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O Brasil, garbosamente chamado de “país 
do futuro”, há décadas busca de tornar-se uma 
potência mundial, mas quase sempre se perde 
no caminho. É como potência do futuro que 
tem perdido posições no ranking de desenvol-
vimento humano. Enquanto o seu agronegócio 
avança como segundo maior produtor de ali-
mento do Planeta.

 30 anos do papa João 
Paulo II no Maranhão

COMBATE À COVID: 
Maranhão tem a menor 

mortalidade do país

Ônibus escolar pega fogo na estrada de 
Panaquatira, em  São José de Ribamar

PÁGINA 9

Secretaria de 
Segurança contesta 

nota de Josimar 
Maranhãozinho acerca 
de operação Nostrum

Rodoviários de São Luís
 ameaçam greve geral  
para próxima semana

TRANSPORTE  PÚBLICO

PÁGINA 8

PÁGINA 3

Pátria  armada 

Mais um ônibus pegou fogo na região metropolitana de São 
Luís. Desta vez o caso foi registrado na cidade de São José de 
Ribamar. O coletivo pegou fogo na estrada do Panaquatira.

Em uma Assembléia Geral realizada nesta quarta-feira (13) rodoviários de São Luís decidiram iniciar greve do sis-
tema de transporte público na grande São Luís, a partir do dia 21 de outubro, por tempo indeterminado. A decisão 

veio após solicitações feitas pela classe não terem sido atendidas, entre elas estão 13% de reajuste salarial. 
PÁGINA 9

Abertas
 inscrições

para 551 vagas 
na Alumar

Oportunidades
 para trainee

 na Votorantim 
Cimentos

PÁGINA 8

PÁGINA 8

Presidente do Moto Club antecipa 
afastamento  da presidência
O afastamento de Natanael já havia sido anunciado 

desde agosto deste ano, quando ele alegou problemas 
de saúde provocados pela covid-19. PÁGINA 10

Forró na Janela 
hoje celebra 
João do Vale

O grupo de forró Pé no Chão 
e mais 10 sanfoneiros se apre-
sentarão nas janelas do sobrado 
na Rua Portugal, no Centro His-
tórico de São Luís. PÁGINA 11

Flávio Dino entrega IEMA em Colinas e autoriza
novos investimentos em Graça Aranha

PÁGINA  7

PÁGINA 7
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Secretário nacional de Habitação, Alfredo dos Santos Alfredo Santos, relativizou o
déficit de 5,9 milhões de moradias estimado pelo IBGE

In fluên cia

MORADIA

Movimentos pedem mais
recursos para habitação

R
e pre sen tan tes de mo vi men- 
tos re la ci o na dos a ha bi ta ção 
po pu lar dis se ram aos in te- 
gran tes da Co mis são de De- 

sen vol vi men to Ur ba no da Câ ma ra 
dos De pu ta dos, nes ta quar ta-fei ra 
(13), que o pro gra ma Ca sa Ver de e 
Ama re la tem pou cos re cur sos e não 
ofe re ce aces so a fa mí li as de bai xa ren- 
da.

 O se cre tá rio na ci o nal de Ha bi ta- 
ção, Al fre do dos San tos, afir mou que o 
go ver no en tre gou pou co mais de 1 
mi lhão de mo ra di as des de 2019, pri o- 
ri zan do obras que es ta vam pa ra das.

Ele re la ti vi zou o dé fi cit de 5,9 mi- 
lhões de mo ra di as es ti ma do pe lo IB- 
GE. Se gun do Al fre do San tos, pou co 
mais de 50% das fa mí li as re gis tra das 
no dé fi cit são de alu guéis que ul tra- 
pas sam 30% da ren da. Por tan to, não 
se ria ne ces sá rio pro du zir mais uni da- 
des nes te ca so, mas tal vez cri ar um 
pro gra ma de alu guel so ci al. Ou tra 
par te das fa mí li as têm imó veis, mas 
eles pre ci sam de ade qua ções, co mo 
cons tru ção de ba nhei ros.

Al fre do dos San tos tam bém res sal- 
tou que uma ter cei ra par te do dé fi cit é 
com pos ta por ha bi ta ções que abri-

Mo ra do res de rua

Fal ta fi nan ci a men to

ESPECIALISTAS E REPRESENTANTES DE MOVIMENTOS SOCIAIS DEBATERAM TEMA.

gam mais de uma fa mí lia. Mas o se- 
cre tá rio sa li en tou que is so po de ser 
uma op ção dos mo ra do res: “Me ta de 
das fa mí li as de cla ra que mo ra jun to 
por op ção. Os pais mo ram com os fi- 
lhos pa ra po der to mar con ta dos ne- 
tos. En tão, 12,5% do to tal do dé fi cit 
ha bi ta ci o nal são pes so as que co a bi- 
tam por ne ces si da de e não por es co- 
lha.”

A re pre sen tan te do Mo vi men to Na- 
ci o nal de Lu ta por Mo ra dia na au di- 
ên cia pú bli ca, Nei la dos San tos, dis- 
cor dou do se cre tá rio: “Nin guém vai 
mo rar co a bi tan do com três fa mí li as 
por que quer. Par te da po pu la ção es tá 
em si tu a ção de rua. An tes da pan de- 
mia eram 220 mil e au men tou 140%. 
En tão, não dá pa ra di zer que o dé fi cit 
ha bi ta ci o nal é de 6%.”

A ana lis ta téc ni ca em Ha bi ta ção e 
Pla ne ja men to Ter ri to ri al da Con fe de- 

ra ção Na ci o nal de Mu ni cí pi os, Kar la 
Fran ça, dis se que os pre fei tos pre ci- 
sam do pla ne ja men to do go ver no fe- 
de ral so bre te mas co mo re gu la ri za ção 
fun diá ria e no vas con tra ta ções. Se- 
gun do ela, des de 2015, mais de 80% 
dos mu ni cí pi os não re a li zam no vas 
con tra ta ções por fal ta de fi nan ci a-
men to.

O de pu ta do Jo seil do Ra mos (PT-
BA), um dos au to res do re que ri men to 
pa ra a au di ên cia, dis se que o go ver no 
pre ci sa re a va li ar o dé fi cit: “O dé fi cit 
ha bi ta ci o nal vol tou a au men tar. E o 
alu guel so ci al sem pre se rá vis to co mo 
al go tran si tó rio. Im por tan te, mas 
tran si tó rio. E o aces so à ha bi ta ção pa- 
ra aque les que ga nham até um sa lá rio 
mí ni mo e meio es tá ex tre ma men te di-
fi cul ta do.”

Os re pre sen tan tes de mo vi men tos 
de ha bi ta ção po pu lar tam bém pe di- 
ram a vol ta dos con se lhos so ci ais que 
bus ca vam ou vir as rei vin di ca ções da 
po pu la ção so bre os pro gra mas do go-
ver no.

DIVERGÊNCIAS

Vaga no STF provoca guerra aberta na base do governo

A de mo ra da Co mis são de Cons ti- 
tui ção e Jus ti ça (CCJ) do Se na do em
sa ba ti nar o ex-ad vo ga do-ge ral da
União e pas tor pres bi te ri a no An dré
Men don ça — in di ca do pe lo pre si den- 
te Jair Bol so na ro pa ra ocu par uma va- 
ga no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF)
— pro vo ca um ca bo de guer ra en tre
se to res de sus ten ta ção do go ver no:
evan gé li cos e Cen trão.

On tem, o pas tor Si las Ma la faia, ali- 
a do pró xi mo do pre si den te, par tiu pa- 
ra ci ma dos mi nis tros Ci ro No guei ra,
da Ca sa Ci vil; Flá via Ar ru da, da Se cre- 
ta ria de Go ver no; e Fá bio Fa ria, das
Co mu ni ca ções. O lí der evan gé li co di- 
vul gou ví deo nas re des so ci ais no qual
co brou o trio a fa zer a de fe sa ve e men- 
te de Men don ça ao Su pre mo. “É ina- 
cre di tá vel que mi nis tros de Bol so na- 
ro, cu jos ga bi ne tes fi cam no pa lá cio
do go ver no e são mi nis tros po lí ti cos,
são con tra a in di ca ção de An dré Men- 
don ça pa ra o STF”, re pro vou, em tom
agres si vo. “Vou re pe tir aqui. Os mi nis- 
tros Ci ro No guei ra, Fá bio Fa ria e Flá- 
via Ar ru da, que são po lí ti cos e mi nis- 
tros do pa lá cio, são obri ga dos a de fen- 
der a in di ca ção do pre si den te Bol so- 
na ro e a tra ba lhar em fa vor de Men- 
don ça. Não que rem? Sai am daí. Não
po dem es tar aí”, dis pa rou.

As de cla ra ções de Ma la faia ocor re- 
ram um dia de pois de re por ta gem do
jor nal Fo lha de S. Pau lo apon tar que
po lí ti cos do Cen trão — gru po do qual
fa zem par te Ci ro, Flá via e Fá bio — ar- 

ti cu la ram, du ran te um jan tar, pa ra
que a in di ca ção de Men don ça ao STF
se ja re ti ra da e subs ti tuí da pe la do pre- 
si den te do Con se lho Ad mi nis tra ti vo
de De fe sa Econô mi ca (Ca de), Ale xan- 
dre Cor dei ro, apa dri nha do pe lo mi- 
nis tro da Ca sa Ci vil.

“Se o se nhor Ci ro No guei ra é a fa vor
da in di ca ção de An dré Men don ça,
con vo que a im pren sa. Não é pa ra
mim, não. O se nhor é obri ga do a vir a
pú bli co dar uma sa tis fa ção”, de cla rou
o pas tor. Os evan gé li cos são o prin ci- 
pal pi lar de sus ten ta ção da in di ca ção
de Men don ça ao STF e têm se es for ça- 
do mais do que o go ver no pa ra que a
es co lha se ja con cre ti za da.

Após a re per cus são, Fá bio Fa ria li- 
gou pa ra Ma la faia e des men tiu a no tí- 
cia. Ao Cor reio, Flá via Ar ru da afir mou,
por meio da as ses so ria de im pren sa,
que foi pe ga de sur pre sa com o ví deo
do pas tor e res sal tou que não es te ve
em ne nhum jan tar de ar ti cu la ção so- 
bre a sa ba ti na de Men don ça. Ci ro No- 
guei ra não re tor nou os con ta tos fei tos
pe la re por ta gem.

No ví deo, Ma la faia ne gou que os lí- 
de res evan gé li cos te nham in di ca do o
no me de Men don ça pa ra a va ga no
Su pre mo e afir mou que a “in di ca ção é
do pre si den te Jair Bol so na ro”. “Is so é
uma ver go nha. On de é que nós va mos
pa rar? Não so mos nós, os pas to res,
que in di ca mos. Se o pre si den te quer
no me ar al guém ter ri vel men te ca tó li- 
co, ele vai per gun tar a de pu ta dos e se- 
na do res? Ou vai per gun tar aos bis- 
pos?” O re li gi o so dis se que as crí ti cas
ao in di ca do são “pre con cei to” con tra
os evan gé li cos.
A pri mei ra vez em que Bol so na ro afir- 
mou que ia in di car um mi nis tro “ter ri- 
vel men te evan gé li co” foi em 2019. No
en tan to, na pri mei ra opor tu ni da de
que te ve pa ra no me ar al guém, com a
apo sen ta do ria de Cel so de Mel lo, em

2020, o man da tá rio apre sen tou o no-
me de Kas sio Nu nes Mar ques — até
en tão, um de sem bar ga dor des co nhe- 
ci do do Pi auí, que che gou ao Su pre mo
com o apoio de par la men ta res do
Cen trão e que vo ta rei te ra da men te
ali nha do com o go ver no.

A in di ca ção de um no me ao STF
nun ca de mo rou tan to pa ra ser ava li a-
da pe lo Se na do: Men don ça foi es co- 
lhi do por Bol so na ro em ju lho. A de-
mo ra fez com que o pre si den te da
CCJ, Da vi Al co lum bre (DEM-AP), fos- 
se pres si o na do por seus pa res pa ra
mar car a da ta da sa ba ti na.
Fon tes ou vi das pe la re por ta gem acre-
di tam que, se sa ba ti na do, Men don ça
de ve ser apro va do. O obs tá cu lo es tá
sen do a mar ca ção da sa ba ti na.

Na ava li a ção do ad vo ga do cons ti- 
tu ci o na lis ta e ci en tis ta po lí ti co Nauê
Ber nar do de Aze ve do, o des con ten ta- 
men to de Si las Ma la faia e da ban ca da
evan gé li ca é por con ta de pau tas que
são de in te res se da igre ja. “Pa re ce
uma dis pu ta por es pa ços e in fluên cia.
Ci ro No guei ra, Flá via Ar ru da e Fá bio
Fa ria exer cem car gos-cha ve no go ver- 
no, com gran de con ta to pe ran te par- 
la men ta res fe de rais. Lo go, são car gos
mui to im por tan tes pa ra o avan ço de
pau tas de in te res se no Con gres so”,
apon tou.

O ci en tis ta po lí ti co Cris ti a no No ro- 
nha, da Ar ko Ad vi ce, des ta cou que o
im pas se pe la sa ba ti na ge ra ain da
mais des gas te ao go ver no. “Não es tá
ge ran do mal-es tar ape nas aos evan-
gé li cos, mas tam bém um cer to incô- 
mo do em vá ri os ou tros se to res. No
pró prio Su pre mo, en tre al guns se na- 
do res e no Pla nal to”, ob ser vou. “Tal- 
vez, es sa pres são fra gi li ze Da vi Al co- 
lum bre e po de ser que, a par tir da pró- 
xi ma se ma na, es sa pres são au men te.”

Dil ma: “men te de ma nei ra des ca ra da”

EMBATE

Ciro e Dilma trocam
acusações nas redes

DILMA REBATEU DECLARAÇÃO DO PEDETISTA EM UM PODCAST.

Ci ro Go mes não gos tou na da da res pos ta de Dil ma
Rous seff, que usou o Twit ter nes ta quar ta-fei ra (13) pa ra
afir mar que o pre si den ciá vel men te e que “es tá ten tan do
de to das as for mas re a gir à sua bai xa apro va ção po pu- 
lar”. O pe de tis ta cha mou a pe tis ta de in com pe ten te e
dis se que o “Bra sil me re ce pes so as me lho res”.

As de cla ra ções fo ram pu bli ca das após a ex-pre si den- 
te re ba ter fa las con ce di das pe lo pe des tis ta, em um pod- 
cast, nes ta quar ta, no qual ele afir mou que Lu la ar ti cu- 
lou o im pe a ch ment de sua su ces so ra. “Na vi da nun ca
men ti, mas er rei al gu mas ve zes. Uma de las quan do lu tei
con tra o im pe a ch ment de uma das pes so as mais in com- 
pe ten tes, ina pe ten tes e pre sun ço sas que já pas sa ram
pe la Pre si dên cia. Cla ro, que es tou fa lan do de vo cê, Dil- 
ma”, es cre veu o pe de tis ta no Twit ter.

Ci ro ain da afir mou ter con vic ção so bre a res pon sa bi- 
li da de de Lu la no im pe a ch ment da ex-pre si den te. “Con- 
ti nuo achan do que Lu la não foi ape nas um dos mai o res
res pon sá veis por sua de ses ta bi li za ção — pois pas sou
anos fa lan do mal de vo cê du ran te seus go ver nos —, co- 
mo tam bém fez mo vi men tos er rá ti cos que re sul ta ram
em sua que da. Quem sa be, ele es ta va re tri buin do seu
ges to de não acei tá-lo can di da to (in gra ti dão? chan ta- 
gem?). No fun do, vo cês dois se me re cem. Mas o Bra sil
me re ce pes so as me lho res que vo cês. Guar de su as ofen- 
sas e di a tri bes pa ra quem pos sa ter me do de vo cê”, dis se
na re de so ci al.

A ex-pre si den te es cre veu mais ce do, tam bém no Twit- 
ter, que Ci ro Go mes men tiu em pod cast. “Ci ro Go mes
es tá ten tan do de to das as for mas re a gir à sua bai xa apro- 
va ção po pu lar. Mais uma vez men te de ma nei ra des ca- 
ra da, mer gu lhan do no fun do do po ço. O pro ble ma, pa ra
ele, é que usa es te mé to do há mui to tem po e con ti nua
há qua se uma dé ca da com ape nas 1 dí gi to nas pes qui- 
sas”, es cre veu.

COVID

Randolfe diz que CPI pode
ir até 5 de novembro

OS SENADORES VÃO SE REUNIR PARA DECIDIR OS RUMOS DA
CPI.

Na re ta fi nal dos tra ba lhos, a Co mis são Par la men tar
de Inqué ri to (CPI) da CO VID, ins ta la da pe lo Se na do Fe- 
de ral, po de ter sua in ves ti ga ção pror ro ga da até 5 de no- 
vem bro, com a apre sen ta ção do re la tó rio fi nal , pre vis ta
pa ra ter ça-fei ra, adi a da. O vi ce-pre si den te da co mis são,
se na dor Ran dol fe Ro dri gues (Re de-AP) afir mou que não
es tá des car ta da a pos si bi li da de de pror ro ga ção dos tra- 
ba lhos pa ra além de 19 de ou tu bro.

Ape sar de es sa ser a da ta mar ca da pa ra a apre sen ta- 
ção do re la tó rio fi nal, os se na do res ain da vão se reu nir
pa ra de ci dir os ru mos dos pró xi mos di as. “Ne nhu ma hi- 
pó te se es tá des car ta da. Nós te mos um pra zo le gal pa ra
en tre ga do re la tó rio que vai até 5 de no vem bro. Nós pre- 
ci sa mos, an tes da en tre ga do re la tó rio, pe lo me nos dar
uma se ma na ao re la tor pa ra os ajus tes fi nais”, ex pli cou,
em en tre vis ta à re de de te le vi são CNN Bra sil.

Ran dol fe tam bém de ta lhou os úl ti mos de poi men tos.
En tre os pre vis tos es tá a oi ti va do mi nis tro da Saú de,
Mar ce lo Quei ro ga , e do mé di co pneu mo lo gis ta Car los
Car va lho, que pe diu o adi a men to da vo ta ção do re la tó- 
rio da Co ni tec (Co mis são Na ci o nal de In cor po ra ção de
Tec no lo gi as) que “de sa con se lha” o uso de me di ca men- 
tos ine fi ca zes con tra a CO VID-19. Con for me o se na dor,
há, ain da, a in ten ção de ou vir re pre sen tan tes das ví ti- 
mas da do en ça. Pa ra is so, a ideia é con vi dar as so ci a ções
de di fe ren tes re giões do país, que pos sam fa lar so bre os
im pac tos da pan de mia. “Em prin cí pio nós acre di ta mos
que é pos sí vel ser fei to is so en tre a se gun da-fei ra da pró- 
xi ma se ma na e quin ta-fei ra. Ama nhã, nós te re mos uma
reu nião do cam po ma jo ri tá rio da CPI pa ra pa ci fi car mos
es sa pro gra ma ção”, dis se.

A pre vi são era que a CPI avan ças se pa ra sua úl ti ma
se ma na com o “ul ti ma to” ao mi nis tro da Saú de, Mar ce lo
Quei ro ga, na se gun da-fei ra e a lei tu ra do re la tó rio na
ter ça-fei ra. A ex pec ta ti va é de que as pa la vras do mi nis- 
tro da Saú de não mu dem de for ma gri tan te o re la tó rio
de Ca lhei ros, que de pois de vo ta do, se apro va do, se rá
en ca mi nha do ao Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral (MPF).

São Luís, quinta-feira, 14 de outubro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Ama ran te do MA e Ni na Ro -
dri gues tam bém re ce bem re -
cur sos

OPERAÇÃO MARANHÃO NOSTRUM

SSP-MA  contesta 
nota Maranhãozinho
A

Se cre ta ria de Se gu ran ça Pú- 
bli ca do Ma ra nhão (SSP-MA) 
emi tiu  no ta em que con tes ta 
a ver são do de pu ta do fe de ral 

Jo si mar Ma ra nhão zi nho so bre a ope- 
ra ção Ma ra nhão Nos trum, ins tau ra da 
pa ra apu rar pos sí veis frau des em pro- 
ces sos li ci ta tó ri os na con tra ta ção da 
em pre sa Águia Far ma Dis tri bui do ra 
de Me di ca men tos Lt da, li ga da ao par- 
la men tar.

Na úl ti ma quar ta-fei ra, 6, a ope ra- 
ção cum priu mais de ses sen ta man- 
da tos de bus ca e apre en são, cum pri- 
dos em 13 mu ni cí pi os do Ma ra nhão, 
sen do eles: São Luís, Ma ra nhão zi nho, 
Zé Do ca, Ara gua nã, Ca ru ta pe ra, Cen- 
tro do Gui lher me, Pe dro do Ro sá rio, 
Pi nhei ro, San ta Inês, Mi ran da do Nor- 
te, Pre si den te Mé di ci, São Jo sé de Ri- 
ba mar, Par na ra ma; e na ci da de de 
Vár zea Ale gre, no es ta do do Ce a rá.

Jo si mar Ma ra nhão zi nho afir mou 
que “a em pre sa de sua pro pri e da de, 
há cer ca de uma dé ca da, nun ca es ta- 
be le ceu con tra tos com ór gãos pú bli- 
cos ou mes mo par ti ci pou de pro ces- 
sos li ci ta tó ri os”. O de pu ta do tam bém 
dis se que o seu no me não es tá no qua- 
dro so ci e tá rio de ne nhu ma das em- 
pre sas in ves ti ga das.

So bre a ale ga ção do de pu ta do de 
que não é só cio das em pre sas al vo de 
in ves ti ga ção, a SSP rei te rou a no ta do 
Mi nis té rio Pú bli co, que afir ma: “O 
pró prio in ves ti ga do Jo si mar Cu nha 
Ro dri gues, mais co nhe ci do co mo Jo- 
si mar de Ma ra nhão zi nho no pe río do 
em ques tão, cons ta co mo prin ci pal 
fa vo re ci do das em pre sas que par ti ci- 
pa vam e ga nha vam os pro ce di men tos 
li ci ta tó ri os”.

Ain da se gun do o Mi nis té rio Pú bli-

OPE RA ÇÃO ACON TE CEU EM 13 MU NI CÍ PI OS,  INCLUINDO A CAPITAL.

co, tam bém re ce be ram di nhei ro des- 
sas em pre sas o so bri nho do par la- 
men tar Lu cas Ema nu el Cos ta Cu nha, 
e a sua ir mã Iris mar Cu nha Ro dri gues. 
No to tal, o Re la tó rio de In te li gên cia 
Fi nan cei ra (RIF) apon tou uma mo vi- 
men ta ção sus pei ta de R$ 
159.745.884,37.

A Se cre ta ria de Se gu ran ça Pú bli ca 
tam bém afir mou que deu to do o 
apoio po li ci al ao Mi nis té rio Pú bli co, 
den tro dos li mi tes le gais es ta be le ci- 
dos na de ci são ju di ci al pro fe ri da pe la 
Va ra de Com ba te ao Cri me Or ga ni za- 
do.

SENADO

R$ 2 milhões em emendas para a saúde do Maranhão

O RECURSO SERÁ UTILIZADO PARA  O COMBATE AO CÂNCER E TAMBÉM PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ALDENORA BELLO.

O se na dor We ver ton des ti nou R$
1,7 mi lhão em emen das pa ra a saú de
do Ma ra nhão. O Hos pi tal do Cân cer
Al de no ra Bel lo, em São Luís, re ce beu
R$ 1 mi lhão. O re cur so se rá uti li za do
pa ra aju dar no com ba te ao cân cer e
tam bém pa ra a ma nu ten ção do hos- 
pi tal.

“A des ti na ção des ses re cur sos vai
con tri buir pa ra a mo der ni za ção do
Al de no ra Bel lo. Os pa ci en tes se rão os
prin ci pais be ne fi ci a dos por que te rão
um aten di men to com mais qua li da- 
de. 

O ser vi ço ofe re ci do pe lo hos pi tal é
mui to im por tan te”, afir mou o se na- 
dor. OAl de no ra Bel lo é re fe rên cia no
tra ta men to de cân cer. Atu al men te,

são re a li za das mais de 91 mil con sul- 
tas por ano. A uni da de aten de mo ra- 
do res de to das as re giões do es ta do. O
hos pi tal é o úni co Cen tro de Al ta
Com ple xi da de em On co lo gia (CA- 
CON) no Ma ra nhão e con ta com uma
equi pe mé di ca que atua em to das as
áre as da on co lo gia, além de equi pe
mul ti pro fis si o nal com ple ta pa ra o
aten di men to in te gral ao pa ci en te on- 
co ló gi co. No lo cal, são re a li za dos mais
de 282 mil aten di men tos por ano, in- 
cluin do con sul tas, exa mes, ci rur gia e
pro ce di men tos am bu la to ri ais.

“O Al de no ra Bel lo é uma re fe rên cia
em tra ta men to on co ló gi co e pre ci sa
de re cur sos pa ra aten der seus pa ci en- 
tes”, en fa ti zou o se na dor.

Além do Al de no ra Bel lo, em São
Luís, We ver ton tam bém des ti nou re-
cur sos pa ra mais dois mu ni cí pi os.
Ama ran te do MA re ce beu R$ 578 mil e
Ni na Ro dri gues R$ 150 mil. Os va lo res
se rão apli ca dos no cus teio da saú de
de mé dia e al ta com ple xi da de das ci- 
da des.
“Com a pan de mia, a área da saú de
pre ci sa de mais in ves ti men tos pa ra
aten der to da a de man da. Por is so, te- 
nho pri o ri za do sem pre des ti nar re- 
cur sos pa ra es se se tor tão im por tan te
pa ra a po pu la ção ma ra nhen se”, res- 
sal tou o par la men tar.
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Cor ri da por fo ra (1)

Cor ri da por fo ra (2)

Cor ri da por fo ra (3)

“Bra sil cor re ris co de apa gão ci en tí fi co”

Re ba te du ro (1)

Re ba te du ro (2)

Pá tria ar ma da
O Bra sil, gar bo sa men te cha ma do de “país do fu tu ro”, há dé ca- 

das bus ca de tor nar-se uma po tên cia mun di al, mas qua se sem pre
se per de no ca mi nho. É co mo po tên cia do fu tu ro que tem per di do
po si ções no ran king de de sen vol vi men to hu ma no. En quan to o
seu agro ne gó cio avan ça co mo se gun do mai or pro du tor de ali- 
men to do Pla ne ta, atrás ape nas dos Es ta dos Uni dos e à fren te da
Chi na, a sua imen sa ri que za do cam po não con se gue aju dar a re- 
du zir as de si gual da des so ci ais e o ta ma nho do con tin gen te atin gi- 
do pe lo de sem pre go, a po bre za ex tre ma, a fo me e a de ses pe ran ça.

 
É o mai or ex por ta dor de car ne do mun do, mas o con su mo in- 

ter no do pro du to es tá em que da li vre em ra zão do pre ço. O Bra sil
ocu pa a sé ti ma po si ção no ran king mun di al de pro du ção e de ex- 
por ta ção de pe tró leo, mas os pre ços dos com bus tí veis são os mais
ele va dos. Tal de pen dên cia crô ni ca ex ter na não se aba lou nem
com as gi gan tes cas re ser vas do Pré-sal. Pe lo con trá rio: a Pe tro brás
tem si do um ati vo bra si lei ro ca da vez mais per to de ser pri va ti za- 
do. Re su mo da ópe ra: ca da vez mais que o país pro duz pe tró leo e
car ne, mas os pre ços se tor nam ali men ta do res da in fla ção, que
mas sa cra a po bre za.

 
No dia 12, ter ça-fei ra, o pre si den te Jair Bol so na ro re sol veu

com pa re cer às ce le bra ções ca tó li cas na ba sí li ca de Nos sa Se nho ra
Apa re ci da, pa dro ei ra do Bra sil. Em bo ra num lo cal pri o ri tá rio em
ra zão do car go, Bol so na ro dis se não ter ou vi do a fa la do ar ce bis po
de Apa re ci da (SP), Dom Or lan do Bran des, du ran te a mis sa. O re li- 
gi o so fez uma ho mi lia di ri gi da ao Bol so na ro, sem ci tá-lo. “Pa ra ser
pá tria ama da se ja uma pá tria sem ódio. Pa ra ser pá tria ama da,
uma re pú bli ca sem men ti ra e sem fa ke news. Pá tria ama da sem
cor rup ção. E pá tria ama da com fra ter ni da de”.

 
Bol so na ro, que foi à mis sa, de sur pre sa, em com pa nha do mi- 

nis tro da Ci ên cia e Tec no lo gia, Mar cos Pon tes, pa ra de mons trar
que ele não es tá na “fri tu ra”, de pois de re cla mar da “des con si de ra- 
ção” com o cor te de 82% no or ça men to de sua pas ta, dei xan do-o
qua se sem di nhei ro pa ra na da. E so bre as pa la vras du ras do Ar ce- 
bis po Or lan do Bran des, o pre si den te tan gen ci ou: “Se eu me lem- 
bro, ele não fa lou na da lá den tro, só se eu co mi mos ca”. É as sim
que ele vai go ver nan do o Bra sil, ti ran do o cor po fo ra dos pro ble- 
mas es sen ci ais da in fla ção, da dis pa ra da dos pre ços dos ali men tos
e do nú me ro de fa min tos, en quan to a in dús tria de ar mas vi ve o
me lhor mo men to, as sim co mo as im por ta ções. Se rá es se o fu tu ro
do Bra sil?

 

A cor ri da ru mo ao Pa lá cio dos Leões em 2022 tor na a pen ca de
pré-can di da tos doi dos pa ra an ga ri ar o apoio ofi ci al do MDB de
Ro se a na Sarney, mas, no en tan to, te mem um pa co te am pli a do
pa ra os Mu rad e os Lo bão.

 
O pró prio Edi son Lo bão saiu do lon go mu tis mo po lí ti co pa ra

de cla rar apoio ao se na dor do PDT, We ver ton Ro cha que, por sua
vez, não se ma ni fes tou. Pe lo me nos em pú bli co, mas pe lo ci po al
da po lí ti ca, ob vi a men te que o pe de tis ta não re cu sa apoio al gum.

 
Se Lo bão de fa to ma ni fes tou apoio a We ver ton, do ou tro la do,

de sua fron tei ra ide o ló gi ca é si nal ex plí ci to de que a cú pu la do
MDB não acre di ta na fu tu ra can di da tu ra de Ro se a na à su ces são
de Flá vio Di no em 2022.

 

De Re na to Ja ni ne Ri bei ro, pre si den te da So ci e da de Bra si lei ra
pa ra o Pro gres so da Ci ên cia (SBPC), so bre o cor te de re cur sos do Mi- 
nis té rio da Ci ên cia, Tec no lo gia e Ino va ções. “É uma si tu a ção ina- 
cre di tá vel”, re cla ma.

 
De pois de “se gu rar” o PSL ma ra nhen se por 14 anos, o

ve re a dor Fran cis co Car va lho já ar ru mou as ma las da
le gen da, en go li do pe la mu dan ça com o de pu ta do fe- 

de ral Pe dro Lu cas. Car va lho pe diu o des li ga men to ao
TRE-MA, sem jus ta cau sa, pa ra in gres sar no PROS.

 
Não dar pa ra pas sar des per ce bi do. O go ver na dor Flá vio

Di no an da ca da dia mais jun to com o vi ce Car los Bran- 
dão, em su as an dan ças inau gu ran do obras mu ni ci- 

pais. É a evi den te de mons tra ção de sua pre fe rên cia, e
da le al da de en tre am bos. Si nal pa ra 2022.

 
Exis te um cam po de mar ca do. O se na dor We ver ton Ro- 

cha (PDT) per cor re o in te ri or com in ten sa mo bi li za- 
ção po lí ti ca à sua vol ta, mas ne la não apa re ce Flá vio

Di no. Mui to me nos Car los Bran dão, pré-can di da to a
go ver na dor e ti tu lar do car go a par tir de abril.

A ex-pre si den te Dil ma Rous seff (PT) re a giu com in dig na ção à
fa la do ex-mi nis tro Ci ro Go mes que, em en tre vis ta, acu sou Lu la
de cons pi rar pe lo im pe a ch ment de la. “Ci ro men te de ma nei ra
des ca ra da, pa ra me lho rá sua po si ção nas pes qui sas”, dis pa rou
Dil ma.

Por es sas e ou tras é que o PT de Lu la es tá ca da dia mais dis tan te
do PDT de Ci ro Go mes. Nem pa re cem te rem si do ali a dos no pas- 
sa do. As sim, tan to nos Es ta dos, co mo o Ma ra nhão, es sa ra cha du- 
ra pa re ce um ca so sem jei to. Um ca mi nho sem vol ta.

São Luís, quinta-feira, 14 de outubro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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MAR CE LO RE CH
é pre si den te da As so ci a ção Na ci o nal de
Jor nais (ANJ)

Mais uma esperança
A con ces são do No bel de Li te ra tu ra

ao es cri tor tan za ni a no Ab dul ra zak
Gur nah, de 72 anos, é mais uma es pe- 
ran ça no ho ri zon te de tra gé di as e in- 
cer te zas da cri se mi gra tó ria de po pu- 
la ções afri ca nas pa ra a Eu ro pa. Mes- 
mo em ca rá ter sim bó li co, es pe ra-se
que o prê mio te nha al gu ma in fluên- 
cia pa ra pro vo car mu dan ças nes ta
tris te re a li da de no en fren ta men to das
po lí ti cas xe no fó bi cas e su pre ma cis tas
bran cas. Afi nal, Gur nah não vi ve na
Áfri ca, apo sen tou-se re cen te men te
co mo pro fes sor de li te ra tu ra in gle sa e
pós-co lo ni al na re no ma da Uni ver si- 
da de de Kent, no con da do homô ni- 
mo, per to de Lon dres, e vi ve em Brigh- 
ton, no Sul da In gla ter ra.

É o pri mei ro au tor ne gro afri ca no a
ven cer o mais im por tan te prê mio da
li te ra tu ra mun di al de pois do ni ge ri a- 
no Wo le Soyinka, agra ci a do em 1986.
E é jus ta men te re co nhe ci do co mo es- 
pe ci a lis ta na obra de Soyinka e do
que ni a no Ngu gi wa Thi ong’o, que era
con si de ra do um dos fa vo ri tos es te
ano. As pre mi a ções de au to res afri ca- 
nos in di cam re co nhe ci men to da aca- 
de mia su e ca à im por tân cia do de ba te
so bre a ques tão mi gra tó ria, o gran de
fo co dos seus li vros.

Após re ce ber a hon ra ria, Gur nah
pe diu à Eu ro pa “ou tro olhar” so bre os
imi gran tes afri ca nos. “As ques tões
que apre sen to não são no vas. Mas se
não são no vas, são for te men te in flu- 
en ci a das pe lo par ti cu lar, pe lo im pe ri- 
a lis mo, pe lo des lo ca men to, pe las re a- 
li da des do nos so tem po. E uma das re- 

a li da des do nos so tem po é o des lo ca- 
men to de tan tos es tran gei ros pa ra a
Eu ro pa”, afir mou ele em en tre vis ta ao
The Guar di an.

O es cri tor vi ve na In gla ter ra des de
os 21 anos, pa ra on de se mu dou nos
anos de 1960. Foi quan do ini ci ou sua
car rei ra de ro man cis ta, pa ra ex pres sar
o que pas sou a sen tir na pró pria pe le.
“Co me cei a es cre ver ca su al men te,
com uma cer ta an gús tia, sem um pla- 
no em men te, mas com pres sa e von- 
ta de de di zer al go mais. Em gran de
me di da, te ve re la ção com a sen sa ção
es ma ga do ra de es tra nhe za e di fe ren- 
ça que sen ti ali (Lon dres)”, dis se ele
tam bém ao diá rio bri tâ ni co. Seus três
pri mei ros li vros (Memory of de par tu- 
re, Pil grims way e Dot tie), iné di tos no
Bra sil, tra tam exa ta men te das ex pe ri- 
ên ci as dos imi gran tes no Rei no Uni do
da que la épo ca.

O cer ne do uni ver so li te rá rio de
Gur nah tra ta de fic ção cons truí da
com ba se em du ra re a li da de de sé cu- 
los: o co lo ni a lis mo e a es cra vi dão. E
cha ma mui to a aten ção um tre cho da
en tre vis ta de le quan do afir ma que os
mi gran tes “não che gam com as mãos
va zi as”, são “pes so as com ta len to e
ener gia”. Es sa afir ma ti va põe por ter ra
um pre con cei to en rai za do há sé cu los,
que in clu si ve se per pe tua no Bra sil até
ho je: os afri ca nos que pa ra cá vi e ram
ser vi am ape nas pa ra tra ba lhos bra- 
çais, eram pou co me lho res do que
ani mais.

Es sa não era a re a li da de. No se gun- 
do vo lu me da tri lo gia Es cra vi dão – Da

cor ri da do ou ro em Mi nas Ge rais até a
che ga da da cor te de dom João ao Bra- 
sil, o es cri tor e jor na lis ta Lau ren ti no
Go mes tam bém der ru ba es se pre con- 
cei to per sis ten te ao mos trar com do- 
cu men tos que mui tos afri ca nos que
pa ra cá vi e ram, tra zi dos so bre chi ba ta
e cor ren tes, ti nham qua li fi ca ção pa ra
mui tas ati vi da des, na mi ne ra ção, na
agri cul tu ra e ou tras áre as nas quais já
atu a vam em su as ter ras de ori gem, e
os pró pri os por tu gue ses sa bi am dis so
e fa zi am es sa dis tin ção no mo men to
de dis tri buí-los pe lo Bra sil.

Pas sa dos tan tos sé cu los, en tre tan- 
to, a ig no rân cia e o ra cis mo se guem
ali men tan do es sa per cep ção li mi ta- 
da. Daí a im por tân cia da de cla ra ção
de Gur nah ao cha mar a aten ção de
que os imi gran tes afri ca nos não são
me ros des qua li fi ca dos, pre ci sam,
sim, de opor tu ni da des e mui to po-
dem con tri buir pa ra a eco no mia eu- 
ro peia.

Ade mais, após o No bel de Gur nah,
é im por tan te des ta car a for ça da li te- 
ra tu ra no mun do re al. Co mo dis se o
es cri tor por tu guês Jo sé Sa ra ma go
(1922-2010), tam bém ven ce dor do
No bel em 1998, ao re ce ber o tí tu lo de
Dou tor Ho no ris Cau sa da Uni ver si da- 
de Fe de ral de Mi nas Ge rais (UFMG),
em Be lo Ho ri zon te, em 1999: “To da li-
te ra tu ra é en ga ja da. Não há li te ra tu ra
ino cen te. E ser en ga ja do não sig ni fi ca
sair à rua com uma ban dei ra ou ma ni- 
fes to, mas ter uma pre sen ça na vi da,
na so ci e da de”.

Um tributo à verdade

Em maio de 2017, pou co an tes de su bir ao
pal co pa ra mo de rar um pai nel no Fó rum de
In ter net de Es to col mo, na Sué cia, per ce bi
um de se qui lí brio fla gran te dos par ti ci pan- 
tes, que se pre pa ra vam pa ra uma la dai nha
con tra o jor na lis mo e os mei os de co mu ni ca- 
ção. Na pla teia, ha via en con tra do uma an ti- 
ga co nhe ci da de con gres sos e reu niões in ter- 
na ci o nais de edi to res que fa zia bri lhar qual- 
quer even to com sua ca pa ci da de de ex po si- 
ção e, mais do que is so, com sua de fe sa apai- 
xo na da do jor na lis mo di an te de pres sões
vin das de to dos os ma ti zes ide o ló gi cos.

 
Ad vo guei en tão com a di re ção do fó rum

que a ago ra Prê mio No bel da Paz Ma ria Res- 
sa, des co nhe ci da e in cóg ni ta na que le am bi- 
en te hos til, fos se in cluí da de úl ti ma ho ra no
pai nel, com o fim de es ta be le cer um mí ni mo
de equi lí brio nos pre vi sí veis ata ques de
quem acre di ta va que as re des so ci ais po de ri- 
am subs ti tuir veí cu los de co mu ni ca ção co- 
mo fon tes con fiá veis de in for ma ções. Ma ria
en ca rou a ani mo si da de da pla teia e nar rou
seus per cal ços nas re des que cul mi na vam
sua tra je tó ria, de re pór ter da CNN na Ásia a
pu blisher do si te Rap pler, crí ti ca ao pre si- 
den te das Fi li pi nas, Ro dri go Du ter te.

 
Mais uma vez, a pe que na Ma ria mos trou-

se uma gi gan te. Co mo fi ze ra dois me ses an- 
tes em Pa ris, em uma cú pu la da Unes co da
qual par ti ci pa mos pa ra dis cu tir o im pac to
da ero são do jor na lis mo na es ta bi li da de
mun di al, ela des cre veu co mo as re des ha vi- 
am se tor na do ar mas pa ra ca ta pul tar a can- 

di da tu ra do ex tre mis ta Du ter te à pre si dên- 
cia e co mo ela pas sa ra a ser ata ca da sem tré- 
guas por sua voz crí ti ca. De pois, em uma
reu nião que co or de nei com che fes de re da- 
ção de qua tro con ti nen tes no jor nal Le Fi ga- 
ro pa ra tra tar mos do no vo pa pel das pla ta- 
for mas tec no ló gi cas, Ma ria de no vo foi de ci- 
si va na mis são de abrir os olhos pa ra o fa to
de que ha via al go de po dre no que até en tão
pa re cia ser o rei no ma ra vi lho so das big te- 
chs.

 
Aos pou cos, a fi cha do mun do co me ça va

a cair pa ra o apo ca lip se in for ma ti vo que re- 
pre sen ta a de te ri o ra ção do jor na lis mo e das
de mo cra ci as cau sa da pe la dre na gem de re- 
cur sos pe las pla ta for mas, com bi na da com a
hos ti li da de cons tan te à im pren sa in cen ti va- 
da por go ver nan tes das Fi li pi nas, da Rús sia,
da Polô nia, da Ve ne zu e la, da Ni ca rá gua e,
en tre ou tros, in fe liz men te, tam bém do Bra- 
sil.

 
Foi nas con ver sas com Ma ria em di fe ren- 

tes la ti tu des, da Sué cia à Áfri ca do Sul, que
acor dei pa ra a re a li da de de que não se tra ta- 
va de coin ci dên cia que mui tos paí ses eram
al mas gê me as no jo go de po der di gi tal que
bus ca de sa cre di tar o jor na lis mo pro fis si o nal
pa ra im por a de sin for ma ção que con duz au- 
to cra tas ao po der. Uma vez elei to Du ter te,
Ma ria e seu si te não se gui ram ape nas co mo
ví ti mas de um per ma nen te e su fo can te as sé- 
dio vir tu al. Nas Fi li pi nas, o pre si den te usou
sua ca ne ta e a de ali a dos pa ra uma per se gui- 
ção re gu la tó ria e tri bu tá ria con tra Ma ria,
que che gou a ser pre sa.

 
No pró xi mo 11 de de zem bro, me nos de

cin co anos após aque les en con tros em Pa ris

e Es to col mo, Ma ria – se for au to ri za da a sair
das Fi li pi nas – in gres sa rá com o ou tro ven ce- 
dor do No bel da Paz, Dmitry Mu ra tov, no im- 
po nen te sa lão da pre fei tu ra de Os lo pa ra re- 
ce ber ofi ci al men te o prê mio e dis cur sar pa ra
uma pla teia mun di al, se gu ra men te com o
mes mo bri lho de sem pre. Ao jor nal do qual
Dmitry é edi tor-che fe, a Novaya Ga ze ta, ti ve
a hon ra de en tre gar, em 2016, na Colôm bia,
um dos prin ci pais prê mi os de li ber da de de
im pren sa do pla ne ta, o Gol den Pen of Fre e- 
dom, con ce di do pe lo Fó rum Mun di al de
Edi to res, do qual era pre si den te. Ma ria re ce- 
beu o mes mo prê mio em 2019.

Ma ria e Dmitry são os pri mei ros ven ce-
do res do No bel por exer ce rem ple na men te o
jor na lis mo, uma ati vi da de tão ma chu ca da
por cres cen tes di fi cul da des econô mi cas, in- 
ti mi da ções e ten ta ti vas de des cré di to em
tan tos lu ga res da Ter ra. Em bo ra com tra je tó- 
ri as em paí ses tão dis tin tos, os dois ven ce do- 
res são se res de uma mes ma es pé cie. São jor- 
na lis tas pu ro-san gue de veí cu los de co mu- 
ni ca ção que so frem ata ques ori en ta dos por
po pu lis tas e ra di cais que se va lem das re des
pa ra ten tar des man char a bar rei ra de con- 
ten ção do jor na lis mo à re a li da de pa ra le la in- 
fla da por eles. As sim co mo Ma ria o fez no
pai nel de Es to col mo, o No bel ao jor na lis mo
aju da a res ta be le cer o equi lí brio ao tor nar
cla ro que a li ber da de de im pren sa e o exer cí- 
cio da ati vi da de sem in ti mi da ções não são
exi gên ci as dos jor na lis tas. São pré-con di- 
ções pa ra que as so ci e da des vi vam em de- 
mo cra ci as e com paz du ra dou ra.

No fun do um tri bu to à ver da de, pou cas
ve zes um No bel da Paz pa re ceu tão jus to,
apro pri a do e ne ces sá rio pa ra a es ta bi li da de
e a sa ni da de mun di ais.

JERÔ NI MO GO ER GEN
De pu ta do fe de ral (PP-RS) e re la tor do PL 2541/2021, na Co -
mis são de Fi nan ças e Tri bu ta ção (CFT)

Bra sil, o país do
fu te bol, do sam ba e da
in se gu ran ça ju rí di ca

Es ta mos nu ma cor ri da con tra o tem po pa ra ten tar pror ro gar a
de so ne ra ção da fo lha de pa ga men tos, be ne fí cio tri bu tá rio que vi- 
go ra até 31 de de zem bro des te ano. Te mos dois me ses e meio pa ra
apro var na Câ ma ra e no Se na do o Pro je to de Lei nº 2541/2021, de
au to ria do de pu ta do Efraim Mo rais (DEM-PB), que es ten de os
efei tos da atu al le gis la ção até o fim de 2026, per mi tin do aos 17 se- 
to res que mais em pre gam op tar pe lo pa ga men to de alí quo tas que
va ri am en tre 1% e 4,5% so bre a re cei ta bru ta em vez de 20% so bre
a fo lha de sa lá ri os.

Is so faz mui ta di fe ren ça pa ra o em pre ga dor, prin ci pal men te
nes te mo men to de re cu pe ra ção, após uma se ve ra cri se econô mi- 
ca pro vo ca da pe la pan de mia da co vid-19. Pa ra o tra ba lha dor, a
pror ro ga ção da de so ne ra ção é ga ran tia de em pre go. Sem ela, te re- 
mos de mis são em mas sa no país.

Não bas tas sem os en tra ves le gis la ti vos pa ra fa zer a pro pos ta
avan çar no Con gres so, eis que ago ra o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
(STF) en tra em ce na, com o jul ga men to da Ação Di re ta de In cons- 
ti tu ci o na li da de (ADI) 6632, pro to co la da pe lo go ver no fe de ral no
fim do ano pas sa do. Na que la opor tu ni da de, o Con gres so Na ci o- 
nal pror ro gou por mais um ano o be ne fí cio, por meio do ar ti go 33
da Lei nº 14.020/2020. O tex to foi ve ta do pe lo pre si den te Jair Bol- 
so na ro e os de pu ta dos e se na do res der ru ba ram es se ve to. E a
ques tão foi ju di ci a li za da. O STF de mo rou mais de 10 me ses pa ra
se de bru çar so bre o te ma e dia 15 de ou tu bro co me ça a jul gá-lo no
ple ná rio vir tu al.

A União ale ga uma per da de re cei ta de R$ 8,3 bi lhões e ga ran te
que não há pre vi são or ça men tá ria, fe rin do a Lei de Res pon sa bi li- 
da de Fis cal. Aí en tra um no vo ele men to que es tá dei xan do os se- 
to res pro du ti vos de ca be lo em pé. Ca so o STF aco lha os ar gu men- 
tos da Ad vo ca cia-Ge ral da União (AGU), as em pre sas po de rão ter
que pa gar a di fe ren ça que dei xou de ser re co lhi da pe lo me ca nis- 
mo que ho je per mi te es co lher o ti po de en qua dra men to. Ou se ja,
a cri a ção de um pas si vo bi li o ná rio im pa gá vel pa ra os seg men tos
que mais ge ram em pre go e ren da no Bra sil, en tre eles co mu ni ca- 
ção, tec no lo gia da in for ma ção, trans por te, cons tru ção ci vil e têx- 
til. No Le gis la ti vo, de pois de apro var mos a pror ro ga ção da de so- 
ne ra ção na Co mis são de Fi nan ças e Tri bu ta ção (CFT), em que fui
o re la tor da ma té ria, en tra mos num com pas so de es pe ra bas tan te
an gus ti an te.  Por ter ca rá ter con clu si vo, o pro je to ain da pre ci sa
ser apro va do pe la Co mis são de Cons ti tui ção e Jus ti ça (CCJ) pa ra
se guir ao Se na do. Mas a CCJ de ve es pe rar pe la con clu são do jul ga- 
men to da ADI no STF pa ra fa zer al gum no vo mo vi men to po lí ti co.

Des de o fi nal de agos to, quan do re a li za mos uma am pla au di- 
ên cia pú bli ca na CFT, vi e mos aler tan do pa ra as con sequên ci as
de sas tro sas ca so o be ne fí cio se ja ex tin to. E jus ta men te ago ra,
quan do o Ca ged nos dá si nais de uma boa re cu pe ra ção dos pos tos
de tra ba lho, o go ver no fe de ral po de rá co lo car tu do a per der ca so
op te por não en xer gar a ques tão co mo al go es tra té gi co a ser pre- 
ser va do.

O pre si den te da As so ci a ção Bra si lei ra da In dús tria Têx til e
Con fec ção (Abit), Fer nan do Pi men tel, foi mui to cla ro ao afir mar
que es sa cur va de re cu pe ra ção da rá lu gar a um pro ces so de de- 
mis são em mas sa, com um pre juí zo ime di a to de 30 mil pos tos for- 
mais de tra ba lho, que se rão ex tin tos no dia se guin te ao fim da de- 
so ne ra ção. Nas con tas do pre si den te-exe cu ti vo da As so ci a ção
Bra si lei ra da In dús tria de Má qui nas e Equi pa men tos (Abi maq),
Jo sé Vel lo so, cer ca de 60 mil em pre sas se va lem do me ca nis mo
nes te seg men to es pe cí fi co, fa vo re cen do a ma nu ten ção de apro xi- 
ma da men te três mi lhões de em pre gos. Pa ra Vel lo so, a ma te má ti- 
ca que cal cu la os im pac tos do fim da de so ne ra ção é per ver sa: cor- 
re mos o ris co de adi ci o nar 500 mil bra si lei ros ao con tin gen te de
14 mi lhões de de sem pre ga dos.

A de so ne ra ção re pre sen ta um gran de fô le go fi nan cei ro pa ra
es sas em pre sas, uma vez que o be ne fí cio cor ri ge uma dis tor ção
que faz do Bra sil o cam peão mun di al na tri bu ta ção so bre a fo lha
de sa lá ri os, com uma car ga de 27,8%. Ou se ja, mais de cin co ve zes
a tri bu ta ção pra ti ca da por Es ta dos Uni dos (5,5%) e Chi le (5%). Pa- 
ra um país que pre ci sa ge rar mi lha res de em pre gos, não faz sen ti- 
do apli car uma car ga le o ni na co mo es sa.

O ide al era que es ti vés se mos de bru ça dos num am plo de ba te
na ci o nal em bus ca de uma so lu ção de fi ni ti va pa ra es se abu so, que
en vol ves se to dos os se to res pro du ti vos. Mais uma vez fra cas sa- 
mos co mo Na ção no de ba te de uma Re for ma Tri bu tá ria que pro- 
mo ves se jus ti ça fis cal. Em vez dis so, te mos em nos sas mãos mais
um con ten ci o so ju di ci al de con sequên ci as im pre vi sí veis. A in se- 
gu ran ça ju rí di ca rei na en tre nós, as sim co mo o sam ba e o fu te bol.

São Luís, quinta-feira, 14 de outubro de 2021
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Segundo as medições do sistema de satélites europeu Copernicus, a lava ocupa 656
hectares e já afetou 1.541 construções, das quais 1.458 foram destruídas

En tre a gre ve e o tes te

DESTRUIÇÃO

Lava do Vulcão Cumbre
Vieja ocupa 656 hectares

A
la va do Vul cão Cum bre Vi e ja, 
em La Pal ma, na Es pa nha, 
ocu pa atu al men te 656 hec ta- 
res e já afe tou mais de 1.500 

cons tru ções na que la ilha do ar qui pé- 
la go das Ca ná ri as, on de 20 ter re mo tos 
fo ram re gis tra dos nas úl ti mas ho ras. 
Se gun do as me di ções do sis te ma de 
sa té li tes eu ro peu Co per ni cus, a la va 
ocu pa 656 hec ta res e já afe tou 1.541 
cons tru ções, das quais 1.458 fo ram 
des truí das.

A la va con ti nua a fluir a par tir do úl- 
ti mo cau dal aber to ao nor te do vul cão 
prin ci pal, que até ago ra des truiu uma 
zo na in dus tri al em Los Lla nos e for- 
çou a re ti ra da de 800 pes so as em La 
La gu na. O úl ti mo re la tó rio do De par- 
ta men to de Se gu ran ça Na ci o nal es pa- 
nhol (DSN) in di ca que o flu xo de la va 
es tá mu dan do nas úl ti mas ho ras em 
con sequên cia da der ro ca da do co ne 
do vul cão, que ocor reu no sá ba do 
pas sa do (9).

Além do no vo flu xo de la va pa ra 
nor te, exis tem mais du as lín guas de 
mag ma, de acor do com o DSN: a ori- 
gi nal, que qua se não tem saí da de la- 
va, e ou tra lo ca li za da mais ao sul, que 
po de co lo car em ris co no vas cons tru- 
ções den tro do pe rí me tro de se gu ran- 
ça.

Nas úl ti mas ho ras, as con di ções 
me te o ro ló gi cas fa vo re ce ram uma 
me lho ria da qua li da de do ar, de mo do 
que nes sa ter ça-fei ra foi pos sí vel sus- 
pen der o con fi na men to de cre ta do na 
se gun da-fei ra, que afe tou 3.500 pes- 
so as. Na ma nhã des ta qua ta-fei ra (13), 
os ae ro por tos das Ilhas Ca ná ri as per-

 20 TERREMOTOS FORAM REGISTRADOS NAS ÚLTIMAS HORAS NAS CANÁRIAS.

FOTO: JUAN MEDINA

ma ne ce ram aber tos, em bo ra as com- 
pa nhi as aé re as te nham can ce la do as 
ope ra ções pa ra La Pal ma.

A al tu ra das emis sões de cin zas 
atin giu 3,5 mil me tros e elas se des lo- 
cam do oes te, vi ran do pa ra les te e sul, 
se gun do o re la tó rio, que tam bém in- 
di ca que o tre mor vul câ ni co au men- 
tou, o que po de ria re ve lar mai or con- 
teú do de gás no mag ma que sai do 
cen tro da erup ção.

O Ins ti tu to Na ci o nal Ge o grá fi co es- 
pa nhol (ING) lo ca li zou 20 sis mos até 
às 7h07 de ho je (ho rá rio lo cal), 16 dos 
quais no mu ni cí pio de Fu en ca li en te e 
o res to no mu ni cí pio de Ma zo, on de o 
úl ti mo ocor reu es ta ma nhã, a uma 
pro fun di da de de 12 quilô me tros (km) 
e com mag ni tu de de 3,1.

O mai or dos 20 sis mos re gis tra dos 
nas úl ti mas ho ras te ve mag ni tu de de 
3,9 e ocor reu a uma pro fun di da de de 

37 km.
A la va do vul cão de La Pal ma co bre 

656 hec ta res e afe tou 1.541 edi fí ci os 
em seu ca mi nho, dos quais 1.458 fo- 
ram des truí dos, de acor do com as me- 
di ções do sis te ma eu ro peu de sa té li- 
tes Co per ni cus. A erup ção, que co me- 
çou em 19 de se tem bro úl ti mo, afe tou 
52,1 km de es tra das, 49 km das quais 
fo ram des truí das.

As au to ri da des lo cais da ilha de La 
Pal ma in for ma ram ho je que as pes so- 
as re ti ra das das áre as em que se en- 
con tram as cor ren tes de la va, com 
pro pri e da des fo ra do pe rí me tro de se- 
gu ran ça es ta be le ci do, te rão aces so a 
par tir do sul pa ra re co lher rou pas e 
per ten ces. Além dis so, os agri cul to res 
da re gião po de rão ir ri gar e cor tar fru- 
tas des de que te nham con se gui- 
do tem po e aces so com a sua co le ti vi- 
da de de ir ri ga ção.

PANDEMIA

Passaporte sanitário passa a valer na Itália

A VACINA É OBRIGATÓRIA PARA O PESSOAL DE SAÚDE E O CHAMADO “PASSAPORTE COVID” É EXIGIDO DOS PROFESSORES.

O pas sa por te sa ni tá rio se rá obri ga- 
tó rio na Itá lia, a par tir des ta sex ta-fei- 
ra (15), pa ra to dos os tra ba lha do res
dos se to res pú bli co e pri va do, uma
me di da que quer es ti mu lar a cam pa- 
nha de va ci na ção e que en fren ta crí ti- 
cas de mi lhões de fun ci o ná ri os. 

Pri mei ro país eu ro peu afe ta do pe la
pan de mia de co ro na ví rus, em fe ve rei- 
ro de 2020, a Itá lia pa gou um al to pre- 
ço, com mais de 130.000 mor tes re gis- 
tra das. De pois do ano trá gi co, a cam- 
pa nha de va ci na ção co me çou em de- 
zem bro e, ago ra, mais de 80% das pes- 
so as com mais de 12 anos es tão to tal- 
men te va ci na das, ou 85%, se con si de- 
ra das aque las com a pri mei ra do se.

A va ci na é obri ga tó ria pa ra o pes so- 
al de saú de e o cha ma do “pas sa por te
co vid” é exi gi do dos pro fes so res. Pa ra
o go ver no li de ra do por Ma rio Draghi,
po rém, es tas me di das não são su fi ci- 
en tes pa ra ga ran tir um ní vel de imu- 
ni da de al to e evi tar no vos sur tos que
po dem afe tar a ati vi da de econô mi ca.
Foi o que acon te ceu em 2020 e no iní- 
cio de 2021.

De mo do a in cen ti var a va ci na ção,
o go ver no anun ci ou há um mês, com
o apoio dos par ti dos da co a li zão, a

obri ga ção de apre sen tar o “pas sa por- 
te co vid”, a par tir de 15 de ou tu bro,
pa ra se ter aces so ao lo cal de tra ba lho.
Os em pre ga dos que se re cu sa rem a
cum prir a me di da cor rem o ris co de
te rem o sa lá rio sus pen so e de se rem
mul ta dos, se en tra rem no lo cal de tra- 
ba lho sem o do cu men to. Tam bém
não po dem op tar por tra ba lhar de ca- 
sa. Os em pre ga do res que evi ta rem o
con tro le de seus fun ci o ná ri os tam- 
bém es tão su jei tos a mul tas.

In tro du zi do em agos to pa ra se ter
aces so a trens, mu seus e res tau ran tes,
en tre ou tros, o pas sa por te de saú de
in clui um cer ti fi ca do de va ci na ção,
um com pro van te de re cu pe ra ção
pós-co vid-19, ou um tes te ne ga ti vo
fei to nas úl ti mas 48 ho ras.

A me di da ge rou pro tes tos vi o len tos
no sá ba do, em Ro ma, on de mi lha res
de pes so as, in cluin do ati vis tas de ex- 
tre ma di rei ta, de vas ta ram a se de do
mai or sin di ca to do país, o CGIL, e in- 
va di ram a emer gên cia de um hos pi tal
da ca pi tal. Al guns tra ba lha do res ame- 
a ça ram en trar em gre ve e até com o
blo queio de por tos, se a me di da não

for re vo ga da.
Se gun do es ti ma ti va do Mi nis té rio

da Fun ção Pú bli ca, em tor no de 250
mil pes so as, dos cer ca de 3,2 mi lhões
de fun ci o ná ri os pú bli cos, não es tão
va ci na das, o que equi va le a 7,8%. No
se tor pri va do, es te nú me ro che ga a 2,2
mi lhões de pes so as em 14,6 mi lhões,
ou 15%. Is so po de re pre sen tar um de- 
sa fio, a par tir de 15 de ou tu bro, pa ra a
re cu pe ra ção econô mi ca do país após
o du ro ano de 2020, quan do o Pro du to
In ter no Bru to (PIB) da pe nín su la des- 
pen cou 8,9%.

A mai or or ga ni za ção da in dús tria, a
Con fin dus tria, apoia fir me men te a
de ci são do go ver no e re jei ta a “chan- 
ta gem” de al guns se to res dos tra ba- 
lha do res.

O For za Ita lia, o par ti do de cen tro-
di rei ta de Sil vio Ber lus co ni, e o Par ti- 
do De mo crá ti co, de cen tro-es quer da,
são a fa vor da obri ga to ri e da de da va- 
ci na.

A me di da vem sen do re jei ta da pe lo
go ver no por en quan to, so bre tu do, de-
vi do à opo si ção da Li ga, de Mat teo
Sal vi ni, par ti do de ex tre ma di rei ta.
Mem bro da co a li zão na ci o nal, ele
ame a ça rom per com seus ali a dos.

VIAGEM AO ESPAÇO

Fina camada de oxigênio
da Terra impressiona ator

O ATOR SHATNER INTERPRETOU O CAPITÃO KIRK DE STAR TREK.

Pou sou exa ta men te ao meio-dia (ho rá rio de Bra sí- 
lia) no Te xas (EUA) a cáp su la da Blue Ori gin que le vou ao
es pa ço o ator Wil li am Shat ner, fa mo so por in ter pre tar o
Ca pi tão Kirk nos fil mes e na sé rie de fic ção ci en tí fi ca Jor- 
na da nas Es tre las. A aven tu ra du rou cer ca de 10 mi nu- 
tos, após a de co la gem com a aju da do fo gue te New She- 
pard NS-18. Nes se tem po, o ator e mais três pas sa gei ros
ti ve ram cer ca de qua tro mi nu tos pa ra apre ci ar a pai sa- 
gem com a sen sa ção de gra vi da de ze ro. O pou so foi tran- 
qui lo e, após pou co mais de dez mi nu tos de pro ce di- 
men tos, a cáp su la foi aber ta pa ra que os pas sa gei ros en- 
cer ras sem sãos e sal vos a aven tu ra.

Aos 90 anos, Shat ner tor nou-se a pes soa mais ve lha a
ir ao es pa ço. Ao dei xar a cáp su la, o ator fa lou so bre as
sen sa ções e sur pre sas que te ve du ran te o voo. “To dos no
mun do pre ci sam sen tir is so. Foi ina cre di tá vel. Ra pi da- 
men te, o céu dei xa de ser azul e es cu re ce, e ao olhar pa ra
bai xo é a Ter ra que fi ca azul. Nun ca es pe rei [es sas mu- 
dan ças de co res]. Um azul que vai fi can do tão cla ro e,
em um mi nu to, fi ca es cu ro. De re pen te, se atra ves sa o
azul e se pas sa a ver o es cu ro, en quan to a luz es tá lá em- 
bai xo”, dis se o ator que, pe la pri mei ra vez, ex pe ri men- 
tou uma sen sa ção re al de seu per so na gem mais fa mo so.

A ex pe ri ên cia pro por ci o nou a ele re fle xões fi lo só fi cas
so bre a fra gi li da de da vi da. “Im pres si o nan te co mo é fi na
a ca ma da de oxi gê nio de nos so pla ne ta. Lá em ci ma vi
que fo ra de la o que ha ve ria [se não fos se o oxi gê nio da
ca bi ne] se ria mor te”. 

Shat ner acres cen tou que a sen sa ção em voo é “mui to
mais for te do que a si mu la ção”, em es pe ci al no estô ma- 
go, e que is so é as sus ta dor.

Es ta é a se gun da vi a gem com pas sa gei ros da Blue Ori- 
gin, após o voo re a li za do em ju lho com Jeff Be zos, o bi li- 
o ná rio nor te-ame ri ca no de 57 anos, do no da em pre sa.

TRAGÉDIA

Tiroteio deixa 6 mortos e
15 feridos em Salvador

CRIME ACONTECEU DURANTE UMA FESTA,  NO “PISTÃO”.

Um ti ro teio dei xou 15 pes so as fe ri das e seis mor tos
du ran te uma fes ta de rua em Sal va dor, na Bahia, na ma- 
dru ga da des ta quar ta-fei ra (13/10).

De acor do com a po lí cia, um gru po

che gou até o lo cal e efe tu ou

dis pa ros con tra os pre sen tes.

A fes ta acon te cia na Rua Vo lun tá ri os da Pá tria, em um
lo cal co nhe ci do co mo Pis tão.

Se gun do a cor po ra ção, du as pes so as já es ta vam mor- 
tas quan do a po lí cia che gou. Ou tras qua tro fo ram le va- 
das ao hos pi tal, mas não re sis ti ram.

O cri me es tá sen do in ves ti ga do pe lo De par ta men to
de Ho mi cí di os e Pro te ção à Pes soa (DHPP). Ain da não
há in for ma ções so bre as mo ti va ções pa ra os dis pa ros.
Nin guém foi pre so.

Ví de os que cir cu lam nas re des so ci ais mos tram o mo- 
men to do res ga te das ví ti mas.

São Luís, quinta-feira, 14 de outubro de 2021
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(11) 3777- 0523

������������������� Vicente Paulo
Leiloeiro Oficial

09:00h15/10/2021
���������������������

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

CNPJ: 06.229.975/0001-72
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021. 
A Prefeitura Municipal de Bom Jardim/MA, por meio da 
Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados que fará 
licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo 
menor preço por item, em regime de Fornecimento, tendo por 
objeto a contratação de empresa para a Aquisição de 
Materiais utilizados no desenvolvimento das atividades 
dos Agentes de Endemias, a fim de atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde  de Bom 
Jardim/MA. A realização do certame está prevista para o dia 
18 de outubro de 2021, às 14h30min (quatorze horas e 
trinta Minutos) – horário local de Bom Jardim/MA. O 
recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será 
exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: 
www.licitanet.com.br. O edital completo está à disposição 
dos interessados no site: www.bomjardim.ma.gov.br. 
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do 
e-mail: prefeiturabomjardimcpl@gmail.com. Bom Jardim/ 
MA, 29 de setembro de 2021. Fabiano De Jesus Barbosa 
Ferreira - Pregoeiro. Portaria N° 11/2021

COMUNICADO

MUDANÇA DE ENDEREÇO DA ABEM

Informamos que a partir de 18/10/2021 a ABEM passa a 
funcionar em novo endereço:
Hyde Park Pátio Jardins
Av. Jerônimo de Albuquerque, 58 – Sala 302 – Vinhais
Telefone: (85) 3227-4055
E-mail: abem@abemassociacao.com.br

O Leilão regido por este Edital Público de Leilão n° 02/2021 INFRAERO/MA, e pelo Decreto 21.981/32, tipo maior 
lance ofertado, com avaliação mínima divulgada, sendo livre a participação e o aceite das regras e condições aqui 
estabelecidas. A oferta de lance em qualquer dos lotes, implica em submissão irrevogável do Edital e todas as suas 
condições. O Leilão será realizado no dia 03/11/2021 e conduzido pela leiloeira pública oficial 
Sra. Marina Lima Frazão com matrícula JUCEMA n º 021/14, exclusivamente na modalidade 
eletrônico a partir das 10:00h com transmissão no site eletrônico www.vipleiloes.com.br.
Os arrematantes e/ou interessados em participar dos lances na internet é necessário um cadastro prévio no site 
eletrônico www.vipleiloes.com.br. Para adquirir login (usuário) e senha, qualquer dúvida deve-se entrar em contato 
com o Leiloeiro com no mínimo 1 dia antes da abertura dos lances.

EDITAL DE LEILÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS
Rua São Francisco, s/n, Centro - Nova Colinas - MA

CNPJ: 01.608.768/0001-05

AVISO DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021.

A Prefeitura Municipal de Nova Colinas,  comunica aos interessados que realizará a
seguinte licitação: Tomada de Preços nº 002/2021, regido pela Lei nº 8.666/93, destinada à
contratação de empresa especializada para execução dos serviços de recuperação de estradas
vicinais dos assentamentos Samambaia, Macaúba  e da localidade vão, visando uma melhor
acessibilidade da população Rural, mediante o regime empreitada por preço global, conforme
especificações constantes no Projeto Básico e Plano de Trabalho – ANEXO I, que é parte
integrante  deste  Edital,  com  recursos  oriundos  de  convênio  009/2021  Nº  009/2021  da
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar-SAF do Estado do Maranhão. A abertura dos
envelopes dar-se-á, no dia 29/10/2021, às 09:00 horas, na sala da Comissão Permanente de
Licitação, localizada na Rua São Francisco, s/nº, Centro, Nova Colinas (MA), CEP: 65808-
000. O edital estará disponível no endereço eletrônico prefeituranovacolinascpl@gmail.com ou
no endereço acima, das 08:00 às 12:00 de segunda a sexta feira. 

Nova Colinas/MA, em 08 de outubro de 2021. 

Raimundo Nonato de Paula Ribeiro,
Presidente da CPL.

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO 
DA AGÊNCIA DA CAIXA, TIMON, MA

A Caixa Econômica Federal torna público sua pesquisa de mercado para compor estudos quanto 
à viabilidade na locação de imóvel pronto, em obra ou a construir, localizado na Rua José Simões 
Pedreiras – Centro, até a Ponte Metálica - entrada – Centro; OU da Ponte Metálica - entrada – 
Centro, até a BR316 – Centro; OU da Av. Francisco Carlos Jansen – Centro, até a Av. Francisco 
Vitorino de Assunção - Parque Piauí; OU da Praça São José – Centro, até a Av. Francisco Carlos 
Jansen – Centro; OU da Rua Ten. Antonio Corrêa da Silva - Parque Piauí, até a Av Luís Firmino 
de Sousa - Parque Piauí; OU da Av Luís Firmino de Sousa - Parque Piauí, até a Rua Ten. Antonio 
Corrêa da Silva - Parque Piauí; OU da BR316 - Av. Presidente Médici – Centro, até a Av. Francisco 
Vitorino de Assunção - Parque Piauí; OU da BR316 - Av. Presidente Médici – Centro, até a Av. 
Francisco Vitorino de Assunção - Parque Piauí; OU Av. Teresina, da Ponte Metálica – Centro – Timon 
–  PI, até a Rua 17 – Centro – Timon – PI; OU da Avenida Jaime Rios, DA Av. Teresina - Centro - 
Timon – MA, até a Praça São José - Centro - Timon – PI; OU da Avenida Paulo Ramos, Arredores 
da Praça São Jose – Centro, até a Avenida Paulo Ramos, Arredores da Praça São Jose – Centro; 
OU da Avenida Piauí, DA Ponte Metálica – CENTRO, até a Avenida Piauí, até a Ponte da Amizade 
– Centro, no município e UF, Timon - MA. O imóvel deve possuir documentação regularizada 
junto aos órgãos públicos, ter idade aparente de até 10 anos, possuir área de aproximadamente 
1250,00m², com pé direito mínimo de 3,5m, preferencialmente em um único pavimento (térreo), 
com vão interno livre de colunas. Deverá possuir sanitários e área de estacionamento, conforme 
exigências da Prefeitura local. No caso de imóvel a construir, a construção deverá obedecer a todas 
as normas e legislação aplicáveis. Os interessados devem encaminhar carta de manifestação de 
interesse na possível locação e indicação do imóvel, contendo: 1) Endereço completo do imóvel, 
área construída em m² e dados para contato do imóvel, assinada; 2) Registro Geral de Imóveis 
(RGI) em nome do proponente; 3) Fotos do imóvel; 4) Planta baixa com área (se houver). Os 
documentos devem ser enviados através do e-mail ceogi04@caixa.gov.br (tamanho máximo 10Mb) 
e os documentos originais entregues no endereço: Rua das Marrecas, no 20 – 12o Andar – Torre 
3 – Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20.031-120 ou em qualquer Agência da CAIXA, destinado 
à CEOGI. Esclarecemos que a pesquisa de mercado ficará aberta ao recebimento das ofertas de 
imóveis até que se torne público o seu encerramento.

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

LOTE 1 – AGROS MARANHÃO

Locação de Imóvel Destinado à Instalação 
de Unidade Agro da Caixa no Maranhão

A Caixa Econômica Federal torna público sua pesquisa de mercado para compor estudos 
quanto à viabilidade na locação de imóveis (pronto ou a construir), localizados nos municípios 
de Caxias e Imperatriz, situados no Estado do Maranhão. Os imóveis devem possuir 
documentação regularizada junto aos órgãos públicos, ter idade aparente de até 10 anos, 
possuir área mínima de 100m² e máxima de 130m², com pé direito mínimo de 3,5m, em 
um único pavimento (térreo), com vão interno livre de colunas. Devem possuir sanitários 
e área de estacionamento, conforme exigências da Prefeitura local. No caso de imóvel 
a construir, a construção deverá obedecer a todas as normas e legislação aplicáveis. Os 
interessados devem encaminhar carta de manifestação de interesse na possível locação e 
indicação do imóvel, contendo: 1) Endereço completo do imóvel, área construída em m² e 
dados para contato oferta do imóvel assinada; 2) Registro Geral de Imóveis (RGI) em nome 
do proponente; 3) Fotos do imóvel; 4) Planta baixa com área (se houver). Os documentos 
devem ser enviados através do e-mail CEOGI04@CAIXA.GOV.BR ou em qualquer Agência 
da CAIXA, destinado à CEOGI. Esclarecemos que a pesquisa de mercado ficará aberta ao 
recebimento das ofertas de imóveis até que se torne público o seu encerramento.

LOTE 1 – VAREJO MARANHÃO
Locação de Imóvel Destinado à Instalação 

de PA da Caixa no Maranhão
A Caixa Econômica Federal torna público sua pesquisa de mercado para compor estudos 
quanto à viabilidade na locação de imóveis (pronto ou a construir), localizados nos municípios 
de Açailândia, Bacabal, Caxias, Lago da Pedra e São Mateus do Maranhão, situados no Estado 
de São Paulo. Os imóveis devem possuir documentação regularizada junto aos órgãos públicos, 
ter idade aparente de até 10 anos, possuir área mínima de 150m² e máxima de 180m², com 
pé direito mínimo de 3,5m, em um único pavimento (térreo), com vão interno livre de colunas. 
Devem possuir sanitários e área de estacionamento, conforme exigências da Prefeitura local. 
No caso de imóvel a construir, a construção deverá obedecer a todas as normas e legislação 
aplicáveis. Os interessados devem encaminhar carta de manifestação de interesse na possível 
locação e indicação do imóvel, contendo: 1) Endereço completo do imóvel, área construída 
em m² e dados para contato oferta do imóvel assinada; 2) Registro Geral de Imóveis (RGI) em 
nome do proponente; 3) Fotos do imóvel; 4) Planta baixa com área (se houver). Os documentos 
devem ser enviados através do e-mail CEOGI04@CAIXA.GOV.BR ou em qualquer Agência 
da CAIXA, destinado à CEOGI. Esclarecemos que a pesquisa de mercado ficará aberta ao 
recebimento das ofertas de imóveis até que se torne público o seu encerramento.

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO
FÓRUM MINISTRO CARLOS ALBERTO MADEIRA

EXTRATO DE ANULAÇÃO DO 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 32/2021

A Seção Judiciária do Maranhão torna pública a anulação do Edital de 

Chamamento Público Nº 32/2021 em função de divergências observadas entre 

os dispositivos editalícios e o Termo de Referência que baliza o chamamento, 

assim como da necessidade de promover estudos para possibilitar a 

ampliação da isonomia e competitividade entre os interessados.

São Luís/MA, 11 de outubro de 2021

COMISSÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2021 – SRP

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Nina Rodrigues, Estado do Maranhão, torna público, 
para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto 
10.024/2019, MP 1.047/2021, Decreto Municipal nº 05/2021 e subsidiariamente as disposições 
da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do 
tipo menor preço por item, cujo objeto é o Registro de Preços para Contratação de empresa para 
fornecimento de kit escolar de interesse da Secretaria Municipal de Educação, no dia 26 de Outubro 
de 2021, ás 09h:00 (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, 
site https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura 
Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Rui Fernandes Costa, 
s/n, Centro, Nina Rodrigues/MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço 
eletrônico do Portal de Compras Públicas em https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço eletrônico, das 08h:00 as 12h:00.

Nina Rodrigues/MA, 13 de Outubro de 2021.
Raimundo Nonato Silva Junior

Pregoeiro

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

CNPJ: 06.229.975/0001-72
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021 - 
SRP. A Prefeitura Municipal de Bom Jardim/ MA, por meio da 
Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados que fará 
licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo 
menor preço por item, em regime de Fornecimento, tendo 
por objeto a Formação de Registro de Preços para futura e 
eventual contratação de empresa para o fornecimento de 
Água Mineral, a fim de atender as necessidades das 
Secretarias Municipais Bom Jardim/MA. A realização do 
certame está prevista para o dia 18 de outubro de 2021, às 
10h00min (dez horas) – horário local de Bom Jardim/MA. O 
recebimento das propostas, abertura e disputa de preços 
será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: 
www.licitanet.com.br. O edital completo está à disposição 
dos interessados no site: www.bomjardim.ma.gov.br. 
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do 
e-mail: prefeiturabomjardimcpl@gmail.com. Bom Jardim/ 
MA, 29 de setembro de 2021. Fabiano De Jesus Barbosa 
Ferreira - Pregoeiro. Portaria N° 11/2021

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO - SRP: Nº 009/2021. Processo Administrativo nº 
2111722.095/2021. A Prefeitura Municipal de Satubinha – MA, através de sua Pregoeira, torna público 
para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA,  do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,  objetivando a Registro de Preço para possível e 
futura contratação de pessoa(s) jurídica(s) para aquisição de utensílios de cozinha para rede 
escolar municipal para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Satu-
binha – MA em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será 
processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, De-
creto Municipal nº 006/2021, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto 
Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 
e suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 horas do dia 28 de outubro de 2021. 
A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site https://www.portaldecompras-
satubinha.com.br no dia e horário marcados. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço ele-
trônico: https://www.portaldecomprassatubinha.com.br, site da Prefeitura Municipal de Satubinha em 
sua Home, no portal da Transparência do Município endereço eletrônico: http://satubinha.ma.gov.br/
transparencia/licitacoes, no sistema SACOP e também poderá ser consultado e obtidos na sala da Co-
missão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura à Av. Matos Carvalho, nº 310 
- Centro - Satubinha - MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do 
E-mail: pmsatubinhacpl@hotmail.com. Satubinha (MA), 07 de outubro de 2021. Elenice dos Anjos 
Pacheco Pereira –Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO - SRP: Nº 010/2021. Processo Administrativo nº 
2111722.096/2021. A Prefeitura Municipal de Satubinha – MA, através de sua Pregoeira, torna público 
para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA,  do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,  objetivando a Registro de Preço para possível e 
futura contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a na prestação de serviço de manutenção de 
equipamentos odontológicos, conforme demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Satubinha 
– MA, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado 
e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Munici-
pal nº 006/2021, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 
8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às 14:10 horas do dia 28 de outubro de 2021. 
A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site https://www.portaldecompras-
satubinha.com.br no dia e horário marcados. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço ele-
trônico: https://www.portaldecomprassatubinha.com.br, site da Prefeitura Municipal de Satubinha 
em sua Home, no portal da Transparência do Município endereço eletrônico: http://satubinha.ma.gov.
br/transparencia/licitacoes, no sistema SACOP e também poderá ser consultado e obtidos na sala da 
Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura à Av. Matos Carvalho, nº 310 
- Centro - Satubinha - MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do 
E-mail: pmsatubinhacpl@hotmail.com. Satubinha (MA), 07 de outubro de 2021. Elenice dos Anjos 
Pacheco Pereira –Pregoeira.
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Imagens em vídeo fazem da visita foram divulgadas pelo Acervo Audiovisual da FMRB 
pelas redes sociais do museu, em comemoração pelos 30 anos da visita do papa

Ou tras obras

RELIGIÃO

30 anos do papa João
Paulo II no Maranhão

A
Fun da ção da Me mó ria Re pu- 
bli ca na Bra si lei ra (FMRB) di- 
vul gou, nes ta quar ta-fei ra 
(13), ima gens do seu ar qui vo 

so bre a vi si ta do pa pa João Pau lo II a 
São Luís em 1991. As ima gens em ví- 
deo fa zem par te do Acer vo Au di o vi su- 
al da FMRB e fo ram di vul ga das ao pú- 
bli co pe las re des so ci ais do mu seu, 
em co me mo ra ção pe los 30 anos da vi- 
si ta do pa pa.

O ví deo di vul ga do no Ins ta gram e 
no YouTube mos tra al guns mo men tos 
im por tan tes da rá pi da vi si ta do pa pa 
João Pau lo II ao Ma ra nhão. Nas ima- 
gens, é pos sí vel ver o pa pa pas san do 
de pa pa mó vel pe lo Cen tro His tó ri co, 
sau dan do os se mi na ris tas do Se mi ná- 
rio San to Antô nio e pre si din do a mis- 
sa de en cer ra men to da sua vi si ta. A 
mis sa foi ce le bra da no Ater ro do Ba-

Acer vo FMRB

NAS IMAGENS, É POSSÍVEL VER O PAPA PASSANDO  PELO CENTRO HISTÓRICO.

ACERVO AUDIOVISUAL DA FMRB

can ga, on de ho je fi ca o Par que João 
Pau lo II.

De acor do com o pre si den te da 
FMRB e se cre tá rio de Es ta do da Edu- 
ca ção, Fe li pe Ca ma rão, a di vul ga ção 
das ima gens é uma for ma de apro xi- 
mar as pes so as do acer vo do mu seu. 
“Nos so mu seu tem mais de um mi- 
lhão de do cu men tos de Es ta do e inú- 
me ros re gis tros em fo to gra fi as e ví de- 
os. Es te acer vo es tá à dis po si ção dos 
pes qui sa do res, e faz par te do tra ba lho 
do nos so mu seu di vul gá-lo ao pú bli co 
sem pre em mo men tos opor tu nos, co- 
mo é o ca so das co me mo ra ções pe los 
30 anos da vi si ta do pa pa”, ex pli cou.

Além das ima gens de ar qui vo, o ví- 
deo di vul ga do pe la FMRB con ta tam- 
bém com de poi men tos de pes so as 
co muns que as sis ti ram a vi si ta do pa- 
pa. O par que cons truí do pe lo Go ver- 
no do Ma ra nhão no Ater ro do Ba can- 
ga, em São Luís, é uma ho me na gem à 
sua vi si ta. João Pau lo II foi ca no ni za do 

san to pe la Igre ja Ca tó li ca em 2014.
O ví deo co me mo ra ti vo da vi si ta do 

pa pa po de ser vis to no Ins ta gram da 
FMRB @fmrb.ma e no en de re ço 
youtube.com/fmrb_ ma.

O mu seu da FMRB, se di a do no 
Con ven to das Mer cês, pos sui um vas- 
to acer vo pa ra além das obras de ar te 
em ex po si ção. Seu acer vo au di o vi su- 
al, aon de es tão guar da dos os ví de os 
da vi si ta do pa pa, pos sui mais de 60 
mil re gis tros, en tre fo to gra fi as, dis cos, 
CDs, DVDs e ne ga ti vos.

A Bi bli o te ca Pa dre Antô nio Vi ei ra, 
que tam bém in te gra a fun da ção, con- 
ta com mais de 30 mil li vros, sen do 
qua se 3 mil obras ra ras. Pa ra ter aces- 
so ao ar qui vo dos acer vos, o pes qui sa- 
dor de ve agen dar vi si ta por meio do 
te le fo ne (98) 3232-4192 ou do e-mail 
fmrb@fmrb.ma.gov.br.

PAVIMENTAÇÃO

Governo vistoria obras entre Raposa e Paço do Lumiar

A AÇÃO FAZ PARTE DO PROGRAMA ESTADUAL MAIS ASFALTO E VISA GARANTIR MOBILIDADE, TRAFEGABILIDADE, SEGURANÇA VIÁRIA 

Na ma nhã de ter ça-fei ra (12), o se- 
cre tá rio de Es ta do das Ci da des e De- 
sen vol vi men to Ur ba no, Már cio Jerry,
vis to ri ou a obra de pa vi men ta ção as- 
fál ti ca da Ave ni da Dois, no bair ro Re- 
si den ci al Pi râ mi de, en tre os mu ni cí- 
pi os de Ra po sa e Pa ço do Lu mi ar. A
ação faz par te do pro gra ma es ta du al
Mais As fal to e vi sa ga ran tir mo bi li da- 
de, tra fe ga bi li da de, se gu ran ça viá ria e
de sen vol vi men to econô mi co com
me lho ria no es co a men to da pro du- 
ção, além de per mi tir que a po pu la ção
exer ça o di rei to de ir e de vir. A pre vi- 
são é que a obra se ja en tre gue nes te
mês de ou tu bro.

Com in ves ti men to de R$ 3 mi lhões,
a Ave ni da Dois, que in ter li ga Ra po sa e
Pa ço do Lu mi ar, na Re gião da Gran de
Ilha, re ce beu im plan ta ção de as fal to

em to da a ex ten são. No to tal, são 4 km
de pa vi men ta ção e mais 1,100 km de
ser vi ços de re cu pe ra ção da nas en tra- 
das das ru as trans ver sais ao lon go da
ave ni da.

Már cio Jerry pon tu ou que a ave ni- 
da pa vi men ta da é mais uma al ter na ti- 
va pa ra quem tra fe ga do bair ro
Araçagy com des ti no à Pa ço do Lu mi- 
ar, Mai o bão e ad ja cên ci as. “Mais uma
obra mui to im por tan te do Go ver no
Flá vio Di no in te gran do dois mu ni cí- 
pi os. É mais uma via al ter na ti va pa ra
quem sai aqui do Araçagy com des ti- 
no a Pa ço do Lu mi ar, tan to pa ra o
Mai o bão quan to, tam bém, pa ra a área
dos por tos. Jun ta men te com es ta
obra, se rão inau gu ra das a pon te do
Cum bi que e a pa vi men ta ção da es tra- 
da que in ter li ga os po vo a dos Pin do ba
e Iguaí ba”, des ta cou o se cre tá rio.

O as fal ta men to da Ave ni da Dois já
foi con cluí do e, ago ra, se guem em an- 
da men to os ser vi ços de im plan ta ção
da dre na gem su per fi ci al, com meio
fio e sar je tas, pa ra o es co a men to ade- 
qua do das águas plu vi ais e con ser va- 
ção do as fal to no vo que foi im plan ta- 
do.

Além da pa vi men ta ção, o Go ver no
do Es ta do, por meio da Se cre ta ria das
Ci da des e De sen vol vi men to Ur ba no
(Se cid), es tá cons truin do, no mu ni cí- 
pio de Ra po sa, a pon te do Cum bi que.
A obra es tru tu ran te vai ga ran tir mo bi- 
li da de, tra ves sia se gu ra e de sen vol vi-
men to econô mi co com me lho ria no
es co a men to da pro du ção, pro mo ven-
do a aces si bi li da de pa ra a po pu la ção.

Or ça da em R$ 600.000,00 mil, a no-
va pon te te rá 12 me tros de ex ten são
em con cre to ar ma do so bre o Rio Pa ci-
ên cia, na Rua Prin ci pal do Cum bi que.
A cons tru ção, que que es tá sen do exe-
cu ta da em es tru tu ra pré-fa bri ca da de
con cre to, subs ti tui rá a an ti ga es tru tu-
ra im pro vi sa da de ma dei ra, que é uti- 
li za da atu al men te pe los mo ra do res.

“Por de ter mi na ção do go ver na dor
Flá vio Di no, es ta mos re a li zan do a
cons tru ção de uma pon te pa ra tra ves- 
sia no Cum bi que. Im por tan te obra
que vai aju dar mui to na in te gra ção
econô mi ca dos pro du to res des sa re-
gião com a se de do mu ni cí pio”, afir- 
mou o se cre tá rio Már cio Jerry.

62 anos de Gra ça Ara nha

Bal neá rio Sál vio Di no

EDU CA ÇÃO

Flá vio Di no en tre ga IE MA
em Co li nas e au to ri za
no vos in ves ti men tos em
Gra ça Ara nha

A ci da de de Co li nas, lo ca li za da na re gião co nhe ci da
co mo Al per ca tas, pas sa a con tar ago ra com du as es co las
pú bli cas es ta du ais com en si no em tem po in te gral. Na
ma nhã des ta quar ta-fei ra (13), o go ver na dor Flá vio Di no
es te ve no mu ni cí pio, on de inau gu rou a uni da de do Ins- 
ti tu to Es ta du al de Edu ca ção, Ci ên cia e Tec no lo gia do
Ma ra nhão (IE MA) “Pro fes so ra Ma ria das Gra ças Sa rai va
Bar ro so”.

Des de no vem bro de 2020, os es tu dan tes co li nen ses já
dis põem do Cen tro Edu ca Mais Ma ria Jo sé Ma ce do Cos- 
ta, que tam bém fun ci o na em re gi me de tem po in te gral.
Ago ra, com a uni da de de Co li nas, a ges tão es ta du al atin- 
ge a mar ca de 25 uni da des ple nas do IE MA aber tas des- 
de 2015, quan do o ins ti tu to foi cri a do. Du ran te a vi si ta à
ci da de de Co li nas, o go ver na dor en tre gou ain da, qua tro
kits es por ti vos (to ta li zan do 768 itens) e 10,6 to ne la das
de ali men tos, por meio do Pro gra ma Co mi da na Me sa.

Mas, o gran de des ta que da agen da do go ver na dor no
mu ni cí pio foi a inau gu ra ção do IE MA. Pa ra a pre fei ta de
Co li nas, Val mi ra Mi ran da, a es co la re pre sen ta opor tu ni- 
da de de de sen vol vi men to pa ra os mu ní ci pes e po pu la- 
ções vi zi nhas. “Vem so mar, vem re a li zar so nhos de jo- 
vens e de pais de fa mí lia que vão ver os seus fi lhos es tu- 
dan do em um lu gar ade qua do, em um lu gar im por tan te.
É um pre sen te que vai tra zer de sen vol vi men to pa ra Co- 
li nas e pa ra to do o Mé dio Ser tão”, ava li ou.

A Uni da de Ple na do IE MA em Co li nas é do ta da de la- 
bo ra tó rio, sa las de au la cli ma ti za das, la bo ra tó rio de in- 
for má ti ca, qua dra po li es por ti va co ber ta, en tre ou tros
be ne fí ci os aos dis cen tes. A es tu dan te Ila na Xa vi er já tem
au las em uma es co la em tem po in te gral e apro vou a no- 
vi da de.

O go ver na dor lem brou de ou tras ações im plan ta das
pe la ges tão es ta du al em Co li nas e de se jou boa sor te aos
pro fis si o nais e alu nos que com po rão o IE MA de Co li nas.
“O IE MA ho je es tá inau gu ra do e en tre gue à ci da de de
Co li nas, e aos mu ni cí pi os vi zi nhos, co mo um fa rol de
uma edu ca ção de qua li da de, que se ja ca paz de im pul si- 
o nar o ver da dei ro pro gres so so ci al, que pre ci sa de pro- 
je tos que im pul si o nem a jus ti ça e a igual da de e o IE MA é
tu do is so. Aqui na ci da de de Co li nas, nós te mos mui tos
be ne fí ci os im plan ta dos em to das as áre as, in clu si ve na
edu ca ção, on de já te mos es co la em tem po in te gral. Mui- 
to em bre ve va mos re tor nar aqui pa ra, jun to com a pre- 
fei ta, inau gu rar mos a Bei ra Rio de Co li nas”, as se gu rou o
go ver na dor.

Após a inau gu ra ção do IE MA em Co li nas, o go ver na- 
dor Flá vio Di no, o vi ce-go ver na dor Car los Bran dão e a
co mi ti va do Go ver no do Es ta do fo ram pa ra Gra ça Ara- 
nha, on de par ti ci pa ram das ce le bra ções pe los 62 anos
da ci da de. No mu ni cí pio, Di no inau gu rou o Cen tro Ad- 
mi nis tra ti vo do mu ni cí pio e a Pra ça Vo vó Ri ta, no cen tro
da ci da de. Ain da em co me mo ra ção aos 62 anos da ci da- 
de, Flá vio Di no re no vou a par ce ria en tre a ges tão es ta- 
du al e a pre fei tu ra mu ni ci pal de Gra ça Ara nha na área
da in fra es tru tu ra, com as as si na tu ras de Or dem de Ser- 
vi ço pa ra pa vi men ta ção as fál ti ca no po vo a do San ta Lu- 
zia das Ma tas e de Acor do de Co o pe ra ção pa ra do a ção
de blo cos in ter tra va dos de con cre to.

Ain da em Gra ça Ara nha, Di no as si nou ter mo de co o- 
pe ra ção no cur so de qua li fi ca ção e do a ção de ca pa ce tes,
no âm bi to do Pro gra ma De tran com o Po vo, cons truin- 
do um ca mi nho no vo, anun ci ou a re for ma do hos pi tal
mu ni ci pal de Gra ça Ara nha, por meio de emen da par la- 
men tar do de pu ta do es ta du al Ci ro Ne to e fez a en tre ga
sim bó li ca de car tões Va le Gás.

Di no tam bém fe chou par ce ria com a pre fei tu ra de
Gra ça Ara nha pa ra a obra de ur ba ni za ção do Bal neá rio
da ci da de, que, por ori en ta ção do pre fei to do mu ni cí pio,
vai ho me na gem o pai do go ver na dor, o ad vo ga do e es- 
cri tor Sál vio Di no, que fa le ceu ví ti ma da Co vid-19 no dia
24 de agos to de 2020.

São Luís, quinta-feira, 14 de outubro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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As mais de 550 vagas de emprego são para pessoas com ensino médio completo,
ensino técnico ou superior. A Alumar tem a 5ª maior refinaria de alumina do mundo

• En ge nhei ra(o) Me câ ni ca(o) Ple no –
3 va gas
• HR Glo bal Technology So lu ti ons Ar -
chi tect – 1 va ga
• Su pe rin ten den te de Overhaul e Ofi -
ci na Cen tral – 1 va ga
• Me câ ni ca(o) (Re du ção) – 45 va gas
• Ele tri cis ta (Re du ção) – 50 va gas
• Ope ra do ra(or) de Re du ção – 450 va -
gas Sour cing Spe ci a list – ATC
• Cor po ra te Ser vi ces – 1 va ga

Pro du ção de alu mí nio

VEJA COMO SE INSCREVER

Abertas inscrições para
551 vagas na Alumar

A
Alu mar anun ci ou mais uma
ofer ta pa ra em pre gos em São
Luís As ins cri ções po dem ser
re a li za das pe la in ter net, no

si te da Al coa, mas não fo ram in for ma- 
dos os sa lá ri os ou os be ne fí ci os ofe re- 
ci dos.Há va gas pa ra ope ra dor, me câ- 
ni co, ele tri cis ta, en tre ou tras ocu pa- 
ções pa ra pes so as com en si no mé dio,
téc ni co ou su pe ri or.

A Alu mar tem a 5ª mai or re fi na ria
de alu mi na do mun do.

Ao to do, são 551 va gas de em pre go
pa ra pes so as com en si no mé dio com- 
ple to, en si no téc ni co ou su pe ri or.

As ins cri ções po dem ser re a li za das
pe la in ter net, no si te da Al coa, mas

não fo ram in for ma dos os sa lá ri os ou
os be ne fí ci os ofe re ci dos.

Ve ja as ocu pa ções:

A ofer ta de tra ba lho na Alu mar faz

par te da re to ma da da pro du ção de
alu mí nio, que de ve acon te cer a par tir
de 2022.

Se gun do a em pre sa, se rão mais de
750 no vos em pre gos di re tos e 1.500
in di re tos, com um in ves ti men to de
cer ca de R$ 400 mi lhões. Só no mês de
ou tu bro, é a se gun da vez que a em pre-
sa lan ça uma lis ta de va gas dis po ní-
veis.

No iní cio do mês, a em pre sa já ti- 
nha ofe re ci do ou tras va gas de em pre- 
go pa ra Su pe rin ten den te de Ser vi ços,
Con tra tos e Al mo xa ri fa do; Su per vi so- 
ra(or) Pre ven ção e Res pos ta a Emer- 
gên cia (Bar ra gens) e Ope ra do ra(or)
Re fi na ria Ple no D.

SÃO LUÍS

Universidade faz atendimento psicológico gratuito

O ESPAÇO DENTRO DA UNIVERSIDADE OFERECE ATENDIMENTO CLÍNICO PSICOLÓGICO GRATUITO PARA A COMUNIDADE EM GERAL

Sen do o Bra sil o país com a mai or
ta xa de pes so as com trans tor nos de
an si e da de no mun do e o quin to em
ca sos de de pres são, se gun do es ti ma- 
ti vas da Or ga ni za ção Mun di al da Saú- 
de (OMS), é co mum que ca da vez
mais pes so as pro cu rem ser vi ços psi- 
co ló gi cos. Co mo par te do Pro je to Pe- 
da gó gi co de Cur so de Gra du a ção em
Psi co lo gia (PPC), o Cen tro Uni ver si tá- 
rio Es tá cio São Luís inau gu rou a clí ni- 
ca es co la “Ser vi ço de Psi co lo gia Apli- 
ca da (SPA)”. O no vo es pa ço den tro da
uni ver si da de ofe re ce aten di men to
clí ni co psi co ló gi co gra tui to pa ra a co- 
mu ni da de em ge ral.

Na clí ni ca es co la os alu nos re a li- 
zam a prá ti ca de psi co te ra pia clí ni ca,
em am bi en te ade qua do e sob su per- 
vi são de pro fes so res, e exer ci tam a
res pon sa bi li da de so ci al ao aten der
adul tos, ido sos e cri an ças que ne ces- 
si tam de apoio psi co ló gi co. “A prá ti ca
clí ni ca é um dos mo men tos mais es- 
pe ra dos pa ra um alu no de gra du a ção

em psi co lo gia. O SPA cum pre uma
fun ção pri mor di al no pro ces so de for- 
ma ção do gra du an do que tem a opor- 
tu ni da de de apli ca ção di re ta dos con- 
cei tos e en si na men tos ad qui ri dos ao
lon go dos se mes tres, de sen vol ven do
as com pe tên ci as ne ces sá ri as pa ra a
atu a ção na vi da pro fis si o nal”, res sal ta
o pro fes sor e su per vi sor do Es tá gio
Es pe cí fi co do Cen tro Uni ver si tá rio Es- 
tá cio São Luís, Ale xan dro Cruz.

O gra du an do em Psi co lo gia, Rai- 
mun do dos San tos, é um dos es tu dan- 
tes que têm par ti ci pa do do pro je to.
“Pos so di zer que tem si do de sa fi a dor,
mas tam bém uma opor tu ni da de de
mui ta apren di za gem, exer cí cio de
aten ção, lei tu ra de lin gua gens cor po- 
rais e hu mil da de na ex po si ção pes so- 
al”, re la ta.

Rai mun do já es tá aten den do pes- 
so as co mo psi co te ra peu ta, mas sob a
su per vi são de um pro fes sor res pon sá- 
vel pe lo pro ces so. “É in te res san te per- 
ce ber que ne nhu ma te o ria abar ca to- 

da a com ple xi da de hu ma na, o que
exi ge de mim mui ta aten ção”, co men- 
ta o es ta giá rio e fu tu ro pro fis si o nal.

Pa ra se ins cre ver no SPA é sim ples.
Bas ta li gar pa ra o te le fo ne 3214-6406 e
fa zer o ca das tro.

Pos so di zer que tem si do

de sa fi a dor, mas tam bém

uma opor tu ni da de de

mui ta apren di za gem,

exer cí cio de aten ção,

lei tu ra de lin gua gens

cor po rais e hu mil da de

na ex po si ção pes so al

Áre as de atu a ção
• Trai nee em Con tro la do ria Re gi o nal Su des te;
• Trai nee em Gen te (Áre as Cor po ra ti vas);
• Trai nee em Lo gís ti ca PCP;
• Trai nee em Mar ke ting Tri lhas ou Pro du to;
• Trai nee em Pla ne ja men to Es tra té gi co;
• Trai nee em Ven das TAC;
• Trai nee em Ver de ra;
• Trai nee em Vi ter.

Pré-re qui si tos
• Dis po ni bi li da de pa ra al ta mo bi li da de – re si dir – a ní -
vel na ci o nal;
• Até 3 anos de for ma ção.

Be ne fí ci os
• A re mu ne ra ção men sal é de R$ 7.000, além da par ti ci -
pa ção no Pro gra ma de In cen ti vo de Cur to Pra zo, cu jo
pa ga men to é anu al e ba se a do em per for man ce;
• As sis tên cia mé di ca;
• Se gu ro de vi da;
• As sis tên cia odon to ló gi ca;
• Au xí lio far má cia;
• Va le ali men ta ção;
• Va le trans por te ou re em bol so es ta ci o na men to ou re -
em bol so fre ta do;
• Pre vi dên cia pri va da;
• To tal pass;
• Te le me di ci na;
• Pi lar.

Eta pas do pro ces so se le ti vo
• En cer ra men to das ins cri ções e úl ti mo dia pa ra com -
ple tar Tri lha On li ne (Fit Cul tu ral + De sa fio) – 25/10;
• Di vul ga ção dos apro va dos pa ra o Pai nel – 04/11;
• Aque ci men to com can di da tos – 05/11;
• Di nâ mi ca – 11/11;
• En tre vis tas – 12/11 à 17/11;
• Pai nel On li ne – 18/11 à 19/11;
• Re sul ta do Fi nal – 29/11;
• Ins cri ções até: 25/10/2021.

INS CRI ÇÕES ABER TAS

Opor tu ni da des pa ra
trai nee na Vo to ran tim
Ci men tos vão até dia
25 des te mês

Se en cer ram no dia 25 de ou tu bro as ins cri ções pa ra o
Pro gra ma de Trai nee da Vo to ran tim Ci men tos 2022. Pa- 
ra se ins cre ver no Pro gra ma é ne ces sá rio ter, no má xi mo,
três anos de for ma ção, mo bi li da de na ci o nal e – por se
tra tar de opor tu ni da des es pe cí fi cas – gra du a ção em al- 
gum dos cur sos in di ca dos pa ra a va ga es co lhi da. O pro- 
ces so não de li mi ta uni ver si da de, re gião de pro ce dên cia
ou ida de das can di da tas e can di da tos.

O pro gra ma tem du ra ção de 16 me ses, com iní cio em
ja nei ro de 2022. As pes so as se le ci o na das vão atu ar na
área pa ra a qual fo ram apro va das com a re a li za ção de
pro je tos es pe cí fi cos e job ro ta ti on em áre as cor re la tas.

Fun da da em 1933, a Vo to ran tim Ci men tos é uma em- 
pre sa de ma te ri ais de cons tru ção e so lu ções sus ten tá- 
veis. O port fó lio de ma te ri ais de cons tru ção vai além dos
ci men tos e in clui con cre tos, ar ga mas sas e agre ga dos. A
com pa nhia tam bém atua nas áre as de in su mos agrí co- 
las, ges tão de re sí du os e co pro ces sa men to.

São Luís, quinta-feira, 14 de outubro de 2021

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


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

Outros estados pertencentes ao Nordeste também estão com índices de mortalidade
baixos

COVID-19

Maranhão tem a menor
mortalidade do país
CRISTOPHER ROCHA
Especial para O Imparcial

C
om o avan ço da va ci na ção no 
es ta do, os nú me ros de óbi tos 
di mi nuí ram bas tan te.

De acor do com um le van- 
ta men to fei to pe lo jor na lis ta Fer nan- 
do Oli vei ra atra vés de da dos do Con- 
se lho Na ci o nal de Se cre tá ri os de Saú- 
de (CO NASS) e das Se cre ta ri as Es ta- 
du ais de Saú de, o Ma ra nhão é o es ta- 
do bra si lei ro com o me nor ín di ce de 
mor ta li da de por Co vid-19 e se gue as- 
sim des de o iní cio da pan de mia.  Os 
da dos são pro por ci o nais à po pu la ção 
do es ta do.

Com o le van ta men to, foi des co ber- 
to que o es ta do pos sui uma ta xa de 
1.442 óbi tos por mi lhão de ha bi tan tes 
en quan to a mé dia do país es tá em 
2.861 óbi tos por mi lhão e, além do 
Ma ra nhão, os es ta dos da Bahia, Ala- 
go as e Pa rá são os úni cos com uma ta-

10 es ta dos com nú me ros 
bai xos

328.655 ESTÃO RECUPERADOS COM UM AUMENTO DE 459 E 19.194 CASOS ATIVOS.

xa abai xo de 2.000 óbi tos.

En tre os dez es ta dos com me no res 
nú me ros, se te fa zem par te da re gião 
Nor des te, sen do eles: Ma ra nhão, 
Bahia, Ala go as, Per nam bu co, Rio 
Gran de do Nor te, Pi auí e Pa raí ba.

Com a atu a li za ção no pai nel de Co- 

vid-19 da CO NASS do dia 12, das 27 
uni da des fe de ra ti vas do país, o Ma ra- 
nhão é a 19º com mais ca sos da do en- 
ça, com um to tal de 358.054 até ago ra.

Des ses ca sos, com os da dos do por- 
tal do co ro na ví rus do es ta do, 328.655 
es tão re cu pe ra dos com um au men to 
de 459 e 19.194 ca sos ati vos, com uma 
bai xa de 370 des de a úl ti ma atu a li za- 
ção.

AMAN DA BIT TEN COURT

TEMPO INDETERMINADO

Rodoviários de São Luís
anunciam greve geral

A GREVE FOI ANUNCIADA PARA COMEÇAR DIA 21 DE OUTUBRO

REPRODUÇÃO/OIMPARCIAL

Em uma As sem bléia Ge ral re a li za da nes ta quar ta-fei- 
ra (13) ro do viá ri os de São Luís de ci di ram ini ci ar gre ve
do sis te ma de trans por te pú bli co na gran de São Luís, a
par tir do dia 21 de ou tu bro, por tem po in de ter mi na do.

A de ci são veio após so li ci ta ções fei tas pe la clas se não
te rem si do aten di das, en tre elas es tão 13% de re a jus te
sa la ri al, jor na da de tra ba lho de seis ho ras, tic ket ali men- 
ta ção no va lor de R$ 800,00; ma nu ten ção do pla no de
saú de e a in clu são de um de pen den te e a con ces são do
au xí lio cre che, pa ra tra ba lha do res com fi lhos pe que nos.

De acor do com o Sin di ca to dos

Ro do viá ri os do Ma ra nhão, as

pro pos tas fo ram en vi a das pa ra o

sin di ca to pa tro nal (SET)

an te ci pa da men te, mas não hou ve

ne nhu ma con tra pro pos ta acei tá vel

apre sen ta da pe los em pre sá ri os.

Ou tros re gis tros

ESTRADA DO PANAQUATIRA

Ônibus escolar pega fogo em Ribamar

Mais um ôni bus pe gou fo go na re gião
me tro po li ta na de São Luís. Des ta vez o ca- 
so foi re gis tra do na ci da de de São Jo sé de
Ri ba mar. O co le ti vo pe gou fo go na es tra da
do Pa na qua ti ra.

De acor do com in for ma ções, o co le ti vo
faz o trans por te de cri an ças e pe gou fo go.
Ain da não se sa be quais as cau sas do in- 
cên dio.  Fe liz men te não hou ve ví ti mas e
nem pes so as fe ri das, ape nas da nos ma te ri- 
ais.

O mo to ris ta, que não te ve o no me re ve- 
la do, dis se que ha via aca ba do de sair do
pá tio da Pre fei tu ra de São Jo sé de Ri ba mar,
por vol ta das 6h, quan do o veí cu lo co me- 
çou a pe gar fo go, pro va vel men te após um
cur to-cir cui to no pai nel de co man dos.

O con du tor do co le ti vo foi em bus ca de
aju da e aci o nou um ca mi nhão pi pa. Po- 
rém, as cha mas se alas tra ram ra pi da men te
e con su mi ram o veí cu lo.

Não é a pri mei ra vez que um co le ti vo pe- 
ga fo go na re gião me tro po li ta na de São

Luís. Um ôni bus da li nha do bair ro Coha- 
trac IV pe gou fo go no iní cio da ma nhã do
dia 17 de se tem bro, na Ave ni da Ge tú lio Var- 
gas, no bair ro Mon te Cas te lo, em São Luís.

Se gun do in for ma ções do mo to ris ta do
ôni bus, o co le ti vo te ve uma pa ne elé tri ca
que co me çou na par te da fren te com uma
fu ma ça. As sus ta do, o mo to ris ta pe diu que
to dos os pas sa gei ros des ces sem do veí cu lo
e após a saí da de to dos as pes so as que es ta- 
vam no ôni bus ele co me çou a pe gar fo go.

Cin co di as de pois, no dia 22 de se tem-
bro, ou tro co le ti vo pe gou fo go. O ca so foi
na Bei ra Mar.

Um ôni bus da em pre sa Aru ei ra que fa zia
a li nha São Rai mun do-Ro do viá ria pe gou
fo go pró xi mo da Pon te do São Fran cis co.

Se gun do o Cor po de Bom bei ros, as cha- 
mas co me ça ram por vol ta das 19h30 e a
cau sa foi um pro ble ma me câ ni co no veí cu- 
lo. 

O fo go se ini ci ou na re gião do mo tor e
ra pi da men te se alas trou pe lo ôni bus, que
fi cou con su mi do pe las cha mas. Não hou ve
fe ri dos.

O cri me

IMPERATRIZ

Suspeito de matar ex-prefeito é preso
Um man da do de pri são pre ven ti va de- 

cor ren te de de ci são con de na tó ria foi exe- 
cu ta do pe la Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão pe- 
lo cri me de es tu pro de vul ne rá vel no mu- 
ni cí pio de Im pe ra triz.

A 10ª De le ga cia Re gi o nal de Im pe ra triz
in for mou que o pre so era in ves ti ga do pe lo
cri me de es tu pro de vul ne rá vel ocor ri do
no ano de 2011 con tra uma ado les cen te.
Ain da se gun do com De le ga cia Re gi o nal,
tal pro ces so re sul tou na ex pe di ção do
man da do de pri são com pe na de 8 anos
de re clu são em re gi me fe cha do.

Ao ter ci ên cia do re fe ri do man da do,
uma equi pe do Gru po de Pron to Em pre- 
go(GPE) de ime di a to re a li zou os le van ta- 
men tos ne ces sá ri os lo ca li zan do o au tor e
dan do o cum pri men to no re fe ri do man- 
da do de pri são.

A Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão ain da des- 
co briu du ran te o pro ces so de pri são, que
o in di ví duo é acu sa do de ser um dos exe- 
cu to res no cri me de ho mi cí dio do ex-pre- 
fei to da ci da de de Praia Nor te, no To can- 
tins, em Ja nei ro de 2016. 

O pre so foi en ca mi nha do ao sis te ma

pri si o nal da re gião pa ra dar iní cio ao cum- 
pri men to de sen ten ça.

O ex-pre fei to de Praia Nor te, Gil mar Pi- 
nhei ro, de 46 anos, foi as sas si na do com
qua tro ti ros quan do con ver sa va com ou- 
tras pes so as na fren te da ca sa de le. O cri- 
me acon te ceu na noi te do 26 de fe ve rei ro
de 2016. 

A ví ti ma che gou a ser le va da pa ra um
hos pi tal, mas não re sis tiu e mor reu na
ma dru ga da do dia 27.

De acor do com o ir mão da ví ti ma, Jai- 
me Al ves Pi nhei ro, dois ho mens pas sa ram
em uma mo to ci cle ta, ati ra ram con tra o
ex-pre fei to e fu gi ram. De acor do com a
Po lí cia Mi li tar de Au gus ti nó po lis, os ti ros
atin gi ram o om bro, a ca be ça e o abdô- 
men.

Gil mar foi le va do pa ra o Hos pi tal Re gi- 
o nal de Au gus ti nó po lis e de pois pa ra um
hos pi tal par ti cu lar em Im pe ra triz, Ma ra- 
nhão. Ele pas sou por uma ci rur gia, foi in- 
ter na do na UTI, mas não re sis tiu e mor reu
por vol ta das 3h.

São Luís, quinta-feira, 14 de outubro de 2021
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O afastamento de Natanael já havia sido anunciado desde agosto deste ano, quando ele
alegou problemas de saúde provocados pela covid-19

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

Rally so li dá rio

PAPÃO DO NORTE

Presidente do Moto
antecipa afastamento
NERES PINTO

O
pre si den te do Con se lho Di- 
re tor, Na ta na el Ju ni or, de ci- 
diu nes ta quar ta-fei ra (13) 
an te ci par a en tre ga do car- 

go. Co mu ni ca do nes se sen ti do foi en- 
vi a do ao pre si den te do Con se lho De li- 
be ra ti vo, Luís Car los Al mei da, acres- 
cen tan do que no dia da elei ção apre- 
sen ta rá a pres ta ção de con tas do bi ê- 
nio 2020/2021.

O afas ta men to de Na ta na el já ha via 
si do anun ci a do des de agos to, quan do 
ele ale gou pro ble mas de saú de pro vo- 
ca dos pe la co vid-19. Co mo o clu be 
dis pu ta va a Sé rie D do Bra si lei ro, o di- 
ri gen te re sol veu aguar dar mais al guns 
di as e até mos tra va-se dis pos to a con- 
ti nu ar até à da ta da elei ção da no va di- 
re to ria, po rém de sis tiu. O plei to foi 
mar ca do es ta se ma na pa ra o dia 10 de 
no vem bro.

A an te ci pa ção da saí da de Na ta na el 
foi mo ti va da por de sen ten di men tos 
com os jo ga do res e o pre si den te do 
Con se lho De li be ra ti vo. Na úl ti ma se- 
gun da-fei ra, ale gan do sa lá ri os atra sa- 
dos, os atle tas se re cu sa ram a trei nar e 
até ame a ça ram só en trar em cam po 
con tra o Re trô-PE, ca so o pro ble ma 
fos se so lu ci o na do.

Ao to mar co nhe ci men to da ati tu de 
dos jo ga do res a ame a ça de pa ra li sa- 
ção dos trei nos, Na ta na el de ci diu pu- 
bli car uma no ta nas re des so ci ais, fa- 
lan do so bre as di fi cul da des fi nan cei- 
ras que vi nha en fren tan do pa ra ad mi- 
nis trar o clu be, de vi do à fal ta de pa- 
tro cí ni os re le van tes e de ar re ca da ções 
de bi lhe te ri as, con sequên cia da pan- 
de mia do co ro na ví rus.

“O Cam pe o na to Bra si lei ro co me- 
çou no dia 05 de ju nho de 2021, sen do

DEPUTADO ESTADUAL YGLÉSIO MOISÉS OFICIALIZOU SUA CANDIDATURA NO PAPÃO .

que a pre pa ra ção co me çou pe lo me- 
nos 15 di as an tes, por tan to fo ram 
apro xi ma da men te 5 me ses en tre 
cam pe o na to e com pe ti ção o que cor- 
res pon de a pra ti ca men te 5 fo lhas sa- 
la ri ais, en tre as 5 pa ga mos três fo lhas 
pa ra com ple tas, ten do al guns jo ga do- 
res com 2 me ses atra sa dos, ou tros 
com ape nas um mês e ou tros que che- 
ga ram por úl ti mo es tão em dia”, es- 
cla re ceu.

O di ri gen te tam bém fez um re su mo 
da re cei ta e des pe sa dos úl ti mos me- 
ses, jun tan do an te ci pa ção de par te 
dos re cur sos da Co pa do Bra sil e ou- 
tras pe que nas con tri bui ções, re a fir- 
man do: “A con ta é fá cil. Se rá que R$ 
270 mil dá pa ra pa gar cin co me ses de 
fo lha e mais as des pe sas men sais do 
clu be? O clu be não ar re ca dou na da 
du ran te o Bra si lei ro em vir tu de da 
pan de mia e co mo ter as con tas equi li- 
bra das se o ti me não tem co mo ar re- 

ca dar?”, in ter ro gou.
Ao fi nal, Na ta na el de sa fi ou os jo ga- 

do res a se au sen ta rem do jo go de on-
tem, afir man do que aque les que as-
sim se com por tas sem iri am ser res- 
pon sa bi li za dos na Jus ti ça do Tra ba-
lho. Is so ir ri tou ain da mais os pro fis si-
o nais. So men te com a pre sen ça do 
pre si den te do CD, Luís Car los, no dia 
se guin te, o gru po de ci diu vol tar atrás.

Na ma nhã des ta quar ta-fei ra, po- 
rém, um áu dio foi pu bli ca do na re de 
so ci al, mos tran do a re a ção de Na ta- 
na el à ida de Luís Car los ao Cen tro de 
Trei na men to Pe rei ra dos San tos.

Na ta na el diz que Luís Car los nun ca 
con tri buiu com na da nos úl ti mos 
anos, e que iria ne go ci ar com os atle- 
tas, mas ago ra, já que o pre si den te do 
CD con ta com o apoio de um de pu ta- 
do, que as su ma os dé bi tos: “O se nhor 
não é o pa gão, não vai re sol ver tu do?. 
En tão as su ma”, su ge riu.

TRILHA

3ª Etapa do Rally no Maranhão começa no sábado

ASSIM COMO NA 1ª ETAPA, A COMPETIÇÃO SEGUE AS ORIENTAÇÕES SANITÁRIAS DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO.

Ini ci a ram as ins cri ções pa ra a 3ª
Eta pa do Cam pe o na to Ma ra nhen se
de Rally de Re gu la ri da de, que se rá re- 
a li za do no dia 17 de ou tu bro, pró xi mo
sá ba do, com per cur so: São Luís e
Mor ros (ida e vol ta). As ins cri ções po- 
dem ser fei tas pe lo si- 
te www.maranhaorally.com.br

As ca te go ri as que irão par ti ci par
são: Car ros (Gra du a dos, Tu ris mo, Ini- 
ci an tes e Ini ci an tes – Ma zu ki); Mo tos
Rally; UTV´s (veí cu lo uti li tá rio mul ti- 
ta re fas) e Qua dri ci clos. A com pe ti ção
reú ne di ver sos com pe ti do res, pro fis- 
si o nais e ini ci an tes. “O Ma ra nhão tem
um re per tó rio na tu ral in crí vel, pou co
ex plo ra do, e bus ca mos com que as
com pe ti do ras co nhe çam mais o Ma- 

ra nhão, su as be le zas na tu rais e sua di- 
ver si da de cul tu ral. Sem pre quan do
pas sa mos por al gum lo cal com pai sa- 
gens bo ni tas ou que te nha al gu ma
his tó ria, co lo ca mos um neu tra li za dor
na pla ni lha pa ra que os com pe ti do res
pos sam pa rar e ti rar su as fo tos. E as- 
sim o Ma ra nhão vai sen do co nhe ci do
pe lo ma ra nhen se”, ex pli cou Ar tur
Car va lho, o di re tor-téc ni co do Rally,
so bre a im por tân cia dos cam pe o na- 
tos pa ra o Ma ra nhão. As sim co mo na
1ª eta pa, a com pe ti ção per ma ne ce se- 
guin do as ori en ta ções sa ni tá ri as da
Con fe de ra ção Bra si lei ra de Au to mo- 
bi lis mo e, mes mo que va ci na dos, to- 
dos os par ti ci pan tes pre ci sam ter tes- 
te ne ga ti vo pa ra Co vid-19. “O cam pe- 
o na to vem cres cen do a ca da eta pa,
nos so prin ci pal ob je ti vo ini ci al men te
é fa zer com que o Rally de re gu la ri da- 

de se ja co nhe ci do aqui no Ma ra nhão,
que é um Rally que não pre ci sa de
qual quer ti po de equi pa men to de se- 
gu ran ça, já que não en vol ve al tas ve-
lo ci da des, pra ser cam peão o com pe- 
ti dor de ve se guir o ro tei ro na es ta be-
le ci da pe la or ga ni za ção.” dis se Ar tur
Car va lho, so bre a ex pec ta ti va da re a li- 
za ção da 3ª Eta pa do Cam pe o na to de
Rally de Re gu la ri da de

Em mais um ano re ple to de de sa fi- 
os pan dê mi cos, o Ma ra nhão Rally fo-
ca em uti li zar o es por te off-ro ad co mo
fer ra men ta de so li da ri e da de. O Rally
tem ca rá ter fi lan tró pi co, no qual to do
par ti ci pan te tem que do ar ao me nos
uma ces ta bá si ca. A ces ta é dis tri buí da
em co mu ni da des ca ren tes, que es tão
ne ces si ta das de am pa ro so ci al.

ELIMINATÓRIAS DA COPA

Tite pode escalar seleção
com algumas novidades

O TÉCNICO TITE TESTOU ALGUMAS MUDANÇAS NOS TREINOS.

A se le ção bra si lei ra vol ta rá a ter mu dan ças na es ca la- 
ção pa ra o du e lo con tra o Uru guai, nes ta quin ta-fei ra, às
21h30. O du e lo é vá li do pe la 12ª ro da da das Eli mi na tó ri- 
as e acon te ce na Are na da Amazô nia, em Ma naus.

Em trei no re a li za do, o trei na dor es bo çou a equi pe
com en tra da de Raphi nha no ata que, no lu gar de Ga bi- 
gol. O jo ga dor do Le eds foi de ter mi nan te pa ra a vi ra da
con tra a Ve ne zu e la e en trou bem no se gun do tem po do
du e lo con tra a Colôm bia.

Es ta, po rém, não se rá a úni ca mu dan ça. Na li nha de- 
fen si va se rão mais três. Emer son Royal trei nou no lu gar
de Da ni lo, na la te ral di rei ta. Já na za ga, Thi a go Sil va vol ta
ao ti me após ser pou pa do no úl ti mo jo go e for ma rá du- 
pla com Lu cas Ve rís si mo, que ga nha no va chan ce co mo
ti tu lar. Ele já ha via en fren ta do o Pe ru, no mês pas sa do, e
des ta vez en trou na va ga de Mar qui nhos.

Tam bém ha ve rá mu dan ça no gol. Alis son foi ti tu lar
nos dois jo gos pas sa dos, mas Eder son par ti ci pou do tra- 
ba lho tá ti co des ta ter ça.

Sem bo la, a Se le ção se pos ta no 4-4-2. Com a bo la, o
de se nho se pa re ce mais com um 4-2-4, com Neymar
ten do li ber da de pa ra re cu ar, e Pa que tá sain do do la do
es quer do pa ra o cen tro.

A for ma ção trei na da por Ti te e que de ve ini ci ar o jo go
con tra o Uru guai é: Éder son, Emer son Royal, Lu cas Ve- 
ris si mo, Thi a go Sil va e Alex San dro; Fa bi nho, Fred e Lu- 
cas Pa que tá; Raphi nha, Ga bri el Je sus e Neymar.

FORA DO TIME

Meia Benítez pode
deixar o São Paulo

BENITEZ-JOGADOR-DO-SAO-PAULO-COM-A-NOVA-CAMISA-
PRE-JOGO-1627514168656_V2_450X600

O em pre sá rio Adri an Cas tel la nos, que cui da da car- 
rei ra de Be ní tez, diz que o meia não se gui rá no São Pau lo
se o téc ni co Her nán Cres po não uti li zar o jo ga dor. O
agen te tam bém re cla ma da po si ção em que o trei na dor
es ca la o ar gen ti no.

Cas tel la nos ini ci al men te dis se ao “Blog do Ni co la”
que o jo ga dor não se gui rá no clu be nas atu ais con di- 
ções. De pois, con ce deu en tre vis ta e con fir mou as de cla- 
ra ções. “Nós res pei ta mos o Mis ter (pro fes sor) e te mos
boa re la ção com ele. Tan to eu quan to o Mar tín (Be ní tez),
mas te mos que ser re a lis tas: não tem co mo ele per ma- 
ne cer se não for uti li za do. Quan do usa, ele quer que ele
fa ça a fun ção de 5, de mar ca ção, e sa be mos que o Be ní- 
tez é um jo ga dor ta len to so, de ar ma ção de jo ga das. Se
for pa ra ser usa do as sim, não faz sen ti do ele fi car no São
Pau lo”, de cla rou o agen te.

Mar tín Be ní tez per deu es pa ço com Cres po no se gun- 
do se mes tre, me ses de pois de ser elei to o Cra que do
Pau lis tão. Mes mo as sim, o São Pau lo abriu diá lo go com
o In de pen di en te pa ra es ten der o con tra to de em prés ti- 
mo por mais um ano.

Se gun do Cas tel la nos, o São Pau lo se gue co mo a pri o- 
ri da de pa ra Be ní tez, até pe la op ção de com pra no con- 
tra to. No Mo rum bi, a chan ce de aqui si ção no mo men to
é vis ta co mo al go di fí cil, em vir tu de da cri se fi nan cei ra
em que o clu be se en con tra. As dí vi das ul tra pas sam os
R$ 600 mi lhões.

São Luís, quinta-feira, 14 de outubro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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O grupo de forró Pé no Chão e mais 10 sanfoneiros se apresentarão nas janelas do
sobrado na Rua Portugal, no Centro Histórico de São Luís

SÃO LUÍS

Forró na Janela hoje
celebra João do Vale 

P
i sa na Fulô, For ró na Ja ne la – 
Uma ho me na gem a João do 
Va le e Luiz Gon za ga, acon te- 
ce rá ho je, 14 de ou tu bro, a 

par tir das 18h00 do gru po de for ró Pé 
no Chão e mais 10 san fo nei ros que se 
apre sen ta rão nas ja ne las do so bra do 
na Rua Por tu gal, nº 285 além de ou tras 
sur pre sas.

O even to as so cia es sa ce le bra ção 
po pu lar com a co me mo ra ção do ani- 
ver sá rio de nas ci men to do ma ra- 
nhen se João do Va le, que com ple ta ria 
87 anos de ida de em 2021, e tam bém 
co mo uma pré via do XVII Tri bu to ao 
Rei do Baião, que acon te ce rá em de- 
zem bro des te ano.

O even to é re a li za do pe la  Pre fei tu- 
ra de São Luís, por meio da Fun da ção 
Mu ni ci pal de Pa trimô nio His tó ri co, 
Se cre ta ria Mu ni ci pal de Cul tu ra e a 
Se cre ta ria Mu ni ci pal de Tu ris mo.

Na ca pi tal São Luís, o for ró é pul- 
san te em di ver sas épo cas do ano e 
prin ci pal men te nas fes ti vi da des de 
São João. Já no in te ri or, acon te ce anu- 
al men te a Fes ta do For ró em Pe drei- 
ras, em ho me na gem a João do Va le, e 
em Lu cin do, po vo a do do mu ni cí pio 
de Po ção das Pe dras, a Fes ta é dos 
San fo nei ros, reu nin do to ca do res de 
to do o Es ta do.

É de ori gem ma ra nhen se, do mu ni- 
cí pio de Pe drei ras, o au tor de Pi sa na 
Fulô, mú si ca co nhe ci da em to do o 
Bra sil. Quan do es cre veu a can ção ain- 
da na dé ca da de 1950, em par ce ria 
com Sil vei ra Ju ni or e Er nes to Pi res, 
João do Va le, de voz for te e vi da hu mil- 
de, não po de ria ima gi nar que a can- 
ção se tor na ria um dos hi nos do for ró 
tra di ci o nal. Se es ti ves se vi vo, um dos

É DE ORIGEM MARANHENSE, DE PEDREIRAS, JOÃO DO VALE, AUTOR DE PISA NA FULÔ.

com po si to res mais re pre sen ta ti vos da 
cul tu ra nor des ti na po de ria con tri buir 
pa ra a pes qui sa que in ves ti ga rá a 
com ple xi da de das Ma tri zes Tra di ci o- 
nais do For ró na sua ter ra na tal, o Ma- 
ra nhão.

O For ró, ma ni fes ta ção cul tu ral co- 
nhe ci da por seus rit mos mu si cais, 
dan ças e ins tru men tos tra di ci o nais, 
te ve seu pro ces so de re gis tro co mo 
Pa trimô nio Cul tu ral do Bra sil, ini ci a- 
do em 2019 pe lo Ins ti tu to do Pa trimô- 
nio His tó ri co e Ar tís ti co Na ci o nal 
(Iphan), abar can do to dos os es ta dos 
do Nor des te e de ou tras re giões do 
país.

O Ma ra nhão, es ta do na tal des se ex- 
po en te da Mú si ca Bra si lei ra, es ta rá 
con tem pla do nes se es tu do, sen do 
uma das eta pas do pro ces so de Re gis- 
tro pa ra ava li a ção do rit mo mu si cal 

co mo Pa trimô nio Cul tu ral do Bra sil.
A pes qui sa vem in ves ti gan do a 

com ple xi da de das Ma tri zes Tra di ci o- 
nais do For ró com su as di men sões 
me ló di cas, harmô ni cas, rít mi cas e co- 
re o grá fi cas, além dos mo dos de fa zer 
ins tru men tos mu si cais, dos con tex tos 
so ci ais e cul tu rais em que a ma ni fes- 
ta ção es tá in se ri da, bem co mo as par- 
ti cu la ri da des dos lu ga res on de tais re- 
fe rên ci as cul tu rais são mais sim bó li- 
cas. Pa ra que o dos siê re sul tan te da 
pes qui sa con tem ple a his tó ria, os atu- 
ais de sa fi os e as pers pec ti vas de con ti- 
nui da de das prá ti cas so ci ais que for- 
mam as Ma tri zes Tra di ci o nais do For- 
ró, bus ca-se a par ti ci pa ção ati va das 
co mu ni da des e ato res so ci ais que 
man tém vi va a tra di ção no país. A in- 
di ca ção é que o Re gis tro te nha abran- 
gên cia na ci o nal.

EFEITO CASCATA

Eternos definirá futuro
da Fase 4 da Marvel

EVENTOS DE ETERNOS SE PROPAGARÃO ÀS DEMAIS ESTREIAS.

A gran de dú vi da em tor no de Eter nos, o no vo fil me
do Mar vel Stu di os, é co mo es se gru po de per so na gens
qua se di vi nos vai se co nec tar com os su per-he róis que a
gen te co nhe ce. No en tan to, pa re ce que a ideia aqui não
é ape nas in tro du zir um no vo gru po a es se pan teão já
bas tan te po vo a do, mas fa zer com que o fil me co mo um
to do te nha re per cus sões em tu do o que ve re mos do
Uni ver so Ci ne ma to grá fi co da Mar vel (MCU, na si gla em
in glês) da li em di an te.

De acor do com o pro du tor Na te Mo o re, os even tos
de Eter nos vão ge rar uma es pé cie de efei to cas ca ta ao
lon go de to dos os de mais lan ça men tos da Fa se 4, ou se- 
ja, a his tó ria do fil me vai dei xar mar cas sig ni fi ca ti vas em
to dos os de mais que es tão por vir. E is so, se gun do ele,
não es tá re la ci o na do so men te aos Eter nos, mas tam bém
aos De vi an tes e Ce les ti ais, que se rão in tro du zi dos e de- 
sen vol vi dos na tra ma.

Mais do que is so, pa ra Mo o re, to dos es ses con cei tos
apre sen ta dos no fil me vão ser vir qua se co mo uma es pi- 
nha dor sal pa ra os de mais fil mes. E por mais que ele não
te nha dei xa do cla ro exa ta men te o que is so sig ni fi ca em
ter mos prá ti cos, a fa la dei xa bem cla ra a im por tân cia
que Eter nos te rá pa ra a cons tru ção do MCU da qui em
di an te.

Pe lo que o pro du tor su ge re, não se tra ta ape nas de in- 
tro du zir no vos per so na gens que apa re ce rão em ou tros
fil mes, co mo a gen te viu di ver sas ve zes em his tó ri as de
ori gem an te ri o res, mas de al go com um im pac to em to- 
do o uni ver so ci ne ma to grá fi co e na his tó ria que es tá
sen do con ta da. 

Is so tu do só apon ta pa ra a im por tân cia do no vo fil me
pa ra es sa his tó ria que co me ça a en ga ti nhar. Até ago ra, a
Fa se 4 da Mar vel avan çou mui to mais nas sé ri es de TV
do que nos ci ne mas e Eter nos é a chan ce de ver mos o
pri mei ro gran de avan ço des sa his tó ria nas te lo nas. O
lon ga es treia por aqui no dia 4 de no vem bro e es pe ra- 
mos que to da es sa ex pec ta ti va que vem sen do cri a da se
con cre ti ze.

NETFLIX

Round 6 se torna série mais assistida

A PRODUÇÃO, COM 111 MILHÕES DE ESPECTADORES, BATEU A ANTIGA RECORDISTA, BRIDGERTON .

Na noi te des ta ter ça-fei ra (12/10), a Net- 
flix con fir mou pe lo Twit ter que Round 6
tor nou-se a sé rie mais as sis ti da da his tó ria
da pla ta for ma. “Não vou di zer quem ga- 
nhou o jo go, mas pos so di zer ofi ci al men te
que a Co reia ga nhou a Net flix”, es cre veu o
per fil da em pre sa. 

O twe et ain da traz o da do de que 111 mi- 
lhões de usuá ri os as sis ti ram ao se ri a do co- 
re a no . “As sis ti da por 111 mi lhões de la res,
Round 6 é a mi nha mai or sé rie de to dos os
tem pos”, es cre veu a em pre sa.

A pro du ção, que ain da es tá em al ta no
stre a ming, ba teu a de ten to ra an te ri or do tí- 
tu lo, Brid ger ton. A sé rie ba se a da nos li vros
de Ju lia Quinn foi vis ta por 82 mi lhões de
la res na épo ca do lan ça men to da 1ª tem po- 
ra da.

Em Round 6 , pes so as fa li das e de ses pe- 
ra das por di nhei ro são es co lhi das pa ra par- 
ti ci par de um jo go de so bre vi vên cia ba se a- 
do em brin ca dei ras in fan tis, no qual com- 
pe tem por um prê mio em di nhei ro.

Em bo ra o cri a dor da sé rie, Hwang

Dong-hyuk , te nha di to re cen te men te que
Round 6 não te rá no vos epi só di os, em uma
ou tra en tre vis ta, con ce di da ao jor nal O
Glo bo , ele dis se já ter idei as pa ra uma pos- 
sí vel re to ma da.

“Se fi zer [o se gun do ano], se rá em ci ma
da ten ta ti va de Gi-hun ( Lee Jung-jae) em
achar as pes so as que fa zem par te do jo go,
co mo o ho mem com quem ele brin cou
com o pa pel. Acho que ele ten ta ria en con- 
trá-lo”, dis se. “Há tam bém a his tó ria do po- 
li ci al, se ele es tá vi vo ou não. Mas são só
idei as.”

Uma se gun da tem po ra da da sé rie, no
en tan to, não es tá nos pla nos da equi pe en- 
vol vi da na pro du ção.

“Eu não te nho pla nos mui to bem de sen- 
vol vi dos pa ra uma sequên cia de Round 6”,
dis se Hwang à re vis ta ame ri ca na Variety .
“É um pou co can sa ti vo só de pen sar nis so.
Mas se eu fi zes se, com cer te za não fa ria so- 
zi nho. Eu con si de ra ria ter uma equi pe de
ro tei ris tas e gos ta ria de ter vá ri os di re to res
com ex pe ri ên ci as di fe ren tes”.

NESTA SEXTA

Adele lança single de novo álbum , “30”

A CANTORA PUBLICOU UMA CARTA ABERTA EXPLICANDO O SIGNIFICADO DESTE DISCO PARA ELA.

Nes ta quar ta-fei ra (13), Ade le con fir- 
mou pe lo Ins ta gram que o ál bum 30 , o
quar to de sua car rei ra, se rá lan ça do no dia
19 de no vem bro. 

O pri mei ro sin gle, Easy on me , se rá
lan ça do nes ta sex ta-fei ra (15).

Pa ra o anún cio, a can to ra pu bli cou
uma car ta aber ta ex pli can do o sig ni fi ca do
des te dis co pa ra ela. Ade le diz que com- 
por 30 foi uma for ma de se re cu pe rar de
um dos mo men tos mais di fí ceis da sua vi- 
da, o di vór cio.

“Eu cer ta men te não es ta va nem per to
de on de es pe ra va es tar quan do co me cei,
qua se 3 anos atrás”, es cre veu a can to ra.

“Mui to pe lo con trá rio, na ver da de. Eu
con fio na ro ti na e na con sis tên cia pa ra me
sen tir se gu ra, sem pre me sen ti. E, ain da
as sim, lá es ta va eu   cons ci en te men te – até

de boa von ta de, me jo gan do em um la bi- 
rin to de con fu são ab so lu ta e tur bu lên cia
in ter na!”

Ela con ti nu ou: “Apren di mui tas ver da- 
des in con tor ná veis   so bre mim mes ma ao
lon go do ca mi nho. Eu der ru bei mui tas ca- 
ma das, mas tam bém me en vol vi em no- 
vas. Des co bri men ta li da des ge nui na men- 
te úteis e sau dá veis   pa ra li de rar, e sin to
que ‘ fi nal men te en con trei meu sen ti- 
men to de no vo. Eu di ria que nun ca me
sen ti mais em paz em mi nha vi da.”

Ela as si nou com: “Ca sa é on de o co ra- 
ção es tá.”

Uma das can to ras mais bem-su ce di das
da úl ti ma dé ca da, Ade le não lan ça ma te ri- 
al iné di to des de 2015. Foi quan do saiu
o 25, que ge rou hits co mo “Hel lo” e “When
We We re Young”.

São Luís, quinta-feira, 14 de outubro de 2021
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Território Corpo RUA

Co me çou a se gun da edi ção do Ter ri tó rio
Cor po, co mo par te da pro gra ma ção di gi tal
do Cen tro Cul tu ral da va le no Ma ra nhão!
Des ta quar ta-fei ra, 13, até o pró xi mo 23, o
pro gra ma vai ce le brar a RUA en quan to es pa- 
ço de cri a ção e pro du ção cul tu ral, on de ar-
tis tas e pú bli co es ta be le cem co ne xões por
meio de tro cas ur gen tes. A pro gra ma ção se-
rá com pos ta por per for man ces, in ter ven-
ções ur ba nas, ofi ci nas , etc.

Prefeito Empreendedor

O Se brae lan ça, ho je, a XI edi ção do Prê- 
mio Se brae Pre fei to Em pre en de dor. A ini ci a-
ti va é uma das mais im por tan tes ações da
ins ti tui ção vol ta das à sen si bi li za ção dos ges-
to res pú bli cos pa ra a cau sa dos pe que nos
ne gó ci os. Es ta edi ção mar ca os 20 anos de
exis tên cia do pro je to. Ao lon go des se pe río- 
do, o Prê mio já re gis trou qua se 10 mil ins cri-
tos e re co nhe ceu o tra ba lho de mais de mil
ges to res em ní vel es ta du al e na ci o nal.

O ad vo ga do An to nio Jo sé Pe rei ra,
fun da dor da Ze tó Con sul to ria Em -
pre sa ri al, do RJ;  é quem vai mi nis -
trar o cur so “Co mo pre pa rar sua em -
pre sa apa ra ade qua ção à LGPD” na
As so ci a ção Co mer ci al do Ma ra nhão,
na pró xi ma se ma na. Se rão 16 ho ras
de imer são so bre os prin ci pais con -
cei tos da le gis la ção, nos di as 21 e 22,
das 8h às 17h. O cur so tem é re sul ta -
do de uma par ce ria da en ti da de com
a Na dler Con sul to ria, e se rá o pri mei -
ro cur so pre sen ci al so bre a Lei Ge ral
de Pro te ção de Da dos, a LGPD, re a li -
za do na ca pi tal ma ra nhen se. Os in -
gres sos são li mi ta dos e es tão sen do
ven di dos na Bi lhe te ria Di gi tal. O cur -
so ofe re ci do pe la ACM é des ti na do a
to dos os seg men tos em pre sa ri ais.

Da vid Ayoub, La ris sa
Abreu, Fran klin Cu nha
e a di re to ria da As so ci -
a ção da Ro se a na
Sarney, pro por ci o na -
ram uma ter ça-fei ra
(12) di fe ren te pa ra cri -
an ças do bair ro Ro se a -
na Sarney, em Pa ço do
Lu mi ar. A in ten ção é
de sen vol ver um tra ba -
lho so ci al, cri an do
mais pro xi mi da de com
a co mu ni da de e  re for -
çar que os ami gos es -
ta rão de sen vol ven do
tra ba lhos so ci ais na
me di da do pos sí vel.

O ar tis ta per for má ti co
Ui mar Ju ni or ao la do
do pre fei to de São Luís,
Edu ar do Brai de, na so -
le ni da de de as si na tu ra
da or dem de ser vi ço da
res tau ra ção da es tá tua
de Be ne di to Lei te, no
Cen tro His tó ri co, on -
tem pe la ma nhã. Ui -
mar foi um dos mai o -
res de fen so res des sa
cau sa, com a de nún cia
e co bran ça de re pa ra -
ção de atos de van da -
lis mo pra ti ca dos con -
tra o mo nu men to. 

Inlab no Outubro Rosa

Em co me mo ra ção ao Ou tu bro Ro sa, o In lab,
mar ca do Gru po Fleury, ofe re ce gra tui ta men te
exa mes vol ta dos à saú de da mu lher. Se rão do a- 
dos pa ra pa ci en tes sem aces so à saú de su ple- 
men tar exa mes de aná li ses clí ni cas. As par ti ci-
pan tes da ação fo ram pre vi a men te se le ci o na das
pe lo Hos pi tal do Cân cer Al de no ra Bel lo (HCAB).
Após o ca das tro e tri a gem re a li za dos pe la ins ti- 
tui ção, as mu lhe res se rão en ca mi nha das pa ra
re a li za ção dos exa mes em 17 de ou tu bro na Uni- 
da de Ho lan de ses (Kids) do In lab, lo ca li za da no
bair ro Olho D´Água, na ca pi tal ma ra nhen se.

“Fendt Road Show”

A Fendt es tá for ta le cen do sua atu a ção no Ma- 
ra nhão. Em bre ve, a mar ca lí der de al ta tec no lo- 
gia da AG CO te rá re pre sen ta ção em Bal sas, am- 
pli an do sua pre sen ça no es ta do, que tam bém
te rá ope ra ção em Im pe ra triz. Pa ra ce le brar a
che ga da, a Fendt le va pa ra o mu ni cí pio o pro je- 
to “Fendt Ro ad Show”, nos di as 14 e 15 de ou tu- 
bro. O “Fendt Ro ad Show” é uma car re ta iti ne- 
ran te que cir cu la em re giões im por tan tes do
agro ne gó cio bra si lei ro, com um si mu la dor e
uma ação de re a li da de au men ta da da co lhei ta- 
dei ra Fendt IDE AL

Museu das Ilusões

O Mu seu das Ilu sões per ma ne ce em ex po si- 
ção em São Luís. 

De vi do ao seu su ces so du ran te a vol ta das ati- 
vi da des pre sen ci ais e al ta pro cu ra por es co las, o
Mu seu es ten de tem po ra da, no Shop ping da
Ilha, e fi ca até o dia 31 de de zem bro na ca pi tal
ma ra nhen se. Ins ta la do em um es pa ço am plo,
de apro xi ma da men te 1.600 m² ao to do, a ex po- 
si ção con ta com 70 atra ções. 

A mos tra ofe re ce uma ex pe ri ên cia di ver ti da
aos vi si tan tes, que po dem ti rar fo tos e gra var ví- 
de os em si tu a ções inu si ta das. 

Pra curtir

O even to “Pi sa na
Fulô, For ró na Ja ne -
la”, uma ho me na gem
aos mú si cos João do
Va le e Luís Gon za ga,
agi ta o Cen tro His tó -
ri co nes ta quin ta-fei -
ra, a par tir das 18h,

O show con ta rá com
a par ti ci pa ção do
gru po de for ró Pé no
Chão e mais 10 san fo -
nei ros que se apre -
sen ta rão nas ja ne las
do so bra do na Rua
Por tu gal, nº 285,
além de ou tras sur -
pre sas.

A oca sião as so cia es -
sa ce le bra ção po pu -
lar à co me mo ra ção
do ani ver sá rio de
nas ci men to do ma ra -
nhen se João do Va le,
que com ple ta ria 87
anos de ida de em
2021.

A ho me na gem é pro -
mo vi da pe la Pre fei tu -
ra de São Luís, por
meio da Fun da ção
Mu ni ci pal de Pa -
trimô nio His tó ri co
(FUMPH) e da Se cre -
ta ria Mu ni ci pal de
Cul tu ra (SE CULT), em
par ce ria com o Ins ti -
tu to do Pa trimô nio
His tó ri co e Ar tís ti co
Na ci o nal (Iphan).

A CDL São Luís in for -
ma que, nes ta pró xi -
ma se gun da-fei ra
(18), o co mér cio não
vai fun ci o nar na ca pi -
tal ma ra nhen se, em
co me mo ra ção ao Dia
do Co mer ciá rio.

O fe ri a do es tá pre vis -
to na Con ven ção Co -
le ti va de Tra ba lho da
ca te go ria. Por tan to,
com as lo jas fe cha das
na se gun da, é bom
an te ci par as com pras
es sa se ma na.

São Luís, quinta-feira, 14 de outubro de 2021


