
A cada quatro anos – sempre nas eleições gerais – o PT vive um Deus nos acuda, de cuja realidade estonteante só sobra espaço para 
acomodação depois de empossados os eleitos. No Maranhão, por exemplo, o PT já aparece disputado por pelo menos dois pré-candidatos 

a governador – Carlos Brandão (PSDB) e Weverton Rocha (PDT), além de outra corrente que alimenta o desejo de lançar o secretário 
estadual de Educação, Felipe Camarão, uma das mais novas fi liações de peso da legenda, à sucessão de Flávio Dino em 2022.
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O Centro Cultural Vale Maranhão realizará, 
de 26 a 28 de outubro e de 3 a 5 de novembro, 
duas ofi cinas de confecção da indumentária 
de um dos personagens mais emblemáticos do 
São João do Maranhão: o cazumba. PÁGINA 10

Lentamente, as nuvens come-
çam a se dissipar no mercado de 
aviação.   PÁGINA 2
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As relações do PT do Maranhão 
e a eleição para governador

AS PONTAS DA ESTRELA

MAIS VIAGENS

Indiscutível que a sociedade maranhense fi cou estarrecida com a decisão de dois 
desembargadores do Tribunal de Justiça ao salvarem, na mesma semana, o sena-
dor Weverton Rocha (PDT) e o deputado Federal Josimar de Maranhãozinho (PL) 
da guilhotina judicial. Mais do que deixarem perplexos toda a opinião pública 
pelas ousadias diante dos incontestáveis fatos evidentes nos processos, os dois 
funcionários públicos do alto escalão determinam a certeza que basta ser pode-
roso, com advogados de excelências reconhecidas, para o alongamento dos emi-
nentes julgamentos.

Estarrecidos
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Felipe Klamt

Com avanço da 
vacinação, cresce 

a demanda por 
viagens aéreas

Boi da Floresta de Mestre 
Apolônio promove ofi cina de 
confecção da indumentária 

de cazumba

Maranhão deverá investir R$ 2,15 bilhões até 2035 em abastecimento de água

Seap abre três certames a 
partir desta segunda

Os maranhenses 
do futebol asiático

32 anos de arte, 
cultura e história
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O Auxílio Brasil deverá ser ampliado para 17 milhões de beneficiários, começando a ser
pago em novembro com um valor mínimo médio de R$ 400 por família

AUXÍLIO BRASIL

“Não faremos nenhuma
aventura”, diz Bolsonaro

E
m pro nun ci a men to ao la do 
do mi nis tro da Eco no mia 
Pau lo Gue des, o pre si den te 
Jair Bol so na ro ar gu men tou 

que o agra va men to da in fla ção, em 
de cor rên cia da pan de mia, pi o rou a 
con di ção de vi da das pes so as mais 
po bres e, por is so, o go ver no de ci diu 
au men tar o va lor do pro gra ma Au xí lio 
Bra sil, su ces sor do Bol sa Fa mí lia.

“Agra vou-se a ques tão da in fla ção 
che gan do aos dois dí gi tos. Is so não é 
ex clu si vo do Bra sil, o mun do to do vi ve 
es se pro ble ma, co mo o Rei no Uni do, 
por exem plo, a Eu ro pa qua se co mo 
um to do. Acom pa nha mos o au men to 
de pre ço nos Es ta dos Uni dos. E o Bra- 
sil é um dos paí ses que, na eco no mia, 
é um dos que me nos es tá so fren do”, 
des ta cou o pre si den te em dis cur so na 
se de do Mi nis té rio da Eco no mia, na 
tar de da úl ti ma sex ta (22).

“Ago ra, con tu do, tem uma mas sa 
de pes so as que são os mais ne ces si ta- 
dos. Ho je em dia, em tor no de 16 mi- 
lhões de pes so as, que es tão no Bol sa 
Fa mí lia, cu jo tic ket mé dio es tá na ca sa 
dos R$ 192. E a gen te vê es se va lor 
com ple ta men te in su fi ci en te pa ra o 
mí ni mo. As sim sen do, com res pon sa- 
bi li da de, ví nha mos es tu dan do há me- 
ses es sa ques tão, on de che gou-se a 
um va lor. Dei xo mui to cla ro a to dos os 
se nho res: es se va lor, de ci di do por nós, 
tem res pon sa bi li da de. Não fa re mos 
ne nhu ma aven tu ra. Não que re mos 
co lo car em ris co na da no to can te à 
eco no mia”, acres cen tou.

Gue des e Bol so na ro fi ze ram um 
pro nun ci a men to à im pren sa, após a

 PRESIDENTE DISSE QUE O BRASIL, NA ECONOMIA, É UM DOS QUE MENOS ESTÁ SOFRENDO

re per cus são ne ga ti va do re a jus te no 
pro gra ma, que vai de man dar re cur sos 
ex tras além do que per mi te a re gra do 
te to de gas tos. De acor do com o go- 
ver no fe de ral, o Au xí lio Bra sil de ve rá 
ser am pli a do pa ra 17 mi lhões de be- 
ne fi ciá ri os, co me çan do a ser pa go em 
no vem bro com um va lor mí ni mo mé- 
dio de R$ 400 por fa mí lia, até o fi nal do 
ano que vem. Des se va lor, R$ 100 cor- 
res pon dem ao apor te ex tra fo ra do te- 
to.

Des de que foi anun ci a do, o re a jus te 
do pro gra ma, que exi gi rá R$ 30 bi- 
lhões em re cur sos ex tras que ex ce dem 
o li mi te fis cal, cau sou atri tos den tro 
da área econô mi ca do go ver no e ge- 
rou crí ti cas de se to res econô mi cos co- 
mo o mer ca do fi nan cei ro.

On tem (21), o se cre tá rio es pe ci al 
do Te sou ro e Or ça men to, Bru no Fun- 
chal, e o se cre tá rio do Te sou ro Na ci o- 
nal, Je fer son Bit ten court, pe di ram 
exo ne ra ção de seus car gos. Re cen te-
men te, Fun chal e Bit ten court ha vi am 
se ma ni fes ta do con trá ri os a quais- 
quer me di das que fle xi bi li zem o te to 
fe de ral de gas tos, se ja pa ra re no var o 
au xí lio emer gen ci al, se ja pa ra am pli ar 
o Bol sa Fa mí lia e cri ar o Au xí lio Bra sil.

A cri se po lí ti ca re per cu tiu ne ga ti va- 
men te nos ne gó ci os da Bol sa de Va lo-
res (B3), que che ga ram a re gis trar 
que da de 4% pe la ma nhã, mas me lho- 
rou du ran te a tar de. Já o dó lar co mer-
ci al che gou a ba ter em R$ 5,73, cain do 
de pois pa ra R$ 5,65 ao lon go da tar de.

ELEIÇÕES 2022

Pacheco é anunciado candidato à presidência pelo PSD

RODRIGO PACHECO DEIXOU O DEM PARA SE FILIAR AO PSD “ESTOU MUITO FELIZ COM A VINDA AO PSD, COM ESSE CONVITE QUE RECEBI”

O pre si den te do Se na do, Ro dri go
Pa che co, foi con fir ma do pe lo pre si- 
den te na ci o nal do PSD, Gil ber to Kas- 
sab, co mo o can di da to da si gla pa ra a
cor ri da pre si den ci al nas elei ções de
2022. O anún cio ocor reu du ran te o
en con tro re gi o nal da le gen da no Rio
de Ja nei ro nes te sá ba do (23/10). Em
cli ma de co me mo ra ção, o en con tro
con tou com show do sam bis ta Du du
No bre e da ba te ria da Aca dê mi cos da
Ro ci nha.

“Dia 27 nós va mos ter um mo men- 
to mui to im por tan te pa ra o par ti do.
Nós te re mos a fi li a ção de um che fe de
po der, do pre si den te do Con gres so
Na ci o nal. Mais do que is so, te re mos a
fi li a ção de um ser hu ma no ge ne ro so,
qua li fi ca do, ge ne ro so e pre pa ra do,
que nos úl ti mos seis anos mos trou
que tem ta len to pa ra a vi da pú bli ca”,
dis se Kas sab. A fi li a ção de Pa che co es- 
tá mar ca da pa ra quar ta-fei ra no Me- 
mo ri al JK, em Bra sí lia.

Re la tan do a jor na da pro fis si o nal do
Se na dor, re la tou que ele dei xou a car- 

rei ra de ad vo ga do por que ti nha o so- 
nho de in gres sar na vi da pú bli ca e que
Pa che co “só não se rá can di da to a pre- 
si den te da Re pú bli ca se não qui- 
ser”, emen dan do ter cer te za de que
“ele não vai se ne gar a cum prir es sa
mis são”.

“Seu de sem pe nho foi tão ex tra or di- 
ná rio que o cre den ci ou a as pi rar o Se- 
na do por Mi nas Ge rais e se ele geu co- 
mo o mais vo ta do de MG. Em dois
anos se tor na pre si den te do Con gres- 
so, do Se na do. Ele mos trou ao lon go
da sua vi da, or ga ni za ção, dis ci pli na,
in te li gên cia, bom pro fis si o nal, res pei- 
ta do por to dos e in ques ti o na vel men- 
te, não há nin guém no país que ques- 
ti o ne o seu ta len to pa ra a vi da pú bli ca
e pa ra a po lí ti ca. Es sa é a ra zão, Ro dri- 
go, do or gu lho imen so de es tar fa zen- 
do a sua fi li a ção na quar ta”, acres cen- 
tou.

“Te nho di to sem pre que o PSD vai
ter um can di da to à pre si dên cia da Re- 
pú bli ca e vai ter. O Ro dri go, vai se fi li ar
na quar ta-fei ra e ele só não se rá o nos- 

so can di da to a pre si den te da Re pú bli- 
cas se não qui ser. Mas eu con fio mui to
no seu es pí ri to pú bli co e te nho cer te- 
za ab so lu ta que após re fle tir com sua
fa mí lia, com seus ami gos, com pa- 
nhei ros e, ago ra, a par tir de quar ta
com seu par ti do, ele não vai se ne gar a
cum prir es sa mis são ao la do de di ver-
sos com pa nhei ros que vão es tar com
ele no pa lan que”.

Kas sab dis se ain da que o se na dor
mi nei ro tem to das as con di ções de
ven cer as elei ções de 2022 e que o PSD
e seus no vos com pa nhei ros es tão
pron tos pa ra abra çar o pro je to.

Já Pa che co, dis se es tar fe liz com o
con vi te de fi li a ção da si gla “Se hou-
ves se al gu ma dú vi da de mi nha par te
so bre a fi li a ção ao PSD, o po vo do Rio
de Ja nei ro ex tir pou qual quer dú vi da
com o even to de ho je. Es tou mui to fe- 
liz com a vin da ao PSD, com es se con- 
vi te que re ce bi”. Pa che co, dei xou o
DEM pa ra se fi li ar ao PSD. O anún cio
foi fei to em sua con ta no Twit ter nes te
fim de se ma na.

ACORDO COM MP-SP

Prevent se compromete
a vetar “kit  covid”

O TERMO LIVRA A OPERADORA DE UMA EVENTUAL AÇÃO CIVIL

A Pre vent Se ni or as si nou o Ter mo de Ajus ta men to de
Con du ta (TAC) pro pos to pe lo Mi nis té rio Pú bli co de São
Pau lo em que se com pro me te a ve tar o uso off-la bel do
‘kit-co vid’ e a re a li za ção de pes qui sas in ter nas com re- 
mé di os ine fi ca zes con tra o no vo co ro na ví rus.

A ope ra do ra de saú de é acu sa da de ad mi nis trar me di- 
ca men tos co mo clo ro qui na, hi dro xi clo ro qui na e in ver- 
mec ti na sem o con sen ti men to dos pa ci en tes e de es con- 
der ocor rên ci as de mor tes.

O ad vo ga do Aris ti des Za ca rel li Ne to, que re pre sen ta
os ir mãos Fer nan do e Edu ar do Par ril lo, do nos da em- 
pre sa, se reu niu nes ta tar de com o pro mo tor de Jus ti ça
Arthur Pin to Fi lho, res pon sá vel pe la in ves ti ga ção na es- 
fe ra cí vel, pa ra se lar o acor do. Eles sen ta ram à me sa exa- 
ta men te uma se ma na após o MP ofe re cer o TAC.

Za ca rel li dis se que o TAC ‘não pro duz pro va e mui to
me nos ad mi te cul pa’. De acor do com o ad vo ga do, o ob- 
je ti vo da as si na tu ra foi ‘apro xi mar e dar mais voz aos co- 
la bo ra do res e be ne fi ciá ri os’. “A em pre sa é só li da e sai rá
ain da mais for te des te mo men to”, afir mou.

O ter mo li vra a ope ra do ra de uma even tu al ação ci vil
pú bli ca pe la con du ta na pan de mia. A mul ta em ca so de
cum pri men to va ria de acor do com a cláu su la en tre R$
10 mil e R$ 100 mil por ocor rên cia.

“É ina cre di tá vel que ain da ho je no Bra sil se dis cu ta a
efi cá cia do kit-co vid. O TAC é um avan ço mui to gran de
pa ra mos trar que es ses me di ca men tos não são mais
acei tos na me di ci na mo der na”, de fen deu o pro mo tor
Arthur Pin to Fi lho após a as si na tu ra do acor do.

AVANÇO DA VACINAÇÃO

Cresce a demanda por
viagens aéreas

QUEDA DAS RESTRIÇÕES EM PAÍSES TAMBÉM CONTRIBUIU

Len ta men te, as nu vens co me çam a se dis si par no
mer ca do de avi a ção. En tre ja nei ro e se tem bro des te ano,
os bra si lei ros gas ta ram US$ 3,3 bi lhões em vi a gens in- 
ter na ci o nais. Des de 2004, se gun do da dos di vul ga dos di- 
vul ga dos  pe lo Ban co Cen tral (BC), es se va lor não era tão
bai xo. Re pre sen ta uma que da de 25% com pa ra do ao
mes mo pe río do do ano pas sa do. 

Na ava li a ção da au to ri da de mo ne tá ria, a que da es tá
re la ci o na da à pan de mia. Mas es se ce ná rio co me ça a
mu dar.

O che fe do de par ta men to de es ta tís ti cas do Ban co
Cen tral (BC), Fer nan do Ro cha, in for mou que os gas tos
de tu ris tas no ex te ri or vol ta ram a cres cer. “Se a gen te
olhar os da dos re cen tes de vi a gens in ter na ci o nais, ve- 
mos que, nes te mês de se tem bro, o gas to foi de um pou- 
co me nos de US$ 474 mi lhões. Es se nú me ro vem au- 
men tan do de pa ta mar. Se com pa rar com se tem bro de
2020, de US$ 301 mi lhões, te ve um au men to de 50%”, ex-
pli cou.

Ele afir mou que es se cres ci men to es tá di re ta men te li- 
ga do ao avan ço da va ci na ção con tra a co vid-19. “A pan- 
de mia ce deu, a gen te tem um me nor nú me ro de ca sos e
óbi tos em pra ti ca men te to dos os paí ses do mun do co- 
mo no Bra sil. Com is so as eco no mi as re a bri ram, vol ta- 
ram a cres cer e a re ce ber tu ris tas”, des cre veu.

 “Ou tro fa tor im por tan te é que aque las res tri ções nas
vi a gens pro pos tas em al guns paí ses pa ra tu ris tas es tran- 
gei ros, fo ram fle xi bi li za das, fa zen do o tu ris mo cres cer
no va men te. Es ses fa to res ex pli cam os au men tos fi nan- 
cei ros dos bra si lei ros com vi a gens ao ex te ri or”, res sal tou
Fer nan do Ro cha.

São Luís, segunda-feira, 25 de outubro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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RAI MUN DO BOR GES
Di re to de Re da ção de O Im par ci al

His tó ria de in sur gên ci as

Gra ve de fo me em 2010

Di vi são ma te má ti ca

ELEIÇÃO 2020

As pontas da estrela
do PT do Maranhão
T

o do ano pré, e no elei to ral, o
PT acres cen ta no vi da des fo ra
da cur va de sua tra je tó ria de
41 anos. É o úni co par ti do po- 

lí ti co bra si lei ro que foi fun da do por
um gru po he te ro gê neo, for ma do por
mi li tan tes de opo si ção à Di ta du ra Mi- 
li tar, sin di ca lis tas, in te lec tu ais, ar tis- 
tas, co mu nis tas, trots kis ta, di rei tis tas
de sa ten tos, ca tó li cos li ga dos à Te o lo- 
gia da Li ber ta ção, pro tes tan tes, um- 
ban dis ta, mi li o ná ri os e tra ba lha do res,
tam bém os da in for ma li da de. Tu do is- 
so jun to tem vi ra do um aglo me ra do
po lí ti co, com su as vá ri as ten dên ci as
in ter nas.

A ca da qua tro anos – sem pre nas
elei ções ge rais – o PT vi ve um Deus
nos acu da, de cu ja re a li da de es ton te- 
an te só so bra es pa ço pa ra aco mo da- 
ção de pois de em pos sa dos os elei tos.
No Ma ra nhão, por exem plo, o PT já
apa re ce dis pu ta do por pe lo me nos
dois pré-can di da tos a go ver na dor –
Car los Bran dão (PSDB) e We ver ton
Ro cha (PDT), além de ou tra cor ren te
que ali men ta o de se jo de lan çar o se- 
cre tá rio es ta du al de Edu ca ção, Fe li pe
Ca ma rão, uma das mais no vas fi li a- 
ções de pe so da le gen da, à su ces são
de Flá vio Di no em 2022.

 

O que acon te ce ho je no Ma ra nhão
não é no vi da de quan do se ve ri fi ca
plei tos pas sa dos. Em 2010, por exem- 
plo, a mai or par te dos pe tis tas lo cais
en trou em cho que com a di re ção na- 
ci o nal e bo tou o pé na pa re de pa ra
não apoi ar a can di da ta da “oli gar quia”
Ro se a na Sarney (PMDB). Foi pre ci so
uma in ter ven ção no di re tó rio es ta du- 

al, in cluin do a re ti ra da do co mi tê do
can di da to Flá vio Di no de sua se de em
São Luís. A pres são do co man do pe tis- 
ta pas sou pe la de li be ra ção de pre si- 
den te na ci o nal Jo sé Edu ar do Du tra,
apoi a do pe lo pre si den te Lu la, de pois
de reu nião com Ro se a na e Jo sé
Sarney, pre si den te do Se na do.

To da es sa mo vi men ta ção ocor reu
lo go após o TRE do Ma ra nhão va li dar,
em agos to, por una ni mi da de, a can di- 
da tu ra do ex-go ver na dor Jack son La- 
go, cas sa do em 2009 por abu so de po- 
der econô mi co du ran te a cam pa nha
de 2006. Sarney e Lu la se en con tra ram
em Bra sí lia (Cen tro Cul tu ral Bran co
do Bra sil), on de Lu la des pa cha va en- 
quan to a re for ma do Pa lá cio do Pla- 
nal to não era con cluí da. Os dois man- 
da chu vas de en tão tra ta ram da elei- 
ção de Ro se a na e de uma pos sí vel vi si- 
ta de Lu la e da can di da ta pe tis ta Dil- 
ma Rous seff ao Ma ra nhão.

 

An tes des sas ações de bas ti do res,
em ju nho, o de pu ta do fe de ral Do min- 
gos Du tra, um dos fun da do res do PT
ma ra nhen se, re sol veu fa zer gre ve de
fo me no ple ná rio da Câ ma ra, por 15
di as, em pro tes to con tra o PT apoi ar
Ro se a na. Foi acom pa nha do do mi li- 
tan te e tam bém fun da dor, Ma no el da
Con cei ção, fi gu ra his tó ri ca na es quer- 
da bra si lei ra. Mas a cri se do PT ma ra- 
nhen se não fi cou só nis so. No dia 14
de agos to de 2010, ocor reu uma reu- 
nião em São Luís en tre o pre si den te
da Câ ma ra, Mi chel Te mer (PMDB-
SP), vi ce de Dil ma, o mi nis tro Ale xan- 
dre Pa di lha, pre fei tos, de pu ta dos e
can di da tos ma ra nhen ses do PT e do
PMDB. Na mes ma oca sião o can di da- 
to pre si den ci al do PSDB, Jo sé Ser ra foi
a Im pe ra triz e Açai lân dia su bir no pa- 
lan que de Jack son La go, na ten ta va

frus tra da de re van che con tra Ro se a- 
na.

Ago ra, 11 anos de pois da que les
epi só di os, o PT ma ra nhen se, vi ve
uma si tu a ção tam bém de sar ru ma da.
Des de da que la in sur gên cia de 2010,
em que a par te ven ce do ra co lo cou
Washing ton Oli vei ra co mo vi ce de Ro- 
se a na, o ou tro la do se ali nhou com
Flá vio Di no, as sim co mo tam bém em
su as du as elei ções vi to ri o sas de 2014 e
2018. O atu al pre si den te re gi o nal do
PT, Au gus to Lo ba to mi ni mi za as cri ses
do par ti do, jus ti fi can do que as di ver- 
gên ci as são na tu rais num par ti do que
nas ceu lu tan do por de mo cra cia. “Tais
lu tas fa zem par te da gê ne sis e da his- 
to ria do PT, nas ci do em meio à Di ta-
du ra Mi li tar”.

Nada decidido para as eleições de 2022

 O PEDETISTA WEVERTON ROCHA VAI COLANDO A SUA IMAGEM À DE LULA, COM OUTDOORS EM ÔNIBUS URBANOS

Au gus to Lo ba to as se gu ra que na da
es tá de ci di do no PT ma ra nhen se so- 
bre can di da tu ra em 2022. No mo men- 
to su as cor ren tes di ver gem em al guns
pon tos so bre no mes, mas tu do se rá
re sol vi do con sen su al men te em abril
de 2022, no en con tro es ta du al. Em
2018, por exem plo, o PT ti nha até
Már cio Jar dim co mo pré-can di da to a
se na dor; Rai mun do Mon tei ro e o sin- 
di ca lis ta Aní bal Lins se pro je tan do pa- 
ra dis pu tar o go ver no. “Ho je não é di- 
fe ren te, não po de mos amor da çar as
tá ti cas do PT so bre 2022”, dis se Lo ba- 
to.

Mas a re a li da de mos tra sem pre o
PT em ebu li ção in ter na. Ho je, Au gus- 
to Lo ba to ten de apoi ar o vi ce-go ver- 
na dor Car los Bran dão, pe la ali an ça
for mal com Flá vio Di no des de 2014.
Pa ra lem brar, Di no tem si do le al a Luiz
Iná cio Lu la da Sil va, até na pri são em
Cu ri ti ba, quan do foi vi si tá-lo. Tam- 

bém ma ni fes ta es se apoio tan to nas
re des quan to em su as ma ni fes ta ções
nas mí di as. Já o pre si den te do PT mu- 
ni ci pal de São Luís, Ho no ra to Fer nan- 
des e o de pu ta do fe de ral Zé Car los
apoi am a pré-can di da tu ra de We ver- 
ton Ro cha a go ver na dor.

 

Se não bas tas se, a cor ren te Cons- 
truin do um No vo Bra sil (CNB), do de- 
pu ta do es ta du al Jo sé Iná cio, que se
une ao lí der mi li tan te Már cio Jar dim e
o se cre tá rio de Di rei tos Hu ma nos e
Par ti ci pa ção Po pu lar, Fran cis co Gon- 
çal ves se ani mam em de fen der o se- 
cre tá rio de Edu ca ção do Es ta do, Fe li- 
pe Ca ma rão co mo pré-can di da to a
go ver na dor. En quan to is so, o pe de tis- 
ta We ver ton Ro cha vai co lan do a sua
ima gem à de Lu la, com out do ors em
ôni bus ur ba nos

de São Luís, as sim co mo a de Ho no- 
ra to. Fran cis co Gon çal ves dis se que é
ten ta ti va de for çar a bar ra, “usan do e
abu san do dos íco nes de ou tro par ti- 
do, só afron ta e ofen de”. Ele Lem bra
que “o PT tem di re ção es ta du al, pré-
can di da to e res pei to”.

Mas Car los Bran dão (PSDB) tam-
bém con ta com o apoio de Lu la e es- 
pe ra tê-lo em seu pa lan que ao la do de
Flá vio Di no, can di da to a Se na dor. A
ideia que cor re no PT é de que “gra ti- 
dão se pa ga com gra ti dão”, quan do a
as sun to é a re la ção de Lu la com Flá vio
Di no, que o apoi ou no PC doB e con ti- 
nua na mes ma li nha no PSB. No meio
da que le fur dun ço de 2010, o pre si- 
den te re gi o nal do PT, Rai mun do Mon- 
tei ro fez uma de fi ni ção ma te má ti ca
do qua dro de en tão, quan to aos pre si- 
den ciá veis no es ta do: “Ro se a na é
100% Dil ma; Flá vio Di no é 50% Dil ma
e 50% Ser ra; e Jack son La go é 100% Jo-
sé Ser ra”. Co mo se rá en tão em 2022?

Es tar re ci dos

In dis cu tí vel que a so ci e da de ma ra nhen se fi cou es tar- 
re ci da com a de ci são de dois de sem bar ga do res do Tri- 
bu nal de Jus ti ça ao sal va rem, na mes ma se ma na, o se na- 
dor We ver ton Ro cha (PDT) e o de pu ta do Fe de ral Jo si- 
mar de Ma ra nhão zi nho (PL) da gui lho ti na ju di ci al. Mais
do que dei xa rem per ple xos to da a opi nião pú bli ca pe las
ou sa di as di an te dos in con tes tá veis fa tos evi den tes nos
pro ces sos, os dois fun ci o ná ri os pú bli cos do al to es ca lão
de ter mi nam a cer te za que bas ta ser po de ro so, com ad- 
vo ga dos de ex ce lên ci as re co nhe ci das, pa ra o alon ga- 
men to dos emi nen tes jul ga men tos. Sem ne nhu ma ne- 
ces si da de de alon gar o tex to, fi ca im plí ci to que os ma- 
gis tra dos de vem ex pli ca ções quan to as ver da des de cul- 
pa apu ra das pe la po lí cia e o Mi nis té rio Pú bli co. Tal vez
de pois das elei ções em 2022 o ple no co lo que em pau ta.
As sim não de ve ria ser, as sim se rá!

Pre sen tes – Im por tan te os de pu ta dos saí rem dos dis- 
cur sos do ple ná rio pa ra ou vir a po pu la ção sem in ter me- 
diá ri os e blin da gens. So ci e da de ci vil pe gou o mi cro fo ne
na re gião do Va le do Pin da ré du ran te o pri mei ro even to
de re tor no da As sem bleia em Ação, após a pan de mia,
des cre ven do a atu al si tu a ção do Ma ra nhão. Sem dú vi da,
ex ce len te os par la men ta res po de rem fa lar pa ra a po pu- 
la ção, pri o ri tá rio sem pre se rá sa ber ou vir e rei vin di car
jun to aos po de res.

E ago ra? – For te e di re ta a men sa gem do de pu ta do fe- 
de ral Ru bens Jr. (PC doB), na en tre vis ta à TV Mi ran te, co- 
lo can do ex pli ci ta sua po si ção in de pen den te de par la- 
men tar elei to no vo to pe lo pré-can di da to Car los Bran- 
dão (PSDB) pa ra go ver na dor na elei ção de 2022. Mais do
que is so, dis pa rou a obri ga to ri e da de do PC doB co me çar
a dis cu tir quem vai re al men te apoi ar. Com a pa la vra o
pre si den te es ta du al, Már cio Jerry.

Pro vi den ci al – En quan to as pre fei tu ras per dem pre ci- 
o so tem po ten tan do in ven tar fór mu las má gi cas de ad- 
mi nis tra ção a pre fei tu ra de São Jo sé de Ri ba mar con ti- 
nua apri mo ran do os pro ces sos pro fis si o nais exis ten tes
que aten dam as de ter mi na ções le gais. As si na tu ra do
ter mo de ade são ao No vo Sis te ma de Com pen sa ção Pre- 
vi den ciá ria (COM PREV) ga ran te a se gu ran ça fi nan cei ra
e trans pa ren te aos apo sen ta dos do mu ni cí pio. Com pe- 
ten te pas so!
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ANTÔ NIO AU GUS TO RI BEI RO BRAN -
DÃO
Eco no mis ta. Mem bro Ho no rá rio da ACL
e da ALL, e Efe ti vo-Fun da dor da
AMCJSP.

EDITORIAL

A fome não pode esperar
A in se gu ran ça se gu ran ça ali men tar

e a fo me são re a li da de pa ra mais de 19
mi lhões de bra si lei ros. Em gran de
par te de cor rem do de sem pre go que
afe ta mais de 14 mi lhões de tra ba lha- 
do res e da in fla ção e das ta xas de ju ros
em al ta. Tu do cons pi ra con tra a qua li- 
da de de vi da dos bra si lei ros e a fa vor
do apro fun da men to da tra gé dia so ci- 
al em que o país es tá mer gu lha do. Em
meio ao qua dro dra má ti co, o go ver no
anun cia o Au xí lio Bra sil no va lor de R$
400 pa ra 17 mi lhões de fa mí li as em si- 
tu a ção de vul ne ra bi li da de.

 
 
O va lor é in su fi ci en te, le van do-se

em con ta a dis pa ra da do cus to de vi- 
da, pu xa da, prin ci pal men te, pe los
pre ços dos ali men tos. Mas, ain da as- 
sim, foi ca paz de pro vo car no va cri se
den tro do Exe cu ti vo, com uma de- 
ban da da de se cre tá ri os do Mi nis té rio
da Eco no mia e au men tou a fra gi li da- 
de do mi nis tro Pau lo Gue des. Por uma
sim ples ra zão: tu do es tá sen do fei to
de for ma ata ba lho a da, com ob je ti vos
me ra men te elei to rei ros. O apoio ma- 
ni fes ta do pe lo pre si den te da Re pú bli- 
ca ao con du tor da po lí ti ca econô mi ca
não mu dou o ce ná rio.

 
 
O dó lar dis pa rou — che gou a R$

5,70 —, a Bol sa de Va lo res de sa bou.

In ves ti do res re cu a ram e as in cer te zas
quan to à po lí ti ca fis cal cres ce ram.
Não à toa, pois o va lor do Au xí lio Bra- 
sil im pli ca rom per o te to de gas tos pú- 
bli cos. Na opi nião de ana lis tas, o Exe- 
cu ti vo te ria mui tas ou tras op ções an- 
tes de ul tra pas sar os li mi tes das des- 
pe sas do go ver no, co mo cor tar fa tu ras
de car tões cor po ra ti vos, car gos co- 
mis si o na dos, que mais aten dem a in- 
te res ses po lí ti cos do que au men tar a
efi ci ên cia dos ser vi ços pú bli cos, e vá- 
ri os ou tros de sem bol sos su pér flu os.
Mais: as emen das par la men ta res, so- 
bre tu do as de re la to res, que con so- 
mem bi lhões do cai xa da União pa ra
ga ran tir apoio às pro po si ções do Exe- 
cu ti vo.

 
 
Em qua se três anos, o go ver no não

con se guiu apro var boa par te das re- 
for mas pro me ti das, co mo a ad mi nis- 
tra ti va e a tri bu tá ria. Os pro je tos pa ti- 
nam em de ba tes es té reis. Não fos se o
em pe nho pes so al do en tão pre si den te
da Câ ma ra, Ro dri go Maia, se quer a re- 
for ma da Pre vi dên cia te ria ocor ri do.
Os su ces si vos con fli tos en tre Po de res,
com ba se em nar ra ti vas sem fun da- 
men to na re a li da de, com pro me tem a
cre di bi li da de do go ver no. Os fra cas- 
sos es va zi am as ga ran ti as da das pe la
equi pe econô mi ca de que a ques tão
so ci al fa la mais al to do que fu rar o te to

dos gas tos pú bli cos, que não pas sa de
um “sím bo lo de aus te ri da de”, co mo
afir mou o mi nis tro Pau lo Gue des.

 
A fo me não es pe ra. É in dig no ver

mu lhe res, ho mens e jo vens bus can do
ali men tos no li xo, ou dis pu tan do os-
sos, pa ra sa ci ar ou mi ti gar a dor da fo- 
me, uma vez que o Bra sil se des ta ca
co mo um dos mai o res pro du to res de
ali men tos. É re tro ces so não ter gás,
cu jo va lor tor nou o seu uso proi bi ti vo
pa ra par ce la da po pu la ção. É pri mi ti-
vo usar le nha pa ra o co zi men to da co- 
mi da. Mas fu rar o te to doS gas tos pú- 
bli cos é um ris co con cre to de le var o
país a re vi ver um des con tro le co mo o
do pe río do pré-Pla no Re al. A boa car- 
ti lha diz, por tan to, que pro gra mas so- 
ci ais e res pon sa bi li da de fis cal po dem
an dar jun to.

 
Ho je, a cri se im põe ao Exe cu ti vo e

ao Le gis la ti vo uma con ver gên cia de
ações que se jam du ra do ras, e não pa- 
li a ti vas, co mo um in su fi ci en te au xí lio
de R$ 400 men sais, com vis tas às elei- 
ções de 2022. Tor nam-se es sen ci ais
me di das que re a bi li tem a cre di bi li da-
de do país an te in ves ti do res na ci o nais
e es tran gei ros, pa ra cri a ção de em pre- 
gos, con tro le da in fla ção e po lí ti cas
so ci ais com im pac tos efe ti vos na vi da
dos que so frem na mi sé ria. Fo ra is so,
tu do que vi er é mais do mes mo.

Acertos de contas

Ar ti go
AN TO NIO AU GUS TO RI BEI RO BRAN- 

DAO <an to ni o au gus to bran- 
dao@gmail.com>

Há cir cuns tân ci as acon te ci das nas lu tas
pe los di rei tos hu ma nos que o tem po gra vou
e ten ta, sem pre, co brar. Pe lo mui to que so- 
fre ram nes sas ver da dei ras ba ta lhas em prol
de sua afir ma ção so ci al, mi no ri as vi vem nu- 
ma apa ren te de sor dem e au sên cia de re gras
on de tu do é pre ten sa men te per mi ti do e
con si de ra do nor mal; há as pec tos so ci o ló gi- 
cos a se rem con si de ra dos.

 
An te ce den tes re gis tra dos pe la his tó ria fa- 

lam de pes so as mar gi na li za das pe la so ci e- 
da de re fle tin do ne ga ti va men te a re a li da de
que te mos ho je; a fal ta de vi são dos nos sos
go ver nan tes deu mar gem a mui tas dis cri mi- 
na ções e de si gual da des.

O tra ba lho de mu lhe res e cri an ças nas fá- 
bri cas in gle sas, no au ge da Re vo lu ção In dus- 
tri al, po de ria ser con si de ra do es cra vis mo;
es sas cri an ças cres ce ram sem ter os va lo res
que ca bi am à fa mí lia en si nar e sem es ses va- 
lo res tor na ram-se jo vens pro ble má ti cos,
adul tos in fra to res, ima tu ros.

 
Ou tro ra, ci da des fo ram li te ral men te des- 

truí das quan do o grau de de vas si dão e li ber- 
ti na gem atin giu o má xi mo, e nem Deus su- 
por tou mais: man dou um ca ta clis mo avas- 
sa la dor e cas ti gou o mal não dei xan do ‘pe dra
so bre pe dra’. Is so tam bém acon te ceu, em- 
bo ra em me no res pro por ções, du ran te o pa- 
pa do de Ale xan dre VI, o fa mo so es pa nhol

Ro dri go Bór gia.
Em tem pos mais re cen tes, um fa to que

não acon te cia há mais de qua tro cen tos
anos: pres si o na do pe las for ças ocul tas de
sem pre e bem pró xi mas a ele, além de de- 
nún ci as vá ri as de cor rup ção, la va gem de di- 
nhei ro, va za men to de in for ma ções e pe do fi- 
lia, o Pa pa Ben to XVI re nun ci ou.

 
Es ses acon te ci men tos sem dú vi da fo ram

e são si nais de que, des de os tem pos re mo- 
tos, hou ve re gras de com por ta men to do que
de ve ser con si de ra do cer to ou er ra do; dos
usos e cos tu mes exer ci dos de acor do com
pa drões ge ral men te acei tos, e dos va lo res e
cren ças ali cer ça dos e pra ti ca dos.

 
O que es tá acon te cen do pa ra que, em

mo vi men to cres cen te, es sas re gras e prin cí- 
pi os con sa gra dos es te jam sen do con fron ta- 
dos? Pen so, de for ma be ne vo len te e prag má- 
ti ca, que po de mos es tar di an te de uma ve- 
lha-no va ‘lu ta de clas ses’ nun ca se pul ta da,
mas sem pre re nas ci da.

 
Ques tões con cre tas e his tó ri cas es tão por

trás de tu do: pri mei ro o re gi me es cra vis ta,
que exis tiu in clu si ve en tre nós e, por ques- 
tões econô mi cas cir cuns tan ci ais, de mo rou
mui to até ser abo li do; em se gun do lu gar a
eman ci pa ção fe mi ni na, fru to ine xo rá vel e
jus to do de sen vol vi men to mun di al e dos
pró pri os di rei tos in di vi du ais.

Um ou tro as pec to é que tu do is so dei xou
se que las e res sen ti men tos agra va dos pe la
de si gual da de acu mu la da atra vés dos tem- 
pos, que es tão sen do pos tos à pro va qua se
em cli ma be li co so; mi no ri as usu al men te
tra ta das des sa for ma as cen dem na es ca la so- 
ci al, des co bre-se uma ‘no va’ clas se, que pas- 
sa a con su mir e pra ti car atos em fun ção da
me lho ria na sua con di ção de ren da.

Lo go vêm os efei tos des sas cau sas, das re- 
gras es ta be le ci das pe la pró pria so ci e da de
em que vi vem es sas mi no ri as: usos e cos tu-
mes, va lo res e cren ças de fi ni ti va men te ali- 
cer ça dos pas sam a ser pos tos à pro va da for- 
ma mais aber ta pos sí vel, co mo se os fins jus- 
ti fi cas sem os mei os.

 
Co mo con sequên cia da his tó ria e da mo- 

ral en vol vi das, e de for ma mais ex plí ci ta,
Mo vi men tos to mam as ru as, na Eu ro pa e
nos Es ta dos Uni dos, tam bém, em me nor es- 
ca la, no Bra sil, em pro tes tos nem sem pre
bem de fi ni dos e com li de ran ça di fu sa a exi- 
gir pro ce di men tos dos go ver nos.

A Igre ja, a Fa mí lia e as Ins ti tui ções es tão
sen do du ra men te pos tas à pro va. São os úl ti- 
mos re du tos a se rem trans pos tos an tes que
pos sam vin gar es sas con di ções ex tre mas
que mui tos de se jam es ta be le cer.

 
E o que di zer des ses mo vi men tos so ci ais,

en tão: “o sis te ma ca pi ta lis ta guar da den tro
de si a so lu ção dos seus pró pri os di le mas; o
ab so lu tis mo, lem bram, foi le va do ao ex tre- 
mo quan do a Mo nar quia deu aos seus In ten-
den tes au to ri da de sem li mi tes.”

 
Há quem di ga an te tu do que vem acon te-

cen do: do ra van te, vai ser as sim mes mo. As
re des so ci ais fi ze ram sur gir um ti po de li de- 
ran ça im pes so al; pe la ca pa ci da de de mo bi li- 
za ção das pes so as em tem po re al, in ter nau-
tas são lí de res e li de ra dos ao mes mo tem po a
exi gir o que cha mam de ‘de mo cra cia di re ta.’

 
Es ta mos di an te de uma sim ples re van che

ou, em bo ra des ti tuí dos de cu nho ide o ló gi co,
es ses mo vi men tos pre ten dem mes mo ten tar
apri mo rar o re gi me ca pi ta lis ta em su as for- 
mas ain da mais de mo crá ti cas de exer cer o
po der?

DOU GLAS CU NHA

SE NAI for ma tur ma de pa dei ros

PAU LI NO NE VES CA PA CI TA CRI A DO RES

BNB SU PE RA R$ 10 BI EM IN VES TI MEN TO

Cân cer: pre ven ção e
dis cus são

Ocor reu na ma nhã de quin ta-fei ra, 21, no ple ná rio Si- 
mão Es tá cio da Sil vei ra, uma au di ên cia pú bli ca com o
te ma: “Jun tos pe la pre ven ção e com ba te ao cân cer de
ma ma e co lo de úte ro”. O even to reu niu ges to res e pro- 
fis si o nais da saú de pa ra de ba ter po lí ti cas pú bli cas pre- 
ven ti vas na ca pi tal. Pa ra o pro po si tor da au di ên cia, ve- 
re a dor Mar lon Bo tão (PSB), o even to mar ca um mo- 
men to im por tan te pa ra de fi nir no vas po lí ti cas pú bli cas
e for ta le cer as que já exis tem. O par la men tar agra de ceu
a par ti ci pa ção da so ci e da de ci vil or ga ni za da, da Ca sa da
Mu lher Bra si lei ra, da Se cre ta ria Mu ni ci pal de Saú de (Se- 
mus) e da Po lí cia Mi li tar do Ma ra nhão.

 
Co mo en ca mi nha men tos fi ca ram as su ges tões do Dr.

Di e go Tra bul si e do ve re a dor Rai mun do Pe nha. A pri- 
mei ra pa ra o diá lo go jun to à pre fei tu ra pa ra a cri a ção de
um Cen tro de Tri a gem pa ra Mu lhe res com cân cer de
ma ma, a par tir dos 40 anos. E a se gun da por um no vo le- 
van ta men to do nú me ro de ma mo gra fi as ofer ta das, após
a en tre ga do no vo ma mó gra fo do Hos pi tal da Mu lher,
com fo co no for ta le ci men to da aten ção bá si ca.

 

O Sin di ca to das In dús tri as de Pa ni fi ca ção e Con fei ta- 
ria de São Luís (SIN DI PAN), com o apoio do Sis te ma FI- 
E MA, reu niu di ri gen tes e em pre sá ri os do se tor de pa ni- 
fi ca ção na Ca sa da In dús tria pa ra co me mo rar o dia
mun di al do Pão (16/10). A ação re a li zou a tro ca de ex pe- 
ri ên ci as e apro fun dou o co nhe ci men to dos em pre sá ri os
com pro du tos e de lí ci as em ex po si ção. Além dis so, fo- 
ram mi nis tra das pa les tras so bre pães ar te sa nais.

 
O even to tam bém reu niu alu nos do cur so de Pa ni fi ca- 

ção do SE NAI que, na oca sião, re ce be ram o cer ti fi ca do
de con clu são do cur so. A tur ma do SE NAI com pos ta por
12 alu nos, fi na li zou o cur so com car ga ho rá ria de 240h e
pro du ziu pães de mas sa sal ga da, pão fran cês, ba gue te,
pães com fer men ta ção pro lon ga da, pães tra di ci o nais
co mo pão de for ma, pão de ham bur guer e pão mas sa fi- 
na pa ra de mons trar o apren di za do ao pú bli co pre sen te.

 

A Pre fei tu ra de Pau li no Ne ves, por meio da Se cre ta ria
Mu ni ci pal de Pes ca e Aqui cul tu ra, em par ce ria com o
SE NAR, re a li za ram mais um trei na men to pa ra os pe- 
que nos cri a do res do mu ni cí pio. O Cur so de Ca pa ci ta ção
pa ra Cri a ção de Ovi nos e Ca pri nos com o ins tru tor An- 
dré do SE NAR, ocor reu no au di tó rio da Acor dem. O se- 
cre tá rio da Pes ca e Aqui cul tu ra de Pau li no Ne ves, Jo sé
Do min gos, es te ve pre sen te re pre sen tan do o pre fei to
Rai mun do Lí dio.

 
A re a li za ção des ses cur sos tem co mo ob je ti vo in cen- 

ti var o em pre en de do ris mo e qua li fi car o ho mem do
cam po pa ra o mer ca do de tra ba lho. Os cri a do res que
par ti ci pa ram da ca pa ci ta ção saí ram en tu si as ma dos
com o co nhe ci men to ad qui ri do.

 

O Cre di a mi go Ban co do Nor des te aca ba de su pe rar a
mar ca de R$ 10 bi lhões in ves ti dos so men te no ano de
2021 e lan ça nes ta se gun da-fei ra, 25, a cam pa nha
“Quem in di ca, Cre di a mi go é!”, que ofer ta bô nus de R$
10 ao cli en te que in di car um ami go ao pro gra ma de mi- 
cro cré di to do BNB. A bo ni fi ca ção é cu mu la ti va e in ci de
so bre os ju ros das par ce las; ou se ja, quan to mais ami gos
in di ca dos, me nos ju ros o cli en te pa ga rá.

A me di da é mais uma das ado ta das pe lo Ban co do
Nor des te pa ra a re to ma da econô mi ca dos ne gó ci os da
Re gião. Com o Cre di a mi go, o BNB já con tra tou, so men te
es te ano no Ma ra nhão, mais de R$ 1,1 bi lhão, cor res pon- 
den tes a 310 mil ope ra ções vi a bi li za das pe las 46 uni da- 
des es pe ci a li za das em mi cro cré di to no Es ta do
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Em entrevista à Voz do Brasil, Sarquis afirmou que outro ponto em discussão será um
comércio internacional com menos barreiras tarifárias.

G20

Brasil vai priorizar saúde,
tecnologia e  clima

A
s áre as da saú de, tec no lo gia, 
pro du ção de ener gia e meio 
am bi en te se rão as pri o ri da- 
des do Bra sil no pró xi mo en- 

con tro do G20, gru po for ma do pe las 
20 mai o res eco no mi as do mun do, nos 
di as 30 e 31, em Ro ma, ca pi tal da Itá- 
lia.

Se gun do o se cre tá rio de Co mér cio 
Ex te ri or e As sun tos Econô mi cos do 
Itamaraty, Sar quis Jo sé Sar quis, se rão 
tra ta dos as sun tos so bre eco no mia e 
saú de glo bal, mu dan ças do cli ma e 
de sen vol vi men to sus ten tá vel.

“Eles te rão uma dis cus são di vi di da, 
es tru tu ra da em três ses sões. A pri mei- 
ra so bre eco no mia glo bal e saú de glo- 
bal. A se gun da so bre mu dan ça do cli- 
ma e meio am bi en te. A ter cei ra so bre 
de sen vol vi men to sus ten tá vel. Tam- 
bém te rão tro cas in for mais de im- 
pres sões, co men tá ri os so bre dois 
gran des te mas que es ta rão em even- 
tos pa ra le los, que tra ta rão de apoio a 
pe que nas e mé di as em pre sas co man- 
da das por mu lher”, dis se o se cre tá rio. 
Ou tro even to pa ra le lo, se gun do Sar- 
quis, se rá so bre o pa pel do se tor pri va- 
do na lu ta con tra a mu dan ça do cli ma.

Em en tre vis ta à Voz do Bra sil, Sar- 
quis afir mou ain da que ou tro pon to 
em dis cus são se rá um co mér cio in ter- 
na ci o nal com me nos bar rei ras ta ri fá- 
ri as. Além das reu niões do G20, o pre- 
si den te Jair Bol so na ro e os mi nis tros 
vão par ti ci par de en con tros bi la te rais.

“Al guns paí ses co mo os da União 
Eu ro peia, Es ta dos Uni dos e mes mo 
paí ses emer gen tes co mo Chi na e Ín- 
dia, que são gran des eco no mi as, têm 
pro gra mas de apoio do més ti co que 
vi sam a sub si di ar a pro du ção agrí co la.

Cú pu la do G20

ENCONTRO DAS 20 MAIORES ECONOMIAS SERÁ NOS DIAS 30 E 31 EM ROMA

Al guns des ses sub sí di os são jus ti fi ca- 
dos quan do apli ca dos à po pu la ção 
ca ren te e as sim su ces si va men te. Mas 
ou tros aca bam dis tor cen do as con di- 
ções de mer ca do, aca bam re du zin do 
pre ços de ali men tos de for ma ar ti fi ci- 
al, o que faz com que paí ses que são 
mui to com pe ti ti vos em ali men tos, em 
pro du tos agrí co las co mo Bra sil, Ar- 
gen ti na e ou tros paí ses da Amé ri ca do 
Sul, não te nham con di ções de se be- 
ne fi ci ar des ses mer ca dos”, ar gu men- 
tou.

O G20 irá an te ci par al guns de ba tes 
pre vis tos pa ra a COP26, a Cú pu la so- 
bre Mu dan ças Cli má ti cas da ONU, 

mar ca da pa ra 31 de ou tu bro a 12 de 
no vem bro, na ci da de de Glas gow, na 
Es có cia.

Nes ta sex ta-fei ra (22), re pre sen tan- 
tes do go ver no bra si lei ro e da União 
Eu ro peia fi ze ram uma reu nião vir tu al 
so bre o cli ma. O che fe de ga bi ne te do 
Mi nis té rio das Re la ções Ex te ri o res, 
Achil les Za lu ar, afir mou que a ideia é 
cons truir con sen so so bre o as sun to.

A Cú pu la do G20 vai mar car a re to-
ma da das reu niões pre sen ci ais do 
gru po. No ano pas sa do, o en con tro foi 
vir tu al por cau sa da pan de mia de co-
vid-19. Par te da co mi ti va que re pre-
sen ta o Bra sil em bar ca nes te do min- 
go.

ARQUIVOS

Biden adia publicação 
 sobre morte de Kennedy

ARQUIVOS NÃO SERÃO DIVULGADOS ATÉ 15 DE DEZEMBRO 

FOTO: NICHOLAS KAMM

A Ca sa Bran ca in for mou na sex ta-fei ra que adi a rá a
pu bli ca ção de do cu men tos con fi den ci ais re la ci o na dos
ao as sas si na to do pre si den te dos Es ta dos Uni dos John F.
Kennedy. O atu al pre si den te ame ri ca no, Joe Bi den, afir- 
mou em um co mu ni ca do que os ar qui vos res tan tes “não
se rão di vul ga dos com ple ta men te ao pú bli co” até 15 de
de zem bro de 2022, qua se 60 anos de pois do as sas si na to
de Kennedy em Dal las, Te xas, em 1963.

Em 2018, seu an te ces sor, Do nald Trump, pu bli cou
mi lha res de ar qui vos se cre tos so bre o cri me, mas de ci- 
diu man ter o si gi lo so bre ou tros por mo ti vos de se gu- 
ran ça na ci o nal. A Ca sa Bran ca afir mou que a pan de mia
fre ou o rit mo de tra ba lho do ser vi ço de ar qui vos pa ra re- 
vi sar os do cu men tos, o que sig ni fi ca que o go ver no pre- 
ci sa de mais tem po.

Bi den tam bém ex pli cou que a de mo ra é “ne ces sá ria
pa ra pro te ger con tra da nos iden ti fi cá veis a de fe sa mi li- 
tar, as ope ra ções de in te li gên cia, a apli ca ção da lei ou a
con du ta das re la ções ex te ri o res” e que is to “su pe ra o in- 
te res se pú bli co na di vul ga ção ime di a ta”. 

O as sas si na to do pre si den te aos 46 anos foi “uma pro- 
fun da tra gé dia na ci o nal que con ti nua a res so ar na his tó- 
ria dos Es ta dos Uni dos e na me mó ria de tan tos ame ri ca- 
nos que vi ve ram aque le dia ter rí vel”, des ta cou o co mu- 
ni ca do.

Uma in ves ti ga ção de 10 me ses co or de na da pe lo en- 
tão pre si den te da Su pre ma Cor te, Earl War ren, con cluiu
que Lee Harvey Oswald, um ex-ma ri ne que ha via mo ra- 
do na União So vié ti ca, atu ou so zi nho ao ati rar con tra o
com boio de Kennedy. Mas as in ves ti ga ções da co mis são
fo ram cri ti ca das e con si de ra das in com ple tas. Um co mi- 
tê do Con gres so con cluiu mais tar de que Kennedy foi
“pro va vel men te as sas si na do co mo re sul ta do de uma
cons pi ra ção”. 

A lei ame ri ca na exi ge que to dos os ar qui vos go ver na- 
men tais so bre o as sas si na to se jam di vul ga dos “pa ra per- 
mi tir que a po pu la ção es te ja com ple ta men te in for ma- 
da”.

ALEMANHA

Merkel é ovacionada em despedida

A CÚPULA DE SEXTA-FEIRA FOI A 107ª E ÚLTIMA DE MERKEL, DEPOIS DE 16 ANOS NO PODER

FOTO: ARIS OIKONOMOU

As com pa ra ções ado ta das por Char les
Mi chel, pre si den te do Con se lho Eu ro peu,
in di ca ram co mo An ge la Mer kel é res pei ta- 
da pe los de mais lí de res da União Eu ro peia
(UE). A chan ce ler ale mã foi ova ci o na da de
pé pe los de mais co le ga, no iní cio da cú pu la
de di ri gen tes do blo co, em Bru xe las. “As cú- 
pu las dos 27 (paí ses-mem bros) sem An ge la
são co mo Ro ma sem o Va ti ca no, ou Pa ris
sem a Tor re Eif fel”, de cla rou.

“Es pe ro que vo cê não se in co mo de com
es ta ce rimô nia por oca sião de sua úl ti ma
cú pu la. (…) Sua des pe di da da ce na eu ro- 
peia nos afe ta po li ti ca men te e nos en che
de emo ção”, acres cen tou o ex-pri mei ro-
mi nis tro bel ga. Mi chel sau dou a sa be do ria
da che fe de go ver no da Ale ma nha e dis se
que ela fa rá fal ta aos eu ro peus, “par ti cu lar- 
men te nos tem pos di fí ceis”. A cú pu la des ta
sex ta-fei ra (22/10) foi a 107ª e úl ti ma de
Mer kel, de pois de 16 anos no po der.

O dis cur so foi ova ci o na do pe los che fes
de Es ta do e de Go ver no reu ni dos des de
quin ta-fei ra. Uma obra do jo vem de sig ner
fran co-ho lan dês Ma xim Du ter re, evo can- 
do o edi fí cio do Con se lho que aco lhe as ci- 
mei ras, foi-lhe en tre gue de pre sen te, as sim
co mo ao seu co le ga su e co Ste fan Löfven,
tam bém de par ti da. Pa ra es ta úl ti ma cú pu- 

la, on de a Polô nia es ta va na ber lin da por
su as vi o la ções do Es ta do de Di rei to, a lí der
ale mã foi fi el à sua li nha, ao pe dir o diá lo go
com Var só via.

Os lí de res eu ro peus se con cen tra ram em
dis cu tir a po lí ti ca de mi gra ção da UE. Os lí- 
de res, par ti cu lar men te dos paí ses do les te
do blo co, acu sam o go ver no da Bi e lor rús sia
de uti li zar a mi gra ção clan des ti na co mo
uma ar ma po lí ti ca, per mi tin do a pas sa gem
de mi gran tes pa ra paí ses vi zi nhos. Li tuâ nia
e UE acu sam o go ver no do bi e lor rus so Ale- 
xan der Lu kashen ko de per mi tir a pas sa- 
gem de imi gran tes clan des ti nos pro ce den- 
tes do Ori en te Mé dio e da Áfri ca co mo re- 
pre sá lia pe las san ções im pos tas pe la UE.

Por is so, vá ri os paí ses pas sa ram a de fen- 
der com to das as le tras a ne ces si da de de
im ple men tar “bar rei ras” nas fron tei ras ex- 
ter nas da UE, uma ideia ex tre ma men te
sen sí vel no blo co. Em car ta à Co mis são Eu- 
ro peia, 12 paí ses tam bém pe di ram que a
cons tru ção e ins ta la ção des sas “bar rei ras”
se jam fi nan ci a das com di nhei ro da pró pria
União Eu ro peia. Nes te sen ti do, a pre si den- 
te da Co mis são, Ur su la von der Leyen, aca- 
bou com qual quer dú vi da: “Fui mui to cla ra
que não ha ve rá fi nan ci a men to pa ra ara me
far pa do ou mu ros” con tra mi gran tes, dis se.

PANDEMIA

Peru supera 200 mil mortos por covid

O GOVERNO REGISTROU 25 MORTES E 1.043 CASOS DA DOENÇA NAS ÚLTIMAS 24 HORAS

FOTO: ERNESTO BENAVIDES

O Pe ru, país com mai or ta xa de mor ta li- 
da de por co vid-19, su pe rou na sex ta-fei ra
200 mil óbi tos na pan de mia, anun ci ou o
mi nis té rio da Saú de. O go ver no re gis trou
25 mor tes e 1.043 ca sos da do en ça nas úl- 
ti mas 24 ho ras. Des de o co me ço da pan- 
de mia, o país an di no, de 33 mi lhões de
ha bi tan tes, so ma 2,2 mi lhões de in fec ta- 
dos e 200.003 mor tos, se gun do o ba lan ço
ofi ci al.

O nú me ro de 200.000 mor tos foi al can- 
ça do em um con tex to de que da gra da ti va
de no vos ca sos e óbi tos, o que é atri buí do
prin ci pal men te à va ci na ção em cur so.
“Man te mos um ní vel de con tro le im por- 
tan te, não tem au men ta do de for ma subs- 
tan ci al a mor ta li da de por co vid-19 em to- 
do o ter ri tó rio na ci o nal”, as se gu rou há al- 
guns di as o mi nis tro da Saú de, Her nan do
Ce val los. “É pro vá vel que a pri mei ra e a
se gun da on da [da pan de mia, em agos to
de 2020 e em abril pas sa do, res pec ti va- 
men te] te nham ge ra do imu ni da de em um
se tor da po pu la ção, as sim co mo a va ci na- 
ção”, acres cen tou.

A que da dos con tá gi os per mi tiu o re la- 
xa men to das me di das sa ni tá ri as pa ra ace- 
le rar a re a ti va ção da eco no mia. O to que
de re co lher no tur no foi re du zi do em du as
ho ras e os res tau ran tes ago ra fun ci o nam
com 100% de sua ca pa ci da de. O go ver no
pe ru a no ins ta, no en tan to, a não se des- 
cui dar da pos si bi li da de de uma ter cei ra

on da pe la pro pa ga ção da va ri an te del ta,
que ago ra é pre do mi nan te no país.

O Pe ru cor ri giu em 31 de maio o ba lan- 
ço de mor tes, que pas sou de 69.000 pa ra
180.000. Des de en tão, o país re gis tra a
mai or ta xa de mor ta li da de por co vid-19
no mun do, com 6.065 óbi tos pa ra ca da
mi lhão de ha bi tan tes, se gun do os cál cu- 
los da AFP com ba se nos da dos ofi ci ais.

O rit mo de mor tes vem cain do gra du al- 
men te, após atin gir 2.500 por se ma na em
abril. Na se ma na pas sa da, o país re gis trou
169 óbi tos pro vo ca dos pe lo co ro na ví rus,
se gun do o ba lan ço ofi ci al. A pan de mia
de mons trou as li mi ta ções da que la que
era uma das eco no mi as mais di nâ mi cas
da re gião até 2019.

Em 2020, o Pro du to In ter no Bru to (PIB)
do Pe ru caiu 11,12% – o pi or de sem pe nho
em três dé ca das -, mais de 2,1 mi lhões de
pes so as per de ram o em pre go e a eco no- 
mia en trou em re ces são, da qual aca ba de
sair. 

Du as ra zões ex pli cam a gran de cri se
pro vo ca da pe la pan de mia, se gun do ana- 
lis tas: a al ta in for ma li da de da eco no mia e
a ine fi ci ên cia do sis te ma de saú de. 

O go ver no de se ja imu ni zar 70% da po- 
pu la ção com mais de 12 anos até o fim do
ano. Mais de 14,6 mi lhões de pe ru a nos já
re ce be ram as du as do ses da va ci na, o que
equi va le a 52% dos 28 mi lhões de ha bi tan- 
tes com mais de 12 anos.

São Luís, segunda-feira, 25 de outubro de 2021

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


São Luís, segunda-feira, 25 de outubro de 2021
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A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA, torna público, que 

requereu junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, a Renovação da 

Licença de Operação – RenLO, para a atividade Estação de Tratamento de Água - ETA, conforme 

processo SEMA nº 201011/2021, localizada no Município de Tutóia-MA.

São Luís, 21 de outubro de 2021

ANDRÉ LUÍS SILVA OLIVEIRA

Coordenador de Licenciamento Ambiental e Outorga de Recursos Hídricos

ESTADO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA

COMUNICAÇÃO

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de ALIMENTAÇÃO ENTERAL para 

abastecimento dos programas assistidos pela Superintendência de Assistência Farmacêutica (SUAF), 

conforme Resolução CIB/MA n° 43/2010 e demandas judiciais, conforme especificações e quantitativos 

constantes no Termo de Referência. Abertura: 10/11/2021, às 09h (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, 20 de outubro de 2021

CHRISANE OLIVEIRA BARROS

Pregoeira da CSL/SES

ESTADO DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2021
PROCESSO Nº 184893/2021/SES

O Estado do Maranhão, por intermédio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação – 

SECTI, com fulcro na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, Decreto Estadual nº 32.724, de 22 de 

março de 2017, torna público o presente Edital de Chamamento Público nº 01/2021 – SECTI visando à 

seleção de Organizações da Sociedade Civil (OSC) interessadas em celebrar Acordo de Cooperação 

Técnica que tenha por objeto a execução conjunta da implementação de “Estação Tech”, em 10 (dez) 

bairros periféricos de São Luís/MA, sendo uma OSC por bairro. O Edital de Chamamento Público nº 

01/2021 – SECTI está publicado na íntegra no site da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e 

Inovação – SECTI: https://www.secti.ma.gov.br/. As solicitações de credenciamento serão recebidas a 

partir de 25 de outubro de 2021, das 14h às 18h, no protoloco da SECTI, situada na Av. dos Holandeses,

Quadra 33, nº 09, Calhau, São Luís – MA, CEP: 65.071-380.

São Luís, 22 de outubro de 2021

DAVI DE ARAUJO TELLES

Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – SECTI

ASSESSORIA JURÍDICA - ASSEJUR/SECTI
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 – SECTI

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Saúde na especialidade 

de Nefrologia, com os serviços de Hemodiálise, locação de equipamentos (máquina de hemodiálise e 

osmose reversa), com fornecimento de materiais, insumos, reagentes e serviços de manutenção 

preventiva e corretiva, para atender a demanda do Hospital da Ilha.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.

DATA DA DISPUTA: 22/11/2021, às 09h, horário de Brasília.

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

Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
ID: 903031.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 

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

e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou laurocsl8@gmail.com ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 20 de outubro de 2021

Vicente Diogo Soares Júnior
Presidente da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 367/2021 – CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 169.068/2021 – EMSERH

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento, aplicação e retirada de película autoadesiva 

em fachadas, janelas e portas de vidro, sob demanda, com fornecimento de mão de obra, material 

e ferramentas para a unidade de saúde gerenciada pela EMSERH em São Luís – Hospital da Ilha.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por LOTE.

DATA DA ABERTURA: 18/11/2021, às 09h, horário de Brasília-DF.

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

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

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

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

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

São Luís (MA), 20 de outubro de 2021

Maiane Rodrigues Corrêa Lobão

Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 368/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 171.957/2021 – EMSERH

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

SAÚDE PARA ATENDIMENTO À DEMANDA DO SERVIÇO DE PRONTO-ATENDIMENTO E DE 

PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL DE CÂNCER DO MARANHÃO – TARQUÍNIO LOPES FILHO.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item.

DATA DA ABERTURA: 18/11/2021, às 14h, horário de Brasília-DF.

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

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

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

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

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

São Luís (MA), 20 de outubro de 2021

Maiane Rodrigues Corrêa Lobão

Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 369/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 168.001/2021 – EMSERH

A SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ENERGIA – SEINC, torna público que fará 

realizar, na forma Lei na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal 10.024, de 20 de 

setembro de 2019, Decreto Estadual nº 24.629/2008, Decreto Estadual nº 28.906/2013 alterado pelo 

Decreto Estadual 29.920/2014, Lei Estadual nº 10.403/2015, aplicando-se os procedimentos 

determinados pela Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e, 

subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie, 

licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por LOTE, objetivando a 
Contratação de empresa especializada nos serviços de Outsourcing de Impressão – impressão e 
cópia de documentos, para atender às demandas da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e 

Energia do Maranhão – SEINC/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 

instrumento, conforme especificações em anexo, no dia 08/11/2021, às 14h30 (horário de Brasília), 
através do uso de recursos de tecnologia da informação, no site www.compras.ma.gov.br, sendo 

presidida pelo Pregoeiro Oficial da SEINC/MA. O edital encontra-se disponível na página web 

www.compras.ma.gov.br e www.seinc.ma.gov.br.

São Luís, 21 de outubro de 2021

Fábio Henrique Garcia Pereira
Pregoeiro Oficial- SEINC/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ENERGIA-SEINC

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 – CSL/SEINC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0145406/2021 – SEINC/MA

                        DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 
SRP Nº 019/2021-DPE.

A Defensoria Pública do Estado do Maranhão-DPE, (UASG 453747) através de sua Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, torna público que realizará na forma da Lei nº 10.520/2002, Lei 
nº 8.666/1993, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006, Lei 13.726/2018 
e demais normas pertinentes, licitação para registro de preços para futura  contratação de empresa 
especializada na LOCAÇÃO de computadores e seus periféricos (teclado, mouse, caixa de som), 
no breaks, monitores, webcam e scanners, visando suprir a carência de ativos de informática 
conforme termo de referência e seus anexos que são partes integrantes do edital. Data/Hora 
do Certame: dia 10/11/2021 às 09:00 horas, a ser realizado no portal Comprasnet, pelo site 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações-E-mail: cpldpe@ma.def.br. O Edital se 
encontra à disposição dos interessados nas páginas: www.comprasgovernamentais.gov.br; 
https://defensoria.ma.def.br/dpema/portal e www.tce.ma.gov.br. 

São Luís-MA, 21/outubro/2021. Comissão Permanente de Licitação-DPE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 013/2021 – SRP
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 013/2021 – SRP. O Município de Feira Nova do Maranhão - 
MA, por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público aos interessados que, com base na Lei n.º 
10.520/2002, dos Decretos Municipais nº 004/2021, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar 
nº 147/2014, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará 
realizar às 08h30 (oito horas e trinta minutos) do dia 09 de novembro de 2021, licitação na modalidade PREGÃO ELE-
TRÔNICO, do tipo menor preço, tendo por OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 
do ramo pertinente destinada à prestação de serviços complementares de saúde, mediante regime de execução indireta, 
em atendimento da demanda da Secretaria Municipal da Saúde de Feira Nova do Maranhão – MA, conforme Termo de 
Referência e condições e especificações contidas neste Edital.  O presente Pregão Eletrônico será realizado em sessão 
pública, por meio de sistema eletrônico, no portal https://www.licitanet.com.br/. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados nos dias de expediente das 08h00min às 12h00min, na Comissão Perma-
nente de Licitação - CPL, situada na sede da Prefeitura Municipal, à Praça Central, Centro, Feira Nova do Maranhão 
- MA, bem como no site da Prefeitura Municipal: https://feiranovadomaranhao.ma.gov.br,  onde poderão ser consultados 
e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou e-mail: cpl.feiranovama@gmail.com.  Feira Nova 
do Maranhão - MA, 20 de outubro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 014/2021 – SRP
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 014/2021 – SRP. O Município de Feira Nova do Maranhão - 
MA, por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público aos interessados que, com base na Lei n.º 
10.520/2002, dos Decretos Municipais nº 004/2021, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar 
nº 147/2014, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará 
realizar às 14h00 (catorze horas e trinta minutos) do dia 09 de novembro de 2021, licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, do tipo menor preço, tendo por OBJETO: Aquisição de uma ambulância simples remoção, tipo A, 4x4, 
pickup, para atender a demanda da Secretaria Municipal da Saúde de Feira Nova do Maranhão – MA, conforme Termo de 
Referência e condições e especificações contidas neste Edital..  O presente Pregão Eletrônico será realizado em sessão 
pública, por meio de sistema eletrônico, no portal https://www.licitanet.com.br/. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados nos dias de expediente das 08h00min às 12h00min, na Comissão Perma-
nente de Licitação - CPL, situada na sede da Prefeitura Municipal, à Praça Central, Centro, Feira Nova do Maranhão 
- MA, bem como no site da Prefeitura Municipal: https://feiranovadomaranhao.ma.gov.br,  onde poderão ser consultados 
e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou e-mail: cpl.feiranovama@gmail.com.  Feira Nova 
do Maranhão - MA, 20 de outubro de 2021.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE PAULINO NEVES

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Av. Dr. Paulo Ramos, s/n - Centro, Paulino Neves/MA

CNPJ 01.700.124/0001-42

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021/CMPN. A Câmara Municipal de Paulino Neves (MA), torna público 
que realizará no dia 08/11/2021, segunda-feira, às 10:00 horas, licitação na modalidade Pregão Presencial, 
do tipo menor preço por item, regida pelas normas estipuladas no instrumento convocatório. Objeto: Contra-
tação de empresa para a prestação de serviços de elaboração/execução e montagem de móveis projetados, para 
atender as necessidades da Câmara Municipal de Paulino Neves – MA. Base Legal: Leis 10.520/2002 e 
8.666/93. Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação, Prédio da Câmara Municipal de Paulino Neves 
(MA), situada na Av Dr Paulo Ramos, s/nº, Centro. O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados 
no portal da transparência, na plataforma SACOP e na sede da Câmara Municipal, de segunda a sexta-feira, 
no horário das  08:00hs às 12:00hs, onde poderão ser consultados  ou obtidos gratuitamente, mediante a en-
trega de “pen drive”.  Paulino Neves (MA), 20 de outubro de 2021. Izaque do Carmo Carvalho, Presidente da 
Câmara Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP n.º 36/2021-CPL PROCESSO ADM. Nº 82/2021. A 
Prefeitura Municipal de Pindaré-Mirim/MA, CNPJ: 06.189.344.0001-77, através da Comissão de Licitação, 
torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 09 de novembro de 2021, às 09:00hs 
(nove horas).  Licitação para Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada 
em locação de veículos destinado ao Transporte Escolar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura do Município de Pindaré Mirim - MA, conforme detalhamentos constantes no Anexo 
I - Termo de Referência, em sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da informação 
– INTERNET através do site www.licitanet.com.br. Com fundamentação na Lei Federal nº 10.520/02, no 
Decreto Federal nº 10.024/2019, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações, na Lei Complementar nº 
123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de outras 
normas aplicáveis ao objeto deste Certame. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por 
intermédio de sistema eletrônico, qual seja www.licitanet.com.br; bem como no Mural de licitações do SACOP 
TCE ou Portal da Transparência do Município ou poderá ser solicitado através do e-mail cpl.pindaremirim@
hotmail.com ou ainda na sede da Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL onde poderão 
ser obtidos e consultados gratuitamente mediante apresentação de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª feira, 
das 8h às 12h, no endereço Avenida Elias Haikel nº 11, Centro, CEP 65.370-000.  Pindaré Mirim/MA, 22 de 
outubro de 2021. Alexandre Colares Bezerra Junior. Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP n.º 37/2021-CPL PROCESSO ADM. Nº 83/2021. 
A Prefeitura Municipal de Pindaré-Mirim/MA, CNPJ: 06.189.344.0001-77, através da Comissão de 
Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 09 de novembro de 2021, 
às 14:00hs (quatorze horas).  Licitação para Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa 
para fornecimento de coffee breaks, lanches prontos e itens para preparação de lanches que serão servidos 
em eventos para atender as necessidades das Secretárias do Município de Pindaré Mirim - MA, conforme 
detalhamentos constantes no Anexo I - Termo de Referência, em sessão pública on-line por meio de recursos 
de tecnologia da informação – INTERNET através do site www.licitanet.com.br. Com fundamentação na Lei 
Federal nº 10.520/02, no Decreto Federal nº 10.024/2019, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações, 
na Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 
8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame. O Edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados por intermédio de sistema eletrônico, qual seja www.licitanet.com.br; bem como no Mural 
de licitações do SACOP TCE ou Portal da Transparência do Município ou poderá ser solicitado através do 
e-mail cpl.pindaremirim@hotmail.com ou ainda na sede da Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação-CPL onde poderão ser obtidos e consultados gratuitamente mediante apresentação de mídia gravável 
(pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h, no endereço Avenida Elias Haikel nº 11, Centro, CEP 65.370-000.  
Pindaré Mirim/MA, 22 de outubro de 2021. Alexandre Colares Bezerra Junior. Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP n.º 38/2021-CPL PROCESSO ADM. Nº 84/2021. A 
Prefeitura Municipal de Pindaré-Mirim/MA, CNPJ: 06.189.344.0001-77, através da Comissão de Licitação, 
torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 10 de novembro de 2021, às 09:00hs 
(nove horas).  Licitação para Registro de Preços para eventual e futura aquisição de autoclave automático 
por vapor saturado de agua (100 litros), atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do 
Município de Pindaré Mirim - MA, conforme detalhamentos constantes no Anexo I - Termo de Referência, em 
sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da informação – INTERNET através do site www.
licitanet.com.br. Com fundamentação na Lei Federal nº 10.520/02, no Decreto Federal nº 10.024/2019, no 
Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações, na Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 
147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame. O 
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por intermédio de sistema eletrônico, qual seja www.
licitanet.com.br; bem como no Mural de licitações do SACOP TCE ou Portal da Transparência do Município 
ou poderá ser solicitado através do e-mail cpl.pindaremirim@hotmail.com ou ainda na sede da Prefeitura, 
na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL onde poderão ser obtidos e consultados gratuitamente 
mediante apresentação de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h, no endereço Avenida 
Elias Haikel nº 11, Centro, CEP 65.370-000.  Pindaré Mirim/MA, 22 de outubro de 2021. Alexandre Colares 
Bezerra Junior. Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO – MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 020/2021. A Prefeitura Municipal de San-
to Amaro do Maranhão – MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
FINANÇAS E PLANEJAMENTO torna público para conhecimento dos interessados que estará 
realizando licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, do tipo Menor Preço por item, 
objetivando a contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação de serviços de locação de sof-
tware de interesse da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, o qual será 
processado e julgado em conformidade com as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações 
posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 horas do dia 09 de Novembro de 2021. A 
sessão pública de julgamento será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
situada à Praça Nossa Senhora da Conceição, S/N, Centro, Santo Amaro do Maranhão – MA, no 
dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação. O Edital 
e seus anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita, 
de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do 
E-mail: cplsantoamaro.ma@gmail.com. Ou na pagina portal.santoamaro.ma.gov.br. Santo Amaro 
do Maranhão (MA), 18 de outubro de 2021. Daniele Oliveira da Silva – Secretária Municipal de 
Administração, Finanças e Planejamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO – MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 021/2021. A Prefeitura Municipal de Santo 
Amaro do Maranhão – MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FI-
NANÇAS E PLANEJAMENTO torna público para conhecimento dos interessados que estará reali-
zando licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, para REGISTRO DE PREÇOS, do tipo 
Menor Preço por item, objetivando a Seleção de proposta visando o registro de preços para eventual 
e futura aquisição de utensílios para copa e cozinha, visando atender às necessidades da Administra-
ção Pública, o qual será processado e julgado em conformidade com as disposições da Lei Federal 
n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 14:00 horas do dia 09 
de Novembro de 2021. A sessão pública de julgamento será realizada na sala da Comissão Perma-
nente de Licitação – CPL, situada à Praça Nossa Senhora da Conceição, S/N, Centro, Santo Amaro 
do Maranhão – MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de proposta 
e habilitação. O Edital e seus anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço para 
consulta gratuita, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo ende-
reço e através do E-mail: cplsantoamaro.ma@gmail.com. Ou na pagina portal.santoamaro.ma.gov.
br. Santo Amaro do Maranhão (MA), 18 de outubro de 2021. Daniele Oliveira da Silva – Secretária 
Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO – MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 022/2021. A Prefeitura Municipal de Santo 
Amaro do Maranhão – MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 
torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade 
Pregão, na forma Presencial, para REGISTRO DE PREÇOS, do tipo Menor Preço por item, ob-
jetivando a Seleção de proposta visando o registro de preços para eventual e futura aquisição de 
combustível para atender as necessidades do Município de Santo Amaro do Maranhão, o qual será 
processado e julgado em conformidade com as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações 
posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 horas do dia 10 de Novembro de 2021. A 
sessão pública de julgamento será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
situada à Praça Nossa Senhora da Conceição, S/N, Centro, Santo Amaro do Maranhão – MA, no 
dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação. O Edital e 
seus anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita, de 2ª 
a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do E-mail: 
cplsantoamaro.ma@gmail.com. Ou na pagina portal.santoamaro.ma.gov.br. Santo Amaro do Mara-
nhão (MA), 20 de outubro de 2021. Izabel Cutrim dos Santos Neta Secretária Municipal de Saúde 
e Saneamento Portaria: 04/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO – MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 023/2021. A Prefeitura Municipal de Santo 
Amaro do Maranhão – MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 
torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade 
Pregão, na forma Presencial, do tipo Menor Preço por item, objetivando a aquisição de tablets de 
interesse da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, o qual será processado e julgado em 
conformidade com as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condi-
ções do Edital à realizar-se às 14:00 horas do dia 10 de Novembro de 2021. A sessão pública de 
julgamento será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à Praça 
Nossa Senhora da Conceição, S/N, Centro, Santo Amaro do Maranhão – MA, no dia, hora e local 
citados, em que serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação. O Edital e seus anexos 
estão à disposição de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita, de 2ª a 6ª, das 08:00 
ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do E-mail: cplsantoamaro.
ma@gmail.com. Ou na pagina portal.santoamaro.ma.gov.br. Santo Amaro do Maranhão (MA), 20 
de outubro de 2021. Izabel Cutrim dos Santos Neta Secretária Municipal de Saúde e Saneamento 
Portaria: 04/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO – MA

AVISO DE CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021. BASE LEGAL:  Lei Federal n° 11.947/2009, de 
16/07/2009; Resolução/CD/FNDE n° 26 de junho de 2013, e a Lei Federal n° 8.666/93 e alterações 
posteriores. OBJETO: Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Fa-
miliar e do Empreendedor Familiar Rural destinando ao atendimento do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar, para a alimentação escolar em atendimento a Rede Municipal de Ensino, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. ENTREGA DOS ENVE-

LOPOPES: DE 25/10/2021 a 16/11/2021 na Sala da Comissão Permanente de Licitação localizada . 
ABERTURA DOS ENVELOPES: 17/11/2021 as 10:00 horas. A sessão pública de julgamento será 
realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à Praça Nossa Senhora da 
Conceição, S/N, Centro, Santo Amaro do Maranhão – MA, no dia, hora e local citados, em que serão 
recebidos os envelopes de projeto de vendas e habilitação. O Edital e seus anexos estão à disposi-
ção de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 ho-
ras. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do E-mail: cplsantoamaro.ma@gmail.
com. Ou na pagina portal.santoamaro.ma.gov.br. Santo Amaro do Maranhão (MA), 20 de outubro 
de 2021. Ana Celia da Silva Souza Secretária Municipal de Educação e Cultura Portaria nº 105/2021.
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A medida é um incentivo aos profissionais, que culmina em incremento nos
vencimentos mensais destes trabalhadores

O
s pro fes so res da re de pú bli- 
ca es ta du al ti ve ram mais 
um im por tan te re co nhe ci- 
men to e va lo ri za ção da ca- 

te go ria. Nes te mês de ou tu bro, em 
que se co me mo ra o Dia do Pro fes sor, 
o Go ver no do Es ta do anun ci ou que 
15.925 edu ca do res do qua dro da Se- 
cre ta ria de Es ta do da Edu ca ção (Se- 
duc) fo ram be ne fi ci a dos com a con- 
ces são de pro gres sões fun ci o nais, 
além de mais de 2 mil gra ti fi ca ções de 
ti tu la ção, pro mo ção e es tí mu lo pro- 
fis si o nal, que es tão em fa se de im ple- 
men ta ção, com pre vi são pa ra cons tar 
a par tir do con tra che que de no vem- 
bro. A pre vi são é de que os be ne fí ci os 
ge rem um im pac to fi nan cei ro de mais 
de R$ 3,1 mi lhões ao mês na fo lha de 
pa ga men tos.

O se cre tá rio de Es ta do da Edu ca- 
ção, Fe li pe Ca ma rão, ex pli ca que a 
pro gres são fun ci o nal é a evo lu ção do 
edu ca dor da re de pú bli ca es ta du al, 
que, após de ter mi na do tem po de ser- 
vi ço, avan ça de uma re fe rên cia pa ra 
ou tra su pe ri or na ta be la re mu ne ra tó- 
ria do Ma gis té rio. A me di da é um in- 
cen ti vo aos pro fis si o nais, que cul mi- 
na em in cre men to nos ven ci men tos 
men sais des tes tra ba lha do res.

“As pro gres sões já es ta rão im ple- 
men ta das nos con tra che ques a par tir 
do mês de no vem bro, jun ta men te 
com o ven ci men to do mês. Es ta é a 
mai or con ces são de pro gres sões da 
his tó ria, da da à ca te go ria, al can çan do 
pra ti ca men te 16 mil pro fes so res. So- 
men te no Go ver no Flá vio Di no, já so- 
ma mos apro xi ma da men te 40 mil pro-

15.925 EDUCADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FORAM BENEFICIADOS

gres sões con ce di das des de 2015”, des- 
ta cou Ca ma rão.

Ain da co mo par te das ações, o go- 
ver no im ple men ta rá, nes te mês de 
no vem bro, 1.127 pe di dos de ti tu la ção, 
cu jos pro ces sos es tão em fa se fi nal de 
aná li se. Além dis so, se gui rá com aná- 
li se de ou tros 976 pe di dos, pro to co la- 
dos nos úl ti mos di as. A par tir de ago- 
ra, o flu xo dos pro ces sos de so li ci ta- 
ção des se be ne fí cio se rá per ma nen te.

“Por de ter mi na ção do go ver na dor 
Flá vio Di no, es ta mos com uma for ça 

ta re fa na Se duc e Se gep pa ra que se- 
jam ana li sa dos e im ple men ta dos to-
dos os pro ces sos já pro to co la dos, de 
mo do que pos sa mos man ter, da qui 
‘pra fren te’, o flu xo dos pro ces sos e sua 
res pec ti va im plan ta ção”, re for çou o 
se cre tá rio.

Tam bém se rão con tem pla dos com 
os ga nhos anun ci a dos pe lo Go ver no 
do Es ta do os pro fis si o nais da Edu ca- 
ção que plei te a ram gra ti fi ca ções de 
es tí mu lo pro fis si o nal, pe lo Pró-fun ci-
o ná rio.

 A PREVISÃO É REALIZAR CERCA DE 120 CONSULTAS MENSAIS

O Go ver no do Es ta do es tá re for çan do o aten di men to
am bu la to ri al em Neu ro lo gia no Hos pi tal Ma cror re gi o- 
nal Ale xan dre Ma me de Tro vão, em Co ro a tá. A pre vi são é
re a li zar cer ca de 120 con sul tas men sais na es pe ci a li da- 
de, be ne fi ci an do a Re gião dos Co cais, que com pre en de
cer ca de 72 mu ni cí pi os no to tal.

“Es se é o pri mei ro pas so pa ra o que re al men te pre- 
ten de mos, que é rei ni ci ar a re a li za ção de ci rur gi as neu- 
ro ló gi cas na ci da de. A pre vi são é que os pri mei ros pro- 
ce di men tos co me cem a ser fei tos já em ja nei ro do ano
que vem, con so li dan do Co ro a tá co mo um ver da dei ro
po lo de saú de pa ra o Ma ra nhão”, dis se o se cre tá rio de
Es ta do da Saú de, Car los Lu la, que foi pes so al men te
anun ci ar o ser vi ço na sex ta-fei ra (22).

Se gun do o pre si den te da Em pre sa Ma ra nhen se de
Ser vi ços Hos pi ta la res (EM SERH), Mar cos Gran de, a de- 
man da fun ci o na rá em re gi me de re gu la ção, se ja pe lo
pró prio mu ni cí pio ou pe la re gi o nal de saú de. “Com o
avan ço no en fren ta men to à Co vid-19 e re du ção de ca sos
na re gião te mos a pos si bi li da de de re for çar o aten di- 
men to em ou tras es pe ci a li da des, a exem plo da neu ro lo- 
gia. Ago ra, o pa ci en te que ti ver es se ti po de ne ces si da de
não pre ci sa re cor rer a trans fe rên ci as, mas po de rá usu- 
fruir no pró prio mu ni cí pio”, pon tu ou.

Até o ano de 2014, o ser vi ço de neu ro ci rur gia era con- 
cen tra do na ca pi tal São Luís. Com o iní cio da ges tão do
go ver na dor Flá vio Di no, deu-se o pro ces so de des cen- 
tra li za ção da ofer ta de es pe ci a li da des, se jam elas de mé- 
dia ou al ta com ple xi da de, com a cri a ção dos hos pi tais
re gi o nais e ma cror re gi o nais.

Atu al men te, além do Ma cro de Co ro a tá, a po pu la ção
dis põe de aten di men to neu ro ló gi co no Hos pi tal Ma- 
cror re gi o nal de Ca xi as, Hos pi tal Re gi o nal de Bar rei ri- 
nhas, Hos pi tal Ma cror re gi o nal de Im pe ra triz e Hos pi tal
Dr. Car los Ma ci ei ra (HCM), em São Luís.

São Luís, segunda-feira, 25 de outubro de 2021

Governo concede progressão na carreira 
para 16 mil professores do Estado

VALORIZAÇÃO

A medida é um incentivo aos profi ssionais, que culmina em incremento nos vencimentos 
mensais destes trabalhadores
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CRIS TOPHER RO CHA
Es pe ci al pa ra O Im par ci al

In ves ti men to no Ma ra nhão

Pro ble mas de água

R$ 2,15 BILHÕES

Maranhão precisa
investir em “água”

O
pro ble ma do abas te ci men to é al go que afe ta
uma boa par te da po pu la ção do Bra sil, com in- 
ci den tes re la ci o na dos à fal ta de água em bair- 
ros mais pe ri fé ri cos ou re giões dis tan tes.

Em re la ção a is so, a Agên cia Na ci o nal de Águas e Sa- 
ne a men to Bá si co (ANA) di vul gou nes ta se ma na, em Cu- 
ri ti ba da dos com pi la dos pe lo Atlas Águas – Se gu ran ça
Hí dri ca do Abas te ci men to Ur ba no que in for mam pro je- 
tos so bre in ves ti men tos pa ra me lho ri as da dis tri bui ção
de água e, de acor do com os da dos, o Bra sil pre ci sa ria in- 
ves tir R$110 bi lhões pa ra ga ran tir o abas te ci men to de
água em to dos os mu ni cí pi os do país.

Em re la ção ao Ma ra nhão, o do cu men to afir ma que o
es ta do de ve rá in ves tir R$ 2,15 bi lhões até 2035, 5,3% do
to tal ne ces sá rio pa ra a re gião Nor des te, pa ra so lu ci o nar
o pro ble ma e uni ver sa li zar o abas te ci men to de água e,
des se va lor, R$ 739,0 mi lhões são pa ra os sis te mas de
pro du ção (34%) e R$ 1,4 bi lhão pa ra os sis te mas de dis- 
tri bui ção de água (66%).

En tre as obras que se ri am be ne fi ci a das com es se va- 
lor, a am pli a ção do sis te ma pro du tor de São Jo sé de Ri- 
ba mar e Pa ço do Lu mi ar, que es tá sob res pon sa bi li da de
da con ces si o ná ria pri va da BRK Am bi en tal, re ce be ria R$
166,2 mi lhões e, pa ra a me lho ria da adu to ra Ita luís, R$
106 mi lhões se ri am des ti na dos o que be ne fi ci a ria a ca- 
pi tal.

Em re la ção à dis tri bui ção de água, os in ves ti men tos
ne ces sá ri os pa ra aten di men to da po pu la ção to tal se ri- 
am de R$ 1,4 bi lhões que am pli a ri am a re ser va ção e ins- 
ta la ri am 480.827 li ga ções e as sen ta ri am 4.606 km de re- 
de de dis tri bui ção.

O abas te ci men to na ca pi tal do es ta do, São Luís, ain da
ca re ce de mais in ves ti men to, pois gran de par te da ci da- 

de é abas te ci da por car ros pi pa que ele vam os cus tos pa- 
ra con do mí ni os, ho téis e con su mos in di vi du ais.

Com o di ag nos ti co re a li za do pe lo ANA, 72% dos ope- 
ra do res do Ma ra nhão são de com pa nhi as es ta du ais,
44% dos ti pos de ma nan ci ais são sub ter râ ne os. 75% dos
ti pos de sis te ma são iso la dos e, em re la ção à co ber tu ra
do sis te ma de dis tri bui ção, ape nas 36% re pre sen tam en- 
tre 70% a 89,9%. O abas te ci men to de água na Re gião
Me tro po li ta na da Gran de São Luís é com pos to pe lo sis- 
te ma in te gra do Ita luís e 14 sis te mas iso la dos, dois de les
sen do pa ra a ca pi tal e é es ti ma do que a de man da de
água pa ra abas te ci men to da po pu la ção ur ba na da
RMGSL em 2020 se ja de 5,5 m³/s.

Bair ros da ca pi tal vêm pre sen ci an do pro ble mas em
re la ção ao abas te ci men to de água nos úl ti mos tem pos,
en tre eles, o bair ro da Li ber da de.

A mo ra do ra Ta li ta Nayara Fra zão, de 27 anos, afir ma
que não ape nas lá, mas tam bém re giões vi zi nhas so fre- 
ram com fal ta de água nos úl ti mos tem pos. Ela con ta
que o sis te ma no cen tro fun ci o na atra vés de ro dí zio, na
qual pos su em água dia sim, dia não, mas, no mês pas sa- 
do, fi ca ram sem água nas tor nei ras du ran te se tem bro
in tei ro.

Na se ma na pas sa da, o Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra- 
nhão (MP MA) abriu uma in ves ti ga ção em re la ção aos
ser vi ços pres ta dos pe la Com pa nhia de Sa ne a men to
Am bi en tal do Ma ra nhão (Ca e ma) após in ci den tes en- 
vol ven do in ter rup ções no for ne ci men to de água em
áre as de São Luís.

Além dos pro ble mas no bair ro da Li ber da de, nos
bair ros da Ci da de Ope rá ria e São Rai mun do ocor re ram

sus pei tas de for ne ci men to de água im pró pria pa ra con- 
su mo.

Pa ra sub si di ar a inqué ri to, a ti tu lar da 2ª Pro mo to ria
de Jus ti ça de De fe sa do Con su mi dor de São Luís, Lí tia
Ca val can ti, so li ci tou à em pre sa o ma pa do sis te ma de
abas te ci men to de água de São Luís, in cluin do to das as
zo nas de dis tri bui ção; to dos os do cu men tos de ou tor ga
e au to ri za ção pa ra uso da água ex pe di dos pe la Se cre ta- 
ria de Es ta do de Meio Am bi en te e Re cur sos Na tu rais em
fa vor da Ca e ma, que te nham por fi na li da de o abas te ci- 
men to pú bli co na ca pi tal; além do re la tó rio atu a li za do
so bre o con tro le de qua li da de da água for ne ci da pa ra
con su mo na ci da de.

A in ves ti ga ção do MP MA foi mo ti va da tam bém por
fa tos re la ta dos re cen te men te na im pren sa e por in for- 
ma ções re pas sa das pe la co or de na ção de Vi gi lân cia em
Saú de Am bi en tal, em reu nião re a li za da no dia 30 de se- 
tem bro, quan do foi le van ta da a sus pei ta de for ne ci men- 
to de água im pró pria ao con su mo hu ma no nos bair ros
da Ci da de Ope rá ria, São Rai mun do e ou tros da ca pi tal
ma ra nhen se.

Ape sar de pro ble mas na ca pi tal, não hou ve in ci den- 
tes re cen tes em ou tros mu ni cí pi os na re gião me tro po li- 
ta na. Adri a na Vi ei ra, as ses so ra de im pren sa da BRK, afir- 
ma não ter ocor ri do ne nhu ma fal ta de água re cen te em
Pa ço do Lu mi ar e São Jo sé de Ri ba mar, ape nas ca sos
pon tu ais com cli en tes in di vi du ais que ti ve ram pro ble- 
mas já ten do si do re sol vi dos, mas, no ge ral, ela con ta
não sa ber de ne nhu ma cri se em si nes sas áre as.

São Luís, segunda-feira, 25 de outubro de 2021
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Prefeitura e Câmara de Riachão retomam concurso público. Novo cronograma
estabelece a reabertura do prazo de inscrição e novas datas previstas para as provas

• Edi tal nº 122/2021: Es pe ci a lis ta Pe -
ni ten ciá rio em En fer ma gem – Pe drei -
ras
• Edi tal nº 123/2021: Téc ni co Pe ni -
ten ciá rio em En fer ma gem – Ca ro li na
• Edi tal nº 124/2021: Téc ni co Pe ni -
ten ciá rio em En fer ma gem – Da vi nó -
po lis

Sa lá ri os

Ins cri ções

117 VAGAS NA PREFEITURA

Inscrições de concurso
são prorrogadas

Cer ta me

A
Pre fei tu ra e Câ ma ra Mu ni ci- 
pal de Ri a chão, no es ta do do 
Ma ra nhão, di vul ga ram um 
no vo co mu ni ca do re fe ren te 

ao Con cur so Pú bli co pa ra pre en chi- 
men to das 117 va gas pa ra os ní veis 
fun da men tal, mé dio e su pe ri or, que 
an te ri or men te te ve as pro vas sus pen- 
sas. O do cu men to de ter mi na a re a- 
ber tu ra do pra zo de ins cri ção no cer- 
ta me, até o dia 29 de no vem bro de 
2021.

Os in te res sa dos po dem se can di da- 
tar ex clu si va men te por meio o en de- 
re ço ele trô ni co Icap, sen do que o pa- 
ga men to de ta xa de par ti ci pa ção que 
al ter na en tre os va lo res de R$ 83,33 e 
R$ 126,17 de ve ser efe tu a do até o dia 
30 de no vem bro de 2021.

No en tan to, aque les que ti ve rem 
in te res se em ob ter a isen ção, de vem 
so li ci tá-la en tre 19 e 21 de ou tu bro de 
2021.

Ain da de acor do com o no vo cro no- 
gra ma, a apli ca ção das pro vas ob je ti- 
vas ago ra es tá pre vis ta pa ra os di as 29 
e 30 de ja nei ro de 2022

Es te cer ta me ofer ta o to tal de 117 
va gas, dis tri buí das pa ra os se guin tes 
car gos: Aba te dor (1); Ad vo ga do (1); 
Ad vo ga do Pa ra As sis tên cia So ci al; 
Agen te De Vi gi lân cia Sa ni tá ria(1); As- 
sis ten te So ci al (1); Au di tor De Con tro- 
le In ter no (1); Au xi li ar Ad mi nis tra ti vo 
(4); Au xi li ar De Con sul tó rio Den tá rio 
(1); Au xi li ar De Ser vi ços Ge rais (14); 
Au xi li ar De Ser vi ços Ge rais (1); Bi- 
oquí mi co (1); Con ta dor (1); Con ta dor 
(1); Edu ca dor Fí si co (1); Ele tri cis ta; 
En fer mei ro (2); En ge nhei ro Am bi en- Sa lá ri os

AS INSCRIÇÕES FORAM PRORROGADAS E VÃO ATÉ O DIA 29 DE NOVEMBRO DESTE ANO

tal; En ge nhei ro Ci vil; Far ma cêu ti co 
(1); Fis cal De Meio Am bi en te (1); Fis- 
cal De Trân si to (1); Fis cal De Tri bu tos 
(1); Fi si o te ra peu ta (1); Fo no au dió lo- 
go; Ges tor Em Saú de Ocu pa ci o nal; 
Ins tru tor De Li bras (1); Mé di co Ci rur- 
gião Ge ral (1); Mo to ris ta Ca te go ria 
“D” – Zo na Ru ral (4); Nu tri ci o nis ta (1); 
Odon tó lo go (2); Ope ra dor De Má qui- 
nas Pe sa das (1); Pe da go go; Pro cu ra- 
dor (1); Pro fes sor (33); Pro fes sor (23); 
Pro fes sor Pa ra Edu ca ção Es pe ci al (1); 
Psi có lo go (2); Psi co pe da go go; Téc ni- 
co Em En fer ma gem (5); Téc ni co Em 
Raio X (1); Tra to ris ta (1) e Vi gia (4).

Em re la ção a re mu ne ra ção, os con-
tra ta dos re ce be rão sa lá rio que va ria 
en tre R$ 1.045 a R$ 3 mil, re fe ren te a 
jor na da de tra ba lho de 20 a 40 ho ras 
se ma nais.

O con cur so pú bli co se rá re a li za do 
em uma úni ca eta pa com pre en di da 
por: pro va ob je ti va, de ca rá ter clas si fi-
ca tó rio e eli mi na tó rio, com pos ta por 
ques tões de lín gua por tu gue sa; ma te-
má ti ca; co nhe ci men tos ge rais; atu a li- 
da des; no ções de in for má ti ca; le gis la-
ção do ser vi dor pú bli co e no ções de 
ad mi nis tra ção pú bli ca e co nhe ci- 
men tos es pe cí fi cos.

O Cer ta me te rá o pra zo de va li da de 
de dois anos, po den do ser pror ro ga do 

OPORTUNIDADES

Seap abre três certames a partir desta segunda

No es ta do do Ma ra nhão, a Se cre ta- 
ria de Es ta do de Ad mi nis tra ção Pe ni- 
ten ciá ria (Se ap) di vul gou a re a li za ção
de três no vos Pro ces sos Se le ti vos, pa- 
ra a for ma ção de ca das tro re ser va de
pro fis si o nais de ní veis mé dio/téc ni co
e su pe ri or.

Con fi ra abai xo quais são os car gos
ofer ta dos – lo ca li da de de atu a ção,
con for me o res pec ti vo edi tal:

Pa ra con cor rer a uma das opor tu ni- 
da des, os can di da tos de vem com pro- 
var a es co la ri da de exi gi da pa ra a fun- 
ção, bem co mo ter na ci o na li da de bra- 
si lei ra ou por tu gue sa nas for mas da
lei, com pro var es tar em dia com as

obri ga ções elei to rais e mi li ta res, ter
ida de mí ni ma de 18 anos com ple tos
na da ta do en cer ra men to da ins cri- 
ção, ter ap ti dão fí si ca e men tal pa ra o
exer cí cio do car go, den tre ou tros re- 
qui si tos que cons tam nos edi tais.

Os pro fis si o nais ad mi ti dos irão de- 
sem pe nhar fun ções em car ga ho rá ria
de 30 e 40 ho ras se ma nais, com sa lá ri- 
os de R$ 1.500,00 a R$ 3.000,00 ao mês.

Pa ra par ti ci par, os in te res sa dos de- 
vem efe tu ar as ins cri ções a par tir das
8h de ho je, se gun da-fei ra, dia 25 de
ou tu bro de 2021 até às 23h59 do dia 14
de no vem bro de 2021, ex clu si va men- 
te via in ter net por meio do si te da Se- 
ap.

Co mo for ma de clas si fi ca ção, os
can di da tos se rão sub me ti dos à ava li- 
a ção cur ri cu lar, de ca rá ter eli mi na tó- 

rio e clas si fi ca tó rio.

O pra zo de va li da de dos Pro ces sos
Se le ti vos se rá de 12 me ses, con ta do da
ho mo lo ga ção do re sul ta do fi nal, com
pos si bi li da de de pror ro ga ção por
igual pe río do.

His tó ria da Igre ja dos Re mé di os

CEN TRO HIS TÓ RI CO

Igre ja dos Re mé di os
co me ça a re ce ber
obras de res tau ra ção

A Igre ja de Nos sa Se nho ra dos Re mé di os, lo ca li za da
em fren te à Pra ça Gon çal ves Di as, no Cen tro His tó ri co
de São Luís, uma das mais tra di ci o nais da ci da de, es tá
sen do res tau ra da pe lo Go ver no do Es ta do, por meio
da Se cre ta ria de Es ta do da Cul tu ra (Sec ma). As obras co- 
me ça ram em se tem bro e es ta rão con cluí das no fim de
no vem bro.

Os ser vi ços re a li za dos são de ma nu ten ção. Vi sa ram
re cu pe rar a fa cha da da fren te e a par te la te ral ex ter na,
ins ta lar ilu mi na ção ex ter na e re a li zar a pin tu ra ex ter na e
in ter na.

A par te da fren te da igre ja, que es tá sen do re cu pe ra- 
da, tem três cor pos de fa cha da, com ja ne las em for ma to
ogi va do. Pos sui uma úni ca tor re si nei ra, ao cen tro, com
ba se qua dran gu lar e du as aber tu ras em ca da la do, en ci- 
ma das por ócu lo e ro sá cea. No to po da tor re há uma pi- 
râ mi de oc to go nal so bre a qual se ele va uma cruz de fer- 
ro. Ao la do das tor res há dois ócu los e ro sá ce as e são en- 
ci ma das por cru zes de fer ro la de a das pe las es tá tu as dos
evan ge lis tas Lu cas, João, Ma teus e Mar cos, es cul pi das
por Tei xei ra de Lo pes e po si ci o na das em 1907. To do es se
con jun to ar tís ti co que for ma a ar qui te tu ra da fren te do
imó vel es tá sen do re vi ta li za da. “A re cu pe ra ção da Igre ja
dos Re mé di os é ape nas uma par te de um con jun to de
es for ços do go ver na dor Flá vio Di no, reu ni dos no Pro- 
gra ma Nos so Cen tro, que es tá re vi ta li zan do o Cen tro
His tó ri co de São Luís”, afir ma o se cre tá rio de Es ta do de
Cul tu ra, An der son Lin do so.

A re cu pe ra ção da Igre ja dos

Re mé di os é ape nas uma par te de um

con jun to de es for ços do go ver na dor

Flá vio Di no, reu ni dos no Pro gra ma

Nos so Cen tro, que es tá re vi ta li zan do

o Cen tro His tó ri co de São Luís

A igre ja não pas sa va por re pa ros há mais uma dé ca da.
O su pe rin ten den te do Pa trimô nio Cul tu ral do Es ta do,
ar qui te to e ur ba nis ta Luis Edu ar do Longhi in for mou
que os tra ba lhos es tão con ser van do a ar qui te tu ra ori gi- 
nal da Igre ja. “São fei tas adap ta ções, sem in ter fe rir no
vi su al ori gi nal do imó vel”, ex pli ca.

São fei tas adap ta ções, sem in ter fe rir

no vi su al ori gi nal do imó vel

A pri mei ra re fe rên cia à Igre ja dos Re mé di os apa re ce
em uma es cri tu ra pú bli ca da ta da de 23 de fe ve rei ro de
1719 quan do acon te ceu a cons tru ção do pri mei ro pré- 
dio. Era uma ca pe la que, ao fim do sé cu lo XVI II, es ta va
ar rui na da e de sa bou. Foi re e di fi ca da atra vés de do a ções
ob ti das do co mér cio e na ve ga ção pe lo er mi tão Fran cis- 
co Xa vi er.

No sé cu lo XIX, a igre ja se en con tra va gran di o sa men te
en ri que ci da pe las do a ções de ne go ci an tes do Ma ra- 
nhão, que to ma ram Nos sa Se nho ra dos Re mé di os co mo
pro te to ra do co mér cio. Em fren te à igre ja se si tu a va uma
das me lho res pra ças da ci da de, cer ca da por gra des de
fer ro e com uma es ca da ria que des cia di re ta men te pa ra
o mar, fei ta pe lo go ver na dor João Sil vei ra de Sou sa com
re cur sos pró pri os em 1860.

A atu al igre ja não pos sui mais ele men tos da pri mei ra
er mi da, cons truí da em 1719 e, tal vez, nem mes mo da se- 
gun da, da ta da de 1860. É re sul ta do de uma cons tru ção
que acon te ceu no iní cio do sé cu lo XX, vol ta de 1903. En- 
tre as mai o res igre jas ca tó li cas de São Luís, é a úni ca
cons truí da em es ti lo gó ti co.

Des ta que pa ra os vi trais que or nam a igre ja, que são
ale mães, do sé cu lo XX. O in te ri or pos sui três al ta res,
sen do o prin ci pal em már mo re. A igre ja é pal co do fes te- 
jo de Nos sa Se nho ra dos Re mé di os, em ou tu bro, um dos
mais tra di ci o nais do Ma ra nhão.

São Luís, segunda-feira, 25 de outubro de 2021
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ARTHUR EVER TON
Es pe ci al pa ra O Im par ci al

El ke son (ata can te)

Dyanfres Dou glas (ata can te)

Léo Sil va (vo lan te)

Wan der son Car va lho (ata can te)

Vanderley Di as (ata can te)

Ra fa el son Be zer ra (ata can te)

Jogadores pelo mundo

Os maranhenses 
do futebol asiático

C
om a glo ba li za ção e a con se quen te in te ra ção
de vá ri os paí ses, mui tos jo ga do res bra si lei ros
se aven tu ra ram em di ver sas par tes do mun do,
não é di fe ren te dos jo ga do res ma ra nhen ses,

sem pre há bons jo ga do res ca da cam pe o na to de fu te bol,
en tão eles po dem ser vis tos em vá ri os paí ses: Chi na, Ja- 
pão, Emi ra dos Ára bes Uni dos, Tai lân dia e Vi et nã.

Nos sos jo ga do res sa em ca da vez mais ce do e aca bam
não ob ten do iden ti da de, com o nos so país e o nos so fu- 
te bol. Com a saí da ca da vez mais ce do dos jo ga do res,
quem aca ba ga nhan do com is so é o fu te bol ori en tal, que
ca da vez mais é pos sí vel ob ser var jo ga do res ma ra nhen- 
ses atu an do e ob ten do des ta que no fu te bol asiá ti co.

Nes ta se gun da-fei ra (25), va mos pa ra o úl ti mo epi só- 
dio da nos sa sé rie de re por ta gens mos tran do os jo ga do- 
res ma ra nhen ses que dis pu tam os prin ci pais cam pe o- 
na tos do país e do mun do. Na ma té ria de ho je, ire mos
fa lar so bre jo ga do res ma ra nhen ses que atu am no fu te- 
bol in ter na ci o nal, mais pre ci sa men te no fu te bol asiá ti- 
co.

Lis ta de jo ga do res ma ra nhen se que atu am no fu te- 
bol asiá ti co

Nas ci do em Co e lho Ne to, foi com to da a fa mí lia mo- 
rar em Ma ra bá quan do ti nha 8 anos de ida de. O ata can te
sem pre se des ta cou por sua for ça fí si ca e po tên cia no
chu te, e lo go cha mou aten ção, fa zen do com que, ain da
ce do, aos 14 anos, fos se le va do ao Vi tó ria. Po rém, seu
em pre sá rio fal si fi cou seus do cu men tos pa ra que pa re- 
ces se mais jo vem, ca so que re per cu tiu na ci o nal men te,
mas que foi nor ma li za do ra pi da men te pe los di ri gen tes
do clu be bai a no. An tes mes mo de su bir pa ra os pro fis si- 
o nais já cha ma va a aten ção de clu bes eu ro peus, tan to
que o Ben fi ca com prou 50% do pas se do atle ta. Em 2009,
o ma ra nhen se fez sua es treia en tre os pro fis si o nais do
Vi tó ria. Fi cou no ru bro ne gro bai a no até 2011, quan do o
clu be acer tou sua ven da pa ra o Bo ta fo go. No clu be ca ri- 
o ca o jo ga dor ga nhou fa ma na ci o nal após gran des par ti- 
das, prin ci pal men te em seus pri mei ros jo gos. Che gan do
até a ser con vo ca do pa ra a Se le ção Bra si lei ra pe lo téc ni- 
co Ma no Me ne zes. Em 2013 o Bo ta fo go acer tou a ven da
de El ke son pa ra o Guangzhou Ever gran de por R$ 16, 5
mi lhões. Em 2016 o Shanghai SIPG acer tou a con tra ta- 
ção de El ke son por R$ 83 mi lhões, mes mo a con tra gos to
dos tor ce do res do Eve gran de. Em 2019, com gran de sur- 
pre sa, foi re con tra ta do pe lo Guangzhou. Em agos to de
2019, Ai Ke sen (no me de El ke son na lín gua chi ne sa)
apa re ceu pe la pri mei ra vez nu ma lis ta de con vo ca dos
pa ra a Se le ção Chi ne sa. O jo ga dor fez a sua es treia pe las
Eli mi na tó ri as Asiá ti cas pa ra a Co pa do Mun do de 2022
na vi tó ria por 5×0 so bre as Ilhas Mal di vas mar can do du- 
as ve zes. Atu al men te tem 32 anos e de fen de o
Guangzhou Ever gran de da Chi na.

Na tu ral de Mor ros, co me çou sua car rei ra fu te bo lís ti- 
ca nas ca te go ri as de ba se do Mo to Club. Aos 21 anos, es- 
tre ou pro fis si o nal men te pe lo Ma du rei ra. No ano se- 
guin te, trans fe riu-se pa ra o Fi guei ren se, no pe río do en- 
tre 2010 a 2013 foi em pres ta do pa ra o To kushi ma Vor tis,
até as si nar em 2014 o con tra to em de fi ni ti vo com a equi- 
pe ja po ne sa. Em 2014, foi em pres ta do pa ra o Kyoto San- 
ga.

Em 2015, ele foi em pres ta do pa ra San frec ce Hi roshi- 
ma da J1 Le a gue. Além dis so, foi no me a do pa ra J. Le a gue
Best XI. Com es ta equi pa con se guiu con quis tar o pri- 
mei ro tí tu lo da sua car rei ra pro fis si o nal ao ob ter a J1 Le- 
a gue 2015, que lhe per mi tiu dis pu tar o Mun di al de Clu- 
bes FI FA 2015. Nes ta com pe ti ção , Dou glas jo gou to dos
os qua tro jo gos da San frec ce e mar cou dois gols no jo go
con tra o Guangzhou Ever gran de, o que aju dou a equi pe
da ci da de de Hi roshi ma a al can çar o ter cei ro lu gar. No
iní cio de 2016 foi pa ra os Emi ra dos Ára bes Uni dos pa ra
as si nar com Al- Ain. Atu al men te tem 33 anos e atua pe lo
Vis sel Ko be do Ja pão.

Nas ci do em São Luís, ca pi tal do Ma ra nhão, foi re ve la- 
do pe lo URT, on de nos ju ni o res foi ven di do pa ra o Cru- 
zei ro. Ain da no sub-20 foi con vo ca do pe la Se le ção Bra si- 
lei ra, no ano se guin te foi em pres ta do pa ra o Ipa tin ga,
clu be no qual con quis tou o Cam pe o na to Mi nei ro de
2005. Vol tou pa ra o Cru zei ro em 2007 e con quis tou no- 
va men te o Cam pe o na to Mi nei ro em 2008. Pou co apro- 
vei ta do, foi em pres ta do no va men te pa ra o Ipa tin ga, ao
fi nal da tem po ra da foi no va men te em pres ta do, des ta
vez pa ra o Bo ta fo go-RJ. Quan do vol tou do em prés ti mo,
foi dis pen sa do pe lo Cru zei ro, as si nan do em se gui da
com o Gua ra tin gue tá. Em 2012, foi pa ra a Por tu gue sa –
em de zem bro do mes mo ano foi ven di do pa ra o fu te bol
ja po nês. Atu al men te tem 35 anos e atua no Kashi ma An- 
tlers do Ja pão.

Na tu ral de San ta Inês, co me çou sua car rei ra no fu te- 
bol no ex tin to ti me que le va va o no me da ci da de. Em se- 

gui da ele atu ou pe lo Bahia de Fei ra, Amé ri ca (RN), Amé- 
ri ca (MG), en tre clu bes do fu te bol do Nor des te (Amé ri- 
ca-RN e For ta le za), até se trans fe rir pa ra o fu te bol asiá ti- 
co em 2015, atu ou por qua tro equi pes di fe ren tes ( Da e- 
je on Ci ti zen, Je ju Uni ted,  Pohang Ste e lers,  Je on nam
Dra gons). Atu al men te tem 32 anos e de fen de o It tihad
Kal ba do Emi ra dos Ára bes Uni dos.

Nas ceu em São Luís, ini ci ou sua car rei ra nas ca te go ri- 
as de ba se no Ame ri ca no – MA, co me çou a sua car rei ra
pro fis si o nal, em 2011, no Ce a rá, em se gui da atu ou pe lo
o Ti ran den tes, o Cru zei ro de PA e no Ma du rei ra. Em ju- 
nho de 2013 as si nou con tra to vá li do por qua tro épo cas
com o Club Sport Ma rí ti mo. Mais tar de, em ju nho de
2014, trans fe riu-se pa ra o Sport Lis boa e Ben fi ca. Em
2015, foi em pres ta do ao Kayserispor. Atu al men te tem 33
anos e atua pe lo Rat cha bu ri da Tai lân dia.

Nas ci do em Pi ra pe mas, ini ci ou sua car rei ra no Vi tó- 
ria, em 2015, foi pro mo vi do ao pri mei ro ti me em se tem- 
bro do mes mo ano. Fez sua es treia pro fis si o nal em 5 de
se tem bro de 2015, en tran do no se gun do tem po co- 
mo subs ti tu to de Ro bert na der ro ta em ca sa por 1–2 con- 
tra o Bo ta fo go pe la Sé rie B do cam pe o na to. Seu pri mei ro
gol veio em 31 de ou tu bro, mar can do o úl ti mo na der ro- 
ta em ca sa por 2–3 con tra o Náu ti co . Ele con tri buiu com
se te apa ri ções du ran te a cam pa nha, aju dan do o clu be
do Vi to ria a su bir de di vi são .Em 30 de ju nho de 2016,
Ra fa el son fez sua es tréia na pri mei ra di vi são, subs ti tuin- 
do Ti a go Re al em uma vi tó ria em ca sa por 3-2 con tra
o Sport. Em 13 de abril de 2019, Ra fa el son mu dou-se pa- 
ra a Di na mar ca e in gres sou na Næst ved BK. Em 12 de ja- 
nei ro de 2020, foi ven di do pa ra Du oc Nam Ha Nam Di- 
nh. Atu al men te tem 24 anos e atua no SHB Da Nang do
Vi et nã.

São Luís, segunda-feira, 25 de outubro de 2021
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Além da confecção dos itens, os brincantes do Boi da Floresta de Mestre Apolônio
pretendem ensinar aos alunos o processo de criação e interpretação do cazumba

O Ce pra ma

CAZUMBA

Oficina ensina confecção
de indumentária 

O
Cen tro Cul tu ral Va le Ma ra- 
nhão re a li za rá, de 26 a 28 de 
ou tu bro e de 3 a 5 de no- 
vem bro, du as ofi ci nas de 

con fec ção da in du men tá ria de um 
dos per so na gens mais em ble má ti cos 
do São João do Ma ra nhão: o ca zum ba.

A pri mei ra ofi ci na en si na rá a con- 
fec ção da fa mo sa ca re ta. Os alu nos 
apren de rão co mo en fei tá-la, usan do 
pin tu ra, cor das, es pe lhos e ou tros ele- 
men tos que ca rac te ri zam a más ca ra 
do per so na gem. Já na se gun da le va de 
au las se rão pro du zi das três ti pos de 
ba tas de ca zum ba, com a ex pli ca ção 
so bre a uti li za ção de ade re ços e o mo- 
do cor re to de pin tar o te ci do.

As au las se rão mi nis tra das por 
brin can tes do Bum ba Meu Boi da Flo- 
res ta de Mes tre Apolô nio.

AS OFICINAS SERÃO  REALIZADAS DE 26 A 28 DE OUTUBRO E DE 3 A 5 DE NOVEMBRO

Além da con fec ção dos 

itens, os brin can tes 

pre ten dem de sen vol ver 

jun to aos alu nos o 

pro ces so de cri a ção e 

in ter pre ta ção do 

tra di ci o nal per so na gem, 

além de to do o 

sim bo lis mo exis ten te na 

ela bo ra ção en quan to 

ob je to ar tís ti co.

De vi do às res tri ções sa ni tá ri as por 
con ta da pan de mia de co vid-19, as va- 
gas pa ra as ofi ci nas são li mi ta das.

As ins cri ções pa ra a ofi ci na de ca re- 
ta de ca zum ba po dem ser re a li za das 
de 26 a 28/10 
(https://forms.gle/MTgtwZ3QLZ6dN
MQ49).  As ins cri ções pa ra a ofi ci na de 
ba ta de ca zum ba vão de  de 3 a 5/11 
(https://forms.gle/8bcpkrhXtqfbu6S
5A).

ANIVERSÁRIO

Ceprama: 32 anos de arte, cultura e história

O CENTRO ATRAI TURISTAS DE VÁRIAS PARTES DO MUNDO DURANTE O ANO INTEIRO, EM BUSCA DA RIQUEZA E DIVERSIDADE DAS PEÇAS

Co nhe ci do co mo a vi tri ne do ar te- 
sa na to ma ra nhen se, o Cen tro de Pro- 
mo ção Ar te sa nal do Ma ra nhão (Ce- 
pra ma) com ple tou 32 anos nes sa
quar ta-fei ra (20), e a Se cre ta ria de Es- 
ta do do Tu ris mo (Se tur) re a li zou ho- 
me na gem aos qua se 50 ar te sãos que
atu am no lo cal.

Pa ra Lú cia de Fá ti ma, ar te sã há 31
anos da ins ti tui ção, é de imen sa gra ti- 
dão fa zer par te, po der ob ser var e vi- 
ven ci ar as mu dan ças e evo lu ções que
o Ce pra ma te ve. “Es sa aqui é a nos sa
ca sa, é uma fa mí lia. O Ce pra ma aco- 
lhe to dos, ca pa ci ta, ori en ta e is so nos
re a li za.”, afir ma a ar te sã.

No Ce pra ma, fun da do

em 1989, é pos sí vel

en con trar pro du tos de

to das as re giões do

es ta do, com di ver sos

ar ti gos co mo ce râ mi ca,

azu le jos, ma dei ra,

al go dão, cou ro,

ma dei ra, ar gi la,

re ci cla dos, se men tes e

até fi bras de plan tas.

O cen tro atrai tu ris tas de vá ri as par- 
tes do mun do du ran te o ano in tei ro,
em bus ca da ri que za e di ver si da de das

pe ças.
 “São 32 anos de ar te, lu ta e cul tu- 

ra. O Ce pra ma é até ho je e se rá por
mui tos anos a re fe rên cia do Ar te sa na- 
to do Ma ra nhão”, afir mou Do min gos
Ju ni or, Di re tor do Ce pra ma.

O Ce pra ma fun ci o na em um ca sa- 
rão de apro xi ma da men te 3 mil m²,
nas an ti gas ins ta la ções da Com pa- 
nhia de Fi a ção e Te ce la gem de Câ nha- 
mo. O lo cal ser ve ain da de pal co pa ra
apre sen ta ções ar tís ti cas e even tos.

O Cen tro de Ar te sa na to se tor nou
re fe rên cia no apoio e es co a men to da
pro du ção de ar te sa na to de ar te sãos
de de ze nas de mu ni cí pi os do es ta do. 

Além de abri gar tam bém o úni co
pon to de apoio do Pro gra ma de Ar te-
sa na to Bra si lei ro no es ta do, on de é
pos sí vel so li ci tar a Car tei ra Na ci o nal
do Ar te são.

VEM AI?

Quen tin Ta ran ti no diz
que po de fa zer Kill Bill 3

Há mui tas es pe cu la ções so bre qual po de ser o pró xi- 
mo fil me de Quen tin Ta ran ti no. O di re tor e ro tei ris ta in- 
di ca do ao Os car di vi diu com o pú bli co seu úl ti mo lan ça- 
men to em 2020, Era Uma Vez em Hollywood, mas ago ra
não des car ta a ideia de tra ba lhar na sequên cia do que é
ho je um dos seus mai o res su ces sos: Kill Bill.

Con si de ra do um de seus pro je tos mais icô ni cos, Kill
Bill é es tre la do por Uma Thur man e pos sui dois ca pí tu- 
los, lan ça dos res pec ti va men te em 2003 e 2004. Usan do e
abu san do de ce nas de ação com ar tes mar ci ais, o fil me
ain da deu um no vo vi gor ao mar can te tom de ama re lo
es tam pa do tan to no ma te ri al pro mo ci o nal do lon ga
quan to no fi gu ri no de Be a trix Kid do.

Após dois fil mes, há es pe cu la ções so bre um ter cei ro
ca pí tu lo, em que os fãs se per gun tam se a per so na gem
de Uma Thur man re to na rá pa ra ma tar Bill (Da vid Car ra- 
di ne), num des fe cho da his tó ria. A in for ma ção, se gun do
a re vis ta Variety, é que Quen tin Ta ran ti no es tá aber to pa- 
ra tra ba lhar nes sa sequên cia.

O ci ne as ta foi ques ti o na do so bre Kill Bill 3 no Fes ti val
de Ci ne ma de Ro ma. Sa be-se que Ta ran ti no pos sui um
de se jo de ter ape nas 10 fil mes em sua fil mo gra fia, e ago- 
ra, com seu no no pro je to, mui to se pen sa so bre qual se- 
rá o lon ga que fe cha rá a car rei ra do di re tor e ro tei ris ta.

Em uma res pos ta ten ta do ra men te bre ve à per gun ta,
o di re tor res pon deu com um sim ples “Por que não?” an- 
tes de pas sar a di zer que tam bém tem pla nos de fa zer
um fil me fa ro es te de co mé dia. Va le des ta car que, ape sar
de ser uma no tí cia boa pa ra os fãs, tam bém há chan ces
de não sig ni fi car na da: uma vez que o dé ci mo fil me de
Ta ran ti no pre ten de fe char sua fil mo gra fia co mo a ce re ja
do bo lo, exis te uma pos si bi li da de enor me de o ci ne as ta
pre fe rir co lo car ou tro pro je to no mun do a dar con ti nui- 
da de a uma his tó ria que já pos sui dois ca pí tu los dis po- 
ní veis.

Va le lem brar tam bém que Ta ran ti no já che gou a di zer
que uma sequên cia pa ra Kill Bill é “im pro vá vel”. No pal- 
co do Fes ti val de Ro ma, no en tan to, o di re tor re ve lou
que tem mui ta von ta de de fa zer um “Spaghet ti wes tern”
(tam bém cha ma do de fa ro es te spaghet ti ou fa ro es te
ma car rô ni co), sub gê ne ro que faz re fe rên cia aos lon gas
das dé ca das de 1960 e 1970 do ci ne ma bang-bang que
usu al men te eram di ri gi dos por ci ne as tas ita li a nos.

Não é a pri mei ra vez que ele fa la dis so, in clu si ve. Con- 
tu do, du ran te o even to em Ro ma, Ta ran ti no pro fe riu al- 
gu mas pa la vras que in di cam um in te res se enor me em
de sen vol ver es sa ideia:

“Não é co mo se fos se meu pró xi mo fil me. É um pe da- 
ço de ou tra coi sa que es tou pen san do em fa zer – e não
vou des cre ver o que é. Mas par te dis so, é pos sí vel que
ha ja um Spaghet ti Wes tern ne le. Es tou an si o so pa ra fil- 
mar is so por que vai ser mui to di ver ti do. Eu que ro fil mar
no es ti lo Spaghet ti Wes tern, em que to dos fa lam uma
lín gua di fe ren te. O ban di do me xi ca no é ita li a no; o he rói
é um ame ri ca no; o xe ri fe mau é ale mão; a ga ro ta do sa- 
lão me xi ca na é is ra e len se. E to do mun do es tá fa lan do
uma lín gua di fe ren te. E vo cês [os ato res] ape nas sa bem:
OK, quan do ele ter mi nar de fa lar, eu pos so fa lar”.

Em bo ra não ha ja mar te los ba ti dos por aqui, há chan- 
ces tan to de o dé ci mo fil me de Ta ran ti no ser um
Spaghet ti Wes tern co mo Kill Bill 3 co mo tam bém ne- 
nhu ma des sas al ter na ti vas. Os fãs te o ri zam que um pos- 
sí vel ter cei ro ca pí tu lo po de ria re vi si tar A Noi va, sen do
no va men te tra zi da em ação pa ra as te las. 

Mui tos acre di tam que uma sequên cia de Kill Bill, no
en tan to, fa ria re fe rên cia di re ta ao fil me um ao in vés do
dois jus ta men te por con ta de Nik ki: Kill Bill 3 po de ria vi- 
si tar uma Nik ki mais ve lha e pro cu ran do vin gar sua mãe
em uma ba ta lha con tra Kid do.

En quan to não há in for ma ções con cre tas so bre o pró- 
xi mo pro je to de Ta ran ti no pa ra os ci ne mas, va le lem brar
que Kill Bill es tá dis po ní vel no ca tá lo go do Te le ci ne.
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