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O programa Bolsa Família completou ontem 
18 anos, mas sua maioridade chega em meio 
a uma grande polêmica. Vai ser rebatizado 
de Auxílio Brasil, pelo presidente Jair Bolso-
naro e ter o valor de R$ 180, em média, au-
mentado para R$ 400. Um salto e tanto não 
fosse a montagem de uma escada para fazer 
o chefe do Palácio do Planalto.

Maioridade esquelética

Patrões e Rodoviários
 se reúnem hoje às 10h

em busca de acordo 

PÁGINA 10

SÃO LUÍS SEM ÔNIBUS

O encontro será presencial, mas o acesso à sala de audiência será restrito, em função dos protocolos sanitários para evitar a propagação 
do coronavírus. A mediação será presidida pelo procurador do Trabalho, Marcos Rosa, que ouvirá as partes envolvidas com o intuito de fo-

mentar a negociação de um acordo extrajudicial.   PÁGINA 6

PÁGINA 6

Mulher-Maravilha 
completa 80 anos

O dia 21 de outubro de 1941 foi o primeiro da Mulher-
Maravilha na DC Comics. A personagem debutou na revista All 

Star Comics #8, com a história Introducing Wonder Woman.
PÁGINA 9

Governador Flávio Dino  é 
eleito para compor a Academia 

Maranhense de Letras

Vereador quer punir 
estabelecimentos 

comerciais  em caso de 
molestamento sexual 

PÁGINA 3

Paulo Victor (PCdoB) quer  multar  estabelecimento

O deputado estadual Duarte Jr (PSB) defendeu os direitos dos 
trabalhadores e da população em ter acesso ao serviço de transporte, 
além de cobrar que a Prefeitura de São Luís faça a mediação entre os 

rodoviários  e empresários. PÁGINA 3

Duarte Jr diz que prefeitura de 
São Luís deve mediar negociações

Justiça determina volta 
imediata dos Rodoviários
O desembargador estabeleceu o horário das 23h59min da 

quinta, como limite máximo de ajustamento, e a partir daí 
consignou que fi ca caracterizada a deliberada desobediência. 

PÁGINA  6

Sampaio: a luta agora é 
para fi car na Série B

Faltando sete jogos para terminar a Série B do 
Brasileiro, o Tricolor vai, a partir de agora, tentar 
conquistar pelo menos seis pontos para se man-

ter na 2º divisão no ano que vem. PÁGINA  8
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A ANP destaca que esse número ultrapassou toda a produção acumulada em campos
terrestres desde 1941, que somou 4,96 bilhões de barris óleo equivalente

74,10% A MAIS

Produção de petróleo e
gás no pré-sal é recorde

A
pro du ção de pe tró leo e gás 
na tu ral nos cam pos da ca ma- 
da pré-sal to ta li zou 2,85 mi- 
lhões de bar ris de óleo equi- 

va len te por dia em se tem bro, o que re- 
pre sen ta 74,10% do to tal na ci o nal, 
que al can çou no mês 3,84 mi lhões de 
bar ris.

Os da dos, do Pai nel Di nâ mi co de 
Pro du ção de Pe tró leo e Gás Na tu ral, 
fo ram di vul ga dos nes ta quin ta-fei ra 
(21) pe la Agên cia Na ci o nal do Pe tró- 
leo, Gás Na tu ral e Bi o com bus tí veis 
(ANP) e são re cor de na pro du ção 
men sal do pré-sal, tan to em ter mos 
ab so lu tos quan to em per cen tu al da 
pro du ção na ci o nal.

Des de a des co ber ta do 

Cam po de Tu pi, em 

abril de 2009, a 

pro du ção acu mu la da no 

pré-sal che gou a 5,02 

bi lhões de bar ris.

A ANP des ta ca que es se nú me ro ul- 
tra pas sou to da a pro du ção acu mu la- 
da em cam pos ter res tres des de 1941, 
que so mou 4,96 bi lhões de bar ris óleo 
equi va len te.

Por ba cia se di men tar, a mai or pro- 
du ção no mês de se tem bro foi em

PRODUÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO FOI EM SANTOS, COM 2,74 MILHÕES DE BARRIS

FOTO: SERGIO MORAES

San tos, com 2,74 mi lhões de bar ris, 
atin gin do 71,36% do to tal na ci o nal. O 
va lor tam bém é re cor de his tó ri co pa ra 
a Ba cia de San tos. O prin ci pal cam po 
pro du tor se gue sen do Tu pi, com 1,22 
mi lhões de bar ris, sen do 948 mil bar- 
ris de pe tró leo e 43,12 mi lhões de me- 
tros cú bi cos de gás na tu ral por dia.

O po ço com a mai or pro du ção foi o 
7-BUZ-10-RJS, do Cam po de Bú zi os, 
que re gis trou no mês pas sa do 67,5 mil 
bar ris, a quar ta mai or pro du ção his tó- 
ri ca por po ço.

Por es ta do, o Rio de 

Ja nei ro é o mai or 

pro du tor do país, com 3 

mi lhões de bar ris, o que 

cor res pon de a 78,5% do 

to tal na ci o nal, sen do 

81,8% do pe tró leo e 

66,3% do gás na tu ral 

pro du zi dos no país.

A ANP res sal ta que os da dos do Pai- 
nel Di nâ mi co são pre li mi na res e po-
dem mu dar, de acor do com os ajus tes 
fei tos pe las em pre sas con ces si o ná ri as 
até a pu bli ca ção dos da dos con so li da- 
dos no Bo le tim Men sal da Pro du ção 
de Pe tró leo e Gás Na tu ral.

PROJETO APROVADO

Projeto garante emprego para mulher vítima de violência

O TEXTO, QUE AGORA VAI AO SENADO, É UM SUBSTITUTIVO ELABORADO PELA RELATORA, DEPUTADA TABATA AMARAL

O Ple ná rio da Câ ma ra aca ba de
apro var o Pro je to de Lei 3878/20, do
de pu ta do Ca pi tão Al ber to Ne to (Re- 
pu bli ca nos-AM), que re ser va 10% das
va gas in ter me di a das pe lo Sis te ma Na- 
ci o nal de Em pre go (Si ne) às mu lhe res
em si tu a ção de vi o lên cia do més ti ca
ou fa mi li ar.

Con for me a pro pos ta, não ha ven do
o pre en chi men to das va gas por au- 
sên cia de mu lhe res em si tu a ção de vi- 
o lên cia do més ti ca ou fa mi li ar, as va- 
gas re ma nes cen tes po de rão ser pre- 
en chi das por mu lhe res e, não ha ven- 
do, pe lo pú bli co em ge ral.

O tex to, que ago ra vai ao Se na do, é
um subs ti tu ti vo ela bo ra do pe la re la- 
to ra, de pu ta da Ta ba ta Ama ral (PSB-
SP), que des ta cou a im por tân cia da
apro va ção.

“To da pro pos ta que vi se cri ar con- 
di ções que au xi li em as mu lhe res a se
man te rem afas ta das das si tu a ções de
vi o lên cia do més ti ca é bem-vin da e

de ve ser ana li sa da com o má xi mo em- 
pe nho e ra pi dez”, dis se.

Du ran te o de ba te, a lí der da ban ca- 
da fe mi ni na, de pu ta da Ce li na Leão
(PP-DF), de fen deu a pro pos ta. “Nós
sa be mos que uma das for mas de li- 
ber ta ção da vi o lên cia do més ti ca é a
in de pen dên cia fi nan cei ra”, afir mou.

O au tor do pro je to, de pu ta do Al- 
ber to Ne to (Re pu bli ca nos-AM), afir- 
mou que o pro je to vi sa con tri buir pa- 

ra me lho rar a si tu a ção das mu lhe res
ví ti mas de vi o lên cia, in cen ti van do-as
a en trar no mer ca do de tra ba lho. Ele
lem brou que o Bra sil é o quin to país
do mun do em nú me ro de fe mi ni cí di-
os.

“Es se pro je to vi sa fa zer

com que a mu lher te nha

in de pen dên cia

fi nan cei ra pa ra

sus ten tar seus fi lhos,

pa ra ser fe liz, pa ra se

sal var”, afir mou.

CPI DA COVID-19

O que pode acontecer com
Bolsonaro após relatório

RELATÓRIO RECOMENDA QUE PRESIDENTE SEJA INVESTIGADO

O re la tó rio fi nal da Co mis são Par la men tar de Inqué ri- 
to (CPI) da Co vid, apre sen ta do na quar ta-fei ra (20) pe lo
se na dor Re nan Ca lhei ros (MDB-AL), re co men da que o
pre si den te Jair Bol so na ro se ja in ves ti ga do e, even tu al- 
men te, res pon sa bi li za do em três fren tes de vi do à ges tão
do seu go ver no na pan de mia de co ro na ví rus: por cri mes
co muns, por cri mes de res pon sa bi li da de e por cri mes
con tra a hu ma ni da de.

Ca so o re la tó rio se ja apro va do pe la mai o ria da co mis- 
são na pró xi ma se ma na, es sas acu sa ções con tra o pre si- 
den te se rão ana li sa das em três ór gãos.

As sus pei tas de cri me co mum se rão en ca mi nha das à
Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca (PGR), que ava li a rá
uma pos sí vel de nún cia cri mi nal con tra Bol so na ro. Já as
de cri me de res pon sa bi li da de vão pa ra aná li se da Câ ma- 
ra dos De pu ta dos, pa ra pos sí vel aber tu ra de pro ces so de
im pe a ch ment. Por fim, as acu sa ções de cri mes con tra a
hu ma ni da de se rão en vi a das ao Tri bu nal Pe nal In ter na- 
ci o nal (TPI), on de o pre si den te po de ria so frer um pro- 
ces so.

No en tan to, ju ris tas ou vi dos pe la BBC News Bra sil
con si de ram que os três ca mi nhos ofe re cem obs tá cu los
ho je pa ra que o pre si den te de fa to ve nha a ser pu ni do
por pos sí veis cri mes du ran te a pan de mia de co ro na ví- 
rus, do en ça que já ma tou mais de 600 mil pes so as no
Bra sil des de mar ço de 2020.

Du ran te vi a gem ao Ce a rá, en quan to Ca lhei ros lia seu
re la tó rio na CPI, Bol so na ro ne gou qual quer res pon sa bi- 
li da de nas mor tes. “Co mo se ria bom se aque la CPI ti ves- 
se fa zen do al go de pro du ti vo pa ra nos so Bra sil. To ma- 
ram tem po de nos so mi nis tro da Saú de, de ser vi do res,
de pes so as hu mil des e de em pre sá ri os”, cri ti cou o pre si- 
den te. “Na da pro du zi ram, a não ser o ódio e o ran cor en- 
tre al guns de nós. Mas sa be mos que não te mos cul pa de
ab so lu ta men te na da, fi ze mos a coi sa cer ta des de o pri- 
mei ro mo men to”, dis se ain da.

PARA CAMINHONEIROS

Bolsonaro promete
pagar “auxílio diesel”

AJUDA SERÁ ANUNCIADA “NOS PRÓXIMOS DIAS”, DISSE ELE

O pre si den te Jair Bol so na ro pro me teu nes ta quin ta-
fei ra (21) uma es pé cie de “au xí lio di e sel” a 750 mil ca mi- 
nho nei ros pa ra com pen sar os au men tos fre quen tes dos
com bus tí veis. Po rém, não deu mai o res de ta lhes so bre a
me di da e dis se que a aju da se rá anun ci a da “nos pró xi- 
mos di as”. A de cla ra ção ocor reu du ran te ce rimô nia de
inau gu ra ção do Ra mal do Agres te, em Ser tâ nia (PE),
quan do o che fe do Exe cu ti vo cul pa va go ver na do res pe lo
au men to da in fla ção em meio a me di das res tri ti vas pa ra
com ba te da pan de mia da co vid-19.

“O pre ço do com bus tí vel lá fo ra es tá o do bro. Sa be- 
mos que aqui é ou tro país, mas gran de par te do que con- 
su mi mos, ou me lhor, uma par te con si de rá vel, nós im- 
por ta mos e te mos que pa gar o pre ço de les lá de fo ra. De- 
ci di mos en tão, os nú me ros se rão apre sen ta dos nos pró- 
xi mos di as. Nós va mos aten der aos ca mi nho nei ros
autô no mos. Em tor no de 750 mil ca mi nho nei ros re ce- 
be rão uma aju da pa ra com pen sar o au men to do di e sel.
Fa ze mos is so por que é atra vés de les que as mer ca do ri- 
as, os ali men tos che gam aos 4 can tos do país”, ale gou.

“São mo men tos di fí ceis mas nós não dei xa re mos nin- 
guém pa ra trás. La men ta mos tu do is so mas fa ze mos o
me lhor, tan to é que pos so afir mar que o Bra sil é um dos
pou cos paí ses que me nos so fre ram com a ques tão da
eco no mia por oca sião da co vid”, acres cen tou.

Bol so na ro tam bém fa lou so bre o no vo Au xí lio Bra sil e
o au men to do pre ço do gás de co zi nha. “O au xí lio emer- 
gen ci al es tá che gan do ao fim. Nós já acer ta mos o no vo
va lor do Bol sa Fa mí lia que cha ma-se ago ra Au xí lio Bra- 
sil. A mé dia do Bol sa Fa mí lia era de R$ 192 e ti nha mui ta
gen te que re ce bia R$ 40, R$ 60, R$ 80 por mês. E nós
acer ta mos que o no vo Bol sa Fa mí lia se rá de R$ 400 pa ra
to do mun do, sem ex ce ção”, afir mou.

São Luís, sexta-feira, 22 de outubro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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O deputado estadual Duarte Jr (PSB) repercutiu a greve do transporte coletivo em São
Luís,  na tribuna da Assembleia Legislativa do Maranhão, nesta quinta-feira (21)

GREVE DOS RODOVIÁRIOS

Duarte: Prefeitura deve
mediar as negociações

O
de pu ta do es ta du al Du ar te Jr 
(PSB) de fen deu os di rei tos 
dos tra ba lha do res e da po- 
pu la ção em ter aces so ao 

ser vi ço de trans por te, além de co brar 
que a Pre fei tu ra de São Luís fa ça a me- 
di a ção en tre os ro do viá ri os  e em pre- 
sá ri os.

Em seu pro nun ci a men to,  o de pu- 
ta do des ta cou: “ Não po de mos dis cu- 
tir trans por te co le ti vo so men te quan- 
do tem gre ve. En quan to opo si ção,  o 
Pre fei to Brai de se di zia con tra a de- 
mis são dos co bra do res e con tra o au- 
men to das pas sa gens. Ago ra ele pre ci- 
sa  sair do ga bi ne te e das re des so ci ais 
e me di ar o diá lo go en tre os em pre sá- 
ri os e os ro do viá ri os.”

O as sun to tam bém 

re ver be rou nas re des 

so ci ais do par la men tar, 

que pos tou um ví deo 

so bre os prin ci pais 

tre chos do seu 

pro nun ci a men to.

 A pos ta gem re ce beu men sa gens  
de apoio dos se gui do res, que ques ti o- 
na ram a fal ta de po si ci o na men to da 
pre fei tu ra  di an te da gre ve dos ro do- 
viá ri os, de fla gra da nes ta quin ta-fei ra.

“A SOCIEDADE NÃO DEVE ACEITAR AUMENTO NO VALOR DAS PASSAGENS”, DISSE DUARTE

No en cer ra men to da sua fa la, o de- 
pu ta do pon de rou que a so ci e da de 
não de ve acei tar de mis sões de co bra- 
do res, mui to me nos au men to no va lor 

das pas sa gens, além de res sal tar que o 
ser vi ço de trans por te co le ti vo de ve ser 
ga ran ti do com qua li da de e res pei tan- 
do os di rei tos dos ci da dãos.

MOLESTAMENTO SEXUAL CONTRA MULHERES

PL de Paulo Victor quer punir estabelecimentos 

NO CASO DE MULTA, SERÁ COBRADO O VALOR DE OITO MIL REAIS POR ATO PRATICADO, E O VALOR SERÁ DOBRADO EM  REINCIDÊNCIA 

Tra mi ta na Câ ma ra de São Luís o
Pro je to de Lei 054/21, ela bo ra do pe lo
ve re a dor Pau lo Vic tor (PC doB), que
pre ten de pe na li zar to do es ta be le ci- 
men to co mer ci al, in dus tri al, de ser vi- 
ços, as so ci a ções ou so ci e da des ci vis
on de ocor ram mo les ta men to se xu al
das mu lhe res no am bi en te de tra ba- 
lho, por par te de seus pro pri e tá ri os ou
co la bo ra do res.

Se gun do o tex to da pro pos ta, con- 
si de ra-se mo les ta men to se xu al qual- 
quer avan ço in de se ja do, fí si co ou ver- 
bal, que afe te as con di ções de em pre- 
go da fun ci o ná ria ou que cau se da nos
ao am bi en te de tra ba lho.

A pro po si ção pre vê pe na li da des
pa ra em pre sas ca so ocor ram atos de
mo les ta men to se xu al. En tre as san- 

ções es tão ad ver tên cia por es cri to,
mul ta, sus pen são tem po rá ria da au- 
to ri za ção de fun ci o na men to ou até
mes mo cas sa ção da au to ri za ção de
fun ci o na men to. No ca so de mul ta, se- 
rá co bra do o va lor de oi to mil re ais por
ato pra ti ca do, e o va lor se rá do bra do
em ca so de rein ci dên cia.

Pa ra Pau lo Vic tor, o mo les ta men to
se xu al con sis te nu ma ne ga ção ao di- 
rei to fun da men tal da dig ni da de da
pes soa hu ma na e da boa fé nas re la- 
ções de tra ba lho, e quan do sua in te- 
gri da de fí si ca e psi co ló gi ca são ame a- 
ça das e/ou vi o la das.

O par la men tar res sal tou que his to- 
ri ca men te as mu lhe res já so frem com
dis cri mi na ções no am bi en te de tra ba- 
lho em com pa ra ção aos ho mens, e

ain da são sub me ti das a si tu a ções de
mo les ta men to se xu al ou ou tras for-
mas de as sé dio.

“A prá ti ca do mo les ta men to se xu al
con tra mu lhe res no am bi en te de tra- 
ba lho vem se tor nan do cor ri quei ra. E,
é jus ta men te nes te con tex to que se
en qua dra es se Pro je to de Lei, o qual
pos sui o con dão de re for çar a pro te- 
ção de inú me ras mu lhe res. Os abu sos
co me ti dos são dos mais va ri a dos pos- 
sí veis, os quais vão des de avan ços ver- 
bais, até fí si cos. Mui tas das ve zes, mu- 
lhe res têm seus em pre gos ame a ça-
dos, pe lo fa to de não es ta rem dis pos-
tas a ter in ti mi da des com os pro pri e- 
tá ri os ou pre pos tos da em pre sa que
tra ba lham”, con cluiu Pau lo Vic tor.

1

2

3

Dia de di zer tchau

O aca dê mi co (1)

O aca dê mi co (2)

“Não acre di to em ne nhum mo de lo econô -
mi co sem o po bre no Or ça men to”

Par la men to iti ne ran te (1)

Par la men to iti ne ran te (2)

Mai o ri da de es que lé ti ca
O pro gra ma Bol sa Fa mí lia com ple tou on tem 18 anos, mas sua

mai o ri da de che ga em meio a uma gran de po lê mi ca. Vai ser re ba ti- 
za do de Au xí lio Bra sil, pe lo pre si den te Jair Bol so na ro e ter o va lor
de R$ 180, em mé dia, au men ta do pa ra R$ 400. Um sal to e tan to
não fos se a mon ta gem de uma es ca da pa ra fa zer o che fe do Pa lá- 
cio do Pla nal to sair da es tag na ção nas pes qui sas elei to rais pa ra
um pa ta mar que o apro xi me do ex-pre si den te Luiz Iná cio Lu la da
Sil va, cri a dor do pro gra ma quan do co man da va o go ver no, no pri- 
mei ro man da to.

Em ple na pan de mia do co ro na ví rus, ten tar trans for mar um
pro gra ma so ci al em pla ta for ma po lí ti ca é um equí vo co. É no va- 
men te dei xar de la do o es sen ci al da cri se, que é bus car me ca nis- 
mo de for ta le cer a eco no mia, fa zer ge rar em pre gos e ren da os 14,4
mi lhões sem tra ba lho e ou tros mi lhões de sa len ta dos, pa ra re pe tir
a cha ma da “Ve lha Po lí ti ca”. Até ago ra ne nhu ma au to ri da de fe de- 
ral res pon sá vel pe la eco no mia dis se qual quer pa la vra so bre as
ima gens cho can tes exi bi das pe las mí di as, de pes so as bus can do
co mi da em ca mi nhão do li xo, os sos sen do dis pu ta dos nos açou- 
gues, além de fo me e ane mia en tre as cri an ças e su as fa mí li as. Tu- 
do is so vis to co mo al go “na tu ral”. Pa ra Lu la, em en tre vis ta a rá dio
bai a na “A Tar de” a pro mes sa do au xí lio emer gen ci al de R$ 400
pro pos to pe lo go ver no às vés pe ras das elei ções de 2022, com pra- 
zo de vi gên cia exa ta men te no ano elei to ral é pre o cu pan te, mas
de ve ser fei to. Ele diz que a te se de re cha çar o au xí lio por ter fi na li- 
da des elei to rais não po de ser acei ta. “Es tou ven do o Bol so na ro di- 
zer ago ra que vai dar R$ 400 de au xí lio. Tem gen te di zen do que é
au xí lio elei to ral, que não po de mos acei tar. Não pen so as sim”, dis- 
se. Ele quer que Bol so na ro dê os R$ 400. “Ah, ele vai ti rar pro vei to
po lí ti co”. Po de ser, “mas is so é pro ble ma de le”, com ple tou Lu la.

Em meio a tan to de ba te e à cri se econô mi ca, o mi nis tro Pau lo
Gue des ava lia se o be ne fí cio tem po rá rio que irá vi ta mi nar o no vo
Bol sa Fa mí lia se rá pa go fo ra do te to de gas tos do go ver no. A me di- 
da de man da ria li cen ça pa ra um gas to aci ma de R$ 30 bi lhões; ou
se ha ve rá op ção por uma mu dan ça na re gra cons ti tu ci o nal pa ra
aco mo dá-lo. Se ja qual for a so lu ção, não se rá fei ta sem pas sar pe lo
Con gres so, on de os par la men ta res co lo ca ram a ba bilô ni ca so ma
de R$ 16,2 bi lhões no or ça men to de 2022 pa ra en ver ni zar su as
cam pa nhas elei to rais. En quan to is so, o Bra sil já con ta 604 mil
mor tes de co vid e a in fla ção dis pa ran do na fren te da mi sé ria, ca da
dia en go lin do as es pe ran ças e as ener gi as da po pu la ção da fi la do
os so.

O go ver na dor Flá vio já que brou o se gre do so bre a da ta de sua
re nún cia do go ver no e a con se quen te pas sa gem da fai xa ao vi ce
Car los Bran dão. Se rá dia 2 de abril, a par tir de en tão Bran dão te rá
na mão a ca ne ta, o diá rio ofi ci al e da má qui na sob seu co man do.

Sem so bres sal to, o go ver na dor Flá vio Di no foi elei to on tem,
em plei to pre sen ci al, mem bro da Aca de mia Ma ra nhen se de Le- 
tras pa ra a va ga do pai, Sál vio Di no, uma das ví ti mas da covid19 lo- 
go em 2020. Foi a úl ti ma va ga a ser pre en chi da, de qua tro que es- 
ta vam aber tas.

Flá vio Di no, em meio à cam pa nha por vo tos na AML foi à ca sa
do ex-pre si den te Jo sé Sarney com quem tra vou uma ani ma da dis- 
cus são tam bém so bre po lí ti ca. Ele e al guns aca dê mi cos saí ram da
vi si ta ção ilus tre, cer tos do vo to de Sarney e vá ri os ou tros a ele li ga- 
dos.

 

Do ex-pre si den te Lu la fa lan do so bre os 18 anos do Bol sa Fa mí- 
lia.

 
A De par ta men to de Jar dins da Se cre ta ria de Ur ba nis mo

São Luís pre ci sa so cor rer as plan tas das ave ni das e pra- 
ças. Elas es tão mor ren do de se cu ra, de pois que as chu- 

vas de sa pa re ce ram da ca pi tal ma ra nhen se.
 

O ín di ce Bo ves pa le vou um tom bo aci ma de 4%, on tem,
e o dó lar foi aci ma de R$ 5,66. Mo ti vo: o go ver no Jair
Bol so na ro acer tou mu dan ça no te to de gas tos, abrin- 

do es pa ço de R$ 83,6 bi lhões pa ra des pe sas adi ci o nais
em 2022, in cluin do o Au xí lio Bra sil.

 
O de pu ta do es ta du al Ro ber to Cos ta, vi ce-pre si den te do

MDB, le vou o se cre tá rio de Edu ca ção do Es ta do Fe li pe
Ca ma rão a uma vi si ta de cor te sia ao ex-pre si den te Jo- 

sé Sarney. Sig ni fi ca que o MDB es tá fir me nas ar ti cu la- 
ções com o PT de Fe li pe.

Com a que da acen tu a da no nú me ro de in fec ta dos e mor tes por
co vid no Ma ra nhão, a As sem bleia Le gis la ti va re to ma ho je, por
San ta Inês, a 5ª edi ção do “As sem bleia em Fo co”, um pro gra ma
que vi sa apro xi mar o par la men to da po pu la ção dis tan te da ca pi- 
tal.

A par tir das 8h de ho je, o pre si den te da Ale ma, de pu ta do Othe- 
li no Ne to da rá aber tu ra aos tra ba lhos le gis la ti vos, com re pre sen- 
tan tes dos 26 mu ni cí pi os da re gião do Va le do Pin da ré. É um mo- 
men to de tro ca de ex pe ri ên ci as com a clas se po lí ti ca e a so ci e da de
ci vil.

São Luís, sexta-feira, 22 de outubro de 2021
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E D I T O R I A L

Os riscos do improviso
O go ver no deu mos tras ex plí ci tas

de que en trou de vez no mo do elei ção.
Ao anun ci ar on tem o Au xí lio Bra sil,
pro gra ma que subs ti tui rá o Bol sa Fa- 
mí lia a par tir de no vem bro pró xi mo,
não ex pli cou de on de vi rão os re cur- 
sos pa ra ban car o au men to do be ne fí- 
cio pa ra R$ 400, no mí ni mo, nem re ve- 
lou quan tas pes so as se rão con tem- 
pla das. O que es tá cer to: os R$ 400 vão
vi go rar até de zem bro de 2022, ou se ja,
lo go de pois das elei ções pre si den ci- 
ais. O im pro vi so pa ra ga ran tir vo tos é
ta ma nho, que o mi nis tro da Eco no- 
mia, Pau lo Gue des, foi obri ga do a ad- 
mi tir que o go ver no rom pe rá o te to de
gas tos em pe lo me nos R$ 30 bi lhões.
Ele cha ma es se po pu lis mo fis cal de
“li cen ça” pa ra gas tar e diz que a ur- 
gên cia da fo me jus ti fi ca ras gar sua
car ti lha li be ral. Con tu do, não é cri an- 
do um pro gra ma so ci al tem po rá rio
que se re sol ve rá os pro ble mas das fa- 
mí li as mais vul ne rá veis, as mais pre- 
ju di ca das pe la dis pa ra da da in fla ção.

O que o país pre ci sa é de se ri e da de,
de com pro mis sos com me di das es- 
tru tu rais, que re sul tem em cres ci- 
men to econô mi co con sis ten te, em- 
pre gos de boa qua li da de e me lhor dis- 
tri bui ção de ren da. Na da do que o go- 

ver no es tá fa zen do na atu al con jun tu- 
ra vai nes sa di re ção. Mui to pe lo con- 
trá rio. As re for mas es tru tu rais es tão
pa ra das no Con gres so por fal ta de
em pe nho do Pa lá cio do Pla nal to e as
es tri pu li as na área fis cal afas tam os
in ves ti men tos pro du ti vos do país.O
dó lar ro dan do na ca sa dos R$ 5,50,
por exem plo, é um dos prin ci pais res- 
pon sá veis pe la in fla ção que pas sa de
10%. Pa ra ten tar se gu rar o cus to de vi- 
da, o Ban co Cen tral es tá pu xan do as
ta xas de ju ros pa ra ci ma. Es sa com bi- 
na ção de sas tro sa, que ain da in clui a
pan de mia do no vo co ro na ví rus, ti ra
to da a pre vi si bi li da de da eco no mia.
Não à toa, os prin ci pais ín di ces de
con fi an ça es tão no chão. Tu do is so
po de ria ser di fe ren te se o go ver no não
fos se uma fon te cons tan te de cri ses.

Há exa tos 500 di as, Pau lo Gue des
fa lou pe la pri mei ra vez da ne ces si da- 
de de se ter um pro gra ma so ci al ro- 
bus to. Mas tu do fi cou na pro mes sa.
Com cer te za, se re al men te qui ses se
pro te ger os mais po bres, o mi nis tro
te ria apre sen ta do me di das con cre tas,
não ar re me dos que têm pra zo de va li- 
da de. O go ver no po de ria, por exem- 
plo, ter cor ta do emen das de par la- 
men ta res. Pe los cál cu los da Ins ti tui- 

ção Fis cal In de pen den te (IFI) do Se- 
na do, ape nas com es se ar ro cho se ria
pos sí vel am pli ar os gas tos anu ais com
o Au xí lio Bra sil, de R$ 34,7 bi lhões pa- 
ra R$ 46 bi lhões, e ain da pa gar as des-
pe sas com pre ca tó ri os sem es tou rar o
te to de gas tos. Mas o Pa lá cio do Pla- 
nal to não quis com prar bri ga com os
ali a dos que lhe dão sus ten ta ção no
Con gres so. As sim, o que es tá pos to
den tro do im pro vi so é dar au men to
de 20% so bre o va lor mé dio do ex-Bol- 
sa Fa mí lia, de R$ 189 pa ra R$ 227, e
com ple men tar os R$ 400 com ver bas
que não se en qua dram no dis po si ti vo
que li mi ta o au men to dos gas tos à in-
fla ção do ano an te ri or. Tu do o que se
quer é so cor rer os que mais pre ci sam.
O Es ta do tem es sa obri ga ção. Mas que
se fa ça al go per ma nen te, não o que
pa re ce ser um em prés ti mo em tro ca
de vo to. Mais: com o Au xí lio Bra sil
tem po rá rio, co mo se rá a par tir de ja-
nei ro de 2023. Ha ve rá di nhei ro pa ra
con ti nu ar dan do su por te às fa mí li as
de me nor ren da? Es sas ques tões não
pa re cem in co mo dar o go ver no. O que
im por ta, ago ra, é ga ran tir apoio à re e- 
lei ção. De pois, se as ur nas aju da rem,
vi rá o es te li o na to elei to ral. Es te é o
Bra sil.

Liberdade para quem?

Lo go no co me ço da fa cul da de ti ve
con ta to com um li vro cha ma do O Ser
e o Na da, de Je an-Paul Sar tre, con fes- 
so que, na épo ca, en ten di pouquís si- 
ma coi sa do li vro. Aque la ideia de que
o hu ma no é o ser pe lo qual o na da vi- 
ria à re a li da de qua se me faz de sis tir de
con ti nu ar a lei tu ra. Con tu do, a tei mo- 
sia que me é pró pria co lo cou-me a fi- 
na li zar o li vro e, anos de pois, fa zer
uma re lei tu ra mais aten ta e apro fun- 
da da.Se ja na pri mei ra ou na se gun da
vez, um tre cho es pe cí fi co do li vro fi- 
cou guar da do na mi nha ca be ça e, até
ho je, mais de dez anos de pois ain da
me põe a re fle tir. Se gun do Sar tre, “(…)
ne nhum li mi te pa ra mi nha li ber da de
po de ser es ta be le ci do ex ce to a pró- 
pria li ber da de, ou, se vo cê pre fe rir;
que nós não so mos li vres pa ra dei xar
de ser li vres”.

Li ber da de. Por ela mui tos já mor re- 
ram, mui tos já ma ta ram… Na his tó- 
ria, foi ba se da Re vo lu ção Fran ce sa
com o fa mo so “li ber té, ega li té, fra ter- 
ni té!”; em qua se to dos os dis cur sos
pre si den ci ais bra si lei ros, se jam eles
mais à di rei ta ou à es quer da, a ideia de
li ber da de sem pre es tá pre sen te; em
no me de uma su pos ta li ber da de, gol- 
pes fo ram ar ti cu la dos pa ra a der ru ba- 
da de pre si den tes elei tos de mo cra ti- 
ca men te. A per gun ta que fi ca, por tan- 
to, é: li ber da de pa ra quem?

Par to da ideia de que a re al li ber da- 
de pre ci sa per mi tir a es co lha da al ter- 
na ti va. O mo do de pro du ção que re ge
ma jo ri ta ri a men te o mun do em que
vi ve mos fun da men ta-se na acu mu la- 
ção pri va da de po der e ri que za e na
bus ca de ren da por meio do mer ca do
e, em sen do as sim na for ma ção das
es tru tu ras da nos sa so ci e da de, quan- 

to mais ri que za e po der vo cê ti ver,
mais es co lhas vo cê te rá. É nes se exa to
pon to que es sa con cep ção de re al li- 
ber da de co me ça a fa zer sen ti do, ao
me nos pa ra mim: a pos si bi li da de de
es co lha não bas ta, é pre ci so ser pos sí- 
vel cri ar as es co lhas pa ra que a li ber- 
da de efe ti va men te exis ta, ou co mo
afir ma Erik Wright: li ber da de é tam- 
bém a ca pa ci da de de agir po si ti va- 
men te nos pla nos de vi da, es co lher
não ape nas uma res pos ta, mas a pró- 
pria per gun ta.

Vi ve mos em um país de 14 mi lhões
de de sem pre ga dos e que, se gun do os
da dos da Or ga ni za ção das Na ções
Uni das pa ra a Ali men ta ção e a Agri- 
cul tu ra, al go en tre 720 e 811 mi lhões
de pes so as no mun do en fren ta ram a
fo me em 2020. Es sas ques tões, den tre
ou tras tão im por tan tes quan to, são
cen trais pa ra se fa lar em li ber da de:
tra ba lhar ou mor rer de fo me não é
uma es co lha, não é li ber da de.

Não é pos sí vel, por tan to, acei tar
aque la per cep ção utó pi ca da eco no- 
mia li be ral clás si ca do li vre mer ca do
que igua la a eco no mia às re la ções
con tra tu ais e es tas à ideia de li ber da- 
de: sou li vre pa ra es ti pu lar re la ções ju- 
rí di cas e tu te lar a mi nha pró pria vi da!
Acei tar es sa ideia de li ber da de é des- 
con si de rar a re a li da de ma te ri al pre- 
sen te na so ci e da de; é ape nas quan do
a aban do na mos que nos de pa ra mos
com re al li ber da de pe las con tra di ções
da so ci e da de em si.

Que ro com is so di zer que, en quan- 
to não se bus car uma for ma de de sen- 
vol vi men to hu ma no que en xer gue na
di mi nui ção das de si gual da des so ci ais
uma es tra té gia, não é pos sí vel fa lar
em li ber da de. Não se po de ad mi tir a
com pre en são da li ber da de ape nas a
uma di men são ju rí di ca ou mes mo
po lí ti ca, es ta úl ti ma no sen ti do de um
even tu al po der au to ri tá rio que lhe

obri gue ou não a fa zer al go.
Por ób vio, há uma fun da men tal im- 

por tân cia na exis tên cia e na ga ran tia
da li ber da de em seu sen ti do ju rí di co-
for mal. Con tu do, li mi tar-se a as se gu- 
rar es se ti po de li ber da de é o mes mo
que a anu lar sob uma pers pec ti va ma-
te ri al. É pre ci so com pre en der, as sim,
que as con di ções so ci ais são de ter mi- 
nan tes con cre tas que lhe im põem a
fa zer ou dei xar de fa zer al go e são ele- 
men tos que de li mi tam a ideia de li- 
ber da de.

Ao mes mo tem po, não se po de re- 
su mir a li ber da de ape nas a uma con-
di ção de opres são ou não de um de- 
ter mi na do po der po lí ti co; li ber da de é,
tam bém, ter con di ções ma te ri ais que
per mi tam a re a li za ção de es co lhas
ver da dei ra men te li vres: ter aces so a
uma ali men ta ção ade qua da, à saú de e
à edu ca ção for mal de qua li da de, por
exem plo.

Por tan to, a di fe ren ça de con di ções
so ci o e conô mi cas de li mi ta a con cre ti- 
za ção das tais li ber da des ju rí di co-for-
mais pre sen tes no Es ta do de Di rei to e,
em ver da de, até a pró pria for ma de
exer cí cio da li ber da de em sua pers-
pec ti va po lí ti ca. É pre ci so pen sar a li- 
ber da de de uma for ma to tal com pos-
ta de ou tras to ta li da des de na tu re za
ju rí di co-for mal, po lí ti ca, cul tu ral,
ma te ri al e, aci ma de tu do, so ci o e-
conô mi cas, e, as sim, a fal ta de aces so
ou o mí ni mo de se qui lí brio na ga ran- 
tia des sas con di ções, não se po de rá
fa lar em re al li ber da de, con for me a
con cep ção aqui ado ta da.

Is to pos to, não pen sar e não dis cu- 
tir uma pers pec ti va to tal de li ber da de,
que con si de re tais de ter mi nan tes, nos
le va rá à re du ção do de ba te a uma
ideia utó pi ca e in di vi du al do te ma
que, cer ta men te, nos en ca mi nha rá
em uma fal sa di re ção da pró pria dig-
ni da de hu ma na.

AN TO NIO LI CIO
Eco no mis ta, PhD e con sul tor em Bra sí lia

Ma co nha e ca na bi di ol:
la zer e saú de pú bli ca

Ino va ção re vo lu ci o ná ria e re cen te na his tó ria da me di ci na foi a
des co ber ta, no fi nal do sé cu lo pas sa do, de mais um sis te ma na fi- 
si o lo gia dos hu ma nos e ou tros ma mí fe ros de no mi na do
%u201Cendocanabinoide%u201D, ca paz de re gu lar vá ri as fun- 
ções co mo dor, in fla ma ção, hu mor, me mó ria e me ta bo lis mo, en- 
tre ou tras. Is so se dá por meio de dois re cep to res CB1 e CB2, que
atu am, res pec ti va men te, so bre os sis te mas ner vo so e imu no ló gi- 
co, pre do mi nan te men te. O mau fun ci o na men to des se sis te ma re- 
sul ta em pa to lo gi as prin ci pal men te neu ro ló gi cas %u2014 epi lep- 
sia, es cle ro ses múl ti pla e la te ral, Par kin son, fi bro mi al gi as, do res
crô ni cas %u2014 ou li ga das a nos sas cog ni ções, co mo au tis mo e
Alzhei mer, en tre as mais no tá veis. A li te ra tu ra es pe cí fi ca é am pla e
gran de par te es tá con sa gra da nos anais da me di ci na mo der na,
sem fa lar nas ob ser va ções em pí ri cas de ca sos aos mi lha res, es pe- 
ci al men te no Mun do Oci den tal, on de to dos os paí ses es tão en vol- 
vi dos em in ves ti ga ções ci en tí fi cas pa ra o mais per fei to co nhe ci- 
men to do as sun to.

Na ta xo no mia bo tâ ni ca, exis te um gê ne ro de plan tas de no mi- 
na da Can na bis spp (fa mí lia Can na bi na cea) da qual de ri vam três
es pé ci es prin ci pais: sa ti va, in di ca e ru de ra lis (al guns bo tâ ni cos
clas si fi cam di fe ren te men te as du as úl ti mas co mo su bes pé ci es da
pri mei ra, mas is so é ir re le van te pa ra nos so pro pó si to). Ca da uma
de las tem di fe ren tes con cen tra ções de mais de 60 com pos tos quí- 
mi cos de no mi na dos %u201Ccanabinoides%u201D, dos quais os
cin co prin ci pais são: 1) ca na bi di ol CBD; 2) te trahi dro ca na bi di ol
THC; 3) ca na bi ge rol CBG; 4) ca na bi nol CBL; e 5) ca na bi ch ro me
CBC. O co nhe ci men to ci en tí fi co e em pí ri co atu al iden ti fi cou o
THC co mo res pon sá vel pe los efei tos psi co a ti vos via ina la ção
%u2014 ma co nha %u2014 en quan to o CBD res pon de mais pe las
cu ras e con tro les das do en ças aci ma re la ta das e sem efei tos psi có- 
ti cos, em bo ra ain da não te nha si do pos sí vel se pa rar as ações de
to dos os ca na bi noi des jun tos so bre as pa to lo gi as, o que in duz a
seu uso con jun to no cha ma do %u201Cefeito en tou ra ge%u201D.
Por ou tro la do, é de ple no co nhe ci men to mun di al que a es pé cie
Sa ti va de tém mai o res con cen tra ções de THC, en quan to as du as
ou tras con cen tram mais CBD.  A par tir de 2015, a Agên cia Na ci o- 
nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (An vi sa) %u2014 agên cia re gu la do ra de
me di ca men tos do Bra sil %u2014 ce deu às for tes pres sões, prin ci- 
pal men te, de pais e mães de ses pe ra dos com as con vul sões dos fi- 
lhos aco me ti dos por um ti po de epi lep sia não con tro la da por me- 
di ca men tos tra di ci o nais e re gu la men tou as im por ta ções e uso de
ca na bi noi des (RDC 17/2015). 

Fal tou, as sim, tra tar do as pec to econô mi co: o ca na bi di ol im- 
por ta do ou li gei ra men te fi na li za do nos pou cos la bo ra tó ri os na ci- 
o nais au to ri za dos %u2014 ge ral men te via Jus ti ça %u2014 é co- 
mer ci a li za do no va re jo por pre ços en tre R$ 2.150 e R$ 2.600 por
fras co de 30ml com con cen tra ção de 200 mg/ml (in for ma ções da
in ter net, em se tem bro/2021). Con tas arit mé ti cas sim ples re ve lam
que o gra ma des se fi to fár ma co es tá cus tan do en tre R$ 358 e R$
433, en quan to o mes mo gra ma de ou ro va le R$ 308. E, o pi or, es ses
pre ços ti ve ram au men to mé dio de 15% des de a aber tu ra em 2020
até os di as atu ais, se gun do a mes ma fon te, o que se ria es pe ra do se
ti ves sem acre di ta do na te o ria econô mi ca, pois li be ra ram as im- 
por ta ções %u2014 mai or de man da %u2014 sem li be rar a pro du- 
ção in ter na das plan tas, que le va ria à mai or ofer ta, o que re sul tou
em pre ços mais ele va dos com pers pec ti vas ain da pi o res. E daí?
Sim ples, vai-se ao Ju di ciá rio e exi ge-se a im por ta ção e pa ga men to
pe lo SUS! De no vo…? Não te ría mos ou tra so lu ção?

Não é di fí cil en ten der as pre o cu pa ções do Exe cu ti vo em li be rar
o plan tio de can na bis, pois o cul ti vo des con tro la do po de le var
tam bém ao cul ti vo de va ri e da des vi san do ma xi mi za ção de THC
pa ra re cre a ção/ina la ção, o que ain da é ta bu no Bra sil, mas de ve
ser tra ta do por ou tras vi as. Po rém, a li be ra ção con tro la da pa ra
fins me di ci nais so men te pa ra la bo ra tó ri os au to ri za dos %u2014
que po de ri am sub con tra tar plan ti os %u2014 é de mui to fá cil con- 
tro le, pois as plan tas têm um ci clo de três a qua tro me ses, tem po
mais do que su fi ci en te pa ra os ór gãos ins pe ci o nar e tes tar seus ní- 
veis de THC, que não de ve ri am ser su pe ri o res a cer to li mi te que
de ses ti mu le a ina la ção (5%?), além de exi gir a se pa ra ção quí mi ca
de THC re si du al pe lo pro ces so in dus tri al pa ra des car te. To ma das
es sas me di das, os pre ços caí ri am dras ti ca men te no cur to es pa ço
de cin co a 10 anos, tem po es ti ma do pa ra al guns dos atu ais ses sen- 
tões en tra rem na fai xa etá ria de en con tro com o
%u201Calemão%u201D. Es pe ra mos que os bu ro cra tas de nos so
Es ta do não te nham que aguar dar seus ge ni to res se rem aco me ti- 
dos por al gu ma des sas ter rí veis pa to lo gi as se nis %u2014 co mo foi
o meu ca so %u2014 an tes de de ci di rem so bre o in ques ti o ná vel di- 
rei to dos bra si lei ros de se rem tra ta dos pe los fi to ca na bi noi des a
pre ços com pa tí veis com o ní vel de ren da de nos so país. E, por fa- 
vor, não re cla mem da ju di ci a li za ção do Exe cu ti vo!

São Luís, sexta-feira, 22 de outubro de 2021
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Objeto: Aquisição de veículo tipo “CAMINHÃO BÁU CABINE SIMPLES” zero quilômetro, destinados ao 
transporte de matérias e insumos das demandas inerentes da Secretaria de Estado da Saúde do 
Maranhão, conforme especificação e condições gerais de fornecimento contidas no Termo de Referência 
(ANEXO I) do edital. Abertura: 16/11/2021, às 10h (horário de Brasília). Local: Site do Portal de Compras 
do Governo Federal (https://www.gov.br/compras/pt-br/). Informações: Comissão Setorial 
Permanente de Licitação – CSL, localizada na Av. Professor Carlos Cunha, s/n, Jaracaty, São Luís/MA, 
CEP: 65.076-820. E-mail: csl@saude.ma.gov.br. Fones: (98) 3198-5558 e 3198-5559.

São Luís - MA, 19 de outubro de 2021
MARCOS MENDES DE LUCENA

Pregoeiro da SES/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2021
PROCESSO Nº 132079/2021/SES

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

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

Publicado em 22/10/2021, do Pregão Eletrônico nº 041/2021, objetivando a Aquisição de bebedouros 

industriais para atender as demandas da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, tendo em vista 

que, por problemas técnicos, não foi possível fazer a sua divulgação no site do COMPRASNET. 

Registra-se que este mesmo Aviso foi publicado em jornal de grande circulação e no Diário Oficial do 

Estado (DOE/MA).

São Luís, 20 de outubro de 2021

Maria dos Remédios dos Santos Marques

Presidente da Comissão Setorial Permanente de Licitação - CSL/UEMA

ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA

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

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos em Cirurgia 

Oncológica de Cabeça e Pescoço para atendimento à demanda do Hospital de Câncer do 

Maranhão – Tarquínio Lopes Filho.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO.

STATUS DA LICITAÇÃO: FICADA ADIADA ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO, em virtude de não ter sido 

realizado o Julgamento da Impugnação apresentada em tempo hábil.

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

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

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

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

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

São Luís (MA), 19 de outubro de 2021

Igor Manoel Sousa Rocha

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 254/2021 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 125.205/2021 – EMSERH

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Médicos de atuação em 

Terapia Intensiva adulto, para atender à demanda do Hospital da Ilha, administrado pela EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.

DATA DA SESSÃO: 18/11/2021, às 10h30, horário de Brasília.

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

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

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

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

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

3235-7333.

São Luís (MA), 19 de outubro de 2021

Vinicius Boueres Diogo Fontes

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 362/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 165.976/2021 – EMSERH

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Médicos de Anestesiologia, 

para atender à demanda do Hospital da Ilha, administrado pela EMSERH. 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.

DATA DA SESSÃO: 18/11/2021, às 15h, horário de Brasília.

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

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

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

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

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

3235-7333.

São Luís (MA), 19 de outubro de 2021

Vinicius Boueres Diogo Fontes

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 363/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 165.989/2021 – EMSERH

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, através de sua Comissão Setorial de 

Licitação – CSLIC, torna público aos interessados que realizará a licitação em epígrafe no DIA 17 DE 

NOVEMBRO DE 2021, ÀS 10H, pelo site eletrônico www.comprasnet.gov.br, cujo objeto trata da 

prestação de serviços de limpeza, desinfecção, higienização e conservação de áreas internas e externas 

nas instalações físicas e mobiliários, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos. O 

edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sites https://www.gov.br/compras/pt-br e 

http://seap.ma.gov.br/pregoes-online/, podendo, em caso de problemas nos sites acima, ser adquirido 

gratuitamente na CSLIC/SEAP, através dos e-mails: cslicseap@gmail.com ou cslic@seap.ma.gov.br, 

durante os dias úteis, das 08h às 12h e das 14h às 18h. 

São Luís/MA, 20 de outubro de 2021

LARISSA ARAGÃO CHAVES CAVALCANTE

Presidente da Comissão Setorial de Licitação

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSLIC
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 95/2021-SEAP
PROCESSO Nº 178053/2020-SEAP

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO/UEMA, através do seu Pregoeiro, na forma da Lei 

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

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

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

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

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

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

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

São Luís, 20 de outubro de 2021

Maria dos Remédios dos Santos Marques

Presidente da Comissão Setorial Permanente de Licitação da UEMA

ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

DATA HORA PROCESSO

10/11/2021 09h30 Nº 85704/2020 Pregão Eletrônico nº 041/2021

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

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES torna 

público que fará realizar, na forma da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 

de setembro de 2019, da Lei Complementar nº 123/2006, do Decreto Estadual nº 36.184, de 21 de 

setembro de 2020, da Lei Estadual nº 9.529, de 23 de dezembro de 2011 e da Lei Estadual nº 10.403, de 

29 de dezembro de 2015, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

demais normas regulamentares pertinentes à espécie, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do 

tipo Menor Preço por lote, objetivando o Registro de preços para aquisição de Móveis, Eletrônicos 
e Utensílios diversos, de interesse do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – 
IEMA, no dia 09/11/2021, às 14h (horário de Brasília), através do uso de recursos de tecnologia da 

informação, no site www.compras.ma.gov.br, sendo presidida por Pregoeiro da Secretaria Adjunta de 

Registro de Preços – SARP/MA, situada na Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício Clodomir Milet, s/n, 4º 

andar, Calhau - São Luís/MA, CEP: 65074-220. O Pregoeiro informa que, o edital encontra-se disponível 

na página web www.compras.ma.gov.br e www.segep.ma.gov.br.

São Luís, 19 de outubro de 2021

Flávia Alexandrina Coelho de Almeida Moreira
Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E

ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2021 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149115/2021 – SARP/SEGEP

A SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES torna 

público que realizará às 14h, do dia 09 de novembro de 2021, no auditório da SEGEP - 4º andar, Av. 

Jerônimo de Albuquerque, Edifício Clodomir Milet, s/n, Calhau - São Luís/MA, CEP: 65074-220, nesta 

Capital, licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por lote, objetivando o 

Registro de Preços para contratação de empresa especializada na organização de eventos, de 

interesse da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - 

FAPEMA/MA, em conformidade com especificações e quantidades constantes no Termo de Referência 

(ANEXO I), na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 3.555/2000, do Decreto Estadual 

nº 36.184, de 21 de setembro de 2020, da Lei Complementar nº 123/2006 e da Lei Estadual nº 10.403, de 

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

demais normas regulamentares pertinentes à espécie. O Edital e seus anexos estão à disposição dos 

interessados na página www.compras.ma.gov.br e no site da www.segep.ma.gov.br.

São Luís, 19 de outubro de 2021

Flávia Alexandrina Coelho de Almeida Moreira

Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E

ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 142241/2021– SARP

Intimação. 1º Cartório Geral de Registro de Imóveis e Hipoteca. Pelo presente edital e por estar em lugar ignorado, incerto ou in-
acessível, fica o abaixo relacionado, intimado para ciência, de que estamos autorizados na forma da Lei 9.514197 a promover a Consol-
idação da Propriedade da respectiva alienação fiduciária que oneram o imóvel do qual detém a propriedade suspensiva e posse direta, 
o abaixo referido. Fica, portanto, ciente de que têm o prazo de 15 (quinze) dias contados a partir da publicação desta, para querendo 
purgar o débito e evitar a Consolidação da Propriedade, o que poderá ser feito no Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona, situado 
à Rua das Andirobas, 040, Edifício Executive Lake Center, 6º Andar - Jardim Renascença, São Luís/MA, de segunda à sexta-feira no 
horário das 08:00 às 17:00 horas, ou nas agências da Caixa Econômica Federal. Anderson Luis de Sousa Melo, CPF: 010.442.413-
30, Imóvel: Apartamento Nº 101, “Condomínio Jardins - Jardins de Provence”, Localizado no Sítio São Benedito, Calhau, margem da 
Avenida Jerônimo de Albuquerque, Distrito Vinhais. Matrícula nº. 103.275, do Livro 2-VP, fls. 105. São Luís/MA, 15 de outubro 2021. 

Lençóis American Resort e Residence Ltda CNPJ 35.956 

638.0001-85 torna público que requereu a está SECRETARIA 

DE MEIO AMBIENTE de Barreirinhas/MA, sobre o número 

416/2021, a Licença Prévia, Instalação, Operação para atividade.

Rua Bom Futuro s/n° bairro Bom Futuro, Barreirinhas/MA 

21/10/2021. 

atenciosamente,

Miguel Soares de Miranda Filho

CPF 208.080.893-15

Gestor

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão 
(FIEMA), no uso de suas atribuições legais, para os fins previstos no 
inciso I do ar go 29 dos Estatutos Sociais, convoca o Conselho de 
Representantes desta Federação para reunião de Assembleia Geral 
Ordinária, a ser realizada no dia 28 do corrente mês, nos seguintes 
horários:

a) Reunião Ordinária: às 18h, em primeira convocação, e às 18h30, 
em segunda convocação com o mínimo de 1/3 dos Delegados 
Representantes.
Pauta: Discussão e aprovação do Plano de Ação Re ficado referente 
ao exercício de 2021.   
         

São Luís, 22 de Outubro de 2021.
Edilson Baldez das Neves

Presidente

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA

CNPJ – 01.612.834/0001-10

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021. O Município de Governador Nunes Freire (MA), através da Prefeitura 
Municipal de Governador Nunes Freire/MA, por meio da Secretária Municipal de Saúde e Saneamento/Fundo 
Municipal de Saúde, torna público aos interessados que, com base na Lei n° 10.520/02, Lei Complementar 
n°. 123/2006, e subsidiariamente as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará às 
09:00h do dia 08 de novembro de 2021, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico  n° 022/2021, do tipo me-
nor preço por item, tendo como objeto a Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informá-
tica de Interesse da Secretária Municipal de Saúde e Saneamento de Governador Nunes Freire/MA, Conforme 
Portaria nº 3.393/2020, de acordo com Edital e Anexos. A presente licitação será realizada na sala de reunião da 
Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire, situada na Rua do Varejão n°115, centro, Governador Nunes 
Freire – MA, e será presidida pelo pregoeiro desta prefeitura municipal. O Edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis para consulta grátis ou ser adquirido no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00hs 
(oito horas) às 12h00hs (doze horas) e no site oficial deste poder executivo - www.governadornuesfreire.ma.
gov.br e no Portal de Compras Públicas www.portaldecompraspublicas.com.br/ onde poderão ser consultados 
ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra, ou pelo e-mail: cplgnf2017@hotmail.
com Governador Nunes Freire - MA, em 22 de outubro de 2021. ÂNGELA MARIA RABELO DE SOUSA 
– Secretária Municipal de Saúde e Saneamento/Fundo Municipal de Saúde.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2021.

REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna 
público aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 20 02 001/2017, 
Decreto Municipal n° 021/2020, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar 
n° 147/2014, Lei Complementar n° 155/2016, aplicando-se subsidiariamente as disposições 
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes, fará realizar 
no dia 08 de novembro de 2021, às 09:00hs (nove horas), horário de Brasília, no site: www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 043/2021, para 
registro de preços, do tipo menor preço, objetivando a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) 
para prestação de serviços de recarga de toners com comodato de impressoras, de interesse desta 
Administração Pública Municipal, de acordo com o Edital e Anexos. O edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados no endereço Av. JK, s/nº, Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos–MA, 
de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), no endereço eletrônico 
deste poder executivo (www.limacampos.ma.gov.br), e no site www.portaldecompraspublicas.com.
br onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço 
supra e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112.

Lima Campos (MA), 19 de outubro de 2021.
Lisia Wadna Moreira Melo Vieira

Secretária Municipal de Administração e Finanças 
Decreto n° 011/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2021.

REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna 
público aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 20 02 001/2017, 
Decreto Municipal n° 021/2020, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar 
n° 147/2014, Lei Complementar n° 155/2016, aplicando-se subsidiariamente as disposições 
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes, fará realizar 
no dia 05 de novembro de 2021, às 09:00hs (nove horas), horário de Brasília, no site: www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 042/2021, para 
registro de preços, do tipo menor preço, objetivando a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) 
para o fornecimento de pneus, câmaras de ar e protetores, de interesse desta Administração 
Pública Municipal, de acordo com o Edital e Anexos. O edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados no endereço Av. JK, s/nº, Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos–MA, de 2ª a 6ª 
feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), no endereço eletrônico deste 
poder executivo (www.limacampos.ma.gov.br), e no site www.portaldecompraspublicas.com.br 
onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço 
supra e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112.

Lima Campos (MA), 18 de outubro de 2021.
Lisia Wadna Moreira Melo Vieira

Secretária Municipal de Administração e Finanças
Decreto n° 011/2021.

PREFEITURA DE POÇÃO DE PEDRAS
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 004/2021

O Município de Poção de Pedras/MA através do Fundo Municipal de Saúde, torna público e CONVIDA os 
interessados, para participarem do CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2021. BASE LEGAL: Lei 8080/90; 
Lei 8142/90 e Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: Chamamento mediante CREDENCIAMENTO de em-
presas especializadas na prestação de serviços de saúde para realização de procedimentos oftalmológicos como 
facoemulsificação com implante de lente intraocular dobrável (CATARATA), tratamento cirúrgico de pterígio e 
outras para pacientes da rede municipal de saúde do município de Poção de Pedras/MA. FORMALIZAÇÃO 
DE CONSULTAS E EDITAL: www.poçãodepedras.ma.gov.br estará disponível dia 25 de outubro de 2021 
até a partir das 08:00 horas ou envio através de solicitação pelo email pmppmacpl@outlook.com  PERÍODO 
DE INSCRIÇÃO: 25/10/2021 a 22/10/2022. Maiores informações através do telefone: (99) 98534-1094 e 
na sede da Prefeitura Municipal de Poção de Pedras no endereço Rua Alto Brilhante, s/n – Centro – Poção de 
Pedras/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Poção de Pedras (MA), 21 de outubro de 2021. 
Iolete Soares de Arruda. Secretária Municipal de Saúde. Portaria nº 003/2021-GPM

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 005/2021

teressados, para participarem do CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2021. BASE LEGAL: Lei 8080/90; Lei 

 estará disponível dia 25 de outubro de 2021 até a 

: 25/10/2021 a 22/10/2022. Maiores informações através do telefone: (99) 98534-1094 e na sede 

MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Poção de Pedras (MA), 21 de outubro de 2021. Iolete 

PREFEITURA DE POÇÃO DE PEDRAS
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 005/2021

O Município de Poção de Pedras/MA através do Fundo Municipal de Saúde, torna público e CONVIDA os in-
teressados, para participarem do CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2021. BASE LEGAL: Lei 8080/90; Lei 
8142/90 e Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: Chamamento mediante CREDENCIAMENTO de pessoas 
físicas ou jurídicas para prestação complementar de serviços públicos de saúde, de plantões médicos, através 
de médicos plantonistas, visando atendimento no município de Poção de Pedras/MA. FORMALIZAÇÃO DE 
CONSULTAS E EDITAL: www.poçãodepedras.ma.gov.br estará disponível dia 25 de outubro de 2021 até a 
partir das 08:00 horas ou envio através de solicitação pelo email pmppmacpl@outlook.com  PERÍODO DE 
INSCRIÇÃO: 25/10/2021 a 22/10/2022. Maiores informações através do telefone: (99) 98534-1094 e na sede 
da Prefeitura Municipal de Poção de Pedras no endereço Rua Alto Brilhante, s/n – Centro – Poção de Pedras/
MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Poção de Pedras (MA), 21 de outubro de 2021. Iolete 
Soares de Arruda. Secretária Municipal de Saúde. Portaria nº 003/2021-GPM

especializadas na prestação de serviços de saúde para realização de procedimentos com finalidade diagnóstica 

PREFEITURA DE POÇÃO DE PEDRAS
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 006/2021

O Município de Poção de Pedras/MA através do Fundo Municipal de Saúde, torna público e CONVIDA os in-
teressados, para participarem do CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2021. BASE LEGAL: Lei 8080/90; Lei 
8142/90 e Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: Chamamento mediante CREDENCIAMENTO de empresas 
especializadas na prestação de serviços de saúde para realização de procedimentos com finalidade diagnóstica 
(MAMOGRAFIA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA) para pacientes da rede municipal de saúde do 
município de Poção de Pedras/MA. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL: www.poçãodepe-
dras.ma.gov.br estará disponível dia 25 de outubro de 2021 até a partir das 08:00 horas ou envio através de 
solicitação pelo email pmppmacpl@outlook.com  PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 25/10/2021 a 22/10/2022. 
Maiores informações através do telefone: (99) 98534-1094 e na sede da Prefeitura Municipal de Poção de Pe-
dras no endereço Rua Alto Brilhante, s/n – Centro – Poção de Pedras/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 
às 12:00 horas. Poção de Pedras (MA), 21 de outubro de 2021. Iolete Soares de Arruda. Secretária Municipal 
de Saúde. Portaria nº 003/2021-GPM

REQUERIMENTO

COMUNICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Nina Rodrigues/MA torna público 

que RECEBEU junto à Secretaria do Estado do Meio Ambiente 

e Recursos Naturais – SEMA a Licença de Perfuração de Poço 

para a Construção De Sistema Simplificado De Abastecimento 
De Água no povoado Amapá da Lucinda No Município De Nina 

Rodrigues/MA conforme Proc. N° 151911/202 e autorização nº 

09112092021.

REQUERIMENTO

COMUNICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Nina Rodrigues/MA torna público 

que RECEBEU junto à Secretaria do Estado do Meio Ambiente 

e Recursos Naturais – SEMA a Licença de Perfuração de Poço 

para a Construção De Sistema Simplificado De Abastecimento De 
Água no povoado São Domingos do Chiquito No Município De 

Nina Rodrigues/MA conforme Proc. N° 151919/2021 autorização 

nº 09364092021.

oimparcial.com.br GERAL Thayane Maramaldo
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Ponte do Cumbique será
entregue neste mês

DIGITE A LEGENDA DA IMAGEM

DIVULGAÇÃO

A cons tru ção da Pon te do Cum bi que, no mu ni cí pio
de Ra po sa, en tra na fa se de con clu são e a pre vi são é de
que se ja en tre gue nes te mês de ou tu bro. A obra es tru tu- 
ran te, que es tá sen do fei ta pe lo Go ver no do Es ta do, por
meio da Se cre ta ria de Es ta do das Ci da des e De sen vol vi- 
men to Ur ba no (Se cid), tem o ob je ti vo de ga ran tir mo bi- 
li da de, tra ves sia se gu ra, de sen vol vi men to econô mi co,
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 pos sui 12 me tros de
ex ten são em con cre to ar ma do e fi ca lo ca li za da so bre o
Rio Pa ci ên cia, na Rua Prin ci pal do Cum bi que.

No lo cal, a es tru tu ra de con cre to já foi con cluí da e es- 
tá em an da men to os ser vi ços de ter ra pla na gem. A pró xi- 
ma eta pa é a im pri ma ção e apli ca ção da pa vi men ta ção
as fál ti ca.

“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, vi a bi li zan do as con di ções fa- 
vo rá veis de cir cu la ção, mo bi li da de, aces si bi li da de e tra- 
fe ga bi li da de”, afir mou 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.

De acor do com o pre fei to Eu des Bar ros, tra ta-se de
uma obra de im por tân cia sig ni fi ca ti va pa ra a lo ca li da de
e um an ti go so nho dos mo ra do res da re gião. “Além de
ser do mu ni cí pio de Ra po sa, a pon te tam bém faz li ga ção
com o mu ni cí pio de Pa ço do Lu mi ar e is so vai aju dar na
es co a ção da pro du ção lo cal. Uma obra aguar da da há
mui tos anos e que só foi pos sí vel com apoio do go ver na- 
dor Flá vio Di no e do nos so se cre tá rio Már cio Jerry”, des- 
ta cou o ges tor mu ni ci pal.

São Luís, sexta-feira, 22 de outubro de 2021

Ponte do Cumbique, na Raposa, 
será entregue neste mês
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Primeira audiência de mediação entre o SET e os Rodoviários ocorrerá, hoje às 10h30,
na sede do Ministério Público do Trabalho no Maranhão (MPT-MA)

FUTURO DA GREVE

Patrões e Rodoviários
se reúnem hoje

São Luís sem ôni bus

O
Mi nis té rio Pú bli co do Tra- 
ba lho do Ma ra nhão (MPT-
MA) vai in ter me di ar a pri- 
mei ra au di ên cia os em pre- 

sá ri os e Ro do viá ri os. A pri mei ra au di- 
ên cia de me di a ção en tre o Sin di ca to 
das Em pre sas de Trans por te (SET) e o 
Sin di ca to dos Tra ba lha do res em 
Trans por tes Ro do viá ri os no Es ta do do 
Ma ra nhão (ST TRE MA) ocor re rá, ho je, 
sex ta-fei ra (22), às 10h30, na se de do 
Mi nis té rio Pú bli co do Tra ba lho no 
Ma ra nhão (MPT-MA), no bair ro do 
Ca lhau, em São Luís.

O en con tro se rá pre sen ci al, mas o 
aces so à sa la de au di ên cia se rá res tri- 
to, em fun ção dos pro to co los sa ni tá ri- 
os pa ra evi tar a pro pa ga ção do co ro- 
na ví rus.

A me di a ção se rá pre si di da pe lo 
pro cu ra dor do Tra ba lho, Mar cos Ro- 
sa, que ou vi rá as par tes en vol vi das 
com o in tui to de fo men tar a ne go ci a- 
ção de um acor do ex tra ju di ci al.

A ca pi tal ma ra nhen se ama nhe ceu 
on tem, quin ta-fei ra (21), sem ôni bus 
de vi do a pa ra li sa ção dos ro do viá ri os, 
que já ha via si do anun ci a da em as- 
sem bleia ge ral com os tra ba lha do res 
des de o dia 13 de ou tu bro.

Ape sar da de ci são da Jus ti ça de que 
90% do trans por te pú bli co de ve ria 
cir cu lar nes ta quin ta, ne nhum ôni bus 
dei xou as ga ra gens em São Luís. A de- 
ci são li mi nar foi pro fe ri da pe la de- 
sem bar ga do ra fe de ral do Tra ba lho, Il- 
ka Es dra Sil va Araú jo.

Ca so as me di das se jam des cum pri- 
das, a mul ta diá ria es ta be le ci da pe la 
Jus ti ça do Tra ba lho é de R$ 50 mil ao

Gre ve ile gal 

A PARALISAÇÃO AFETOU A VIDA DE MUITAS PESSOAS NA GRANDE ILHA DE SÃO LUÍS

Sin di ca to dos Tra ba lha do res em 
Trans por te Ro do viá ri os do Ma ra nhão 
(ST TRE MA) e ao Sin di ca to das Em- 
pre sas de Trans por te (SET).

A gre ve dos ro do viá ri os foi de fla- 
gra da por tem po in de ter mi na do, ou 
até que uma pro pos ta con vin cen te 
aos tra ba lha do res do trans por te co le- 
ti vo da ca pi tal se ja apre sen ta da pe lo 
Sin di ca to das Em pre sas de Trans por te 
(SET).

A ca te go ria rei vin di ca itens co mo 
re a jus te de 13% nos sa lá ri os, jor na das 
de tra ba lho re du zi das pa ra 6 ho ras, tí- 
que te ali men ta ção no va lor de R$ 800, 
ma nu ten ção do pla no de saú de e ou- 
tras pau tas.

Após ne nhum ôni bus sair das ga ra- 

gens, a Pre fei tu ra de São Luís no ti fi- 
cou a jus ti ça por con ta do não cum- 
pri men to da de ci são ju di ci al, pro fe ri-
da pe la de sem bar ga do ra fe de ral do 
Tra ba lho, Il ka Es dra Sil va Araú jo. Con-
fi ra a no ta na ín te gra!

A Pre fei tu ra de São Luís, por meio 
da Pro cu ra do ria Ge ral do Mu ni cí pio, 
ten do em vis ta o des cum pri men to da 
de ci são ju di ci al – que ga ran tia o per-
cen tu al mí ni mo de 90% da fro ta de 
ôni bus nas ru as – já aci o nou a Jus ti ça 
do Tra ba lho pa ra que os ôni bus vol- 
tem a cir cu lar na ca pi tal. Den tre as 
me di das re que ri das pe la Pre fei tu ra, 
es tá a de ter mi na ção de que o ser vi ço 
se ja pres ta do em sua to ta li da de, com 
100% da fro ta em to das as li nhas e ho- 
rá ri os, com ime di a to res ta be le ci men to 
do ser vi ço.

90%

Justiça determina volta
imediata dos Rodoviários

OS RODOVIÁRIOS DEIXARAM A CAPITAL SEM TRANSPORTE

O de sem bar ga dor fe de ral do Tra ba lho, Fran cis co Jo se
de Car va lho Ne to, de ter mi nou, na tar de de on tem, quin- 
ta-fei ra (21), re tor no ime di a to das ati vi da des dos Ro do- 
viá ri os e man te ve o per cen tu al mí ni mo de 90% da fro ta
de ôni bus em fun ci o na men to, em to das as li nhas, iti ne- 
rá ri os e ho rá ri os, com os res pec ti vos mo to ris tas e co bra- 
do res, sob pe na de ime di a to blo queio ju di ci al do va lor
cor res pon den te à mul ta no va lor de R$ 50 mil, por dia ou
fra ção de dia.

Na de ci são, ele de ter mi na ain da o en vio de ofí ci os à
Po lí cia Fe de ral e Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral no Es ta do
do Ma ra nhão, so bre tu do em de cor rên cia da con fi gu ra- 
ção de po ten ci al cri me de de so be di ên cia, e ou tros vir tu- 
ais ti pos pe nais, em ti pi fi ca ção con se cu ti va. O de sem- 
bar ga dor es ta be le ceu o ho rá rio das 23h59min ho ras da
quin ta, co mo li mi te má xi mo de ajus ta men to, e a par tir
daí con sig nou que fi ca ca rac te ri za da a de li be ra da de so- 
be di ên cia.

A de ci são é re la ti va ao pro ces so mo vi do pe lo Mu ni cí- 
pio de São Luís con tra o Sin di ca to dos Tra ba lha do res em
Trans por tes Ro do viá ri os no Es ta do do Ma ra nhão (ST- 
TRE MA). No ul ti mo dia 19 de ou tu bro, a de sem bar ga do- 
ra fe de ral do Tra ba lho, Il ka Es dra Sil va Araú jo, de ter mi- 
nou a ma nu ten ção de, no mí ni mo 90%, da fro ta do
trans por te pú bli co na gran de São Luís com mul ta de R$
50 mil  por dia em ca so de des cum pri men to.

No pro ces so, o mu ni cí pio de São Luís co mu ni cou o
des cum pri men to da me di da li mi nar con ce di da pe la de- 
sem bar ga do ra Il ka Es dra, e in for mou que a gre ve foi le- 
va da ao clí max e a ci da de en con tra-se sem qual quer
pres ta ção do ser vi ço de trans por te co le ti vo.

VAGAS ABERTAS

SESI abre seletivo na educação básica

O Ser vi ço So ci al da In dús tria do Ma ra- 
nhão (SE SI), abre ins cri ções pa ra o pro ces- 
so se le ti vo de alu nos pa ra pre en chi men to
de va gas de Edu ca ção In fan til (Ma ter nal,
In fan til I e In fan til II), En si no Fun da men tal
Anos Ini ci ais (1° ao 5º Ano) e En si no Fun- 
da men tal Anos Fi nais (6° ao 9º Ano) no pe- 
río do de 25 de ou tu bro a 10 de no vem bro.

As ins cri ções ocor re rão ex clu si va men te
pe la in ter net por meio do link dis po ní vel
no si te https://www.fi e ma.org.br/se si Me- 
nu Edi tais > Pro ces sos Se le ti vo – Alu nos. A
se le ção se des ti na às es co las da Re de SE SI
de Edu ca ção das ci da des de São Luís, Im- 
pe ra triz e Ba ca bal.

A ta xa de ins cri ção é de R$ 20. O pa ga- 
men to po de rá ser fei to por meio de bo le to
ou car tão e de ve rá ser re a li za do em até 02
di as úteis após a ins cri ção.

O Pro ces so Se le ti vo se rá re a li za do em
três mo men tos: ins cri ção, pro va es cri ta e
ma trí cu la. A pro va acon te ce rá em 13 de no- 
vem bro, com en tre vis tas de 15 a 30 de no- 
vem bro. O re sul ta do se rá di vul ga do no dia
6 de de zem bro com o pe río do de ma trí cu la
de 8 a 27 de de zem bro.

Os can di da tos com di fi cul da des de
apren di za gem, ou PCD’s (Pes soa com de fi- 
ci ên cia), de ve rão apre sen tar lau do mé di co
com pro ba tó rio no ato da ins cri ção. To dos
os can di da tos po dem se ins cre ver pa ra
plei te ar às va gas. A pri o ri da de na clas si fi- 
ca ção se rá pa ra can di da tos de pen den tes
de tra ba lha do res da in dús tria.As va gas re- 
ma nes cen tes se rão des ti na das à co mu ni- 
da de.

As da tas e ho rá ri os de pro va es ta rão dis- 
po ní veis no cro no gra ma e no por tal de
acom pa nha men to do pro ces so se le ti vo.

O SE SI é uma ins ti tui ção que atua no Es- 
ta do há mais de 40 anos e, se gun do o su pe- 
rin ten den te re gi o nal, Di o go Li ma, es tá se
pre pa ran do pa ra re to mar com mai or nor- 
ma li da de às ati vi da des edu ca ci o nais. “As
nos sas es co las es tão num es for ço con jun to
se pre pa ran do ao mo men to do re tor no das
au las pre sen ci ais. Abri re mos o se le ti vo
ago ra em ou tu bro pa ra fi lhos de in dus triá- 
ri os e pa ra a co mu ni da de em ge ral. Fi quem
aten tos ao nos so edi tal que se rá lan ça do
es sa se ma na pe lo nos so por tal www.fi e-
ma.org.br/se si”, in for mou Di o go.

Re ti fi ca ção

GÊNERO

Pessoas trans retificam nome
O Nú cleo Re gi o nal da De fen so ria Pú- 

bli ca do Es ta do (DPE/MA) em Im pe ra triz
abriu as por tas pa ra re a li zar um mu ti rão
de re ti fi ca ção de no me e gê ne ro pa ra pes- 
so as trans. Com o pro ce di men to, as pes- 
so as pu de ram al te rar seu re gis tro ci vil pa- 
ra, fi nal men te, ter o no me com o qual se
iden ti fi cam em to dos os seus do cu men- 
tos.

Fo ram re a li za dos 15 aten di men tos
con du zi dos pe lo de fen sor pú bli co An dré
Al mei da e a as sis ten te so ci al Nathá lia Ti- 
no co, com o apoio de es ta giá ri os e ser vi- 
do res do nú cleo.

As sim co mo o mu ti rão re a li za do em
São Luís, no dia 1º de se tem bro, a ação na
Re gião To can ti na te ve co mo ob je ti vo am- 
pli ar o aten di men to à po pu la ção trans e
fa ci li tar o aces so a es se ser vi ço. Por is so,
bas ta va che gar ao nú cleo e apre sen tar RG,
CPF e Cer ti dão de nas ci men to pa ra ob- 
ten ção da no vo re gis tro.

Uma das be ne fi ci a das pe la ação foi
Mic ka el la Stel la, que con tou que já uti li za- 
va no me so ci al, mas en fren ta va si tu a ções
ve xa tó ri as, prin ci pal men te, em lo cais co- 
mo clí ni cas e hos pi tais, on de pre ci sa va
apre sen tar os do cu men tos an ti gos. “As
pes so as di zi am que o sis te ma da clí ni ca
não acei ta va o no me so ci al, so men te o
no me de ba tis mo, e ou tras já di zi am que
eu po de ria in se rir o no me so ci al no do cu- 
men to. Fo ram vá ri as si tu a ções de cons- 
tran gi men to em que me cha ma vam pe lo
no me mas cu li no e quan do eu me le van ta- 

va e ia pa ra o aten di men to to do mun do
me olha va por que eles vi am que não o no- 
me não con di zia com a per so na li da de e
eu fi ca va cons tran gi da”, lem brou Mic ka- 
el la.

Ain da de acor do com a as sis ti da, a al te- 
ra ção no re gis tro re pre sen ta uma gran de
vi tó ria. “Pra mim e pra ou tras pes so as que
são pes so as de bai xa ren da e, às ve zes,
nem tem o en si no mé dio com ple to, es sa
al te ra ção no re gis tro re pre sen ta uma
gran de con quis ta, li ber ta ção, re vo lu ção
de uma lu ta que a gen te vem bus can do há
mui to tem po, de con se guir es pa ço e res- 
pei to”, pon tu ou.

Até 2018, pa ra que uma pes soa trans
pu des se ter nos do cu men tos o no me que
ela es co lheu ela pre ci sa va en trar com uma
ação na Jus ti ça. No en tan to, o Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral re co nhe ceu a im por tân- 
cia de re ti rar a obri ga to ri e da de da ci rur gia
de re de sig na ção se xu al e a so li ci ta ção ju- 
di ci al pa ra a re ti fi ca ção do no me. Com is- 
so, o Con se lho Na ci o nal de Jus ti ça (CNJ)
pu bli cou pro vi men to que fa ci li tou es se
pro ce di men to.

Des de en tão, bas ta ir até o car tó rio, se
au toi den ti fi car uma pes soa trans e al te rar
o no me e o gê ne ro. Nos ca sos de hi pos su- 
fi ci ên cia de re cur sos, ou se ja, quan do a
pes soa não pos sui re cur sos fi nan cei ros
pa ra pa gar as ta xas de car tó rio, bas ta pro- 
cu rar o au xí lio da De fen so ria Pú bli ca.

São Luís, sexta-feira, 22 de outubro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Os militares podem ter sido mortos em assaltos, mas a Superintendência de Homicídios
e Proteção à Pessoa (SHPP) não descarta outras hipóteses

1º ca so

2º ca so
3º ca so

MARANHÃO

Três PMs são mortos
em uma semana

T
rês as sas si na tos de po li ci ais
mi li ta res es tão sen do in ves ti- 
ga dos no Ma ra nhão. Os ca sos
fo ram em Ca xi as e São Luís,

sen do que acon te ce ram em um lap so
tem po ral de uma se ma na.

De acor do com in for ma ções e in- 
ves ti ga ções da po lí cia, os mi li ta res
po dem ter si do mor tos em as sal tos,
mas a Su pe rin ten dên cia de Ho mi cí di- 
os e Pro te ção à Pes soa (SHPP) não
des car ta ou tras hi pó te ses.

O pri mei ro ca so foi na ci da de de
Ca xi as, quan do o sar gen to apo sen ta- 
do da Po lí cia Mi li tar iden ti fi ca do co- 
mo Rai mun do Li ma Sil va San tos foi
mor to a ti ros na noi te do dia 13 de ou- 
tu bro em um pos to de com bus tí vel,
no po vo a do Bre ji nho, na zo na ru ral do
mu ni cí pio de Ca xi as, às mar gens da
BR-316. As in ves ti ga ções in di cam pa- 
ra la tro cí nio. Os cri mi no sos ten ta ram
as sal tar o pos to on de a ví ti ma tra ba- 
lha va co mo vi gi lan te. O sar gen to Li ma
es ta va fa zen do a es col ta dos ge ren tes
do pos to, que es ta vam le van do a ren- 

da do es ta be le ci men to, quan do os as- 
sal tan tes abor da ram as ví ti mas. O PM
re gaiu e mor reu ba le a do. Os cri mi no- 
sos le va ram a bol sa com o di nhei ro do
es ta be le ci men to. De acor do com in- 
for ma ções da po lí cia, eram pe lo me- 
nos três ho mens e um de les es ta va no
car ro aguar dan do pa ra se guir em fu- 
ga. O sar gen to re for ma do mo ra va em
Ca xi as e dei xou es po sa e fi lhos.

Três di as após a mor te do sar gen te
PM Li ma, em Ca xi as, mais um mi li tar
foi ví ti ma de ti ros, mas des ta vez em
São Luís. O sub te nen te da Po lí cia Mi li- 
tar, Is ra el Sil va No na to Fi lho, foi mor to
com um ti ro no ros to, na noi te do úl ti- 
mo sá ba do, dia 16 de ou tu bro.

Ele es ta va em um la va a ja to si tu a do
no bair ro Co ro a do. O mi li tar, que era
lo ta do na As sem bleia Le gis la ti va do
Ma ra nhão, foi sur pre en di do por uma
du pla que es ta va em uma mo to ci cle- 
ta. O PM es ta va con ver san do com al- 
gu mas pes so as no es ta be le ci men to
quan do os dois sus pei tos che ga ram
ar ma dos ao lo cal e dis pa ram con tra
Is ra el Sil va, que foi atin gi do no olho. O
ban di dos ain da le va ram um cor dão e
um bra ce le te de Is ra el, e de pois fu gi- 

ram. O sub te nen te ain da che gou a ser
so cor ri do, mas mor reu a ca mi nho do
hos pi tal. A po lí cia tra ba lha com a hi- 
pó te se de la tro cí nio, que é o rou bo se-
gui do de mor te, mas não des car ta ou- 
tras pos si bi li da des. As câ me ras de vi-
de o mo ni to ra men to que es tão ins ta la- 
das na rua on de acon te ceu o cri me es- 
tão sen do usa das pa ra ten tar iden ti fi- 
car os sus pei tos en vol vi dos na mor te
do sub te nen te Is ra el.

O ter cei ro PM mor to em uma se- 
ma na foi o sar gen to Moi sa ni el, lo ta do
no Ba ta lhão de Po lí cia (BPA). Ele foi
as sas si na do a ti ros, na noi te da úl ti ma
quar ta-fei ra (20), no Jar dim São Cris-
tó vão 1, em São Luís. De acor do com
in for ma ções, o mi li tar foi abor da do
por cri mi no sos, que es ta vam em um
veí cu lo Fi at Mo bi, de cor pra ta, sem
pla cas, nas pro xi mi da des do Ter mi nal
da In te gra ção do São Cris tó vão. Os
ban di dos te ri am anun ci a do o as sal to
e ao re a gir, Moi sa ni el foi atin gi do por
dois ti ros. As mar cas de ti ros fi ca ram
na por ta do veí cu lo do PM, que era um
tá xi. Moi sa ni el ain da che gou a ser so- 
cor ri do, mas mor reu ao dar en tra da
So cor rão II. Os ban di dos fu gi ram le-
van do a pis to la do sar gen to.

ARAME

Caçador é preso após exibir onça-preta morta

Um ca ça dor, que exi biu on ça-pre ta
em ví deo, foi pre so em fla gran te pe la
Po lí cia Ci vil. Nas ima gens, di vul ga das
nas re des so ci ais, o ho mem apa re ce
mos tran do o ani mal mor to na área in- 
dí ge na Ara ri boia, no mu ni cí pio de

Ara me, no Ma ra nhão.
Os ou tros dois ho mens, o que apa- 

re ce do la do do ca ça dor e o que gra- 
vou as ima gens, ain da não fo ram pre- 
sos e não há in for ma ções so bre eles.

De acor do com a Po lí cia Ci vil, o ca- 
ça dor foi en con tra do com o cou ro da
on ça aba ti do, du as ar mas de fo go do
ti po es pin gar da, mu ni ção ca li bre
20mm, pól vo ra e ma te ri al uti li za do na
prá ti ca de ani mais sil ves tres.

A pri são do ca ça dor foi re a li za da
pe la De le ga cia de Po lí cia Ci vil de Ara- 
me, vin cu la da a 23º De le ga cia Re gi o- 
nal de Bu ri ti cu pu. Após ser apre sen ta- 
do na se de da De le ga cia, foi sub me ti- 
do aos trâ mi tes exi gi do e de pois le va- 
do pa ra uma uni da de pri si o nal. O sus- 
pei to per ma ne ce rá à dis po si ção da
Jus ti ça. O inqué ri to pros se gui rá.

Já os ou tros dois ho mens, o que
apa re ce do la do do ca ça dor e o que
gra vou as ima gens, ain da não fo ram
pre sos e não há in for ma ções so bre
eles.

Ba ca bal

Os aten di men tos

CHAPADINHA

Homem é preso por
estuprar criança

OS ABUSOS INICIARAM QUANDO A VÍTIMA TINHA  9 ANOS.

A Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão com o apoio ope ra ci o nal
da For ça Es ta du al In te gra da de Se gu ran ça Pú bli ca
(FEISP), cum priu, na ma nhã da úl ti ma quar ta-fei ra(20),
um man da do de pri são pre ven ti va ex pe di do em des fa- 
vor de um ho mem de 56 anos de ida de sus pei to de es tu- 
prar uma ado les cen te de 13 anos no mu ni cí pio de Cha- 
pa di nha. Se gun do in for ma ções da De le ga cia Es pe ci al
da Mu lher de Cha pa di nha, o ho mem abu sou se xu al- 
men te da ado les cen te em di ver sas opor tu ni da des, sen- 
do que os pri mei ros abu sos ocor re ram quan do a ví ti ma
ti nha ape nas 9 anos de ida de vin do a se es ten der até o
iní cio da in ves ti ga ção po li ci al.

O pre so foi in di ci a do pe lo cri me de es tu pro de vul ne- 
rá vel, cri me con si de ra do co mo he di on do, cu ja pe na, em
ca so de con de na ção, é de 8 a 15 anos de re clu são.

Após o cum pri men to do re fe ri do man da do de pri são
e de ser in ter ro ga do, na se de da De le ga cia Re gi o nal de
Cha pa di nha, o pre so foi en ca mi nha do uni da de pri si o- 
nal, on de fi ca rá cus tó dia à dis po si ção do Po der Ju di ciá- 
rio.

Na ci da de de Ba ca bal, a po lí cia de cre tou a pri são de
um ho mem in ves ti ga do pe lo cri me de ho mi cí dio, ocor- 
ri do no dia 31 de maio des te ano, no bair ro Tri zi de la, em
Ba ca bal. Se gun do a 16ª De le ga cia Re gi o nal de Ba ca bal
que co or de na a in ves ti ga ção, a ví ti ma foi mor ta a fa ca- 
das. Após o as sas si na to, o sus pei to fu giu da ci da de, e a
au to ri da de po li ci al re pre sen tou pe la sua pri são pre ven- 
ti va, a qual foi de cre ta da pe la au to ri da de ju di ciá ria
com pe ten te. Na úl ti ma quar ta-fei ra (20), o ho mem se
apre sen tou na de le ga cia, acom pa nha do por um ad vo- 
ga do, oca sião em que foi in ter ro ga do e deu-se cum pri- 
men to ao man da do de pri são pre ven ti va. Após os pro ce- 
di men tos ad mi nis tra ti vos ca bí veis aten di dos na de le ga- 
cia re gi o nal, o pre so foi con du zi do à uni da de pri si o nal
de Ba ca bal, on de per ma ne ce rá à dis po si ção da Jus ti ça.

UEMA

Hospital Veterinário vai
funcionar aos sábados

O HOSPITAL É LOCALIZADO NO CAMPUS PAULO IV, NA UEMA

O Hos pi tal Ve te ri ná rio Uni ver si tá rio da Uni ver si da de
Es ta du al do Ma ra nhão, lo ca li za do no Cam pus Pau lo IV,
em São Luís pas sou a fun ci o nar aos sá ba dos, nos ho rá ri- 
os de 7h30 às 17h. Aos do min gos fun ci o nam so men te
ser vi ços de in ter na ção.

A de ci são é ob je ti vo do hos pi tal pa ra cum prir o de ter- 
mi na do na Re so lu ção nº 137/2016, art.º , do Con se lho
Fe de ral de Me di ci na Ve te ri ná ria (CFMV), quan do a ne- 
ces si da de de Hos pi tais Ve te ri ná ri os Uni ver si tá ri os fun- 
ci o na rem 24h além de re ce ber a acre di ta ção do Pro gra- 
ma de Re si dên cia em Me di ci na Ve te ri ná ria, que é o se lo
de qua li da de emi ti do pe lo CFVM.

O Hos pi tal Ve te ri ná rio Uni ver si tá rio “Fran cis co Edil- 
ber to Uchoa Lo pes” da UE MA re a li za aten di men tos clí- 
ni cos e ci rúr gi cos em pe que nos, mé di os e gran des ani- 
mais con for me de man da. Den tre su as atri bui ções,
com pe te tam bém ao HVU/UE MA co la bo rar com os De- 
par ta men tos do Cur so de Me di ci na Ve te ri ná ria, aten- 
den do aos pro gra mas de gra du a ção, pós-gra du a ção e
pes qui sa, pro pi ci ar trei na men tos me di an te su per vi são
de do cen tes e pres tar ser vi ços à co mu ni da de.

São Luís, sexta-feira, 22 de outubro de 2021
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Faltando sete jogos para terminar a Série B do Brasileiro, o Tricolor vai, a partir de agora,
tentar conquistar pelo menos seis pontos para se manter na 2º divisão no ano que vem

SAMPAIO CORRÊA

A luta agora é para
ficar na Série B
NERES PINTO

E
s ta ci o na do na 10ª po si ção da 
Sé rie B do Cam pe o na to Bra si- 
lei ro, o Sam paio Cor rêa es tá 
mais pró xi mo da zo na de re- 

bai xa men to que da úl ti ma equi pe in- 
te gran te do gru po dos qua tro me lho- 
res. Com 40 pon tos, o Tri co lor es tá 
dis tan ci a do ape nas por oi to do Lon- 
dri na, pri mei ro da lis ta dos que fa zem 
a pi or cam pa nha e são can di da tos a 
des cer pa ra a ter cei ra di vi são em 
2022. O ti me pa ra na en se tem 32 pon- 
tos. Já o Avaí-SC, 4º lu gar na clas si fi ca- 
ção ge ral, tem 50 pon tos, 10 a mais 
que o Tu ba rão. Igual con ta gem tem o 
CRB, 5º co lo ca do (50), e o Vas co da 
Ga ma é o 6º com 46. Fal tam ape nas 
se te jo gos pa ra se rem dis pu ta dos, ou 
se ja, 21 pon tos. O má xi mo que o Sam- 
paio Cor rêa po de che gar é 61 pon tos, 
se ven cer to dos os jo gos res tan tes, um 
to tal abai xo da mé dia his tó ri ca dos 
que su bi ram pa ra a di vi são de eli te 
nos úl ti mos anos: 64 a 67 pon tos.

Pa ra se man ter na Sé rie B, o Tri co lor 
ne ces si ta de 45 a 46 pon tos, is to é, 
mais du as vi tó ri as. Fa zen do um se- 
gun do tur no de cep ci o nan te, o ti me 
ma ra nhen se ain da te rá qua tro par ti- 
das no Cas te lão e três fo ra de ca sa. Em 
São Luís, re ce be rá Gua ra ni-SP, Cru- 
zei ro-MG, Vi la No va-GO e Bra sil de 
Pe lo tas. Em ou tros es ta dos ain da vai 
en ca rar – pe la or dem -, CRB, Náu ti co 
e Avaí. No mo men to, dos pró xi mos 
ad ver sá ri os es tão abai xo do Sam paio ( 
40 e 10 vi tó ri as), por en quan to, Cru- 
zei ro (39 pon tos e 9 vi tó ri as), e Vi la 
No va-GO (39 pon tos e 9 vi tó ri as).

Não so be
Pró xi mos jo gos
• Sam paio x Gua ra ni (em ca sa)
• Sam paio x CRB (fo ra)
• Sam paio x Bra sil-RS (ca sa)
• Sam paio x Vi la No va (ca sa)
• Sam paio x Náu ti co (fo ra)
• Sam paio x Cru zei ro (ca sa)
• Avaí x Sam paio (fo ra)

O SAMPAIO VEM DE DERROTA PARA O CORITIBA, NA ÚLTIMA RODADA DA SÉRIE B 

Cor ren do por fo ra, na bri ga pa ra ul- 
tra pas sar o Tri co lor es tá o Clu be do 
Re mo-PA, com 38 pon tos e 10 vi tó ri as. 
A ro da da 31 te rá nes ta sex ta-fei ra o jo- 
go Avaí x Cru zei ro, em Flo ri a nó po lis. 
O Vi la No va vai a San ta Ca ta ri na en- 
fren tar o Brus que, do min go (24) en- 
quan to o Re mo, por sua vez, jo ga rá no 
mes mo dia com a Pon te Pre ta, em Be- 
lém do Pa rá.

Além de cor rer o ris co de ser ul tra- 
pas sa do por Cru zei ro, Vi la No va e Clu- 
be do Re mo nes te fim de se ma na, o 
Sam paio, mes mo que ven ça o Gua ra- 
ni de Cam pi nas na pró xi ma quin ta-
fei ra (28), não sai rá da dé ci ma po si- 
ção, pois o Náu ti co já tem 44 e o CSA 
45. O ti me ala go a no jo ga nes te sá ba do 

(23), em Ma ceió, con tra o Ope rá rio-
PR, en quan to o Tim bu per nam bu ca-
no re ce be o Vas co da Ga ma, no do-
min go (24), con cluin do a tri gé si ma 
pri mei ra ro da da.

A clas si fi ca ção apon ta o Co ri ti ba na 
li de ran ça com 57 pon tos; 2º Bo ta fo go-
RJ 55; 3º Goiás 52; 4° Avaí 50; 5º CRB 
50; 6º Vas co 46. Na zo na de re bai xa- 
men to, Lon dri na 32; Vi tó ria 29; Con fi-
an ça 28; e Bra sil de Pe lo tas 20.

SECA

Gabigol chega ao maior
jejum de gols pelo Fla

GABIGOL JÁ ESTÁ A SETE PARTIDAS SEM MARCAR PELO MENGO

Aos 22 mi nu tos do se gun do tem po do jo go con tra o
Ath le ti co-PR, na úl ti ma quar ta-fei ra, em Cu ri ti ba, Ga bi- 
gol dei xou o gra ma do sen tin do do res no pé di rei to e foi
subs ti tuí do por Pe dro. O cen tro a van te de sa bou em
cam po e não te ve con di ções de se guir no jo go, au men- 
tan do a lis ta de pre o cu pa ções da co mis são téc ni ca do
Fla men go pa ra a sequên cia da tem po ra da. As sim, o ca- 
mi sa 9 igua lou o mai or je jum de gols pe lo clu be ao com- 
ple tar se te par ti das sem mar car, co mo já ha via acon te ci- 
do em 2020.

No ano pas sa do, Ga bi gol fi cou um pe río do de se te jo- 
gos sem fa zer gols de pois do re tor no das com pe ti ções
que ha vi am si do pau sa das de vi do à pan de mia do no vo
co ro na ví rus. Fo ram três me ses sem en trar em cam po e
mais três sem co lo car uma bo la na re de.

Ago ra, ao fim de 2021, Ga bi gol vi ve a mes ma se ca. Em
meio a con vo ca ções pa ra as Eli mi na tó ri as da Co pa do
Mun do e gols pe la se le ção bra si lei ra, o ca mi sa 9 não vi ve
um bom mo men to pe lo Fla men go. A úl ti ma vez em que
o ata can te co lo cou bo las na re de com a ca mi sa do clu be
foi no jo go con tra o San tos, no qual ele fez três gols.

Es tes fo ram os mai o res pe río dos sem gols do ata can- 
te, mas em 2019, ano em que che gou ao Fla men go, Ga- 
bi gol vi veu uma se ca pa re ci da após fi car sem mar car por
cin co jo gos em du as oca siões. Lo go no iní cio, quan do
es tre ou pe lo clu be, Ga bri el Bar bo sa pas sou por um mo- 
men to ruim e só foi le van tar a pla qui nha no sex to jo go
com a ca mi sa ru bro-ne gra, con tra o Ame ri ca no.

O pró xi mo com pro mis so do Fla men go é no sá ba do,
con tra o Flu mi nen se, pe lo Cam pe o na to Bra si lei ro. Pe la
Co pa do Bra sil, o ti me só vol ta rá a cam po na pró xi ma
quar ta-fei ra, quan do dis pu ta o jo go de vol ta da se mi fi- 
nal con tra o Ath le ti co-PR.

NO TJD-MA

MAC entra com Mandado de Garantia

O Ma ra nhão Atlé ti co Clu be, ain da in- 
con for ma do com a ins cri ção dos jo ga do res
que re for ça ram o Cor di no na pri mei ra par- 
ti da da se mi fi nal da Sé rie B do Cam pe o na- 
to Ma ra nhen se, dis pu ta da no úl ti mo sá ba- 
do, no Es tá dio Le an dro Sil va, em Bar ra do
Cor da, deu en tra da em um Man da do de
Ga ran tia no Tri bu nal de Jus ti ça Des por ti va
(TJD-MA), pe din do que se jam to ma das de- 
ci sões que anu lem o que clas si fi ca de “Ato
Ile gal do Sr. Hans Jo seph Ni na Höhn, vi ce-
pre si den te de com pe ti ções da Fe de ra ção
Ma ra nhen se de Fu te bol”.

O do cu men to, en ca mi nha do à pre si- 
dên cia do Ór gão, é fun da men ta do no Ar ti- 
go 88 e se guin tes do Có di go Bra si lei ro de
Jus ti ça Des por ti va (CBJD). O pre si den te do
MAC, ad vo ga do Car los Edu ar do Di as, dis se
on tem à tar de à re por ta gem de O Im par ci- 
al, acre di tar que os di rei tos do clu be se rão
re co nhe ci dos pe lo TJD. “O Ma ra nhão en- 
trou com um Man da do de Ga ran tia, en de- 
re ça do à pre si den te do TJD, por con ta do
ato abu si vo, uni la te ral, al te ra ção de da ta e,
por con sequên cia, al te ra ção de pra zo de

ins cri ção. O MAC não con cor dou com es sa
al te ra ção. A fe de ra ção não tem uma pro va
do cu men tal ou qual quer ou tra, de que o
Ma ra nhão con cor dou com is so. Por con ta
dis so, o clu be en trou com um pe di do de
anu la ção do jo go de sá ba do pas sa do e a
sus pen são da par ti da do sá ba do que vem,
ago ra. Tam bém en trou na Pro cu ra do ria
Ge ral com uma No tí cia de In fra ção, por en- 
ten der que os jo ga do res Edre am, Hil ti nho,
Chi co Ba la e Ca cá jo ga ram ir re gu la res, por- 
que só apa re ce ram no BID no dia 15/10”,
de cla rou o di ri gen te ma que a no.

A ex pec ta ti va é que a pre si dên cia do TJD
de ci da so bre a ques tão ain da nes ta sex ta-
fei ra. Car los Edu ar do es tá oti mis ta, por en- 
ten der que a me di da to ma da pe la Fe de ra- 
ção Ma ra nhen se de Fu te bol be ne fi ci ou, ir- 
re gu lar men te, a equi pe do in te ri or, o Cor- 
di no, que uti li zou os atle tas e ven ceu por 1
a 0.

A FMF já apre sen tou sua ver são, afir- 
man do o con trá rio, ou se ja, te ria si do tu do
de acor do com o pró prio re gu la men to da
com pe ti ção. (N.P)

BRASILEIRÃO

CBF decide liberar áudios do VAR
Os diá lo gos dos juí zes com a equi pe de

ar bi tra gem de ví deo se rão di vul ga dos pe la
CBF. O ge apu rou que in te gran tes da Co- 
mis são de Ar bi tra gem já se reu ni ram pa ra
de fi nir o pro to co lo de di vul ga ção dos áu- 
di os. A no vi da de va le rá pa ra os jo gos da
Sé rie A e en tra rá em vi gor na 31ª ro da da
da com pe ti ção, que co me ça rá no dia 10
de no vem bro.

A de ci são é do pre si den te in te ri no da
en ti da de, Ed nal do Ro dri gues. Ele subs ti- 
tui Ro gé rio Ca bo clo, afas ta do do co man- 
do da en ti da de por 21 me ses por as sé dio
se xu al e as sé dio mo ral a uma fun ci o ná ria
da en ti da de. Ca bo clo ne ga as acu sa ções.

Na úl ti ma ro da da do Bra si lei ro, di ri- 
gen tes de Atlé ti co-MG e Fla men go re cla- 
ma ram das fa lhas dos ár bi tros mes mo
com a aju da do VAR. Na se ma na pas sa da,
o pre si den te do Ga lo, Sér gio Co e lho, pe- 
diu a di vul ga ção dos áu di os.

A in ten ção da CBF é dar aos tor ce do res
e di ri gen tes mais trans pa rên cia nas de ci- 
sões do VAR.

A CBF se gue o exem plo da Con me bol,
que des de 2019 di vul ga os diá lo gos do
VAR nas par ti das vá li das por Li ber ta do res,
Sul-Ame ri ca na e Eli mi na tó ri as. A en ti da- 
de li be ra os áu di os nos di as se guin tes aos
jo gos. O VAR co me çou a ser usa do em

com pe ti ções na ci o nais em 2018. Des de
en tão, a CBF se re cu sa va a di vul gar os diá- 
lo gos en tre os ár bi tros du ran te os jo gos. A
en ti da de abria ex ce ções e mos tra va aos
di ri gen tes dos clu bes em am bi en te pri va- 
do as con ver sas dos juí zes nos lan ces po- 
lê mi cos.

A CBF ar gu men ta va que se guia de ter- 
mi na ção da Fi fa. Em fe ve rei ro de 2020, a
In ter na ti o nal Fo ot ball As so ci a ti on Bo ard
(IFAB) proi biu a di vul ga ção de con ver sas
en tre ár bi tros, as sis ten tes e ope ra do res do
VAR du ran te as par ti das.

No do cu men to emi ti do pe la en ti da de
que re gu la as re gras do jo go, quem di vul- 
gar os diá lo gos es ta rá agin do “em des- 
cum pri men to com o pro to co lo do VAR co- 
mo de fi ni do nas Re gras do Jo go”. An tes
des sa de ter mi na ção, a Fi fa já di vul gou áu- 
di os do VAR.

Um dos pe di dos aten di dos foi da pró- 
pria CBF, que re cla mou do gol so fri do pe la
Se le ção na es treia na Co pa do Mun do de
2018, con tra a Suí ça. No lan ce, Mi ran da se
cho cou com um ad ver sá rio e pe diu fal ta.
No ví deo di vul ga do pe la Fi fa após o en cer- 
ra men to da pri mei ra fa se, os mem bros da
equi pe de VAR di zem que “há um con ta to
mui to, mui to le ve”, e de pois que “não é
fal ta” de Züber em Mi ran da.

São Luís, sexta-feira, 22 de outubro de 2021
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O Museu de Alcântara está participando do 1º Concurso de Estampas & Museus voltado
a estudantes e profissionais ligados à arte, à moda e ao design

ARTE

Museu de Alcântara
participa de concurso

O
Ins ti tu to Bra si lei ro de Mu- 
seus re a li za o 1º Con cur so 
de Es tam pas & Mu seus vol- 
ta do a es tu dan tes e pro fis si- 

o nais li ga dos à ar te, à mo da e ao de- 
sign.

Se rão pre mi a dos dois con jun tos de 
es tam pa por mu seu. O pra zo de ins- 
cri ção se en cer ra no dia 18 de no vem- 
bro de 2021. As ins cri ções são gra tui- 
tas. O cer ta me vai pre mi ar dois con- 
jun tos de es tam pas por mu seu.

O pri mei ro lu gar vai 

re ce ber R$ 5 mil re ais e 

o se gun do lu gar R$ 2,5 

mil, per fa zen do um 

to tal de 20 prê mi os, no 

mon tan te de R$75 mil 

re ais. Ca da can di da to

SERÃO PREMIADOS DOIS CONJUNTOS DE ESTAMPA POR MUSEU

po de rá re ce ber até dois 

prê mi os.

A ins cri ção se rá fei ta por meio do 
en vio de men sa gem pa ra o email con- 
cur so es tam pas@mu seus.gov.br e, 
ane xos ao e-mail, o tra ba lho de de sign 
e os se guin tes do cu men tos de vi da- 
men te pre en chi dos e as si na dos no 
for ma to pdf  – Ane xo I – For mu lá rio de 
Ins cri ção , Ane xo II – De cla ra ção de 
Au to ria e Ine di tis mo, Ane xo IV – Ter- 
mo de Ces são de Di rei tos Au to rais de 
Obra In di vi du al.

Além da cri a ção de es tam pas ins pi- 
ra das em pe ças do acer vo e de ta lhes 
ar qui tetô ni cos de 7 mu seus do Ibram 
– Mu seu da Abo li ção, Mu seu de Ar te 
Sa cra da Boa Mor te, Mu seu Ca sa His- 

tó ri ca de Al cân ta ra, Mu seu Cas tro 
Maya, Mu seu Im pe ri al, Mu seu La sar 
Se gall, Mu seu Vil la Lo bos – o edi tal in- 
clui a pre mi a ção em uma ca te go ria 
es pe ci al des ti na da a ce le brar os 100 
anos do Mu seu His tó ri co Na ci o nal, os 
85 anos do Mu seu Na ci o nal de Be las 
Ar tes e os 70 anos do Mu seu Vic tor 
Mei rel les.

O pro pó si to da ini ci a ti va é di fun dir 
o po ten ci al dos acer vos dos mu seus 
bra si lei ros co mo fon te de ins pi ra ção 
pa ra os de mais seg men tos da eco no- 
mia cri a ti va e en ga jar os ta len tos do 
se tor no de sen vol vi men to de pro du- 
tos ins pi ra dos nos acer vos dos mu- 
seus Ibram.

Even tu ais dú vi das so bre o con cur- 
so po dem ser di ri mi das por meio do 
e-mail ccp@mu seus.gov.br ou pe lo 
what sapp (61) 98265-0981.

GLOBOPLAY

Verdades Secretas 2
faz sucesso na estreia

A TRAMA DE WALCYR CARRASCO VOLTOU MAIS OUSADA AINDA

A es treia da se gun da tem po ra da de “Ver da des Se cre- 
tas”, no Globoplay, foi o as sun to mais co men ta do do
Twit ter na noi te des ta quar ta-fei ra. Os in ter nau tas re- 
per cu ti ram prin ci pal men te as ce nas mais ou sa das da
tra ma de Walcyr Car ras co, que foi pro du zi do du ran te a
pan de mia. É a pri mei ra no ve la pro du zi da ori gi nal men- 
te pa ra pa ra a pla ta for ma de stre a ming.

Com mui tas ce nas de se xo e clas si fi ca ção etá ria de 18
anos, a his tó ria pro ta go ni za da por An gel (Ca mi la Quei- 
roz) e Gi o van na (Agatha Mo rei ra) já ha via re per cu ti do
no do min go quan do foi li be ra do o trai ler fi nal da tra- 
ma. Foi pos sí vel ob ser var que An gel vol ta a se pros ti tuir,
Gi o van na as su me uma fi gu ra vin ga ti va após mor te do
pai, Alex (Ro dri go Lom bar di). Ce na de se xo gay di vul ga- 
da por Rai ner Ca de te tam bém já ha via mo vi men ta do a
web.

Na web, Ro mu lo Es tre la foi um dos ato res mais co- 
men ta dos. Na pe le de um in ves ti ga dor, ele en trou nes ta
tem po ra da da no ve la, as sim co mo Ga bri el Bra ga Nu nes,
Íca ro Sil va, Eri ka Ja nu za, Jo nathan Aze ve do, Johnny
Mas sa ro, Ro dri go Pan dol fo e Bru no Mon ta le o ne.

“Quem es tá ven do Ver da des Se cre tas ago ra no
Globoplay?”, per gun tou o Ro mu lo na web. “Vo cê vai ter
que pa gar meu car di o lo gis ta”, res pon deu um se gui dor.

A ri va li da de en tre as per so na gens das atri zes Agatha
Mo rei ra e Ca mi la Quei roz tam bém re per cu tiu nas re des
so ci ais, as sim co mo o re tor no de Visky, per so na gem de
Rai ner Ca de te.

Con fi ra a pro gra ma ção des te úl ti mo dia:

ESCOLA DE GASTRONOMIA

Restaurante Week encerra nesta sexta

ENTRE OS PALESTRANTES ESTÁ O CHEF JÚNIOR MARINHO, PARTICIPANTE DO MESTRE DO SABOR

Ter mi na nes ta sex ta-fei ra (22) o Res tau- 
ran te We ek, even to que tem pro mo vi do co- 
nhe ci men to pa ra os pro fis si o nais do ra mo
de Gas tro no mia. O even to é on li ne e uma
pro mo ção da Es co la de Gas tro no mia do
Se nac.

Se guin do o com pro mis so em apoi ar e
im pul si o nar o mer ca do de ba res e res tau- 
ran tes, de apro xi mar em pre sá ri os de ali- 
men ta ção e be bi das de di fe ren tes re giões
do Bra sil e dis se mi nar idei as ino va do ras
que fi ze ram a di fe ren ça no mo men to de
pan de mia, o Se nac reú ne pro fis si o nais re- 
no ma dos que com par ti lham su as his tó ri as
e ex pe ri ên ci as.

En tre os pa les tran tes, no mes co mo Jú ni- 
or Ma ri nho, An dré Luís Pa ren te, Da ni lo Ra- 
mos Men des, Pau lo Hen ri que Fe lí cio, Bru- 
no Sil va, Adri a na Re gi na, Je a ne de Sou za e
Luís Fe li pe. A pro gra ma ção é gra tui ta e es tá
sen do trans mi ti da pe lo ca nal do Se nac no

Youtube (youtube.com /se nac goi as).
O Res tau ran te We ek é uma das ações

pre vis tas no Pla no Di re tor de Gas tro no mia
2021 e foi pen sa do e ela bo ra do por on ze es- 
ta dos que com põem o Nú cleo Nor te Cen- 
tro-Oes te: Goiás, Dis tri to Fe de ral, Ama zo- 
nas, Ma to Gros so, Ma to Gros so do Sul, Pa- 
rá, Ama pá, Ro rai ma, Rondô nia, Acre e To- 
can tins.

22 de ou tu bro
20h – Li ve – Re cri an do Car dá pi os
Su per li ve Re cri an do Car dá pi os, com a

par ti ci pa ção de 4 ins tru to res de gas tro no- 
mia do Se nac que vão dar di cas de mon ta-
gem e re for mu la ções de car dá pi os e mui to
mais.

Du ran te a li ve se rá dis po ni bi li za do e um
e-bo ok com di cas pa ra mon ta gem de car- 
dá pi os.

Os po de res da Mu lher-Ma ra vi lha

Mu lher-Ma ra vi lha além dos qua dri nhos

Mu lher-Ma ra vi lha e o fe mi nis mo

HEROÍNA HISTÓRICA

Mulher-Maravilha completa 80 anos

Cri a da du ran te a Se gun da Guer ra Mun- 
di al e ado ta da co mo íco ne da cul tu ra pop,
a Mu lher-Ma ra vi lha, su per-he roí na da
DC, che ga aos 80 anos com mui ta his tó ria
pa ra con tar. A ama zo na, que sur giu nos
qua dri nhos, já par ti ci pou de fil mes e sé ri- 
es e foi eter ni za da no ima gi ná rio co le ti vo.

O dia 21 de ou tu bro de 1941 foi o pri- 
mei ro da Mu lher-Ma ra vi lha na DC Co- 
mics. A per so na gem de bu tou na re vis ta
All Star Co mics #8, com a his tó ria In tro du- 
cing Won der Wo man. Des de en tão, a Prin- 
ce sa Di a na de Themyscira – uma ilha pa- 
ra di sía ca –, co nhe ci da pe la iden ti da de ci- 
vil de Di a na Prin ce, nun ca per deu seu es- 
pa ço nas his tó ri as da DC e nos co ra ções
dos fãs.

A Mu lher-Ma ra vi lha é um dos mem- 
bros fun da do res da Li ga da Jus ti ça e tem
su per for ça, su per ve lo ci da de, re fle xos
apu ra dos e re sis tên cia in co mum. Co mo
se não fos se su fi ci en te, a he roí na ain da
voa. Além de to das es sas cre den ci ais, Di a- 
na ain da é su pe rin te li gen te — Ate na,
Deu sa da Sa be do ria, lhe con ce deu in te li- 
gên cia aci ma do nor mal e o po der da es- 
tra té gia. E ela ain da tem a be le za da deu sa
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O IMPARCIAL NA MOSTRA
DE JORNAIS CENTENÁRIOS 
DO BRASIL E DE PORTUGAL

 Patrícia Freire gerente  administrativa/financeira  de O Imparcial, Douglas Cunha, Pres. Sindicato dos 
Jornalistas de São Luís e o jornalista Pedro Freire, Diretor-Presidente do Jornal O Imparcial, conferindo o 
destaque deste matutino na mostra “Jornais Centenários do Brasil e Portugal”.

Em cartaz e aberta ao públi-
co gratuitamente a exposição 
“Jornais Centenários do Brasil 
e Portugal: Um Legado Cultu-
ral”. Que reúne dois séculos de 
história através das capas de 54 
jornais impressos, sendo 36 de 
Portugal e 18 do Brasil. A ex-
posição está no Salão “Casa de 
Portugal”, no segundo andar do 
Convento das Mercês, no Cen-
tro de São Luís.

Essa exposição consolida a 
importância dos jornais impres-
sos como alicerces da demo-
cracia. Trata-se da promoção 
conjunta da Associação Portu-
guesa de Imprensa; Associação 
de Imprensa de Pernambuco; 
Vice-Consulado de Portugal em 
Belém; Camões Portugal / Ins-
tituto da Cooperação e da Lín-

gua; Consulado Honorário de 
Portugal em São Luís e da So-
ciedade Humanitária 1º de De-
zembro; com apoio do Conselho 
da Comunidade Luso Brasileira 
do Maranhão.

 A primeira exposição, so-
mente com jornais portugue-
ses aconteceu em Portugal em 
2018, promovida pela Associação 
Portuguesa de Imprensa.  Em 
2019, a Associação da Imprensa 
de Pernambuco, trouxe a mos-
tra para o Brasil; ampliando-a 
com a inserção de jornais bra-
sileiros. E aqui em São Luís, a 
mostra pode ser visitada até o 
dia 19.11, sempre de segunda à 
sexta, das 8h às 17h no Convento 
das Mercês. Detalhe: O jornal O 
Imparcial representa a impren-
sa maranhense se na mostra.

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

City Tour é saúde

A Se cre ta ria de Es ta do do Tu ris mo, em
par ce ria com a Ca sa de Apoio do Hos pi tal
Ge ral Tarquí nio Lo pes Fi lho, re a li zou nes ta
quar ta-fei ra (20) mais um ro tei ro gui a do pa-
ra gru po de pa ci en tes e acom pa nhan tes que
es tão em tra ta men to on co ló gi co em São
Luís. In for ma ção, cul tu ra, his tó ria e la zer, es-
se é o ob je ti vo do City Tour pe la ca pi tal ofe- 
re ci do pe lo Cen tro de Aten di men to ao Tu ris- 
ta (CAT) em se tem bro e em ou tu bro. 

Sesc em Imperatriz

O mu ni cí pio de Im pe ra triz ga nha rá sua
pri mei ra Uni da de Sesc. Nes ta sex ta (22), a
en ti da de, que com põe o Sis te ma Fe co mér- 
cio, lan ça rá o edi tal de li ci ta ção pa ra a con- 
tra ta ção de ser vi ços de obras e en ge nha ria
pa ra a cons tru ção des se gran de em pre en di- 
men to com es pa ços pa ra o de sen vol vi men to
de tra ba lhos nas áre as de edu ca ção, saú de,
cul tu ra, la zer e as sis tên cia. O even to acon te-
ce rá no Pa lá cio do Co mér cio,  às 16h.

Num ba te-pa po com Zé Pe rei ra
Go dão (Com pa nhia Bar ri ca), o se cre -
tá rio de Es ta do da Cul tu ra, An der son
Lin do so, pe diu aten ção de to da a ca -
deia pro du ti va des te seg men to pa ra
o re sul ta do dos edi tais da Lei Al dir
Blanc no Ma ra nhão (Lei 14.017/20).
No úl ti mo dia 5, a Se cre ta ria de Es ta -
do da Cul tu ra (Sec ma) di vul gou os
re sul ta dos de mais oi to edi tais da
LBA, que es tão dis po ní veis no si te da
Sec ma (cul tu ra.ma.gov.br) com pro -
pos tas ar tís ti cas ha bi li ta das em Co -
ne xão Ar te sa na to, Co ne xão Ga mes,
Co ne xão Mú si ca, Co ne xão Li te ra tu ra
e Pro je tos. Tam bém fo ram di vul ga -
dos os re sul ta dos pre li mi na res dos
edi tais Co ne xão Au di o vi su al, Co ne -
xão Te a tro e Cir co e Co ne xão Ar tes
Plás ti cas.

O na da dor ma ra nhen -
se Fre de ri co Cas tro es -
tá pron to pa ra mais
um de sa fio. Nes te fim
de se ma na (23 e 24), o
atle ta, que con ta com 
pa tro cí nio do go ver no
do Es ta do por meio da
Lei de In cen ti vo ao Es -
por te, re pre sen ta o
Ma ra nhão no 39º Tro -
féu In ter na ci o nal En ri -
co Me ro ni, com pe ti ção
que ocor re rá em Mi lão,
na Itá lia. Fred vai com -
pe tir nas pro vas dos
50m e 100m bor bo le ta.

Com um com pi la do de
po e mas, ba ti za do de
Hai cais de Amor, o jo -
vem po e ta ma ra nhen -
se Wil la me Bel fort, só
tem fa tu ra do re co nhe -
ci men to e ale gria. Re -
cen te men te, con quis -
tou um es pa ço en tre os
ven ce do res do Con cur -
so Na ci o nal Po e tas
Bra si lei ros Con tem po -
râ ne os 2021, pro mo vi -
do pe la Edi to ra Per so -
na (PR), e que cul mi na
em uma co le tâ nea com
os tex tos dos au to res
se le ci o na dos. 

Gastronomia e turismo

Por ini ci a ti va da Co mis são de Re la ções Ex te- 
ri o res do Se na do Fe de ral, em par ce ria com o Se- 
brae e a As so ci a ção Bra si lei ra de Di ri gen tes do
Sis te ma Se brae – ABA SE, acon te ce de 26 a 28 de
ou tu bro, em Bra sí lia (DF) o ci clo “In ter na ci o na- 
li za ção da Eco no mia Cri a ti va, da Gas tro no mia e
do Tu ris mo co mo in du to res do De sen vol vi men- 
to Re gi o nal – Re gião Nor des te”. A pro gra ma ção
in clui uma Mos tra In ter na ci o nal de Ar te sa na to
(26 a 28 de ou tu bro), uma ses são es pe ci al no
ple ná rio, no dia 28, às 10h, e uma Mos tra Gas- 
tronô mi ca, no Res tau ran te Se nac, do Se na do.

Encontro com adolescentes

Alu nos do Cen tro de En si no Pau lo Frei re, es-
co la pú bli ca da re de es ta du al lo ca li za da no bair- 
ro Con jun to Ha bi ta ci o nal Tu ru, em São Luís,
par ti ci pa ram da ati vi da de “En con tro de Vi das:
diá lo go en tre pro mo to res de jus ti ça e ado les-
cen tes”, re a li za da na ma nhã des ta quin ta-fei ra,
21, no Cen tro Cul tu ral do Mi nis té rio Pú bli co do
Ma ra nhão. Além da ro da de con ver sa com
mem bros do MP MA, pro mo vi da no au di tó rio
do Cen tro Cul tu ral, os 21 es tu dan tes do 1º ano
do en si no mé dio, par ti ci pa ram de ofi ci nas de
pin tu ra e ce râ mi ca.

Turismo e natureza

O Mi nis té rio do Tu ris mo aca ba de lan çar a
cam pa nha pro mo ci o nal “Tu ris mo em Na tu re- 
za”, que bus ca evi den ci ar o seg men to na re to- 
ma da das ati vi da des tu rís ti cas e re tra tar a im- 
por tân cia do tu ris mo cons ci en te, res pon sá vel e
se gu ro. 

A ideia é ins pi rar os bra si lei ros a co nhe ce rem
as be le zas do pró prio país. A cam pa nha, que
tem co mo slo gan “Vi a je pe lo Bra sil. Gi gan te pe la
pró pria na tu re za”, des ta ca des ti nos co mo, por
exem plo, a Cha pa da dos Gui ma rães (MT) e os
Len çóis Ma ra nhen ses (MA). 

Pra curtir

A So ci e da de Re cre a -
ti va Fa ve la do Sam ba
co me mo ra, na pró xi -
ma ter ça-fei ra (26),
70 anos de ati vi da des
com ex ten sa pro gra -
ma ção fes ti va.

Se gun do o pre si den te
da Fa ve la, Eu cli des 
Mo rei ra Ne to, o mo -
men to é mui to di fí cil,
pois os gru pos do
cam po de cul tu ra po -
pu lar es tão so fren do
mui to com a fal ta de
re cur sos fi nan cei ros.

Já em São Pau lo, vai
ter car na val sim e as
Es co las de Sam ba
co me ça ram na quar -
ta-fei ra (20) as ven -
das pa ra 2022 pa ra o
pú bli co. A bi lhe te ria
vir tu al abriu nos si tes
da Li ga-SP, da ALK
Li ve En ter tain ment e
da Even tim.

Em 2022, os des fi les
das es co las de sam ba
no sam bó dro mo do
Anhem bi es tão pre -
vis tos pa ra acon te cer
nos di as 25, 26, 27 e
28 de fe ve rei ro e, no
dia 5 de mar ço,
o Des fi le das Cam -
peãs.

Che gou a ho ra de co -
nhe cer o gran de
cam peão da se gun da
edi ção da Co pa San ta
Inês de Fu te bol Ama -
dor, ini ci a ti va pa tro ci -
na da pe lo go ver no do
Es ta do e pe las Dro -
ga ri as Glo bo, por
meio da Lei de In cen -
ti vo ao Es por te.

Nes te do min go (24), o
Cam po do São Be ne -
di to se rá pal co pa ra o
du e lo de ci si vo en tre
as equi pes do Flu mi -
nen se e do Amé ri ca
Sab bak. 
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Flávio Dino  é eleito
para compor a Academia
Maranhense de Letras 

O governador Flávio Dino (PSB) é o novo integrante da Academia Mara-
nhense de Letras (AML). Ele foi eleito nesta quinta-feira (21) para ocupar a 
cadeira de número 32, que tem como patrono Vespasiano Ramos e era ocu-
pada até 2020 por Sálvio Dino, pai do novo acadêmico. O resultado da elei-
ção foi proclamado por volta das 17h30.  

O governador recebeu 25 dos 36 votos, enquanto seu principal concor-
rente José Rossini Corrêa ficou com nove; Antônio Guimarães, com um; e 
houve ainda um voto em branco.

 


