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PANDEMIA
27 cidades maranhenses 

estão há 3 meses sem 
casos ou óbitos por covid 

oimparcial.com.br

Nosso papel tá on, tá impresso, todo dia

 

O Maranhão está com 85,97% de cobertura de doses aplicadas contra a covid-19, mais especificamente, 
72,48 % da vacina Coronavac; 97,95 %, da Astrazeneca; 79,95 % da Pfizer; e 100,56 % da Janssen (dose única).

PÁGINA 6

 
 
 
 
Se tudo correr nos trâmi-
tes, o STF deve manter a 
decisão da ministra Rosa 
Weber e considerar ilegal 
da a votação da PEC dos 
Precatórios, cujo resultado 
favorável ao governo Bol-
sonaro, com apenas quatro 
votos de vantagem, teria 
sido “forrada” com verba 
do chamado “orçamento 
Secreto”.

A PEC da 
grana secreta 

BASTIDORES

 60 bairros 
de São Luís 

ficarão  
sem água  
amanhã

A partir das 8h de ama-
nhã, quinta-feira (11), o Sis-
tema Italuís passará por ma-
nutenção. A informação é da 
Companhia de Saneamento 

Ambiental do Maranhão (Ca-
ema). O serviço de reparo será 
feito na parte elétrica do sis-

tema.Segundo a Caema, uma 
parada programada deverá ser 
feita em mais de 60 bairros da 

capital maranhense, que serão 
afetados pela interrupção no 
abastecimento de água até as 

18h do mesmo dia. 
PÁGINA 8

Homem 
fraudou o 

auxílio 500 
vezes

A operação deflagrada 
pela Polícia Federal 

chegou ao maior 
responsável pela fraude 

na região Tocantina, com 
mais de 500 registros até 
o momento. PÁGINA 9200 anos do 

jornalismo 
impresso no 
Maranhão 

 No dia 10 de novembro de 1821, 
surgia a primeira publicação impres-
sa de jornal no Maranhão, o Jornal 
O Conciliador do Maranhão, que foi 
idealizado na época pelo governador 
Bernardo da Silveira Pinto da Fonse-
ca, que tinha como proposta con-
ciliar maranhenses e portugueses. 
O jornal recebeu este nome, pois os seus 
criadores que eram lusitanos, apoia-
vam a Revolução de Porto (1820), mo-
vimento liderado pelos comerciantes 
portugueses que pediam o retorno da 
Coroa a Portugal. PÁGINA 9

Aos 56 anos, maranhense é 
campeão de fisiculturismo

O maranhense Francisco das Chagas Brandão da 
Costa, de 56 anos, que atualmente mora na cidade 

de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, conquis-
tou seu primeiro título no fisiculturismo, após dois 

anos praticante o esporte.  PÁGINA 10

Série conta 
mulheres 

LGBTQIA+ na 
mineração
Já estreou nas redes sociais e plata-

formas digitais da Vale o quarto episó-
dio da websérie Mineração Por Elas. 
Desta vez, o público poderá conhe-
cer um pouco da história e do olhar 
de empregadas da comunidade LGB-
TQIA+ sobre diversidade e inclusão 
na mineradora. PÁGINA  11

C I N E M A  - O P I N I Ã O  

 
“Eternos” é intrigante por ser 
intimista ao criar a mitologia 

cósmica da Marvel
PÁGINA 11
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RAI MUN DO BOR GES

Re vés do Enem em 2020

De ci são do STF mu da qua -
dro

Cro no gra ma das pro vas fi -
cou as sim:

• Enem re gu lar e di gi tal: 21 e 28 de no -
vem bro
• Enem pa ra isen tos em 2020 e PLL: 9 e
16 de ja nei ro de 2022

ENSINO SUPERIOR

Debandada em massa no
INEP vai prejudicar Enem?
N

ão faz mui tos anos que o
Exa me Na ci o nal do En si no
Mé dio (Enem) era um or gu- 
lho no Bra sil e um nú me ro

es ta tís ti co de di men são mun di al. Or- 
gu lho por que le va va mi lhões de es tu- 
dan tes se uni rem na mes ma pro va pa- 
ra ter aces so à Uni ver si da de, um so- 
nho de qual quer jo vem em qual quer
par te do Pla ne ta. Era a por ta de en tra- 
da da es co la pu bli ca e pri va da na fa- 
cul da de pú bli ca. A co ro a ção de uma
pro va de ta ma nha di men são que che- 
ga va ao fim sem mui ta atri bu la ção era
exem plar. Ex ce to quan do, aqui e aco- 
lá, frau da do res ten ta vam ti rar pro vei- 
to na frau de, qua se sem pre des co ber- 
ta a tem po de pren der os cri mi no sos.

Po rém, em 2021, com o sis te ma
edu ca ci o nal bra si lei ro so fren do to do
ti po de des mon te, prin ci pal men te fi- 
nan cei ro, o Enem so fre mais um re vés
a ape nas du as se ma nas de sua re a li za- 
ção. Na úl ti ma se ma na, 31 ser vi do res
do Ins ti tu to Na ci o nal de Es tu dos e
Pes qui sas Edu ca ci o nais Aní sio Tei xei- 
ra (Inep) pe di ram exo ne ra ção. Só na
se gun da-fei ra (8) fo ram 29. Des ses, 27
tra ba lham em áre as di re ta men te li ga- 
das ao Enem e 22 são co or de na do res.
O exa me se rá apli ca do nos di as 21 e 28
de no vem bro, mas são es pe ra das ou- 
tras bai xas de ser vi do res do Inep li ga- 
dos ao Enem nos pró xi mos di as.

O pe di dos de de mis são em mas sa
no Ins ti tu to Na ci o nal de Es tu dos e
Pes qui sas Edu ca ci o nais, a me nos de
du as se ma nas da re a li za ção do Enem,
ame a çam por em ris co o que, an tes
que co me ças se a en co lher ano após
ano, já foi o mai or exa me de su fi ci ên- 
cia de es tu dan tes de to do o mun do.
Des de sex ta-fei ra, 22 co or de na do res e
no ve ou tros fun ci o ná ri os im por tan tes
da ins ti tui ção en tre ga ram seus car- 
gos, por não acei ta rem mais o es va zi- 
a men to do Inep, a sua po li ti za ção 

e o que des cre vem co mo “as sé dio
pro fis si o nal” a que es tão sub me ti dos
den tro da ins ti tui ção.

O Enem so freu um tre men do ba- 
que com a pan de mia em 2020 e em
2021, ao fi nal do pri mei ro pe río do de
ins cri ções, de 30 de ju nho a 14 de ju- 
lho, o Inep re gis trou o me nor nú me ro
de ins cri tos des de 2005. Fo ram ape- 
nas 3.109.762, o que re pre sen ta va
uma que da de qua se 3 mi lhões em
com pa ra ção com 2020, quan do as
pro vas fo ram re a li za das pe lo sis te ma
re mo to. O nú me ro ti nha si do im pul si- 
o na do pe la re gra do Mi nis té rio da
Edu ca ção (MEC) que proi bia a isen- 
ção de ta xa àque les que ti ve ram o di- 
rei to na edi ção an te ri or do exa me,
mas não com pa re ce ram nos di as das
pro vas e não apre sen ta ram uma jus ti- 
fi ca ti va.

No Ma ra nhão ocor reu um cres ci- 
men to de 111% em nú me ro de re e du- 
can dos ins cri tos no ENEM PPL 2021.
O Sis te ma Pe ni ten ciá rio Ma ra nhen se
tem mais de 1.760 cus to di a dos ins cri- 
tos na pro va de in gres so na Uni ver si- 
da de em 2021, que acon te ce rá nos di- 
as 09 e 16 de ja nei ro de 2022. En tre os
di as 14 e 26 de se tem bro, 280.145 isen- 
tos que não com pa re ce ram ao Exa me
Na ci o nal do En si no Mé dio (Enem)
2020 se ins cre ve ram na edi ção 2021.

Tam bém no Ma ra nhão, 11.676 can- 
di da tos re tar da tá ri os ga ran ti ram par- 
ti ci pa ção no se le ti vo sem pre ci sar pa- 
gar ta xa. Du ran te es se pe río do, es sas
pes so as ti ve ram uma no va opor tu ni- 
da de de re a li zar a ins cri ção. Nes ses
ca sos, as pro vas se rão apli ca das nas
mes mas da tas do exa me pa ra Pes so as
Pri va das de Li ber da de ou sob me di da
so ci o e du ca ti va que in clua pri va ção
de li ber da de (Enem PPL): 9 e 16 de ja- 
nei ro de 2022. A isen ção da ta xa de
ins cri ção tam bém es tá as se gu ra da a
es se pú bli co.

Com a pan de mia da co vid, o Enem
2020 re gis trou abs ten ção re cor de e o
nú me ro re fle tiu nos ins cri tos de 2021.
Após o MEC de ci dir que man te ria a
proi bi ção de isen ção nes tes ca sos,
par ti dos e en ti da des aci o na ram o Su- 
pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF) sob o
ar gu men to de que mui tos can di da tos
que fal ta ram ao Enem 2020 es ta vam,
por exem plo, com re ceio de pe gar Co-
vid ou es ta vam com al gum sin to ma
da do en ça.

O STF de ter mi nou, en tão, a re a ber-
tu ra de ins cri ções pa ra quem per deu
di rei to à gra tui da de por não ter com-
pa re ci do em 2020. A de ter mi na ção
po de ga ran tir a par ti ci pa ção de qua se
3 mi lhões de es tu dan tes que não se
ins cre ve ram pa ra a atu al edi ção do
Enem.

Com as no vas da tas de ins cri ção, o
Ins ti tu to Na ci o nal de Es tu dos e Pes- 
qui sas Edu ca ci o nais Aní sio Tei xei ra
(Inep) de fi niu ou tras da tas pa ra a apli- 
ca ção das pro vas pa ra os no vos par ti- 
ci pan tes.

Se gun do o ór gão, a de ci são de de fi- 
nir no vas da tas de apli ca ção das pro- 
vas pa ra os isen tos au sen tes na edi ção
2020 foi to ma da pa ra ga ran tir o di rei to
dos par ti ci pan tes de uti li za rem o re- 
sul ta do do exa me pa ra aces so à edu- 
ca ção su pe ri or por meio do Sis te ma
de Se le ção Uni fi ca da (Si su), do Pro- 
gra ma Uni ver si da de pa ra To dos
(ProU ni) e do Fun do de Fi nan ci a men-
to Es tu dan til (Fi es), pro gra mas do Mi- 
nis té rio da Edu ca ção (MEC).

APÓS ENTRADA DE BOLSONARO

Ala do PL exige autonomia para apoiar PT e MDB
Com a de ci são do pre si den te Jair 

Bol so na ro de se fi li ar ao PL, in te gran- 
tes do par ti do con di ci o nam a per ma- 
nên cia na le gen da a uma au to no mia 
pa ra man ter ali an ças re gi o nais. Em 
Es ta dos do Nor des te, o par ti do tem 
acor dos fe cha dos pa ra com por com 
go ver na do res de opo si ção ao go ver- 
no, in clu si ve do PT. No Nor te, co mo é 
o ca so do vi ce-pre si den te da Câ ma ra, 
Mar ce lo Ra mos (PL-AM), tam bém há 
des con for to.

O de pu ta do fe de ral Fa bio Abreu 
(PL-PI) dis se ao Es ta dão que “com 
cer te za” sai da si gla se ele não ti ver au- 
to no mia pa ra apoi ar o gru po do go- 
ver na dor Wel ling ton Di as (PT-PI), que 
pre ten de lan çar a can di da tu ra do seu 
se cre tá rio de Fa zen da, Ra fa el Fon te les 
(PT), pa ra ser seu su ces sor. Abreu, que 
é ex-se cre tá rio de Se gu ran ça Pú bli ca 
de Di as, de cla rou que o pre si den te 
na ci o nal do par ti do, Val de mar Cos ta 
Ne to, fir mou um com pro mis so de 
man ter o ar ran jo fei to no Pi auí. “A au- 
to no mia já es tá bem cla ra na con ver sa 
que ti ve com pre si den te do par ti do, 
con ti nu ar na ali an ça com o go ver na- 
dor do Pi auí que é do PT”, dis se o de- 
pu ta do. “(A per ma nên cia no par ti do) 
po de rá mu dar se nós do PL no Pi auí 
não ti ver mos nos sa au to no mia.”

Após Cos ta Ne to e Bol so na ro con- 
fir ma rem a fi li a ção, pla ne ja da pa ra 
acon te cer no pró xi mo dia 22, o vi ce-
pre si den te da Câ ma ra, Mar ce lo Ra- 
mos (PL-AM), tam bém expôs sua in- 
sa tis fa ção, mas evi tou di zer se vai se 
des fi li ar. “To dos sa bem que não é uma 
si tu a ção cô mo da pa ra mim e, no mo- 
men to opor tu no, irei me pro nun ci ar”, 
afir mou ele, que, mes mo com seu par- 
ti do in te gran do a ba se ali a da do Pa lá- 
cio do Pla nal to, tem fei to du ras crí ti- 
cas ao go ver no.

Ao pro gra ma Ro da Vi va, da TV Cul- 
tu ra, Ra mos de cla rou que aguar da a

O PRESIDENTE JAIR BOLSONARO PREFERIU NÃO COMPRAR BRIGA COM O CONGRESSO.

MIGUEL SCHINCARIOL

fi li a ção de Bol so na ro acon te cer for- 
mal men te pa ra de ci dir qual ru mo irá 
to mar.

An tes de de fi nir a en tra da no PL, 
Bol so na ro tam bém ne go ci a va pa ra se 
fi li ar ao Pro gres sis tas, do mi nis tro da 
Ca sa Ci vil, Ci ro No guei ra. Em meio a 
in de fi ni ção, o vi ce-pre si den te da Câ- 
ma ra che gou a afir mar que tor cia pa ra 
o ou tro par ti do con se guir fi li ar Bol so- 
na ro. Ape sar de ser uma le gen da um 
pou co mai or e com mais ca pi la ri da de 
que o PL, o par ti do de Ci ro tem mais 
li ga ções com o ex-pre si den te Luiz 
Iná cio Lu la da Sil va (PT) do que o PL, 
com ali an ças com pe tis tas na Bahia e 
em Per nam bu co

Em Ala go as, o PL com põe o go ver- 
no es ta du al com o ex-de pu ta do Mau- 
rí cio Quin tel la, que é se cre tá rio de In- 
fra es tru tu ra de Re nan Fi lho (MDB-
AL). O go ver na dor é fi lho do se na dor 
Re nan Ca lhei ros (MDB-AL), ex-pre si- 
den te do Se na do e re la tor da CPI da 
Co vid. Re nan ela bo rou pa re cer re co- 
men dan do o in di ci a men to de Bol so- 
na ro por cri mes co me ti dos du ran te a 
pan de mia e, mais de uma vez, clas si fi- 

cou o pre si den te co mo “ge no ci da”.
O ad je ti vo tam bém é usa do pe lo 

po lí ti co do PL de Ala go as. No dia 10 de 
agos to, quan do hou ve um des fi le de 
blin da dos na Es pla na da dos Mi nis té- 
ri os no dia da vo ta ção da Pro pos ta de 
Emen da à Cons ti tui ção (PEC) do vo to 
im pres so, Quin tel la pe diu “fo ra, Bol- 
so na ro” e o cha mou de ge no ci da.

Ago ra co le ga de par ti do do pre si-
den te, no dia 29 de maio, du ran te pro- 
tes tos que pe di am o im pe a ch ment de 
Bol so na ro, Quin tel la pos tou uma fo to 
ves tin do uma ca mi sa es tam pa da de 
“Fo ra Bol so na ro”.

Des de no vem bro de 2019, Bol so na- 
ro es tá sem par ti do. Após ter bri ga do 
com o co man do do PSL, ele ten tou 
fun dar o Ali an ça pe lo Bra sil, mas não 
con se guiu as as si na tu ras ne ces sá ri as 
pa ra for ma li zar a si gla no Tri bu nal Su-
pe ri or Elei to ral (TSE). Ten tou, en tão, 
en trar em vá ri os ou tros par ti dos, co-
mo Re pu bli ca nos, PRTB e Pa tri o ta, 
mas en fren tou uma sé rie de obs tá cu- 
los por que sem pre apre sen ta va a exi- 
gên cia de ter in fluên cia so bre os di re- 
tó ri os e as ver bas das le gen das.

BOLSA FAMÍLIA

Migração para o Auxílio
Brasil será automática

MUDANÇA NÃO TERÁ OBRIGAÇÃO DE RECADASTRAMENTO

O pre si den te Jair Bol so na ro edi tou o de cre to que re- 
gu la men ta o no vo pro gra ma so ci al do go ver no fe de ral, o
Au xí lio Bra sil. O do cu men to pre vê que to das as fa mí li as
aten di das pe lo Bol sa Fa mí lia se rão mi gra das pa ra o Au- 
xí lio Bra sil, sem a obri ga to ri e da de de re ca das tra men to.

No Au xí lio Bra sil, a ces ta de be ne fí cio foi al te ra da e
pas sa de seis pa ra três:

Be ne fí cio Pri mei ra In fân cia: no va lor men sal de R$
130 por pes soa – con tem pla fa mí li as com cri an ças até 36
me ses in com ple tos.

Be ne fí cio Com po si ção Fa mi li ar: no va lor men sal de
R$ 65 por in te gran te – di fe ren te da atu al es tru tu ra do
Bol sa Fa mí lia, que li mi ta o be ne fí cio aos jo vens de até 17
anos, se rá di re ci o na do tam bém a jo vens de 18 a 21 anos
in com ple tos, com o ob je ti vo de in cen ti var es se gru po a
per ma ne cer nos es tu dos pa ra con cluir pe lo me nos um
ní vel de es co la ri za ção for mal.

No ca so des ses dois pri mei ros be ne fí ci os, con si de ra- 
dos em con jun to, se rão pa gos até o li mi te de cin co be ne- 
fí ci os por fa mí lia.

Be ne fí cio de Su pe ra ção da Ex tre ma Po bre za: cal cu la- 
do por in te gran te e pa go no li mi te de um be ne fí cio por
fa mí lia be ne fi ciá ria – se, após re ce ber os be ne fí ci os an- 
te ri o res, a ren da men sal per ca pi ta da fa mí lia não su pe- 
rar a li nha da ex tre ma po bre za, ela te rá di rei to a um
apoio fi nan cei ro sem li mi ta ções re la ci o na das ao nú me- 
ro de in te gran tes do nú cleo fa mi li ar.

O va lor des se úl ti mo be ne fí cio se rá o re sul ta do da di- 
fe ren ça en tre o va lor da li nha de ex tre ma po bre za (R$
100), acres ci do de R$ 0,01 (um cen ta vo), e a ren da men- 
sal per ca pi ta, mul ti pli ca do pe la quan ti da de de mem- 
bros da fa mí lia, ar re don da do ao múl ti plo de R$ 2 ime di- 
a ta men te su pe ri or, e res pei ta do o va lor mí ni mo de R$ 25
por in te gran te da fa mí lia.

INDICAÇÃO

Bolsonaro quer Morgana
Richa para ministra do TST

 A MAGISTRADA AINDA PRECISA SER SABATINADA PELA CCJ

O pre si den te Jair Bol so na ro (sem par ti do) in di cou a
de sem bar ga do ra Mor ga na de Al mei da Ri cha pa ra a va ga
de mi nis tra do Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho (TST).

O no me foi pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União
(DOU) des ta ter ça-fei ra (9/11). A ma gis tra da ain da pre- 
ci sa ser sa ba ti na da pe la Co mis são de Jus ti ça (CCJ) do
Se na do Fe de ral.

Mor ga na atua na Jus ti ça do Tra ba lho des de 1992. A
de sem bar ga do ra tam bém in te grou o Con se lho Na ci o- 
nal de Jus ti ça (CNJ) en tre 2009 e 2011.

Ca so o no me se ja apro va do no

Con gres so, a ma gis tra da irá ocu par

a ca dei ra do mi nis tro Wal mir

Oli vei ra da Cos ta, que mor reu em

abril des te ano por com pli ca ções da

co vid-19.

A de sem bar ga do ra é ca sa da com Pe pe Ri cha, ex-se- 
cre tá rio de in fra es tru tu ra e lo gís ti ca do ir mão Be to Ri- 
cha, en tão go ver na dor do Pa ra ná. Os dois fo ram in ves ti- 
ga dos por cor rup ção em obras de in fra es tru tu ra no es ta- 
do su lis ta em 2018.

São Luís, quarta-feira, 10 de novembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Pré-candidato ao governo do Maranhão nas eleições de 2022, o prefeito de São Pedro
dos Crentes, Lahesio Bonfim, afirma que tem dinheiro de sobra para pagar servidores

Ações em Bal sas

SÃO PEDRO DOS CRENTES

Lahesio filia-se ao PTB e
anuncia 14º e 15º salários
SAMARTONY MARTINS

O
pre fei to de São Pe dro dos 
Cren tes e pré-can di da to ao 
Go ver no do Es ta do, Lahe sio 
Bon fim (PTB), anun ci ou 

nes ta se ma na o pa ga men to do dé ci- 
mo quar to e quin to sa lá ri os, dos ser vi- 
do res pú bli cos mu ni ci pais. O anún cio 
foi fei to du ran te uma en tre vis ta na TV 
de sua re gião.  “O 15º sa lá rio é fi chi nha 
pa ra quem es tá pa gan do o 14º des de 
que en trou na pre fei tu ra, Sem pre pa- 
ga mos o 14º. Sem pre so brou di nhei ro 
na edu ca ção. E a nos sa edu ca ção es tá 
fun ci o nan do o ano in tei ro. Não es tá 
co me çan do ago ra com au la pre sen ci- 
al. Des de ou tu bro de 2020 nos sas es- 
co las es tão fun ci o nan do em sis te ma 
hi bri do. E em mar ço pas sou a ser 
100% pre sen ci al. En tão es tá fun ci o- 
nan do o trans por te es co lar, a me ren- 
da es co lar, os con tra tos de pro fes so res 
mes mo a gen te ten do fei to con cur so. 
E mes mo fun ci o nan do a to do va por, 
tem so bra do di nhei ro em nos sa ci da- 
de”, afir mou o pre fei to.

Lahe sio Bon fim res sal tou que o pa- 
ga men to do 14º e 15º sa lá rio, é uma 
me di da que a sua ges tão tem co mo 
pri o ri da de pa ra man ter o com pro- 
mis so de va lo ri za ção dos ser vi do res 
mu ni ci pais, além de dar con di ções 
pa ra que pos sam pro gra mar as fes ti vi- 
da des de fim de ano.  “Da mes ma for- 
ma, os dé ci mos a mais nos sa lá ri os 
dos ser vi do res es ti mu la o aque ci men- 
to das ven das no co mér cio lo cal, con- 
tri buin do com a re to ma da econô mi ca 
no Mu ni cí pio”, en fa ti zou o pre fei to.

Du ran te a en tre vis ta, Lahe sio Bon-

LAHESIO BONFIM AFIRMOU QUE  14º E 15º SALÁRIOS VALORIZAM OS SERVIDORES.

fim tam bém re ve lou que pre ten de 
dei xar o car go de pre fei to até o fi nal de 
mar ço pa ra dar uma aten ção mai or à 
sua cam pa nha pa ra go ver na dor do 
Ma ra nhão nas elei ções de 2022. Pa ra 
con cre ti zar o seu pro je to po lí ti co, o 
pre fei to de São Pe dro dos Cren tes, 
que es ta va foi elei to pe lo PSL, fez sua 
fi li a ção ao PTB, na se ma na pas sa da. A 
ce rimô nia de fi li a ção con tou com o 
apoio do vi ce-pre fei to, Ro mu lo Ar ru- 
da.

Ali nha do com o go ver no de Jair 
Bol so na ro, Lahe sio Bon fim es pe ra 
con tar com o apoio do pre si den te Jair 
Bol so na ro (sem par ti do) que anun ci- 
ou a sua fi li a ção no Par ti do Li be ral. A 
in for ma ção foi con fir ma da pe lo de- 
pu ta do fe de ral Pas tor Gil (PL), em su- 
as re des so ci ais . Se gun do o par la- 
men tar, o ato em que Bol so na ro ofi ci- 

a li za rá sua en tra da da le gen da de ve 
ocor rer no dia 22 des te mês.  “Com 
gran de ale gria e ex pec ta ti va que 
aguar da mos pa ra es ta ter ça (9) que o 
pre si den te Jair Bol so na ro se fi lie ao 
nos so par ti do: PL. Es tou an si o so pa ra 
o dia 22, que mar ca rá o iní cio de uma 
no va jor na da de su ces so e vi tó ria em 
2022”, es cre veu o Pas tor Gil.

Com a fi li a ção de Bol so na ro no PL, 
o pro je to po lí ti co de Lahe sio Bon fim 
po de per der for ça.Ele já ha via da do 
uma de cla ra ção re cen te men te à im- 
pren sa que se o pre si den te Bol so na ro 
não lhe de cla rar apoio em 2022 co me- 
te rá uma in jus ti ça.   “Se o Bol so na ro 
não me aco lher co mo seu can di da to 
no Ma ra nhão, vai co me ter a mai or in- 
jus ti ça aqui nes se es ta do, de cla rou 
pre fei to de São Pe dro dos Cren tes.

BALSAS

Agronegócios é debatido com empresários

SECRETÁRIO SIMPLÍCIO ARAÚJO PONTUOU NO ENCONTRO AS AÇÕES QUE O GOVERNO DO MARANHÃO TEM FEITO EM BALSAS .

O se cre tá rio de Es ta do da In dús tria,
Co mér cio e Ener gia (Seinc), Sim plí cio
Araú jo, re pre sen tan do o go ver na dor
Flá vio Di no, re ce beu, na tar de da úl ti- 
ma se gun da-fei ra (8), uma co mi ti va
de em pre sá ri os de Bal sas e o se cre tá- 
rio de De sen vol vi men to Econô mi co
do mu ni cí pio, Adri a no Ti to, re pre sen- 
tan do a Pre fei tu ra. A vi si ta da co mi ti- 
va e da Pre fei tu ra de Bal sas te ve co mo
ob je ti vo co nhe cer as ações do Go ver- 
no do Ma ra nhão, atra vés da Seinc, as- 
sim co mo dis cu tir no vas par ce ri as
que po dem ser im ple men ta das na ci- 
da de de Bal sas.

Du ran te a reu nião, Sim plí cio Araú- 
jo pon tu ou as ações que o Go ver no do
Ma ra nhão tem fei to em Bal sas, des ta- 
can do que ques tões im por tan tes têm
si do des tra va das no mu ni cí pio, co mo
o aden sa men to da ca deia de grãos – já
fei to em ou tros es ta dos do país. “Te- 
mos uma pers pec ti va de con ti nu ar
ali nhan do nos sas ações. Em Bal sas,
te mos um ca mi nho im por tan te que
es tá sen do tri lha do. Ago ra, o mo men- 
to é de dis cu tir so bre a ver ti ca li za ção
na agri cul tu ra, so bre tu ris mo, so bre
ge ra ção de em pre go e ren da e so bre o
de sen vol vi men to e cres ci men to do
Ma ra nhão. A saí da do Ma ra nhão é pe- 
la ini ci a ti va pri va da, pa ra po der ter- 
mos, ca da vez mais, pos tos de tra ba- 

lho. Pre ci sa mos apro vei tar a ba se que
o go ver na dor Flá vio Di no es tá dei xan- 
do e se guir em fren te, com mais pros- 
pe ri da de e mais avan ços”, ana li sou
Sim plí cio Araú jo.

O se cre tá rio de De sen vol vi men to
Econô mi co de Bal sas, Adri a no Ti to,
res sal tou a im por tân cia das pre fei tu- 
ras mu ni ci pais em di a lo ga rem com o
Go ver no do Es ta do, vi san do que am- 
bas en ten dam o que é me lhor pa ra o
ci da dão ma ra nhen se. “O se tor pro du- 
ti vo pre ci sa en ten der que den tro do
Es ta do exis tem ne ces si da des e pes so- 
as fa zen do o go ver no. É ne ces sá ria es- 
sa com pre en são pa ra que nos apro xi- 
me mos pa ra di a lo gar. É im por tan te
[pra nós] en ten der qual é a vi são do
go ver no so bre ques tões es tru tu ran tes
e so bre os seg men tos pre sen tes no
Ma ra nhão”, dis se Adri a no Ti to.

O em pre sá rio Jo sé Sou sa, da Agro- 
mi na elo gi ou o es pa ço de diá lo go
aber to pe la Seinc com a clas se em pre- 
sa ri al de Bal sas. “Te nho or gu lho e
acre di to no Ma ra nhão. Acre di ta mos
nas ações que tem si do fei tas pa ra o
bem de Bal sas e de to do o Es ta do”,
pon tu ou.

Par ti ci pa ram da reu nião re pre sen- 
tan tes de di ver sas em pre sas de Bal sas,
co mo Agro Ser ra, Ir ri ga bal sas, Kothe
Trans por te, en tre ou tras.

En tre as ações re a li za das em Bal- 
sas, des ta ca das pe lo se cre tá rio Sim-
plí cio Araú jo du ran te a reu nião, es ti-
ve ram, por exem plo, a am pli a ção da
ma lha ae ro por tuá ria no Ma ra nhão –
após in ter ven ção da Seinc, o ae ro por-
to de Bal sas re ce beu obras de ma nu- 
ten ção cor re ti va e pre ven ti va da pis ta
de pou so e de co la gem, ta xi a men to,
es ta ci o na men to de ae ro na ves, ma nu- 
ten ção das cer cas pa tri mo ni ais/ope- 
ra ci o nais e re pa ra ção nas áre as ver- 
des.

O se cre tá rio des ta cou, ain da, que
Bal sas es te ve en tre as 53 mu ni cí pi os
ma ra nhen ses par ti ci pan tes do Ci da- 
de Em pre en de do ra, fru to de par ce ria
en tre o Go ver no do Es ta do, por meio
da Seinc, e do Ser vi ço de Apoio às Mi- 
cro e Pe que nas Em pre sas no Ma ra-
nhão (Se brae/MA), que vi sa im pul si o- 
nar a re to ma da do cres ci men to
econô mi co, es ti mu lar a ge ra ção de
em pre go, ren da e de de sen vol vi men-
to e pro mo ver a ca pa ci ta ção de fun ci- 
o ná ri os.

Fo ram des ta ca dos, ain da, in ves ti-
men tos pú bli cos e pri va dos em di ver- 
sas ca dei as, co mo: sui no cul tu ra, avi- 
cul tu ra, grãos e com bus tí vel, por
exem plo.
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Nó ce go (1)

Nó ce go (2)

Pe tro brás no “ra dar”

“Deus me deu, Deus me to mou”

Tem po de es pe rar

Que bra-ca be ça

A PEC da gra na se cre ta
Se tu do cor rer nos trâ mi tes, o STF de ve man ter a de ci são da

mi nis tra Ro sa We ber e con si de rar ile gal a vo ta ção da PEC dos Pre- 
ca tó ri os, cu jo re sul ta do fa vo rá vel ao go ver no Bol so na ro, com ape- 
nas qua tro vo tos de van ta gem, te ria si do “for ra da” com ver ba do
cha ma do “or ça men to Se cre to”. Tra ta-se de uma bo la da de bi lhões
de re ais ma ni pu la da pe lo go ver no e pe lo o pre si den te da Câ ma ra
Arthur Li ra. Não sem mo ti vo, Li ra foi se reu nir com o pre si den te
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, mi nis tro Luiz Fux, na ten ta ti va fa- 
zer com que a vo ta ção da PEC dos Pre ca tó ri os per ma ne ça inal te- 
ra da até o 2º tur no e no Se na do. O vo lu mo so so ma tó rio tem tam- 
bém o ape li do de “emen das do re la tor”.

Pa ra o lí der do go ver no na Câ ma ra, Ri car do Bar ros (PP-PR), um
dos in di ci a dos na CPI da Pan de mia, a PEC dos Pre ca tó ri os se rá
vo ta da no ple ná rio da Ca sa de qual quer jei to. Por tan to, in de pen- 
de do STF, ele che ga a an te ci par o pla car que da ria 20 vo tos aci ma
dos 308 ne ces sá ri os, do um to tal de 513 de pu ta dos. Se ja co mo for,
o cha ma do “or ça men to se cre to” na da mais é do que par te das ver- 
bas do or ça men to anu al, exe cu ta da a par tir das in di ca ções de de- 
pu ta dos e se na do res. Em ano elei to ral, é uma fá bri ca de vo tos.
Uma imo ra li da de com di nhei ro pú bli co, pro du zi da ex clu si va- 
men te pe los par la men ta res.

É um men sa lão em no vo for ma to, com di nhei ro do or ça men to
pú bli co. As in di ca ções dos par la men ta res são fei tas por ofí ci os se- 
cre tos. Fo ra do Por tal da Trans pa rên cia. Es tra nha men te os par la- 
men ta res ale gam ra zões de se gu ran ça do Es ta do pa ra man ter o si- 
gi lo em tor no des ses ofí ci os e da di nhei ra ma ar ras ta da. É co mo se
eles fos sem só ci os na ar te de go ver nar o País, ain da que em áre as
pre de ter mi na das. Go ver nar é sinô ni mo de di re ci o nar e exe cu tar
as des pe sas, tan to é que no sis te ma pre si den ci a lis ta de go ver no
es se di re ci o na men to ca be pri va ti va men te ao Pre si den te da Re pú- 
bli ca.

O go ver no de Jair Bol so na ro, que as su miu o car go com o dis- 
cur so de aca bar com a cor rup ção e a po lí ti ca de “dá cá e to ma lá”,
por ra zões sa bi das de to dos, te ve que en con trar ou tro meio e ou- 
tro ca mi nho de bus car a “har mo nia” com o Po der Le gis la ti vo. As- 
sim, em 2019, o Con gres so Na ci o nal, den tro do acor do pre es ta be- 
le ci do en tre os dois Po de res, pro mul gou a Emen da Cons ti tu ci o- 
nal nº 100/2019 que au to ri za os par la men ta res a apre sen ta rem
emen das, por meio de ban ca das es ta du ais de até 1% das re cei tas
lí qui das da União.

Cha ma a aten ção que na vés pe ra da vo ta ção da PEC dos Pre ca- 
tó ri os, o go ver no ter li be ra do a vul to sa so ma de R$ 1,2 bi lhão em
emen das de de pu ta dos – tu do se cre ta men te. O to tal de las em
2021 so ma a ba bilô ni ca quan tia de R$ 33,5 bi lhões. En quan to is so,
fal ta ram R$ 2 bi lhões pa ra o Cen so De mo grá fi co de 2022, no va- 
men te can ce la do por fal ta de gra na. Se ria em 2020, mas foi can ce- 
la do por cau sa da pan de mia do co ro na ví rus. Es te ano o co fre se- 
cou.

A mi nis tra Ro se We ber deu um nó ce go na vo ta ção do or ça- 
men to da PEC dos Pre ca tó ri os, que li vra o go ver no de pa gar R$ 40
bi lhões em dí vi das ir re cor rí veis a par tir de R$ 39 mil. We ber sim- 
ples men te blo que ou o pa ga men to das emen das na vés pe ra da vo- 
ta ção.

O se na dor Re nan Ca lhei ros, ex-re la tor da CPI da Pan de mia
elo gi ou a mi nis tra Ro sa We ber, en quan to o pre si den te da Câ ma ra,
Arthur Li ra foi pe dir so cor ro a Luiz Fux, pre si den te do STF pa ra re- 
ver ter a de ci são We ber.

“A cul pa é mi nha?”, ques ti o na o pre si den te Jair Bol so na ro so- 
bre o pre ço da ga so li na no Bra sil che gar ao mai or va lor do sé cu lo.
Ele tam bém vol tou a di zer que “o ide al é fi car li vre da Pe tro brás”.

 

Da mãe de Ma rí lia Men don ça, Ruth Mo rei ra, em fa la so bre a
mor te da fi lha sex ta-fei ra pas sa da.

 
Por in di ca ção do de pu ta do Du ar te Jú ni or, a As sem bleia

Le gis la ti va apro vou a con ces são da Me da lha Mé ri to
Le gis la ti vo ‘Ma nu el Beck man’, à Rá dio Tim bi ra do Ma- 

ra nhão, que com ple tou 80 anos, re es tru tu ra da e com
no me de No va 1290 Tim bi ra AM.

 
É a pri mei ra vez des de a Di ta du ra de 1964 que dois se- 

cre tá ri os es ta du ais, no car go, se pro põem a con cor rer
à su ces são do go ver na dor. São eles, Sim plí cio Araú jo

(In dús tria, Co mér cio) e Fe li pe Ca ma rão (Edu ca ção).
 
Tam bém a pri mei ra vez que um go ver na dor tem pe los

me nos seis pré-can di da tos da ba se ali a da, dis pu tan do
o Pa lá cio dos Leões: We ver ton Ro cha, Car los Bran dão,

Sim plí cio Araú jo, Fe li pe Ca ma rão, Edi val do Ho lan da Jr
e Jo si mar do Ma ra nhão zi nho.

Os pré-can di da tos à su ces são de Flá vio Di no se di vi dem em
dois gru pos: o 1º quer lo go a de fi ni ção de pre fe rên cia. O 2º pre fe re
pa ra 2022, pois até lá vai ga nhan do tem po co mo “pré-can di da to a
go ver na dor”. Na ho ra que Di no de ci dir, só es ca pa rá um ou dois.

O pre si den te da As sem bleia Le gis la ti va, Othe li no Ne to po de
dis pu tar uma ca dei ra na Câ ma ra, fa zen do do bra di nha com a es- 
po sa, Ana Pau la Lo ba to, vi ce-pre fei ta de Pi nhei ro. É um que bra-
ca be ça que en vol ve o pre fei to de Pi nhei ro, Lu ci a no Ge né sio, pre- 
ten so can di da to a de pu ta do.

São Luís, quarta-feira, 10 de novembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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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 Fun da dor da AMCJSP. As so -
ci a do ao CI CEF e fi li a do à IWA e ao ELOS
Li te rá ri os.

EDITORIAL

É hora de combater o sedentarismo
O Bra sil é con si de ra do o quin to

país mais se den tá rio do mun do e o
pri mei ro na Amé ri ca do Sul. Na pan- 
de mia de co vid-19, is so foi ain da mais
evi den ci a do. Com o iso la men to, as
pes so as fi ca ram em ca sa e mui tas dei- 
xa ram de se exer ci tar. O Pro je to Con- 
Vid — Pes qui sa de Com por ta men to,
fei to pe la Fun da ção Oswal do Cruz em
par ce ria com a UFMG e a Uni camp,
apre sen ta do no ano pas sa do —, já ti- 
nha mos tra do a mu dan ça na ro ti na
dos bra si lei ros ao apon tar que as pes- 
so as fi cam três ho ras por dia, em mé- 
dia, di an te da TV (1h20min a mais que
an tes da pan de mia) e mais de cin co
ho ras diá ri as no com pu ta dor
(1h30min a mais).

O es tu do fei to com o in tui to de ve- 
ri fi car co mo o iso la men to so ci al mu- 
dou os há bi tos de vi da da po pu la ção
bra si lei ra apon tou tam bém que 62%
dos en tre vis ta dos dei xa ram de pra ti- 
car qual quer ati vi da de fí si ca du ran te
a pan de mia, com pro me ten do a saú de
e au men tan do os ca sos de do en ças no
país além da co vid-19, en tre elas as
car di o vas cu la res, cân cer, di a be tes e
obe si da de.

Ou tro es tu do pu bli ca do re cen te- 
men te na re vis ta The Lan cet in di cou
que fi car sen ta do du ran te oi to ho ras
por dia au men ta em 10% o ris co de
mor te, cor ro bo ran do a im por tân cia
de com ba ter o se den ta ris mo co mo
me di da de saú de pú bli ca.

Com o avan ço da imu ni za ção, já
com 60% da po pu la ção pro te gi da

com as du as do ses, é ho ra de re to mar
a ro ti na e in se rir a prá ti ca de exer cí ci- 
os no dia a dia. A Or ga ni za ção Mun di- 
al da Saú de (OMS) re co men da que
adul tos fa çam ati vi da de fí si ca mo de- 
ra da de 150 a 300 mi nu tos ou de 75 a
150 mi nu tos de ati vi da de fí si ca in ten- 
sa, por se ma na, quan do não hou ver
con train di ca ção, pa ra man ter a saú de
e a qua li da de de vi da.

Re cen te men te, o Mi nis té rio da
Saú de lan çou o pri mei ro guia de ati vi- 
da de fí si ca pa ra a po pu la ção bra si lei- 
ra. O ma nu al, ela bo ra do por es pe ci a- 
lis tas da Uni ver si da de Fe de ral de Pe- 
lo tas (UF Pel) jun to com mais de 70
pes qui sa do res, téc ni cos do Mi nis té rio
e da Or ga ni za ção Pan-Ame ri ca na de
Saú de (Opas), traz ori en ta ções so bre
ti pos de ati vi da de fí si ca apro pri a das
pa ra ca da fai xa etá ria, du ra ção de
exer cí ci os e di cas de co mo re a li zá-las
gra tui ta men te. Es ti ma-se que a ina ti- 
vi da de fí si ca se ja res pon sá vel por 15%
das in ter na ções no Sis te ma Úni co de
Saú de (SUS), daí a im por tân cia de
aler tar so bre a ne ces si da de de in se rir
a prá ti ca no dia a dia da po pu la ção.

Aban do nar o se den ta ris mo é fun- 
da men tal não só pa ra pre ve nir do en- 
ças fí si cas, mas tam bém pa ra ga ran tir
a saú de men tal, que fi cou mui to com- 
pro me ti da na pan de mia. O Bra sil es tá
en tre os paí ses com mai or ín di ce de
an si e da de e de pres são no mun do e é
ur gen te es ti mu lar a prá ti ca de exer cí- 
ci os no dia a dia da po pu la ção pa ra
aju dar no as pec to psi co ló gi co.

É

É im por tan te aler tar que ati vi da des
fí si cas ao ar li vre bem co mo aque las
em es pa ços fe cha dos de vem con ti nu- 
ar se guin do pro to co los pa ra man ter a
se gu ran ça de to dos. Al gu mas ci da des
e es ta dos já li be ra ram o uso de más ca- 
ra em lo cais aber tos, en quan to ou tras
es tão ava li an do e de vem fle xi bi li zar
es sa res tri ção nos pró xi mos me ses.

No en tan to, em aca de mi as, ain da é
obri ga tó rio o item de pro te ção, bem
co mo man ter dis tan ci a men to e uti li- 
zar ál co ol em gel pa ra hi gi e ni za ção
das mãos e dos equi pa men tos de gi- 
nás ti ca. Es ses cui da dos ga ran tem o
re tor no se gu ro às ati vi da des fí si cas e
de vem ser man ti dos até o con tro le to-
tal da pan de mia.

Os be ne fí ci os na mu dan ça de pos- 
tu ra em bus ca de uma vi da sau dá vel
são mui tos e vão além da pre ven ção
de do en ças. As ati vi da des fí si cas atu- 
am tam bém na me lho ra da au to es ti- 
ma, na ma nu ten ção do pe so, na to ni- 
fi ca ção da mus cu la tu ra, no equi lí brio
do so no e de vem ser le va das em con ta
na ado ção de po lí ti cas pú bli cas e na
de ci são de ca da um de in cluir exer cí- 
ci os na sua ro ti na diá ria.

Pa ra quem es tá há mui to tem po pa- 
ra do, co me çar po de pa re cer di fí cil,
mas es co lher uma ati vi da de que se ja
pra ze ro sa e ado tar um rit mo pró prio
po dem tor nar a prá ti ca di ver ti da e
aju dar na mo ti va ção. Bas ta dar o pri- 
mei ro pas so: o cor po e a men te agra- 
de cem.

A felicidade

Vo cê se con si de ra uma pes soa fe liz?
 
A per gun ta foi fei ta no iní cio de um

pro gra ma de te le vi são mos tran do ce- 
nas do co ti di a no de ri cos e po bres,
em pre sá ri os e ope rá ri os, es tu dan tes e
pro fis si o nais li be rais e ou tras pes so as
ins truí das e de pou cas le tras. To dos se
di zi am fe li zes de al gu ma for ma e, ao
fi nal, um ques ti o ná rio pre ten deu me- 
dir o grau de fe li ci da de de ca da um
des ses mor tais.

 
Te nho a sen sa ção de que es tou,

sem pre, re co me çan do, co me çan do
de no vo. Is to é uma for ma de es tar fe- 
liz. Há al gum tem po, te nho vis to e fei- 
to coi sas de ou tro ra, che gan do de
man si nho, com a ex pe ri ên cia que
Deus tem me pro por ci o na do; ten to
com par ti lhar, tra ba lhar com os iguais
e de si guais, acre di tar ne les, in cen ti vá-
los, fa zê-los pro gre dir.

 
Fiz is so nos úl ti mos quin ze anos na

Se cre ta ria de Pla ne ja men to da Pre fei- 
tu ra de São Luís, en tre 2005 e 2020,
tra ba lhan do pa ra os pre fei tos Ta deu
Pa lá cio, João Cas te lo e Edi val do Ho- 
lan da Jr, mas na da fi cou ga ran ti do co- 
mo pro va do em meio à des con ti nui- 
da de ad mi nis tra ti va de qua se sem pre,
a par tir des te ano. 

As pes so as é que são im por tan tes;
as ins ti tui ções e os car gos, pas sa gei- 
ros. To do ama nhe cer va le ria a pe na,
po rém cos tu ma mos co me mo rar ape- 
nas o nos so dia de ani ver sá rio, so- 
men te o dia em que nas ce mos pa ra o
mun do. E há tam bém aque las co me- 
mo ra ções con jun tas, de gran de eu fo- 
ria, em que to do mun do se con fra ter- 
ni za e faz vo tos de ami za de eter na.
Exis ti ri am pes so as in fe li zes no meio
de tan ta fe li ci da de? 

Há uma fra se que diz: ‘eu sou eu e
mi nhas cir cuns tân ci as’, quer di zer
pro ce de mos e re a gi mos, com pa ci ên- 
cia ou im pa ci ên cia, de pen den do das
cir cuns tân ci as. Se rá is to uma ver da de
ine xo rá vel? Há aque les que con se- 
guem con ter a re a ção do mo men to,
por tan do-se co mo ca va lhei ros e do- 
nos de si, in de pen den te do sig no que
car re gam, to da via res sen ti dos ex plo- 
dem de pois da for ma mais inu si ta da
pos sí vel. Nin guém é per fei to na bus ca
da fe li ci da de. 

Pen so que a fe li ci da de es tá con ti da
em mo men tos in de pen den tes da uni- 
da de de tem po e de es pa ço. A fe li ci da- 
de po de du rar anos, me ses, di as, ho- 
ras, mi nu tos e se gun dos; o mes mo es- 
pa ço de tem po po de pro por ci o nar
uma gran de fe li ci da de e, lo go após,
uma enor me de cep ção

 
Daí a re la ção que es ta be le ço com o

nos so dia de ani ver sá rio: co me mo ra- 
mos es se dia, o dia em que nas ce mos.
E os ou tros di as que tam bém são nos- 
sos, das nos sas cir cuns tân ci as, por
que não co me mo ra mos, não so mos

cum pri men ta dos nem cum pri men ta- 
mos?

 
To dos nós te mos qua tro gran des

so fri men tos na vi da, dis se um mon ge
bu dis ta: quan do nas ce mos, por que
cho ra mos, quan do ado e ce mos, por-
que so fre mos, quan do en ve lhe ce mos,
por que ver ga mos ao pe so da ida de,
quan do mor re mos, por que não pu de- 
mos evi tar. O mon ge afir ma va que es- 
ses qua tro so fri men tos são cau sa e
não efei to, co mo se pu dés se mos ad- 
mi nis trá-los da me lhor for ma pos sí- 
vel, tal vez os re tar dan do. Se ria uma
for ma de al can çar a fe li ci da de?

 
A res pei to dos meus mo men tos de

fe li ci da de lhes re ve lo: a in fân cia e a
ado les cên cia nas ca sas on de mo rei
com meus pais e ir mãos, as (os) pro-
fes so ras (es) que me en si na ram do
pri má rio ao su pe ri or, a ami za de,
exem plo e con vi vên cia dos meus pais,
mi nhas ti as e ti as da mi nha mãe,
meus avós ma ter no e pa ter no, meu
ca sa men to com Con cei ção, o nas ci- 
men to dos meus fi lhos e ne tos, mi nha
for ma tu ra em eco no mia, mi nha do- 
cên cia na Uni ver si da de, meus alu nos,
meu in gres so na Aca de mia e os cin co
Li vros que es cre vi e pu bli quei.

 
Al guns des ses mo men tos du ram

até ho je; ou tros fi ca ram ape nas na
lem bran ça.

E vo cê, o que diz: sen te-se uma pes- 
soa fe liz? Se sua res pos ta for afir ma ti- 
va, “vai va ler a pe na ter ama nhe ci do.”

AN DRÉ GUS TA VO STUMPF
Jor na lis ta

Os mi li ta res e o po der

Os mi li ta res es tão no po der no Bra sil des de o iní cio da Re pú bli- 
ca. A mo nar quia cons ti tu ci o nal de sa bou em 15 de no vem bro de
1889. O gol pe da pro cla ma ção do nos so re gi me ocor reu qua se por
aca so. O ob je ti vo dos re vol to sos era der ru bar o ga bi ne te Ou ro Pre- 
to. Mas, em meio a mui tos bo a tos, con ver sas de sen con tra das,
ame a ças va zi as, fa ke news da épo ca, os re vol to sos ti ra ram o ma re- 
chal De o do ro da Fon se ca da ca ma. Ele es ta va mui to gri pa do, su- 
biu no ca va lo, no cam po de San ta na, no Rio de Ja nei ro, he si tou,
mas sol tou o gri to: “Vi va a Re pú bli ca”.

O sis te ma po lí ti co bra si lei ro se ini ci ou sob a bên ção dos mi li ta- 
res. A tro pa que ria au men to, mai or par ti ci pa ção no go ver no e ins- 
ti tu ci o na li zar as For ças Ar ma das. O im pe ra dor acha va que só de- 
ve ria ha ver exér ci to quan do hou ves se guer ra. Aca ba da a do Pa ra- 
guai, se ria na tu ral ex tin guir a for ça ter res tre. A es sas rei vin di ca- 
ções, so ma ram-se quei xas dos fa zen dei ros que per de ram a mão
de obra es cra va, des de a as si na tu ra da Lei Áu rea, no ano an te ri or.

Es se con jun to de cir cuns tân ci as der ru bou a mo nar quia. D. Pe- 
dro II rei nou por 49 anos e co lo cou dois mi li ta res no po der: De o- 
do ro da Fon se ca e Flo ri a no Pei xo to. As idei as po si ti vis tas ti nham
che ga do ao Bra sil por in ter mé dio dos mi li ta res. A Igre ja Po si ti vis ta
do Bra sil — cu jas ruí nas re sis tem até ho je no bair ro da Gló ria, no
Rio de Ja nei ro — pre via a or dem e o pro gres so co mo re qui si to pa ra
o aper fei ço a men to da so ci e da de, por meio de um sis te ma de go- 
ver no pro te gi do de in sur rei ções ou re be liões. Se ria a di ta du ra re- 
pu bli ca na. O dís ti co Or dem e Pro gres so es tá na ban dei ra do Bra- 
sil.

Os mi li ta res fi ze ram a Re vol ta dos 18 do For te, em ju lho de
1922. Dois anos de pois, ini ci a ram, a par tir de São Pau lo, a lon ga
mar cha, cha ma da de Co lu na Pres tes, que atra ves sou o país na di- 
a go nal. Saiu do oes te do Pa ra ná e ca mi nhou até o Rio Gran de do
Nor te. Pas sou pe lo qua dri lá te ro que ho je abri ga o Dis tri to Fe de ral.
Os mi li ta res des co bri ram o Bra sil nes ta mar cha. E ti ra ram con clu- 
sões po lí ti cas. Luís Car los Pres tes foi pa ra Bu e nos Ai res, on de co- 
nhe ceu o ideá rio co mu nis ta. Os ou tros se or ga ni za ram pa ra to- 
mar o po der. E che ga ram a ele com Ge tú lio Var gas na Re vo lu ção
de Trin ta. Mas o gaú cho, que era um po lí ti co es per to e há bil, per- 
ma ne ceu no po der du ran te 15 anos.

No gol pe de 1964, re ma nes cen tes da Co lu na Pres tes che ga ram
ao po der. A po lí ti ca en trou nos quar téis e a hi e rar quia saiu por
uma por ta la te ral. As su ces sões pre si den ci ais ocor ri das den tro
dos co man dos co lo ca ram far da dos con tra far da dos. Os ge ne rais
se re ve za ram no po der cum prin do o man da to pre si den ci al, mas
sem elei ções di re tas. Os go ver nos mi li ta res con ce de ram pres tí gio
à eco no mia e à agri cul tu ra. Cri a ram, por exem plo, a Em pre sa Bra- 
si lei ra de Pes qui sa Agro pe cuá ria (Em bra pa), que per mi tiu a for- 
mi dá vel ex pan são do agro ne gó cio no país. O Bra sil era im por ta- 
dor de ali men tos e de pe tró leo. Atu al men te, ex por ta os dois itens
em quan ti da des ini ma gi ná veis na que le pe río do.

Ho je, o mun do é di fe ren te. As guer ras não se rão tra va das pe los
mei os tra di ci o nais. Aviões se rão subs ti tuí dos por dro nes ope ra- 
dos a par tir de ba ses se cre tas e se gu ras. Car ros de com ba te e até
na vi os po de rão ser autô no mos ou te le gui a dos a par tir de quar téis
dis tan tes dos ce ná ri os do con fli to. Mu dou tu do. Ca da vez mais, ci- 
vis ori en tam as ações dos mi li ta res, co mo ocor re nos Es ta dos Uni- 
dos e nos paí ses eu ro peus. Aqui a pre si dên cia e a vi ce-pre si dên cia
da Re pú bli ca cons ti tu em al go pa re ci do com um quar tel. O Mi nis- 
té rio da De fe sa foi mi li ta ri za do, as sim co mo o Mi nis té rio da Saú- 
de. Mo der no é dis por de for ça ar ma da re du zi da, po rém ex tre ma- 
men te efi ci en te. E al ta men te in for ma ti za da.

A elei ção de Bol so na ro che gou a ser per ce bi da por mi li ta res de
al ta pa ten te co mo um no vo mo men to de 1964, des sa vez, por
meio das ur nas. O pre si den te, con tu do, de cep ci o nou em to da a li- 
nha. Pro te geu fi lhos acu sa dos de ra cha di nhas, per mi tiu a li vre
dis se mi na ção de no tí ci as fal sas, ata cou os prin ci pais po de res da
Re pú bli ca, agre diu go ver nos ami gos, bri gou com o vi zi nho Ar gen- 
ti na, vi rou as cos tas pa ra a União Eu ro peia. O re sul ta do des ses
des man dos apa re ceu no pas seio tu rís ti co por Ro ma. Uma bri ga
em ca da es qui na.

Per deu o apoio da ofi ci a li da de. Te ve que ca lar a bo ca, cal çar as
san dá li as da hu mil da de e fa zer acor do com o Cen trão, gru po que
ele cri ti cou du ra men te des de o iní cio de seu man da to. O sur gi- 
men to da can di da tu ra do ex-juiz Ser gio Mo ro re co lo ca os mi li ta- 
res nu ma po si ção de ex pec ta ti va. Ele tem a apro va ção ma jo ri tá ria
den tro da for ça por ter ti do a co ra gem de jul gar e con de nar Luiz
Iná cio Lu la da Sil va. Se ria, ao ver dos far da dos, o re sul ta do na tu ral
da evo lu ção po lí ti ca bra si lei ra. Des sa vez pe la via elei to ral.

São Luís, quarta-feira, 10 de novembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Os parlamentares conseguiram reunir os 78 votos necessários para que a acusação que
busca o impeachment do presidente do Chile avance ao Senado

Tra vis Scott diz vai pa gar des pe sas
com fu ne ral das pes so as que mor re -
ram

APROVADO PELA CÂMARA

Impeachment contra
Sebastián Piñera é aberto

A
Câ ma ra dos De pu ta dos do 
Chi le apro vou nes ta ter ça-fei- 
ra (9), após um de ba te de vá- 
ri as ho ras, o jul ga men to po lí- 

ti co con tra o pre si den te Se bas tián 
Piñera por seu vín cu lo com a po lê mi- 
ca ven da da mi ne ra do ra Do min ga nas 
Ilhas Vir gens, um pa raí so fis cal, re ve- 
la da no es cân da lo ‘Pan do ra Pa pers’.

Os par la men ta res con se gui ram 
reu nir os 78 vo tos ne ces sá ri os pa ra 
que a acu sa ção que bus ca o im pe a ch- 
ment do pre si den te do Chi le avan ce 
ao Se na do.

Ao con cluir a de fe sa no ple ná rio, o 
ad vo ga do de Piñera, Jor ge Gál vez, 
afir mou: “Eu pe ço, ilus tres de pu ta dos 
e de pu ta das, que re jei tem es ta in jus ta 
e im pro ce den te acu sa ção cons ti tu ci- 
o nal”.

A acu sa ção cons ti tu ci o nal, co mo é 
co nhe ci do no Chi le es te re cur so que 
bus ca a des ti tui ção do pre si den te 
Piñera – que es tá na re ta fi nal de seu 
se gun do man da to, ini ci a do em mar ço 
de 2018 -, foi apre sen ta da na pri mei ra 
se ma na de ou tu bro pe la opo si ção so- 
ci a lis ta e de es quer da ao go ver no.

O de ba te co me çou às 10H25 da 
ma nhã de se gun da-fei ra com o de pu- 
ta do so ci a lis ta Jai me Na ran jo, que leu 
du ran te 15 ho ras as 1.300 pá gi nas da 
acu sa ção pa ra ar gu men tar a ação le- 
gis la ti va con tra o pre si den te e, em su- 
as pa la vras, pa ra que no Chi le “ter mi- 
ne a im pu ni da de” dos que têm o po- 
der. Es ta foi uma das fra ses mais ou vi- 
das e têm um gran de sig ni fi ca do no 
país des de a cri se so ci al de 2019.

Ao des ta car que no ca so Do min ga

PIÑERA SERÁ INVESTIGADO POR VÍNCULO COM PARAÍSO FISCAL NAS ILHAS VIRGENS.

FOTO: JAVIER TORRES

acon te ceu uma su pos ta ne go ci a ção 
in com pa tí vel com o car go, Na ran jo 
de cla rou: “Atu an do co mo pre si den te 
se be ne fi ci ou (a ele) e sua fa mí lia de 
for ma di re ta, com as in for ma ções que 
ti nha no exer cí cio de seu car go. E con- 
ti nu ou ne go ci an do e fez su bir o pre ço 
da Do min ga”.

A ope ra ção acon te ceu em 2010, 

quan do Piñera es ta va em sue pri mei-
ro man da to co mo pre si den te.

Ago ra, a acu sa ção con tra o pre si- 
den te se gue pa ra o Se na do, que atu ra- 
rá co mo jú ri pa ra de fi nir o fu tu ro de 
Piñera, em bo ra nes te ca so não te ria os 
vo tos ne ces sá ri os pa ra a des ti tui ção e 
sua ina bi li ta ção pe lo res to da vi da pa- 
ra as su mir car gos pú bli cos.

TRAGÉDIA NO FESTIVAL ASTROWORLD

“Ele morreu tentando salvar a noiva de ser pisoteada”

TESTEMUNHA, QUE PERDEU O IRMÃO, MORTO EM PISOTEAMENTO ENQUANTO TENTAVA SALVAR SUA NOIVA QUE FOI HOSPITALIZADA.

Tes te mu nhas pre sen tes no fes ti val
de mú si ca As troworld, ocor ri do na
sex ta-fei ra (5/11) na ci da de de Hous- 
ton (Te xas, EUA), re la ta ram à po lí cia e
a jor na lis tas ce nas de de ses pe ro e ca- 
os.

O show do rap per Tra vis Scott, na
noi te de aber tu ra do fes ti val, ter mi- 
nou com ao me nos oi to mor tos e de- 
ze nas de fe ri dos por pi so te a men to.

Uma das ví ti mas mais jo vens ti nha
dez anos de ida de.

“As pes so as co me ça ram a se ba ter e
a se em pur rar”, dis se uma das tes te- 
mu nhas, que per deu o ir mão, mor to
no pi so te a men to en quan to ten ta va
sal var sua noi va, que foi hos pi ta li za- 
da.

A po lí cia es tá in ves ti gan do o ca so,
in clu si ve os re la tos de que um mem- 
bro da pla teia te ria in je ta do dro gas
em ou tros es pec ta do res.

Scott tam bém é al vo de pro ces sos
ju di ci ais por con ta do des fe cho do
show. Em um dos pro ces sos, o rap per
é acu sa do, jun to ao tam bém can tor

Dra ke, de in ci tar a mul ti dão.

Tra vis Scott es tá se ofe re cen do pa ra
pa gar as des pe sas de fu ne ral das ví ti- 
mas que mor re ram no show, se gun do
o si te TMZ. O rap per tam bém vai fa zer
uma par ce ria com uma re de de pro fis- 
si o nais de saú de men tal pa ra ofe re cer
apoio pro fis si o nal pa ra quem foi ao
fes ti val As troworld e aca bou trau ma- 
ti za do.

Além das oi to pes so as que mor re- 
ram, um ga ro to de 9 anos que fi cou fe- 
ri do no show en trou em um co ma in-
du zi do, de acor do com re por ta gens
pu bli ca das em jor nais dos Es ta dos
Uni dos nes ta ter ça-fei ra (9). As mor- 
tes ocor re ram quan do a pla teia cor reu
pa ra a re gião que fi ca va na fren te do
pal co.

Ez ra Blount, o me ni no de 9 anos,
es ta va nos om bros do pai. Quan do os
fãs co me ça ram a se es ma gar na pla- 
teia, o pai do ga ro to des mai ou. Quan- 
do ele acor dou, não en con trou mais
seu fi lho. A fa mí lia co me çou a li gar
pa ra os hos pi tais até que con se guiu
lo ca li zar a cri an ça em um hos pi tal in- 
fan til. Se gun do os mé di cos, o cé re bro
do me ni no in chou, e os ba ti men tos
do co ra ção che ga ram a ser in ter rom- 
pi dos an tes do ga ro to che gar ao hos- 
pi tal. Os mé di cos in du zi ram o co ma
até que o in cha men to pas se e as fun- 
ções car día ca e ce re bral vol tem ao
nor mal. A cri an ça tam bém so freu da- 
nos nos pul mões, no fí ga do e nos rins.

São Luís, quarta-feira, 10 de novembro de 2021

PARTES: Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão e a C C G CONSTRUÇÕES 
E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ/MF nº 05.638.550/0001-54. OBJETO: Registro de preço para 
prestação dos serviços de locação de caminhões e carretas, com operador habilitado, fornecimento de 
combustível e quilometragem livre, destinados à produção das fábricas de blocos de concreto instaladas 
no Sistema Penitenciário Maranhense (capital e interior). VALOR: R$ 4.900.000,00 (QUATRO MILHÕES 
E NOVECENTOS MIL REAIS). DATA DA ASSINATURA: 09/11/2021. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, 
Lei nº 8.666/93 e Decreto Estadual nº 36.972/2021. PRAZO: 12 meses. ASSINATURAS: p/ Secretaria de 
Estado de Administração Penitenciária: Murilo Andrade de Oliveira, p/ C C G CONSTRUÇÕES E 
TERRAPLENAGEM LTDA Representante Legal: Gustavo Sodré Pereira.

São Luís/MA, 09 de novembro de 2021
Murilo Andrade de Oliveira

Secretário de Estado de Administração Penitenciária

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021
PROCESSO Nº 87484/2021- SEAP

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que a licitação em epígrafe, 

Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por LOTE, objetivando o Registro de preços para 
aquisição de materiais médico-odonto-hospitalares e mobiliários, de interesse da Secretaria de 

Estado da Administração Penitenciária – SEAP, anteriormente marcado para o dia 08/11/2021, fica 

REMARCADA para o dia 11 de novembro de 2021, às 14h (horário de Brasília), através do uso de 

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

da Secretaria Adjunta de Registro de Preços – SARP/MA, situada na Av. Jerônimo de Albuquerque, 

Edifício Clodomir Milet, s/n, 4º andar, Calhau - São Luís/MA, CEP: 65074-220. O Pregoeiro informa que, o 

edital encontra-se disponível na página web www.compras.ma.gov.br e www.segep.ma.gov.br.

São Luís, 08 de novembro de 2021

Deimison Neves dos Santos
Secretário Adjunto de Registro de Preços

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E

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

AVISO DE REMARCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2021 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 136264/2021– SARP

DATA HORA PROCESSO PREGÃO ELETRÔNICO

25/11/2021 09h 00148383/2021 011/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistema para segurança 
e identificação de itens com análise de fluxo, composto por antenas, sensores RFID e suporte à 
integração e Software Gerenciador, para as bibliotecas da Universidade Estadual da Região 
Tocantina do Maranhão – UEMASUL conforme condições, quantidades e exigências estabeleci-
das neste instrumento.

A COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSL/UEMASUL, através de sua Pregoeira na forma da Lei 

Federal 10.520/02 e Lei nº 8.666/93 torna público o EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 – 

CSL/UEMASUL, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 

de interesse da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO - UEMASUL, 

conforme a seguir discriminado:

Informa ainda que o edital e seus anexos estarão disponíveis aos interessados no site da Universidade 

Estadual da Região Tocantina do Maranhão, www.uemasul.edu.br e no Portal de Compras 

Governamentais do Governo do Estado do Maranhão, www.compras.ma.gov.br, onde poderão ser 

consultados e adquiridos gratuitamente. O Edital e seus anexos estão, ainda, à disposição dos 

interessados no horário das 08h às 12h e de 14h às 18h, na sede da Comissão Setorial de Licitações da 

UEMASUL, situada na Rua Godofredo Viana, nº 1.300, Bairro Centro, para consulta gratuita ou adquiri-los 

mediante a entrega de 1(uma) resma de papel A4.

Imperatriz/MA, 09 de novembro de 2021

Kristiany da Silva Costa

Presidente da Comissão Setorial de Licitação – CSL/UEMASUL

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO TOCANTINA
DO MARANHÃO-UEMASUL

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO

ESTADO DO MARANHÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2021 – SRP
A Procuradoria-Geral de Justiça comunica que realizará licitação, para registro de preços, na modalidade 
PREGÃO, na forma eletrônica, do tipo MENOR PREÇO, regida pelas Leis Federais nº. 10.520/2002 e nº 
8.666/1993, dos Decretos federais nº 10.024/2019, e nº 7.892/2013, dos Atos Regulamentares nº 11/2014 – GPGJ e 
nº 01/2020 – GPGJ, ambos deste Órgão Ministerial, da Lei Complementar n° 123/2006, do Decreto n° 8.538/2015 
e, de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, objetivando o registro de preços para aquisição eventual 
de Material Permanente (cadeiras e poltronas), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste Edital e seus Anexos. A abertura da sessão pública está marcada para o dia 26 de novembro de 2021, às 10h 
(dez horas), horário de Brasília-DF. Obtenção do Edital e recebimento das Propostas no endereço eletrônico www.
gov.br/compras. (UASG: 925129). O edital poderá ser consultado no prédio sede da Procuradoria Geral de Justiça, 
situada à Avenida Prof. Carlos Cunha, nº 3261, Calhau, São Luís, Maranhão. Informações: site: www.mpma.mp.br 
e nos telefones: (98) 3219-1645 e 3219-1766, das 8 h às 13 h.

São Luís, 09 de novembro de 2021.
JOÃO CARLOS ALMEIDA DE CARVALHO

Pregoeiro Oficial - CPL/PGJ-MA

ESTADO DO MARANHÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2021-SRP
A Procuradoria-Geral de Justiça comunica que realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na 
forma eletrônica, do tipo MENOR PREÇO, regida pelas Leis Federais nº. 10.520/2002 e nº 8.666/1993, do Decreto 
nº 10.024/2019, do Decreto nº 7.892/2013, da Resolução nº 102/2013 do CNMP, dos Atos Regulamentares nºs 05/2017, 
11/2014 e 01/2020 – GPGJ, todos deste Órgão Ministerial, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, 
da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007 e, de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, objetivando o regis-
tro de preços para aquisição eventual de Material Permanente - GELADEIRAS, MICRO-ONDAS, TELEVISORES, 
SUPORTES E FRAGMENTADORAS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus 
anexos. A abertura da sessão pública está marcada para o dia 23 de novembro de 2021, às 10h (dez horas), horário de 
Brasília-DF. Obtenção do Edital e recebimento das Propostas no endereço eletrônico www.gov.br/compras. (UASG: 
925129). O edital e seus anexos poderão ser consultados no prédio sede da Procuradoria Geral de Justiça, situada à Ave-
nida Prof. Carlos Cunha, nº 3261, Calhau, São Luís, Maranhão. Informações: site: www.mpma.mp.br e nos telefones: 
(98) 3219-1645 e 3219-1766, das 8h às 15h.

São Luís – MA, 08 de novembro de 2021
SÉRGIO HENRIQUE DE CARVALHO

Pregoeiro Oficial - CPL/PGJ-MA
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Objeto: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de equipamentos hospitalares, para suprir as 

necessidades das unidades de saúde da Secretaria de Estado da Saúde, e eventuais doações aos 

municípios do estado do Maranhão, conforme especificação e condições gerais de fornecimento contidas 

no Termo de Referência (ANEXO I) do Edital. Abertura: 25/11/2021, às 10h (horário de Brasília). Local: 

Site do Portal de Compras do Governo Federal (https://www.gov.br/compras/pt-br/). Informações: 

Comissão Setorial Permanente de Licitação – CSL, localizado 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, 05 de novembro de 2021

MARCOS MENDES DE LUCENA

Pregoeiro da SES/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2021
PROCESSO Nº 155205/2021/SES

Objeto: Aquisição de materiais permanentes, que serão destinados à implantação do Hospital da Ilha 
para estruturação do Centro de Tratamento de Queimados – CTQ, pertencente à Secretaria de Estado da 
Saúde do Maranhão, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de 
Referência. Abertura: 29/11/2021, 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, 08 de novembro de 2021
CHRISANE OLIVEIRA BARROS

Pregoeira da SES/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2021
PROCESSO Nº 193328/2021/SES

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de lavanderia 
hospitalar, incluindo o fornecimento de todo o enxoval necessário, em regime de comodato, bem como 
os insumos necessários e adequados à execução dos serviços, para atender às necessidades do Hospital 
Regional de Carutapera.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.
DATA DA ABERTURA: às 08h30, do dia 03/12/2021, horário de Brasília/DF. ID nº [906141]
Local de Realização: Sistema Licitações-e: www.licitacoes-e.com.br.
Edital e demais informações estão disponíveis no site da EMSERH (www.emserh.ma.gov.br).
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou 
amaral.neto@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 05 de novembro de 2021
Francisco Assis do Amaral Neto
Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 387/2021-CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 186.419/2021 - EMSERH

A Secretaria de Estado da Segurança Pública – SSP, através de seu (sua) Pregoeiro(a) e Equipe de 
Apoio, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 36/2021 – SSP/MA, do tipo Menor Preço por Item, cujo objeto é a contratação de 
empresa para fornecimento de suprimento de informática tipo fotocondutor, Toner e fita para 
impressora matricial para as unidades da Delegacia Geral de Polícia Civil, em sessão pública 
eletrônica a partir das 9h (horário de Brasília-DF), do dia 25 de novembro de 2021, através do site 
www.compras.ma.gov.br, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 
10.024/2019, do Decreto Estadual nº 24.629/2008, do Decreto Estadual nº 28.906/2013, alterado pelo 
Decreto Estadual 29.920/2014, da 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. O edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados no Portal de Compras do Estado do Maranhão – SIGA, disponível em 
www.compras.ma.gov.br, na página oficial desta Secretaria, disponível em www.ssp.ma.gov.br, e por 
consulta no Sistema de Acompanhamento de Contratações Públicas (SACOP), disponível em 
https://www.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul.

São Luís, 05 de novembro de 2021
Rosirene Travassos Pinto
Presidente da CSL/SSP/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2021-SSP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079852/2021-SSP/MA

Os Editais completos dos leiloes, inclusive com a lista discriminada de todos os lotes, em cumprimento ao 
decreto 21.981/32, encontra-se disponível no endereço www.vipleiloes.com.br e para mais informações ligue: 
(11) 3777- 0523

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

19:00h 11/11/2021
���������������������

Os Editais completos dos leiloes, inclusive com a lista discriminada de todos os lotes, em cumprimento ao 
decreto 21.981/32, encontra-se disponível no endereço www.vipleiloes.com.br e para mais informações ligue: 
(11) 3777- 0523

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

09:00h19/11/2021
���������������������

Os Editais completos dos leiloes, inclusive com a lista discriminada de todos os lotes, em cumprimento ao 
decreto 21.981/32, encontra-se disponível no endereço www.vipleiloes.com.br.

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

19:00h22/11/2021
���������������������

Os Editais completos dos leiloes, inclusive com a lista discriminada de todos os lotes, em cumprimento ao 
decreto 21.981/32, encontra-se disponível no endereço www.vipleiloes.com.br e para mais informações ligue: 
(11) 3777- 0523

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

09:00h22/11/2021
���������������������

Os Editais completos dos leiloes, inclusive com a lista discriminada de todos os lotes, em cumprimento ao 
decreto 21.981/32, encontra-se disponível no endereço www.vipleiloes.com.br e para mais informações ligue: 
(11) 3777- 0523

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

09:00h24/11/2021
���������������������

OBJETO: Contratação de empresa especializada em manutenção preven va e 
corre va de aparelhos condicionadores de ar, para as unidades opera vas do 
SENAC-MA por um período de 12 (doze) meses, bem como elaboração do Plano de 
Manutenção, Operação e Controle – PMOC, conforme especificações e condições 
definidas no Termo de Referência, anexo – I do edital de Licitação.
1. DIA DO PREGÃO: 22.11.2021 às 14h00min, na sede da Administração Regional do 
SENAC/MA – sito na Av. dos Holandeses, S/N, Qd 04, Edif. FECOMÉRCIO / SESC / 
SENAC, 5º andar, Jardim Renascença - São Luís /MA.
2. RETIRADA DO EDITAL: Na sede da Administração Regional do SENAC/MA ou pelo 
site: www.ma.senac.br.
3. ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS: Até as 17h30min do dia 18.11.2021 na sede da 
Administração Regional do SENAC/MA, por meio de documentação formal 
protocolizada pela Comissão Integrada de Licitação.

São Luís, 08 de novembro de 2021

Cláudio Soares Cordeiro
Presidente da Comissão Integrada de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2021
REGIDO PELA RESOLUÇÃO SENAC 958/2012–CN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2021

REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna 
público aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 20 02 001/2017, 
Decreto Municipal n° 021/2020, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 
147/2014, Lei Complementar n° 155/2016, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes, fará realizar no dia 24 de 
novembro de 2021, às 09:00hs (nove horas), horário de Brasília, no site: www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 045/2021, para registro de preços, 
do tipo menor preço, objetivado a eventual contratação de Pessoa(s) Jurídica(s) para prestação 
dos serviços de organização de eventos diversos, realizados pela Prefeitura Municipal de Lima 
Campos - MA, compreendendo o planejamento, a organização, a execução, a operacionalização, 
a produção, a locação de equipamentos e todos os demais serviços correlatos, de interesse desta 
Administração Pública Municipal, de acordo com o Edital e Anexos. O edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados no endereço Av. JK, s/nº, Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos–MA, 
de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), no endereço eletrônico 
deste poder executivo (www.limacampos.ma.gov.br), e no site www.portaldecompraspublicas.com.
br onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço 
supra e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112.

Lima Campos (MA), 05 de novembro de 2021.
Jackson Veras Borges

Secretário Municipal de Cultura e Turismo
Decreto 003/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2021

REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna 
público aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 20 02 001/2017, 
Decreto Municipal n° 021/2020, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 
147/2014, Lei Complementar n° 155/2016, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes, fará realizar no dia 25 de 
novembro de 2021, às 09:00hs (nove horas), horário de Brasília, no site: www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 046/2021, para registro de preços, do 
tipo menor preço, objetivando a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento 
de Kits de materiais esportivos, conforme Termo de Compromisso de Emendas n°. 202102722-8/
FNDE/MEC, para atender as necessidades da secretaria municipal de educação de Lima Campos/
MA, de acordo com o Edital e Anexos. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados 
no endereço Av. JK, s/nº, Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos–MA, de 2ª a 6ª feira, no horário 
das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), no endereço eletrônico deste poder executivo 
(www.limacampos.ma.gov.br), e no site www.portaldecompraspublicas.com.br onde poderão ser 
consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra e/ou pelo 
telefone (0**99) 3646-1112.

Lima Campos (MA), 05 de novembro de 2021.
Francisca Kyara de Abreu Santos Alves

Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 002/2021

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2021 (PA-432/2021)
Objeto: Prestação de serviços de remoção, confecção e instalação de coberturas em lona 

para estacionamento de veículos, com fornecimento de material e mão de obra, nas áreas do 

estacionamento do Fórum Astolfo Serra, localizado à Av. Senador Vitorino Freire, nº 2001, 

Areinha, São Luís – MA, conforme quantidades e demais condições estabelecidas no Termo 

de Referência parte integrante do Edital. Tipo de licitação: Menor Preço. Data de abertura: 24 

de novembro de 2021, às 09:00 horas (horário de Brasília/DF). Local: 

www.comprasgovernamentais.gov.br. O edital é gratuito e está à disposição dos 

interessados para consulta e retirada nos endereços www.comprasgovernamentais.gov.br 
e www.trt16.jus.br. Maiores informações no endereço Av. Senador Vitorino Freire, 2001- 3º 

andar - Areinha – São Luís/MA - Seção de Aquisições Públicas ou pelos telefones (0xx98) 

98424-6218/2109-9378/9379 das 08 às 17 horas. 

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI-MIRIM

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.08.30.0001/2021

ORGÃO REALIZADOR: Município de Peri – Mirim (MA), por intermédio do Pregoeiro Municipal e Equi-
pe de Apoio. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013, Lei Complementar nº. 
123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e alterações. 
OBJETO: Registro de preço para futura e eventual contratação de fornecimento de refeições prontas (pratos 
feitos), para atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Peri – Mirim - MA. TIPO: ME-
NOR PREÇO POR ITEM. ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Finanças e Gestão Administra-
tiva. DATA: 24 de novembro de 2021 HORÁRIO: 09:00 h. EDITAL: O edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados no endereço eletrônico: https://perimirim.ma.gov.br/licitacaoma.php, bem como na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça São Sebastião, Nº 76, Centro. CEP: 65.245-000 – Peri – 
Mirim - MA, no horário das 08h00 às 12h00 h onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente, junto ao 
setor de Licitação do município. Peri – Mirim – MA, 04 de novembro de 2021. Carlos Alberto Chagas Garcês 
– Pregoeiro Municipal – Portaria nº 055/2021. 

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI-MIRIM

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.09.17.0003/2021

##TEX ÓRGÃO REALIZADOR: Município de Peri – Mirim (MA), por intermédio do Pregoeiro Municipal 
e Equipe de Apoio. Base Legal: Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013, Lei Complementar nº. 
123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e alterações. 
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de licença 
e cessão de direito de uso de link de acesso à internet banda larga para atender as necessidades das diversas 
secretarias do Município de Peri Mirim/MA. Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM. ÓRGÃO SOLICITANTE: 
Secretaria Municipal de Finanças e Gestão Administrativa. Data: 24 de novembro de 2021 Horário: 15:00 h. 
Edital: O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço eletrônico: https://perimirim.
ma.gov.br/licitacaoma.php, bem como na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça São Se-
bastião, Nº 76, Centro. CEP: 65.245-000 – Peri – Mirim -  MA, no horário das 08h00 às 12h00 h onde poderão 
ser consultados ou obtidos gratuitamente, junto ao setor de Licitação do município. Peri – Mirim – MA, 04 de 
novembro de 2021. Carlos Alberto Chagas Garcês – Pregoeiro Municipal – Portaria nº 055/2021. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP n.º 39/2021-CPL PROCESSO ADM. Nº 86/2021. 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 25 de novembro de 2021, às 09:00hs 
(nove horas).  Licitação para Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa análise de 
potabilidade da água nos poços 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, 08 de 
novembro de 2021. Alexandre Colares Bezerra Junior. Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP n.º 40/2021-CPL PROCESSO ADM. Nº 87/2021. 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 25 de novembro de 2021, às 14:00hs 
(quatorze horas).  Licitação para Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para 
fornecimento de material permanente escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação 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, 08 de novembro de 2021. Alexandre 
Colares Bezerra Junior. Prefeito Municipal.

COMUNICAÇÃO

SUZANO S.A torna público que RECEBEEU da Secretaria de Estado 

do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA/MA, a Outorga de Di-

reito de Uso da Água Superficial 0870610/2021, coordenadas geográfi-

cas 05°02’0,55’’S e 48° 06’54,69’’W Gr com vazão outorgada de 60 m³/h 
e período de bombeamento de 10 horas na Fazenda Campo Alegre, lo-

calizada  no município de Vila Nova dos Martírios, na Bacia do Riacho 
do Martírios, Estado do Maranhão, para fins de molhamento de mudas, 
umectação de estradas, combate a incêndios e aplicação de herbicidas, 
conforme dados constantes no processo nº 171516/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2021A Prefeitura Municipal 
de São José de Ribamar/MA, por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL/
CELICC, torna público aos interessados que realizará sessão pública para recebimento 
dos envelopes de Habilitação e Projeto de Venda às 09h00min (nove) horas do dia 30 
de novembro do ano em curso, no prédio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca 
e Abastecimento - SEMAGRI, localizado à MA 201, Estrada de Ribamar, km 15, casa 
02, Bairro Piçarreira, nesta cidade. Chamada Pública para credenciamento nº 02/2021, 
objetivando a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreen-
dedor familiar rural ou suas organizações, para atendimento ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar - PNAE. O Edital está à disposição dos interessados na Central de 
Licitações, Contratos e Convênios - CELICC, na Praça da Matriz, nº 142, bairro Centro, 
neste município de 2ª à 6ª feira, das 08h às 13h onde poderão ser consultado e obtido gra-
tuitamente mediante a apresentação de mídia eletrônica (pen drive, CD, DVD ou outro) 
ou baixado no site/portal oficial da prefeitura municipal: http://www.saojosederibamar.
ma.gov.br. São José de Ribamar/MA, 08 de novembro de 2021. Adiel Tavares Ribeiro. 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº 06.096.218/0001-78

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021. O Município de Benedito Leite (MA), por meio da 
Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizada na sede da Prefeitura Municipal, situada à Rua 07 de 
Setembro, 03, Centro, Benedito Leite/MA, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade 
Pregão Presencial de Nº. 010/2021 - SRP, do tipo Menor Preço por Lote, às 10h00min (dez horas) do dia 
25 de novembro de 2021, objetivando o Registro de Preços para futura contratação de empresa para o 
fornecimento de cestas básicas prontas, conforme Termo de Referência, na forma da Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, do Decreto Municipal nº 009/2017, aplicando-se também os procedimentos determinados pela Lei 
Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014 e subsidiariamente na Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados 
nos dias de expediente das 08h00min às 12h00min, na Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na 
sede da Prefeitura Municipal, à Rua 07 de Setembro, 03, Centro, Benedito Leite/MA, bem como no site da 
Prefeitura Municipal: www.beneditoleite.ma.gov.br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. 
Informações adicionais no endereço acima ou através do fone: (89) 3544-7075 ou e-mail: cplb.leite@gmail.
com.  Benedito Leite/MA.  Benedito Leite - MA, 08 de novembro de 2021. Ramon Carvalho de Barros. 
Prefeito Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021. A Prefeitura Municipal de Formosa da Serra 
Negra - MA, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público que realizará no dia 29 de novem-
bro de 2021, as 09h00min, na sala da Comissão Permanente de Licitação/CPL, situada na Avenida João da 
Mata e Silva, s/n, Centro, nesta Cidade, na modalidade Tomada de Preços, tipo Menor Preço por empreitada 
global, para Contratação de empresa especializada para construção de uma escola de duas salas para Município 
de Formosa da Serra Negra/MA, na forma da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. O Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados no endereço da CPL, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 
horas, ou através do e-mail cpl-formosadaserranegra@hotmail.com, onde poderão ser consultados e obtidos 
gratuitamente, bem como consultados através do SACOP e portal da transparência deste órgão. Em atendi-
mento as recomendações deste Órgão e da OMS informamos que a sessão ocorrerá em local aberto e arejado; 
será estabelecido distanciamento mínimo de 02 metros de cada participante durante a sessão; será obrigatória 
a utilização de mascaras, luvas e que cada participante porte seu frasco de álcool em gel. Os interessados em 
participar do certame não necessitam encaminhar seus representantes legais para entregar os envelopes com a 
documentação e as propostas, podendo, inclusive, encaminhá-los via Correio ou outro meio similar de entrega, 
atentando para as datas e horários finais para recebimento dos mesmos. Qualquer modificação no Edital será 
divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93. Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados na 
CPL ou encaminhados no e-mail informado. Formosa da Serra Negra - MA, 10 de novembro de 2021. Cirineu 
Rodrigues Costa. Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021. A Prefeitura Municipal de Formosa da Serra 
Negra - MA, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público que realizará no dia 29 de novem-
bro de 2021, as 14h00min, na sala da Comissão Permanente de Licitação/CPL, situada na Avenida João da 
Mata e Silva, s/n, Centro, nesta Cidade, na modalidade Tomada de Preços, tipo Menor Preço por empreitada 
global, para Contratação de empresa especializada para ampliação da Escola Municipal Maria Francisca da 
Silva do Município de Formosa da Serra Negra/MA, na forma da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço da CPL, de 2ª a 6ª feira, no 
horário das 08:00 às 12:00 horas, ou através do e-mail cpl-formosadaserranegra@hotmail.com, onde poderão 
ser consultados e obtidos gratuitamente, bem como consultados através do SACOP e portal da transparência 
deste órgão. Em atendimento as recomendações deste Órgão e da OMS informamos que a sessão ocorrerá em 
local aberto e arejado; será estabelecido distanciamento mínimo de 02 metros de cada participante durante 
a sessão; será obrigatória a utilização de mascaras, luvas e que cada participante porte seu frasco de álcool 
em gel. Os interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus representantes legais para 
entregar os envelopes com a documentação e as propostas, podendo, inclusive, encaminhá-los via Correio ou 
outro meio similar de entrega, atentando para as datas e horários finais para recebimento dos mesmos. Qualquer 
modificação no Edital será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93. Pedidos de esclarecimentos 
deverão ser protocolados na CPL ou encaminhados no e-mail informado. Formosa da Serra Negra - MA, 10 de 
novembro de 2021. Cirineu Rodrigues Costa. Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021. A Prefeitura Municipal de Formosa da Serra 
Negra - MA, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público que realizará no dia 29 de novem-
bro de 2021, as 17h00min, na sala da Comissão Permanente de Licitação/CPL, situada na Avenida João da 
Mata e Silva, s/n, Centro, nesta Cidade, na modalidade Tomada de Preços, tipo Menor Preço por empreitada 
global, para Contratação de empresa especializada para construção de duas (2) pontes de concreto no Municí-
pio de Formosa da Serra Negra/MA, na forma da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. O Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados no endereço da CPL, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 
horas, ou através do e-mail cpl-formosadaserranegra@hotmail.com, onde poderão ser consultados e obtidos 
gratuitamente, bem como consultados através do SACOP e portal da transparência deste órgão. Em atendi-
mento as recomendações deste Órgão e da OMS informamos que a sessão ocorrerá em local aberto e arejado; 
será estabelecido distanciamento mínimo de 02 metros de cada participante durante a sessão; será obrigatória 
a utilização de mascaras, luvas e que cada participante porte seu frasco de álcool em gel. Os interessados em 
participar do certame não necessitam encaminhar seus representantes legais para entregar os envelopes com a 
documentação e as propostas, podendo, inclusive, encaminhá-los via Correio ou outro meio similar de entrega, 
atentando para as datas e horários finais para recebimento dos mesmos. Qualquer modificação no Edital será 
divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93. Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados na 
CPL ou encaminhados no e-mail informado. Formosa da Serra Negra - MA, 10 de novembro de 2021. Cirineu 
Rodrigues Costa. Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2021. A Prefeitura Municipal de Formosa da Serra 
Negra - MA, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público que realizará no dia 30 de novem-
bro de 2021, as 08h00min, na sala da Comissão Permanente de Licitação/CPL, situada na Avenida João da 
Mata e Silva, s/n, Centro, nesta Cidade, na modalidade Tomada de Preços, tipo Menor Preço por empreitada 
global, para Contratação de empresa especializada para construção de escola de 12 salas de aula padrão FNDE 
no Município de Formosa da Serra Negra/MA, na forma da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. O 
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço da CPL, de 2ª a 6ª feira, no horário das 
08:00 às 12:00 horas, ou através do e-mail cpl-formosadaserranegra@hotmail.com, onde poderão ser con-
sultados e obtidos gratuitamente, bem como consultados através do SACOP e portal da transparência deste 
órgão. Em atendimento as recomendações deste Órgão e da OMS informamos que a sessão ocorrerá em local 
aberto e arejado; será estabelecido distanciamento mínimo de 02 metros de cada participante durante a sessão; 
será obrigatória a utilização de mascaras, luvas e que cada participante porte seu frasco de álcool em gel. Os 
interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus representantes legais para entregar 
os envelopes com a documentação e as propostas, podendo, inclusive, encaminhá-los via Correio ou outro 
meio similar de entrega, atentando para as datas e horários finais para recebimento dos mesmos. Qualquer 
modificação no Edital será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93. Pedidos de esclarecimentos 
deverão ser protocolados na CPL ou encaminhados no e-mail informado. Formosa da Serra Negra - MA, 10 de 
novembro de 2021. Cirineu Rodrigues Costa. Prefeito Municipal.

GRANORTE S.A.

CNPJ 06.049.258/0001-69
NIRE 201300005927

Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
Edital de Convocação

Ficam os senhores acionistas convocados para comparecerem às Assembleias Gerais Or-
dinária e Extraordinária, a serem realizadas em primeira convocação às 17:00 horas do 
dia 19 de novembro de 2021, no escritório social situado na Av. Colares Moreira, n.º 07, 
Centro Empresarial Vinicius de Moraes, Salas 1106/1107, Renascença, São Luís – MA CEP 
65071-322, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral 
Ordinária: (1) Tomar as contas dos Administradores; deliberar sobre as demonstrações 
financeiras da sociedade, relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.2018; 31.12.2019 
e 31.12.2020; (2) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e a distribuição de 
dividendos; (3) Eleger os Membros do Conselho Fiscal; Em Assembleia Geral Extraordi-
nária: (1) Autorizar contratação de financiamento bancário para aquisição de equipamentos; 
(2) Autorizar a Diretoria a alienar bens móveis e imóveis da empresa; (3) Abertura de filial; 
(4) Fixar a verba de remuneração da Diretoria e dos membros do Conselho Fiscal

Informações Gerais:

1. Documentos à Disposição dos Acionistas: Nos termos da legislação aplicável, as có-
pias dos documentos referentes às matérias da ordem do dia se encontram à disposição dos 
Acionistas na sede social da Companhia.

2. Participação nas Assembleias Gerais: Os Acionistas deverão comparecer às 
Assembleias Gerais munidos dos seguintes documentos: (a) documento de identidade, (b) 
instrumentos de mandato para representação do Acionista por procurador e/ou documento 
que prove a legitimidade de representação.

São Luís – MA, 08 de novembro de 2021.

José Carlos dos Santos Salgueiro
Diretor-Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2021

REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna 
público aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 20 02 001/2017, 
Decreto Municipal n° 021/2020, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 
147/2014, Lei Complementar n° 155/2016, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes, fará realizar no dia 23 de 
novembro de 2021, às 09:00hs (nove horas), horário de Brasília, no site: www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 044/2021, para registro de preços, do 
tipo menor preço, objetivando a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento 
de peças e acessórios para motocicletas em geral, incluindo serviços de manutenção preventiva 
e corretiva, de interesse desta administração pública, de acordo com o Edital e Anexos. O edital e 
seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço Av. JK, s/nº, Centro, Cep 65.728-000, 
Lima Campos–MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), no 
endereço eletrônico deste poder executivo (www.limacampos.ma.gov.br), e no site www.portalde-
compraspublicas.com.br onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos 
adicionais no endereço supra e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112.

Lima Campos (MA), 04 de novembro de 2021.
Lisia Wadna Moreira Melo Vieira

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

CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL TITARA S/A

CNPJ nº 13.742.401/0001-69 - NIRE 21300009787
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1) LOCAL, DIA E HORA: Sede da Central de Gerenciamento Ambiental Titara S/A (“Companhia”), 
na Fazenda Arapixi, s/n, Zona Industrial, Buenos Aires, Rosário/MA, CEP: 65.150-000, no dia 
07 de outubro de 2021, às 09:00 horas. 2) CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a 
convocação, tendo em vista a presença dos acionistas que representam a totalidade do capital 
social, na forma do §4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76. 3) MESA: Presidente: Ricardo Mota 
de Farias e Secretário: Antonio Carlos Ferrari Salmeron. 4) ORDEM DO DIA: a) Tomar as contas 
dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, e deliberar sobre o 
resultado obtido no exercício findo em 31 de dezembro de 2020. 5) PUBLICAÇÕES DO RELATÓRIO 
DA ADMINISTRAÇÃO, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RELATÓRIO DA AUDITORIA: Diário 
Oficial do Estado do Maranhão, às fls. 27/35, e Jornal “O Imparcial”, às fls. 6, ambos datados de 25 
de maio de 2021. 6) DELIBERAÇÕES: À unanimidade, foram tomadas as seguintes deliberações:  
a) Nos termos do §4º, do artigo 133, da Lei nº 6.404/76, considerar sanada a inobservância das 
exigências constantes das alíneas I, II e III do mesmo artigo, visto que foi dada a devida publicidade 
dos documentos aos acionistas antes da realização desta Assembleia, e que estão presentes todos 
os acionistas da Companhia; b) Sem restrições ou ressalvas, aprovar o Relatório de Administração, 
o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo na data de 
31 de dezembro de 2020, com o respectivo parecer dos auditores independentes; e c) Ao fim do 
exercício de 2020, o resultado da Companhia foi positivo, apurando-se o valor de R$4.142.523,98 
(quatro milhões, cento e quarenta e dois mil, quinhentos e vinte e três reais e noventa e oito 
centavos). Entretanto, em razão de prejuízos acumulados de exercícios anteriores, o resultado 
obtido no exercício de 2020 será destinado à compensação desses prejuízos. Desta forma, não há 
o que se falar em constituição de reserva legal, destinação dos lucros ou distribuição de dividendos. 
7) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a presente Ata lida e aprovada pelos presentes, 
sem quaisquer ressalvas. 8) ASSINATURAS: Presidente da Mesa: Ricardo Mota de Farias e 
Secretário da Mesa: Antonio Carlos Ferrari Salmeron. Acionistas: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL 
S.A., através de seus Diretores Antonio Carlos Ferrari Salmeron e Ricardo Mota de Farias; e URCD 
ILHA GRANDE COMÉRCIO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO S/A, por seus Diretores Anna Karlla 
Brabo Magalhães e Luciano José de Araújo Barros. “Confere com o original lavrado no livro próprio.” 
Antonio Carlos Ferrari Salmeron - Secretário da Mesa. ASSINATURA ELETRÔNICA: Certificamos 
que o ato da empresa CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL TITARA S/A consta assinado 
digitalmente por: ANTONIO CARLOS FERRARI SALMERON - CPF 16581406805. JUCEMA - 
Junta Comercial do Estado do Maranhão - Certifico o registro em 03/11/2021 sob o nº 20211285129. 
Lílian Theresa Rodrigues Mendonça - Secretária-Geral.
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Nosso papel tá on,
tá impresso,  todo dia
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27 cidades maranhenses estão há 3 meses sem casos ou óbitos por Covid-19, de acordo
com dados liberados pelo Ministério da Saúde

PA TRÍ CIA CU NHA

• Água Do ce do Ma ra nhão
• Ama pá do Ma ra nhão
• Ara me
• Axi xá
• Ba cu ri tu ba
• Be lá gua
• Boa Vis ta do Gu ru pi
• Bu ri ti ra na
• Cen tral do Ma ra nhão
• Cen tro do Gui lher me
• Co e lho Ne to
• Gra ça Ara nha
• Ja to bá
• Ma ga lhães de Al mei da
• Ma tões do Nor te
• Ma ti nha
• Mi la gres do Ma ra nhão
• Mi ra dor
• Mi rin zal
• Pas sa gem Fran ca
• Pe dro do Ro sá rio
• Pri mei ra Cruz
• São Do min gos do Azei tão
• São Fran cis co do Ma ra nhão
• San ta na do Ma ra nhão
• Se na dor Ale xan dre Cos ta
• Tim bi ras

Con fi ra a re la ção das zo nas
atin gi das:

MARANHÃO

Estado com mais cidades
sem mortes ou casos 

O
Ma ra nhão es tá com 85,97%
de co ber tu ra de do ses apli- 
ca das con tra a Co vid-19,
mais es pe ci fi ca men te: 72,48

% da va ci na Co ro na vac; 97,95 %, da
As tra ze ne ca; 79,95 % da Pfi zer; e
100,56 % da Jans sen (do se úni ca).

De acor do com o con sór cio de veí- 
cu los de im pren sa, o Ma ra nhão tem
apli ca dos na pri mei ra do se, 4.323.244
(60,44%); na 2ª do se + do se úni ca:
3.023.369 (42,27%); e do se de re for ço:
165.796. Es ses da dos apon tam que
2.911.259 pes so as com 12 anos ou
mais no es ta do es tão to tal men te imu- 
ni za das. E a mé dia mó vel de mor tes e
ca sos es tá em que da.

De acor do com bo le tim epi de mi o- 
ló gi co do Pai nel Co vid, do Go ver no do
Es ta do, do dia 8 de no vem bro,79 ca- 
sos de Co vid fo ram re gis tra dos na- 
que le dia, sen do 10 em São Luís, 25
em Im pe ra triz e 44 nas de mais re- 
giões, e um óbi to foi re gis tra do na ci- 
da de de San ta Lu zia (1). Des de o dia 3
de no vem bro o es ta do não re gis tra
no vo óbi to por Co vid. Se gun do o re la- 
tó rio, “ne nhum óbi to foi re gis tra do
nas úl ti mas 24 ho ras. Os de mais fo- 
ram re gis tra dos em di as e/ou se ma- 
nas an te ri o res, e aguar da vam re sul ta- 
do do exa me la bo ra to ri al pa ra Co vid-
19. Em bo ra ain da não se te nha atin gi- 
do o que o mé di co epi de mi o lo gis ta
An to nio Au gus to Mou ra Sil va fa la de
“imu ni za ção de gru po”, que é quan do
se che ga ao per cen tu al de 80% das
pes so as va ci na das com as du as do ses
ou a do se úni ca, a si tu a ção do es ta do é

boa. Na ca pi tal, a ta xa de va ci na ção é
de 89.54%. “Is so de ve ter acon te ci do
por que a se gun da on da, que veio com
a va ri an te Del ta, atin giu mui tas pes- 
so as o que deu uma pro te ção tem po- 
rá ria, ali a da com a va ci na ção, is so faz
com que a trans mis são es te ja ex tre- 
ma men te bai xa. É pou co pro vá vel que
te nha mos um re pi que. A va ci na ção
com du as do ses con ti nua au men tan- 
do e a vi da pra ti ca men te vol tou ao
nor mal, mas ain da pre ci sa mos to mar
os cui da dos de pre ven ção”, dis se o
epi de mi o lo gis ta.

Is so de ve ter acon te ci do

por que a se gun da on da,

que veio com a va ri an te

Del ta, atin giu mui tas

pes so as o que deu uma

pro te ção tem po rá ria,

ali a da com a va ci na ção,

is so faz com que a

trans mis são es te ja

ex tre ma men te bai xa

Os bons nú me ros do es ta do es tão
no le van ta men to fei to pe lo (M)Da- 
dos, nú cleo de aná li se de gran de vo lu- 
me de in for ma ções do por tal Me tró- 

po les, com ba se em nú me ros re pas sa- 
dos pe lo Mi nis té rio da Saú de. Se gun- 
do os da dos, o Ma ra nhão é o es ta do
que tem mais ci da des sem re gis tros de
óbi tos ou no vos ca sos pe lo pe río do de
3 me ses. 27 ci da des ao to do. “Des de
agos to des te ano, 75 mu ni cí pi os não
re gis tra ram no vos ca sos nem óbi tos
pro vo ca dos pe la do en ça. Com 27 ci- 
da des nes ta si tu a ção (21,2% dos 127
mu ni cí pi os), o es ta do do Ma ra nhão é
o que mais pos sui lo cais que, em três
me ses, pa re cem ter dei xa do a Co vid
pa ra trás”, re ve lou o es tu do.

As ci da des são:

SÃO LUÍS

Saiba quais os 60 bairros vão ficar sem água amanhã

ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIRROS DE SÃO LUÍS SERÁ INTERROMPIDO NESTA QUINTA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ITALUÍS.

A par tir das 8h de ama nhã, quin ta-
fei ra (11), o Sis te ma Ita luís pas sa rá
por ma nu ten ção. A in for ma ção é da
Com pa nhia de Sa ne a men to Am bi en- 
tal do Ma ra nhão (Ca e ma). O ser vi ço
de re pa ro se rá fei to na par te elé tri ca
do sis te ma.Se gun do a Ca e ma, uma
pa ra da pro gra ma da de ve rá ser fei ta
em mais de 60 bair ros da ca pi tal ma- 
ra nhen se, que se rão afe ta dos pe la in- 
ter rup ção no abas te ci men to de água
até as 18h do mes mo dia.

ha ve rá in ter rup ção nos ser vi ços de
abas te ci men to de água em par te das
re giões aten di das pe lo Sis te ma Ita luís.
A Ca e ma es cla re ce, ain da, que o for- 
ne ci men to de água se rá res ta be le ci do
de for ma gra du al a par tir da con clu- 
são dos tra ba lhos. En quan to is so, o
abas te ci men to al ter na ti vo por car ros
pi pa pri o ri za rá as re giões afe ta das.

Zo na 2 (par ci al men te afe ta da)
Mon te Cas te lo (par te), Ape a dou ro, Ir- 
mãos Co ra gem, Bair ro de Fá ti ma,
Bom Mi la gre, Par que Ale ma nha, Ca- 
ra ta tiua, Vi la Ivar Sal da nha, Al to da Vi- 
tó ria, João Pau lo, Jor doa, Vi la Pal mei- 
ra, Bar re to, Tú nel do Sa ca vém, San ta
Cruz, Ve ra Cruz, Cu tim, Ra di o nal, Co- 
ro a do, Co ro a di nho, Vi la Con cei ção,

Bom Je sus, Vi la dos Fra des, Par que
Tim bi ra, Al to do Par que Tim bi ra, Par- 
que Pin do ra ma, Par que dos No bres,
Con jun to São Se bas tião, Bair ro Pri- 
ma ve ra, Sí tio do Pi ca-pau-ama re lo,
Re den ção, Ba rés, Fi li pi nho, Sí tio Le al,
Sa ca vém, Coheb do Sa ca vém, Sa li na
do Sa ca vém e San to Antô nio.

Zo na 5A
São Fran cis co, Ilhi nha, Mor ri nho, Ja- 
ra ca ti, Pon ta d’Areia, Pon ta do Fa rol,
São Mar cos, Ca lhau, Re nas cen ça I e II,
Re si den ci al No vo Tem po II, La Ra var- 
dière, Al to do Ca lhau, Re can to dos
No bres, Coha fu ma e Ave ni da Li to râ- 
nea.

Zo na 6A
Vi la Ba can ga, UF MA, Sá Vi a na, Bair ro
Jam bei ro, Vi la Dom Luís, Vi la Isa bel,
Vi la Em bra tel, Vi la São Be ne di to, Vi la
Re sen de e Vi la Pri ma ve ra.

Ta xa de trans mis são

HÁ 4 ME SES

Ma ra nhão man tém
bai xo rit mo de
con tá gio pe la Co vid-19

Os re sul ta dos das ações im ple men ta das pe lo Go ver- 
no do Es ta do pa ra avan çar no com ba te à Co vid-19 são
des ta que nas fer ra men tas de in di ca do res na ci o nais re- 
la ci o na dos à do en ça. Um de les é o Pro je to Co vid-19
Analytics, on de o Ma ra nhão apa re ce há mais de qua tro
me ses com a ta xa de con ta mi na ção pe la Co vid-19 abai- 
xo de 1. 

Os da dos dis po ni bi li za dos pe lo pro je to Co vid-19
Analytics, uma par ce ria da Pon ti fí cia Uni ver si da de Ca- 
tó li ca do Rio de Ja nei ro (PUC-Rio) e a Fun da ção Ge tú lio
Var gas (FGV), mos tram que o Ma ra nhão atu al men te
apa re ce em des ta que, com rit mo de trans mis são de 0.9
há mais de 128 di as.

De acor do com o se cre tá rio de Es ta do da Saú de, Car- 
los Lu la, es se re sul ta do po si ti vo é fru to de um tra ba lho
mui to bem pla ne ja do do Go ver no do Ma ra nhão, atra vés
da Se cre ta ria de Es ta do da Saú de (SES). 

“São qua tro me ses com ta xa de con ta mi na ção abai xo
de 1, es ta bi li da de que de mons tra que a do en ça es tá con- 
tro la da no es ta do. E is so po de ser com pro va do atra vés
de vá ri os in di ca do res mos tra dos di a ri a men te no nos so
Bo le tim Epi de mi o ló gi co”, afir ma o se cre tá rio Car los Lu- 
la.

São qua tro me ses com ta xa de

con ta mi na ção abai xo de 1,

es ta bi li da de que de mons tra que a

do en ça es tá con tro la da no es ta do. E

is so po de ser com pro va do atra vés de

vá ri os in di ca do res mos tra dos

di a ri a men te no nos so Bo le tim

Epi de mi o ló gi co

Des de o iní cio da pan de mia da Co vid-19, a SES di vul- 
ga di a ri a men te o Bo le tim Epi de mi o ló gi co, com in for- 
ma ções so bre nú me ro de no vos ca sos da do en ça, óbi tos
e ocu pa ção de lei tos hos pi ta la res, den tre ou tros da dos.
Fa zen do um com pa ra ti vo das in for ma ções ex pos tas
nes se do cu men to, é pos sí vel per ce ber, den tre ou tras
coi sas, a di mi nui ção da ocu pa ção de lei tos, do nú me ro
de óbi tos e de no vos ca sos diá ri os. A ocu pa ção de lei tos
Co vid -19, por exem plo, te ve uma re du ção bas tan te ex- 
pres si va. No dia 22 de mar ço, au ge da se gun da on da da
pan de mia no es ta do, ha vi am 482 lei tos de UTI e 941 lei- 
tos clí ni cos ocu pa dos. Já no Bo le tim Epi de mi o ló gi co do
úl ti mo do min go (7), o re gis tro foi de 43 lei tos de UTI e 38
lei tos clí ni cos ocu pa dos em to do o Ma ra nhão. Uma re- 
du ção de 1.120% na ocu pa ção dos lei tos de UTI e 2.476%
na ocu pa ção dos lei tos de en fer ma ria.

No que diz res pei to ao re gis tro de óbi tos oca si o na dos
pe la do en ça, no mes mo pe río do ana li sa do, a mé dia mó- 
vel de se te di as era de 46 óbi tos. Já no bo le tim di vul ga do
no úl ti mo do min go (7), a mé dia mó vel foi de ape nas um
óbi to. 

O nú me ro de no vos ca sos tam bém apre sen tou uma
gran de re du ção. No dia 22 de mar ço, a mé dia mó vel de
se te di as era de 492 no vos ca sos da do en ça. E no Bo le tim
Epi de mi o ló gi co di vul ga do no do min go (7), es sa mé dia
foi de 97 no vos ca sos em to do o es ta do. Des sa for ma, o
Ma ra nhão apre sen tou uma que da de 507%, ou se ja, di- 
mi nuiu em cin co ve zes o nú me ro de no vos ca sos da Co- 
vid-19.

Pa ra me dir a ta xa de trans mis são por es ta do, o pro je to
cri ou uma mé tri ca cha ve que ado ta a si gla Rt. Ela cal cu- 
la, a par tir dos da dos de ca sos e mor tes di vul ga dos di a ri- 
a men te pe las Se cre ta ri as Es ta du ais de Saú de, le van do
em con ta as pro je ções re a li za das pe lo mo de lo de pre vi- 
são. 

Des sa ma nei ra, quan do o nú me ro es ti ver abai xo de 1,
sig ni fi ca que a mé dia de pes so as con ta mi na das por um
in fec ta do es tá abai xo de uma, o que in di ca uma re du ção
no rit mo da epi de mia.
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A operação deflagrada pela Polícia Federal chegou ao maior responsável pela fraude
na região Tocantina, com mais de 500 registros até o momento

As ci da des al vos no Ma ra -
nhão:
• Ti mon/MA
• Ca xi as/MA
• Pre si den te Du tra/MA

• Par na ra ma/MA
• Co dó/MA
• Ana pu rus/MA
• São João do Só ter/MA

As ci da des al vos no Pi auí:
• Te re si na/PI
• Lu zi lân dia/PI
• De mer val Lo bão/PI
• San to Antô nio dos Mi la gres/PI

As in ves ti ga ções

IMPERATRIZ

Homem fraudou o
auxílio 500 vezes

A
Po lí cia Fe de ral de fla grou, 
nes ta ter ça-fei ra (9), na ci da- 
de de Im pe ra triz, a Ope ra ção 
Par ce la Ex ce den te, a qual tem 

por vi sa com ba ter frau de ao au xí lio 
emer gen ci al do Go ver no Fe de ral. O 
que cha mou a aten ção que o al vo da 
ação da PF te ria co me ti do 500 frau des 
do mes mo mo dus ope ran di.

A in ves ti ga ção con du zi da pe la Po lí- 
cia Fe de ral no Ma ra nhão te ve iní cio 
ain da em 2020 e, após a re a li za ção de 
inú me ras di li gên ci as, che gou-se ao 
no me da que le que se ria o mai or res- 
pon sá vel pe la frau de na re gião, com 
mais de 500 re gis tros até o mo men to.

As frau des ocor ri am por meio de

O PREJUÍZO AOS COFRES PÚBLICOS ATÉ AGORA É DE, PELO MENOS, R$ 200 MIL.

ca das tra men to de CPFs que te ri am 
di rei to ao be ne fí cio, to da via o des ti no 
dos va lo res era a con ta vin cu la da ao 
frau da dor, que se uti li za va de bo le tos 
frau du len tos pa ra efe tu ar pa ga men- 
tos, sa ques dos va lo res e até mes mo 
uti li za ção de má qui nas de car tão de 
cré di to.

O pre juí zo aos co fres pú bli cos até 
ago ra é de pe lo me nos R$ 200 mil, po- 
den do ser bem mai or, ten do em vis ta 
que os va lo res in ves ti ga dos até o mo- 

men to são tão so men te os que fo ram 
de nun ci a dos pe las ví ti mas do re fe ri- 
do al vo. A Po lí cia Fe de ral re pre sen tou 
ju di ci al men te por man da do de bus ca 
e apre en são e pri são pre ven ti va de fe- 
ri dos pe la 1ª Va ra Cri mi nal Fe de ral da 
Sub se ção Ju di ciá ria de Im pe ra triz, no 
Es ta do do Ma ra nhão.

O al vo res pon de rá, a pri o ri, pe los 
cri mes de fur to qua li fi ca do e as so ci a-
ção cri mi no sa, po den do pe gar até 7 
anos de pri são.

Operação combate fraudes na aposentadoria rural

A Po lí cia Fe de ral tam bém de fla- 
grou, on tem, ter ça-fei ra (9), a Ope ra- 
ção Bús so la, com a fi na li da de de de- 
sar ti cu lar or ga ni za ção cri mi no sa es- 
pe ci a li za da na con ces são frau du len ta
de be ne fí ci os de apo sen ta do ria ru ral
por ida de. As frau des eram co me ti das
me di an te a fal si fi ca ção e o uso de do- 
cu men tos pú bli cos. Fo ram mo bi li za- 
dos mais de 200 Po li ci ais Fe de rais, na
exe cu ção da Ope ra ção. Eles de ram
cum pri men to a 96 man da dos ju di ci- 
ais, sen do 16 Man da dos de Pri são Pre- 
ven ti va, 23 Man da dos de Pri são Tem- 
po rá ria e 57 Man da dos de Bus ca e
Apre en são, nos mu ni cí pi os do Ma ra- 
nhão e Pi auí. To dos os man da dos fo- 
ram ex pe di dos pe lo Juí zo da 1ª Va ra
Fe de ral de Te re si na/PI.

A in ves ti ga ção foi ini ci a da em
2020.  Ela foi de sen vol vi da no âm bi to
da For ça Ta re fa Pre vi den ciá ria e Tra- 
ba lhis ta no Es ta do do Pi auí, in te gra da
pe la Po lí cia Fe de ral (PF/MJ) e pe la
Co or de na ção-Ge ral de In te li gên cia
Pre vi den ciá ria e Tra ba lhis ta da Se cre- 
ta ria Exe cu ti va do Mi nis té rio do Tra- 
ba lho e Pre vi dên cia (CGINT/MTP).

No de cor rer das in ves ti ga ções, já
fo ram iden ti fi ca dos 1.975 be ne fí ci os
de apo sen ta do ria por ida de ru ral com
in dí ci os de frau de, os quais já cau sa- 

ram um pre juí zo efe ti vo ao INSS no
mon tan te apro xi ma do de R$ 55,8 mi- 
lhões (va lo res já sa ca dos). En tre os in- 
ves ti ga dos com pri são de cre ta da es- 
tão oi to ser vi do res do INSS, 17 ad vo-
ga dos e 14 in ter me diá ri os dos Es ta dos
do Pi auí e Ma ra nhão. A Jus ti ça Fe de ral
tam bém de ter mi nou o blo queio das
con tas dos pre sos e a sus pen são do
exer cí cio da fun ção pú bli ca pa ra os
ser vi do res do INSS. 

Du ran te to do o dia os pre sos se rão
ou vi dos pe la Po lí cia Fe de ral, na Su pe- 
rin ten dên cia da Po lí cia Fe de ral em
Te re si na e, pos te ri or men te, se rão en- 
ca mi nha dos pa ra um dos pre sí di os da
ca pi tal, on de fi ca rão cus to di a dos à
dis po si ção da Jus ti ça. A Jus ti ça Fe de- 
ral tam bém de ter mi nou a ime di a ta
sus pen são de 160 be ne fí ci os con ce di- 
dos a pes so as fic tí ci as (exis ten tes ape- 
nas no pa pel) e a ime di a ta re vi são de
1.975 be ne fí ci os com in dí ci os de frau- 
de, me di da que evi ta rá um pre juí zo
fu tu ro es ti ma do em R$ 623 mi lhões.

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

Im por tân cia do jor nal im pres so

10 DE NO VEM BRO DE 1821

200 anos do jor na lis mo
im pres so no Ma ra nhão

No dia 10 de no vem bro de 1821, sur gia a pri mei ra pu- 
bli ca ção im pres sa de jor nal no Ma ra nhão, o Jor nal O
Con ci li a dor do Ma ra nhão, que foi ide a li za do, na épo ca,
pe lo go ver na dor Ber nar do da Sil vei ra Pin to da Fon se ca,
que ti nha co mo pro pos ta con ci li ar ma ra nhen ses e por- 
tu gue ses.

O jor nal re ce beu es te no me, pois os seus cri a do res
que eram lu si ta nos, apoi a vam a Re vo lu ção de Por to
(1820), mo vi men to li de ra do pe los co mer ci an tes por tu- 
gue ses que pe di am o re tor no da Co roa a Por tu gal. A
ideia ini ci al do Jor nal O Con ci li a dor do Ma ra nhão era
di vul gar as ações do go ver no e ao mes mo tem po de fen- 
der sua po si ção po lí ti ca e ide o ló gi ca em prol de Por tu gal
e das Cor tes por tu gue sas.

Na que le pe río do ha via mui tas ten sões en tre ma ra- 
nhen ses e por tu gue ses. Um re fle xo des se atri to, era o
sur gi men to e de sa pa re ci men to de di ver sos jor nais:  Fo- 
lha Me di ci nal (1822), Bra do Ma ra nhen se (1822), Pal ma- 
tó ria Se ma nal (1822), Ar gos da Lei (1825), O Cen sor
(1825-1830), Ami go do Ho mem (1824-1827), Fa rol Ma- 
ra nhen se (1827-1833), Mi ner va (1827-1829), Ban dur ra
(1828), O Des per ta dor Cons ti tu ci o nal (1828), A Es tre la
do Nor te do Bra sil (1829), A Ci gar ra (1829), O Bra si lei ro
(1830), Cons ti tu ci o nal (1830). “Em bo ra sen do um jor nal
ofi ci al e no ti ci o so do go ver no ma ra nhen se, pro-Por tu- 
gal, foi im por tan te, por que trou xe a pri mei ra ti po gra fia
pa ra o Ma ra nhão, in se ri do a en tão pro vín cia na era da
im pren sa. A par tir daí, fo ram sur gin do ou tros jor nais, a
exem plo dos “Ar gos da Lei” e “Cen sor” dis se Eu ges Li ma,
pro fes sor, his to ri a dor e pre si den te do Ins ti tu to His tó ri- 
co e Ge o grá fi co do Ma ra nhão (IHGM) so bre a im por tân- 
cia do sur gi men to do pri mei ro jor nal im pres so no Ma ra- 
nhão

Al gu mas cu ri o si da des so bre jor nal O Con ci li a dor são:
A par tir da edi ção nú me ro 77 de 6 de abril de 1822, te ve
seu tí tu lo al te ra do so men te pa ra “O Con ci li a dor”. Te ve
210 edi ções e che gou ao fim em ju lho de 1823, mas inau- 
gu rou a sa ga da im pren sa no Ma ra nhão, ob te ve mais de
600 as si na tu ras em seus re gis tro e era dis tri buí do ape- 
nas pa ra os as si nan tes, en tre tan to, após o ini cio do uso
da ti po gra fia (pro ces so de cri a ção na com po si ção e im- 
pres são de um tex to), pas sou a ter ven das ao pre ço de
100 réis, que na épo ca era um va lor bem aces sí vel.

Ao con trá rio do que al gu mas ins ti tui ções e pes so as,
equi vo ca da men te di vul gam, o 15 de abril não é a da ta
do ani ver sá rio do Bi cen te ná rio da Im pren sa no Ma ra- 
nhão, sim ples men te por que foi em no vem bro de 1821
que che gou a pri mei ra ti po gra fia no Ma ra nhão.  As pri- 
mei ras ti ra gens do jor nal O Con ci li a dor fo ram pro du zi- 
das por um ti po de ca li gra fia, em có pi as ru di men ta res
de uma ver são ma nus cri ta que era fei ta pe la du pla de re- 
da to res. A am pli a ção da quan ti da de de có pi as foi pos sí- 
vel por cau sa da che ga da da ti po gra fia em 1821, uma
má qui na que per mi tia aos usuá ri os pro du zir vá ri os
exem pla res pren san do le tras no pa pel uti li za da tam- 
bém na pro du ção de li vros.

A da ta co me mo ra ti va de 200 anos do Jor nal Im pres so
no Ma ra nhão é con si de ra da im por tan te por mar car no
es ta do, o iní cio de uma ati vi da de que con tri bui pa ra a
po pu la ção e pa ra exer cí cio da de mo cra cia. É ne ces sá rio
res sal tar du as prá ti cas es sen ci ais jor na lís ti cas: li ber da- 
de de im pren sa e li ber da de de ex pres são.

A pri mei ra (li ber da de de im pren sa) é de sig na da aos
veí cu los de in for ma ções, que no ti ci am, in for mam e de- 
nun ci am tu do que é do in te res se pú bli co. A li ber da de de
ex pres são, es tá li ga da ao di rei to de ma ni fes ta ção do
pen sa men to, pos si bi li da de de o in di ví duo emi tir su as
opi niões e idei as ou ex pres sar ati vi da des in te lec tu ais,
ar tís ti cas, ci en tí fi cas e de co mu ni ca ção, sem in ter fe rên- 
cia ou even tu al re ta li a ção do go ver no.
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NE RES PIN TO

ELEIÇÕES

Moto Club terá hoje
novo presidente
E

s tão mar ca das pa ra es ta quar- 
ta-fei ra (10), às 19h, em pri- 
mei ra con vo ca ção, 19h30, em
se gun da, as elei ções pa ra es- 

co lha dos con se lhos De li be ra ti vo, Di- 
re tor e Fis cal do Mo to Club de São
Luís no bi ê nio 2022/23. O plei to ocor- 
re rá no au di tó rio da Fe de ra ção das In- 
dús tri as do Ma ra nhão (Fi e ma), no
bair ro Coha ma.

Du as cha pas fo ram ins cri tas pa ra a
pre si dên cia do Con se lho Di re tor. A
que é li de ra da pe lo de pu ta do Yglésio
Lu ci a no Moyses,  tem co mo vi ce Jo- 
sé Car los Edu ar do Fer nan do Ma ci el;
di re tor-fi nan cei ro Ri car do Jo sé Gon- 
çal ves; Di re tor de Pa trimô nio Gus ta vo
San tos Du ar te Bor ges, e se cre tá rio
João Afro Bar ros Le al.

O ou tro can di da to à pre si dên cia é o
ve re a dor  Ai res do Es pí ri to San to Ri- 
bei ro Ne to, ten do co mo vi ce Li vi o mar
Ma ca trão Pi res Cos ta; di re tor fi nan- 
cei ro Laesly Si mões Lin do so; di re to ra
de Pa trimô nio Mag nó lia Li ma Di as

Car nei ro, e  se cre tá rio Alanjhoy Aze- 
ve do da Sil va. 

Pa ra o Con se lho De li be ra ti vo, ape- 
nas uma cha pa foi ins cri ta, ten do co- 
mo can di da to à pre si dên cia Luís Car- 
los Ma tos Al mei da; vi ce-pre si den te
Vic tor Pflu e ger Pe rei ra dos San tos; 1º
se cre tá rio Jo sé Wen der San tos Sil va, e
2º se cre tá rio Ro ber to Fer nan des da
Sil va Jú ni or.

Te rão di rei to a vo to to dos os con se- 
lhei ros de vi da men te ha bi li ta dos
(190), mas a ex pec ta ti va é de que ape- 
nas a me ta de com pa re ce rá. Os só ci os-
tor ce do res não têm di rei to a par ti ci- 
par da elei ção, de acor do com o es ta- 
tu to. O ven ce dor que ob ti ver 50%
mais um dos vo tos dos pre sen tes se rá
de cla ra do ven ce dor. A re gra va le pa ra
to dos os con se lhos. Um tra ba lho de
re ca das tra men to foi fei to nos úl ti mos
di as.

Ini ci al men te se rá elei to o Con se lho
De li be ra ti vo, a quem ca be rá, pe la or- 
dem, a es co lha dos pre si den tes dos
con se lhos Di re tor e Fis cal. A pos se
ocor re rá ain da nes ta ses são. Na mes- 
ma opor tu ni da de, se rão apre sen ta dos

no vos con se lhei ros que de ve rão ter
di rei to a vo to so men te após os man-
da tos dos elei tos ho je.

O pre si den te em exer cí cio, Luís
Car los Ma tos Al mei da, que as su miu o
car go no mês de ou tu bro, de vi do à re- 
nún cia de Na ta na el Jú ni or, dis se on- 
tem à re por ta gem de O Im par ci al que
tem um can di da to à pre si dên cia do
Con se lho Di re tor, po rém, não vai re- 
ve lar an tes da elei ção. 

“Vou apoi ar a cha pa que con quis-
tar o apoio da mai o ria. Na si tu a ção
em que me en con tro, po rém, te nho
que atu ar com im par ci a li da de”,  afir- 
mou Luís Car los.

Pro je tos dos can di da tos
Na edi ção de on tem, o can di da to

Yglésio Moyses fa lou so bre seus pla- 
nos pa ra ad mi nis trar o Mo to. Ele afir- 
mou que en tre su as pri o ri da des es tão
a con quis ta de no vas par ce ri as pa ra
cap ta ção de re cur sos; a trans for ma- 
ção do clu be em uma So ci e da de Anô-
ni ma de Fu te bol; a re ne go ci a ção das
dí vi das; a re es tru tu ra ção do CT e das
di vi sões de ba se, e a di na mi za ção do
pro gra ma Só cio-Tor ce dor.

Entrevista// Ribeiro Neto

O Im par ci al – Quais as me tas pri o- 
ri tá ri as que o se nhor tem pa ra ad mi- 
nis trar o Mo to Club?

Ri bei ro Ne to – A pri mei ra é fo car na
Co pa Nor des te por que com a co ta da
fa se gru pos a gen te tem um start na
tem po ra da, in te res san te não ape nas
com ca len dá rio, mas tam bém com po- 
der fi nan cei ro. Com apoio, pla ne ja- 
men to e acom pa nha men to de ba se é
pos sí vel sim, que no de cor rer do ano de
2022 te nha mos ga ran ti do o aces so que
o tor ce dor tan to so nha, e que eu tam- 
bém co mo tor ce dor do Pa pão, acre di to
e de se jo. Mas ad mi nis tra ti va men te
va mos dar um sal to não ape nas na
trans pa rên cia do que é fei to no clu be,
mas tam bém na or ga ni za ção. Pre ci sa- 
mos or ga ni zar a ca sa por que co mo ad- 
mi nis tra dor que sou en ten do que o re- 
fle xo des se tra ba lho com cer te za vai
en trar em cam po e tra zer bons re sul ta- 
dos pa ra o Mo to.

 Tor nar o Mo to um clu be-em pre sa
é pos sí vel  a cur to ou mé dio pra zo? O
que o se nhor pen sa so bre es te as sun- 
to?

 Pas sa mos por um mo men to mui to
di fí cil no mun do to do, que é a pan de- 

mia. O clu be pou co ar re ca dou, so bre- 
vi ven do de co tas das úl ti mas com pe ti- 
ções. En tão, ago ra com a aber tu ra do
es tá dio, com o tor ce dor na ca sa, es ta- 
be le cen do no vas par ce ri as, além de
uma ges tão for te e pro po si ti va, con se- 
gui re mos sim plei te ar uma no va fa se
pa ra o Mo to Clu be de São Luís. Acre di- 
to que com es for ço e em pe nho é pos sí- 
vel con quis tar mos es se re sul ta do a
cur to e mé dio pra zo por que é de in te- 
res se da nos sa ges tão.

O se nhor vi nha aju dan do a ad mi- 
nis tra ção do ex-pre si den te Na ta na el.
Ele já o adi an tou qual o mon tan te da
dí vi da do Mo to, no ta da men te as que
já es tão em fa se de exe cu ção?

Meu in te res se em aju dar o clu be é
além de ad mi nis tra ção. No mo men to
em que vi nha aju dan do o Mo to Club
es ta va pre ci san do re gu la ri zar al guns
jo ga do res co mo o vo lan te Lu cas Hulk e
con se gui mos, sim, aju dar bas tan te
nes sas si tu a ções e coi sas pon tu ais no
dia a dia. Ti ve mos mui to êxi to no au- 
xí lio e não va mos pa rar por aí. Sa be- 
mos que o clu be tem mui tas dí vi das e
so men te as su min do a pre si dên cia do
Mo to pa ra ter a re al no ção de co mo
an da a si tu a ção do Mo to.

O Mo to tem ho je qua se du as cen- 
te nas de con se lhei ros, mas pou cos
par ti ci pa ram das úl ti mas ad mi nis- 
tra ções. Co mo o se nhor pre ten de
apro xi mar a gran de mai o ria e de la
con tar com uma co la bo ra ção mais
di re ta à sua ad mi nis tra ção?

 As sim co mo que re mos re no var na
ad mi nis tra ção do clu be, en ten de mos
que po de mos e te mos que re no var
tam bém o qua dro de con se lhei ros. Te- 
mos mui tos to tal men te ina ti vos e o
Mo to Club pre ci sa de ca da um des ses
con se lhei ros, va mos iden ti fi car ca da
um e re al men te cha mar pa ra o nos so
la do e pa ra o dia a dia do Mo to Club
que só tem a ga nhar com a atu a ção
mais pre sen te de ca da um dos con se- 
lhei ros. Mui tas ou tras pes so as de se jam

e até so nham em se rem con se lhei ros e
va mos dar es sa opor tu ni da de se pos sí- 
vel. Tu do em prol do Mo to Club.

Nos úl ti mos anos, o Mo to não tem
re a li za do elei ções com dis pu ta de
cha pas. O se nhor acre di ta que, em
no me da união pe lo me lhor pa ra o
clu be  se rá pos sí vel ape nas uma cha- 
pa con cor rer nes ta quar ta-fei ra?

 Se rão du as cha pas em dis pu ta. Em
elei ções pas sa das exis tia a acla ma ção
por fal ta de dis pu ta ou cha pas con cor- 
ren tes e is so mos tra o de sin te res se em
mu dar o Mo to Club, de pois des sa tem- 
po ra da de 2021 al gu mas pes so as re al- 
men te se ma ni fes ta ram que ren do dis- 
pu tar as elei ções e o Mo to Club só ga- 
nha com uma elei ção com op ções e so-
mos uma des sas op ções.

A tor ci da do Mo to acom pa nha
com gran de in te res se es sas elei ções,
mas a mai o ria só pen sa em tí tu los e
aces so a no vas di vi sões do Cam pe o-
na to Bra si lei ro. Co mo vai ser pos sí- 
vel con se guir es sas con quis tas?

  O tor ce dor es tá cer to em pen sar
des sa for ma, pre ci sa mos pen sar em
con quis tas o tem po in tei ro e con cre ti- 
zar. O úl ti mo tí tu lo mo ten se foi o
Cam pe o na to Ma ra nhen se de 2018 e
pre ci sa mos vol tar a le van tar tro féus e
o mais im por tan te é sair da Sé rie D.
Na da mu da as sim da água pa ra o vi- 
nho, mas com a nos sa ad mi nis tra ção e
com pro me ti men to em ge rir o Mo to
Club de for ma trans pa ren te, dan do to- 
tais con di ções de tra ba lho, mon tan do
um ti me não ape nas com pe ti ti vo, mas
que de se je ven cer o tem po to do nós po-
de mos con se guir is so e dar mui tas ale- 
gri as ao tor ce dor. Es sas con quis tas na-
tu ral men te re fle tem em me lho res tem- 
po ra das e faz com que o tor ce dor vol te
a se apro xi mar mui to mais do clu be.
Não te mos tem po a per der por que no
iní cio do ano já ini ci a mos o Ma ra-
nhen se e a tem po ra da não pa ra, va- 
mos tra ba lhar pa ra con quis tar, só as- 
sim va mos con se guir.

MUSCLE CONTEST

Maranhense é campeão
em fisiculturismo

O ATLETA FRANCISCO DAS CHAGAS TEM 56 ANOS DE IDADE.

O ma ra nhen se Fran cis co das Cha gas Bran dão da
Cos ta, de 56 anos, que atu al men te mo ra na ci da de
de Cam po Gran de, no Ma to Gros so do Sul, con quis tou
seu pri mei ro tí tu lo no fi si cul tu ris mo, após dois
anos pra ti can te o es por te.

Em en tre vis ta, Fran cis co das Cha gas con ta que saiu
do Ma ra nhão em 1993, quan do pas sou em um con cur so
do Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho (TRT), no Ma to Gros- 
so. Des de quan do che gou na ca pi tal sul-ma to-gros sen- 
se, o fi si cul tu ris ta to mou gos to por ati vi da de fí si ca, in- 
flu en ci a do por uma ami ga.

Em 2014, um trei na dor de Fran cis co das Cha gas su ge- 
riu à ele com pe tir em tor nei os de fi si cul tu ris mo, de vi do
à dis ci pli na do alu no. “Co me cei a pen sar no as sun to,
mas acha va que não era pra mim. De pois pas sei a ir
em cam pe o na tos co mo es pec ta dor e gos tei do es por te”,
re la ta. Aos 54 anos, em 2019, Fran cis co das Cha gas re- 
sol veu con tra tar um trei na dor, vi san do a com pe ti ção
es ta du al de fi si cul tu ris mo, que ocor re ria em abril de
2020, mas, por cau sa da pan de mia da Co vid-19, os cam- 
pe o na tos fo ram sen do adi a dos.

Mais tar de, Fran cis co das Cha gas e seu trei na dor par- 
ti ci pa ram do Cam pe o na to Na ci o nal de Fi si cul tu ris mo
em Cam pi nas (SP), que não exi gia clas si fi ca ção es ta du- 
al, on de a du pla con quis tou o se gun do lu gar. “Com o re- 
sul ta do, veio tam bém a von ta de de ser o pri mei ro”, con- 
ta o fi si cul tu ris ta.

Fran cis co das Cha gas e seu téc ni co fi ze ram uma no va
pre pa ra ção e ali nha ram o que acre di ta ram ser os pon tos
fra cos ob ser va dos na com pe ti ção an te ri or, e, no úl ti mo
dia 31 de ou tu bro, o atle ta aca bou sen do o cam- 
peão do Mus cle Con test, tam bém em Cam pi nas, na ca- 
te go ria mas ter aci ma de 50 anos.

BRASILEIRO DE NATAÇÃO

Davi Hermes faz história
e conquista quatro ouros

DAVI HERMES CONQUISTOU GRANDES VITÓRIAS NO BRASILEIRO

O na da dor ma ra nhen se Da vi Her mes mos trou, mais
uma vez, por que é con si de ra do um dos prin ci pais no- 
mes do es por te ma ra nhen se e um dos atle tas pa ra lím pi- 
cos mais pro mis so res do país na atu a li da de. 

O atle ta da Vi va Água con quis tou qua tro me da lhas de
ou ro no Cam pe o na to Bra si lei ro de Na ta ção, com pe ti ção
or ga ni za da pe la Con fe de ra ção Bra si lei ra de Des por tos
pa ra De fi ci en tes In te lec tu ais (CB DI), com o apoio do
CPB (Co mi tê Pa ra lim pi co Bra si lei ro), e re a li za da no
Cen tro de Trei na men to Pa ra lím pi co Bra si lei ro, em São
Pau lo, en tre os di as 6 e 8 de no vem bro.

Da vi Her mes le vou o Ma ra nhão ao lu gar mais al to do
pó dio nas pro vas dos 50m li vre, 50m bor bo le ta, 100m li- 
vre e 100m bor bo le ta do Bra si lei ro de Na ta ção CB DI. Em
sua úl ti ma par ti ci pa ção na com pe ti ção na ci o nal, em
2019, o na da dor ma ra nhen se tam bém con quis tou qua- 
tro me da lhas, sen do ou ro nos 50m bor bo le ta, pra ta na
dis pu ta dos 50m li vre, e bron ze nos 100m li vre e 100m
bor bo le ta.

São Luís, quarta-feira, 10 de novembro de 2021
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Os termos, que costumam ser usados em contextos muito específicos, geralmente são
siglas de frases em inglês, o que torna mais confuso para alguns brasileiros

O que sig ni fi ca #FY (ou #FYP)?

O que sig ni fi ca #POV?

O que sig ni fi ca #IB?

‘FY’, ‘POV’ E ‘IB’

Saiba o significado
das gírias do TikTok

PAU LO PON TES

As gí ri as ou hash tags nas re des so- 
ci ais cos tu mam con fun dir a ca be ça
dos usuá ri os re cém-che ga dos
em apli ca ti vos fa mo sos en tre os jo- 
vens e ado les cen tes, se ja na se ção de
co men tá ri os ou na le gen da de apli ca- 
ti vos, co mo no Tik Tok ou na fer ra- 
men ta Re els, do Ins ta gram.

Os ter mos, que cos tu mam ser usa- 
dos em con tex tos mui to es pe cí fi cos,
ge ral men te são si glas de fra ses em in- 
glês, o que tor na mais con fu so pa ra al- 
guns bra si lei ros.

Pen san do na co mo di da de dos nos- 
sos lei to res, nós, do jor nal O Im par ci- 
al, re sol ve mos dei xar tu do mais cla ro.
Acom pa nhe abai xo.

No Tik Tok, os cri té ri os pa ra es co- 

lher os ví de os exi bi dos na aba “Pa ra
Vo cê” (“For You” em in glês) são ba se a- 
dos atra vés dos ti pos de con teú dos
que vo cê mais cos tu ma as sis tir na re- 
de so ci al, por meio dos al go rit mos. Na
ten ta ti va de pro mo ver posts nes sa
aba, usuá ri os usam as hash- 
tags #FY ou #FYP na le gen da da pu bli- 
ca ção. Os ter mos re fe rem-se a for
you e for your pa ge (em por tu guês:
“pa ra vo cê”, “pa ra a sua pá gi na”). Ain- 
da não se sa be se re al men te fun ci o na.

Quan do vo cê ler a hash- 
tag #POV (si gla pa ra point of vi ew,
“pon to de vis ta” em por tu guês) quer
di zer que es se post tem co mo fo co fa- 
zer com que o es pec ta dor se ja par te
do con teú do, de for ma que ele se ja co- 
lo ca do co mo per so na gem do ví deo.

Ge ral men te, es ses con teú dos abor- 
dam as sun tos que atri bui rão um pa- 
pel ao es pec ta dor. A te má ti ca é am pla,
e va ria des de hor ror até fan ta si as de
ado les cen tes. Es sa mo da li da de tem
fei to su ces so por cri ar uma ilu são de
in te ra ção en tre quem as sis te e quem
pro duz o ví deo.

#IB é a abre vi a ção de ins pi red
by (“ins pi ra do em”, em por tu guês). O
ter mo é usa do pa ra dar cré di to a um
per fil quan do vo cê re sol ve re pro du zir
um ví deo si mi lar ou pa re ci do com o
de le. O ob je ti vo é dei xar cla ra a ori- 
gem da ideia, men ci o nan do o ou tro
per fil, de mo do que as pes so as pos- 
sam aces sá-lo. A hash tag tam bém
cos tu ma ser uti li za da no Ins ta- 
gram, Tik Tok e no Twit ter.

REPRESENTATIVIDADE

Série conta  história de mulheres LGBTQIA+ na mineração
Já es tre ou nas re des so ci ais e pla ta- 

for mas di gi tais da Va le o quar to epi só- 
dio da web sé rie Mi ne ra ção Por Elas. 
Des ta vez, o pú bli co po de rá co nhe cer 
um pou co da his tó ria e do olhar de 
em pre ga das da co mu ni da de 
LGBTQIA+ so bre di ver si da de e in clu- 
são na mi ne ra do ra. A web sé rie, que 
es tá na se gun da tem po ra da, mos tra a 
bem-su ce di da e ins pi ra do ra pre sen ça 
de mu lhe res em áre as téc ni cas, ope ra- 
ci o nais e de ges tão na Va le. Os epi só- 
di os es tão dis po ní veis em www.va- 
le.com/mi ne ra ca o po re las.

A ma ra nhen se Ro si lei de Sil va, 39 
anos, é uma das pro ta go nis tas des sa 
no va tem po ra da da sé rie. Há on ze 
anos na Va le, ho je atua no Ter mi nal 
Ma rí ti mo de Pon ta da Ma dei ra, em 
São Luís/MA. Ro si lei de par ti ci pou da 
web sé rie pa ra com par ti lhar um pou- 
co da sua tra je tó ria. “É uma gran de 
opor tu ni da de de po der fa lar so bre 
quem vo cê é, de usar sua vi vên cia, sua 
his tó ria, co mo um exem plo ou in cen- 
ti vo pa ra ou tras pes so as. A gen te tem 
que ter co ra gem pa ra ex por nos sa vi- 
da além dos mu ros de ca sa. Te mos 
que dar um sen ti do po si ti vo ao que

A MARANHENSE ROSILEIDE SILVA É UMA DAS PROTAGONISTAS DESTA TEMPORADA 

acre di ta mos e so mos. Os di rei tos e 
opor tu ni da des de vem ser iguais pa ra 
to dos!”.

Ro si, co mo é co nhe ci da en tre os 
co le gas, dei xa uma men sa gem de en- 
co ra ja men to a ou tras mu lhe res da co- 
mu ni da de LGBTQIA+: “Acre di tar em 
vo cê é o pri mei ro pas so. De pois que 
is so acon te ce, os ou tros pas sam a 
acre di tar tam bém. Por que es sa é a sua 
ver da de, é a sua his tó ria e só per ten ce 
a vo cê! Bus que o seu lu gar, o que te faz 

fe liz, o que te com ple ta, se ja na vi da 
pes so al, no tra ba lho ou na co mu ni da- 
de que vo cê faz par te. Às ve zes, a gen te 
pre ci sa en si nar so bre o res pei to, co- 
mo a gen te quer ser tra ta do. E a gen te 
só pre ci sa de res pei to, sem pon to de 
re fe rên cia, mas ape nas o res pei to que 
to das as pes so as me re cem!”, afir ma. 
Ro si lei de já deu en tra da no pro ces so e 
es pe ra na fi la de ado ção pa ra re a li zar 
o so nho de ser mãe.

DIAGNÓSTICO

Mary Ferreira lança obra sobre leitura no Maranhão

LIVRO ABORDA AUSÊNCIA DE LIVRARIAS NA MAIORIA DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO

A bi bli o te cá ria e pro fes so ra da UF- 
MA, Mary Fer rei ra, lan ça nes ta quin- 
ta-fei ra, 11, o li vro “Bi bli o te cas, Li vro e
Lei tu ra no Ma ra nhão”, edi ta do pe la
EDUF MA, com apoio da Fa pe ma por
meio do Edi tal Sér gio Fer re ti Li vro.

A pu bli ca ção re fle te as aná li ses de
uma am pla pes qui sa re a li za da em 13
mu ni cí pi os ma ra nhen ses, abor dan do
a pro ble má ti ca das bi bli o te cas, li vros,
lei tu ra e li vra ri as no Ma ra nhão. 

A pes qui sa re ve la um qua dro bas- 
tan te pre o cu pan te em re la ção à si tu a- 
ção das bi bli o te cas mu ni ci pais.

JORDHAM MO RA ES
Es pe ci al pa ra O Im par ci al

En quan to is so, no Bra sil…

OPI NIÃO | CI NE MA

“Eter nos” é in tri gan te
por ser in ti mis ta ao
cri ar a mi to lo gia
cós mi ca da Mar vel

Es te é um dos fil mes mais di vi si vos do uni ver so ci ne- 
ma to grá fi co da Mar vel, pois pro põe no vas ba ses mi to ló- 
gi cas pa ra a fran quia de fil mes e apre sen ta vá ri os per so- 
na gens no vos,mas faz is so a par tir de um olhar mais in ti- 
mis ta e pre o cu pa do com ques tões co ti di a nas.

A di re to ra Ch loé Zhao, ven ce do ra do Os car de me lhor
di re tor e de me lhor fil me por “No ma dland” nes te ano, é
re co nhe ci da por su as tra mas mais pes so ais e con tem- 
pla ti vas, ca rac te rís ti cas que ela con se gue im pri mir com
su ces so nes te fil me. “Eter nos” le van ta ques tões exis ten- 
ci ais, mes mo que di luí das por con ta das imen sas pre- 
ten sões co mer ci ais de qual quer fil me Mar vel, e não tem
pres sa ao atra ves sar mi lê ni os da exis tên cia hu ma na pa- 
ra di men si o nar a com ple xi da de de se res que fo ram con- 
ce bi dos pa ra vi ver eter na men te em co mu nhão de idei as
e pro pó si tos.

Ba se a do nos qua dri nhos cri a dos na dé ca da de 70 por
Jack Kirby, o fil me acom pa nha os Eter nos, se res cri a dos
por en ti da des cós mi cas com o in tui to de acom pa nhar e
aju dar a hu ma ni da de des de a an ti gui da de, in cluin do a
ta re fa de con ter os De vi an tes, uma es pé cie de con tra- 
par te ma lig na dos Eter nos. Di to is so, é in te res san te no- 
tar que es ses per so na gens são o pon to de mai or in te res- 
se do fil me, so bre pu jan do qual quer tra ma cós mi ca mai- 
or ou as obri ga tó ri as ce nas de ação.

O fil me pre ten de al go a mais que ape nas in te grar o
uni ver so com par ti lha do dos su per-he róis da Mar vel.
Seus mo men tos de in te ra ção fa mi li ar têm pe so mai or
que qual quer tro ca de gol pes e po de res lan ça dos. A ação
se apre sen ta co mo uma bu ro cra cia en tre o que re al- 
men te im por ta na nar ra ti va. Uma ten ta ti va lou vá vel pa- 
ra ame ni zar o can sa ço ge ra do pe la in ter li ga ção en tre fil- 
mes que já du ra mais de 10 anos.

A tra ma en tre ga per so na gens com ca rac te rís ti cas di- 
fe ren tes e faz da di ver si da de a sua ra zão de ser. Os Eter- 
nos bus cam a in te gra ção harmô ni ca com os se res hu- 
ma nos, por is so de vem re pre sen tar o mai or nú me ro de
po vos que for pos sí vel. Nes se sen ti do, os per so na gens se
trans for mam em deu ses com sen ti men tos hu ma nos,
co mo amor, em pa tia, in ve ja, rai va, de cep ção e bus ca
por apro va ção.

Já no seu la do mi to ló gi co, a di re to ra não uti li za com- 
ple ta men te os pa râ me tros da mi to lo gia gre ga (arqué ti- 
pos co mu men te uti li za dos pa ra cri ar os mi tos mo der- 
nos, co mo a Li ga da Jus ti ça), com seus deu ses in con se- 
quen tes e ali e na dos da con di ção hu ma na. Ela apro xi- 
ma-se da tra di ção ju dai co-cris tã, em que os an jos (Eter- 
nos) têm a mis são de pro te ger a ra ça hu ma na em prol
dos de síg ni os de seu cri a dor.

Ain da que seus mé ri tos se jam evi den tes, o lon ga tam- 
bém pos sui seus pon tos ne ga ti vos, al guns bem co muns
en tre os fil mes pro du zi dos pe la Mar vel, co mo o ape go
pe lo es ti lo re a lis ta que pa dro ni za os fil mes atu ais em
Hollywood. Es ti lo es se que já é con sa gra do na fi gu ra de
di re to res co mo Ch ris topher No lan e De nis Vil le neu ve.
Exis te es sa car ti lha im plí ci ta em que se de fen de que os
fil mes, pa ra se rem le va dos a sé rio, de vem ter uma “fo to- 
gra fia bo ni ta” que em pres ta ao fil me uma so le ni da de ar- 
ti fi ci al. Os fil mes aca bam ado tan do uma pa le ta de co res
que pri vi le gia o cin za e dei xa-os com a apa rên cia pa dro- 
ni za da e hi gi e ni za da, mes mo que os fil mes se jam so bre
te mas fan ta si o sos e até oní ri cos. Além dis so, a tra ma é
re ple ta de pi a das que de sar mam a sua at mos fe ra dra- 
má ti ca e mo men tos com ex ces so de di da tis mo.

Por fim, o sal do aca ba sen do po si ti vo, uma vez que
“Eter nos” tra ta os seus dra mas pes so ais com a de vi da
im por tân cia, dan do uma pers pec ti va hu ma na pa ra con- 
fli tos de es ca la cós mi ca. Mes mo que te nha uma co ne- 
xão ou ou tra, o fil me pas sa lon ge de ser mais do mes mo.
Cou be a uma tra ma cós mi ca e an ces tral a res pon sa bi li- 
da de de agre gar mais in ti mis mo ao uni ver so dos su per-
he róis.

Pa ra além de qual quer mé ri to ci ne ma to grá fi co do fil- 
me, é pre ci so dis cu tir a sua pre sen ça pre da tó ria no cir- 
cui to bra si lei ro. É uma cons tan te que os fil mes
hollywoodianos ocu pem a mai or par te das sa las de ci- 
ne ma do país, mas es ta mos acom pa nhan do um agra va- 
men to des ta si tu a ção. Al go que fi ca mais pre o cu pan te
se le var mos em con ta a cri se que vi ve o ci ne ma bra si lei- 
ro e os inú me ros pre juí zos cau sa dos pe la pan de mia.

No seu fim de se ma na de es treia, “Eter nos” ocu pou
cer ca de 50% das sa las de ci ne ma do Bra sil, do mí nio es te
que se ma ni fes ta ne ga ti va men te na di mi nui ção do es- 
pa ço pa ra obras na ci o nais, co mo “Ma righel la”, que di vi- 
diu a da ta de es treia com o lan ça men to Mar vel, e con tou
com um nú me ro de sa las 4 ve zes me nor. Ain da as sim, o
fil me na ci o nal al can çou bons nú me ros de bi lhe te ria, o
que com pro va a exis tên cia de pú bli co con su mi dor pa ra
to dos os ti pos de fil mes.

São Luís, quarta-feira, 10 de novembro de 2021
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Nosso papel tá on,
tá impresso,  todo dia
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Covid-19 em queda

Des de agos to des te ano, 75 mu ni cí pi os
não re gis tra ram no vos ca sos nem óbi tos
pro vo ca dos pe la do en ça, se gun do le van ta-
men to fei to pe lo (M)Da dos, com ba se em
nú me ros re pas sa dos pe lo Mi nis té rio da Saú- 
de. 

Com 27 ci da des nes ta si tu a ção (21,2% dos
127 mu ni cí pi os), o es ta do do Ma ra nhão é o
que mais pos sui lo cais que, em três me ses,
pa re cem ter dei xa do a Co vid pa ra trás.

Meninas da Arte

Nes te sá ba do (13), se rá re a li za da a II Fei ra
de Ar te sa na to Me ni nas da Ar te, às 14h, na
área aber ta do Res tau ran te Sal da Ter ra (Rua
do Rio Pi men ta, Olho D’água). A ini ci a ti va é
uma pro du ção da Adri a na S C San tos Prod. e
Even tos, com re cur sos da Lei Fe de ral Al dir
Blanc, via edi tal SEC MA – Go ver no do Es ta- 
do do Ma ra nhão. E tem co mo ob je ti vo va lo- 
ri zar o ar te sa na to ma ra nhen se, ge ran do ren- 
da e di vul gan do o tra ba lho des sas ar te sãs.

O pre si den te da Ma ra nhão Par ce -
ri as (MA PA), An to nio Nu nes, co man -
dou na se ma na pas sa da reu nião com
o Sin di ca to das In dús tri as da Cons -
tru ção Ci vil do Ma ra nhão (Sin dus -
con) e o Con se lho Re gi o nal de Cor re -
to res de Imó veis do Ma ra nhão (CRE -
CI-MA). Na pau ta, o lan ça men to do
Pro ce di men to de Ma ni fes ta ção de
In te res se (PMI) pa ra opor tu ni da des
de ne gó ci os pa ra imó veis do Fun do
Es ta du al de Pen são e Apo sen ta do ria
(FE PA). O en con tro acon te ceu na se -
de da FI E MA e apre sen tou aos ór gãos
de clas se os três imó veis dis po ni bi li -
za dos pe lo IPREV-MA pa ra pro je tos
que pos sam ren ta bi li zá-los em prol
do FE PA.

O se cre tá rio mu ni ci pal
de Tu ris mo, Sau lo San -
tos (fo to), es tá a mil
nes ta quar ta-fei ra com
a re a li za ção da I Con -
fe rên cia Mu ni ci pal de
Tu ris mo de São Luís. O
even to, que acon te ce,
das 8h às 18h, é uma
pro mo ção da Pre fei tu -
ra de São Luís, por
meio da Se cre ta ria Mu -
ni ci pal de Tu ris mo (Se -
tur) e te rá pa les tras te -
má ti cas so bre tu ris mo
LGBTQIA+, afro tu ris -
mo, tu ris mo na ter cei -
ra ida de e tu ris mo gas -
tronô mi co.

O show Cri o la Be at é a
atra ção des ta quin ta-
fei ra (11), às 19h, na
CCVM Di gi tal. Tra ta-se
de um pro je to ba se a do
na pes qui sa de rit mos
ma ra nhen ses – es pe ci -
al men te o tam bor de
cri ou la – mes cla dos à
cul tu ra hip-hop,
soundsystem ja mai ca -
na e mú si ca ele trô ni ca,
que sur giu a par tir da
vi vên cia e re gis tros
com mes tres da cul tu -
ra po pu lar e de com po -
si ções dos be ats em
es tú dio.

OAB apura denúncias

A OAB-MA, por meio da sua Co mis são de Fis- 
ca li za ção da Ati vi da de Pro fis si o nal da Ad vo ca- 
cia, ins tau rou 28 pro ces sos re la ci o na dos a de- 
nún ci as for mais re ce bi das pe la Co mis são. No
úl ti mo dia 04/11, a Co mis são re a li zou três au di- 
ên ci as de oi ti va dos de nun ci an tes pa ra fins de
ins tru ção pro ces su al na se de da OAB Ma ra nhão.
Após a de vi da e ri go ro sa apu ra ção dos fa tos e
con fir ma ção de in dí ci os de in fra ção/cri me, a
Co mis são ins tau rou 28 pro ces sos, des tes 1(um)
re fe ren te a aban do no de cau sa e 15 (quin ze) so- 
bre au sên cia de ins cri ção su ple men tar.

Consciência Negra

O Bra sil é o país com a mai or po pu la ção ne gra
fo ra do con ti nen te afri ca no, um to tal de 110 mi-
lhões de pes so as. No pró xi mo dia 20 é ce le bra do
o Dia da Cons ci ên cia Ne gra, da ta que re lem bra o
va lor da co mu ni da de ne gra e sua fun da men tal
con tri bui ção ao país. Am pli an do o de ba te so bre
a re pre sen ta ti vi da de, a cons tru ção da iden ti da- 
de e pro mo ção do em po de ra men to de afro-des- 
cen den tes, o Sesc abre ins cri ção pa ra a Ofi ci na
de Fo to gra fia e Em po de ra men to Ét ni co de 5 a
11/11, na Sa la de Téc ni cos do Sesc De o do ro, no
ho rá rio das 8h às 11h e das 13h às 17h30. 

Homenagem a Marília

O ca nal Mul tishow de ci diu can ce lar a vo ta ção
de Can to ra do Ano do Prê mio Mul tishow 2021 e
en tre gar o prê mio pa ra Ma rí lia Men don ça, mor- 
ta em um aci den te aé reo na úl ti ma sex ta (5). A
ho me na gem foi fei ta após fãs e as pró pri as con- 
cor ren tes de Ma rí lia ao prê mio pe di rem por is- 
so. “Ma rí lia Men don ça é a nos sa Can to ra do Ano
e es tão can ce la das as vo ta ções pa ra a ca te go ria
no #Prê mi o Mul tishow 2021. Em um ges to de
amor, res pei to e so ro ri da de, Anit ta, Ive te San ga- 
lo, IZA e Luí sa Son za se jun ta ram à fa mí lia Mul- 
tishow  pa ra ho me na ge ar a ines que cí vel Pa troa. 

Pra curtir

O co lu nis ta Wil li am
San tos pro mo ve nes -
ta quin ta-fei ra (11),
nos sa lões da Vil la
Re a le Buff et, a 10º
edi ção do Prê mio
Car pe Di em.

O even to tem co mo
fo co prin ci pal o re co -
nhe ci men to, pe la
res pon sa bi li da de so -
ci al, cul tu ral, em pre -
sa ri al e pro mo ção de
ser vi ços pres ta dos
pa ra a so ci e da de.

A ex po si ção “Li ber ta -
do res Bra si lei ros” se -
rá aber ta ao pú bli co
na Sa la Sesc de Ex po -
si ções (Ave ni da dos
Ho lan de ses) no pe -
río do de 10 de no -
vem bro a 17 de de -
zem bro.

A mos tra é uma pro -
vo ca ção a par tir de
ins ta la ções ar tís ti cas
no for ma to lam be-
lam be cons truí das
em gran de di men são,
re pre sen tan do a sé rie
‘’Li ber ta do res Bra si -
lei ros’’ com co la gens
di gi tais pro du zi das a
par tir de fo to gra fi as
co lo ni ais.

Po de re la xar ga le ra
do ENEM. O exa me
2021 es tá man ti do e
não se rá afe ta do pe la
saí da de ser vi do res
do Inep, ór gão res -
pon sá vel pe la apli ca -
ção das pro vas.

Mais ce do, 29 ser vi -
do res pe di ram exo ne -
ra ção dos car gos que
ocu pa vam. De acor do
com a pas ta, as pro -
vas es tão com a em -
pre sa que se rá res -
pon sá vel pe la apli ca -
ção dos exa mes nos
di as 21 e 28 des te
mês.

São Luís, quarta-feira, 10 de novembro de 2021


