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04H26 ................ 0.5M

10H39 ................ 6.0M

16H51 ................ 0.7M

23H02 ................ 6.0M

Grupo Sarney tenta encontrar fórmulas para conseguir uma inserção 
no poder em 2022, criando fatos e estratégias que coloquem, diaria-
mente, suas forças de articulação política e eleitoral em evidência para 
valorizar o passe na mesa com os pré-candidatos.

Ainda na boleia 
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Porto do Itaqui alcança 25,4 milhões 
de toneladas movimentadas em 2021

HISTÓRIA: os 180 anos do Cais da Sagração

Decifra-me 
ou  te devoro, 
o enigma 
de 2022

Netflix fará spin-off de 
That ’70s Show

Comércio de São Luís 
começa contratações 

para o fim do ano
Câmara faz 

live alusiva ao 
Outubro Rosa 

Desfalcado, 
Moto enfrenta 

o Retrô-PE

O Porto do Itaqui superou a marca histórica de movimentação de cargas alcançada em 2020. Com 25,4 milhões de toneladas já 
movimentadas até o momento e a dois meses de encerrar o ano, as projeções da Empresa Maranhense de Administração Portuária 

(EMAP) apontam número superior a 28 milhões de toneladas até dezembro, 12% a mais que o ano anterior. PÁGINA 5

NOVO RECORDE

DIA DO COMERCIÁRIO OPINIÃO

NOVA SÉRIE CONSCIENTIZAÇÃO

PRÉ-COPA
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Data é comemorada em São Luís 
com atendimentos estéticos 
gratuitos durante a semana 

Comerciários serão atendidos com design de sombrace-
lhas, oficina de maquiagem, corte ou design de barba, oficina 
de gastronomia e reaproveitamento de alimentos. PÁGINA 8

HAROLDO SABOIA 

Ex -deputado federal constituinte
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A ação foi movida pelo MPT, que pedia o afastamento de Camargo do cargo por
denúncias de assédio moral, perseguição ideológica e discriminação contra funcionários

In ves ti ga ção

Pós-CPI

FUNDAÇÃO PALMARES

Camargo é afastado da
gestão  de pessoas

A
Jus ti ça de ter mi nou na úl ti ma 
se gun da-fei ra (11/10) que 
Sér gio Ca mar go se ja afas ta do 
da ges tão de pes so as da Fun- 

da ção Pal ma res. A de ci são é do juiz do 
tra ba lho Gus ta vo Car va lho Chehab, 
da 21ª Va ra do Tra ba lho de Bra sí lia. Ele 
fi ca proi bi do de no me ar e exo ne rar 
ser vi do res.

A ação foi mo vi da pe lo Mi nis té rio 
Pú bli co do Tra ba lho (MPT), que pe dia 
o afas ta men to de Ca mar go do car go 
por de nún ci as de as sé dio mo ral, per- 
se gui ção ide o ló gi ca e dis cri mi na ção 
con tra fun ci o ná ri os da fun da ção. “Fi- 
cou cla ro pa ra es te juí zo que o ale ga- 
do abu so do 2º réu es tá cen tra do na 
ges tão de pes so as e na pos sí vel exe- 
cra ção pú bli ca de in di ví du os”, se gue a 
de ci são. “Ora, se a atu a ção ti da co mo 
abu si va do 2º réu po de ser iden ti fi ca- 
da e iso la da (ou afas ta da) em de ter mi- 
na da atri bui ção, en tão o pro vi men to 
ini bi tó rio de ve so bre es sa re cair e não 
so bre a to ta li da de do exer cí cio do 
man da to con fi a do pe lo Ex ce len tís si- 
mo Sr. Pre si den te da Re pú bli ca”, diz 
um tre cho do do cu men to.

De acor do com o jor nal, o juiz 
impôs mul ta de R$ 5 mil ao dia em ca- 
so de des cum pri men to. O di ri gen te 
da Pal ma res tam bém foi proi bi do, em 
ca rá ter cau te lar, de re a li zar ma ni fes- 
ta ções em re des so ci ais, nos per fis da 
Fun da ção e de Ca mar go, em des fa vor 
de tra ba lha do res, ex-tra ba lha do res, 
tes te mu nhas da ação, re pre sen tan tes 
da Jus ti ça e im pren sa.

“Proi bi ção de di re ta,in di re ta men te 
ou por ter cei ros ma ni fes ta ção, co- Ro ti na de hu mi lha ção

SÉRGIO CAMARGO ESTÁ PROIBIDO DE NOMEAR E EXONERAR SERVIDORES.

men tá rio ou prá ti ca ve xa tó ria, de as- 
sé dio, de cyberbullying, de per se gui- 
ção, de in ti mi da ção, de hu mi lha ção, 
de cons tran gi men to, de in si nu a ções, 
de de bo ches, de pi a das, de iro ni as, de 
ata ques, de ofen sa ou de ame a ça”, diz 
ou tro tre cho da de ci são.

O Twit ter tam bém de ve rá for ne cer 
men sa gens pos ta das nos per fis des de 
no vem bro de 2019, “mes mo as que ti- 
ve rem si do ex cluí das”.

No dia 30 de agos to, após ser acu sa- 
do pe lo Mi nis té rio Pú bli co do Tra ba- 
lho, ele usou as re des so ci ais pa ra se 
de fen der. “Um pre to li vre cau sa mais 
es pan to que a apa ri ção de um ET. As- 
sé dio mo ral é o bri o co de quem me 
acu sa!”, es cre veu Ca mar go. “Três ho- 
ras pa ra es quer dis tas pos ta rem sem 
ris co de block se de tec ta dos. Im per dí- 
vel!”, iro ni zou.

Re la tos de 16 ser vi do res e ex-fun ci- 
o ná ri os re ve la ram no Fan tás ti co, da 
TV Glo bo, uma ro ti na de hu mi lha ção 
e ter ror psi co ló gi co na ges tão de Ca- 
mar go. A ação foi pro to co la da no dia 
27 do mes mo mês.

Sér gio Ca mar go ne gou e dis se 
que “to das as de nún ci as são fa kes” e 
que par ti ram de “mi li tan tes vi ti mis tas 
e traí ras”. “O MPT não tem au to ri da de 
pa ra in ves ti gar ser vi do res ou pes so as 
em car gos co mis si o na dos, pois so mos 
re gi dos pe lo es ta tu to, não pe la CLT. As 
acu sa ções par ti ram de mi li tan tes vi ti- 
mis tas e traí ras. Há du as car tas pú bli- 
cas em mi nha de fe sa as si na das por 
to dos os ser vi do res da Pal ma res”, dis-
se.

Des de que as su miu a Fun da ção 
Pal ma res em no vem bro de 2019, Sér-
gio Ca mar go acu mu la po lê mi cas e se 
diz con trá rio ao mo vi men to ne gro, 
que se gun do ele é de le té rio.

PANDEMIA

Queiroga diz estar tranquilo para depor à CPI

QUEIROGA FOI RECONVOCADO APÓS COMPARTILHAR EM SUAS REDES SOCIAIS CONTEÚDO QUE QUESTIONAVA A EFICÁCIA DAS VACINAS

O mi nis tro da Saú de Mar ce lo Quei- 
ro ga dis se es tar tran qui lo pa ra o seu
ter cei ro de poi men to à Co mis são Par- 
la men tar de Inqué ri to (CPI) da co vid-
19 na pró xi ma se gun da-fei ra (18/10).
O mi nis tro dis se es tar “com a cons ci- 
ên cia tran qui la”. A oi ti va de Quei ro ga
de ve ser a úl ti ma da CPI, que en cer ra
os tra ba lhos no dia 20 des te mês.

Quei ro ga foi re con vo ca do após
com par ti lhar em su as re des so ci ais
um con teú do que ques ti o na va a efi- 
cá cia das va ci nas, en quan to cum pria
qua ren te na após ter si do in fec ta do
du ran te uma vi a gem, em co mi ti va do
pre si den te Jair Bol so na ro, pa ra par ti- 
ci par da As sem bleia-Ge ral da ONU,
nos Es ta dos Uni dos, no fi nal de se- 
tem bro.

Ou tra ra zão cri ti ca da pe los se na do- 
res foi a re ti ra da de pau ta de vo ta ção
da Co mis são Na ci o nal de In cor po ra- 
ção de Tec no lo gi as (Co ni tec) de um
re la tó rio con trá rio ao “tra ta men to

pre co ce” com hi dro xi clo ro qui na, me- 
di ca men to sem efi cá cia com pro va da
con tra a co vid. Os se na do res que rem
sa ber o porquê da re ti ra da do tre cho
‘an ti-tra ta men to pre co ce’, uma vez
que as subs tân ci as uti li za das na ten- 
ta ti va de pro fi la xia não pos su em efi- 
cá cia no com ba te ao co ro na ví rus.

No dia 19 de ou tu bro se rá re a li za da
a lei tu ra do re la tó rio do se na dor Re- 
nan Ca lhei ros (MDB-AL). Se gun do
en tre vis tas co le ti vas con ce di das pe lo
pró prio re la tor, até o mo men to, há 37
pes so as na con di ção de in ves ti ga dos
da CPI, en tre elas o pró prio mi nis tro
da Saú de.

Re nan dis se ain da que o tex to de ve
in di ci ar mais de 40 pes so as por cri- 
mes co mo dis se mi na ção de no tí ci as
fal sas e cri me con tra a vi da. O eme de- 
bis ta ga ran tiu ain da que Bol so na ro
se rá res pon sa bi li za do no re la tó rio.

Se gun do o vi ce-pre si den te do co le- 
gi a do, se na dor Ran dol fe Ro dri gues
(Re de-AP), após o tér mi no da co mis- 
são vai ocor rer um pe río do “pós-CPI”.
No dia 21 de ou tu bro, o tex to se rá le-
va do à Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú-
bli ca; no dia 26, os mem bros da CPI
vão se reu nir com o pre si den te da Câ- 
ma ra, Arthur Li ra (PP-AL), pa ra pro to-
co lar um pe di do de im pe a ch ment
con tra Bol so na ro; no mes mo dia, o
tex to se rá en ca mi nha do à Pro cu ra do- 
ria da Re pú bli ca do DF pa ra in di ci a- 
dos que pos su em es te fo ro; Nos di as
27 e 28 de ou tu bro, a CPI vai en tre gar o
tex to à for ça-ta re fa do Mi nis té rio Pú- 
bli co de São Pau lo pa ra dar sequên cia
à even tu al ação pe nal — em es pe ci al
no ca so Pre vent Se ni or.

Ran dol fe as se gu rou ain da que os
se na do res es tão dis pos tos a le var o re- 
la tó rio até a úl ti ma ins tân cia, no tri- 
bu nal in ter na ci o nal.

STF

Daniel Silveira tem 22 dias
para alegações finais

DEPUTADO É ACUSADO DE AGRESSÕES E AMEAÇAS  À CORTE.

O mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF) Ale- 
xan dre de Mo ra es con ce deu à de fe sa do de pu ta do Da ni- 
el Sil vei ra um pra zo de 22 di as pa ra apre sen tar su as ale- 
ga ções fi nais no pro ces so em que é acu sa do de agres- 
sões ver bais e ame a ças aos mi nis tros da Cor te. O pra zo
foi ba se a do no tem po que o Mi nis té rio Pú bli co te ve pa ra
se ma ni fes tar. “Não obs tan te, o mes mo pra zo as si na la- 
do pa ra a acu sa ção de ve tam bém ser opor tu ni za do à de- 
fe sa, em ho me na gem aos prin cí pi os da am pla de fe sa
(art. 5º, LV, da CF/88) e da pa ri da de de ar mas. Con si de- 
ran do que o Mi nis té rio Pú bli co go zou, no to tal, de 22 di- 
as pa ra a apre sen ta ção de su as ale ga ções fi nais, o mes- 
mo pra zo se rá as si na la do pa ra a de fe sa do réu”, dis se
Mo ra es em sua de ci são. O pra zo co me çou a ser con ta do
no dia 8 de ou tu bro, sex ta-fei ra da se ma na pas sa da.

Na de nún cia acei ta pe lo STF, Sil vei ra foi acu sa do pe la
Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca de in ci tar o em pre go
de vi o lên cia pa ra ten tar im pe dir o li vre exer cí cio das ati- 
vi da des do Le gis la ti vo e do Ju di ciá rio e a ani mo si da de
en tre as For ças Ar ma das e a Cor te, por meio de ví de os
pu bli ca dos em su as re des so ci ais. Nos ví de os, ele ofen- 
deu e ame a çou mi nis tros, além de de fen der me di das
an ti de mo crá ti cas.

De pu ta do fe de ral pe lo PSL do Rio de Ja nei ro, Sil vei ra
foi pre so em fe ve rei ro. Um mês de pois, re ce beu o be ne- 
fí cio de fi car em ca sa, mas mo ni to ra do por tor no ze lei ra
ele trô ni ca. No fi nal de ju nho, no en tan to, vol tou à pri- 
são por de ter mi na ção de Mo ra es em fun ção de 30 vi o la- 
ções da tor no ze lei ra ele trô ni ca, a mai o ria por fal ta de
ba te ria e uma por rom pi men to.

No iní cio de ju lho, o Con se lho de Éti ca da Câ ma ra de- 
ci diu sus pen der o man da to de Sil vei ra por seis me ses.
No par la men to, ele res pon de por que bra de de co ro par- 
la men tar pe las mes mas ra zões que o le va ram à pri são. A
de ci são so bre a sus pen são, no en tan to, ain da pre ci sa ser
con fir ma da pe lo Ple ná rio da Ca sa.

EM VÍDEO

Malafaia ataca ministros
por ação do Centrão 

O PASTOR CRITICOU AÇÃO CONTRA ANDRÉ MENDONÇA.

O pas tor Si las Ma la faia pu bli cou um ví deo no qual
cri ti ca mi nis tros do Pa lá cio do Pla nal to que es ta ri am
atu an do pa ra bre car a sa ba ti na do ex-ad vo ga do-ge ral da
União, An dré Men don ça, no Se na do Fe de ral.

Du ran te o ví deo, o pas tor ci ta a pre sen ça de Flá via Ar- 
ru da (Se cre ta ria-Ge ral da Pre si dên cia) e Ci ro No guei ra
(Ca sa Ci vil) em um jan tar com o re la tor da Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to (CPI) da co vid-19, Re nan Ca- 
lhei ros (MDB-AL), um dos prin ci pais ad ver sá ri os po lí ti- 
cos de Jair Bol so na ro (sem par ti do). 

O se na dor afir mou re cen te men te vai co lo car o pre si- 
den te e seus fi lhos na lis ta de in di ci a dos no re la tó rio fi- 
nal da CPI.

Ini ci al men te, o pas tor ha via ci ta do tam bém o no me
de Fá bio Fa ria (Co mu ni ca ções), mas o mi nis tro li gou
pa ra o pas tor e ga ran tiu não ter par ti ci pa do de jan tar al- 
gum.

Des de do min go (10), Ma la faia vi nha di zen do que sua
re ve la ção se ria um “ar ra sa quar tei rão”. O pas tor tra ba- 
lha a fa vor da sa ba ti na de Men don ça, e con se quen te- 
men te, pa ra a apro va ção de um no me “ter ri vel men te
evan gé li co” pa ra o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF). Ele
ex pli ca, con tu do, que não par tiu de le, ou dos pas to res, a
in di ca ção do ex-AGU, des ta can do que a so li ci ta ção de
um no me com tais ca rac te rís ti cas foi do pró prio Bol so- 
na ro.

São Luís, quarta-feira, 13 de outubro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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A atividade compõe as ações que ocorrerão durante todo o mês de outubro sobre o
câncer de mama e tem como objetivo estreitar o relacionamento com o público

Tu ris mo em São Luís

CÂNCER DE MAMA

Câmara faz live alusiva
ao Outubro Rosa 

A
Câ ma ra re a li za rá na pró xi ma 
quar ta-fei ra, 13, uma li ve 
com o te ma “Cân cer de Ma- 
ma: co nhe cer pa ra com ba- 

ter”, com a par ti ci pa ção da mas to lo- 
gis ta, Dr. Jés si ca Men des. A trans mis- 
são ocor re rá das19h30 às 20h30, no 
ins ta gram ofi ci al da Câ ma ra (@ca ma- 
raslz).

A li ve é uma re a li za ção do De par ta- 
men to de Co mu ni ca ção Or ga ni za ci o- 
nal e o se tor de Psi co lo gia da Ca sa Le- 
gis la ti va. Ela com põe as ações do Ou- 
tu bro Ro sa e tem co mo ob je ti vo es- 
trei tar o re la ci o na men to com o pú bli- 
co, cons ci en ti zan do-o so bre o cân cer 
de ma ma e a im por tân cia do di ag nós- 
ti co pre co ce.  “Nós pen sa mos na li ve 
co mo uma for ma de con ti nu ar pro- 
mo ven do a Cam pa nha do Ou tu bro 
Ro sa, ape sar do ce ná rio pan dê mi co 
que nós ain da en fren ta mos. É um 
meio de man ter o de ba te so bre a im- 
por tân cia das ações pre ven ti vas em 
re la ção ao cân cer de ma ma, mes mo 
nes te ce ná rio”, de cla rou La ris sa Vi vei- 
ros, re la ções pú bli cas da Câ ma ra.

O psi có lo go Mau ro Bran dão, me di- 
a dor do even to, ex pli cou ain da que a 
li ve res pon de rá ques ti o na men tos co- 
mo: O que é o cân cer de ma ma? Co mo 
pre ve nir? Quais os sin to mas e con- 
sequên ci as? Co mo ter aces so aos mei- 
os de saú de? A abor da gem tem o in- 
tui to de es ti mu lar o au to cui da do e a 
ci da da nia das mu lhe res.

“O even to es tá ali nha do a es sa prer- 
ro ga ti va de in for mar e pro mo ver a 
sen si bi li za ção de ca da vez mais pes- 
so as, quer se ja no ní vel in di vi du al, 
com o es tí mu lo ao au to cui da do e à 
ori en ta ção, quer se ja no ní vel ma cro

Cân cer de Ma ma

Bi o gra fia

A TRANSMISSÃO OCORRERÁ DAS 19H30 ÀS 20H30, NO INSTAGRAM OFICIAL DA CÂMARA.

com a bus ca pe la efe ti va ção de po lí ti- 
cas pú bli cas”, ava li ou Mau ro.

A con vi da da da li ve, a mas to lo gis ta 
Dr. Jés si ca Men des, aler ta que em bo ra 
o te ma do cân cer de ma ma ga nhe re- 
per cus são nes te mês de ou tu bro, a 
pre ven ção e o di ag nós ti co pre co ce 
de ve ser es ti mu la da du ran te to do o 
ano.

Se gun do a es pe ci a lis ta, es se é con- 
si de ra do o ti po de cân cer que mais 
ma ta mu lhe res no país e no mun do. 
Em 2021, es ti ma-se que ocor re rão 
66.280 ca sos no vos da do en ça, uma 
ta xa de in ci dên cia de 43,74 ca sos a ca- 
da 100.000 mu lhe res. Em São Luís, es- 
ti ma-se 330 no vos ca sos pa ra o mes- 
mo pe río do.

É

“É uma do en ça que va le a pe na dis- 
cu tir e co nhe cer mais, pois des sa for- 
ma nós po de mos me lhor com ba tê-la, 
en tão fi ca aqui o con vi te a to dos e to- 
das que pu de rem nos acom pa nhar, 
se rá um gran de pra zer”, con vi dou.

Jés si ca Men des tem pós-gra du a ção 
em Saú de da Fa mí lia pe la Uni ver si da-
de Fe de ral do Ma ra nhão (UF MA), é ci- 
rur giã ge ral pe lo pro gra ma de Re si- 
dên cia Mé di ca do Hos pi tal Car los Ma-
ci ei ra, mas to lo gis ta pe lo pro gra ma de 
Re si dên cia Mé di ca do Hos pi tal do 
Cân cer Al de no ra Bel lo, mes tran da em 
Saú de Co le ti va pe la pe lo Pro gra ma de 
Pós-Gra du a ção em Saú de Co le ti va da 
Uf ma e mem bro da So ci e da de Bra si- 
lei ra de Mas to lo gia.

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

Ocupação hoteleira atinge 60% durante feriadão

SÃO LUÍS TEM CONTABILIZADO EXCELENTES RESULTADOS COM A RETOMADA DO TURISMO.

Nes te fe ri a do, en tre 09 e 12 de ou tu- 
bro, a ta xa de ocu pa ção ho te lei ra che- 
gou a 60% nos ho téis si tu a dos nas
prai as da ci da de. Em re la ção aos ho- 
téis de to da São Luís, a ta xa che gou a
58%. Os da dos são re sul ta do de le van- 
ta men tos da co or de na ção de Aná li se
Mer ca do ló gi ca da Se cre ta ria Mu ni ci- 
pal de Tu ris mo (Se tur) de São Luís.

“Es ta mos ani ma dos com es ses nú- 
me ros. En ten de mos que ain da es ta- 
mos na re to ma da do tu ris mo, mas o
au men to no flu xo tu rís ti co é ní ti do. A
Pre fei tu ra de São Luís es tá tra ba lhan- 
do pa ra atrair mais tu ris tas e tam bém
pa ra au men tar o tem po de per ma- 

nên cia na ci da de”, ex pli ca Sau lo San- 
tos, se cre tá rio mu ni ci pal de Tu ris mo.

A pes qui sa le vou em con si de ra ção
ho téis que fa zem par te do Ca das tro de
Pres ta do res de Ser vi ços Tu rís ti cos
(Ca das tur). En tre as re giões mais pro- 
cu ra das pe los tu ris tas, des ta cam-se
os bair ros do Ca lhau e Pon ta do Fa rol,
am bos lo ca li za dos na área de prai as
da ci da de.

A ca pi tal ma ra nhen se pos sui uma
am pla ofer ta tu rís ti ca, por tan to, os vi- 
si tan tes po dem co nhe cer as prai as da
Pon ta d’Areia, São Mar cos, Ca lhau,

Á

Ca o lho, Guia e Olho d’Água, apro vei- 
tan do a gas tro no mia ri ca em fru tos do
mar, co mo o ca ran gue jo toc toc, e
igua ri as tí pi cas da ci da de, além de to- 
da be le za da or la.

Há, tam bém, a pos si bi li da de de vi- 
si ta ção no Cen tro His tó ri co, que pos-
sui o mai or con jun to de cons tru ções
lu so-bra si lei ras da Amé ri ca La ti na,
on de tam bém po dem ser sa bo re a dos
os pra tos re gi o nais, co mo o ar roz de
cu xá, a ju ça ra e os do ces de fru tas tí pi-
cas co mo cu pu a çu, ba cu ri e bu ri ti nas
di ver sas op ções de res tau ran tes da re- 
gião.

APAR TEN DO

Ain da na bo leia

Gru po Sarney ten ta en con trar fór mu las pa ra con se- 
guir uma in ser ção no po der em 2022, cri an do fa tos e es- 
tra té gi as que co lo quem, di a ri a men te, su as for ças de ar- 
ti cu la ção po lí ti ca e elei to ral em evi dên cia pa ra va lo ri zar
o pas se na me sa com os pré-can di da tos.

To da a es tru tu ra de co mu ni ca ção es tá fo ca da em
mos trar que Ro se a na Sarney (MDB) po de ser a gran de
sur pre sa ca so con cor ra ao go ver no do es ta do ou cri ar o
fa tor da ne ces si da de dos de mais as pi ran tes ven ce rem
so men te com a sua pre sen ça no pa lan que. Veio mais
uma pes qui sa, anun ci a da co mo a der ra dei ra pa ra de ci- 
são en tre o Pa lá cio do Leões e a Câ ma ra dos De pu ta dos.
In fe liz men te o re sul ta do fi cou pa re ci do com os ou tros
le van ta men tos an te ri o res, com a di fe ren ça que a úl ti ma
foi con tra ta da pe lo seu gru po fa mi li ar.

Ver da de que ór fãos dos 40 anos de man do es tão pre- 
ci san do do co lo do lí der Sarney, mes mos os que de vem
con cor rer à re e lei ção pa ra o le gis la ti vo. Cres ce uma se- 
gun da es pe ran ça com a pos sí vel vi tó ria do Lu la (PT) no
pa pel de tri pre si den te, quem sa be não sur ja um con vi te
mi nis te ri al dan do fo le go pa ra uma pre sen ça hon ro sa na
fi na li za ção de to da es sa tra je tó ria, an tes que vi re cau so.

Des trin cha – Nin guém, den tro e fo ra do PT no Ma ra- 
nhão, con se guiu en ten der o lan ça men to do pe tis ta Pau- 
lo Ro mão na fun ção de pré-can di da to co mo se na dor ao
mes mo tem po que Fe li pe Ca ma rão anun ci a va sua de ci- 
são de con cor rer ao go ver no em 2022, mas com Flá vio
Di no (PSB) no pa pel de úni co can di da to no se na do. Se rá
que per de mos al gu ma par te do dis cur so do Ca ma rão?

Im por tan te o anún cio do ex-se na dor Edi nho Lo bão
(MDB) com apoio ir res tri to na pré-can di da tu ra de We- 
ver ton Ro cha (PDT). De lá pa ra cá, hou ve al gum fenô- 
me no com a von ta de do fi lho do Lo bão?

Na da de mais na guer ra pe la OAB, pes qui sa em ci ma
de pes qui sa e a po pu la ção do Ma ra nhão nem deu im por- 
tân cia a bri ga in ter na. In te res san te que no úl ti mo le van- 
ta men to elei to ral os ad vo ga dos que não sa bem ou não
opi na ram con ti nu am mai or que o pri mei ro co lo ca do.

Mui tas es pe cu la ções com a che ga da do ve re a dor
Chi co Car va lho ao PROS. Hi lá rio que sem pre apa re ce
uma fi gu ra po lí ti ca que ren do fa lar pe lo fu tu ro pre si- 
den te es ta du al. Car va lho co mo sem pre não acha na da
des sas fi gu ras agre ga das!

Pa re ce que o se na dor We ver ton Ro cha (PDT) es tá no
ca der ni nho de ini mi gos do Mi nis té rio Pú bli co de pois da
apro va ção da im pro bi da de ad mi nis tra ti va. To dos cul- 
pam o em pol ga do re la tor pe la per da de po der!

São Luís, quarta-feira, 13 de outubro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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HA ROL DO SA BOIA
Ex-de pu ta do fe de ral cons ti tuin te

CLÁU DIO RE BÊ LO COR REIA ALEN CAR
Pro mo tor de Jus ti ça no Ma ra nhão

ELEIÇÕES

Decifra-me ou te devoro, o enigma de 2022

Pe las re des so ci ais, to mo co nhe ci men to
que o go ver na dor Flá vio Di no re a fir ma que
cum pri rá o acor do fei to, em ju lho, com os
pré-can di da tos de “sua” ba se po lí ti ca à sua
su ces são. E con fir ma pa ra no vem bro o
anún cio do es co lhi do. Não é di fí cil pre ver
co mo é com pli ca da a re so lu ção des sa de li- 
ca da equa ção po lí ti ca. A pri mei ra di fi cul da- 
de – a meu ver – es tá em con fi gu rar o que Di- 
no en ten de por “sua” ba se.

Sa be mos que o atu al ocu pan te dos Leões
foi vi to ri o so, em 2014, apoi a do por du as ex- 
pres si vas cor ren tes da po lí ti ca ma ra nhen se.

Uma, re pre sen ta da pe la for te dis si dên cia
do clã Sarney, li de ra da pe lo ex-go ver na dor
Jo sé Rei nal do que, an tes, no se gun do tur no
de 2006, já fo ra gran de res pon sá vel pe la vi tó- 
ria de Jack son La go. Ao der ro tar Ro se a na,
Jack son tor na-se o pri mei ro go ver na dor de
opo si ção elei to, após dé ca das de do mí nio da
oli gar quia, es ta be le ci da no pós-64.

A se gun da po de ro sa cor ren te da po lí ti ca
ma ra nhen se que vi a bi li zou a elei ção de Di- 
no, em 2014, foi o PDT que, com o tem po, as- 
su miu a di re ção das opo si ções e, com a mor- 
te de La go, tem si do in con tes ta vel men te di- 

ri gi do pe lo ho je se na dor We ver ton Ro cha.
Em re su mo: a dis si dên cia de Jo sé

Reynaldo e o PDT li de ra do por We ver ton Ro- 
cha fo ram as du as po de ro sas cor ren tes po lí- 
ti cas que cons ti tuí ram a ba se elei to ral que
ele geu Flá vio Di no, em 2014, e o re e le geu,
em 2018. Cor ren tes que ho je dis pu tam sua
su ces são com os dois pré-can di da tos Car los
Bran dão (PSDB) e o pró prio We ver ton Ro cha
(PDT). É no tó rio que, ao lon go de dois man- 
da tos, Di no não lo grou cons ti tuir uma ba se
po lí ti ca pa ra cha mar de “sua”. Por me ra ilus- 
tra ção, ao trans fe rir-se pa ra o PSB, le vou
uma de ze na de se cre tá ri os-can di da tos (com
des co nhe ci dos pe sos elei to rais) e ape nas
um par la men tar.

As sim, 2022 se apre sen ta ao atu al go ver- 
na dor co mo a Es fin ge de Te bas, que per gun- 
ta va a quem se apro xi mas se: “Qual o ani mal
que tem qua tro pa tas pe la ma nhã, du as pe la
tar de e, à noi te, três pa tas?”.

Aque le que não de ci fras se o enig ma se ria
de vo ra do pe la Es fin ge.

Em 2022, se não sou ber de ci frar o enig ma
da po lí ti ca, Flá vio Di no po de rá ser de vo ra do
por tsu na mi elei to ral qual quer.

De ve rá lem brar-se que, tal qual o ho mem
da res pos ta ao enig ma, quan do se ele geu go- 
ver na dor, em 2014, es ta va em sua ju ven tu de

po lí ti ca. Co mo no “pe la ma nhã” da Mi to lo- 
gia, era um be bê que en ga ti nha com du as
per nas e dois bra ços. No seu ca so, as qua tro
pa tas eram par ti dos po lí ti cos, mo vi men tos
so ci ais, mo vi men tos po pu la res e um for te
sen ti men to de opo si ção.

Em 2018, ao se re e le ger (pe la “tar de”, co-
mo o ho mem adul to do Enig ma) Di no pre ci- 
sou tão so men te de du as pa tas: a ca ne ta de
go ver na dor e a in con tes tá vel ex pec ta ti va de
po der por mais qua tro ano.

Em abril de 2022, mui to pro va vel men te
ve re mos as du as for tes for ças po lí ti cas (We- 
ver ton, de um la do, e Jo sé Reynaldo/ Bran- 
dão, de ou tro) se en gal fi nha rem nu ma in cer- 
ta e acir ra dís si ma dis pu ta elei to ral.

E se Flá vio Di no dei xar de fa to o Pa lá cio
dos Leões, cor re rá o ris co de tor nar-se o ho- 
mem en ve lhe ci do do Mi to da Es fin ge.

Na “noi te” do Enig ma, o ho mem tem três
pa tas, que são su as du as per nas e uma ben-
ga la. Sem o apoio da que las du as for ças (su as
du as per nas) e sem a ca ne ta do Leões (a ben- 
ga la má gi ca), on de Flá vio Di no en con tra rá
os vo tos ne ces sá ri os pa ra ven cer uma im- 
pre vi sí vel dis pu ta pa ra o Se na do da Re pú bli- 
ca? Po de rá ser de vo ra do pe la Es fin ge Elei to- 
ral por não ter si do ca paz de de ci frar o Enig- 
ma da Po lí ti ca Ma ra nhen se.

Não à PEC da insensatez

Não é de ho je que for ças re tró gra das pro- 
cu ram ata car o Mi nis té rio Pú bli co Bra si lei ro.
No ano de 2013, o po vo foi às ru as e, gra ças à
sua mo bi li za ção e ma ni fes ta ções po pu la res,
e so bre tu do pe lo en ten di men to que aque la
me di da re pre sen ta va imen su rá vel re tro ces- 
so no com ba te à cor rup ção, não foi apro va- 
da a PEC 37, que pre ten dia res trin gir o po der
in ves ti ga tó rio do Mi nis té rio Pú bli co.

Oi to anos de pois, aque la ne fas ta me di da
res sur ge com ou tra rou pa gem, mas com po- 
ten ci a li da de ain da mais le si va pa ra re tro ce- 
der o com ba te às más con du tas dos agen tes
pú bli cos! Ho je, mais uma vez, a po pu la ção
bra si lei ra pre ci sa se mo bi li zar con tra a PEC
05, já ape li da da de PEC da Vin gan ça, em de- 
fe sa da so ci e da de e do ci da dão, des ti na tá ri- 
os das ações do Mi nis té rio Pú bli co.

Na se ma na em que a Cons ti tui ção Fe de- 
ral com ple tou 33 anos de sua pro mul ga ção e
o Bra sil al can çou a mar ca de 600.000 mor tes
pe la CO VID-19, dois fa tos mar ca ram tris te- 
men te o Mi nis té rio Pú bli co e a so ci e da de
bra si lei ra.

O pri mei ro foi a vo ta ção do pro je to de lei
que des con fi gu rou a Lei de Im pro bi da de Ad- 
mi nis tra ti va, con ver ten do-a num afrou xa- 
men to éti co que fa vo re ce rá a im pu ni da de. E
o se gun do, o sur gi men to no Con gres so Na ci- 
o nal de uma ar ti cu la ção su pra par ti dá ria,
pa ra apro va ção aço da da de uma pro pos ta
de Emen da Cons ti tu ci o nal que vi sa en fra- 
que cer o Mi nis té rio Pú bli co, sub me ten do-o
ao con tro le dos po lí ti cos.

O de se nho do Mi nis té rio Pú bli co na Car ta
Mag na de 1988 foi con si de ra do um dos mai- 
o res avan ços e con quis tas da so ci e da de. Um
Mi nis té rio Pú bli co for te, ten do co mo pi lar
fun da men tal a in de pen dên cia fun ci o nal, re- 
pre sen ta uma das mar cas des se no vo tem po
re pu bli ca no, em que to dos são iguais pe ran- 
te a lei.

A PEC 05/2021 des trói o mo de lo cons ti tu- 
ci o nal do Mi nis té rio Pú bli co, de se nha do pe- 

lo Cons ti tuin te de 88, pe la que bra de dois
ali cer ces in dis pen sá veis pa ra sus ten ta ção
da de mo cra cia: per mi ti rá in ter fe rên cia po lí- 
ti ca di re ta no Mi nis té rio Pú bli co e pos si bi li- 
ta rá o fim de uma atu a ção in de pen den te dos
seus mem bros, uma vez que pro pi ci a rá a re- 
vi são da ati vi da de fi na lís ti ca dos pro mo to res
e pro cu ra do res de Jus ti ça.

Nas pa la vras do Pro cu ra dor da Re pú bli- 
ca, Hé lio Te lho, a PEC 05, de au to ria do De- 
pu ta do Fe de ral Pau lo Tei xei ra (PT-SP), co lo- 
ca a ins ti tui ção do Mi nis té rio Pú bli co no
cor re dor da mor te. A apro va ção apres sa da
des sa pro pos ta re pre sen ta um imen so ris co
de re tro ces so à de mo cra cia e um gra vís si mo
ata que à ins ti tui ção mi nis te ri al e à ci da da nia
bra si lei ra, bem co mo, sig ni fi cam o des res- 
pei to aos Tra ta dos e Con ven ções In ter na ci o- 
nais de Com ba te à Cor rup ção, ao pos si bi li- 
tar al te ra ção da com po si ção do Con se lho
Na ci o nal do Mi nis té rio Pú bli co e per mi tir
que pes so as es tra nhas à car rei ra in te grem
aque le co le gi a do.

Cri a do atra vés da EC 45/2004, o Con se lho
Na ci o nal do Mi nis té rio Pú bli co é con si de ra- 
do ór gão de con tro le ad mi nis tra ti vo, fi nan- 
cei ro e dis ci pli nar do Mi nis té rio Pú bli co bra- 
si lei ro, com com po si ção si mi lar ao Con se lho
Na ci o nal de Jus ti ça (CNJ). Pas sa dos 16 anos
de sua cri a ção, sem mo ti vos jus ti fi cá veis,
pre ten de-se, de for ma ace le ra da, al te rar a
atu al com po si ção pa ra cri ar mais uma va ga
des ti na da ao Con gres so Na ci o nal, ad mi tin- 
do-se ain da ocu par a fun ção de Cor re ge dor
Na ci o nal do Mi nis té rio Pú bli co, o qual cu- 
mu la rá o car go de vi ce-pre si den te, ór gão de
des ta que, a quem com pe te o con tro le dis ci- 
pli nar e fi nan cei ro dos atos pra ti ca dos pe los
di ver sos ra mos, po den do, en tre as mui tas
atri bui ções que lhe são con fe ri das, re ver e
anu lar ato fun ci o nal dos mem bros do Mi nis- 
té rio Pú bli co.

A PEC 05/2021 de fi ne que, uma vez ins- 
tau ra da a sin di cân cia ou pro ces so dis ci pli- 
nar con tra mem bro do Mi nis té rio Pú bli co, a
pres cri ção se in ter rom pe até de ci são fi nal,
ou se ja, sig ni fi ca di zer que pas sa re mos a so- 

frer re gras mais se ve ras do que as apli ca das
aos cri mi no sos pro ces sa dos pe lo pró prio
MP, em ações pe nais.

A pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal re- 
fe ri da per mi ti rá ain da que o Pro cu ra dor-ge-
ral de Jus ti ça pos sa es co lher 2/3 dos in te- 
gran tes do Con se lho Na ci o nal do Mi nis té rio
Pú bli co, con ce den do-lhe po de res qua se que
ab so lu tos pa ra re vi sar a prá ti ca de atos e a
pu ni ção de mem bros do MP.

De pois de su ces si vas ten ta ti vas de atro-
pe lar o Re gi men to In ter no, im pri min do uma
tra mi ta ção cé le re in co mum, dan do con tor- 
nos ide o ló gi cos e po lí ti cos in de se já veis, gra- 
ças ao in ten so tra ba lho e es for ço con jun to
da CO NAMP, CNPG, AN PR, den tre ou tras
en ti da des e li de ran ças do Mi nis té rio Pú bli co
Bra si lei ro, foi re ti ra da de pau ta e adi a da a vo- 
ta ção da ma té ria pa ra es ta se ma na.

Tal me di da me pa re ce que pa de ce de evi- 
den tes ví ci os de in cons ti tu ci o na li da de, por
fe rir a si mi la ri da de e pa ri da de exis ten te en- 
tre Ma gis tra tu ra e Mi nis té rio Pú bli co, pre- 
vis tas no §4º do art. 129 e art. 130-A, da Cons- 
ti tui ção Fe de ral, além de re pre sen tar um
enor me re tro ces so no ar ran jo cons ti tu ci o-
nal do nos so País. Um Mi nis té rio Pú bli co en-
fra que ci do sig ni fi ca me nos con di ções de de- 
fen der a or dem ju rí di ca, o re gi me de mo crá- 
ti co e os di rei tos so ci ais dos ci da dãos, atri- 
bui ções que nos fo ram con fi a das pe la Cons- 
ti tui ção Ci da dã.

Re fu ta mos to do o te or da PEC, pois ela é
mui to gra ve e da no sa ao in te res se da so ci e- 
da de, pois ani qui la o Mi nis té rio Pú bli co, dei-
xan do seus mem bros re ce o sos pa ra en fren- 
tar a ma cro cri mi na li da de, os cri mi no sos de
co la ri nho bran co e com ba ter a cor rup ção,
além de re pre sen tar um in cen ti vo à im pu ni- 
da de.

Ga ran tir a in de pen dên cia do Mi nis té rio
Pú bli co e as prer ro ga ti vas de pro mo to res e
pro cu ra do res de jus ti ça, na ver da de, é de-
fen der quem mais pre ci sa de nos sa ins ti tui- 
ção, a so ci e da de e sua ex ce lên cia, o Ci da dão.

Va mos à lu ta! Di ga não ao re tro ces so! Di- 
ga não à PEC da in sen sa tez!

JE AN NU NES

Uni da de de Me di da

Aris tó te les di zia que o ser hu ma no é um ani mal po lí- 
ti co. H. Arendt dis cor da va. Pa ra ela, o que nos de fi ne é o
fa to de que vi ve mos jun tos. Aqui, no an dar de bai xo, e
bem mais dis tan te da fi lo so fia, eu di ria que a nos sa na- 
tu re za hu ma na po de tam bém ser de fi ni da pe la in sis ten- 
te ne ces si da de que sen ti mos de quan ti fi car o que nos
ro deia, de me dir as ex pe ri ên ci as que o con ta to com o
mun do nos pro por ci o na. Sob ou tro as pec to: a for ma co- 
mo de fi ni mos nos sas mé tri cas e co mo li da mos com elas
di zem mui to so bre quem so mos e o que nos mo ve nes ta
vi da.

A ci ên cia até que tem se es for ça do pa ra evi tar o ca os.
Me tro, to ne la da, li tro e ou tras pro por ções são al guns
dos exem plos des se seu lou vá vel es for ço de pa dro ni za- 
ção, que tem lá sua uti li da de, con ve nha mos. Mas a vi da
é mais com ple xa e ne la, fe liz men te, não fal ta cri a ti vi da- 
de. Quer di zer, às ve zes, fal ta. E co mo faz fal ta a fal ta de
cri a ti vi da de – a re dun dân cia es tá aqui pa ra pro var o que
di go.

É o ca so da Glo bo. Só um tra ta do fi lo só fi co po de ex- 
pli car aqui lo. Seus edi to res me dem tu do em cam pos de
fu te bol. A área de des ma ta men to da Amazô nia, a ex ten- 
são das es tra das, o ta ma nho de uma cra te ra, a quan ti da- 
de da la va do vul cão que ex plo de nas Ilhas Ca ná ri as…
Não so bra na da. Até o ín di ce plu vi o mé tri co que se ca ou
en che o Can ta rei ra é me di do pe lo vo lu me de água que
“com por ta” um cam po de fu te bol. Mas eles não fa zem
por mal não, e nem pe lo mar ke ting. É que seu ho ri zon te
não vai mui to além dis so. Não há, pa ra eles, ou tro es por- 
te no mun do e eles cre em, pi a men te, que o bra si lei ro só
com pre en de as coi sas se as me dir num cam po de fu te- 
bol.

Não é o ca so da Ma ri a na, uma ami ga de in fân cia. Ela
cri ou uma uni da de pró pria e pe cu li ar pa ra ava li ar os
pre ten den tes que a ena mo ram: os “er ros de por tu guês”
que eles em pre gam. É o seu pa drão de qua li da de. Er ros
de re gên cia até são re le va dos. Os de con cor dân cia de si- 
lu dem, mas não in com pa ti bi li zam. O que ela não acei ta
mes mo é a va ri a ção dos ad vér bi os. Não há in ten si da de
afe ti va que re sis ta a um “me nas” – diz ela, ao se lem brar
da úl ti ma de cep ção.

A mé tri ca tam bém po de in di car uma fa se da vi da. A
fral da, por exem plo, é uni da de de me di da que in di ca a
pre sen ça de um pai de pri mei ra vi a gem; as “skins” de
“For ti ni te”, um ado les cen te pe las re don de zas; e um par- 
qui nho, a es pe ran ça que meu pe que no de po si ta nos lu- 
ga res que vi si ta mos. Tem par qui nho, pai? – per gun ta ele
an si o so. Já pa ra o tio Pe dro, o im por tan te é que o lu gar
se ja imu ne a que das. Ele tem ra zão. Com seus oi ten ta
anos, é me lhor não pe dir os es tra gos que uma fra tu ra
cau sa.

A mé tri ca tam bém es pe lha os va lo res que a pes soa
con si de ra im por tan te. As sim é que um es cra vo da ava re- 
za ca pi ta lis ta não en xer ga ou tra coi sa se não o lu cro, ou a
au sên cia de le, no que o ro deia; o po lí ti co, an tes dos di- 
rei tos, quan ti fi ca os vo tos e a in flu en cer é se gui da – e se
guia – pe la quan ti da de de li kes ou de vi ews.

Em ou tras re a li da des, a mé tri ca as su me di men sões
bem mais pro fun das. A mu lher e o ho mem do cam po,
mes mo quan do não dis põem de uma tre na, pre pa ram
su as li nhas de ro ça, uti li zan do-se das bra ças que de li mi- 
tam a quan ti da de de pa nei ros de fa ri nha que a co lhei ta
do ano tra rá. A uni da de de me di da, a ser vi ço de sua dig- 
ni da de, pos sui uma pre ci são mi li mé tri ca e exis ten ci al.

Já eu acre di to que ca da coi sa ou ex pe ri ên cia me re ce
uma ré gua pró pria. Um li vro, com pro pe lo chei ro; um
fil me, qua li fi co pe lo tex to; uma co mi da, sa bo reio pe las
emo ções que me cau sa; um ami go, iden ti fi co pe la quan- 
ti da de de as sun tos que te mos pa ra con ver sar; uma vi a- 
gem me im pres si o na pe las me mó ri as que guar do; uma
mú si ca, pe lo ver so que re ci to; uma crô ni ca, pe la ca pa ci- 
da de do au tor de tor nar re le van te o tri vi al…

Se as uni da des de me di da não nos de fi nem, aju dam a
me dir o que con si de ra mos im por tan te, o va lor das ex- 
pe ri ên ci as que o mun do nos ofe re ce. E se, pa ra na da dis- 
so ser vi rem, aju da rão, ao me nos, a en ten der por que a
Ma ri a na con ti nua sol tei ra e a pro var que a vi da é um
pou co mai or que um cam po de fu te bol.

São Luís, quarta-feira, 13 de outubro de 2021
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As projeções da Empresa Maranhense de Administração Portuária (EMAP) apontam
número superior a 28 milhões de toneladas até dezembro, 12% a mais que 2020

EM 2021

Itaqui movimentou 25,4
milhões de toneladas

Gra néis lí qui dos

O
Por to do Ita qui su pe rou a 
mar ca his tó ri ca de mo vi- 
men ta ção de car gas al can- 
ça da em 2020. Com 25,4 mi- 

lhões de to ne la das já mo vi men ta das 
até o mo men to e a dois me ses de en- 
cer rar o ano, as pro je ções da Em pre sa 
Ma ra nhen se de Ad mi nis tra ção Por- 
tuá ria (EMAP) apon tam nú me ro su- 
pe ri or a 28 mi lhões de to ne la das até 
de zem bro, 12% a mais que o ano an te- 
ri or.

De acor do com o pre si den te do 
Por to do Ita qui, Ted La go, a re to ma da 
da eco no mia con tri buiu pa ra es se re- 
sul ta do, ali a da aos es for ços de por- 
tuá ri os, ope ra do res e cli en tes pa ra au- 
men to da pro du ti vi da de nas ope ra- 
ções. “O Ita qui se gue a ten dên cia glo- 
bal de re a que ci men to da eco no mia, 
con si de ran do a al ta de man da mun di- 
al por ali men tos, so bre tu do por grãos, 
o que tor na o ce ná rio fa vo rá vel ao al- 
can ce de um no vo me lhor ano da nos- 
sa his tó ria”, dis se.

“Na área de in fluên cia do por to es- 
tão es ta dos pro du to res de três re giões 
bra si lei ras que uti li zam o Ita qui, não 
só pa ra es co ar a sua pro du ção de so ja, 
mi lho e fa re lo, mas tam bém pa ra mo- 
vi men tar pro du tos im por tan tes co mo 
com bus tí veis, fer ti li zan tes, ce lu lo se e 
clín quer, den tre ou tros”, com ple tou 
La go.

O no vo re cor de his tó ri co em vo lu- 
me de car gas so ma-se a ou tra con- 
quis ta de 2021: no pri mei ro se mes tre 
o Ita qui su biu uma po si ção no ran- 
king de por tos pú bli cos bra si lei ros da 
Agên cia Na ci o nal de Trans por tes 
Aqua viá ri os (An taq), che gan do ao top 
4 con so li da do co mo um dos que mais 
cres ce no país en tre os mai o res.

DE ACORDO COM TED LAGO, A RETOMADA DA ECONOMIA CONTRIBUIU PARA RESULTADO.

Es sa no va mar ca his tó ri ca foi atin- 
gi da com o na vio Elan dra Wil low, que 
re ce beu di e sel do na vio Ana va tos II, 
em uma ope ra ção de en tre pos ta gem – 
quan do a car ga im por ta da do mer ca- 
do in ter na ci o nal é trans bor da da pa ra 
em bar ca ções me no res e dis tri buí da 
pa ra ou tros por tos den tro do país. 
Con so li da dos co mo o gran de des ta- 
que do ano até aqui, os gra néis lí qui- 
dos apre sen ta ram um cres ci men to de 
qua se 80% em re la ção ao mes mo pe- 
río do de 2020. Tam bém a so ja al can- 
çou a mar ca de 9,6 mi lhões de to ne la- 
das, su pe ran do o ano pas sa do em 
14%, e in flu en ci ou a al ta dos fer ti li- 
zan tes, que so mam mais de 2,3 mi- 
lhões de to ne la das.

“O vo lu me mo vi men ta do es se ano 
se apro xi ma ao pre vis to em nos so 
PDZ (Pla no de De sen vol vi men to de 
Zo ne a men to) pa ra 2025, quan do al- 
can ça ría mos 29 mi lhões de to ne la das 
de car gas. Es sa an te ci pa ção de mons- 
tra a im por tân cia dos in ves ti men tos 
pú bli cos e pri va dos e a qua li da de do 

tra ba lho de to dos os players que in te-
gram o Por to do Ita qui e a con fi an ça 
da ini ci a ti va pri va da na ges tão pú bli-
ca que re a li za mos, além de au men tar 
ain da mais nos sa res pon sa bi li da de e 
com pro mis so com a ma nu ten ção 
des ses re sul ta dos sem pre cres cen tes. 
Se gui mos em pe nha dos em re a li zar o 
me lhor tra ba lho, sem pre com fo co em 
me lho ria con tí nua, cres cen do sem 
per der de vis ta va lo res co mo se gu ran- 
ça e sus ten ta bi li da de, afir ma Ted La-
go.

Os nú me ros po si ti vos são tam bém 
fru to da ca pa ci da de da EMAP em 
com bi nar in ves ti men tos pró pri os na 
ex pan são da in fra es tru tu ra do por to 
com a atra ção de in ves ti men tos pri va- 
dos. Nos úl ti mos anos fo ram qua se R$ 
2 bi lhões em obras, co mo a se gun da 
fa se do Ter mi nal de Grãos do Ma ra-
nhão (TE GRAM), no vo ter mi nal de 
fer ti li zan tes e de com bus tí veis e o lei- 
lão de qua tro no vas áre as tam bém de-
di ca das aos lí qui dos.

SÃO LUÍS

Brandão visita organizações sociais e comunitárias

QUEREMOS CONHECER O QUE ESTÃO FAZENDO PELA SOCIEDADE E DE QUE FORMA O GOVERNO PODE CONTRIBUIR, DISSE BRANDÃO.

O vi ce-go ver na dor Car los Bran dão
vi si tou or ga ni za ções so ci ais e co mu- 
ni tá ri as de São Luís, além da UPA da
Vi la Lui zão. A pri mei ra vi si ta foi ao
Ins ti tu to Ad son Fer nan do Fer rei ra
Araú jo (Iaf fa), no Cen tro, e a se gun da,
à União de Mo ra do res da Vi la Lui zão.

O Iaf fa foi fun da do em 2019 pe lo
Sin di ca to dos Co mer ciá ri os de São
Luís e pe lo Sin di ca to dos Em pre ga dos
do Co mér cio de São Luís (Fe ce ma-
MA). Ins pi ra do nas Obras So ci ais Ir- 
mã Dul ce, re a li za dis tri bui ção de
quen ti nhas pa ra mo ra do res de rua,
além de ofe re cer ações de saú de, meio
am bi en te, es por te, la zer, cul tu ra, ar te
e qua li fi ca ção pro fis si o nal.

Du ran te a vi si ta, o vi ce-go ver na dor
elo gi ou o tra ba lho re a li za do pe lo Ins- 
ti tu to. “Nos so go ver no tem vi si ta do
vá ri os ins ti tu tos aqui em São Luís, co- 
nhe cen do a re a li da de des ses ser vi ços

so ci ais. O que que re mos é co nhe cer o
que es tão fa zen do pe la so ci e da de e de
que for ma o Go ver no po de con tri buir,
a fim de que pos sam aten der es sas
pes so as ain da me lhor”, des ta cou Car- 
los Bran dão.

O pre si den te da Iaf fa, Jo sé Car los,
agra de ceu a vi si ta do vi ce-go ver na- 
dor. “Ho je é um dia de mui ta ale gria
pa ra o nos so Ins ti tu to, por que sa be- 
mos que o vi ce-go ver na dor Car los
Bran dão po de nos aju dar a ala van car
ca da dia mais es sa ins ti tui ção, que
pres ta um re le van te ser vi ço à so ci e da- 
de, em es pe ci al aos mo ra do res de
rua”, fri sou Jo sé Car los.

Em se gui da, Bran dão foi à União de
Mo ra do res da Vi la Lui zão e às ins ta la- 
ções da Uni da de de Pron to Aten di- 
men to (UPA) do bair ro.

“Pu de mos cons ta tar que es se hos- 
pi tal aten de boa par te de São Luís,

bem co mo dos mu ni cí pi os de Pa ço do
Lu mi ar, Ra po sa e São Jo sé de Ri ba- 
mar, que tem uma im por tân cia fun- 
da men tal e que es tá fa zen do um bom
tra ba lho”, ava li ou.

Du ran te a vi si ta à Vi la Lui zão, o vi-
ce-go ver na dor as sis tiu a uma lu ta do
pro je to Jiu-Jít su “Deus de Ali an ça”.

Além do vi ce-go ver na dor, tam bém
es te ve pre sen te o se cre tá rio ad jun to
de Agri cul tu ra Fa mi li ar, Ival do Ro dri- 
gues, que agra de ceu pe lo mo men to.
“O pro je to do jiu-jít su da Vi la Lui zão é
um dos que mais gos to, e nós es ta mos
mui to sa tis fei tos com a pre sen ça do
vi ce-go ver na dor aqui, pa ra ver que
com vá ri as mãos é pos sí vel fa zer um
pro je to so ci al”, afir mou Ival do.

Tam bém es ti ve ram pre sen tes o
pre si den te da União de Mo ra do res,
Mu ri lo Oli vei ra; e a vi ce-pre si den te,
Con cei ção Gló ria de Oli vei ra San tos.

VALOR ECONÔMICO

Maranhão é  o 3º que mais
investe em obras e serviços

NO ACUMULADO DESTE ANO, O AUMENTO  FOI DE 111%.

Re por ta gem do jor nal Va lor Econô mi co mos tra que o
Ma ra nhão é um dos es ta dos que mais am pli am in ves ti- 
men tos pú bli cos em obras e ser vi ços. No acu mu la do
des te ano, o au men to nes ses in ves ti men tos foi de 111%,
na com pa ra ção com o mes mo pe río do do ano pas sa do.

A ele va ção se re fle te em mais es tra das, hos pi tais, par- 
ques, pra ças, aten di men to na saú de, se gu ran ça e ou tros
ser vi ços en tre gues des de ja nei ro.

O Ma ra nhão é o ter cei ro es ta do que mais au men tou
os in ves ti men tos. “Goiás, Ala go as e Ma ra nhão es tão en- 
tre os en tes que mais au men ta ram in ves ti men tos”, diz o
jor nal.

Os da dos fo ram le van ta dos pe lo va lor dos re la tó ri os
fis cais en tre gues pe los es ta dos à Se cre ta ria do Te sou ro
Na ci o nal (STN).

“Es se re sul ta do é fru to de uma po lí ti ca fis cal res pon- 
sá vel ten do co mo prin ci pal ob je ti vo de sen vol vi men to
so ci al com po lí ti cas pú bli cas de al to im pac to, sem dei- 
xar de la do um al to ín di ce de in ves ti men tos pú bli cos
mes mo nes ses tem pos de cri se econô mi ca e po lí ti ca que
nos so país vem en fren tan do, tu do is so sob a li de ran ça
do nos so go ver na dor Flá vio Di no”, afir ma a se cre tá ria
de Es ta do do Pla ne ja men to e Or ça men to, Cynthia Mo ta
Li ma.

O au men to dos in ves ti men tos é acom pa nha do da
res pon sa bi li da de fis cal, pa ra não gas tar mais do se po- 
de. Is so fi ca cla ro na re cém ele va ção da no ta da saú de
fis cal do Ma ra nhão pe lo Te sou ro Na ci o nal.

A cha ma da Ca pa ci da de de Pa ga men to do Ma ra nhão
su biu pa ra a ca te go ria B. Além de ser um im por tan te ba- 
li za dor pa ra a União, a no ta ser ve co mo cha ma riz pa ra a
atra ção de no vos in ves ti men tos, além de pas sar cre di bi- 
li da de pa ra so ci e da de, em pre sas, ter cei ro se tor e agên- 
ci as de ris co.

URBANIZAÇÃO

Obras na Ponta do São
Francisco em fase final

NA PRÓXIMA SEMANA OBRAS TERÃO ÚLTIMOS ACABAMENTOS.

A ur ba ni za ção da Pon ta do São Fran cis co, si tu a da na
Ave ni da Fer rei ra Gul lar, em São Luís, en tra em fa se de
con clu são. A in ter ven ção es tá sen do exe cu ta da pe lo Go- 
ver no do Es ta do, por meio da Se cre ta ria de Es ta do das
Ci da des em De sen vol vi men to (Se cid), e in te gra o Pro- 
gra ma de Ace le ra ção do Cres ci men to (PAC).

O ob je ti vo da obra é ga ran tir um es pa ço ade qua do
pa ra o la zer, in te ra ção, prá ti cas es por ti vas, pro mo ven do
dig ni da de e qua li da de de vi da aos mo ra do res da re gião.
Atu al men te, a obra es tá em fa se de exe cu ção da fi na li za- 
ção da pa vi men ta ção com blo cos de con cre to, re ves ti- 
men to e te lha do dos ca ra man chões de la zer e ins ta la ção
do guar da-cor po na ex ten são da or la ma rí ti ma. Na pró- 
xi ma se ma na, se rá ini ci a da a im plan ta ção dos equi pa- 
men tos da aca de mia e do playground, 30 ban cos, li xei- 
ras e ins ta la ção dos pos tes de ilu mi na ção pú bli ca.

Em uma área to tal de 8.144 me tros qua dra dos, o pro- 
je to da obra con tem pla a cons tru ção de um com ple to
cen tro ur ba nís ti co com pos to por pra ça, aca de mia de gi- 
nás ti ca, brin que dos in fan tis, ca ra man chões e co re tos de
la zer, qua dra de areia, ban cos em ma dei ra, li xei ras, es ta- 
ci o na men to, ram pas, an co ra dou ro, cal ça men to em blo- 
cos co lo ri dos, e áre as de pai sa gis mo.

Nes ta se ma na, as equi pes se guem no lo cal exe cu tan- 
do ser vi ços de in fra es tru tu ra e pa vi men ta ção com blo- 
cos de con cre to e meio-fio. O lo cal, que foi ater ra do e re- 
ce beu a cons tru ção do em pre en di men to, fi ca pró xi mo
da pon te São Fran cis co e tem vis ta pri vi le gi a da pa ra o
Cen tro His tó ri co de São Luís. “Por de ter mi na ção do go- 
ver na dor Flá vio Di no, es ta mos ur ba ni zan do a Pon ta do
São Fran cis co o que é fun da men tal pa ra as se gu rar a me- 
lho ria das con di ções de vi da à po pu la ção da área. É uma
obra com ple ta que abran ge des de mo ra di as até pra ças
com equi pa men tos pú bli cos co mo qua dras es por ti vas
que já fo ram en tre gues. São obras que im pac tam po si ti- 
va men te em to da a co mu ni da de”, des ta cou o se cre tá rio
de Es ta do das Ci da des e De sen vol vi men to Ur ba no,
Már cio Jerry.

São Luís, quarta-feira, 13 de outubro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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A Secretaria de Estado da Infraestrutura – SINFRA/MA, torna público que requereu a Secretaria de Estado 

do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA/MA, a Licença de Instalação, Processo: 

21100018311/2021, E-processo: 200365/2021, relativa ao Projeto da Construção da Ponte Rodoviária 

sobre o Rio Preguiças no Município de Barreirinhas/MA, com extensão de 240,30 m.

São Luís, 11 de outubro de 2021

JORGE FUMIO KUSABA

Secretário Adjunto de Projeto

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SINFRA

SECRETARIA ADJUNTA DE PROJETOS – SEAPROJ
EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A Secretaria de Estado da Infraestrutura – SINFRA/MA, torna público que requereu a Secretaria de Estado 

do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA/MA, a Renovação Licença de Instalação, Processo: 

21100018150/2021, E-processo: 200365/2021, relativa ao Projeto de Implantação da Ponte de Concreto 

na Rodovia MA-373, sobre o Rio Balsas, Município de São Felix de Balsas com extensão de 195 m.

São Luís, 11 de outubro de 2021

JORGE FUMIO KUSABA

Secretário Adjunto de Projeto

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SINFRA

SECRETARIA ADJUNTA DE PROJETOS – SEAPROJ
EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A Polícia Militar do Maranhão, através de seu Pregoeiro Oficial, comunica que, em 26 de outubro de 
2021, às 08h30, realizará no Salão de Reunião do Estado Maior Geral - Cel Salvador, situado no 
complexo do Comando Geral da PMMA, Pregão Presencial nº 10/2021-CSL/PMMA (Proc. Adm. nº 
098.116/2021-PMMA). Objeto: Aquisição de material de consumo (Material médico hospitalar) para a 
Diretoria de Saúde e Promoção Social da Polícia Militar do Maranhão. O Edital poderá ser retirado, 
gratuitamente, na Comissão Setorial Permanente de Licitação da PMMA, situada na Av. Jerônimo de 
Albuquerque, s/n – Calhau, no horário das 07h30 às 13h30, mediante apresentação de um pendrive, ou 
pela internet, através do site oficial da PMMA (https://pm.ssp.ma.gov.br).

São Luís – MA, 08 de outubro de 2021
Maj QOPM Douglas Sousa Corrêa

Pregoeiro Oficial da PMMA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL

DATA HORA PROCESSO CONCORRÊNCIA

23/11/2021 09h 0038212/2021 – UEMASUL 001/2021-CSL/UEMASUL

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na execução de obras e serviços de 
engenharia para o fim de ampliação do Centro de Ciências Humanas, Sociais, Tecnológicas e 
Letras – CCHSTL/UEMASUL no município de Açailândia – MA.

A COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSL/UEMASUL, na forma da Lei Federal nº 8.666/93 torna 
público o EDITAL de licitação na modalidade CONCORRÊNCIA Nº 001/2021-CSL/UEMASUL, na forma 
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, sob regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, de 
interesse da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO - UEMASUL, 
conforme a seguir discriminado:

Informa ainda que o edital e seus anexos estarão disponíveis aos interessados no site da Universidade 
Estadual da Região Tocantina do Maranhão, www.uemasul.edu.br e os anexos referentes ao Projeto 
Básico estarão disponíveis na Comissão Setorial de Licitação – CSL/UEMASUL, em sua sede localizada 
na Rua Godofredo Viana, 1.300 – Centro, CEP 65.901-480 – Imperatriz/MA, de segunda a sexta-feira, no 
horário de 08h às 12h e das 14h às 18h, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente mediante 
a apresentação de mídia eletrônica (pen drive, CD, DVD ou outro). As empresas que adquirirem o Edital 
mediante “download” na página da UEMASUL e tiverem interesse em participar desta licitação, deverão, 
obrigatoriamente, retirar os anexos do Edital no endereço e nas condições supracitadas, em virtude da 
existência de limite de carregamento de arquivos (UPLOAD). Esclarecimentos adicionais referente a 
obtenção do edital e seus anexos pelo telefone (99) 98414-4287 ou pelo e-mail: csl@uemasul.edu.br.

Imperatriz/MA, 08 de outubro de 2021
Kristiany da Silva Costa

Presidente da Comissão Setorial de Licitação - CSL-UEMASUL

ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO TOCANTINA

DO MARANHÃO-UEMASUL
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AV. JOÃO FRANCISCO MONTELES, Nº 2001 – CENTRO
NPJ. Nº 06.116.461/0001-00

AVISOS DE LICITAÇÃO PÚBLICA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2021- SRP - O Município de Anapurus - MA, torna público aos interessados que, com base 
na Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, que realizara às 
08h00min (horário de Brasília) do dia 26 de outubro 2021, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2021, 
do tipo menor preço por item, tendo por objeto a futura e Eventual contratação de empresa para prestação de serviços 
de show artístico e cultural com estrutura de palco, som, iluminação e locação de equipamentos e infraestrutura 
para realização das festividades do 57º aniversário da cidade de Anapurus/MA. Será obrigatório o uso de máscaras de 
todos os participantes no dia da sessão. O Edital e seus anexos estão à disposição ou através de solicitação no endereço 
eletrônico departamentodecompraspma@gmail.com, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente, bem 
como consultados através do SACOP e portal da transparência deste órgão, ou na Comissão Permanente de Licitação 
da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA, localizada na Av. João Francisco Monteles, nº 2001 – Centro, Anapurus/MA, 
de segunda-feira a sexta-feira das 08h00min às 12h00min onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos 
mediante entrega de 01 (uma) resma de papel A4 no endereço supra. Anapurus/MA, 08 de outubro de 2021. ALMIR 
LIMA DA SILVA, Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 SRP SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras – MA, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 
público para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Eletrôni-
co para Registro de Preços TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA 
SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JENIPAPO 
DOS VIEIRAS/MA. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, art. 3º, I, subsidiariamente pela Lei Federal n. º 
8.666/93 e alterações posteriores, Decreto Municipal 006 e as condições do Edital. Recebimento e abertura dos 
envelopes Proposta e Habilitação: às 14h do dia 27 de outubro de 2021 através do uso de recursos da tecnologia 
da informação, site https://www.licitanet.com.br. O Edital estará à disposição para consulta gratuita no setor de 
licitação, das 08h às 12h e no site do Município https://jenipapodosvieiras.ma.gov.br/ e também no portal de 
compras públicas. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) 
mediante a retirada do DAM, na sala de Reunião da CPL, localizada na Rua João Lago da Silva, S/N – Centro 
– Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço das 08:00 as 12:00hs e no e-mail: cpljenipapo@gmail.com e 
pelo telefone 99 98511-8958. Jenipapo dos Vieiras/MA, CEP: 65962-000. Jenipapo dos Vieiras -MA. Antônio 
Iranilton de Carvalho. Pregoeiro.

AVISO DE REVOGAÇÃO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2021

O MUNICÍPIO DE NINA RODRIGUES, através da Prefeitura Municipal de Nina Rodrigues/MA, por meio 
da Comissão Permanente de Licitação, torna público a quem possa interessar a REVOGAÇÃO da licitação, 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2021, tendo como objeto a Contratação de empresa para aquisição de 
equipamentos hospitalares de análises clinicas, centro cirúrgico e lavanderia atender as necessidades do 
Hospital Municipal Prefeita Madalena Braga de Nina Rodrigues/MA, que ocorreria às 09h:00 (nove) horas 
no dia 19 de Outubro de 2021 . MOTIVO: REVOGAÇÃO’ POR RAZOES DE NECESSIDADE DE 
ALTERAÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA DO RESPECTIVO EDITAL E POR INTERESSE 
PUBLICO NA FORMA DO ART. 49 DA LEI 8.666/1993 C/C A SUMULA 473 DO STF, esclarecimentos 
adicionais, no endereço da Prefeitura Municipal na Praça Rui Fernandes Costa s/n, Centro de Nina Rodrigues/
MA ou pelo Telefone (98) 99185-1853, licitacaopmnina@hotmail.com – Nina Rodrigues – MA.

Nina Rodrigues/MA, 11 de Outubro de 2021.

Raimundo Nonato Silva Junior
Pregoeiro Municipal

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

AVISO DE CANCELAMENTO. A Comissão Permanente de Licitação de Licitação – CPL da 
Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim/MA, através de seu Pregoeiro e a Equipe de Apoio, 
torna público para conhecimento dos interessados que a licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 023/2021- SRP. Objeto: Registro de preços para eventual contratação 
de empresa especializada na execução de serviços de organização, execução e realização 
dos eventos comemorativos no município de Vitória do Mearim. Resolvem CANCELAR a 
presente licitação, com fundamentação jurídica: no art. 49, da Lei nº 8.666/1993. Outras infor-
mações no endereço: Rua Teodoro Ferreira, Bairro Itapuítapera, S/N Vitória do Mearim – MA, 
de 2ª a 6ª feira, das 08h às 12h. Vitória do Mearim/MA, 07 de outubro de 2021. JUSCELINO 
LEITE DE BRITO JUNIOR; Secretário Municipal de Administração e Planejamento.

AVISO DE REMARCAÇÃO.  CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 
01/2021/CPL/PMVM. O município de Vitória do Mearim/MA, através da Prefeitura Munici-
pal de Vitória do Mearim, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos 
interessados que, com base na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei nº 123/06 e alte-
rações posteriores e demais legislações aplicáveis, realizará no dia 16 de novembro de 2021 
às 09h00min, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇO 
Nº 01/2021/CPL/PMVM, do tipo menor preço, objetivando eventual CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO 
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO MEARIM -MA. O Edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados na sede da Prefeitura de Vitória do Mearim - CPL, no horário de 08 às 12hs, de 
2ª a 6ª feira, para consulta gratuitamente, disponibilizado no site oficial da Prefeitura Municipal 
de Vitória do Mearim (http:// www.vitoriadomearim.ma.gov.br), no sistema do TCE/SACOP 
(www.tce.ma.gov.br/sacop). Vitória do Mearim - MA, 07 de outubro de 2021. JUSCELINO 
LEITE DE BRITO JUNIOR; Secretário Municipal de Administração e Planejamento

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte, 
tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde de Classificação A, B e E, com 
fornecimento de bombonas, em regime de comodato, para atender a demanda para atender a demanda 
do Hospital de Pedreiras, unidade de saúde a ser administrada pela Emserh, conforme especificações, 
quantitativos e condições estabelecidas do Termo de Referência
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.
DATA DA ABERTURA: às 08h30, do dia 05/11/2021, horário de Brasília/DF. ID nº [900588].
Local de Realização: Sistema Licitações-e: www.licitacoes-e.com.br.
Edital e demais informações estão disponíveis no site da EMSERH (www.emserh.ma.gov.br).
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou 
amaral.neto@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 06 de outubro de 2021
Francisco Assis do Amaral Neto
Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 340/2021-CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 162.029/2021 - EMSERH

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, DAS ÁREAS 
MÉDICO-HOSPITALARES, EXTERNAS E ESQUADRIAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA 
QUALIFICADA, MATERIAIS, PRODUTOS SANEANTES, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, PARA 
ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL ADÉLIA MATOS – ITAPECURU-MIRIM, ADMINISTRADO 
PELA EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.
DATA DA ABERTURA: às 14h30,do dia 09/11/2021, horário de Brasília/DF. ID nº [900617].
Local de Realização: Sistema Licitações-e: www.licitacoes-e.com.br.
Edital e demais informações estão disponíveis no site da EMSERH (www.emserh.ma.gov.br).
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou 
amaral.neto@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 06 de outubro de 2021
Francisco Assis do Amaral Neto
Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 342/2021-CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 161.811/2021 - EMSERH

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de cortinas hospitalares 
montadas em trilhos sob demanda em unidades de saúde gerenciadas pela Empresa Maranhense de 
Serviços de Hospitalares – EMSERH em São Luís e interiores.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.
DATA DA DISPUTA: 11/11/2021, às 09h - horário de Brasília.
Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).
Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
ID: 900627.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd- 16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 08h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 
e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou laurocsl8@gmail.com ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 06 de outubro de 2021
Lauro César Costa

Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 343/2021 – CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 77.285/2021 – EMSERH

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços médicos na área de atuação 

em Unidade de Terapia Intensiva, para atender a demanda do Hospital Da Ilha, administrado pela 

EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por LOTE.

DATA DA ABERTURA: 10/11/2021, às 09h, horário de Brasília-DF.

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

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

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

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

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

São Luís (MA), 06 de outubro de 2021

Maiane Rodrigues Corrêa Lobão

Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 344/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 165.894/2021 – EMSERH

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de manutenção preventiva e 
corretiva, sob demanda, nos Sistemas de Iluminação de Emergência, Alarme de Incêndio, Dispositivos 
Fixos de Segurança Contra Incêndio, SPDA, Sinalização de Emergência do Sistema de Proteção e 
Combate a incêndios nas unidades administradas pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – 
EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço por lote.
DATA DA ABERTURA: às 08h30, do dia 10/11/2021 - horário de Brasília/DF. ID nº [891785].
Local de Realização: Sistema Licitações-e: www.licitacoes-e.com.br.
Edital e demais informações estão disponíveis no site da EMSERH (www.emserh.ma.gov.br).
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou 
amaral.neto@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 07 de outubro de 2021
Francisco Assis do Amaral Neto
Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 235/2021 – CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124.799/2021 – EMSERH

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de REAGENTES PARA 
REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECÍFICOS AO LABORATÓRIO DE BIOQUÍMICA E DE 
IMUNOQUÍMICA DO HEMOMAR, com cessão de uso de equipamento totalmente automatizado.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Lote.
SITUAÇÃO DA LICITAÇÃO: FICA REMARCADA para o dia 26/10/2021, às 14h30 (horário local).
Motivo: Errata 002.
Local de Realização: Sistema Licitações-e www.licitacoes-e.com.br.
Edital e demais informações disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 08h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta, pelos 
e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou maiane.lobao@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 
3235-7333.

São Luís (MA), 06 de outubro de 2021
Maiane Rodrigues Corrêa Lobão
Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 272/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 93.950/2021 – EMSERH

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
SAÚDE EM EXAMES PARA DIAGNÓSTICOS MÉDICOS: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, 
RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA, COM A ADOÇÃO DE SISTEMAS E TECNOLOGIAS 
ATUALIZADOS, EQUIPAMENTOS EM COMODATO, MATERIAIS, INSUMOS E BEM COMO EQUIPE 
TÉCNICO-OPERACIONAL E OBRIGAÇÕES INERENTES À ATIVIDADE, NECESSÁRIAS À 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO HOSPITAL MACRORREGIONAL 
DE IMPERATRIZ DR. RUTH NOLÊTO.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Lote.
DATA DA ABERTURA: 09/11/2021, às 09h - horário de Brasília-DF.
Motivo: Impugnação e Pedido de Esclarecimento.
Local de Realização: Sistema Licitações-e www.licitacoes-e.com.br.
Edital e demais informações disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou 
maiane.lobao@emserh.ma.gov.br.br ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 06 de setembro de 2021
Maiane Rodrigues Corrêa Lobão
Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 296/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 97.029/2021 – EMSERH
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Os empresários já se prepararam para montar suas equipes de forma a atender a
demanda, não abrindo espaço para perder nenhum cliente

DOU GLAS CU NHA

MERCADO AQUECIDO

Comércio contrata
para o fim do ano

F
al tan do cer ca de 70 di as pa ra o
ápi ce das fes tas de fim de ano,
já se ob ser va um sig ni fi ca ti vo
aque ci men to no mer ca do va- 

re jis ta de São Luís, no ta da men te na
Rua Gran de, a prin ci pal ar té ria co- 
mer ci al da ci da de, com ca sas co mer- 
ci ais em su as on ze qua dras.

Com o avan ço do pro ces so de va ci- 
na ção con tra o Co ro na ví rus e a sig ni- 
fi ca ti va que da nos re gis tros de óbi tos,
a ca pi tal res pi ra ares de se gu ran ça sa- 
ni tá ria, e is to, es tá le van do as pes so as
às com pras, o que se ob ser va no mer- 
ca do mó veis, ele tro e le trô ni cos e ele- 
tro do més ti cos, mo da etc. as sim co mo
no se tor de cons tru ção e aca ba men- 
tos.

Na Rua Gran de, prin ci pal cen tro do
co mér cio va re jis ta da ci da de, vá ri os
pon tos que abri ga va ca sas co mer ci ais
e que en cer ra ram su as ati vi da des no
pe río do mais agu do da pan de mia , já
es tão re a brin do co mo no vas lo jas e o
mo vi men to de pes so as que gos tam de
an te ci par a com pra dos pre sen tes na- 
ta li nos dos fa mi li a res, já se faz no tar.

Com is so, os em pre sá ri os tam bém
já se pre pa ra ram pa ra mon tar su as
equi pes, de for ma a aten der a de man- 
da, não abrin do es pa ço pa ra per der
ne nhum cli en te. A pre vi são é oti mis ta
pa ra Ed mil son dos San tos, pre si den te
do Sin di ca to dos Co mer ciá ri os de São
Luís. Ele dis se que com o avan ço da
va ci na ção con tra a Co vid-19, e a vi sí- 
vel re du ção dos óbi tos, se ob ser va que
a po pu la ção se en te mais se gu ra e
par ti ci pa mais ati va men te da vi da da
ci da de . “É vi sí vel que São Luís já res- 
pi ra no vos ares de se gu ran ça sa ni tá ria
e is to te rá re fle xo bas tan te po si ti vo na

área do co mér cio no pe río do que an- 
te ce de as fes ti vi da des de fim de ano,
pro mo ven do o aque ci men to do mer- 
ca do e, com is so, pos si bi li tan do o sur- 
gi men to de no vas opor tu ni da des de
em pre go, pro ces so que se ini cia com a
con tra ta ção do tra ba lha dor tem po rá- 
rio pa ra aten der a de man da no pe río- 
do, po den do o re fe ri do, ser efe ti va do,
de pen den do da ne ces si da de do lo jis- 
ta e do de sem pe nho do tra ba lha dor.
Is to acon te ce to dos os anos e, pa ra es- 
te ano, há uma pre vi são de as no vas
con tra ta ções em tor no de 20 a 30 por
cen to, o que sig ni fi ca um per cen tu al
bas tan te po si ti vo no mer ca do de tra- 
ba lho”, dis se Ed mil son.

É vi sí vel que São Luís já

res pi ra no vos ares de

se gu ran ça sa ni tá ria e

is to te rá re fle xo bas tan te

po si ti vo na área do

co mér cio no pe río do que

an te ce de as fes ti vi da des

de fim de ano

Pa ra Al ce nio da Sil va, ge ren te da
Shock Bel la, no Can to da Vi ra ção, as
no vas con tra ta ções vão de pen der da
mo vi men ta ção das ven das tão aguar- 
da das, mas, que as pre vi sões são oti- 
mis tas e que, por cer to as con tra ta- 
ções de tra ba lha do res tem po rá ri os
com to das as ga ran ti as so ci ais, se da- 

rão, e que des tes, os que me lhor se
des ta ca rem, por cer to se rão con tra ta- 
dos em de fi ni ti vo.

Igual pen sa men to é da res pon sá vel
pe la lo ja Vi la je ans, da Rua gran de,
Pau la Al ves. Ela ga ran tiu que as con- 
tra ta ções dos tra ba lha do res tem po rá- 
ri os é cer ta, po rém, con si de ra mui to
ce do ain da pa ra fa zer um pre vi são de
quan tas va gas se rão ofe re ci das. “Va- 
mos fa zer um se le ti vo en tre os que se
can di da ta rem e de pois en tão ava li a- 
re mos o de sem pe nho dos que fo rem
cha ma dos, que, as sim , po de rão ser
con tra ta dos em de fi ni ti vo pa ra com- 
por a nos sa equi pe”, as se ve rou.

Da ni el le San tos, ge ren te da Shop- 
ping das Va ri e da des, afir mou es tá de- 
ci di da em con tra tar qua tro mu lhe res
pa ra o se tor de ven da e dois ho mens
pa ra fis cais de lo ja, mas não des car tou
a pro ba bi li da des de con tra tar mais
pes so as, o que de pen de do mo vi men- 
to pre vis to pa ra o pe río do pré-na ta li- 
no.

Va mos fa zer um se le ti vo

en tre os que se

can di da ta rem e de pois

en tão ava li a re mos o

de sem pe nho dos que

fo rem cha ma dos, que,

as sim, po de rão ser

con tra ta dos

Rua Grande é o principal centro atividades

Pe la sua lo ca li za ção no Cen tro His- 
tó ri co e a tra di ção co mo a prin ci pal
rua de co mér cio va re jis ta da ca pi tal, a
Rua Gran de se cons ti tui o prin ci pal
cen tro das ati vi da des em pre sa ri ais,
com uma exu be ran te di ver si da de de
lo jas dos mais va ri a dos ra mos, que
vão dos te ci dos, con fec ções em ge ral,
ele tro do més ti cos, de co ra ção, mó veis,
ba za res de avi a men to pa ra cos tu ras,
uti li da des do més ti cas, brin que dos ,
ca ma e me sa, en fim, tu do se en con tra
ali. In clu si ve lan cho ne tes, res tau ran- 
tes po pu la res e ban cas que ofe re cem
me ren das rá pi das, as sim co mo cen te- 
nas de ven de do res am bu lan tes e ca- 
meLôs.

É uma rua que tem gran de im por- 
tân cia na ci da de com sua his tó ria
mar ca da por adap ta ções e mu dan ças,
vi san do sem pre aten der ao co mér cio
e à po pu la ção, tra di ci o nal men te. É
con si de ra da uma das ru as mais an ti- 
gas de São Luís, ten do sua mar ca ção
em ma pas des de o ano de 1698. É a
rua mais mo vi men ta da e res pon sá vel

por pra ti ca men te to da a fa ma de um
dos mai o res cen tros co mer ci ais da
Ilha, ten do co mo seu pri mei ro no me,
Ca mi nho Gran de, Rua Oswal do Cruz
ou mais co mu men te des cri ta, a Rua
Gran de.

Em tem pos an ti gos ser via co mo rua
de pas seio pa ra as mo ças de fa mí lia,
que na oca sião exi bi am a mais ca ra
mo da de Pa ris e Lis boa.

Nos anos 50, 60 e 70, um dos pro- 
gra mas mais co muns de to das as fai- 
xas so ci ais da ci da de, era pas se ar pe la
Rua Gran de pa ra apre ci ar as vi tri nes
das lo jas, tem po em que en ti da des
que reu ni am os em pre sá ri os, pro mo- 
vi am con cur so pa ra ele ger as vi tri nes
mais bo ni tas, o que ocor ria sem pre
quan do de even tos co mo Dia das
Mães, Dia dos Na mo ra dos, Fes tas Ju- 
ni nas, Dia dos Pais e, prin ci pal men te,
o Na tal de Cris to.

A Rua Gran de pos sui sur pre sas his- 
tó ri cas e ar qui tetô ni cas. Co mo por
exem plo, o an ti go pré dio on de fun ci- 
o nou o ci ne ma Éden que fi ca lo go no

ini cio da rua, em fren te a ele nas ceu
Ma no el Odo ri co Men des; e na es qui-
na com a rua do Pas seio fi ca o Pa la ce- 
te Gen til Bra ga, ca sa rão com vin te e
du as ja ne las em ogi va e azu le jo por tu- 
guês, um dos mais be los da ci da de.

DIA DO COMERCIÁRIO

Semana é comemorada
com eventos em São Luís

A CATEGORIA RECEBERÁ ATENDIMENTOS DE ESTÉTICA.

Em co me mo ra ção ao Dia do Co mer ciá rio, que trans- 
cor re no dia 18 des te mês, o Sin di ca to  dos Em pre ga dos
no Co mér cio de São Luís – Sin di co mer ciá ri os, re a li za a
Se ma na do Co mer ciá rio com even tos em sua se de,na
Rua de Na za ré, que se ini ci am nes ta quar ta-fei ra (13),
aten den do a ca te go ria com De sign de Som bra ce lhas
Ofi ci na de Ma qui a gem, Cor te o De sign de Bar ba, Ofi ci- 
na de Gas tro no mia Re a pro vei ta men to de Ali men tos.

No dia 14, Far má cia: Aten di men to com plan tas Me di- 
ci nais e Fi to te rá pi cos, Au ri cu lo te ra pia e Acun pu tu ra;
Nu tri ção com ava li a ção e ori en ta ção nu tri ci o nal. No dia
15, a pro gra ma ção se rá de di ca da à Fi si o te ra pia com  iní- 
cio às dez ho ras ate às tre ze ho ras, com ori en ta ções er- 
gonô mi cas e exer cí ci os de gi nás ti ca la bo ral. Em to dos os
even tos o  Sin di co mer ciá ri os re ce be o apoio do Ins ti tu to
Flo ren ce e da uni da de lo cal do Ser vi ço Na ci o nal fde
Aren di za gem Co mer ci al – Se nac.

O pre si den te do Sin di ca to, Ed mil son dos San tos, dis- 
se qie a pro gra ma ção é des ti na da a apoi ar e ho me na ge- 
ar  os co mer ciá ri os, em fa ce às co me mo ra ções do Dia do
Co mer ciá rio, dia 18, quan do se rá fe ri a do pa ra a ca te go- 
ria. (D.P)

OUTUBRO ROSA

APAE realiza campanha
“Pratique o Autocuidado”

INFORMAÇÃO É ARMA PARA COMBATER E PREVENIR A DOENÇA

A APAE de São Luís, em par ce ria com a Clí ni ca Es co la
da Fa cul da de San ta Te re zi nha – CEST, en tra em cam po
na lu ta con tra o cân cer de ma ma; e re a li za nes te mês a
cam pa nha Ou tu bro Ro sa “Pra ti que o Au to cui da do”.

Du ran te to do o mês, alu nos da Clí ni ca Es co la, acom- 
pa nha dos dos su per vi so res do cen tes, irão re a li zar uma
sé rie de pa les tras edu ca ti vas nas re cep ções da APAE,
com a fi na li da de de ori en tar so bre as for mas de pre ven- 
ção, sin to mas e tra ta men to do cân cer de ma ma e co lo
ute ri no.

In for ma ção é uma ar ma po de ro sa pa ra com ba ter e
pre ve nir a do en ça. En tre os te mas abor da dos nas pa les- 
tras, es tão a ali men ta ção sau dá vel, a im por tân cia do au- 
to co nhe ci men to e da prá ti ca do au to cui da do pa ra pre- 
ven ção e di ag nós ti co do cân cer de ma ma pre co ce men- 
te.

E mais, pen san do na saú de e bem-es tar de su as co la- 
bo ra do res e mães de alu nos da Es co la Eney San ta na, a
APAE de São Luís irá re a li zar no pró xi mo dia 21 de ou tu- 
bro, o “Dia D”. Tra ta-se de uma ação con jun ta com o
Pro gra ma Saú de Já e o CEST. Pa les tras edu ca ti vas, con- 
sul tas gi ne co ló gi cas, exa mes pre ven ti vos e ma mo gra fi as
fa zem par te des sa pro gra ma ção, além da dis po ni bi li za- 
ção de tra ta men tos es té ti cos re a li za dos pe lo cur so de
Es té ti ca e Cos mé ti ca do CEST.

São Luís, quarta-feira, 13 de outubro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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O Rubro-Negro volta ao Estádio Nhozinho Santos, às 15h, para enfrentar o Retrô-
PE,  num confronto eliminatório válido pela Pré-Copa do Nordeste

PRÉ-COPA DO NORDESTE

Desfalcado, Moto
enfrenta o Retrô-PE
NERES PINTO

O
Mo to tem na tar de des ta 
quar ta-fei ra (13) mais um 
jo go de ci si vo. O Ru bro-Ne- 
gro vol ta ao Es tá dio Nho zi- 

nho San tos, às 15h, pa ra en fren tar o 
Re trô-PE,  num con fron to eli mi na tó- 
rio vá li do pe la Pré-Co pa do Nor des te. 
Se hou ver em pa te no tem po nor mal, a 
va ga pa ra a pró xi ma fa se se rá co nhe- 
ci da na dis pu ta de ti ros li vres di re to da 
mar ca pe nal.

O re sul ta do da par ti da de ho je in di- 
ca rá o ad ver sá rio do Amé ri ca-RN na 
pró xi ma fa se, tam bém num jo go de 
ca rá ter eli mi na tó rio a ser dis pu ta do 
em Na tal. Pa ra che gar à fa se de gru- 
pos, o ven ce dor des tas fa ses ain da te- 
rá de en fren tar um ter cei ro ad ver sá rio 
em jo gos de ida e vol ta pa ra que pas se, 
de fi ni ti va men te, en trar na fa se de 
gru pos em  2022.

O Mo to es tá cheio de pro ble mas 
que vi e ram à to na lo go após a eli mi- 
na ção na Sé rie D do Cam pe o na to Bra- 
si lei ro. Cin co atle tas que atu a ram co- 
mo ti tu la res na com pe ti ção da CBF já 
não fa zem mais par te do gru po. O pri- 
mei ro a sair foi o meia Ted Lo ve, que 
vai jo gar Fut-7 em ou tro es ta do. Em 
se gui da, o clu be anun ci ou a de vo lu- 
ção do vo lan te Abu ao Ia pe. Os ata- 
can tes Da nú bio e Fe li pe Cruz tam- 
bém pe di ram a res ci são. Es te úl ti mo 
es tá sen do pre ten di do por ou tros clu- 
bes, se gun do seu em pre sá rio. O meia 
Clei ti nho com ple tou a lis ta da da a co- 
nhe cer no úl ti mo fim de se ma na, que 
po de ter si do acres ci da nas úl ti mas 
ho ras.

Ar bi tra gem

Elei ções

O MOTO PRECISA VENCER PARA PODER DISPUTAR MAIS UM MATA-MATA COM O AMÉRICA

Na se gun da-fei ra pe la ma nhã, os 
jo ga do res não trei na ram, ale gan do a 
ne ces si da de de um acer to so bre o pa- 
ga men to dos sa lá ri os atra sa dos de 
dois me ses pa ra al guns e 40 di as pa ra 
ou tros. A di re to ria fi cou de con ver sar 
com o gru po e re sol ver o pro ble ma. 
Até o fe cha men to des ta edi ção, ne- 
nhu ma res pos ta dos di ri gen tes à re- 
por ta gem so bre es te as sun to.

O téc ni co Zé Au gus to, pre o cu pa do 
com os pro ble mas sur gi dos nos úl ti- 
mos di as, na sua úl ti ma en tre vis ta dis- 
se acre di tar que o ti me con si ga sair da 
si tu a ção, pe lo pe so da sua ca mi sa. A 
for ma ção ini ci al con tra o Re trô po de 
ser es ta: João Pau lo (ou Jo a nh der son); 
Di e go Re nan,  We der Sil va, Gus ta vo e 
Ca ma rão; Hulk, Co dó, Már cio Di o go e 
Es quer di nha; Hen ri que e Wal la ce Li- 
ma.

A Con fe de ra ção Bra si lei ra de Fu te- 
bol es ca lou pa ra o jo go Mo to x Re trô, o 

ár bi tro Wag ner Fran cis co Sil va Sou za, 
da Bahia, ten do co mo as sis ten- 
tes  Mar cos Welb Ro cha de Amo rim e 
Da ni la Bor ges Mar tins, tam bém bai a- 
nos. O quar to ár bi tro se rá o ma ra-
nhen se Maykon Ma tos Nu nes  e o 
ana lis ta de cam po Luís Vi a na da Sil va.

As elei ções pa ra es co lha dos no vos 
di ri gen tes dos con se lhos De li be ra ti- 
vo, Fis cal e Di re tor já foi pu bli ca do na 
se gun da-fei ra e o plei to ocor re rá no 
dia 10 de no vem bro pró xi mo, no au di- 
tó rio da Fi e ma, às 19h.Três po lí ti cos 
ma ni fes ta ram dis po si ção em con cor- 
rer à pre si dên cia do clu be: o de pu ta do 
Yglésio Moi sés, o ve re a dor Ri bei ro 
Ne to e o ex-de pu ta do Sou sa Ne to (Ta- 
fa rel). As cha pas po de rão ser ins cri tas 
até o dia 6 de no vem bro. O edi tal des-
ta ca que na mes ma ses são se rá de li- 
be ra da a re es tru tu ra ção do Con se lho 
e a in di ca ção de no vos con se lhei ros e 
ex clu são de ou tros.

UFC

Chuck Liddell é preso
por violência doméstica

LIDDELL FOI PRESO E A SUA FIANÇA FICOU EM US$ 20 MIL

Mais um ex-cam peão pe so-meio-pe sa do do UFC foi
pa rar atrás das gra des nes ta se gun da-fei ra, acu sa do de
vi o lên cia do més ti ca. A len da Chuck Lid dell, 51, foi pre so
em sua ca sa, em Hid den Hills, sob ale ga ção de ter agre- 
di do sua es po sa.

Se gun do o si te “TMZ”, a po lí cia de Los An ge les re ce- 
beu um cha ma do na ma nhã de se gun da-fei ra pa ra aten- 
der a re si dên cia de Lid dell. Ao che ga rem, os po li ci ais in- 
ves ti ga ram e de ter mi na ram que o ex-lu ta dor se en vol- 
veu nu ma dis cus são ver bal que se tor nou fí si ca. Sua es- 
po sa, con tu do, não pre ci sou de cui da dos mé di cos.

Lid dell foi le va do pa ra a ca deia e sua fi an ça foi co lo ca- 
da em US$ 20 mil (R$ 110,7 mil). À tar de, a fi an ça foi pa- 
ga e o ex-lu ta dor foi li be ra do. Ele dei xou a pri são de bom
hu mor, mas não res pon deu às per gun tas dos re pór te res
pre sen tes.

Chuck Lid dell, de 51 anos, é mem bro do Hall da Fa ma
do UFC e já foi con si de ra do o mai or as tro do MMA mun- 
di al. O “Ice man” rei nou so bre o pe so-meio-pe sa do do
Ul ti ma te en tre 2005 e 2007, com qua tro de fe sas de cin- 
tu rão bem su ce di das.

Em sua car rei ra, ven ceu no mes co mo Randy Cou tu re,
Ti to Or tiz, Wan der lei Sil va e Vi tor Bel fort, en tre ou tras
len das do es por te. Ele se apo sen tou em 2010 com um
car tel de 21 vi tó ri as e oi to der ro tas, mas re tor nou ao ca- 
ge em 2018 pa ra uma tri lo gia con tra Or tiz, que o ven ceu
por no cau te.

ESCOLAS PÚBLICAS

Taekwondo e Para taekwondo na Ilha

Vo cê co nhe ce o Ta ekwon do? E o Pa ra ta- 
ekwon do? Es se es por te olím pi co (e pa ra- 
lím pi co), que sig ni fi ca “ca mi nho dos pés e
das mãos”, fa vo re ce o equi lí brio do fí si co e
da men te com o pro pó si to de es ti mu lar a
con fi an ça na re a li za ção de ta re fas, a ca pa- 
ci da de de li de ran ça e o res pei to ao pró xi- 
mo. Pen san do nis so, a SE EL – Con sul to ria e
Ges tão Es por ti va, de sen vol veu o Pro je to de
Pa ra ta ekwon do e Ta ekwon do pa ra Es co las
Pú bli cas que pro por ci o na aos ins cri tos a
pos si bi li da de de uma ati vi da de fí si ca que
per mi te re la ções in ter pes so ais, in te gra ção
e in te ra ção en tre cri an ças e ado les cen tes
com su as par ti cu la ri da des de for ma in clu- 
si va.

A mo da li da de tam bém pro por ci o na a
me lho ri as das va lên ci as fí si cas: (agi li da de,
for ça, fle xi bi li da de, en tre ou tros), além da
cons ci ên cia cor po ral dos alu nos, ele van do
a qua li da de de vi da dos par ti ci pan tes após
o pe río do de au sên cia de prá ti cas so ci ais,
es por ti vas e edu ca ti vas, por con ta da pan- 
de mia.

Um dos ob je ti vos prin ci pais do pro je to é
de sen vol ver os va lo res, sen so crí ti co e o
res pei to às di ver si da des já que foi pen sa do
pa ra qual quer in di ví duo de es co la pú bli ca
den tro da fai xa etá ria de 7 a 14 anos. Va le
des ta car tam bém seu al can ce so ci al, já que
cri an ças em si tu a ção de vul ne ra bi li da de
so ci al são o prin ci pal pú bli co al vo.

Tu do is so é pos sí vel atra vés do pa tro cí- 
nio da Equa to ri al Ener gia Ma ra nhão, por
meio da Lei de In cen ti vo ao Es por te, e o
apoio da SE DEL dis po ni bi li zan do os ma te- 
ri ais es pe cí fi cos pa ra a prá ti ca do es por te
co mo a ves ti men ta apro pri a da (DO BOK),
os pro te to res, os equi pa men tos de trei na-
men tos (ra que tes, sa cos) e ain da pos si bi li- 
ta a par ti ci pa ção de cri an ças com de fi ci ên- 
cia que di fi cil men te têm aces so às prá ti cas
es por ti vas. Atu al men te o pro je to acon te ce
em 3 lo cais: na Pra ça da Ju ven tu de (se de),
Es co la Vi la Ope rá ria (po lo 1) e no Re si den-
ci al Ar min do Reis (po lo 2).

KITESURF

Bruno Lima disputa a Copa Brasil

O MARANHENSE BRUNO LIMA FOI CAMPEÃO NA CATEGORIA SUB-23 E VICE NO GERAL EM 2020.

A par tir des ta quin ta-fei ra (14), o ki te- 
sur fis ta ma ra nhen se Bru no Li ma es ta rá
na dis pu ta da IX Co pa Bra sil de Ve la, com- 
pe ti ção na ci o nal que se rá re a li za da em
Ilha be la (SP). O atle ta che ga a es te even to
co mo um dos fa vo ri tos a con quis tar a me- 
da lha de ou ro.

Bru ni nho, que no ano pas sa do foi cam- 
peão na ca te go ria Sub-23 e vi ce no ge ral,
quer apro vei tar a opor tu ni da de pa ra che- 
gar ao to po do pó dio nes ta com pe ti ção.
“Es tou bem pre pa ra do e es pe ro ter um
bom de sem pe nho na Co pa Bra sil de Ve la.
Vou dar o me lhor pa ra con quis tar o tí tu lo
des te ano”, dis se.

Em 2021, Bru ni no já par ti ci pou do Pan-
Ame ri ca no re a li za do em Ca ba re te, na Re- 
pú bli ca Do mi ni ca na. Na oca sião, o atle ta
foi bem e, atu al men te, es tá en tre os cin co
me lho res ki te sur fis tas das Amé ri cas.  “Fo- 
ram di as in crí veis e de mui to apren di za do
ao la do de al guns dos me lho res atle tas do
mun do. Fe liz com a 5ª po si ção que con- 
quis tei com mui to su or, tra ba lho du ro e
de ter mi na ção na mi nha pri mei ra par ti ci- 
pa ção em um Pan-Ame ri ca no de ki te.
Mui to obri ga do a to dos que, de al gu ma
for ma, es tão ao meu la do me dan do for- 

ças e me apoi an do”, con cluiu.
So cor ro Reis no Mun di al
Tam bém du ran te es ta se ma na, a ki te- 

sur fis ta ma ra nhen se So cor ro Reis com pe- 
te no Cam pe o na to Mun di al de Ki te surf,
em Tor re Gran de, na Itá lia. Atu al te tra- 
cam peã bra si lei ra e cam peã sul-ame ri ca- 
na de Hydrofoil, So cor ri nho é o prin ci pal
no me do ki te surf fe mi ni no no país.

Pa ra es te even to de al tís si mo ní vel téc- 
ni co, a ma ra nhen se pla ne ja fi car en tre as
dez me lho res. De acor do com So cor ri nho,
o Mun di al na Itá lia abre o ci clo olím pi co
pa ra o ki te surf, mo da li da de que vai es tre- 
ar nos Jo gos Olím pi cos de Pa ris, em 2024,
e, por is so, é im por tan te co me çar bem e
ve le jar ao la do das me lho res atle tas do
pla ne ta. “É um even to im por tan tís si mo
por que va mos con se guir ver o que pre ci- 
sa re mos re al men te me lho rar pa ra bri gar
pe la va ga olím pi ca. Que ro che gar no Top
10 nes te Mun di al. Se eu con se guir mais do
que is so, já vai ser uma vi tó ria imen sa. Pa- 
ra che gar ao to po, pre ci sa mos su bir de- 
grau em de grau. Por is so, che gar en tre as
10 me lho res do mun do nes te cam pe o na- 
to é o pri mei ro de grau”, afir mou a atle ta,
que já em bar cou pa ra a Eu ro pa.

São Luís, quarta-feira, 13 de outubro de 2021
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A ideia é proporcionar aos usuários uma série de produções extras que permitirão o
melhor aproveitamento do maior torneio de clubes de futebol do planeta

SEGUNDA TELA

TikTok exibirá extras
da Champions League

O
Tik Tok e a TNT Sports fe cha- 
ram uma par ce ria pa ra le var 
con teú dos da UE FA Cham- 
pi ons Le a gue pa ra os ce lu la- 

res no Bra sil e no Mé xi co. A ideia é 
pro por ci o nar aos usuá ri os uma sé rie 
de pro du ções ex tras que per mi ti rão o 
me lhor apro vei ta men to do mai or tor- 
neio de clu bes de fu te bol do pla ne ta, 
co mo se fos se uma se gun da te la com 
des ta ques das par ti das, me lho res jo- 
ga das e gols em tem po re al.

Se gun do o Tik Tok, os fãs 

te rão aces so a 

in for ma ções ex clu si vas, 

en tre vis tas, bas ti do res e 

ima gens de ar qui vo 

pa ra re lem brar os 

mo men tos mais 

mar can tes da his tó ria 

da Cham pi ons.

A re de so ci al tam bém de ve lan çar 
al guns de sa fi os pa ra in cen ti var os 
usuá ri os que de cla ra rem apoio aos ti- 
mes do co ra ção, co mo o es te lar Pa ris 
Saint-Ger main de Neymar, Mbap pé e 
Li o nel Mes si e o Man ches ter Uni ted 
do as tro Cris ti a no Ro nal do.

A trans mis são ao vi vo dos jo gos de-

Tik tok e a pai xão pe lo fu te- 
bol

PARCERIA É FRUTO DO SUCESSO DA TRANSMISSÃO REALIZADA NA UEFA EURO 2020.

ve ocor rer com ex clu si vi da de na HBO 
Max, mas al gu mas par ti das se le ci o na- 
das tam bém pas sa rão na TNT e no 
SPA CE, am bos ca nais da te le vi são fe- 
cha da. Vo cê po de rá as sis tir aos jo gos 
nes ses lo cais e abrir o Tik Tok pa ra ter 
ou tras in for ma ções com ple men ta res.

Es sa par ce ria é fru to do su ces so da 
trans mis são re a li za da na UE FA Eu ro 
2020, o tor neio de se le ções eu ro pei as 
que tam bém te ve um mo de lo bem pa- 
re ci do no Tik Tok. A re de so ci al chi ne- 
sa apos ta no fu te bol co mo um trun fo 
pa ra su pe rar os con cor ren tes, em es- 
pe ci al o Kwai, que tam bém tem lu ta do 
pa ra con se guir di rei tos de re pro du ção 
e pa tro cí ni os de com pe ti ções.

Uma das van ta gens, na vi são do 
Tik tok, é po der acom pa nhar os per fis 
de gran des atle tas na pla ta for ma, co-
mo Chi cha ri to Her nán dez, Mar ce lo e 
ti mes do fu te bol lo cal e mun di al, que 
ofe re cem um pou qui nho do seu co ti- 
di a no por meio da pla ta for ma de ví- 
de os cur tos. So men te a hash tag #fu te- 
bol já foi usa da mais de 68 bi lhões de 
ve zes na re de, uma cla ra de mons tra- 
ção da for ça do es por te na web.

No mês pas sa do, a pla ta for ma fez 
uma par ce ria com a CBF pa ra trans- 
mi tir par ti das fi nais do Cam pe o na to 
Bra si lei ro de Fu te bol Fe mi ni no. Em 
ju nho, anun ci ou que fa ria a trans mis- 
são de jo gos ao vi vo da sé rie C do Bra-
si lei rão mas cu li no e, na sequên cia, foi 
ain da mais ou sa da ao trans mi tir se te 
amis to sos de se le ções eu ro pei as.

BARREIRINHAS

Troféu Lençóis de Areia
define homenageados

DEO GARCÊS E WALDIR MARANHÃO SERÃO HOMENAGEADOS.

Ho me na ge an do per so na li da des da re gião dos len çóis
ma ra nhen ses pe los re le van tes ser vi ços pres ta dos à co- 
mu ni da de so ci al lo cal, o Tro féu Len çóis de Areia en tra
em sua 20ª Edi ção reu nin do po lí ti cos, em pre sá ri os e
pro fis si o nais de im pren sa da Pou sa da Or la Náu ti ca, de
pro pri e da de da atriz Gló ria Pi res, em Bar rei ri nhas.

O Tro féu se rá con du zi do aos

ho me na ge a dos du ran te o even to

“Noi te das Per so na li da des” no dia

11 de de zem bro.

O prê mio é or ga ni za do pe lo re no ma do pro mo ter e
co lu nis ta so ci al Fred Kennedy. O ilus trís si mo tem se de- 
di ca do du ran te 20 anos à pres ta ção de ho me na gens a
di ver sas per so na li da des re le van tes na so ci e da de ma ra- 
nhen se.

En tre os ho me na ge a dos, con fir ma ram pre sen ça o
ator glo bal Deo Gar cês, ma ra nhen se, que es tá atu an do
na no ve la  ‘Nos Tem pos do Im pe ra dor’; o ex-de pu ta do
fe de ral Wal dir Ma ra nhão; e di ver sos pre fei tos, em pre sá- 
ri os e pro fis si o nais da im pren sa co mo jor na lis tas, re pór- 
te res, apre sen ta do res e re la ções-pú bli cas.

ALDEIA SESC GUAJAJARA

Abertas inscrições para oficinas de artes

NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO OCORRE A OFICINA DE FUNK: ACADEMIA DO FUNK

Du ran te sua tra je tó ria a Al deia Sesc Gua- 
ja ja ra de Ar tes sem pre bus cou pro mo ver
ações for ma ti vas, com o ob je ti vo de es ti- 
mu lar a pro du ção de co nhe ci men to e re fle- 
xões so bre o fa zer ar tís ti co jun to à co mu ni- 
da de, pos si bi li tan do o in ter câm bio en tre
ar tis tas na ci o nais e ma ra nhen ses. Nes ta
edi ção, as ofi ci nas acon te cem de for ma on- 
li ne e pre sen ci al.

Nos di as 19 e 20 de ou tu bro ocor re a Ofi- 
ci na de Funk: Aca de mia do Funk, mi nis tra- 
da por Re na ta Pra to/SP, que con sis te nu ma
vi vên cia cor po ral que en si na rá téc ni cas e
mo vi men tos que fa ci li tam a ma le mo lên cia
do funk, a par tir de um olhar afro cen tra do,
além de pro por de ba tes per ti nen tes, co mo
a mo ra li da de im pos ta aos cor pos fe mi ni- 
nos. 

A ofi ci na é vol ta da pa ra mu lhe res mai o- 
res de 18 anos e se rá re a li za da on li ne, por
meio da pla ta for ma Mi cro soft Te ams, das
14h às 16h. As ins cri ções po dem ser re a li- 
za das pe lo link: https://forms.of fi- 
ce.com/r/BKvWtn bEqX

De for ma pre sen ci al, acon te ce a Ofi ci na
“Os qua dri nhos no in cen ti vo à lei tu ra”,

com o qua dri nis ta e es cri tor Ira mir Araú- 
jo/MA nos di as 19 e 20 de ou tu bro, das 14h
às 17h, na Bi bli o te ca Ro sa Cas tro. A ofi ci na
pre ten de dis cu tir mei os de apre sen tar as
his tó ri as em qua dri nhos co mo in cen ti vo à
lei tu ra dos alu nos. Es sa ofi ci na é in di ca da
pa ra alu nos, edu ca do res e de mais in te res- 
sa dos na te má ti ca, a par tir dos 16 anos. As
ins cri ções po dem ser re a li za das pe lo link:
https://forms.of fi ce.com/r/yLS75MAieX

A Ofi ci na IMER SÃO – O cor po co mo es- 
pa ço mol dá vel se rá mi nis tra da pe la Al ma
Ne grot/SP, ar tis ta mul ti mí dia que des do- 
bra seu tra ba lho em per fo man ce, ma qui a- 
gem e di re ção de ar te. A ofi ci na pro põe
apu rar o olhar de for ma sen sí vel pa ra o cor- 
po e su as in fi ni tas pos si bi li da des de trans-
for ma ções atra vés da ma qui a gem cri a ti va.
Es ta ofi ci na se rá re a li za da on li ne, pe la pla-
ta for ma Mi cro soft Te ams, nos di as 21 e 22
de ou tu bro, das 14h às 16h. As ins cri ções
po dem ser re a li za das pe lo link:
https://forms.of fi ce.com/r/J23JCH0fUU

Pa ra mais in for ma ções en trar em con ta- 
to pe lo email al dei a sesc gua ja ja ra de ar- 
tes@gmail.com.

En re do da no va sé rie

Pro du ção de That ’90s Show

NOVA SÉRIE

Netflix fará spin-off de That’ 70s Show

O SPIN-OFF TERÁ FILHA DE PROTAGONISTAS DA SÉRIE ORIGINAL COMO PERSONAGEM PRINCIPAL.

Mais de 15 anos após o fi nal de That
’70s Show, a Net flix fi nal men te en co men- 
dou uma sequên cia pa ra a his tó ria. O
spin-off, ba ti za do de That ’90s Show, irá se
pas sar nos anos 1990 e te rá a fi lha de pro- 
ta go nis tas da sé rie ori gi nal co mo per so- 
na gem prin ci pal do pro gra ma.

O no vo spin-off ten ta su pe rar o fra cas- 
so dei xa do por That ’80s Show, que te ve
ape nas uma tem po ra da e uma co ne xão
mui to dis tan te com a his tó ria dos ami gos
de Eric For man.

A Net flix di vul gou uma

si nop se de That ’90s Show.

A pro du ção te rá o re tor no

de Kurtwo od Smith co mo

Red For man e de De bra Jo

Rupp co mo Kitty For man.

“Olá, Wis con sin! É 1995, e Leia For man,

fi lha de Eric (Topher Gra ce) e Don na
(Lau ra Pre pon), es tá vi si tan do seus avós
no ve rão e se re la ci o na com uma no va ge- 
ra ção de cri an ças de Point Pla ce sob o
olhar aten to de Kitty e o olhar se ve ro de
Red. Se xo, dro gas e rock’n roll nun ca mor- 
rem, ape nas tro cam de rou pa”, diz a si- 
nop se.

Fo ra Smith e Jo Rupp, ne nhum ou tro
mem bro do elen co ori gi nal foi con fir ma- 
do no spin-off. En tre tan to, o si te ame ri ca- 
no De a dli ne in for mou que exis te a pos si- 
bi li da de das gran des es tre las de That ’70s
Show apa re ce rem co mo atri zes e ato res
con vi da dos em al guns epi só di os.

O ro tei ro do se ri a do de 10 epi só di os es- 
tá sen do es cri to em con jun to por Bon nie e
Terry Tur ner, res pon sá veis pe la cri a ção do
pro gra ma ori gi nal. Os dois são os cri a do- 
res do pro je to e tam bém irão tra ba lhar co- 
mo pro du to res exe cu ti vos.

Além de par ti ci par do elen co, Kurtwo- 
od Smith e De bra Jo Rupp tam bém se rão
pro du to res exe cu ti vos da no va sé rie, ao
la do de Marcy Carsey e Tom Wer ner. Fe- 
chan do a equi pe por trás das câ me ras,
Gregg Met tler, ou tro mem bro da pro du- 
ção de That ’70s Show, se rá o sho wrun ner
do spin-off.

São Luís, quarta-feira, 13 de outubro de 2021
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