de cor ren te da 
Co vid-19, pe la qual o Bra sil atra ves sa.

Na 22ª Reu nião do Con se lho Uni- 
ver si tá rio, re a li za da no dia 19 de agos- 
to, foi apro va da e ho mo lo ga da a Re so- 
lu ção nº 140/2021, que au men tou de 
70 pa ra 80 as co tas de bol sas da UE- 
MA SUL do Pro gra ma Ins ti tu ci o nal de 
Ini ci a ção Ci en ti fi ca (PI BIC). Ain da em 
agos to, hou ve um au men to de 10 co- 
tas de bol sas pa ra pes qui sas de ini ci a- 
ção ci en tí fi ca, pro ve ni en tes da Fun- 
da ção de Am pa ro à Pes qui sa e ao De- 
sen vol vi men to Ci en tí fi co e Tec no ló gi- 
co do Ma ra nhão (Fa pe ma), am pli an- 
do pa ra 80.

Atu al men te, são ofer ta dos aos alu- 
nos e alu nas da UE MA SUL o Pro gra- 
ma Ins ti tu ci o nal de Ini ci a ção Ci en tí fi- 
ca (PI BIC), Pro gra ma Ins ti tu ci o nal de 
Ini ci a ção à Ex ten são (PI BEXT), Pro- 
gra ma de Bol sa de Apoio Téc ni co Ins- 
ti tu ci o nal (BA TI), Pro gra ma Ins ti tu ci- 
o nal de Ini ci a ção em De sen vol vi men- 
to Tec no ló gi co e Ino va ção (PID TI),

PROJETO DE WANDERSON BENEFICIA PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR .

Pro gra ma de Bol sa Per ma nên cia, Pro- 
gra ma de Tu to ria Cur si nho Po pu lar, 
Pro gra ma de Mo ni to ria, Bol sa Tra ba- 
lho, Bol sa Mais IDH e Pro gra ma de Es- 
tá gio Re mu ne ra do não obri ga tó rio. 
Os pro gra mas têm am pli a do e for ta le- 
ci do as di men sões bá si cas do en si no, 
da pes qui sa, da ex ten são e da ino va- 
ção, que são os pi la res da uni ver si da- 
de.

Pes qui sa
O aca dê mi co bol sis ta de Ini ci a ção 

Ci en tí fi ca Wan der son Li ma Cu nha es- 
tá no úl ti mo pe río do do cur so de Ci- 
ên ci as Bi o ló gi cas. Sob ori en ta ção da 
pro fes so ra Iva nei de Nas ci men to, ele 
de sen vol ve um pro je to que bus ca me- 
lho rar a re sis tên cia do fei jão-Cau pi 
por meio da uti li za ção de um fun go, 
be ne fi ci an do di re ta men te pro du to res 
da agri cul tu ra fa mi li ar na Re gião To- 
can ti na. “Par ti ci par des se pro je to é a 
pos si bi li da de de me tor nar um ci en- 
tis ta e com a mi nha ci ên cia le var co- 
nhe ci men tos pa ra a co mu ni da de. E 
prin ci pal men te pa ra meus pais, que 
são pe que nos agri cul to res. Es sa opor- 
tu ni da de de es tar na ini ci a ção ci en tí- 
fi ca é tam bém a pos si bi li da de de re a- 
li zar um so nho, o so nho de ser ci en tis- 

ta”, co men tou Wan der son Li ma Cu- 
nha.

Os pro gra mas de ini ci a ção ci en tí fi- 
ca es ti mu lam pro fes so res pes qui sa- 
do res a in cluí rem es tu dan tes em ati vi-
da des ci en tí fi cas, de sen vol vi men to 
tec no ló gi co e ino va ção, des per tan do 
a vo ca ção ci en tí fi ca dos es tu dan tes. 
Os pro je tos de sen vol vi dos con tri bu- 
em pa ra a for ma ção de re cur sos hu- 
ma nos na re a li za ção de pro je tos que 
en vol vam ino va ção tec no ló gi ca, com 
o ob je ti vo de ace le rar o pro ces so de 
ex pan são do qua dro de pes qui sa do-
res atu an tes na Re gião To can ti na.

Ex ten são
Na ex ten são, as ati vi da des são de-

sen vol vi das pe lo Pro gra ma Ins ti tu ci o- 
nal de Bol sas de Ex ten são (PI BEXT) e 
pe lo Pro gra ma Mais IDH, que es ti mu-
lam a par ti ci pa ção de pro fes so res e 
es tu dan tes no de sen vol vi men to de 
ações jun to às co mu ni da des, pro mo- 
ven do a so ci a li za ção e in te gra ção en- 
tre os co nhe ci men tos aca dê mi cos e 
os sa be res lo cais. Os pro gra mas be ne- 
fi ci am, atu al men te, 40 es tu dan tes, 
com pre vi são de au men to de mais 10 
bol sas do Mais IDH ain da no se gun do 
se mes tre de 2021.

IMPERATRIZ

Othelino destaca importância do Hospital de Amor

O pre si den te da As sem bleia Le gis- 
la ti va do Ma ra nhão, de pu ta do Othe li- 
no Ne to (PC doB), des ta cou a im por- 
tân cia do Hos pi tal de Amor, inau gu ra- 
do nes ta sex ta-fei ra (8), em Im pe ra- 
triz, pa ra a pres ta ção de ser vi ços de
saú de às mu lhe res da Re gião To can ti- 
na e Sul do Ma ra nhão.

A ins ta la ção da uni da de foi ar ti cu- 
la da pe lo se na dor We ver ton Ro cha
(PDT), que des ti nou emen da no va lor
de R$ 40 mi lhões pa ra a sua cons tru- 
ção, em par ce ria com a Pre fei tu ra de
Im pe ra triz, que fez a do a ção do ter re- 
no.

O Hos pi tal de Amor é re fe rên cia no
tra ta men to e pre ven ção do cân cer de
ma ma e de co lo de úte ro, ofe re cen do
aten di men to gra tui to via Sis te ma
Úni co de Saú de (SUS). Além das mo- 
der nas ins ta la ções, du as car re tas fa- 
rão a co ber tu ra mó vel em mais de 40
mu ni cí pi os, le van do aten di men to e

exa mes pre ven ti vos às mu lhe res da
re gião.

Othe li no Ne to dis se que ain da exis- 
te um ín di ce mui to al to de mu lhe res
que mor rem ví ti mas de cân cer, prin- 
ci pal men te, por de sin for ma ção e au- 
sên cia de pre ven ção.

“Es se hos pi tal vai, cer ta men te, sal- 
var mui tas vi das, per mi tin do não só o
tra ta men to, mas fa zen do um tra ba lho
mui to im por tan te de pre ven ção, cui- 
da do e in for ma ção pa ra que me nos
mu lhe res ado e çam e, con se quen te- 
men te, di mi nua o per cen tu al  de mor- 
ta li da de. Pa ra béns ao se na dor We ver- 
ton pe la con cre ti za ção des te so nho,
que sei que não era só seu, mas de to- 
da a Re gião To can ti na”, afir mou o
che fe do Le gis la ti vo ma ra nhen se.

A inau gu ra ção con tou, ain da, com
a pre sen ça do go ver na dor Flá vio Di- 
no, que des ta cou a im por tân cia da
união de es for ços pa ra am pli ar a re de
de saú de pú bli ca na Re gião To can ti na.
“Pa ra be ni zo o se na dor We ver ton por
es sa ini ci a ti va, que per mi te que es sa
re gião avan ce na con quis ta des sa me- 
ta de ser trans for ma da em um po lo de
saú de”, dis se.

A ini ci a ti va de im plan tar o Hos pi tal
de Amor em Im pe ra triz sur giu após
uma vi si ta do se na dor We ver ton Ro- 
cha à se de da uni da de de saú de, em
Bar re tos (SP), on de co nhe ceu su as
ins ta la ções e viu de per to o tra ba lho
de pre ven ção e tra ta men to on co ló gi- 
co de sen vol vi do pe la Fun da ção Pio
XII, man te ne do ra do hos pi tal.

“So nha mos mui to com es se hos pi- 
tal e es ta mos mui to fe li zes por ver mos
es se so nho sen do con cre ti za do. O
Hos pi tal de Amor faz par te de uma
gran de re de do bem, que sal va vi das e,
cer ta men te, va mos tra ba lhar pa ra le- 
var pa ra ou tras ci da des do Ma ra- 
nhão”, de cla rou o se na dor We ver ton
Ro cha.

Tam bém es ti ve ram pre sen tes ao
even to os de pu ta dos es ta du ais Mar co
Au ré lio (PC doB); Antô nio Pe rei ra
(DEM); Ril do Ama ral (So li da ri e da de);
Ri car do Ri os (PDT), Ne to Evan ge lis ta
(DEM); Ana do Gás (PC doB); Ci ro Ne- 
to (PP); Fá bio Bra ga (So li da ri e da de);
Pas tor Ca val can te (PTB); Glal bert Cu- 
trim (PDT); além do pre si den te em
exer cí cio do Se na do, se na dor Ve ne zi- 
a no Vi tal do Rê go (MDB-PB); a se na- 
do ra Eli zi a ne Ga ma (Ci da da nia); de-
pu ta dos fe de rais; pre fei tos; li de ran ças
po lí ti cas da re gião; e re pre sen tan tes
da di re to ria do Hos pi tal de Amor de
Bar re tos.

“É um hos pi tal re fe rên cia, que vai
aju dar a pre en cher uma la cu na, que
exis te em to do o país, que é da aten- 
ção bá si ca à saú de. As mu lhe res de
Im pe ra triz e da Re gião To can ti na ga- 
nham o Hos pi tal de Amor”, as si na lou
o de pu ta do Mar co Au ré lio, par la men- 
tar da re gião.

Hen ri que Pra ta, pre si den te da Fun- 
da ção Pio XII, in for mou que a pre vi- 
são é que o Hos pi tal de Amor co me ce
os aten di men tos em 60 di as e to da a
mão de obra que se rá uti li za da se rá
ca pa ci ta da em Bar re tos. “Nes te pro je- 
to de pre ven ção, o Ma ra nhão es tá ga- 
nhan do 20 anos de ex pe ri ên cia que
Bar re tos te ve, dan do chan ce às mu- 
lhe res na cu ra do cân cer ain da na sua
fa se ini ci al”, com ple tou.

CULTURA

Show em Pedreiras
homenageia João do Vale

PROGRAMAÇÃO TERÁ REALIZAÇÃO DE  SHOW E SARAU POÉTICO

O can tor, com po si tor e po e ta João do Va le se rá ho me- 
na ge a do nes ta se gun da-fei ra (11), no dia em que co me- 
mo ra ria 88 anos. A pro gra ma ção, pro mo vi da pe lo Go- 
ver no do Es ta do, acon te ce em Pe drei ras com a apre sen- 
ta ção de ar tis tas da ci da de, com ofi ci nas de te a tro, show
mu si cal e sa rau poé ti co. O even to se rá re a li za do no Par- 
que João do Va le, equi pa men to es ta du al re cen te men te
inau gu ra do na ci da de de Pe drei ras. Na pro gra ma ção es- 
tá pre vis ta a re a li za ção de show e sa rau poé ti co, a par tir
das 18h, com a par ti ci pa ção de ar tis tas lo cais. O re per tó- 
rio se rá com pos to por re lei tu ras de su ces sos, co mo Car- 
ca rá, Na Asa do Ven to, Pe ba na Pi men ta, Pi sa na Fulô e
mui to mais. A ideia é ce le brar a ri ca obra mu si cal de um
dos mai o res com po si to res bra si lei ro. Pe la ma nhã e tar- 
de, a atriz Ja que li ne Le mos co man da a ofi ci na de te a tro
“Men te sã, cor po são”.

O Par que João do Va le é um cen tro cul tu ral com di ver- 
sas atra ções. Pos sui um me mo ri al em ho me na gem ao
can tor, bi bli o te ca, es co la de mú si ca, 4 pra ças te má ti cas,
brin que dos in te ra ti vos, res tau ran te, au di tó rio, aca de- 
mia ao ar li vre, qua dras es por ti vas e um Cen tro de Re fe- 
rên cia da Ju ven tu de do Mé dio Me a rim.

Nas ci do na ci da de de Pe drei ras em 1933, João do Va le
compôs mú si cas que mar ca ram a can ção po pu lar bra si- 
lei ra. Par ti ci pou do show Opi nião em 1964, con si de ra do
um dos es pe tá cu los mais im por tan tes na mú si ca po pu- 
lar bra si lei ra. De le par ti ci pou ao la do de Zé Ké ti e Na ra
Leão, tor nan do-se co nhe ci do prin ci pal men te pe lo su- 
ces so de sua mú si ca Car ca rá, a mais mar can te do es pe- 
tá cu lo, que lan çou Ma ria Bethâ nia co mo can to ra. Em
1982 gra vou seu se gun do dis co, ao la do de Chi co Bu ar- 
que, que, no ano an te ri or, ha via pro du zi do o LP João do
Va le con vi da, com par ti ci pa ções de Na ra Leão, Tom Jo- 
bim, Gon za gui nha e Zé Ra ma lho. Em 1994, Chi co Bu ar- 
que vol tou a re ve ren ci ar o ami go, reu nin do ar tis tas pa ra
gra var o dis co João Ba tis ta do Va le, prê mio Sharp de me- 
lhor dis co re gi o nal. João do Va le fa le ceu em São Luís no
dia 06 de de zem bro de 1996.

MONTE CASTELO

Mais de 600 atendimentos
no Saúde na Praça

FORAM OFERECIDOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES .

O Go ver no do Es ta do re a li zou, nes ta sex ta-fei ra (8),
na Pra ça Mes tre Antô nio Vi ei ra (Mon te Cas te lo), a 4ª edi- 
ção do Saú de na Pra ça, des ta vez com fo co na saú de
men tal. No to tal, fo ram 637 aten di men tos em di ver sos
ser vi ços. Re a li za da pe la Se cre ta ria de Es ta do da Saú de
(SES), a ação con tou com a par ce ria da Em pre sa Ma ra- 
nhen se de Ser vi ços Hos pi ta la res (EM SERH).

Fo ram ofe re ci dos ser vi ços de con sul tas psi quiá tri cas
e aten di men to psi co ló gi co, além de afe ri ção de pres são
e gli ce mia, tes tes rá pi dos, exa me pre ven ti vo, va ci na ção
e ava li a ção nu tri ci o nal. Tam bém hou ve tri a gem ci rúr gi- 
ca nas áre as de gi ne co lo gia, ci rur gia ge ral e uro lo gia.

O se cre tá rio de Es ta do da Saú de, Car los Lu la, acom- 
pa nhou os aten di men tos. “Es ta mos ofe re cen do, atra vés
des ta edi ção, um cui da do es pe ci al à saú de men tal, in- 
ves tin do em ser vi ços que aju dem a po pu la ção a com- 
pre en der a im por tân cia de cui dar da men te as sim co mo
se cui da do cor po. É uma ati vi da de que tam bém fa ci li ta
o aces so a pro ce di men tos es pe ci a li za dos”, dis se Car los
Lu la.

A di re to ra ge ral do Hos pi tal Ni na Ro dri gues, Ga bri el le
Ro ma nhol, co men tou que a ação é tam bém em alu são
ao Dia Mun di al da Saú de Men tal, 10 de ou tu bro. “Es sa
ação acon te ce no nos so ter ri tó rio, on de es tá lo ca li za do
o hos pi tal Ni na Ro dri gues e on de es tão con cen tra dos
tam bém de mais os ser vi ços de saú de men tal do Es ta do,
pa ra que a po pu la ção en ten des se tam bém que o hos pi- 
tal faz par te des sas ati vi da des que po dem ge rar pre ven- 
ção. A gen te sai do Ni na Ro dri gues e vem até a co mu ni- 
da de pa ra que eles co nhe çam um pou co des ses ser vi- 
ços”, dis se.

São Luís, segunda-feira, 11 de outubro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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A Secretaria de Estado da Saúde – SES, torna público que REQUEREU junto a Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, em 27/09/2021 a Licença de Operação do Hospital Materno 

Infantil de Imperatriz, situado na Rua Coriolano Milhomem, nº 42, no município de Imperatriz/MA, com a 

finalidade de regularização do Hospital, conforme dados constantes no processo n°188462/2021.

São Luís (MA), 05 de outubro de 2021

Erick Goiabeira Feques

Superintendente da Secretaria Adjunta de Engenharia e Manutenção

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SECRETARIA ADJUNTA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO
COMUNICAÇÃO

A Secretaria de Estado da Saúde – SES, torna público que REQUEREU junto a Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, em 20/09/2021 a Licença de Operação do Hospital de Lago 

da Pedra, situado na Rua Sete de Setembro, no município de Lago da Pedra/MA, com a finalidade de 

regularização do Hospital, conforme dados constantes no processo n°182234/2021.

São Luís (MA), 05 de outubro de 2021

Erick Goiabeira Feques

Superintendente da Secretaria Adjunta de Engenharia e Manutenção

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SECRETARIA ADJUNTA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO
COMUNICAÇÃO

A Secretaria de Estado da Saúde – SES, torna público que REQUEREU junto a Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, em 26/08/2021 a Licença de Operação do Hospital de 

Pinheiro, situado na MA 006, s/n, no município de Pinheiro/MA, com a finalidade de regularização do 

Hospital, conforme dados constantes no processo n°164230/2021.

São Luís (MA), 05 de outubro de 2021

Erick Goiabeira Feques

Superintendente da Secretaria Adjunta de Engenharia e Manutenção

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SECRETARIA ADJUNTA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO
COMUNICAÇÃO

A Secretaria de Estado da Saúde – SES, torna público que REQUEREU junto a Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, em 30/09/2021 a Licença de Operação do Hospital da Ilha, 

situado na Av. São Luís Rei de França, nº 10913, no município de São Luís/MA, com a finalidade de 

regularização do Hospital, conforme dados constantes no processo n°191503/2021.

São Luís (MA), 05 de outubro de 2021

Erick Goiabeira Feques

Superintendente da Secretaria Adjunta de Engenharia e Manutenção

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SECRETARIA ADJUNTA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO
COMUNICAÇÃO

A Secretaria de Estado da Saúde – SES, torna público que REQUEREU junto a Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, em 23/09/2021 a Licença de Operação do Hospital de 

Timon, situado Avenida Luis Firmino de Sousa, nº 2258, no município de Timon/MA, com a finalidade de 

regularização do Hospital, conforme dados constantes no processo n°186075/2021.

São Luís (MA), 05 de outubro de 2021

Erick Goiabeira Feques

Superintendente da Secretaria Adjunta de Engenharia e Manutenção

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SECRETARIA ADJUNTA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO
COMUNICAÇÃO

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 GLOBAL, 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 CSL/UEMA

ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

DATA HORA PROCESSO

25/10/2021 09h30 Nº 13500/2021 Pregão Eletrônico nº 042/2021

Objeto: Aquisição de equipamentos para academias ao ar livre - Convênio nº 879055/2018 -
UEMA/MDS/CEF.

GEMASA GRANJAS ESPECIAIS DO MARANHÃO S.A 
CNPJ: (MF) 06.699.599/0001-80 

RELATÓRIO DA DIRETORIA - Senhores Acionistas: Em atenção às disposições legais 
e estatutárias estamos submetendo à apreciação de V. Sas. Balanço Patrimonial e 
demais Demonstrações Contábeis, acompanhadas das notas explicativas, relativas ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2020. Colocamo-nos ao inteiro dispor de V. Sas. 
para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.  

Bacabeira (MA), 31 de julho de 2021  
A Diretoria 

BALANÇO PATRIMONIAL - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019  
(Valores expressos em reais) 

Ativo 
Nota 

Explic. 
31/12/2020 31/12/2019 

Circulante  66.951,91 241.214,42 
Caixa e Equivalentes de Caixa  24.368,21 - 
Clientes  22.814,28 - 
Estoques 4 - 218.914,70 
Impostos e Contrib. a 
Recuperar 

 
19.769,42 22.299,72 

Não Circulante  4.770.728,46 15.233.304,27 
Realizável a longo prazo  480.161,84 486.645,52 
  Partes relacionadas  480.161,84 486.645,52 
Imobilizado 5 4.290.566,62 7.424.896,74 
Despesas Pré-operacionais  - 7.321.762,01 
Total do Ativo  4.837.680,37 15.474.518,69 

 

Passivo e Patrimônio Líquido 
Nota 

Explic. 
31/12/2020 31/12/2019 

Circulante  15.552,84 13.823,58 
Obrigações Sociais e 
Trabalhistas 

6 5.075,37 1.538,34 

Obrigações fiscais  10.477,47 12.285,24 
Não Circulante  4.760.618,96 10.268.903,13 

Partes Relacionadas 7 545.816,77 455.945,17 
Obrigações Fiscais  1.881,60 10.286,16 
Debêntures 8 4.212.920,59 9.802.671,80 

Patrimônio Líquido  61.508,57 5.191.791,98 
Capital Social 9 5.836.095,00 5.836.095,00 
Prejuízos Acumulados  (5.774.586,43) (644.303,02) 

Total do Passivo e Patr. 
Líquido 

  
4.837.680,37 

 
15.474.518,69 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Exercícios 
Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em reais) 

  Capital Prejuízos 
Total 

  Social Acumulados 
Saldo em 31/dez/2018 5.836.095,00 (612.064,48) 5.224.030,52 

Prejuízo líquido do 
exercício  (32.238,54) (32.238,54) 

Saldo em 31/dez/2019 5.836.095,00 (644.303,02) 5.191.791,98 
Ajustes de Exercícios 
Anteriores  (3.481.051,18) (3.481.051,18) 
Prejuízo líquido do 
exercício - (1.649.232,23) (1.649.232,23) 

Saldo em 31/dez/2020 5.836.095,00 (5.774.586,43) 61.508,57 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
 
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Exercícios Findos em 31 de dezembro 

de 2020 e 2019 (Valores expressos em reais) 
  31/12/2020 31/12/2019 
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais   

Prejuízo líquido do exercício (1.649.232,23) (32.238,54) 
Depreciação e amortização 1.352.971,56 - 

Prejuízo do Exercício Ajustado (296.260,67) (32.238,54) 
(Aumento) Redução nas Contas do Ativo   

Clientes (22.814,28) 46.965,88 
Estoques 218.914,70 (218.914,70) 
Impostos e Contribuições a Recuperar 2.530,30 (3.283,65) 

 198.630,72 (175.232,47) 
Aumento (Redução) nas Contas do Passivo   

Fornecedores - (44.700,00) 
Obrigações Sociais e Trabalhistas 3.537,03 (137,44) 
Obrigações Fiscais (1.807,77) 12.285,24 

 1.729,26 (32.552,20) 
Recursos Líquidos das Atividades 
Operacionais (95.900,69) (240.023,21) 
Fluxo de Caixa das Atividades de 
Investimentos   
   Partes Relacionadas 6.483,68 - 
   Aquisições de bens do Imobilizado 32.318,18 - 
   Aquisição de Ativo Biológico - (32.318,18) 
Recursos Líquidos das Atividades de 
Investimentos 38.801,86 (32.318,18) 
Fluxo de Caixa das Atividades de 
Financiamentos   

Obrigações Tributárias (8.404,56) (4.595,36) 
Partes Relacionadas 89.871,60 276.936,75 

Recursos Líquidos das Atividades de 
Financiamentos 81.467,04 272.341,39 
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa 24.368,21 - 
Caixa e Equivalentes de caixa no início do 
exercício - - 
Caixa e Equivalentes de caixa no fim do exercício 24.368,21 - 
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 24.368,21 - 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis 
Roberto Sores Pessoa Junior - Diretor Presidente 

Manoel Delmar da Gama - Contador - RS nº 028449/O-6-T-CE 
 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 
1- Contexto operacional 
A companhia tem como atividade preponderante a avicultura, suinocultura, piscicultura 
e bovinocultura industriais e comerciais. 
2- Apresentação das demonstrações financeiras 

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e disposições complementares da CVM – Comissões de Valores 
Mobiliários.  
 
3. Sumário das principais práticas contábeis 
a) Apuração do resultado 
O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de 
competência de exercícios. 
b) Estoques 
Os estoques são registrados pelo custo médio de aquisição ou produção, que são 
inferiores aos valores de realização líquida e não excedem o valor de mercado, conforme 
descrito na nota explicativa nº 4.  
c) Imobilizado 
Está demonstrado ao custo de aquisição. 
4- Estoques 

 2020 2019 
Aves para venda  108.000,88 
Ração  110.913,82 
Total - 218.914,70 

 
5- Imobilizado 

  2020 2019 
Terrenos  7.712,89 7.712,89 
Obras Prelimin. e complementares 114.457,43 274.697,81 
Obras Civis  2.841.519,44 3.706.329,70 
Máquinas, Equip. e Instalações 1.326.231,02 3.248.671,16 
Veículos  - 153.617,00 
Móveis e Utensílios  645,84 1.550,00 
Ativo Biológico  - 32.318,18 
Total  4.290.566,62 7.424.896,74 
 

6- Obrigações Sociais e Trabalhistas  

 2020 2019 
INSS a Recolher 1.119,18 1.109,39 
Contrib. Sindical a Recolher - 63,86 
FGTS a Recolher 376,20 365,09 
Salários a Pagar 3.579,99 - 
Total 5.075,37 1.538,34 

 
7- Partes Relacionadas  

  2020 2019 
Roberto Soares Pessoa Junior 507.134,34 441.903,15 
Empreend .Imob..Imp.ResVI SPE Ltda 31.999,72 11.952,25 
Outros  6.682,71 2.089,77 
Total  545.816,77 455.945,17 

 
8- Debêntures  

  2020 2019 
Debêntures Conversíveis 3.337.653,83 7.750.194,73 
Debêntures não Conversíveis 875.266,76 2.052.477,07 
Total  4.212.920,59 9.802.671,80 

 
9- Capital Social 
O capital social subscrito e integralizado de R$ 5.836.095,00 está composto de 5.836.095 
ações nominativas sem valor nominal, sendo 2.804.072 ordinárias, 11 preferenciais 
classe “A”, 92.117 preferenciais classe “B” e 2.939.895 preferenciais classe “C”. 
 
10- Receita Operacional líquida 

 2020 2019 
Venda de Frangos 191.087,06 244.554,91 
ICMS (13.376,50) (16.703,66) 
Total 177.710,56 227.851,25 

ROBERTO SORES PESSOA JUNIOR - Diretor Presidente 
MANOEL DELMAR DA GAMA - CONTADOR - RS nº 028449/0-6-T-C-S-M 

 
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS 
Aos  
Administradores e Acionistas da  
GEMASA Granjas Especiais do Maranhão S.A.  
Bacabeira – MA  
Opinião  
Examinamos as demonstrações contábeis individuais da GEMASA Granjas Especiais do 
Maranhão S.A. (“Companhia”) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis.  
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam, 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
GEMASA Granjas Especiais do Maranhão S.A. em 31 de dezembro de 2020, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.  
Base para opinião  
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo 
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador 
e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião.  
Ênfase  
Continuidade operacional  
Durante o exercício de 2020 a Companhia efetuou a venda de todo os seus estoques, 
baixou o saldo existente de despesas pré-operacionais, estando com suas atividades 
paralisadas nesse momento. As demonstrações financeiras foram elaboradas 
considerando a continuidade da Companhia.  
Outros assuntos  
Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, apresentado 
para fins de comparação, foram auditados por outros auditores independentes que 
emitiram relatório sem ressalva datado de 31 de março de 2020. 
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações 
contábeis  
A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis 

HIGHLINE DO BRASIL II INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, CNPJ: 27.902.165/0001-05, 
torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Santa Luzia/MA, a Dispensa de 
Licenciamento Ambiental DLA nº 009/2021 com validade 30/09/2023 para atividade de ESTAÇÃO DE RÁDIO 
BASE E MICROONDAS – ERB (site MALZX003_4S-MAS074) Tipologia – 36.01 – Telefonia Móvel Celular, 
localizada no Povoado Brejo dos Caboclos – Sitio Campo Verde – Zona Rural, Santa Luzia/MA. 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS MA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 020/2021 PMODC O muni-
cípio de Olho d’Água das Cunhas/MA, através da Prefeitura Municipal de Olho d’Água das 
Cunhas /MA, CNPJ: 06.014.005/0001-50, por meio do Pregoeiro da Comissão Permanente de 
Licitação, designado pelo portaria nº 029/2021 de 01 janeiro de 2021, torna público para co-
nhecimento dos interessados que com base na Lei nº 10.520/02, decreto nº 10.024/2019, lei nº 
123/06 e suas alterações dadas pela lei nº 147/2014 e aplicado subsidiariamente no que coube-
rem a Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes à espécie, que fará licitação na modalidade 
Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, Pregão Eletrônico SRP nº 020/2021, 
tendo como objeto a aquisição de ambulância tipo A de simples remoção para atender as neces-
sidade da secretaria municipal de saúde de Olho D’água das Cunhas MA, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. A realização do certame está 
prevista para o dia 21/10/2021 às 10:00hs (horário local). O recebimento das propostas, aber-
tura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: www.licitanet.
gov.br – Prefeitura de Olho d’Água das Cunhas -MA. O edital completo está a disposição dos 
interessados nos sites: www.olhodaguadascunhas.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais pode-
rão ser obtidos através do e-mail: cplodc@gmail.com. Pregoeiro Oficial:  EVANDRO SOUSA 
BARBOSA.  Olho d’Água das Cunhas /MA, 06 de outubro de 2021. EVANDRO SOUSA 
BARBOSA Pregoeiro Oficial

              São Luís, 11 de outubro de 2021

A AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS – MOB/MA, através de 
seu Pregoeiro Oficial, designado pela Portaria nº 188, de 28 de julho de 2021, torna público que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, cujo objeto é a contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento, operação, manutenção e 
guarda da frota de ônibus pertencentes à Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços 
Públicos – MOB, que serão destinados a execução do Projeto Expresso do Trabalhador, conforme 
rotas, horários e especificações constantes no Edital, na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, subsidiariamente à Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, 
aplicando-se também, os procedimentos determinados pela Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014, Lei Estadual nº 
9.529 de 23 de dezembro de 2011 e Lei Estadual nº 10.403 de 29 de dezembro de 2015. A sessão de 
abertura dos envelopes ocorrerá às 14h, do dia 26 de outubro de 2021, na Sede da MOB/MA, situada 
na Rua Chapadinha, nº 03, Quadra 41, Ed. Caracas – Quintas do Calhau – CEP: 65.072-852, nesta 
Capital. O Edital e seus anexos estão a disposição dos interessados, no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, 
das 13h às 18h, onde poderão ser obtidos, desde que tragam CD/DVD ou Pen Drive para gravação dos 
arquivos e consultados gratuitamente. O Edital também se encontra à disposição dos interessados no 
endereço eletrônico www.mob.ma.gov.br, no menu Edital/Licitação. Para informações adicionais, no 
mesmo endereço ou pelo e-mail: cslmob@mob.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 3254-0347.

São Luís - MA, 08 de outubro de 2021
Cícero Eugênio Oliveira Sousa
Pregoeiro Oficial - CSL/MOB/MA

ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 – CSL/MOB/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177661/2021-MOB/MA

A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE – STC, através de sua Pregoeira, 

instituída pela Portaria Nº 044 de 27 de julho de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) em 30 

de julho de 2021, leva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão 

Presencial do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, às 14h30, do dia 29 de outubro de 2021. EM 

VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19 E COM O INTUITO DE NÃO OCASIONAR AGLOMERAÇÃO 

A SESSÃO OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DA SEGEP - 4º ANDAR, AV. JERÔNIMO DE 

ALBUQUERQUE, EDIFÍCIO CLODOMIR MILET, S/N, CALHAU - SÃO LUÍS/MA, CEP: 65074-220. A 

STC tem como objetivo a aquisição de equipamentos de informática destinados a atender às 

necessidades da Secretaria de Estado de Transparência e Controle - STC no exercício de suas atividades 

conforme condições e especificações constantes nos lotes I, II, III do Termo de Referência, na forma da 

Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 3.555/2000 de 08 de agosto de 2000, 

Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de 

agosto de 2014, Lei Estadual nº 9.529, de 23 de dezembro de 2011 e da Lei Estadual nº 10.403, de 29 de 

dezembro de 2015, e suas alterações, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, com 

participação exclusiva de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – ME/EPP. Este edital e seus 

anexos estão à disposição dos interessados na Comissão Setorial de Licitação - CSL/STC, na rua 44 

(Mexiana), Quadra 18, nº 35 – Calhau, de segunda a sexta-feira, no horário compreendido das 14h às 

18h, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente ou por intermédio do site de Compras 

Governamentais do Estado do Maranhão, http://www.compras.ma.gov.br. Caso o Edital seja retirado na 

STC, o licitante deverá trazer um CD-ROM ou Pen Drive onde serão gravados o Edital e seus Anexos. 

Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço.

São Luís (MA), 08 de outubro de 2021

LUCIA AURELIA RIBEIRO NETA

Pregoeira STC

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 - CSL/STC
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privadas para o movimento Meninas Ocupam em SP, MA, PI e BA

PA TRÍ CIA CU NHA

Fa ke News

SOCIAL

Meninas ocupam
lugares estratégicos

E
n quan to mui tas cri an ças vão
apro vei tar o dia ga nhan do
pre sen tes, brin can do ou mes- 
mo sem es sas coi sas, com o

dia pas san do em bran co, ou tras me- 
ni nas, des de o iní cio do mês vão ocu- 
par lu ga res e lo cais es tra té gi cos, car- 
gos pú bli cos e pri va dos, em or ga ni za- 
ções e veí cu los de co mu ni ca ção du- 
ran te to do es te mês de ou tu bro, pa ra
cha mar aten ção pa ra a ne ces si da de
de de sen vol ver o po ten ci al das me ni- 
nas.

11 de ou tu bro é o Dia In ter na ci o nal
da Me ni na e Dia Es ta du al da Me ni na,
es ta be le ci do pe la Or ga ni za ção das
Na ções Uni das no fi nal de 2011. 

O in tui to é re co nhe cer os di rei tos
das me ni nas e os de sa fi os úni cos que
elas en fren tam em to do o mun do.

Se gun do a ONG Plan In ter na ti o nal
Bra sil es se ges to sim bó li co tem co mo
ob je ti vo cri ar opor tu ni da des sig ni fi- 
ca ti vas pa ra as me ni nas par ti ci pa rem
em lu ga res on de tra di ci o nal men te
não são vis tas nem ou vi das, pa ra ilus- 
trar o di rei to de to das as me ni nas de
aces sar as mes mas opor tu ni da des
que me ni nos e adul tos. 

As sim co mo no ano pas sa do, al gu- 
mas ocu pa ções tam bém es ta rão no
es pa ço di gi tal, es pe ci al men te em per- 
fis de re des so ci ais. 

Em São Luís, elas ocu pa rão lu ga res
na  Se cre ta ria de Di rei tos Hu ma nos e
Par ti ci pa ção Po pu lar (pre sen ci al); nas
 re des so ci ais do Go ver no do Es ta do

do Ma ra nhão, com o go ver na dor Fla- 
vio Di no; nas re des so ci ais de di gi tais
in flu en cers co mo Helô Ba ta lha, Ca rol
Al ves, Ka rol Bar ros;  no Ban co Mer ce-
des (pre sen ci al); no Ins ti tu to Fe de ral
de Edu ca ção, Ci ên cia e Tec no lo gia do
Ma ra nhão – IF MA (pre sen ci al); na
Pre fei tu ra de São Luís;  na As sem bleia
Le gis la ti va do Es ta do do Ma ra nhão
(ALE MA) – Ga bi ne te da De pu ta da Es- 
ta du al Da ni e la Te ma e TV As sem bleia
(pre sen ci al); na Se cre ta ria de Edu ca- 
ção do Go ver no do Es ta do do Ma ra- 
nhão – SE DUC (pre sen ci al); na De fen- 
so ria Pú bli ca (pre sen ci al);  na De le ga- 
cia de Pro te ção à Cri an ça e ao Ado les- 
cen te – DP CA (pre sen ci al); e ain da em
es pa ços de Co dó, Tim bi ras, Pe ri to ró.

Três meninas assumirão cargos de liderança no MP

A PROMOTORA DE JUSTIÇA KARLA ADRIANA OPUCA A DIRETORIA DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO.

No Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra- 
nhão (MP MA), três me ni nas as su mi- 
rão car gos de li de ran ça: uma ocu pa rá
a ca dei ra do pro cu ra dor-ge ral de jus- 
ti ça, Edu ar do Ni co lau; ou tra fi ca rá no
lu gar da di re to ra da Es co la Su pe ri or
do MP MA, Kar la Adri a na Fa ri as Vi ei ra;
e uma ter cei ra as su mi rá a co or de na- 
ção do Cen tro de Apoio Ope ra ci o nal
da In fân cia e Ju ven tu de (CA Op In fân- 
cia) no lu gar do co or de na dor Gleud- 
son Ma lhei ros.

Além dis so, o MP MA es tá com a  ex- 
po si ção co le ti va “Ser Me ni na: Di rei to
à vi da, des co ber tas e con quis tas” com
tra ba lhos que reú nem obras dos es tu- 
dan tes do Cen tro de En si no Ma ria Jo- 
sé Ara gão, da Ci da de Ope rá ria, e da
Fun da ção Jus ti ça e Paz se Abra ça rão,

pro du zi das em ofi ci na mi nis tra da pe- 
la ar tis ta plás ti ca e ar qui te ta Cláu dia
So pas.

Uma par ce ria com a Fun da ção Jus- 
ti ça e Paz se Abra ça rão, lo ca li za da no
bair ro da Ci da de Olím pi ca, na ca pi tal
ma ra nhen se, pro por ci o nou um se- 
gun do gru po de obras. 

As quin ze jo vens reu ni das na ofi ci- 
na, to das mo ra do ras da ma cror re gião
de São Luís, com ida de en tre 11 e 25
anos, são aten di das pe lo pro je to Me- 
ni na Ci da dã. O pro je to é fo ca do no
em po de ra men to de me ni nas, na lu ta
por di rei tos, ar te e cul tu ra e em te mas
co mo a po bre za mens tru al, uma
ques tão de saú de pú bli ca que afe ta
di re ta men te a vi da es co lar das me ni- 
nas.

O es tu do glo bal “Ver da des e Men ti- 
ras – As me ni nas na era da de sin for- 
ma ção e das fa ke news”, se con cen-
trou em en ten der o im pac to da de sin- 
for ma ção e das fa ke news as so ci a do a
um olhar de gê ne ro e mos trou que
87% das me ni nas dis se ram que as fa- 
ke news afe ta ram ne ga ti va men te su as
vi das. 

O mo vi men to Me ni nas Ocu pam
tam bém faz par te da cam pa nha Me- 
ni nas pe la Igual da de. No país, o es tu-
do apon tou que 72% das par ti ci pan- 
tes re ce be ram al gu ma fa ke news so-
bre a pan de mia; 32% acre di ta ram em
uma fa ke news so bre a Co vid-19 e 22%
ques ti o na ram a ne ces si da de de to mar
a va ci na.

SÃO LUÍS

Capital tem poucos
adultos acima do peso

11 DE OUTUBRO É O DIA  DA PREVENÇÃO DA OBESIDADE

Nes ta se gun da-fei ra, dia 11 de ou tu bro, é ce le bra do o
Dia Na ci o nal da Pre ven ção da Obe si da de. A da ta foi cri- 
a da atra vés da Lei nº 11.721/2.008 com o in tui to de
cons ci en ti zar a po pu la ção so bre a im por tân cia da pre- 
ven ção da obe si da de e dos ris cos des sa do en ça, além de
ten tar que brar os es tig mas do pe so e re tra tar so ci al men- 
te a obe si da de de for ma jus ta e in for ma ti va.

A obe si da de se con fi gu ra co mo um acú mu lo de gor- 
du ra no cor po cau sa do por uma in ges tão de ali men tos
mui to su pe ri or ao gas to ener gé ti co. A Bi bli o te ca Vir tu al
em Saú de con ta que as pes so as ca rac te ri za das co mo
obe sas pos su em mais chan ces de de sen vol ver do en ças
co mo di a be tes, pro ble mas na ar ti cu la ção, pres são al ta
ou até mes mo cân cer. Pa ra de ter mi nar a obe si da de, é
ne ces sá rio cal cu lar o Ín di ce de Mas sa Cor po ral (IMC)
di vi din do o pe so em kg pe lo qua dra do da al tu ra da pes- 
soa em me tros e, ca so o re sul ta do se ja en tre 18,5 e 24,9, a
pes soa es tá no pe so de se ja do, mas, se for 30 ou mais, a
pes soa es tá obe sa.

De acor do com os da dos da pes qui sa da Vi gi lân cia de
Fa to res de Ris co e Pro te ção pa ra Do en ças Crô ni cas por
Inqué ri to Te lefô ni co (VI GI TEL) de 2020, São Luís é a ca- 
pi tal bra si lei ra com o me nor ín di ce de adul tos aci ma do
pe so, com 55,9% da po pu la ção mai or de 18 anos com o
IMC aci ma de 25 kg/m2. A ci da de tam bém pos sui o se- 
gun do me nor ín di ce de ho mens adul tos aci ma do pe so,
com 54,2%, per den do ape nas pa ra Sal va dor.

Em re la ção aos adul tos com IMC aci ma de 30 kg/m2,
ou se ja, os que já so frem de obe si da de, São Luís é a ca pi- 
tal com o se gun do me nor ín di ce en tre a po pu la ção aci- 
ma de 18 anos, com 16,8% já es tan do na fai xa da obe si- 
da de, per den do pa ra Goi â nia. A ca pi tal ma ra nhen se
pos sui o se gun do me nor ín di ce de ho mens adul tos obe- 
sos, com 14,1%, mas a po pu la ção adul ta fe mi ni na é a vi- 
gé si ma mai or en tre as ca pi tais, com 18.9%.

PREÇOS

Variação de 290% em
pesquisa do Procon

A PESQUISA FOI REALIZADA ENTRE OS DIAS 4 E 7 DE OUTUBRO.

O Ins ti tu to de Pro mo ção e De fe sa do Ci da dão e Con- 
su mi dor do Ma ra nhão (Pro con/MA) re a li zou um le van- 
ta men to de pre ços de pre sen tes com fo co no Dia das
Cri an ças e cons ta tou uma va ri a ção de até 290,28% nos
va lo res de brin que dos e ou tros itens in fan tis. O le van ta- 
men to foi re a li za do en tre os di as 4 e 7 de ou tu bro, em es- 
ta be le ci men tos de São Luís.

A pre si den te do ór gão, Ka ren Bar ros, res sal tou a im- 
por tân cia de pes qui sar an tes de ir às com pras. “A di fe- 
ren ça de pre ços po de ser mui to gran de de um es ta be le- 
ci men to pa ra ou tro, en tão dá pa ra o con su mi dor eco no- 
mi zar bas tan te se fi zer es sa com pa ra ção”, des ta cou.

Os itens pes qui sa dos fo ram di vi di dos nas ca te go ri as
Jo gos de Ta bu lei ro, La zer, Bo ne cos, Que bra-Ca be ças,
Con so les e Ga mes. A mai or va ri a ção en con tra da foi no
pre ço da bo ne ca Bar bie (sim ples), que cus ta R$ 109,24
na Be Toys, do Tro pi cal Shop ping, e R$ 27,99, na Le Bis- 
cuit do Shop ping da Ilha.

Na ca te go ria Jo gos de Ta bu lei ro, o jo go Ge nius po de
ser en con tra do a R$ 249,99 na PB KIDS da Ave ni da Ho- 
lan de ses e Ri Happy do Shop ping da Ilha, e a R$ 77,89 na
Be Toys do Tro pi cal Shop ping.

Já en tre os itens de la zer, é pos sí vel en con trar di fe ren- 
ça de até 182,30% no pre ço da bi ci cle ta aro 12, que sai
por R$ 649 na Ri Happy do Shop ping da Ilha, e na Le Bis- 
cuit, no mes mo shop ping, cus ta R$ 229,90.

São Luís, segunda-feira, 11 de outubro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Segundo estudos realizados pela Petrobras, as bacias Pará-Maranhão e de Barreirinhas
estão entre as prioridades da empresa para a perfuração de poços de petróleo

• Edi tal nº 41/2021: Ci ên ci as Agrá ri -
as/Me di ci na Ve te ri ná ria (Clí ni ca e Ci -
rur gia Ani mal) (1);
• Edi tal nº 42/2021: Ci ên ci as Exa tas e
da Ter ra/Quí mi ca (Quí mi ca ge ral,
Quí mi ca Or gâ ni ca) (1); Ci ên ci as Exa -
tas e da Ter ra/Quí mi ca (Quí mi ca ge -
ral, Quí mi ca Ana lí ti ca) (1); Ci ên ci as
Exa tas e da Ter ra/As tro no mia/Fí si ca
(3); Ci ên ci as Exa tas e da Ter ra/Ma te -
má ti ca (4);
• Edi tal nº 43/2021: Ci ên ci as Hu ma -
nas/Ge o gra fia (Ge o gra fia e En si no,
Es tá gio Su per vi si o na do) (1); Ci ên ci as
Hu ma nas/Ge o gra fia (Ge o gra fia Fí si -
ca) (1);
• Edi tal nº 44/2021: Ci ên ci as Hu ma -
nas/Edu ca ção/Edu ca ção (Cur rí cu los
es pe cí fi cos pa ra ní veis e ti pos de edu -
ca ção) (1); Ci ên ci as Hu ma nas/Edu ca -

ção/Edu ca ção (Psi co lo gia Edu ca ci o -
nal) (2); Ci ên ci as So ci ais Apli ca -
das/Ad mi nis tra ção (Ci ên ci as Con tá -
beis) (1); En ge nha ri as/En ge nha ri as
I/En ge nha ria Ci vil (Ma te ri ais e Com -
po nen tes de Cons tru ção) (1); En ge -
nha ri as/En ge nha ri as I/En ge nha ria
Ci vil (En ge nha ria Hi dráu li ca) (1); En -
ge nha ri as/En ge nha ri as I/En ge nha ria
Ci vil (Es tru tu ras) (1); En ge nha ri -
as/En ge nha ri as I/En ge nha ria Ci vil
(Me câ ni ca das Es tru tu ras) (1);
• Edi tal nº 45/2021: Ci ên ci as Bi o ló gi -
cas/Ci ên ci as Bi o ló gi cas I/Bi o lo gia
Ge ral (1); Ci ên ci as Exa tas e da Ter -
ra/Ma te má ti ca/Pro ba bi li da de e Es ta -
tís ti ca/Ma te má ti ca (1) e Ci ên ci as
Agrá ri as/Ci ên ci as Agrá ri as I/En ge -
nha ria Agrí co la (1).

Pro ce di men tos pa ra par ti ci -
pa ção

• Edi tal nº 41/2021: se le ti vo.cca@ue -
ma sul.edu.br;
• Edi tal nº 42/2021: se le ti -
vo.ccent@ue ma sul.edu.br;
• Edi tal nº 43/2021: se le ti -
vo.cchsl@ue ma sul.edu.br;
• Edi tal nº 44/2021: se le ti vo.cchs -
tl@ue ma sul.edu.br;
• Edi tal nº 45/2021: se le ti -
vo.ccanl@ue ma sul.edu.br.

PETRÓLEO NO MARANHÃO

Petrobras vai perfurar
poços em Barreirinhas

A
Pe tro bras pla ne ja in ves tir
cer ca de R$ 8 bi lhões na per- 
fu ra ção de po ços na mar gem
equa to ri al do Bra sil, nos pró- 

xi mos cin co anos, e as ba ci as Pa rá-
Ma ra nhão e de Bar rei ri nhas es tão en- 
tre as pri o ri da des da em pre sa.

O anún cio do in ves ti men to foi fei to
pe la Pe tro bras no even to “Pe tro bras:
Mar gem Equa to ri al Bra si lei ra”, re a li- 
za do em Bra sí lia (DF) na úl ti ma quar- 
ta-fei ra (6).

A Fe de ra ção das In dús tri as do Es ta- 
do do Ma ra nhão (FI E MA) foi uma das
en ti da des con vi da das; e tam bém in- 
di cou a Agên cia Es pa ci al Bra si lei ra,
que foi re pre sen ta da pe lo seu pre si- 
den te Car los Mou ra. “A Mar gem
Equa to ri al bra si lei ra é um dos mai o- 
res in ves ti men tos pa ra a in dús tria do
pe tró leo no pla ne ta. A Pe tro bras mos- 
trou nes sa reu nião, que es sa ba cia é
pri o ri da de”, afir mou o pro fes sor Alan
Kar dec Bar ros, con sul tor da FI E MA e
ex-Di re tor-ge ral da Agên cia Na ci o nal
do Pe tró leo, Gás Na tu ral e Bi o com- 
bus tí veis (ANP), que re pre sen tou a FI- 
E MA no en con tro.

Se gun do es tu dos re a li za dos pe la
Pe tro bras as ba ci as se di men ta res da
mar gem equa to ri al bra si lei ra, que en- 
glo ba as ba ci as – da Foz do Ama zo nas,
Pa rá-Ma ra nhão /Bar rei ri nhas e Po ti- 
guar – mos tram se me lhan ças com
des co ber tas fei tas no Gol fo da Gui né,
na Áfri ca, e na Gui a na/Su ri na me, o
que su ge re gran de po ten ci al ex plo ra- 
tó rio de pro du ção.

“Os po ços da Gui a na e Su ri na me,
mais es sas des co ber tas na Áfri ca que
es tão dan do mui to, des per tou o in te- 
res se da Pe tro bras na re gião da Mar- 
gem Equa to ri al. E a em pre sa anun ci- 
ou que irá per fu ra po ços na Ba cia de
Bar rei ri nhas”, ex pli cou Alan Kar dec.

A pe tro lí fe ra bra si lei ra anun ci ou
que per fu ra rá oi to po ços no pe río do
de 2022 a 2025, dos quais seis po ços
se rão na li nha di vi só ria com a Gui a na
Fran ce sa. Dois des ses po ços se rão
per fu ra dos já no ano que vem, na Foz
do Ama zo nas, pró xi mo a Gui a na.

A Mar gem Equa to ri al

bra si lei ra é um dos

mai o res in ves ti men tos

pa ra a in dús tria do

pe tró leo no pla ne ta. A

Pe tro bras mos trou nes sa

reu nião, que es sa ba cia é

pri o ri da de

Se gun do a em pre sa, o Iba ma de ve
li be rar a au to ri za ção pa ra que ela per- 
fu re no lo cal em bre ve.

“Ho je, a bo la es tá com a gen te, não
es tá com o Iba ma, que já apre ci ou
par te dos es tu dos apre sen ta dos. Pre- 

ci sa mos de sen vol ver o si mu la do que
de mons tra que es ta mos com to dos os
re cur sos ne ces sá ri os pa ra ob ter li cen- 
ça de per fu ra ção na que la área”, afir- 
mou o di re tor de Ex plo ra ção e Pro du- 
ção da Pe tro bras, Fer nan do Bor ges,
du ran te o even to.

Os po ços da Gui a na e

Su ri na me, mais es sas

des co ber tas na Áfri ca

que es tão dan do mui to,

des per tou o in te res se da

Pe tro bras na re gião da

Mar gem Equa to ri al. E a

em pre sa anun ci ou que

irá per fu ra po ços na

Ba cia de Bar rei ri nhas

OPORTUNIDADES

Vagas para professores em seletivo estadual

A Uni ver si da de Es ta du al da Re gião
To can ti na do Ma ra nhão (Ue ma sul)
di vul gou a re a li za ção de cin co no vos
Pro ces sos Se le ti vos que jun tos tem
co mo ob je ti vo a ad mis são de Pro fes- 
so res Subs ti tu tos.

Ao to do se rão pre en chi das 23 va- 
gas, dis tri buí das en tre às se guin tes
áre as/su bá re as con for me os res pec ti- 
vos edi tais:

Pa ra con cor rer as fun ções ofer ta- 
das, é ne ces sá rio que o can di da to
pos sua gra du a ção, bem co mo es pe ci- 
a li za ção na área em con cor dân cia
com a va ga plei te a da, con for me é es- 
pe ci fi ca do nos do cu men tos de se le- 
ção.

Ao ser ad mi ti do, o pro fes sor de ve
exer cer fun ções em re gi me de 20 ho- 
ras se ma nais, re fe ren te a re mu ne ra- 
ção men sal no va lor de R$ 2.190,69.

Pa ra par ti ci par, os in te res sa dos de- 
vem efe tu ar as ins cri ções até às 23h59
do dia 12 de ou tu bro de 2021, me di an-
te o en vio da do cu men ta ção exi gi da
pa ra os en de re ços ele trô ni cos:

O pa ga men to da ta xa de ins cri ção é
no va lor de R$ 40,00 e de ve rá ser efe- 
tu a do até o dia 12 de ou tu bro de 2021.
No en tan to, os can di da tos que se en- 
qua dram nos cri té ri os es pe ci fi ca dos
no edi tal, po de rão so li ci tar a isen ção
da ta xa no pe río do de 30 se tem bro de
2021 a 4 de ou tu bro de 2021.

Co mo for ma de se le ção, os can di- 
da tos se rão ava li a dos me di an te apli- 
ca ção de pro va di dá ti ca, re a li za da de
for ma re mo ta, na da ta pre vis ta de 21
de ou tu bro.

Pro ce di men tos pa ra par ti ci pa ção

FERIADO

Veja o que abre e fecha
nesta terça-feira, dia 12

O FERIADO SERÁ NESTA TERÇA-FEIRA, DIA 12 DE OUTUBRO.

Nes ta ter ça-fei ra, dia 12 de ou tu bro é fe ri a do do dia
de Nos sa Se nho ra Apa re ci da, e co me mo ra do Dia das
Cri an ças. Com is so ór gãos pú bli cos, co mér ci os e shop- 
pings cen ters te rão o fun ci o na men to al te ra do. Ve ja o
que abre e fe cha nes ta da ta.

Co mér cio
A Fe co mér cio-MA in for mou que o co mér cio lo jis ta tem
au to ri za ção pa ra po der fun ci o nar du ran te os dois di as
de fe ri a do. Se gun do a en ti da de, o co mér cio si tu a do em
ru as, ave ni das e ga le ri as, po de rá fun ci o nar das 8h às
18h, en quan to as lo jas em shop pings, de vem fun ci o nar
en tre das 10 às 22h.

Agên ci as Ban cá ri as
As agên ci as ban cá ri as per ma ne ce rão fe cha das no dia 12
de ou tu bro. O bo le tos com ven ci men tos na da ta fo ram
pror ro ga dos pa ra o pri mei ro dia útil após a da ta.

Ju di ciá rio
Foi de cre ta do pon to fa cul ta ti vo na pró xi ma se gun da-
fei ra (11) no Tri bu nal de Jus ti ça do Ma ra nhão (TJ MA),
Cor re ge do ria-Ge ral da Jus ti ça e fó runs da ca pi tal e do
in te ri or. Con for me a Re so lu ção nº 832020, que dis põe
so bre o as sun to no âm bi to do Po der Ju di ciá rio do Es ta- 
do, tam bém não ha ve rá ex pe di en te no dia 12 de ou tu bro
(fe ri a do na ci o nal do Dia de Nos sa Se nho ra Apa re ci da).

A Re so lu ção es ta be le ce pon to fa cul ta ti vo pa ra o Tri- 
bu nal de Jus ti ça, Cor re ge do ria-Ge ral da Jus ti ça e Fó runs
da Ca pi tal e do In te ri or do Es ta do do Ma ra nhão. A Re so- 
lu ção foi as si na da pe lo pre si den te da Cor te, de sem bar- 
ga dor Lou ri val de Je sus Se re jo Sou sa.

Se gu ran ça
Os plan tões nas de le ga ci as de po lí cia de to do o Ma ra- 
nhão se guem nor mal men te, mas a ori en ta ção é que por
con ta do no vo co ro na ví rus, as pes so as re a li zem ocor- 
rên ci as de pe que na re le vân cia por meio do B.O ele trô ni- 
co no si te da Po lí cia Ci vil.

CONTRATAÇÃO

Seap abre posto de
trabalho em Santa Inês

O PROFISSIONAL TERÁ REMUNERAÇÃO  NO VALOR DE R$ 1.500.

A Se cre ta ria de Es ta do de Ad mi nis tra ção Pe ni ten ciá- 
ria do Es ta do do Ma ra nhão (SE AP – MA) anun cia a re a li- 
za ção de um no vo Pro ces so Se le ti vo, que tem por ob je ti- 
vo a for ma ção de ca das tro re ser va des to na do à con tra- 
ta ção de Au xi li ar Pe ni ten ciá rio Tem po rá rio – mas cu li no,
a fim de atu ar na Uni da de Pri si o nal da ci da de de San ta
Inês. Pa ra con cor rer as chan ces ofer ta das, é ne ces sá rio
que o can di da to pos sua es co la ri da de em ní vel mé dio ou
pro fis si o na li zan te. Ao ser con tra ta do, o pro fis si o nal de- 
ve exer cer fun ções em jor na das de 40 ho ras se ma nais,
re fe ren te a re mu ne ra ção men sal no va lor de R$ 1.500.

Den tre as fun ções a se rem de sem pe nha das pe lo pro- 
fis si o nal con tra ta do, es tão as se guin tes atri bui ções: au- 
xi li ar o agen te pe ni ten ciá rio a re a li zar a guar da e vi gi lân- 
cia in ter na da uni da de pri si o nal; acom pa nhar e mo ni to- 
rar a mo vi men ta ção de pre sos nas de pen dên ci as in ter- 
nas da uni da de pri si o nal e em des lo ca men tos di ver sos
de acor do com as de ter mi na ções le gais; ob ser var as
con di ções de se gu ran ça es tru tu ral e dis ci pli na res dos
pre sos em ati vi da des in di vi du ais e co le ti vas com a fi na- 
li da de de de tec tar pro ble mas e si tu a ções anor mais; e
de mais ta re fas afins.

Os in te res sa dos em par ti ci par do Pro ces so Se le ti vo,
po dem se ins cre ver de for ma ele trô ni ca, a par tir das 8h
des ta se gun da-fei ra, dia 11 de ou tu bro de 2021 até 31
des te mes mo mês e ano, por meio do si te do Se ap.

Co mo for ma de clas si fi ca ção, os can di da tos se rão
ava li a dos me di an te apli ca ção de uma úni ca fa se que
con sis te em ana li se cur ri cu lar e tes te de ap ti dão fí si ca,
com ba se nos cri té ri os de pon tu a ção es pe ci fi ca dos no
do cu men to de se le ção.

São Luís, segunda-feira, 11 de outubro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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ARTHUR EVER TON
Es pe ci al pa ra O Im par ci al

Wil li an Ma ra nhão (vo lan te)

Rick (ata can te)

Ma no el (za guei ro)

Luc ca (ata can te)

Ro dri go Lin do so (vo lan te)

Mi ka el (ata can te)

Brasileirão

Conheça os craques
maranhenses da Série A
O

Ma ra nhão vem se des ta can do a ca da ano com
os sur gi men tos de no vos jo ga do res, mes mo
que o in ves ti men to no fu te bol de ba se se ja um
to tal des ca so. Ho je, te mos pro fis si o nais atu- 

an do em al guns clu bes da pri mei ra di vi são do cam pe o- 
na to bra si lei ro. En quan to is so, au men ta ca da vez mais o
nú me ro de im por ta ções, cu ja prin ci pal ca rac te rís ti ca é a
quan ti da de sem qua li da de.

Num pas sa do não mui to dis tan te, a par tir dos anos
80, fo ram pou cos os cra ques ma ra nhen ses que fo ram
vis tos no Cas te lão, e ain da ho je, quem os viu jo gar afir- 
ma que ain da es tão por sur gir ta len tos ca pa zes de or gu- 
lhar as co res de seus clu bes. Atu al men te, es sa re a li da de
con ti nua a mes ma, os pou cos jo ga do res que se des ta- 
cam no Ma ra nhão são lo go ven di dos pa ra clu bes mais
co nhe ci dos e com mai or po de rio fi nan cei ro. Dos 20 clu- 
bes que dis pu tam o cam pe o na to bra si lei ro des te ano,
ape nas 5 pos su em jo ga do res ma ra nhen ses no seu plan- 
tel, is to é, ape nas 25% dos clu bes da Sé rie A.

Nes ta se gun da-fei ra (11), va mos pa ra o se gun do epi- 
so dio da nos sa sé rie de re por ta gens mos tran do os jo ga- 
do res ma ra nhen ses que dis pu tam os prin ci pais cam pe- 
o na tos do país e do mun do. Na ma té ria de ho je, ire mos
fa lar so bre jo ga do res ma ra nhen ses que atu am no Cam- 
pe o na to Bra si lei ro da Sé ria A.

Co nhe ça os atle tas ma ra nhen ses que atu am na Sé rie
A do Bra si lei ro:

Nas ci do em São Luís, o vo lan te tem pas sa gens por
clu bes co mo Vas co, San ta Cruz, Bo a vis ta e Amé ri ca-MG.
Wil li an Ma ra nhão se des ta ca pe los de sar mes e in ter cep- 
ta ções, in clu si ve é des ta que do Cam pe o na to Bra si lei ro
nes ses que si tos. Atu al men te tem 25 anos e de fen de o
Atlé ti co Goi a ni en se.

Na tu ral de São Luís, Rick in gres sou nas ca te go ri as de
ba se do Ce a rá em 2018, após jo gar no fut sal do Mo to
Club (MA), o ata can te se des ta cou no Cam pe o na to Ce a- 
ren se Sub-20 e na Co pa São Pau lo de Fu te bol Jú ni or em
2019. Ele fez sua es treia no Ce a rá em 25 de agos to de
2018, en tran do co mo subs ti tu to no se gun do tem po em
uma der ro ta em ca sa por 0-1 con tra o Fer ro viá rio, pa ra a
Co pa Fa res Lo pes da tem po ra da.  Rick fez sua es treia

pro fis si o nal em 18 de ja nei ro de 2019, subs ti tuin do Fe li- 
pe Sil va em um gol de Sam paio Cor rêa em ca sa por 5-0
na Co pa do Nor des te. Sua es treia na Sé rie A ocor reu em
20 de maio, em uma vi tó ria em ca sa por 2 a 1 con tra o
Grê mio. Atu al men te tem 22 anos e de fen de o Ce a rá.

Nas ceu em Ba ca bal, ci da de lo ca li za da a cer ca de 240
quilô me tro de São Luís, ca pi tal do Ma ra nhão. Mes mo
sen do nor des ti no, deu seus pri mei ros pas sos no fu te bol
do ou tro la do do país, no fu te bol pa ra na en se. Aos 16
anos, foi pa ra o Ath le ti co Pa ra na en se. Com três anos de
ca sa, ga nhou des ta que e foi um dos gran des jo ga do res
da Co pa São Pau lo de Fu te bol Jú ni or no ano de 2009. Na
mes ma tem po ra da, foi pro mo vi do ao elen co pro fis si o- 
nal e não de mo rou a cor res pon der às ex pec ta ti vas, tor- 
nan do-se ti tu lar da equi pe. Com Ma no el em al ta, o ti me
pa ra na en se che gou a be lis car uma va ga na Li ber ta do res
em 2010, fi can do com a quin ta co lo ca ção do Bra si lei rão.
Seu gran de mo men to, no en tan to, veio três anos de pois.
Ca pi tão da equi pe em gran de par te da tem po ra da, le vou
o ti me ao ter cei ro lu gar e foi um dos za guei ros da se le ção
do tor neio na ci o nal. Em 2014, trans fe riu-se pa ra o Cru- 
zei ro, te ve bo as atu a ções, che gou a ser ti tu lar e con quis- 
tou dois tí tu los im por tan tes: o Bra si lei rão de 2014 e a
Co pa do Bra sil du as ve zes, em 2017 e 2018. As si nou um
con tra to de em prés ti mo com o Co rinthi ans em 16 de ja- 
nei ro de 2019 vá li do até o fi nal da tem po ra da. Atu al- 
men te tem 31anos e de fen de o Flu mi nen se.

Nas ci do em Al to Par naí ba, Luc ca co me çou a jo gar bo- 
la no Pal mas, do To can tins, ain da aos oi to anos de ida de.
Foi con tra ta do pe lo Cri ciú ma, em 2009, já pa ra o ti me
pro fis si o nal. Lá, ape sar de ter che ga da co mo uma das
prin ci pais pro mes sas do ti me, o ata can te so freu com
uma sé rie de le sões: rom peu o li ga men to do jo e lho di- 
rei to e que brou a cla ví cu la. De pois de um em prés ti mo
pa ra a Cha pe co en se, foi con tra ta do em 2013 pe lo Cru- 
zei ro. Ape sar de fa zer par te do elen co cam peão Bra si lei- 
ro do mes mo ano, Luc ca não vin gou e re tor nou ao Cri- 
ciú ma no iní cio de 2014. Em 2015, o Co rinthi ans anun ci- 
ou sua con tra ta ção, por em prés ti mo, até o fim do Cam- 
pe o na to Pau lis ta de 2016. Na mes ma se ma na, no clás si- 
co con tra o San tos, o ata can te es tre ou no Ti mão e foi res- 
pon sá vel pe las du as jo ga das que ori gi na ram os dois gols
da vi tó ria al vi ne gra em ci ma do ri val. Em ja nei ro de
2017, Luc ca dei xou o Co rinthi ans por em prés ti mo pa ra
jo gar na Pon te Pre ta. No iní cio de 2018, re tor nou ao Co- 
rinthi ans pa ra re for çar o elen co na tem po ra da, mas foi
em pres ta do pa ra o In ter na ci o nal após o tér mi no do
Cam pe o na to Pau lis ta. Atu al men te tem 31 anos e de fen- 
de o Flu mi nen se.

O vo lan te co me çou a sua car rei ra pro fis si o nal no Ma- 
ra nhão, es ta do em que nas ceu, no Ame ri ca no. Em 2010,
trans fe riu-se pa ra o Ma du rei ra, se des ta cou no Cam pe o- 
na to Ca ri o ca e a Sé rie D do mes mo ano. Se trans fe riu em
2011 pa ra o Flu mi nen se. No ti me ca ri o ca, foi pou co
apro vei ta do tan to em 2011 co mo em 2012, sen do re pas- 
sa do ao Cri ciú ma, on de tam bém não te ve mui tas opor- 
tu ni da des. Ain da em 2012, Lin do so re tor na ao Ma du rei- 
ra em de fi ni ti vo, on de no va men te atua em al to ní vel
no Ca ri o ca do ano se guin te, sen do vi ce ar ti lhei ro da
com pe ti ção e mar can do pre sen ça na se le ção do cam pe- 
o na to. Pe lo Ma du rei ra, Lin do so che gou a mar ca de 118
par ti das, mar can do 33 gols, tor nan do as sim, um dos jo- 
ga do res que mais atu a ram pe lo Tri co lor Su bur ba no nos
úl ti mos tem pos. Em 2015, as si nou con tra to com o Bo ta- 
fo go. As su miu a ti tu la ri da de e jo gou 12 par ti das pe la Sé- 
rie B da que le ano, se sa gran do cam peão. Com is so, as si- 
nou con tra to em de fi ni ti vo por dois anos com o clu be
ca ri o ca, até o fim de 2017.  Fez par te do elen co que dis- 
pu tou o Ca ri o ca de 2016 e que se clas si fi cou pa ra a Li- 
ber ta do res do ano se guin te. Em 2018 con quis ta seu se- 
gun do tí tu lo com a ca mi sa al vi ne gra, com a con quis ta
do Cam pe o na to Ca ri o ca. Atu al men te tem 32 anos e de- 
fen de o In ter na ci o nal.

Nas ci do em Ba ca bal, in gres sou pa ra o Sport em 2017,
após im pres si o nar jo gan do por al guns ti mes do Ma ra- 
nhão. Mi ka el fez seu pri mei ro ano co mo atle ta pro fis si o- 
nal em 2020. Em pres ta do pa ra o Con fi an ça em 2020, o
jo ga dor fez 18 jo gos e 7 gols pe lo ti me ser gi pa no, sen do
de ci si vo na con quis ta do tí tu lo es ta du al do Dra gão. O
atle ta ain da dis pu tou qua tro par ti das pe la Sé rie B e seis
pe la Co pa do Nor des te an tes de vol tar ao Sport a pe di do
do clu be.  O ata can te se des ta cou pe lo de sem pe nho
ofen si vo, ao ini ci ar as com pe ti ções de 2021 co mo ti tu lar
do ti me ru bro-ne gro. Na épo ca, o elen co es ta va em re es- 
tru tu ra ção, de vi do ao tér mi no dos con tra tos dos atle tas
ao fim do Bra si lei ro 2020. Atu al men te tem 22 anos e de- 
fen de o Sport.

São Luís, segunda-feira, 11 de outubro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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A mostra reúne obras dos estudantes do Centro de Ensino Maria José Aragão, da
Cidade Operária e da Fundação Justiça e Paz se Abraçarão

#MENINASOCUPAM

Exposição celebra Dia
Internacional da Menina

#ME NI NA SO CU PAM

A
ex po si ção co le ti va “Ser Me ni- 
na: Di rei to à vi da, des co ber- 
tas e con quis tas”, faz par te da 
pro gra ma ção re a li za da pe lo 

Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão, por 
meio de sua Es co la Su pe ri or, em alu- 
são ao Dia In ter na ci o nal da Me ni na, 
ce le bra do ho je, dia 11 de ou tu bro.

A mos tra reú ne obras dos es tu dan- 
tes do Cen tro de En si no Ma ria Jo sé 
Ara gão, da Ci da de Ope rá ria, e da Fun- 
da ção Jus ti ça e Paz se Abra ça rão, pro- 
du zi das em ofi ci na mi nis tra da pe la 
ar tis ta plás ti ca Cláu dia So pas. A ex po- 
si ção “Ser Me ni na” é com pos ta de 20 
fo to gra fi as fei tas com ce lu lar, 17 qua- 
dros de co la gem com pin tu ra e de se- 
nho e ou tros 23 na téc ni ca acrí li ca so- 
bre te la. To dos, abor dam te má ti cas re- 
fe ren tes à lu ta, à vi da e às re la ções so- 
ci ais das me ni nas.

A aber tu ra ofi ci al acon te ceu no Es- 
pa ço Már cia San des, na Pro cu ra do ria 
Ge ral de Jus ti ça, no Ca lhau, mas a ex- 
po si ção tam bém es ta rá em car taz no 
Es pa ço de Ar tes Il zé Cor dei ro, no Cen- 
tro Cul tu ral do MP MA, no cen tro. Nos 
dois es pa ços, a ex po si ção po de rá ser 
con fe ri da até o mês de no vem bro.

Lo go no co me ço da ma nhã, as me- 
ni nas Nai a ra, Sa ra e Gabrielly ocu pa- 
ram tem po ra ri a men te car gos de che- 
fia e li de ran ça no Mi nis té rio Pú bli co 
do Ma ra nhão. Nai a ra, 16 anos, as su- 
miu o car go de pro cu ra do ra-ge ral de 
jus ti ça, en quan to Gabrielly, 15, foi no- 
me a da di re to ra da Es co la Su pe ri or do 
Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão

EXPOSIÇÃO ABORDA A  LUTA, A VIDA E AS  RELAÇÕES SOCIAIS DAS MENINAS.

(ESMP). Já Sa ra pas sou a ser a co or de- 
na do ra do Cen tro de Apoio Ope ra ci o- 
nal da In fân cia e Ju ven tu de (CA Op-IJ).

As me ni nas fo ram no me a das, sim- 
bo li ca men te, pe lo pro cu ra dor-ge ral 
de jus ti ça, Edu ar do Ni co lau, em so le- 

ni da de re a li za da no hall da PGJ. Ain da 
na pri mei ra par te da pro gra ma ção, 
Nai a ra, Sa ra e Gabrielly fo ram en tre- 
vis ta das na Rá dio Web do MP.

Tam bém par ti ci pa ram da aber tu ra, 
a di re to ra da ESMP, Kar la Adri a na Fa- 
ri as Vi ei ra; a sub pro cu ra do ra-ge ral 
pa ra As sun tos Ad mi nis tra ti vos, Re gi- 
na Lei te; o di re tor da Se cre ta ria de Pla-
ne ja men to e Ges tão, Car los Hen ri que 
Ro dri gues Vi ei ra; o co or de na dor do 
CA Op da In fân cia e Ju ven tu de, Gleud-
son Ma lhei ros Gui ma rães, e o pro mo-
tor-che fe da As ses so ria Téc ni ca do 
MP MA, Ed narg Mar ques.

DIA MUNICIPAL DO SAMBA

“Samba São Luís” homenageia Cristóvão Alô Brasil

O “SAMBA SÃO LUÍS” TERÁ  PARTICIPAÇÕES EM CANTO DO PRÓPRIO BOSCOTÔ E AINDA DE ADÃO CAMILO, RAUL SILVA E KAUE VELOSO.

O Dia Mu ni ci pal e Es ta du al do
Sam ba, mes mo em tem pos di fí ceis,
não vai pas sar em bran co es te ano em
São Luís. O pro je to “Sam ba São Luís”
te rá uma se gun da edi ção (a pri mei ra
edi ção foi no dia 8 de se tem bro),  com
li ve no dia 12 de ou tu bro da ta de ani- 
ver sá rio de nas ci men to do sam bis ta e
com po si tor ma dre di vi no Cris tó vão
Alô Bra sil, que mo ti vou a cri a ção do
dia mu ni ci pal, ho me na ge an do o ar- 
tis ta e os aman tes do rit mo.

De ini ci a ti va do mú si co, com po si- 
tor e pro du tor cul tu ral Sil vé rio Cos ta
Jr. (Bos cotô), o “Sam ba São Luís” te rá
con vi da dos es pe ci ais, com par ti ci pa- 
ções em can to do pró prio Bos cotô, e
ain da de Adão Ca mi lo, Raul Sil va e
Kaue Ve lo so, além de co men tá ri os
his tó ri cos de Ger si nho Sil va e Je o vah
Fran ça. O even to co me ça às 18h, com
trans mis são pe lo Ins ta gram @sil ve ri- 
ocjr. A re a li za ção é da Ben ta Pro du- 
ções, com apoio da Se cre ta ria de Es ta- 
do da Cul tu ra.

“Des de que o Cris tó vão fa le ceu,
nós sem pre fa ze mos um sam ba em
ho me na gem a ele, e de pois que foi cri- 
a do o Dia Mu ni ci pal e Es ta du al do
Sam ba ti ve mos mais dois mo ti vos pa- 
ra lem brar des se ar tis ta que o Ma ra- 
nhão te ve, além de mo vi men tar e fo- 
men tar a ce na do sam ba lo cal mes mo
em tem pos tão di fí ceis co mo es se que
es ta mos pas san do. Nos sa von ta de era
que es ti ves se tu do bem pa ra fa zer mos
uma gran de ro da de sam ba com mui- 
ta gen te se di ver tin do na rua, no Lar go
do Ca ro çu do. Mas fa re mos es sa li ve

pa ra que to dos pos sam cur tir de den-
tro das su as ca sas”, dis se Sil vé rio Jr.

Fa le ci do em 19 de agos to de 1998, o
sam bis ta ori gi nou em 2017, a cri a ção
da lei do Dia Mu ni ci pal do Sam ba. Do
bair ro da Ma dre Deus, Cris tó vão Co- 
lom bo da Sil va nas ceu no dia 12 de
ou tu bro de 1922. O no me foi de vi do
ao Des co bri men to da Amé ri ca e em
ho me na gem ao na ve ga dor ge no vês.
Ao lon go do tem po se co di no mi nou
“Alô Bra sil”.

A par tir de 1941 Cris tó vão co me çou
a se fir mar co mo prin ci pal “pu xa dor”
e com po si tor do blo co Fu zi lei ros da
Fu zar ca, fun da do em 1936. Em se gui-
da, trans fe riu-se pa ra a Tur ma do
Quin to. Com po si tor e sam bis ta, in te- 
grou, em 1986, o Pro je to Pi xin gui nha e
na que le mes mo ano, gra vou com
Antô nio Vi ei ra, Lo pes Bo géa e Agos ti-
nho Reis o dis co Ve lhos Mo le ques. Em
1999 foi gra va do o CD Alô Bra sil, com
su as prin ci pais com po si ções ten do a
par ti ci pa ção de vá ri os ilus tres in tér- 
pre tes ma ra nhen ses. Fa le ceu há 23
anos.

ISA BEL LA GOU LART

RECONHECIMENTO

Fernanda Montenegro
ocupará cadeira da ABL

FERNANDA MONTENEGRO É A ÚNICA CANDIDATA À POSIÇÃO.

No pró xi mo dia 4 de no vem bro, a atriz Fer nan da
Mon te ne gro se rá elei ta a no va imor tal da Aca de mia Bra- 
si lei ra de Le tras.

A atriz irá con cor rer sem opo nen tes à ca dei ra de nú- 
me ro 17 da ins ti tui ção, dei xa da va ga após a mor te do di- 
plo ma ta Af fon so Ari nos de Mel lo Fran co.

O pra zo pa ra se ins cri ções pa ra as elei ções foi en cer- 
ra do no úl ti mo dia 3 de se tem bro. A ABL in for mou que
Mon te ne gro é a úni ca can di da ta à po si ção, por e-mail
pa ra a Fo lha.

Fer nan da Mon te ne gro na li te ra tu ra, re a li zou o lan ça- 
men to em 2019 da au to bi o gra fia Pró lo go, Ato, Epí lo- 
go, on de tra ça a sua ex ten sa e ri ca car rei ra no rá dio, te a- 
tro, ci ne ma e te le vi são. O li vro te ve a par ce ria de Mar ta
Góes.

Aos 91 anos de ida de, a atriz é um

dos gran des íco nes da cul tu ra pop

na ci o nal, ven ceu um Emmy pe lo

es pe ci al Do ce de Mãe, e foi in di ca da

ao Os car por Cen tral do Bra sil.

CINEMA

Zendaya é destaque em
trailer final de Duna

O LONGA É UMA DAS ESTREIAS MAIS AGUARDADAS DO ANO.

A War ner Bros. Pic tu res di vul gou um trai ler iné di to
pa ra o fil me Du na, di ri gi do por De nis Vil le neu ve. A pro- 
du ção tem da ta de es treia mar ca da pa ra o dia 21 de ou- 
tu bro des te ano em di ver sos ci ne mas do mun do to do.
De acor do com as no vas ima gens, o épi co, ba se a do
no clás si co da fic ção ci en tí fi ca de Frank Her bert, te rá
gran des con fron tos e ce nas ver da dei ra men te im pac tan- 
tes. Quem se des ta ca em meio a tan tos con fli tos é a
atriz Zendaya, que in ter pre ta Cha ni Kynes, uma das per- 
so na gens mais im por tan tes da nar ra ti va.

Na tra ma, Paul Atrei des (in ter pre ta do por Ti mothée
Cha la met) tem uma mis são bas tan te im por tan te: en- 
fren tar to dos os de sa fi os que a vi da lhe ofe re cer pa ra sal- 
var seu po vo de ca tás tro fes imen su rá veis, le van do em
con si de ra ção que to dos re si dem em um fu tu ro dis tó pi- 
co, no qual há gran de es cas sez de re cur sos na tu rais e vi- 
a gens in ter pla ne tá ri as são pos sí veis.

Ape sar do lon ga ter pre vi são de es treia no HBO Max
ain da em ou tu bro nos Es ta dos Uni dos e Eu ro pa, ao que
tu do in di ca, no Bra sil, a pro du ção che ga rá ape nas al gu- 
mas se ma nas de pois da es treia ofi ci al nos ci ne mas.

Além de Cha la met e da ven ce do ra do Emmy de Me- 
lhor Atriz em Dra ma de 2020, o elen co tam bém con ta
com as par ti ci pa ções de Re bec ca Fer gu son, Os car Isa ac,
Josh Bro lin, Stel lan Starsgård, Da ve Bau tis ta, Stephen
McKinley Hen der son, Da vid Dast mal chi an, Chang
Chen, Sha ron Dun can-Brews ter, Char lot te Ram pling,
Ja son Mo moa e Ja vi er Bar dem.

Se gun do es pe cu la ções, o fil me de Vil le neu ve é bas- 
tan te ágil em sua cons tru ção nar ra ti va, apre sen tan do
to dos os prin ci pais fa tos do ro man ce em que foi ba se a- 
do de um jei to im pres si o nan te. 

São Luís, segunda-feira, 11 de outubro de 2021

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

