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 ÚLTIMO DIA

5.637 podem perder 
o benefício do INSS 

no Maranhão 

oimparcial.com.br

Nosso papel tá on, tá impresso, todo dia

 

Prazo para agendar perícia médica de beneficiários por incapacidade temporária
 (auxílio-doença ou acidentário) é até hoje. Revisões começaram em agosto

PÁGINA 6

Depois de dois anos “na-
morando” vários partidos, 
o presidente Jair Bolsona-
ro, finalmente cedeu aos 
encantos do PL, por ironia, 
a mesma legenda que ce-
deu José Alencar para vice 
nas duas eleições vitorio-
sas de Luiz Inácio Lula da 
Silva. O PL já era coman-
dado pelo sempre enrola-
do Valdemar Costa Neto.  
trão no Congresso. 

A PEC do PIX 

BASTIDORES

OPINIÃO

VLI prorroga 
inscrições de 

programa 
de estágio

Bancas de jornais e revistas: sem 
saudosismo, mas com saudade

Sem saudosismo, mas 
saudade, as bancas de jor-
nais e revistas estão desa-
parecendo e passando a 
vender outros produtos: 

picolés, bombons, sanduí-
ches etc. Os antigos jorna-
leiros deveriam e devem 

voltar. Seria esta a grande 
novidade, para dar, quem 
sabe, um charme diferen-

te a esse mundo da virtuali-
dade. PÁGINA 4

 Marília 
Mendonça: 
experiência 

feminina 
na música 

popular 
 
 
 

Márcia Milena Galdez

Doutora em História e 
Professora da Universidade 

Estadual do Maranhão)
PÁGINA 4

AURELIANO NETO 

Membro da AML e AIL · au-
rineto@hotmail. Com

OPINIÃO OPORTUNIDADE

PÁGINA  9

Sampaio tem jogo 
decisivo hoje para 

permanecer na série B
Animado após a vitória sobre o Bra-

sil de Pelotas-RS, Tricolor busca mais 
três pontos na noite desta quinta-fei-
ra, no Castelão, onde enfrenta o Vila 
Nova-GO. PAGINA 10

Futevôlei “Show do 
Milhão” em São Luís  
neste fim de semana

ESPORTE

 PÁGINA 10

EDUCAÇÃO : 
Duarte Jr destina 
recursos para formação 
de 1200 profissionais de 
escolas comunitárias

Os cursos serão totalmente gra-
tuitos e ministrados pela Univer-
sidade Estadual do Maranhão.
PÁGINA 3

Denúncia 
de violência 

contra a mulher 
tumultua 

eleições da 
OAB/MA

Entenda os detalhes que 
envolve este caso.

PÁGINA 3
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Governador anunciou que vai assinar decreto para liberar a circulação de pessoas sem
máscara em áreas públicas em todo o estado do Maranhão

Ca sos de Co vid no Ma ra nhão

Edu ar do e Flá vio Bol so na ro tam bém
de vem in gres sar no PL

EM LOCAIS PÚBLICOS

Dino  diz que  vai desobrigar
uso de máscaras no MA

ISA BEL LA GOU LART
Nes ta quar ta-fei ra (10), o go ver na- 

dor Flá vio Di no (PSB), anun ci ou na ci- 
da de de Ba cu ri tu ba, que vai as si nar
de cre to on de li be ra a cir cu la ção de
pes so as sem más ca ra em áre as pú bli- 
cas em to do o es ta do do Ma ra nhão.

Se gun do o go ver na dor, o Ma ra- 
nhão tem a me nor ta xa de mor te por
co vid-19, as sim co mo uma bai xa ta xa
de con tá gio.

O Ma ra nhão vai se guir o que já es- 
tar sen do fei to em ou tros es ta dos co- 
mo Rio de Ja nei ro e São Pau lo, que já
es tão re a li zan do a li be ra ção do más- 
ca ras em lo cais pú bli cos.

Se gun do o le van ta men to, que foi
di vul ga do 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, o Ma ra- 
nhão é o es ta do com mais ci da des
que, há três me ses, não re gis tram no- 
vos ca sos e óbi tos pro vo ca dos pe la co- 
vid-19.

De acor do com o le van ta men to,
des de agos to des te ano, 75 mu ni cí pi-
os bra si lei ros não re gis tra ram no vos
ca sos nem óbi tos pro vo ca dos pe la do- 
en ça, des tes, 27 são ci da des ma ra- 
nhen ses.

Atrás do Ma ra nhão, que pos sui 27
ci da des sem no vos ca sos e óbi tos cau-
sa dos pe la co vid-19, es tão o es ta do de
Mi nas Ge rais, com 16 mu ni cí pi os sem
no vos re gis tros; Pi auí e Ser gi pe com
seis ci da des ca da; Rio Gran de do Sul,
com cin co mu ni cí pi os sem re gis tros;
Ama pá, Bahia e Rio Gran de do Nor te
com dois mu ni cí pi os ca da; e com
ape nas uma ci da de sem re gis tros, os
es ta dos do Acre, Ama zo nas, Ce a rá,
Ma to Gros so, Pa rá, Pa raí ba, Pa ra ná,
San ta Ca ta ri na e São Pau lo.

PREVIDÊNCIA

Bolsonaro marca filiação ao PL para 22 de novembro

O ACORDO FOI FIRMADO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA LEGENDA, VALDEMAR COSTA NETO, NESTA QUARTA-FEIRA (10/11).

O pre si den te Jair Bol so na ro fe chou
a fi li a ção ao PL pa ra o pró xi mo dia 22
de no vem bro, em even to pre vis to pa- 
ra às 10h, no Cen tro de Con ven ções
Bra sil 21, em Bra sí lia. O acor do foi fir- 
ma do em reu nião com o pre si den te
da le gen da, Val de mar Cos ta Ne to,
nes ta quar ta-fei ra (10/11). A in for ma- 
ção foi con fir ma da pe lo pre si den te da
si gla.

“Bol so na ro ba teu o mar te lo so bre
sua op ção de par ti do du ran te o en- 
con tro que, de ca rá ter ins ti tu ci o nal,
tam bém de ci diu so bre a da ta da ce- 
rimô nia de fi li a ção. O even to con ta rá
com a pre sen ça de di ri gen tes do PL do
Bra sil in tei ro. O pre si den te li be ral já
de sig nou uma co mis são co or de na do- 
ra que se res pon sa bi li za rá pe la or ga- 
ni za ção do even to”, afir mou em co- 
mu ni ca do à im pren sa.

O man da tá rio ha via di to, em en tre- 

vis ta, que es ta ria 99.9% fe cha do com
o par ti do e que o mai or im pas se es ta- 
ria na ci da de de São Pau lo.

“Ho je vou con ver sar com Val de mar
Cos ta Ne to, que é o pre si den te do PL,
e eu acho que nós te mos que ba ter o
mar te lo ho je. Te mos que acer tar um
pe que no de ta lhe de São Pau lo. Com
to do res pei to ao Es pí ri to San to, mas
SP tem mais de 30 mi lhões de elei to- 
res. Tem o se gun do mai or PIB do Bra- 
sil. Se eu vi er a dis pu tar a elei ção, que- 
ro ter um can di da to ao go ver no de
São Pau lo, ao Se na do e uma boa ban- 
ca da de in di ca dos. Es tá fal tan do acer- 
tar es se pe que no de ta lhe com o Val de- 
mar e a gen te de ve acer tar ho je”, afir- 
mou.

Os fi lhos do pre si den te Jair Bol so- 

na ro, Flá vio e Edu ar do, de vem se guir
os pas sos do pai e mu dar pa ra o PL. O
se na dor Flá vio Bol so na ro (RJ) de ve
sair até o fim do ano do Pa tri o ta, le- 
gen da na qual não com ple tou nem
seis me ses. O de pu ta do Edu ar do Bol-
so na ro (SP) dei xa o PSL en tre mar ço e
abril do ano que vem, no pe río do da
ja ne la par ti dá ria. So men te o ve re a dor
Car los Bol so na ro (RJ) de ve con ti nu ar
no par ti do em que es tá, o Re pu bli ca- 
nos. As in for ma ções são do jor nal O
Glo bo.

A cú pu la do PL se reu niu no mês
pas sa do pa ra tra tar da ida de Bol so na- 
ro ao par ti do. A si gla que re ce ber Bol- 
so na ro irá ar ras tar con si go par te da
ala de de pu ta dos bol so na ris tas que
ain da es tá no PSL. Atu al men te, es ses
par la men ta res es tão fi li a dos ao an ti go
PSL — que se fun diu com o DEM pa ra
cri ar o União Bra sil.

Adi a men to

Te to

Opo si ção

PEC dos Pre ca tó ri os
se gue pa ra ava li a ção
do Se na do Fe de ral

Por 323 vo tos a 172, a Câ ma ra apro vou, em se gun do
tur no, a PEC dos Pre ca tó ri os, com a qual o go ver no pre- 
ten de ob ter uma fol ga no or ça men to pa ra vi a bi li zar o
Au xí lio Bra sil de R$ 400, em subs ti tui ção ao Bol sa Fa mí- 
lia. A ma té ria se gue, ago ra, pa ra a aná li se do Se na do.
Con for me es ti ma ti vas ini ci ais do Mi nis té rio da Eco no- 
mia, a PEC de ve abrir um es pa ço de R$ 91,6 bi lhões no
or ça men to de 2022, mas es se va lor ain da de pen de da in- 
fla ção que se rá fe cha da no fim do ano.

En tre ou tros pon tos, a pro pos ta, que foi re la ta da pe lo
de pu ta do Hu go Mot ta (Re pu bli ca nos-PB), al te ra o te to
de gas tos e adia o pa ga men to de par te dos R$ 89 bi lhões
que es tão pre vis tos pa ra se rem qui ta dos no ano que vem
na for ma de pre ca tó ri os — dí vi das do go ver no re co nhe- 
ci das pe la Jus ti ça.

Mo men tos an tes de vo ta rem a PEC em se gun do tur- 
no, o ple ná rio aca tou um des ta que apre sen ta do pe lo
par ti do No vo e re ti rou do tex to a par te que au to ri za va o
go ver no a con tor nar a cha ma da “re gra de ou ro” por
meio da lei or ça men tá ria.

A re gra de ou ro proí be a re a li za ção de ope ra ções de
cré di to — emis são de tí tu los pú bli cos — em mon tan te
mai or que as des pe sas de ca pi tal — in ves ti men tos e
amor ti za ções de dí vi da. Atu al men te, es se dis po si ti vo le- 
gal só po de ser con tor na do por meio de cré di tos su ple- 
men ta res ou es pe ci ais com fi na li da de es pe cí fi ca e apro- 
va dos em ses são con jun ta do Con gres so por mai o ria ab- 
so lu ta — pe lo me nos 257 de pu ta dos e 41 se na do res.

Com o ob je ti vo de atrair o apoio dos pre fei tos, o pa re- 
cer do re la tor au to ri za o par ce la men to, em até 240 me- 
ses, das dí vi das dos mu ni cí pi os com a Pre vi dên cia. O
be ne fí cio vai atin gir os dé bi tos ven ci dos até 31 de ou tu- 
bro de 2021, in clu si ve os par ce la dos an te ri or men te,
com re du ção de mul tas e ju ros.

Atu al men te, 4.387 pre fei tu ras de vem à Pre vi dên cia.
Se gun do a Con fe de ra ção Na ci o nal dos Mu ni cí pi os
(CNM), es sas dí vi das to ta li zam R$ 126,5 bi lhões, sen do
R$ 104 bi lhões no âm bi to da Pre vi dên cia So ci al (INSS) e
R$ 22,5 bi lhões dos re gi mes pró pri os.

Dos R$ 89 bi lhões que de vem ser pa gos em pre ca tó ri- 
os em 2022, a PEC de fi niu que o va lor se rá li mi ta do ao
mon tan te que foi qui ta do em 2016 (R$ 30,3 bi lhões), re- 
a jus ta do pe lo Ín di ce Pre ços ao Con su mi dor Am plo (IP- 
CA). A es ti ma ti va é de que es se te to se ja de cer ca de R$
40 bi lhões.

Ain da con for me a pro pos ta, o res tan te dos R$ 89 bi- 
lhões se ria hon ra do nos anos se guin tes, com re a jus te
pe la ta xa Se lic, acu mu la da men sal men te. Fi ca rá fo ra
dos li mi tes pre vis tos na PEC o pa ga men to de re qui si- 
ções de pe que no va lor pa ra o mes mo exer cí cio, de até
R$ 600 mil, que te rão pri o ri da de pa ra se rem pa gos.

O tex to apro va do pe la Câ ma ra mu da a for ma de cál- 
cu lo do te to de gas tos — re gra cons ti tu ci o nal que li mi ta
o au men to das des pe sas pú bli cas à in fla ção.

Atu al men te, o te to le va em con si de ra ção a va ri a ção
do IPC — ín di ce ofi ci al de in fla ção cal cu la do pe lo Ins ti- 
tu to Bra si lei ro de Ge o gra fia e Es ta tís ti ca (IB GE) — pa ra
um pe río do de 12 me ses en cer ra do em ju nho. Ou se ja,
pa ra 2022, o va lor do te to já foi cal cu la do.

Já as prin ci pais des pe sas do Or ça men to (apo sen ta- 
do ri as, abo nos e se gu ro-de sem pre go), ain da con for me
as re gras atu ais, são cal cu la das pe lo ano fe cha do (ja nei- 
ro a de zem bro).

A pro pos ta da PEC é uni fi car o mo men to de atu a li za- 
ção e cor ri gir o te to de gas tos no fim do ano, com as de- 
mais des pe sas. Ou se ja, cal cu lar a in fla ção en tre ja nei ro
e de zem bro pa ra o te to, as sim co mo pa ra o res tan te do
Or ça men to. Pa ra 2022, es sa fór mu la po de ria dar uma
fol ga fis cal, já que a in fla ção cres ceu nos úl ti mos me ses.

Na vo ta ção da PEC em pri mei ro tur no, na se ma na
pas sa da, a li de ran ça do PDT na Câ ma ra ori en tou a ban- 
ca da a vo tar pe la apro va ção da pro pos ta. Dos 25 de pu- 
ta dos da si gla, 15 aca ta ram a ori en ta ção. Con tra ri a do, o
pe de tis ta Ci ro Go mes anun ci ou a sus pen são de sua pré-
can di da tu ra à Pre si dên cia da Re pú bli ca.

No PSB, tam bém no pri mei ro tur no, a ori en ta ção da
li de ran ça foi pe la re jei ção da PEC. Dos 32 de pu ta dos da
le gen da, 10 vo ta ram a fa vor da pro pos ta. Na oca sião, a
pro pos ta foi apro va da pe lo pla car aper ta do de 312 vo tos
a 144 — o mí ni mo ne ces sá rio são 308.

An tes da vo ta ção em se gun do tur no, o pre si den te do
PSB, Car los Si quei ra, en vi ou uma car ta aos de pu ta dos
do par ti do pe din do vo to con trá rio à PEC. “So li ci to a
V.Exa. con si de rar a re vi são do vo to que ofe re ceu na
opor tu ni da de do 1° tur no das vo ta ções, de for ma a se so- 
mar ao con tin gen te de par la men ta res que per se guem
tan to a pre ser va ção e pro mo ção da jus ti ça, quan to a
opo si ção a um go ver no que tan to mal tem fei to ao país”,
diz um tre cho da car ta.

No PDT, o lí der da si gla na Câ ma ra, Wolney Quei roz
(PE), anun ci ou a mu dan ça de ori en ta ção no fim da noi te
de se gun da-fei ra. “Ho je à noi te, por mai o ria, de ci di mos
mu dar a po si ção da ban ca da na vo ta ção em se gun do
tur no da PEC 23. A de ci são se deu em no me da pre ser va- 
ção da uni da de par ti dá ria”, fri sou. Du ran te a ses são de
on tem, Quei roz dis se que a “ra zão fun da men tal da mu- 
dan ça foi a ma nu ten ção da tão ca ra uni da de par ti dá ria”.

Po rém, es sas mo vi men ta ções no PSB e no PDT não
fo ram su fi ci en tes pa ra evi tar a apro va ção da PEC em se- 
gun do tur no. Pe sa ram a fa vor da pro pos ta, on tem, os
vo tos de par la men ta res que, no pri mei ro tur no, es ta vam
au sen tes da ses são.

São Luís, quinta-feira, 11 de novembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Ex-presidente da OAB Mulher do Maranhão divulgou, em uma rede social, vídeo com o
depoimento de uma advogada vítima de violência doméstica, a qual estaria grávida 

VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

Denúncia tumultua
eleições da OAB/MA

N
o pró xi mo dia 16 de no vem- 
bro, ad vo ga dos de to das as 
re giões do Es ta do de fi ni rão 
quem se rá o pre si den te da 

Or dem dos Ad vo ga dos do Bra sil, Sec- 
ci o nal Ma ra nhão (OAB/MA), pa ra o 
tri ê nio 2022/2024. Com qua tro cha- 
pas no pá reo e a pou co mais de 10 dez 
di as da elei ção, de nún ci as de vi o lên- 
ci as do més ti cas con tra mu lhe res en- 
vol ven do can di da tos à OAB, in cen di- 
a ram a cam pa nha e le va ram a dis pu ta 
pa ra fo ra dos mu ros da en ti da de dos 
ad vo ga dos.

A po lê mi ca veio à to na quan do a 
ad vo ga da e ex-pre si den te da OAB Mu- 
lher do Ma ra nhão, Vi vi an Bau er, di- 
vul gou em uma re de so ci al, ví deo com 
o de poi men to de uma ad vo ga da ví ti- 
ma de vi o lên cia do més ti ca, cu jo acu- 
sa do de agres são é Wil son La cer da 
Ne to, en tão can di da to a con se lhei ro 
es ta du al. O ca so te ria ain da ou tro in- 
di ges to agra van te: a ví ti ma es ta ria 
grá vi da de Wil son La cer da à épo ca das 
agres sões.

Réu no pro ces so de nº 15391-
12.2018.8.10.0001, que tra mi ta na Jus- 
ti ça do Ma ra nhão, Wil son La cer da Ne- 
to era um dos can di da tos da Cha pa 4, 
que de sis tiu da can di da tu ra, por meio 
de No ta di vul ga da em uma de su as re- 
des so ci ais, quan do vi e ram à pú bli co 
as de nún ci as de vi o lên cia que pe sam 
con tra ele. “Pes so as que res pon dem 
pro ces sos, in clu si ve de vi o lên cia do- 
més ti ca, não po de ri am par ti ci par da 
Cha pa. Co mo é que uma pes soa que 
me agri de vai ser meu re pre sen tan te 
na OAB?”, dis se a mu lher ví ti ma das 
agres sões, que pre fe riu man ter sua 
iden ti da de sob si gi lo.

ELEIÇÃO DA OAB/MA  ESTÁ MARCADA PARA ACONTECER NA TERÇA-FEIRA, DIA 16.

A ví ti ma em ques tão era es po sa de 
Wil son Ne to e, as sim co mo o ex-ma ri- 
do agres sor, há mais de uma dé ca da, 
exer ce a ad vo ca cia. O fa to en vol ven do 
um ca sal de ad vo ga dos re a cen deu o 
aler ta so bre a na tu ra li za ção dos cri- 
mes con tra mu lhe res na so ci e da de e 
no seio de ins ti tui ções que de ve ri am 
pre zar pe lo pa pel e in te gri da de fe mi- 
ni na, co mo é o ca so da OAB, que dis- 
põe de uma co mis são es pe cí fi ca pa ra 
a va lo ri za ção da ad vo ga da e de com- 
ba te às vi o lên ci as do més ti cas. “A ca da 
qua tro mu lhe res, uma é ví ti ma de vi o- 
lên cia do més ti ca e fa mi li ar no Bra sil. 
No Ma ra nhão, in fe liz men te, den tro 
da nos sa en ti da de de clas se, per ce be- 
mos uma na tu ra li za ção des sas agres- 
sões.”, cri ti ca a ad vo ga da Vi vi an Bau- 
er.

O es cân da lo ga nhou co no ta ções 
mais drás ti cas quan do o si te Con jur, 
uma das prin ci pais re vis tas ele trô ni- 
cas do Bra sil so bre as sun tos do mun- 
do ju rí di co, expôs na ci o nal men te que 
can di da tu ras à OAB/MA fo ram con- 
tes ta das por con ta de de nún ci as de vi- 
o lên cia.

Pe sa ain da con tra a Cha pa 4, a pre- 
sen ça de ou tro can di da to que res pon-
de na Jus ti ça por cri me de vi o lên cia 
con tra mu lher.

Ca sos de vi o lên cia con tra mu lher, 
his to ri ca men te es ca mo te a dos pe la 
so ci e da de bra si lei ra, vêm ga nhan do 
mai or vi si bi li da de e os agres so res sen- 
do pu ni dos, se ja na es fe ra pe nal ou 
pe la via do cha ma do “can ce la men to” 
pú bli co.

Re cen te men te, o Bra sil in tei ro 
acom pa nhou, atô ni to, de nún ci as de 
vi o lên cia do més ti ca con tra o can tor 
Iver son de Sou za Araú jo, mais co nhe- 
ci do co mo DJ Ivis. O ar tis ta foi pre so 
no dia 14 de ju lho des se ano, após a 
di vul ga ção de ví de os on de ele apa re ce 
agre din do a ex-mu lher.

Os es cân da los de vi o lên cia con tra a 
mu lher nas elei ções da Or dem re ve- 
lam a gra vi da de do te ma, uma vez que 
po dem fi gu rar nos pa peis de agres so- 
res e agre di das, até mes mo ad vo ga dos 
e ad vo ga das, in clu si ve, com a co ni- 
vên cia de ins ti tui ções co mo a 
OAB/MA que, em te se, de ve ri am atu-
ar pa ra con ter es se ti po de cri me.

Entenda os detalhes que envolve este caso

COMISSÃO DA MULHER  E DA ADVOGADA DA OAB/MA LANÇOU NOTA,  ALEGANDO QUE  O CASO  EM QUESTÃO  SERÁ APURADO 

A Cha pa 4, da qual faz par te o ad vo- 
ga do Wil son Ne to, é en ca be ça da pe lo
te sou rei ro da OAB/MA, o ad vo ga do e
pro cu ra dor mu ni ci pal, Kaio Sa rai va.
Can di da to à pre si dên cia da Or dem
com o le ma “Pre ser var as con quis tas e
avan çar mais”, Kaio Sa rai va con ta
com apoio ir res tri to do atu al pre si- 
den te da OAB/MA, Thi a go Di az, que
des de 2015 co man da a sec ci o nal ma- 
ra nhen se da OAB.

Ape sar de tam bém ser can di da to
da Cha pa 4 – des sa vez ao car go de
Con se lhei ro Fe de ral Ti tu lar – Thi a go
Di az e a pró pria OAB/MA man ti ve- 
ram-se por lon go tem po em si lên cio
so bre as de nún ci as de vi o lên cia. En- 
tre tan to, a cam pa nha de Kaio Sa rai va
e Thi a go Di az foi es tre me ci da quan do
as de nún ci as eclo di ram nas re des so- 
ci ais. “Pre ci sa mos aca bar com a ro- 
man ti za ção des sas agres sões. Nós
não de ve mos acei tar es se ti po de re- 
pre sen ta ti vi da de den tro da nos sa en- 
ti da de de clas se”, re fle tiu Vi vi an Bau- 
er, au to ra da de nún cia. Além da de sis- 
tên cia de Wil son Ne to, a can di da tu ra
de Kaio Sa rai va sen tiu a pres são ne ga- 
ti va de mu lhe res ad vo ga das. Pa ra ‘es- 
fri ar’ o te ma, a Cha pa de Kaio Sa rai va
lan çou a cam pa nha “Sou mu lher e ad- 

vo ga da e es tou com Kaio”. Mas a in- 
ten ção de mi ni mi zar os es cân da los
não ge rou o efei to es pe ra do.

Pres si o na da, a Co mis são da Mu lher
e da Ad vo ga da da OAB de Thi a go Di az
fi nal men te lan çou No ta, na úl ti ma
ter ça-fei ra, 2, ale gan do que man tém
“com pro mis so ir res tri to em de fen der
com ve e mên cia as mu lhe res, ad vo ga- 
das ou não, de qual quer vi o lên cia, se- 
ja fí si ca, psi co ló gi ca, mo ral, se xu al ou
pa tri mo ni al”, que “a Co mis são não ti- 
nha co nhe ci men to das si tu a ções es- 
pe cí fi cas en vol ven do o ca so”, e “que
apu ra mos os ou tros ca sos apon ta dos
jun to às mu lhe res en vol vi das, (…) do
mes mo mo do afir ma ram que pos su- 
em boa re la ção com seus ex-ma ri- 
dos”.

As jus ti fi ca ti vas tar di as ir ri ta ram
de ze nas de ad vo ga das. “Qual quer in- 
dí cio de vi o lên cia con tra a mu lher de- 
ve ria ser su fi ci en te pa ra im pe dir al- 
guém de con cor rer aos car gos ins ti tu- 
ci o nais da OAB”, dis se uma ad vo ga da
nas re des so ci ais. “Que tris te za es sa
no ta… pu ra ma no bra po lí ti ca pra ten- 
tar ali vi ar a bar ra de al guns, e o pi or,
vin do de uma co mis são que te o ri ca- 
men te es ta ria com pro me ti da com o
com ba te à vi o lên cia con tra as mu lhe- 

res”, la men tou ou tra de fen so ra.
Além do pre si den te e vi ce, em ca da

elei ção da OAB do Ma ra nhão são de fi- 
ni dos 35 mem bros ti tu la res do Con se- 
lho Sec ci o nal, 35 mem bros su plen tes;
três Con se lhei ros Fe de rais e três Su- 
plen tes, cin co mem bros da Di re to ria
da Cai xa de As sis tên cia e três su plen-
tes; cin co mem bros de ca da uma das
Di re to ri as das Sub se ções de Bar ra do
Cor da, Bar rei ri nhas e Pe drei ras; da
Di re to ria e dos Con se lhos das Sub se- 
ções de Açai lân dia, Ba ca bal, Bal sas,
Ca xi as, Cha pa di nha, Co dó, Es trei to,
Gra jaú, Im pe ra triz, Pi nhei ro, Pre si- 
den te Du tra, São João dos Pa tos, San ta
Inês e Ti mon.

Es ti ma-se que a ins ti tui ção con tro- 
le cer ca de R$ 90 mi lhões/anu ais.
Com uma es tru tu ra po de ro sa, a bus ca
pe lo co man do da OAB/MA aca bou
tor nan do as elei ções da Or dem ca da
vez mais acir ra das.

Inu si ta da men te, na dis pu ta pe lo
do mí nio de uma má qui na va lo ro sa, a
cha pa apoi a da pe lo pró prio pre si den- 
te da OAB/MA, Thi a go Di az, pre fe re se
man ter neu tra e com um po si ci o na- 
men to de in di fe ren ça em re la ção a
cri mes de vi o lên cia co me ti dos por
seus pa res.

1
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3

Pa pel do STF (1)

Pa pel do STF (2)

Po der do STF (3)

“É um mons tren go que pra ti ca mo no pó -
lio”

Chei ro de zi na bre (1)

Chei ro de zi na bre (2)

A PEC do PIX
De pois de dois anos “na mo ran do” vá ri os par ti dos, o pre si den- 

te Jair Bol so na ro, fi nal men te ce deu aos en can tos do PL, por iro- 
nia, a mes ma le gen da que ce deu Jo sé Alen car pa ra vi ce nas du as
elei ções vi to ri o sas de Luiz Iná cio Lu la da Sil va. O PL já era co man- 
da do pe lo sem pre en ro la do Val de mar Cos ta Ne to. A de ci são sur- 
pre en deu o PTB de Ro ber to Jef fer son e até o PP, do mi nis tro da Ca- 
sa Ci vil, Ci ro No guei ra, que que ria tê-lo no par ti do que di vi de com
ou tras le gen das, o nú cleo do Cen trão no Con gres so. A de fi ni ção
par ti dá ria do ex-ca pi tão o em pur ra for ta le ci do pa ra a dis pu ta da
re e lei ção e po de pro vo car des man che nos par ti dos que o apoi am
no Con gres so, mas não que rem tê-lo em sua con vi vên cia.

O mo vi men to po de tam bém ocor rer no sen ti do in ver so, com
aglo me ra ção ru mo ao PL, pe la mes ma ra zão: as elei ções de 2022,
em que to dos os par la men ta res tra ba lham por um no vo man da to.
Cer ta men te que, no dia 22, quan do Bol so na ro com pa re cer à fi li a- 
ção, ha ve rá tu mul to de no vos fi li a dos, as sim co mo a de ban da da
de al guns des con ten tes. A de fi ni ção par ti dá ria de Jair Bol so na ro
trou xe no vo âni mo ao Cen trão, co man da do na Câ ma ra pe lo pre- 
si den te Arthur Li ra (PP) que co man dou, com o go ver no, a apro va- 
ção vi to ri o sa da PEC dos Pre ca tó ri os, ins tru men to de bar ga nha
nos dois sen ti dos po lí ti cos. Li be ra o go ver no pa ra dar ca lo te de R$
45 bi lhões nos cre do res de pre ca tó ri os e abre a cai xa do es can da- 
lo so or ça men to se cre to aos par la men ta res apoi a do res da PEC.

Foi uma ne go ci a ção du ra, mas bem su ce di da. O que foi acer ta- 
do, só Deus sa be rá, ou se o STF de ci dir ir fun do no im bró glio, tra- 
zen do à luz do dia e que é fei to às es con di das com o di nhei ro pú- 
bli co, cu ja so ma ul tra pas sa R$ 14 bi lhões em emen das. No ca so da
PEC, o go ver no te rá R$ 90 bi lhões pa ra cus te ar o Au xí lio Bra sil em
2022 e dei xar no vá cuo os cre do res de R$ 40 bi lhões em pre ca tó ri- 
os. É a sín te se da má xi ma “de vo não ne go, pa go quan do qui ser”. O
mes mo Con gres so que apro vou a PEC que cri ou o or ça men to se- 
cre to é o mes mo que ne go ci ou as li be ra ções de R$ 2,3 bi lhões em
tro ca do vo to pa ra apro var a PEC dos Pre ca tó ri os, dan do ain da
car ta bran ca pa ra o go ver no fu rar o te to fis cal.

Com tu do que ocor reu na Câ ma ra, a PEC dos Pre ca tó ri os ain da
têm pe la fren te o hu mor dos se na do res em dois tur nos e o STF,
que já man dou sus pen der o es can da lo so pa ga men to das emen- 
das às es con di das. A PEC Atro pe la leis or ça men tá ri as e dei xa com
os mi nis tros e con gres sis tas, o cri té rio de on de e co mo apli car os
bi lhões. O di re ci o na men to do di nhei ro não é pú bli cos, as sim co- 
mo a dis tri bui ção não tem si do igua li tá ria en tre os con gres sis tas,
evi den ci an do um in te res se elei to ral do go ver no. Con tu do, Bol so- 
na ro tem uma po de ro sa fer ra men ta po lí ti ca-elei to ral: o Au xí lio
Bra sil, de R$ 400 em 2022, no lu gar do Bol sa Fa mí lia, que gi ra va em
tor no de R$ 180 por pes soa. Ele ga nhou Pix elei to ral ili mi ta do.

 

Pa ra Flá vio Di no, ex-juiz fe de ral e pro fes sor de Di rei to Cons ti- 
tu ci o nal li cen ci a do, a PEC dos Pre ca tó ri os, se apro va da no Se na- 
do, é a pró xi ma con tro vér sia cons ti tu ci o nal que se rá sub me ti da
ao STF. Mes mo di an te da gri ta ria do Cen trão na Câ ma ra.

O go ver na dor do PSB en ten de que o me lhor se ria evi tar mais
es sa con fu são que só au men ta in se gu ran ça ju rí di ca, ins ta bi li da de
po lí ti ca e de sen ten di men to en tre os Po de res. O pre si den te do Se- 
na do, Ro dri go Pa che co si na li za não ter pres sa em agen dar a ma té- 
ria.

Nun ca é tar de pa ra lem brar a in com pa ti bi li da de da ges tão às
es cu ras do di nhei ro pú bli co e o or ça men to se cre to. A trans pa rên- 
cia é a al ma da go ver nan ça e an tí do to da cor rup ção. Em bo ra o
Cen trão es bra ve je, mas é de ver do STF, co lo car or dem no ga li- 
nhei ro.

 

Do pre si den te Jair Bol so na ro em no va de fe sa da pri va ti za ção
da Pe tro bras, ou pe lo me nos par te de la.

 
É es tra nhís si mo que jus to ago ra, quan do a re e lei ção de

Bol so na ro pa re ce ca da vez mais com pli ca da, o TRF-1
de ci da re a brir o ca so da fa ca da de 2018, pa ra ten tar in- 

ves ti gar se ha via ou não um man dan te do cri me — e se
era al guém de es quer da.

 
O Ca so da Fa ca da con tra Jair Bol so na ro já foi en cer ra do

du as ve zes. O agres sor, Adé lio Bis po, de ve ria ser ab sol- 
vi do por ser um do en te men tal que agiu so zi nho. Na

épo ca, Bol so na ro foi elei to, trans for ma do em már tir e
um “mi to” pro te gi do por Deus.

 
A fi li a ção do pre si den te Jair Bol so na ro no PL, con tro la- 

do no Ma ra nhão por Jo si mar do Ma ra nhão zi nho, se rá
uma adu ba ção do pro je to de le, de dis pu tar o go ver no

em 2022. De que bra, es va zia Edi val do Ho lan da Jr e cau- 
sa apre en são em Ro ber to Ro cha – ca so não si ga o ami gão

no PL.

A no va vo ta ção da PEC dos Pre ca tó ri os, apro va da por 323 vo tos
con tra 172, mos trou a ba gun ça par ti dá ria no Bra sil e dei xou o elei- 
tor ain da mais con fu so quem ven deu e quem não ven deu o vo to.
Vol tou a cha mar aten ção a po si ção do PDT e do PSB na en cren ca.

No 1º tur no, o PDT do Car los Lu pi ce deu 15 vo tos fa vo rá veis ao
go ver no, que ven ceu por ape nas qua tro. No 2º tur no, a di re ção re- 
ver teu 10. Já no PSB, do de pu ta do Bi ra do Pin da ré bri gou em vão.
Dos 10, ape nas um saiu da “re be lião” no 2º tur no.

São Luís, quinta-feira, 11 de novembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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E D I T O R I A L: o Brasil de volta aos trilhos
O Bra sil vis to sob o as pec to da fra- 

gi li da de que pres si o na a in fra es tru tu- 
ra dos trans por tes de car ga e pas sa- 
gei ros se re ve la um país vul ne rá vel
de vi do à adi a da re dis cus são e en fren- 
ta men to da op ção fei ta dé ca das atrás
pe lo mo dal ro do viá rio ca ro e im pac- 
ta do por des gas te nas es tra das.

Sis te ma que es ban ja efi ci ên cia e
tem van ta gens na bus ca do me nor
im pac to am bi en tal em na ções de sen- 
vol vi das co mo os Es ta dos Uni dos, as
fer ro vi as ga nha ram im por tân cia re- 
cen te nas po lí ti cas do Mi nis té rio da
In fra es tru tu ra, após a cri a ção do Mar- 
co Le gal das Fer ro vi as, con jun to de re- 
gras ain da po lê mi co, em bo ra pos sa
des tra var in ves ti men tos, ao abrir ca- 
mi nho pa ra a ini ci a ti va pri va da. Con- 
tu do, per sis tem as raí zes do pro ble ma
e a fal ta de uma po lí ti ca ar ro ja da nes- 
sa área. A par ti ci pa ção in sig ni fi can te
do Bra sil no ran king do trans por te fer- 
ro viá rio no mun do, em es pe ci al di an- 
te da ex ten são de seu ter ri tó rio e do
ta ma nho de sua po pu la ção, ex põe
não só a in ca pa ci da de his tó ri ca do
país de in ves tir nas fer ro vi as. Não se
bus ca es sa al ter na ti va co mo po lí ti ca
pú bli ca com ho ri zon te que ofe re ça al- 
gu ma in de pen dên cia do trans por te
ro do viá rio e de su as im pli ca ções, a
exem plo do que se vê, ago ra, na in fla- 
ção dos de ri va dos do pe tró leo.

Com cer ca de 29 mil quilô me tros
de li nhas fér re as, o Bra sil per de pa ra a
vi zi nha Ar gen ti na, on de os her ma nos
es tru tu ra ram 36,9 mil km de ma lha

fer ro viá ria. A ma lha bra si lei ra es tá
con cen tra da nas re giões Sul, Su des te
e Nor des te e aten de par te do Cen tro-
Oes te e Nor te do país. Des se to tal, cer- 
ca de 28 mil km fo ram pri va ti za dos.
Os EUA cons truí ram qua se 300 mil
quilô me tros de tri lhos, se gui dos da
Chi na, com cer ca de 127 mil km de vi- 
as fér re as.

Es pe ci a lis tas têm in sis ti do nos atri- 
bu tos da ma lha fer ro viá ria, em meio
ao ce ná rio de ins ta bi li da de, co mo po- 
lí ti ca de trans por te ca da vez mais usa- 
da por paí ses de gran des di men sões
ter ri to ri ais co mo o Bra sil e que es tão
se me xen do no sen ti do de re du zir
gas tos com lo gís ti ca. O mo dal fer ro- 
viá rio é re co nhe ci do no mun do por
sua com pe ti ti vi da de de vi do à pos si bi- 
li da de de trans por tar gran de quan ti- 
da de de car ga por lon gas dis tân ci as 
—  van ta gem fi nan cei ra so bre as ro- 
do vi as —, com efi ci ên cia ener gé ti ca
ele va da, in clu si ve o de sen vol vi men to
de mo der nas tra ções elé tri cas, e seu
bai xo im pac to am bi en tal. 

Es tu do fei to pe la Co nab in di ca que,
do to tal das per das de grãos no país,
21,67% ocor rem no trans por te ro do- 
viá rio en tre a fa zen da e os ar ma zéns;
13,31% nas ro do vi as em ge ral; 8,24%
no trans por te mul ti mo dal fer ro viá rio;
1,62% no hi dro viá rio; e 9,04% nos
por tos. A de pen dên cia do Bra sil em
re la ção ao sis te ma ro do viá rio cus tou
ao país ao re dor de R$ 15,9 bi lhões
com a pa ra li sa ção das es tra das du ran- 
te 11 di as de maio de 2018, de vi do à

gre ve dos ca mi nho nei ros. Fo ram bi-
lhões des per di ça dos em ali men tos
de te ri o ra dos, pre juí zo com a que da
da pro du ção in dus tri al e ar re ca da ção,
mas os bi lhões des per di ça dos não
ser vi ram de li ção.

Lan ça do há pou co mais de dois
me ses, o Mar co Le gal das Fer ro vi as,
se gun do o Mi nis té rio da In fra es tru tu-
ra, reú ne 23 pe di dos pa ra cri a ção de
tre chos fer ro viá ri os por meio do me- 
ca nis mo da au to ri za ção fe de ral, que
so mam mais de R$ 81 bi lhões em 12
es ta dos, uma vez apro va dos, den tro
do cha ma do Pro gra ma Pro Tri lhos.
Des se to tal de so li ci ta ções, Mi nas Ge- 
rais po de ser be ne fi ci a da por seis pro-
je tos que pas sa rão em ter ras do es ta- 
do, to ta li zan do 3.2 mil km de no vos
tri lhos. A Agên cia Na ci o nal de Trans- 
por tes Ter res tres (ANTT) já ava li ou a
vi a bi li da de de 19 pro pos tas, com ba se
na res tan te da ma lha fer ro viá ria fe de- 
ral im plan ta da ou ou tor ga da. São pro- 
je tos que to ta li zam 7,5 mil km de tri-
lhos em 14 es ta dos. 

Co mo qual quer in ves ti men to pri-
va do, é pre ci so que es ses re cur sos sai- 
am do pa pel, num am bi en te po lí ti co e
econô mi co que não se rá o da ins ta bi- 
li da de vi vi da ho je no Bra sil, pa ra en- 
tão ser co me mo ra dos. Da dos do Mi- 
nis té rio da In fra es tru tu ra mos tram
que as fer ro vi as re pre sen tam so men te
15% dos mei os de trans por te. Es ti ma-
se que um ter ço de to da a ma lha exis-
ten te es tá oci o sa e en fren ta de te ri o ra-
ção de tri lhos pe la ação do tem po.

Sem saudosismo, mas com saudade

Eram cha ma das ban cas de jor nais e re vis- 
tas. Quem gos ta va de ler o tex to im pres so, se
não com pras se o jor nal de sua pre fe rên cia
com o jor na lei ro, te ria que se so cor rer das
ban cas, que fi ca vam lo ca li za das em al guns
pon tos da ci da de: Pra ça João Lis boa, De o do- 
ro, Mon te Cas te lo, Pra ça do Ce mi té rio, de- 
pois, com o pas sar do tem po, e a ex pres sar os
sen ti men tos da que les que es tão em des can- 
so eter no, Pra ça da Sau da de. Ti ve uma boa
par te da mi nha em vi da em jor nal. Das ofi ci- 
nas, re vi são e na re por ta gem. An tes de co- 
nhe cer as téc ni cas avan ça das pa ra épo ca,
ho je ru di men ta res, de fa zer jor nal, fo ra um
ga ro to en car re ga do de fi car na ja ne la aguar- 
dan do a pas sa gem do jor na lei ro, que des- 
pon ta va no al to da Be li ra, a anun ci ar as
man che tes do dia, com o ob je ti vo, ain da que
de um mar ke ting ora li za do, pe la for ça do seu
gri to e in sis tên cia na re pe ti ção, du ran te o
seu tra je to, ven der o pro du to, a no tí cia
quen te, mas ti ga da pe lo re pór ter e es ti li za da
em al gu mas re da ções. Quem ma tou quem.
Co mo ma tou. Por que ma tou. De ta lhes do
cri me que eram da dos pe lo jor nal, a par tir da
pri mei ra pá gi na, mo der na men te de no mi- 
na da, nu ma ou tra lin gua gem téc ni ca, de ca- 
pa. Es sa pri mei ra pá gi na sem pre foi a úl ti ma
a ser fei ta. Até por que po dia ha ver al go mais
atra en te e in te res san te, que pu des se ser a
man che te, ou uma cha ma da de des ta que a
atrair o lei tor ávi do por no tí ci as es ca bro sas
ou sen sa ci o na lis tas, que sem pre con tri buí- 
ram pa ra o es go ta men to da edi ção, às ve zes,
mas nem sem pre, ha ven do ne ces si da de de
uma se gun da ti ra gem.

Nes se sem sau do sis mo, mas com sau da- 
de, des de me ni no con vi vi com a lei tu ra do

jor nal im pres so, ora da ja ne la, aguar dan do a
pas sa gem do tra di ci o nal jor na lei ro até mais
adi an te quan do tam bém, por for ça da ne- 
ces si da de e da vi da, con tri bui pa ra que os
jor nais che gas sem às ban cas, ou às mãos do
ven de dor am bu lan te, uma es pé cie de mas- 
ca te da no tí cia, que fa zia sua ca mi nha da de
bair ro em bair ro e de rua em rua, pa ra le var a
no tí cia quen ti nha, es miu ça da, de ta lha da,
ao lei tor se qui o so de co nhe cer fa tos e após
co men tar em de ta lhes cri a ti vos com o vi zi- 
nho.Era as sim, sem sau do sis mo, mas com
sau da de. Era as sim, sem sau do sis mo, mas
com sau da de.

Bem an tes de ter ou tras ban cas na Pra ça
João Lis boa, ha via a de Mes si as Pe ru sa (creio
que é es se seu no me, pois era co nhe ci do co- 
mo um gran de dan ça ri no de ga fi ei ra, mui tas
ve zes fa zen do gran des de mons tra ções do
seu ta len to na bo a te Be la Vis ta, na fa mo sa
Rua 28, freqüen ta da pe la eli te des ta co lo ni al
e amo ro sa ci da de, de mui tos amo res, in clu- 
si ve os clan des ti nos). Mas vol te mos à ban ca
do Mes si as.

Abri go ve lho, mor to re cen te men te pe la
re vi ta li za ção. Noi te aden tro. Mui tos to man- 
do o seu ca fe zi nho e con ver san do a aguar da- 
rem pa ci en te men te a che ga da dos jor nais do
Rio – Glo bo, Úl ti ma Ho ra, Cor reio da Ma nhã,
Es ta dão (SP) e JB. Por vol ta das 11 ho ras da
noi te, o Hi ron del le pas sa va na sua tra je tó ria
pa ra o ae ro por to Cu nha Ma cha do. O som do
seu pos san te mo tor era bem ca rac te rís ti co e
lo go iden ti fi ca do por to dos. Era ele, o Her- 
mes men sa gei ro de uma épo ca, com as no vi- 
da des de uma lei tu ra di fe ren ci a da, em que
se des ta ca vam os ca der nos so bre es por te e
cul tu ra, além das no tí ci as do ou tro mun do,
ain da des co nhe ci do na sua in te gri da de pa ra
mui tos, que ape nas ou vi am fa lar.

Em pou co tem po, os jor nais es ta vam na
ban ca do Mes si as, bem ao la do do ci ne ma

Roxy, es qui na com a Rua Gran de, nas ime di- 
a ções do abri go ve lho, on de al gu mas ve zes vi
o po e ta Ban dei ra Tri bu zi e ou tros in te lec tu- 
ais e jor na lis tas na es pe ra das no tí ci as des ses
veí cu los de co mu ni ca ção im pres so e ain da,
quer quei ram os mo der nis tas ou não, ne ces-
sá ri os, pa ra que se pos sa fa zer uma lei tu ra
re fle xi va so bre as ques tões que são ob je to
das mais va ri a das no tí ci as, que o jor na lis ta
tem o po der e o dom de trans mi tir. Lem bro,
quan do fui re pór ter do Diá rio de No tí cia do
Rio de Ja nei ro, e ain da um fo ca, fui en car re- 
ga do pe lo se cre tá rio pa ra co brir uma en tre- 
vis ta que se ria da da pe lo fa mo so pi a nis ta
Jac ques Klein e o ma es tro Isa ac
Karabtchevsky, a ser da da na Sa la Ce cí lia
Mei re les, na La pa. E o se cre tá rio re co men-
da va que es sa re por ta gem iria ser pu bli ca da
no ca der no es pe ci al, que tra ta va de ar te clás-
si ca, cu jo mai or in te res se era da con des sa,
do no do jor nal. Fui, pre o cu pa do. Dois as tros
in ter na ci o nais da mú si ca clás si ca, que iri am
se sub me ter às per gun tas de re pór te res se to- 
ris tas de to dos os jor nais do país. Fi quei na
de fen si va. As per gun tas eram fei tas e eu ano-
ta va as res pos tas. Che gan do à re da ção, fui,
com to do o cui da do, ela bo rar o tex to. Pa re ce
que deu cer to. Até ho je não re ce bi qual quer
re cla ma ção, mes mo por que os jor nais ti-
nham co pi des ques, que re bus ca vam edi to- 
ri al men te à no tí cia.

Sem sau do sis mo, mas sau da de, as ban cas
de jor nais e re vis tas es tão de sa pa re cen do e
pas san do a ven der ou tros pro du tos: pi co lés,
bom bons, san duí ches etc. Os an ti gos jor na- 
lei ros de ve ri am e de vem vol tar. Se ria es ta a
gran de no vi da de, pa ra dar, quem sa be, um
char me di fe ren te a es se mun do da vir tu a li- 
da de. Pe lo me nos, se ria da da uma mis são a
es ses ga ro tos e mui tos pais de fa mí lia que es-
tão no mun do do sem ei ra nem bei ra. É uma
su ges tão, an tes que tu do aca be.

MÁR CIA MI LE NA GAL DEZ
Dou to ra em His tó ria e Pro fes so ra da Uni ver si da de Es ta du al
do Ma ra nhão

Ma rí lia Men don ça:
ex pe ri ên cia fe mi ni na
na mú si ca po pu lar

Sou e se rei fã de Ma rí lia Men don ça. O ál bum “Ma rí lia
Men don ça ao Vi vo” (2016), pri mei ro de la que ou vi e pa- 
ra mim um dos me lho res da mú si ca bra si lei ra, me im- 
pac tou ime di a ta men te. Eu o ou vi na noi te de São Luis,
no bair ro do An ge lim, re du to de tra ba lha do res e tra ba- 
lha do ras, em meio ao fo go cru za do de mú si cas dos ba- 
res. Nin guém ha via can ta do o fe mi ni no co mo ela: nem
Ro ber ta Mi ran da, em uma ver são clás si ca do Ser ta ne jo,
nem Chi co Bu ar que, com seu li ris mo em pro fun di da de.

Em Ma rí lia Men don ça o fe mi ni no jor ra va sem me di a- 
ções, nem in ter di ções. Afluíam nas su as le tras os di ver- 
sos per so na gens fe mi ni nos nos amo res pos sí veis: a mu- 
lher traí da, a aman te, a pros ti tu ta, a autô no ma, o fe mi- 
ni no nas su as com pe ti ções, e nas su brep tí ci as for mas de
so ro ri da de re al.

 
Mais do que a so frên cia, ela can tou a ex pe ri ên cia fe- 

mi ni na, as re la ções de gê ne ro no amor, no se xo, no de sa- 
mor, na trai ção. E foi ou vi da pe la mas sa, por que con se- 
guiu tra du zir mui tas de su as do res e de seus go zos co ti- 
di a nos.

 
Sua obra é uni ver sal. Na sua mú si ca ca bi am mu lhe res

bran cas e pre tas, ri cas e po bres, ca sa das e sol tei ras,
apai xo na das e do nas de si.

Tal vez is so tu do in co mo de quem não é li do ou não
con se gue, de fa to, che gar per to da que les que ele gem co- 
mo ob je to de es tu do.

 

Ma rí lia Men don ça foi um lu xo e um

con so lo pa ra o Bra sil em tem pos tão

som bri os.

 
Gra ta pe lo li ris mo e sa ga ci da de de sua obra ma gis tral.
E não pos so dei xar de di zer que a ima gem da jo vem

can to ra gor di nha de ca be lo ca che a do, can tan do a fe li ci- 
da de clan des ti na em “Sen ti men to Lou co” igual men te
me con quis tou à pri mei ra vis ta.

 
Mais be la que ela, só sua obra. Vo cê foi ge ni al, gi gan te,

ci rúr gi ca, Ma rí lia Men don ça.
 
Cla ro que meus fa mi li a res, amig@s, mas tam bém,

ori en tand@s e alun@s sem pre me ou vi ram fa lar de la, do
seu ta len to e ori gi na li da de.

São Luís, quinta-feira, 11 de novembro de 2021
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Centenas de migrantes estão encurralados na fronteira entre a Bielorrússia e Polônia,
perto de Kuznica Bialostocka.

De on de es ses mi gran tes che gam

Por que a UE acu sa Be la rus?

Co mo a Polô nia re a ge?

A Rús sia é uma so lu ção ou um pro ble -
ma?

EMERGÊNCIA HUMANITÁRIA

Entenda a crise migratória
na fronteira  bielorrussa

A che ga da de cen te nas de mi gran- 
tes à fron tei ra en tre a Polô nia e Be la- 
rus cau sou uma cri se di plo má ti ca en- 
tre os dois paí ses e pre o cu pa a Eu ro- 
pa.

Mi lha res de mi gran tes que de se jam
en trar na União Eu ro peia (UE) es tão
blo que a dos nos 400 quilô me tros de
fron tei ra que Be la rus e Polô nia com- 
par ti lham, 2 mil de les em um acam- 
pa men to im pro vi sa do em fren te à ci- 
da de po lo ne sa de Kuz ni ca.

En tre os mi gran tes há mu lhe res e
cri an ças que vi vem mal e em con di- 
ções mui to di fí ceis. À noi te, as tem pe- 
ra tu ras ca em abai xo de ze ro graus
Cel sius. Se gun do as au to ri da des po lo- 
ne sas, hou ve gru pos que ten ta ram
for çar a pas sa gem em vá ri os pon tos
da fron tei ra na ter ça-fei ra.

Nas úl ti mas se ma nas, pe lo me nos
10 pes so as mor re ram, se te de las em
ter ri tó rio po lo nês, en quan to ten ta- 
vam cru zar a fron tei ra, de acor do com
o jor nal Ga ze ta Wyborcza.

São pes so as que fu gi ram de con fli- 
tos e da mi sé ria no Ori en te Mé dio e na
Áfri ca. Gran de par te de les são cur dos
do nor te do Ira que. Nos úl ti mos três
me ses, 1.600 pes so as vi e ram do Cur- 
dis tão ira qui a no pa ra Be la rus, gra ças
a um vis to de tu ris ta, de acor do com a
As so ci a ção de Re fu gi a dos do Cur dis- 
tão.

Tam bém há sí ri os que que rem dei- 
xar pa ra trás um país de vas ta do por
mais de 10 anos de guer ra.

Uma po lo ne sa que es tá aju dan do
mi gran tes na área ga ran tiu à AFP que
há ie me ni tas, mar fi nen ses e até cu ba- 
nos no gru po.

Bru xe las acu sa o pre si den te Ale- 
xan der Lu kashen ko, que go ver na com
mão de fer ro des de 1994, de ter or ga- 
ni za do a cri se mi gra tó ria pa ra se vin- 
gar das san ções in ter na ci o nais con tra
ele.

As san ções fo ram im pos tas após
sua po lê mi ca vi tó ria nas ur nas em
2020, que foi se gui da por mas si vas
ma ni fes ta ções re pri mi das com vi o- 
lên cia. Lu kashen ko ne ga. No en tan to,
no fi nal de maio, ele aler tou os eu ro- 
peus que seu país não iria mais im pe- 
dir “vi ci a dos em dro gas e mi gran tes”
que que rem ir pa ra a Eu ro pa.

A Polô nia acu sa Be la rus de con ce- 
der vis tos de trân si to a mi gran tes de
vá ri os paí ses pa ra di re ci o ná-los à
fron tei ra e até mes mo aju dá-los com
fer ra men tas pa ra cor tar a cer ca.

Var só via de nun cia um “ata que” de
Minsk e im plan tou 15.000 sol da dos
na fron tei ra. Tam bém impôs o es ta do
de emer gên cia na área de fron tei ra e
au to ri zou os sol da dos a re pe lir os mi-
gran tes.

Ou tra ques tão im por tan te nes ta
cri se é a co o pe ra ção en tre a Polô nia e
a União Eu ro peia, cu jas re la ções são
ten sas. Bru xe las de mons trou re cen te- 
men te a sua pre o cu pa ção com a si tu- 
a ção do Es ta do de di rei to nes te país-
mem bro.

O pre si den te do Con se lho Eu ro-
peu, Char les Mi chel, vi a jou nes ta
quar ta-fei ra a Var só via pa ra se en con- 
trar com o pri mei ro-mi nis tro Ma teusz
Mo rawi ec ki.

Acu sa da pe la Polô nia de or ques trar
es ta cri se, a Rús sia por en quan to op- 
tou pe la dis cri ção.A UE e a Ale ma nha
pe di ram ho je ao pre si den te rus so,
Vla di mir Pu tin, ci en te de sua in fluên- 
cia em Be la rus, que in ter vi es se pa ra
aca bar com a cri se.

O re gi me de Lu kashen ko, en fra- 
que ci do por san ções, de pen de for te- 
men te do apoio fi nan cei ro, po lí ti co e
mi li tar da Rús sia. Mas Pu tin, que lu ta
há me ses pa ra fa zer com que a Ale ma- 
nha ini cie um no vo ga so du to, se li mi- 
tou a pe dir um diá lo go.

As au to ri da des rus sas tam bém pe-
di ram à Eu ro pa que aju das se fi nan-
cei ra men te Be la rus pa ra que se ja ca-
paz de cui dar dos mi gran tes.

BIODIVERSIDADE

Observatório Amazônico terá base de dados de 8 países

A OTCA LANÇOU UM CENTRO DE REFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE BIODIVERSIDADE  PARA AUXILIAR PESQUISAS E ANÁLISES.

A Or ga ni za ção do Tra ta do de Co o- 
pe ra ção Amazô ni ca (OT CA) lan çou
nes ta quar ta-fei ra (10) o Ob ser va tó rio
Re gi o nal Amazô ni co (ORA), um cen- 
tro de re fe rên cia de in for ma ções so- 
bre bi o di ver si da de, re cur sos na tu rais,
fau na, flo res tas e po vos da Amazô nia.

A ideia é usar a es tru tu ra pa ra au xi- 
li ar no de sen vol vi men to de pes qui sas
e aná li ses so bre re cur sos e so bre a so- 
ci o di ver si da de da re gião amazô ni ca,
de for ma a con tri buir pa ra pro ces sos
de for mu la ção de po lí ti cas pú bli cas e
de to ma da de de ci sões dos oi to paí ses
in te gran tes da OT CA – Bo lí via, Bra sil,
Colôm bia, Equa dor, Gui a na, Pe ru, Su- 
ri na me e Ve ne zu e la.

O ob ser va tó rio con tém um acer vo
de da dos ta bu la dos, ma pas, con teú- 
dos ge or re fe ren ci a dos, ma te ri al mul- 
ti mí dia, do cu men tos ofi ci ais, le gis la- 
ções e pu bli ca ções aca dê mi cas oriun- 
dos de fon tes ofi ci ais de paí ses-mem- 
bros e de ou tras ins ti tui ções que ge- 
rem in for ma ções so bre a Amazô nia. O
aces so à fer ra men ta é li vre tan to em
am bi en te on li ne co mo nas ins ta la- 
ções fí si cas, lo ca li za da na se de da OC- 
TA em Bra sí lia.

“O ob ser va tó rio já era um de se jo
des ses paí ses há 43 anos, di an te da
ne ces si da de de se de sen vol ver um sis- 
te ma e me ca nis mos de co o pe ra ção

por meio de da dos e in for ma ções”, diz
a se cre tá ria-ge ral da OT CA, Ale xan dra
Mo rei ra.

Se gun do Ale xan dra, a ini ci a ti va fa- 
vo re ce rá a to ma da de de ci sões pa ra
po lí ti cas pú bli cas mais res pon sá veis e
in te li gen tes. “Se re mos fer ra men ta pa- 
ra po lí ti cas pú bli cas pa ra ca da um dos
paí ses-mem bros. Es pe ra mos de sen- 
vol ver so lu ções ino va do ras e es ca lá- 
veis pa ra a ges tão dos re cur sos na tu- 
rais”, afir mou.

En tre as ins ti tui ções bra si lei ras que
com par ti lha rão pe lo me nos 510 ba ses
de da dos es tá o La bo ra tó rio de Pro du- 
tos Flo res tais do Ser vi ço Flo res tal Bra- 
si lei ro; o Ins ti tu to Bra si lei ro de Meio
Am bi en te e Re cur sos Na tu rais Re no- 
vá veis (Iba ma); o Ins ti tu to Na ci o nal
de Pes qui sas Es pa ci ais (In pe); Ins ti tu- 
to Na ci o nal de Pes qui sas da Amazô- 
nia (IN PA) e Mi nis té rio de Ci ên cia,
Tec no lo gia e Ino va ções.

O Equa dor dis po ni bi li za rá ba ses de
da dos do Mi nis té rio do Am bi en te,
Água e Tran si ção Eco ló gi ca. Já a Gui a- 
na en vi a rá in for ma ções so bre ex por- 
ta ção de es pé ci es ob ti das que se rão
dis po ni bi li za das por meio da Co mis- 
são de Con ser va ção e Ges tão da Vi da
Sil ves tre . Tam bém con tri bui rão com
su as ba ses de da dos o Mi nis té rio do
Am bi en te do Pe ru e o Ser vi ço Na ci o- 

nal Flo res tal e de Fau na Sil ves tre e o
Ins ti tu to de In ves ti ga ções da Amazô- 
nia Pe ru a na.

De acor do com a OT CA, o ob ser va-
tó rio te rá uma Sa la de Si tu a ção, que
abri ga rá a Re de Hi dro ló gi ca Amazô ni-
ca e a Re de de Mo ni to ra men to da
Qua li da de da Água, além de dis po ni- 
bi li zar da dos re la ti vos a re cur sos hí-
dri cos e even tos crí ti cos. As in for ma-
ções se rão dis se mi na das por meio de
uma pla ta for ma tec no ló gi ca.

Me lho rar o mo ni to ra men to da re- 
gu la men ta ção do co mér cio in ter na ci- 
o nal de plan tas e de ani mais sil ves tres
é um dos ob je ti vos que Sch ro e der
des ta cou na ce rimô nia de lan ça men- 
to do ob ser va tó rio. A ini ci a ti va vi sa
ain da à im ple men ta ção de um sis te-
ma li cen ci a men to ele trô ni co pa ra o
co mér cio das es pé ci es co ber tas pe los
acor dos.

O em bai xa dor da Ale ma nha no
Bra sil, Hei ko Thoms, res sal tou a im- 
por tân cia do ob ser va tó rio pa ra a
“con ser va ção e ma ne jo das flo res tas e
da bi o di ver si da de pa ra po vos in dí ge- 
nas e co mu ni da des lo cais, na ges tão
de re cur sos e pro te ção de co nhe ci- 
men tos tra di ci o nais; a ges tão in te gra-
da e o uso sus ten tá vel de re cur sos hí-
dri cos de for ma es tra té gi ca”.

NOVO BALANÇO

Explosão em Serra
Leoa deixa 131 mortos

 PESSOAS MORRERAM APÓS EXPLOSÃO DE CAMINHÃO-TANQUE

A ex plo são de um ca mi nhão-tan que na se ma na pas- 
sa da em Ser ra Le oa dei xou 131 mor tos, de acor do com
um no vo ba lan ço pu bli ca do nes ta quar ta-fei ra.

“O sal do au men tou pa ra 131 e 63 pes so as per ma ne- 
cem hos pi ta li za das”, dis se à AFP La ma ra na L. Bah, che fe
de co mu ni ca ções da Agên cia Na ci o nal de Ge ren ci a- 
men to de De sas tres (ND MA).

A pre si dên cia de Ser ra Le oa anun ci ou uma ce rimô nia
nes ta quar ta pa ra mar car o fim do pe río do de lu to na ci o- 
nal de três di as anun ci a do no do min go pe lo che fe de Es- 
ta do, Ju lius Ma a da Bio.

A tra gé dia ocor reu na sex ta-fei ra,

quan do um ca mi nhão-tan que

atin gi do por ou tro ca mi nhão em

um pos to de ga so li na ex plo diu em

uma área in dus tri al da ca pi tal,

Fre e town.

Tes te mu nhas dis se ram que a mai o ria das ví ti mas
eram ven de do res am bu lan tes e mo to ci clis tas que fo ram
pe gos pe las cha mas en quan to ten ta vam co le tar o com- 
bus tí vel que va za va do ca mi nhão-tan que.

Ser ra Le oa, uma ex-colô nia bri tâ ni ca de 7,5 mi lhões
de ha bi tan tes, é um dos paí ses mais po bres do mun do,
ape sar de seu so lo ri co em di a man tes.

PAÍSES MAIS POLUENTES

China anuncia acordo
climático com os EUA

OS DOIS SÃO PRINCIPAIS EMISSORES DE GASES ESTUFA.

A Chi na che gou a um acor do com os Es ta dos Uni dos
pa ra “for ta le cer a ação cli má ti ca”, dis se o en vi a do es pe- 
ci al chi nês pa ra o cli ma, Xie Zhe nhua, na COP26 em
Glas gow. “Am bas as par tes re co nhe cem que há uma la- 
cu na en tre os es for ços atu ais e os ob je ti vos do Acor do de
Pa ris, por is so va mos re for çar em con jun to a ação cli má- 
ti ca”, dis se o fun ci o ná rio em en tre vis ta co le ti va du ran te
a con fe rên cia so bre mu dan ça cli má ti ca.

Chi na e Es ta dos Uni dos são os dois prin ci pais emis- 
so res de ga ses de efei to es tu fa, res pon sá veis pe lo aque- 
ci men to glo bal. Jun tos, emi tem cer ca de 40% do to tal.

Xi ex pli cou que o acor do in clui “pla nos con cre tos” ao
lon go des ta dé ca da, e que Pe quim e Washing ton es tão
em pe nha dos em “tra ba lhar pa ra fi na li zar o có di go de
re gras” do Acor do de Pa ris de 2015, um dos ob je ti vos das
ne go ci a ções em Glas gow.

 “Chi na e Es ta dos Uni dos, as du as su per po tên ci as
mun di ais, têm que as su mir a res pon sa bi li da de de tra ba- 
lhar jun to com ou tras par tes no com ba te às mu dan ças
cli má ti cas”, acres cen tou. Am bos os paí ses es ta be le ce- 
ram um gru po de tra ba lho con jun to so bre o as sun to,
dis se ele.

Xie ga ran tiu que es te no vo pla no con jun to, uma no vi- 
da de ines pe ra da em Glas gow, foi exe cu ta do após 30 reu- 
niões vir tu ais du ran te 10 me ses.

Após o anún cio, o se cre tá rio-ge ral da ONU, An to nio
Gu ter res, elo gi ou o “acor do de ho je en tre a Chi na e os
Es ta dos Uni dos pa ra tra ba lhar jun tos pa ra to mar me di- 
das cli má ti cas mais am bi ci o sas du ran te es ta dé ca da”
Ele en fa ti zou no Twit ter que en fren tar a “cri se cli má ti ca
re quer co la bo ra ção e so li da ri e da de in ter na ci o nal”.

São Luís, quinta-feira, 11 de novembro de 2021
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São Luís, 9 de novembro de 2021

Arthur Baldez Silva.
Pregoeiro da ALEMA

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO – ALEMA torna público que 

realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, no dia 25 de novembro às 09:30h, pelo sitio 

www.comprasnet.gov.br/compras/pt-br/ para “Aquisição de sistema Nobreak para proteção contra 

as constantes instabilidades na queda de energia elétrica existentes nos estúdios de gravações e sala 

de equipamentos de transmissão da tv assembleia, conforme características e condições no Termo 

de Referência”. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sítios www.com-

prasnet.gov.br/compras/pt-br/ e www.al.ma.leg.br no link Licitações, podendo ainda ser adquirido 

gratuitamente na CPL/ALEMA, localizada na avenida jerônimo de Albuquerque, Terreo – Palacio 

Manuel Beckman, através da apresentação de dispositivo de armazenagem eletrônica (cd, pen 

drive, etc.), durante os dias úteis, das 08:00 às 14:00.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021-CPL/AL 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2352/2021-ALEMA

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
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MUNICÍPIO DE ARARI-ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO

CNPJ nº 06.242.846/0001-14
Av. Dr. João da Silva Lima, s/n°, Centro, Cep 65.480-000, Telefone: (98) 3453-1140

PREFEITURA DE ARARI-MA

O MUNICÍPIO DE ARARI/MA, através da Secretaria Municipal de Educação, torna público 
aos interessados, a Chamada Pública N° 002/2021, para aquisição de gêneros alimentícios 
da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento 
do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. O recebimento das documentações 
e dos projetos de vendas ocorrerá no dia 03 de dezembro, às 09h00min, no Setor de Licitações 
da Prefeitura Municipal Arari/MA situada à Av. Dr. João da Silva Lima, s/n, Centro. O edital com 
os dados completos encontra-se disponível aos interessados nos sites http://barrosoptr.dcfiorilli.
com.br:2024/SCPIWEB_PMARARI/ (Portal da Transparência), Mural de Licitações do TCE – MA 
“SACOP” e na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima, no horário das 8:00 
(oito) às 12:00 (doze) horas, de segunda à sexta-feira. Dúvidas e esclarecimentos, e-mail: cclc@arari.
ma.gov.br. ARARI-MA. Arari – MA, 08 de novembro de 2021. Marcelo Sousa Santana – Secretário 
Municipal de Educação.

MUNICÍPIO DE ARARI-ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO

CNPJ nº 06.242.846/0001-14
Av. Dr. João da Silva Lima, s/n°, Centro, Cep 65.480-000, Telefone: (98) 3453-1140

PREFEITURA DE ARARI-MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021 REGISTRO DE PREÇO 023/2021. 
A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Arari/MA, com autorização do ordenador de despesa, avisa aos 
interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. 
Modo de disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor preço por lote, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 
e Lei 10.024/2019, subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARI – MA. Data e horário 
do início da disputa: 09:30 horas do dia 26/11/2021. Site para realização do Pregão: www.licitanet.com.

br. Poderão participar da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os 
requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações 
poderão ser obtidas no site da Prefeitura (https://arari.ma.go.br), Mural de Licitações do TCE – MA “SACOP”, 
http://barrosoptr.dcfiorilli.com.br:2024/SCPIWEB_PMARARI/ (Portal da Transparência) e também nos dias de 
expediente das 08:00 às 13:00 horas, no Setor de Licitação do Município de ARARI-MA, onde poderão ser 
consultados gratuitamente, desde que em mídia, podendo ainda ser solicitado via e-mail: cclc@arari.ma.gov.br. 
ARARI-MA, 08 de novembro de 2021. ROSÁRIO DO DESTERRO RIBEIRO ABAS - Secretária Municipal 
de Saúde.

OBJETO: Aquisição de gênero alimen cios em geral (queijos, frios secos e conservas) 
para estoque do almoxarifado com Registro de Preço no período de 90(noventa) dias 
de uso do Restaurante Escola do SENAC / MA..
1. DIA DO PREGÃO: 23.11.2021 às 08h30min, 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 19.11.2021 na sede da 
Administração Regional do SENAC/MA, por meio de documentação formal 
protocolizada pela Comissão Integrada de Licitação.

São Luís, 05 de novembro de 2021

Glocaff Veras Feitoza
Presidente da Comissão Integrada de Licitação e Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2021
REGIDO PELA RESOLUÇÃO SENAC 958/2012–CN

AVISO DE VENDA

Edital de Leilão Público nº 3071/2021/1° Leilão e 
nº 3072/2021/2° Leilão

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna 
público aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo 
de venda, constante do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se 
encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação 
Fiduciária, de propriedade da CAIXA. O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do 
qual é parte integrante o presente aviso de Venda, estará à disposição dos interessados, 
19/11/2021 até 29/11/2021, no primeiro leilão, e de 06/12/2021 até 15/12/2021, no segundo 
leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA nos estados de AM, AP, CE, DF, 
GO, MA, MG, MT, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE   e no escritório da leiloeira, Sra. 
Marilaine Borges de Paula, nos endereços abaixo: Av. Juscelino Kubitschek, 1455 - 4º andar 
Vila Olímpia – CEP 04543-011, São Paulo/SP e Av. Braz Olaia Acosta, 727 – 5º andar, Jd. 
Califórnia – CEP 14026-040, Ribeirão Preto/SP, 0800-355-8000, no horário de segunda a 
sexta-feira, das 08:00 às 18:00hs (Site: https://www.e-confianca.com.br/). O Edital estará 
disponível também no site: www.caixa.gov.br/ximoveis. O 1° Leilão realizar-se-á no dia 
30/11/2021, às 13:00 horas (horário de Brasília), e os lotes remanescentes, serão ofertados 
no 2° Leilão no dia 16/12/2021, às 13:00 horas (horário de Brasília), ambos exclusivamente 
no site do leiloeiro, no endereço https://www.e-confianca.com.br/.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA

CNPJ – 01.612.834/0001-10

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 025/2021. O Município de Governador Nunes Freire (MA), através da Pre-
feitura Municipal de Governador Nunes Freire/MA, por meio da Secretária Municipal de Educação, torna pú-
blico aos interessados que, com base na Lei n° 10.520/02, Lei Complementar n°. 123/2006, e subsidiariamente 
as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará às 09:00h do dia 26 de novembro de 
2021, a licitação na modalidade Pregão SRP n° 025/2021, do tipo menor preço por item, tendo como Objeto o 
Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para Organização e Promoção 
de Conferência Municipal de Educação, de interesse da Secretaria Municipal de Educação do Município de 
Governador Nunes Freire/MA, de acordo com Edital e Anexos. A presente licitação será realizada na sala de 
reunião da Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire, situada na Rua do Varejão n°115, centro, Gover-
nador Nunes Freire – MA, e será presidida pelo pregoeiro desta prefeitura municipal. O Edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis para consulta grátis ou ser adquirido no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário 
das 08h00hs (oito horas) às 12h00hs (doze horas) e no site oficial deste poder executivo - www.governador-
nuesfreire.ma.gov.br  onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no 
endereço supra, ou pelo e-mail: cplgnf2017@hotmail.com Governador Nunes Freire - MA, em 11 de novem-
bro de 2021. NILDEMAR MESQUITA LAGO – Secretária Municipal de Educação.

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA

CNPJ – 01.612.834/0001-10

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 026/2021. O Município de Governador Nunes Freire (MA), através da 
Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire/MA, por meio da Secretária Municipal de Administração, 
Comercio e Industria,  torna público aos interessados que, com base na Lei n° 10.520/02, Lei Complementar 
n°. 123/2006, e subsidiariamente as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará às 
14:00h do dia 26 de novembro de 2021, a licitação na modalidade Pregão SRP n° 026/2021, do tipo menor 
preço por item, tendo como Objeto o Registro de Preços para futura e eventual Contratação de Pessoa(s) Jurí-
dica(s) para prestação dos serviços de fornecimento de Buffet, coquetel, coffee break e lanches de interesse de 
interesse da secretaria municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire/MA, 
de acordo com Edital e Anexos. A presente licitação será realizada na sala de reunião da Prefeitura Municipal 
de Governador Nunes Freire, situada na Rua do Varejão n°115, centro, Governador Nunes Freire – MA, e 
será presidida pelo pregoeiro desta prefeitura municipal. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis 
para consulta grátis ou ser adquirido no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00hs (oito horas) 
às 12h00hs (doze horas) e no site oficial deste poder executivo - www.governadornuesfreire.ma.gov.br  onde 
poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra, ou pelo 
e-mail: cplgnf2017@hotmail.com Governador Nunes Freire - MA, em 11 de novembro de 2021. JOSÉ FÁBIO 
ANDRADE DE SOUZA – Secretário Municipal de Administração, Comercio e Industria.

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 003/2021 SRP SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras – MA, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 
público para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Eletrônico 
para Registro de Preços TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FINALIDADE DE COLETA, ARMAZENAMENTO/
TRANSBORDO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO DE SAÚDE, 
QUÍMICO E PERFURO CORTANTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚ-
DE para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, art. 3º, I, subsidiariamente pela Lei 
Federal n. º 8.666/93 e alterações posteriores, Decreto Municipal 006 e as condições do Edital. Recebimento 
e abertura dos envelopes Proposta e Habilitação: às 14h do dia 24 de novembro de 2021 através do uso de 
recursos da tecnologia da informação, site https://www.licitanet.com.br. O Edital estará à disposição para con-
sulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do Município https://jenipapodosvieiras.ma.gov.
br/ e também no site do LICITANET. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de 
R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala de Reunião da CPL, localizada na Rua João Lago 
da Silva, S/N – Centro – Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço das 08:00 as 12:00hs e no e-mail: 
cpljenipapo@gmail.com e pelo telefone 99 98511-8958. Jenipapo dos Vieiras/MA, CEP: 65962-000. Jenipapo 
dos Vieiras -MA. Antônio Iranilton de Carvalho. Pregoeiro.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2021 (PA-2550/2021)
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação dos serviços de fornecimento de água 

mineral potável, sem gás, inodora, insípida, com rótulo aprovado pelo DNPM, contendo a data de

envasilhamento e validade do produto, na forma de garrafões de 20 (vinte) litros retornáveis, sob o 

regime de comodato, para o TRT-Sede, Fórum Astolfo Serra e Varas do Trabalho do Interior, 

conforme especificações e quantidades constantes no anexo I (Termo de Referência), parte 

integrante do Edital. Tipo de licitação: Menor Preço. Data de abertura: 25 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. 

 

 

 

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS, DE RESSEGUROS E DE 

CAPITALIZAÇÃO DO NORTE E NORDESTE 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

CNPJ/MF n° 11.010.907/0001-58 

 

O Presidente do SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS, DE 

RESSEGUROS E DE CAPITALIZAÇÃO DO NORTE E NORDESTE convoca as empresas 

associadas para as Eleições de provimento dos cargos da Diretoria, do 

Conselho Fiscal e dos Delegados Representantes junto à Federação 

Nacional das Empresas de Seguros Privados, de Capitalização e de 

Previdência Complementar Aberta – Fenaseg, para o mandato de 

15/01/2022 à 14/01/2025, a realizar-se na sede da entidade, na Rua 

Frei Matias Teves, 280, Sala 507, Ilha do Leite, Recife/PE, no dia 15 

de dezembro de 2021, das 9h às 13h, em primeira convocação, com a 

presença da maioria absoluta das associadas e, caso não seja obtido 

este quorum, em segunda convocação, no mesmo dia e local, das 14h às 

18h, com qualquer número de representantes presentes das associadas. 

O prazo para registro de chapas é de 20 (vinte) dias, contados a partir 

da publicação deste edital e poderá ser realizado, acompanhado dos 

documentos previstos no Estatuto Social da entidade, na Secretaria do 

Sindicato, em funcionamento das 09h às 17h, na Rua Frei Matias Teves, 

280, Sala 507, Ilha do Leite, Recife/PE, onde se encontrará pessoa 

habilitada para atender os interessados. O prazo para impugnação de 

candidatos ou chapas é de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da 

divulgação das chapas concorrentes. Em caso de empate, realizar-se-á 

nova eleição entre as chapas mais votadas no dia 05 de janeiro de 

2022, na mesma hora e local. O presente edital de convocação encontra-

se afixado na Secretaria.  

 

Recife, 11 de Novembro de 2021. 

 

RONALDO DALCIN 

Presidente 

COMUNICAÇÃO

SUZANO S.A, torna público que REQUEREU da Se-

cretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Reno-

váveis – SEMA/MA, a Licença Ambiental de Regulari-

zação – LAR para a Unidade de recebimento, triagem 

e armazenagem de resíduos perigosos, localizada no 

imóvel Boa Fé, município de Cidelândia/MA, conforme 

dados constantes no Processo 203157/2021.

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 32/2021 – UFMA. 

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa 

para eventual aquisição de insumos e instrumentos laboratoriais, para atender 

às necessidades do curso de Odontologia desta Universidade Federal do 

Maranhão, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Dia: 23/11/2021 Horário: 10:00h - horário de Brasília

Local: https://www.gov.br/compras/pt-br/

Valor Global: R$ 117.062,92

O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Portal de 

Compras do Governo Federal – COMPRASNET, no endereço https://www.gov.br/

compras/pt-br/ Podendo, alternativamente, ser consultado no endereço eletrônico 

https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/

São Luís, de 10 novembro de 2021
Atenciosamente,

JOSÉ CARLOS MARQUES AGUIAR JUNIOR
Pregoeiro Oficial

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 33/2021 – UFMA. 

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais 

vantajosa para eventual aquisição de material de construção, para atender 

as necessidades da divisão de manutenção/SINFRA desta UFMA, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Dia: 24/11/2021  Horário: 10:00h - horário de Brasília

Local: https://www.gov.br/compras/pt-br/

Valor Global: R$ 1.682.995,80

O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Portal 

de Compras do Governo Federal – COMPRASNET, no endereço 

https://www.gov.br/compras/pt-br/ Podendo, alternativamente, ser consultado no 

endereço eletrônico https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/

São Luís, de 10 novembro de 2021
Atenciosamente,

JOSÉ CARLOS MARQUES AGUIAR JUNIOR
Pregoeiro Oficial

AVISO DE ABERTURA

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
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A ação visa beneficiar trabalhadores e moradores da região do Centro Histórico de São
Luís, além de gerar emprego, renda e preservação do patrimônio histórico

Governo constrói creche 
em tempo integral

O
ca sa rão 404, lo ca li za do na 
Rua Rio Bran co, es qui na 
com a Rua dos Afo ga dos, es- 
tá sen do re vi ta li za do pa ra 

ser uma cre che de tem po in te gral. A 
ação vi sa be ne fi ci ar os tra ba lha do res, 
tra ba lha do ras e mo ra do res da re gião 
do Cen tro His tó ri co de São Luís, além 
de ge rar em pre go, ren da e pre ser va- 
ção do pa trimô nio his tó ri co.

A re for ma do pré dio é fru to do Pro- 
gra ma Nos so Cen tro. A ini ci a ti va do 
Go ver no do Ma ra nhão, por meio da 
Se cre ta ria das Ci da des e De sen vol vi- 
men to Ur ba no (Se cid), tem por ob je- 
ti vo ga ran tir o de sen vol vi men to sus- 
ten tá vel, a con ser va ção e a va lo ri za- 
ção da his tó ria de São Luís.

De acor do com o se cre tá rio das Ci- 
da des e De sen vol vi men to Ur ba no, 
Már cio Jerry, a des ti na ção do ca sa rão 
pa ra a ins ta la ção de uma cre che, sur- 
ge em um mo men to em que o Go ver- 
no do Es ta do ar ti cu la po lí ti cas pú bli- 
cas e um con jun to de ações es tra té gi- 
cas de va lo ri za ção do Cen tro da ca pi- 
tal.

“Se rá um no vo es pa ço que vai ga- 
ran tir, ain da mais, a efe ti va ção das 
po lí ti cas pú bli cas que as se gu rem os 
di rei tos da po pu la ção es que ci da por 
anos. O Pro gra ma Nos so Cen tro é 
mais uma for ma do Go ver no re vi ta li- 
zar a área e in cen ti var a ge ra ção de 
ren da por meio da ocu pa ção dos es- 
pa ços su bu ti li za dos ou oci o sos”, des- 
ta cou.

O lo cal da fu tu ra cre che é um dos 
qua tro pré di os pú bli cos que es tão 
sen do res tau ra dos, no Cen tro His tó ri-

A REFORMA DO PRÉDIO É FRUTO DO PROGRAMA NOSSO CENTRO, DO GOVERNO DO MA

co de São Luís, por meio da par ce ria 
do Go ver no do Es ta do com a Va le. O 
in ves ti men to to tal é de R$ 15 mi lhões. 
To dos os es pa ços te rão fi na li da des de 
uso pa ra ati vi da des pú bli ca e so ci al.

A as ses so ra es pe ci al do Pro gra ma 
Nos so Cen tro na Se cid, Josy Go mes, 
acen tu ou a im por tân cia da ins ta la ção 
de uma cre che no Cen tro. “É uma de- 
man da an ti ga dos mo ra do res, e o Go- 
ver no do Es ta do ao co lo car um equi- 
pa men to so ci al na área on de exis te 
um gran de nú me ro de tra ba lha do res, 
em sua mai o ria mu lhe res e mães, é 
um avan ço mui to sig ni fi ca ti vo. É uma 
opor tu ni da de pa ra de mais edu ca ção, 
aten di men to mul ti dis ci pli nar em um 
am bi en te sau dá vel e se gu ro. Es sa 
ação do go ver no vai tra zer uma sé rie 
de im pac tos po si ti vos e ga nhos no se- 
tor so ci al e econô mi co pa ra a re gião”, 
dis se.

A obra es tá ge ran do de ze nas de 

em pre gos for mais e in for mais. Os tra- 
ba lhos no imó vel 404 da Rua Rio 
Bran co in clu em a fun da ção do pré dio 
e a lim pe za pa ra dar iní cio à ins ta la- 
ção da es tru tu ra da co ber tu ra. As pa- 
re des de pe dra e de blo cos es tão sen- 
do re cu pe ra das com téc ni cas de re bo- 
co. O imó vel es tá re ce ben do, ain da, 
ser vi ços pa ra ga ran tir con di ções de 
se gu ran ça, con for to e aces si bi li da de. 
To dos es ses ser vi ços são exe cu ta dos 
pa ra dar uso ao pré dio sem dei xar de 
pre ser var seu va lor his tó ri co, que pos- 
sui for te in fluên cia da co lo ni za ção 
por tu gue sa.

Atu al men te, es tão sen do re a li za dos 
os tra ba lhos de mon ta gens dos ele va- 
do res, aces si bi li da de, ins ta la ções elé- 
tri cas e hi dráu li cas. De pois de pron to, 
o equi pa men to so ci al te rá seis sa las 
de au las, con sul tó rio, sa la de re cre a-
ção, lac tá rio, playground, ba nhei ros e 
re fei tó rio.

IEMA Bilíngue e ONG americana firmam parceria

A ONG DESENVOLVE AÇÕES COM ATIVIDADES REALIZADAS NOS EUA, ÁFRICA, COREIA DO SUL E, AGORA, INICIA UM PROJETO NO BRASIL

O Ins ti tu to Es ta du al de Edu ca ção,
Ci ên cia e Tec no lo gia do Ma ra nhão
(IE MA) In te gral Bi lín gue é a pri mei ra
es co la do Bra sil a fir mar par ce ria com
a ONG Ad vo ca te For Earth, pa ra im- 
plan ta ção de pro je to em Edu ca ção
Am bi en tal. A ONG, dos Es ta dos Uni- 
dos da Amé ri ca (EUA), de sen vol ve su- 
as ações há pou co mais de um ano,
com ati vi da des re a li za das nos EUA,
Áfri ca, Co reia do Sul e, ago ra, ini cia
um pro je to no Bra sil.

Ad vo ca te for Earth Inc é uma or ga- 
ni za ção sem fins lu cra ti vos, com se de
na Geór gia, nos USA. Tem co mo mis- 
são de sen vol ver prá ti cas eco lo gi ca- 
men te cor re tas a fim de pro mo ver

ações de pre ser va ção do meio am bi- 
en te. Nes se sen ti do, foi ela bo ra do e
dis po ni bi li za do gra tui ta men te um
cur rí cu lo de Edu ca ção Am bi en tal pa- 
ra es co las que te nham in te res se em
es ta be le cer par ce ri as com a ins ti tui- 
ção, co mo o IE MA In te gral Bi lín gue.

A ges to ra do IE MA Bi lín gue, In grid
Cos ta, des ta cou as pec tos im por tan tes
que a es co la de sen vol ve pa ra a for ma- 
ção das cri an ças e co me mo rou a par- 
ce ria com a ONG ame ri ca na, que aju- 
da rá no de sen vol vi men to das ati vi da- 
des, por meio do for ne ci men to de
ma te ri al di dá ti co em lín gua es tran- 
gei ra.

“A nos sa es co la é com pro me ti da
com a for ma ção do in di ví duo, tan to
em as pec tos fí si cos, com por ta men- 
tais, quan to cog ni ti vos. Tra ba lha mos
com a for ma ção de ci da dãos cons ci- 
en tes que pos sam iden ti fi car, ana li sar
e re sol ver pro ble mas, não ape nas de- 
les mes mos, mas da so ci e da de em
que vi vem. Es sa par ce ria com a ONG
nor te-ame ri ca na, que nos pro por ci o- 
na ma te ri al em lín gua es tran gei ra, é
de gran de va lor, um in cen ti vo pa ra as

cri an ças par ti ci pa rem das ações pro- 
pos tas”, ex pres sou a ges to ra.

As pro pos tas abor dam te mas que
vão des de a com pre en são so bre ele-
men tos que com põem o meio am bi- 
en te a con cei tos so bre de sen vol vi-
men to sus ten tá vel, pro pon do prá ti-
cas pe da gó gi cas per ti nen tes ao con- 
tex to e de acor do com a fai xa etá ria.

Di ver sas es co las, nos Es ta dos Uni- 
dos, Áfri ca do Sul e na Co réia do Sul, já
ade ri ram ao cur rí cu lo e o IE MA In te- 
gral Bi lín gue é a pri mei ra es co la no
Bra sil a fir mar par ce ria com a ins ti tui-
ção. Além dos re cur sos di dá ti cos re ce- 
bi dos di re ta men te pe la es co la, há ati- 
vi da des pa ra os alu nos no web si te da
ONG.

A re pre sen tan te da ONG Ad vo ca te
For Earth no Bra sil, Gei zi a ne San tos,
des ta cou a im plan ta ção do pro je to
am bi en tal no IE MA Bi lín gue, que
abor da rá te mas so bre o meio am bi en- 
te, ori en tan do as cri an ças pa ra que
que de sen vol vam ati vi da des am bi en- 
tais de for ma a ga ran tir a pre ser va ção
da na tu re za.

São Luís, quinta-feira, 11 de novembro de 2021
oimparcial.com.br GERAL Thayane Maramaldo
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Governo constrói creche 
em tempo integral

O
ca sa rão 404, lo ca li za do na 
Rua Rio Bran co, es qui na 
com a Rua dos Afo ga dos, es- 
tá sen do re vi ta li za do pa ra 

ser uma cre che de tem po in te gral. A 
ação vi sa be ne fi ci ar os tra ba lha do res, 
tra ba lha do ras e mo ra do res da re gião 
do Cen tro His tó ri co de São Luís, além 
de ge rar em pre go, ren da e pre ser va- 
ção do pa trimô nio his tó ri co.

A re for ma do pré dio é fru to do Pro- 
gra ma Nos so Cen tro. A ini ci a ti va do 
Go ver no do Ma ra nhão, por meio da 
Se cre ta ria das Ci da des e De sen vol vi- 
men to Ur ba no (Se cid), tem por ob je- 
ti vo ga ran tir o de sen vol vi men to sus- 
ten tá vel, a con ser va ção e a va lo ri za- 
ção da his tó ria de São Luís.

De acor do com o se cre tá rio das Ci- 
da des e De sen vol vi men to Ur ba no, 
Már cio Jerry, a des ti na ção do ca sa rão 
pa ra a ins ta la ção de uma cre che, sur- 
ge em um mo men to em que o Go ver- 
no do Es ta do ar ti cu la po lí ti cas pú bli- 
cas e um con jun to de ações es tra té gi- 
cas de va lo ri za ção do Cen tro da ca pi- 
tal.

“Se rá um no vo es pa ço que vai ga- 
ran tir, ain da mais, a efe ti va ção das 
po lí ti cas pú bli cas que as se gu rem os 
di rei tos da po pu la ção es que ci da por 
anos. O Pro gra ma Nos so Cen tro é 
mais uma for ma do Go ver no re vi ta li- 
zar a área e in cen ti var a ge ra ção de 
ren da por meio da ocu pa ção dos es- 
pa ços su bu ti li za dos ou oci o sos”, des- 
ta cou.

O lo cal da fu tu ra cre che é um dos 
qua tro pré di os pú bli cos que es tão 
sen do res tau ra dos, no Cen tro His tó ri-
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co de São Luís, por meio da par ce ria 
do Go ver no do Es ta do com a Va le. O 
in ves ti men to to tal é de R$ 15 mi lhões. 
To dos os es pa ços te rão fi na li da des de 
uso pa ra ati vi da des pú bli ca e so ci al.

A as ses so ra es pe ci al do Pro gra ma 
Nos so Cen tro na Se cid, Josy Go mes, 
acen tu ou a im por tân cia da ins ta la ção 
de uma cre che no Cen tro. “É uma de- 
man da an ti ga dos mo ra do res, e o Go- 
ver no do Es ta do ao co lo car um equi- 
pa men to so ci al na área on de exis te 
um gran de nú me ro de tra ba lha do res, 
em sua mai o ria mu lhe res e mães, é 
um avan ço mui to sig ni fi ca ti vo. É uma 
opor tu ni da de pa ra de mais edu ca ção, 
aten di men to mul ti dis ci pli nar em um 
am bi en te sau dá vel e se gu ro. Es sa 
ação do go ver no vai tra zer uma sé rie 
de im pac tos po si ti vos e ga nhos no se- 
tor so ci al e econô mi co pa ra a re gião”, 
dis se.

A obra es tá ge ran do de ze nas de 

em pre gos for mais e in for mais. Os tra- 
ba lhos no imó vel 404 da Rua Rio 
Bran co in clu em a fun da ção do pré dio 
e a lim pe za pa ra dar iní cio à ins ta la- 
ção da es tru tu ra da co ber tu ra. As pa- 
re des de pe dra e de blo cos es tão sen- 
do re cu pe ra das com téc ni cas de re bo- 
co. O imó vel es tá re ce ben do, ain da, 
ser vi ços pa ra ga ran tir con di ções de 
se gu ran ça, con for to e aces si bi li da de. 
To dos es ses ser vi ços são exe cu ta dos 
pa ra dar uso ao pré dio sem dei xar de 
pre ser var seu va lor his tó ri co, que pos- 
sui for te in fluên cia da co lo ni za ção 
por tu gue sa.

Atu al men te, es tão sen do re a li za dos 
os tra ba lhos de mon ta gens dos ele va- 
do res, aces si bi li da de, ins ta la ções elé- 
tri cas e hi dráu li cas. De pois de pron to, 
o equi pa men to so ci al te rá seis sa las 
de au las, con sul tó rio, sa la de re cre a-
ção, lac tá rio, playground, ba nhei ros e 
re fei tó rio.

IEMA Bilíngue e ONG americana firmam parceria

A ONG DESENVOLVE AÇÕES COM ATIVIDADES REALIZADAS NOS EUA, ÁFRICA, COREIA DO SUL E, AGORA, INICIA UM PROJETO NO BRASIL

O Ins ti tu to Es ta du al de Edu ca ção,
Ci ên cia e Tec no lo gia do Ma ra nhão
(IE MA) In te gral Bi lín gue é a pri mei ra
es co la do Bra sil a fir mar par ce ria com
a ONG Ad vo ca te For Earth, pa ra im- 
plan ta ção de pro je to em Edu ca ção
Am bi en tal. A ONG, dos Es ta dos Uni- 
dos da Amé ri ca (EUA), de sen vol ve su- 
as ações há pou co mais de um ano,
com ati vi da des re a li za das nos EUA,
Áfri ca, Co reia do Sul e, ago ra, ini cia
um pro je to no Bra sil.

Ad vo ca te for Earth Inc é uma or ga- 
ni za ção sem fins lu cra ti vos, com se de
na Geór gia, nos USA. Tem co mo mis- 
são de sen vol ver prá ti cas eco lo gi ca- 
men te cor re tas a fim de pro mo ver

ações de pre ser va ção do meio am bi- 
en te. Nes se sen ti do, foi ela bo ra do e
dis po ni bi li za do gra tui ta men te um
cur rí cu lo de Edu ca ção Am bi en tal pa- 
ra es co las que te nham in te res se em
es ta be le cer par ce ri as com a ins ti tui- 
ção, co mo o IE MA In te gral Bi lín gue.

A ges to ra do IE MA Bi lín gue, In grid
Cos ta, des ta cou as pec tos im por tan tes
que a es co la de sen vol ve pa ra a for ma- 
ção das cri an ças e co me mo rou a par- 
ce ria com a ONG ame ri ca na, que aju- 
da rá no de sen vol vi men to das ati vi da- 
des, por meio do for ne ci men to de
ma te ri al di dá ti co em lín gua es tran- 
gei ra.

“A nos sa es co la é com pro me ti da
com a for ma ção do in di ví duo, tan to
em as pec tos fí si cos, com por ta men- 
tais, quan to cog ni ti vos. Tra ba lha mos
com a for ma ção de ci da dãos cons ci- 
en tes que pos sam iden ti fi car, ana li sar
e re sol ver pro ble mas, não ape nas de- 
les mes mos, mas da so ci e da de em
que vi vem. Es sa par ce ria com a ONG
nor te-ame ri ca na, que nos pro por ci o- 
na ma te ri al em lín gua es tran gei ra, é
de gran de va lor, um in cen ti vo pa ra as

cri an ças par ti ci pa rem das ações pro- 
pos tas”, ex pres sou a ges to ra.

As pro pos tas abor dam te mas que
vão des de a com pre en são so bre ele-
men tos que com põem o meio am bi- 
en te a con cei tos so bre de sen vol vi-
men to sus ten tá vel, pro pon do prá ti-
cas pe da gó gi cas per ti nen tes ao con- 
tex to e de acor do com a fai xa etá ria.

Di ver sas es co las, nos Es ta dos Uni- 
dos, Áfri ca do Sul e na Co réia do Sul, já
ade ri ram ao cur rí cu lo e o IE MA In te- 
gral Bi lín gue é a pri mei ra es co la no
Bra sil a fir mar par ce ria com a ins ti tui-
ção. Além dos re cur sos di dá ti cos re ce- 
bi dos di re ta men te pe la es co la, há ati- 
vi da des pa ra os alu nos no web si te da
ONG.

A re pre sen tan te da ONG Ad vo ca te
For Earth no Bra sil, Gei zi a ne San tos,
des ta cou a im plan ta ção do pro je to
am bi en tal no IE MA Bi lín gue, que
abor da rá te mas so bre o meio am bi en- 
te, ori en tan do as cri an ças pa ra que
que de sen vol vam ati vi da des am bi en- 
tais de for ma a ga ran tir a pre ser va ção
da na tu re za.
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vão des de a com pre en são so bre ele-
men tos que com põem o meio am bi- 
en te a con cei tos so bre de sen vol vi-
men to sus ten tá vel, pro pon do prá ti-
cas pe da gó gi cas per ti nen tes ao con- 
tex to e de acor do com a fai xa etá ria.

Di ver sas es co las, nos Es ta dos Uni- 
dos, Áfri ca do Sul e na Co réia do Sul, já
ade ri ram ao cur rí cu lo e o IE MA In te- 
gral Bi lín gue é a pri mei ra es co la no
Bra sil a fir mar par ce ria com a ins ti tui-
ção. Além dos re cur sos di dá ti cos re ce- 
bi dos di re ta men te pe la es co la, há ati- 
vi da des pa ra os alu nos no web si te da
ONG.

A re pre sen tan te da ONG Ad vo ca te
For Earth no Bra sil, Gei zi a ne San tos,
des ta cou a im plan ta ção do pro je to
am bi en tal no IE MA Bi lín gue, que
abor da rá te mas so bre o meio am bi en- 
te, ori en tan do as cri an ças pa ra que
que de sen vol vam ati vi da des am bi en- 
tais de for ma a ga ran tir a pre ser va ção
da na tu re za.

São Luís, quinta-feira, 11 de novembro de 2021

Governo está construindo creche de 
tempo integral no Centro Histórico 

SÃO LUÍS

Pregão Eletrônico SRP- 07/2021
Objeto: – O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A AQUISIÇÃO DE 
CESTAS BÁSICAS PARA COMPOR KIT DE ALIMENTOS PARA DESTINAÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DO IFMA CAMPUS CODÓ, 
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. DEVERÁ SER 
RETIRADO, GRATUITAMENTE, PELA INTERNET, NO SÍTIO www.comprasnet.gov.br. OS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
DEVERÃO SER ENCAMINHADOS, VIA ELETRÔNICA (INTERNET), PARA O ENDEREÇO: licitacaocampuscodo@ifma.edu.br, no 
horário de 08:00 horas às 11:00 horas e das 14:00 horas às 17:00 horas e Data de realização 25/11/2021 às 09:00.

Tony Rogério Sousa Pereira
Chefe do Núcleo de Licitações, Compras e Contratos

Portaria nº 4123/2021 de 13/10/2021, DOU em 14/10/2021

AVISO DE LICITAÇÃO

MARANHÃO
Campus Codó

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, 

conservação e higienização, das áreas médico-hospitalares, externas e esquadrias com fornecimento de 

mão de obra qualificada, materiais, produtos saneantes, equipamentos e utensílios, para atender à 

necessidade do Hospital Adélia Matos – Itapecuru-Mirim, administrado pela Empresa Maranhense de 

Serviços Hospitalares – EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço por lote.

NOVA DATA DA ABERTURA: às 14h30, do dia 09/12/2021, horário de Brasília/DF.

MOTIVO: Alteração no Edital, conforme ERRATA 001, datada de 08/11/2021.

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Sistema Licitações-e: www.licitacoes-e.com.br sob o ID nº 900617.
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), 08 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 ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 342/2021 – CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 161.811/2021 – EMSERH

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de 07 (sete) 

Torres de Vídeo de Laparoscopia, para atender o HOSPITAL DA ILHA, unidade administrada pela 

Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.

NOVA DATA DA SESSÃO: 07/12/2021, às 10h30, horário de Brasília.

MOTIVO: Alteração no Edital, conforme ERRATA 001, datada de 08/11/2021.

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

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

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

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

São Luís (MA), 08 de novembro de 2021

Vinícius Boueres Diogo Fontes
Agente de Licitação da CSL/EMSERH

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

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 370/2021 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 164.471/2021 – EMSERH

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL

TERMO DE RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO 
ELETRÔNICO N° 029/2021 – CCL/PMB, PUBLICADO NO JORNAL O IM-
PARCIAL – GERAL, EM 08/11/2021, PÁGINA 06. ONDE SE LÊ: “PROCES-

SO ADMINISTRATIVO N° 1.174/2021”; LEIA-SE: “PROCESSO ADMINIS-

TRATIVO N° 1.953/2021”. Barreirinhas (MA), 10 de novembro de 2021. Áquilas 
Conceição Martins. Pregoeira CCL/PMB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2021. A Prefeitura 
Municipal de Presidente Dutra/MA, torna público aos interessados que, com base na 
Lei nº 10.520/02, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 
147/2014, Lei Complementar nº 155/2016, aplicando-se subsidiariamente as disposições 
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes, que fará 
realizar Licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 017/2021. Objeto: Registro 
de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada para Aquisição 
de Equipamentos Hospitalares para atender as necessidades da Secretária Municipal de 
Saúde do Município de Presidente Dutra/MA, de acordo com o edital e seus anexos. 
DATA DA REALIZAÇÃO: 26/11/2021 às 09:00(nove) horas OBSERVAÇÕES: O Edi-
tal estará disponível na íntegra, no endereço eletrônico: www.compraspresidente dutra.
com.br e na Plataforma SACOP-TCE/MA. Esclarecimentos adicionais Centro Adminis-
trativo Ciro Evangelista, Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Dutra/MA 
de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas). Presidente 
Dutra – MA. Em 09 de novembro de 2021. Otávio Renan Meneses Delmondes Santana 
- Pregoeiro Municipal.

AVISO DE VENDA

Edital de Leilão Público nº 3073/2021/1° Leilão e nº 3074/2021/2° Leilão
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna 
público aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo 
de venda, constante do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se 
encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação 
Fiduciária, de propriedade da CAIXA. O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do 
qual é parte integrante o presente aviso de Venda, estará à disposição dos interessados, 
20/11/2021 até 29/11/2021, no primeiro leilão, e de 06/12/2021 até 15/12/2021, no segundo 
leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA nos estados de AM, BA, CE, DF, ES, 
GO, MA, MG, MT, PA, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS e SC   e no escritório do leiloeiro, Sr. 
ANDERSON LOPES DE PAULA , nos endereços abaixo: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729  5º 
andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP – CEP 04538-905 e Av. Braz Olaia Acosta, 727 - 5º andar Jd. 
Califónia, Ribeirão Preto SP – CEP 014026-040, no horário de segunda a sexta-feira, das 
08:00 às 18:00hs (Site:  https://www.e-leiloeiro.com.br). O Edital estará disponível também 
no site: www.caixa.gov.br/ximoveis. O 1° Leilão realizar-se-á no dia 30/11/2021, às 13:00 
horas (horário de Brasília), e os lotes remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no dia 
16/12/2021, às 13:00 horas(horário de Brasília), ambos exclusivamente no site do leiloeiro, no 
endereço https://www.e-leiloeiro.com.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

 

 

 

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS, DE RESSEGUROS E DE 

CAPITALIZAÇÃO DO NORTE E NORDESTE 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

CNPJ/MF n° 11.010.907/0001-58 

 

O Presidente do SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS, DE 

RESSEGUROS E DE CAPITALIZAÇÃO DO NORTE E NORDESTE convoca as empresas 

associadas para as Eleições de provimento dos cargos da Diretoria, do 

Conselho Fiscal e dos Delegados Representantes junto à Federação 

Nacional das Empresas de Seguros Privados, de Capitalização e de 

Previdência Complementar Aberta – Fenaseg, para o mandato de 

15/01/2022 à 14/01/2025, a realizar-se na sede da entidade, na Rua 

Frei Matias Teves, 280, Sala 507, Ilha do Leite, Recife/PE, no dia 15 

de dezembro de 2021, das 9h às 13h, em primeira convocação, com a 

presença da maioria absoluta das associadas e, caso não seja obtido 

este quorum, em segunda convocação, no mesmo dia e local, das 14h às 

18h, com qualquer número de representantes presentes das associadas. 

O prazo para registro de chapas é de 20 (vinte) dias, contados a partir 

da publicação deste edital e poderá ser realizado, acompanhado dos 

documentos previstos no Estatuto Social da entidade, na Secretaria do 

Sindicato, em funcionamento das 09h às 17h, na Rua Frei Matias Teves, 

280, Sala 507, Ilha do Leite, Recife/PE, onde se encontrará pessoa 

habilitada para atender os interessados. O prazo para impugnação de 

candidatos ou chapas é de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da 

divulgação das chapas concorrentes. Em caso de empate, realizar-se-á 

nova eleição entre as chapas mais votadas no dia 05 de janeiro de 

2022, na mesma hora e local. O presente edital de convocação encontra-

se afixado na Secretaria.  

 

Recife, 11 de Novembro de 2021. 

 

RONALDO DALCIN 

Presidente 
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Prazo para agendar perícia médica de beneficiários por incapacidade temporária
(auxílio-doença ou acidentário) é até hoje. Revisões começaram em agosto

• Car tei ra de iden ti da de
• Ca das tro de Pes so as Fí si cas (CPF)
• Exa mes mé di cos re cen tes que com -
pro vem a in ca pa ci da de de tra ba lhar
• Lau do com no me do mé di co, re gis -
tro no Con se lho Re gi o nal de Me di ci na

(CRM), có di go da do en ça/CID (clas si -
fi ca ção in ter na ci o nal de do en ças) e a
des cri ção da do en ça

INSS

5.637 podem perder
o benefício no estado
PATRÍCIA CUNHA

O
s se gu ra dos que re ce bem 
be ne fí ci os por in ca pa ci da- 
de tem po rá ria do Ins ti tu to 
Na ci o nal do Se gu ro So ci al 

(INSS) têm só até ho je, quin ta-fei ra, 
dia 11 de no vem bro, pa ra agen dar a 
pe rí cia mé di ca e não ter o be ne fí cio 
sus pen so.

A ope ra ção “pen te-fi no” do ór gão 
da pre vi dên cia pú bli ca bus ca fa zer 
uma ve ri fi ca ção de pos sí veis ir re gu la- 
ri da des. No Ma ra nhão, fo ram con vo- 
ca dos 5.637 se gu ra dos, mas ape nas 41 
agen da men tos fo ram fei tos até en tão, 
de acor do com a as ses so ria do ór gão. 
Atu al men te, fo ram re a li za das 193 pe- 
rí ci as no es ta do nes te ano.

No Bra sil, dos 95 mil que de vem 
pas sar pe lo pro ce di men to pa ra man- 
ter o be ne fí cio por in ca pa ci da de tem- 
po rá ria (au xí lio-do en ça ou aci den tá-

O AGENDAMENTO DA PERÍCIA MÉDICA PODE SER FEITO PELO APLICATIVO MEU INSS

rio), ape nas 10 mil já mar ca ram a pe- 
rí cia. Ca so o be ne fi ci a do não agen de a 
pe rí cia ou não com pa re ça na da ta 
agen da da, seu be ne fí cio se rá sus pen- 
so e só se rá pas sí vel de re a ti va ção 
após o agen da men to.  Ca so não ocor- 
ra a ma ni fes ta ção do ci da dão, o au xí- 
lio se rá ces sa do de fi ni ti va men te.

De acor do com o INSS, nem to dos 
te rão seu be ne fí cio re vi sa do. Es se pro- 
ces so en glo ba ape nas as pes so as que 
es tão há mais de seis me ses sem pas- 
sar por pe rí cia mé di ca e sem da ta de- 
fi ni da pa ra ces sa ção do be ne fí cio, o 
que dá em tor no de 173 mil be ne fi ci a- 
dos.

O pro ces so de re vi são ocor re até 

de zem bro des te ano e o en vio das car- 
tas de con vo ca ções foi ini ci a do em ju- 
lho. Pa ra aque les que não pos su em 
en de re ço vá li do, ou não aten de ram à 
con vo ca ção ini ci al, foi re a li za da uma 
con vo ca ção por meio do edi tal pu bli-
ca do no Diá rio Ofi ci al da União em 
se tem bro.

O agen da men to da pe rí cia mé di ca 
po de ser fei to pe lo Meu INSS (apli ca- 
ti vo ou si te gov.br/meuinss) ou pe lo 
te le fo ne 135. To das as ins tru ções são 
en vi a das na car ta de con vo ca ção, mas 
ca so a pes soa não sai ba se foi con vo- 
ca da, ela po de en trar em con ta to com 
te le fo ne 135, da Cen tral de Aten di-
men to do INSS.

Requerimento de um novo benefício

Ca so o se gu ra do con vo ca do te nha
o be ne fí cio ces sa do, ca be rá a in ter po- 
si ção do re cur so ou o re que ri men to
de no vo be ne fí cio, se guin do os pro ce- 
di men tos nor mais do INSS, ou se ja,
co me çar to do o pro ces so. “Es cla re ce- 
mos que ca be à pe rí cia mé di ca ava li ar
se a do en ça apre sen ta da pe lo se gu ra- 
do o in ca pa ci ta ou não pa ra o tra ba- 
lho, não sen do ob je to de aná li se o be- 
ne fi ciá rio ser ou não ser por ta dor de
do en ça e con se quen te men te, pa ra es- 
tes ca sos, não ca be rá a ma nu ten ção
do be ne fí cio. Res sal ta-se que em ca so
de dis cor dân cia do re sul ta do da pe rí- 
cia, o se gu ra do po de rá en trar com re- 
cur so em até 30 di as a par tir da ci ên cia
do re sul ta do”, dis se o INSS.

O con vo ca do po de rá re a gen dar a
pe rí cia uma úni ca vez, des de que jus- 
ti fi que o mo ti vo e is so de ve ser fei to
até um dia an tes da da ta mar ca da, pe- 
lo Meu INSS (apli ca ti vo ou si te
gov.br/meuinss) ou pe lo te le fo ne 135.

Após re vi são o re sul ta do es ta rá dis- 
po ní vel pa ra con sul ta após as 21h do
dia da pe rí cia no Meu INSS (apli ca ti vo
ou si te gov.br/meuinss) e pe lo te le fo- 
ne 135. Ca so o re sul ta do não es te ja
dis po ní vel de pois do pra zo, po de ser
que ha ja al gu ma pen dên cia no be ne- 
fí cio. O se gu ra do de ve en trar em con- 
ta to com a Cen tral de Aten di men to
135 e em ca so de cons ta ta ção de pen- 
dên cia no be ne fí cio, de ve rá so li ci tar
atra vés da Cen tral o ser vi ço “Acer to
Pós pe rí cia”. Se o be ne fí cio for cor ta- 
do e a pes soa dis cor dar, ela po de en- 
trar com re cur so em até 30 di as a par- 
tir da ci ên cia do re sul ta do.

No dia da pe rí cia, o be ne fi ciá rio
de ve le var os se guin tes do cu men tos:

Es cla re ce mos que ca be à

pe rí cia mé di ca ava li ar se

a do en ça apre sen ta da

pe lo se gu ra do o

in ca pa ci ta ou não pa ra

o tra ba lho, não sen do

ob je to de aná li se o

be ne fi ciá rio ser ou não

ser por ta dor de do en ça

Mer ca do de tra ba lho

Aces so ao cré di to

En ten da o ICF

CRES CI MEN TO

In ten ção de con su mo
se gue ace le ra da na
ca pi tal ma ra nhen se

O ín di ce de In ten ção do Con su mo das Fa mí li as de
São Luís (ICF) man te ve a ten dên cia de cres ci men to e
en cer rou o mês de ou tu bro com 70,1 pon tos, con for me
de mons tra o le van ta men to da Fe de ra ção do Co mér cio
de Bens, Ser vi ços e Tu ris mo do Es ta do do Ma ra nhão (Fe- 
co mér cio-MA). Ape sar de per ma ne cer na zo na de pes si- 
mis mo (abai xo de 100 pon tos), a me lho ra do in di ca dor
tem si do con tí nua e sig ni fi ca ti va, con si de ran do a en tra- 
da no pe río do das da tas co me mo ra ti vas de fim de ano e
o ar re fe ci men to da pan de mia com o avan ço da va ci na- 
ção.

Em re la ção a se tem bro, o ICF te ve va ri a ção po si ti va
de +5,4%, in cen ti va da prin ci pal men te pe las fa mí li as
com ren da in fe ri or a 10 sa lá ri os-mí ni mos, à me di da que
per ce bem a re a ti va ção do mer ca do de tra ba lho e, ao
mes mo tem po, tem con se gui do re du zir o pe so das dí vi- 
das so bre a ren da, con for me já apon tou a Pes qui sa de
En di vi da men to e Ina dim plên cia do Con su mi dor (Peic),
tam bém re a li za da men sal men te pe la Fe co mér cio. “A in- 
ten ção de con su mo es tá me lho ran do de ma nei ra per sis- 
ten te, pau ta da mais pe la qua li da de e re gu la ri da de do ní- 
vel de con su mo fu tu ro, do que pe la in ten si fi ca ção do
con su mo pre sen te, ou se ja, o co mér cio tem um ho ri- 
zon te po si ti vo de re cu pe ra ção pe la fren te, afas tan do
pau la ti na men te os efei tos ne ga ti vos ge ra dos por qua se
dois anos de pan de mia”, pon de rou o pre si den te da Fe- 
co mér cio-MA, Jo sé Ar tei ro da Sil va.

O co mér cio tem um ho ri zon te

po si ti vo de re cu pe ra ção pe la fren te,

afas tan do pau la ti na men te os efei tos

ne ga ti vos ge ra dos por qua se dois

anos de pan de mia

A ava li a ção que os con su mi do res lu do vi cen ses fa zem
da sua ‘Pers pec ti va Pro fis si o nal’ se gue em uma es ca la da
po si ti va des de ju nho. O sub com po nen te, que é um dos
ele men tos que for mam o ICF, en cer rou o mês de ou tu- 
bro com 117,1 pon tos, si na li zan do oti mis mo das fa mí li- 
as de São Luís quan to à me lho ria pro fis si o nal pa ra os
pró xi mos seis me ses. Es sa as cen são tem si do pu xa da
pe la evo lu ção do sal do de pos tos de tra ba lho na ca pi tal.

No mês de se tem bro, São Luís cri ou 2.028 va gas for- 
mais de tra ba lho, in cen ti va do pe los se to res da Cons tru- 
ção Ci vil, com 918 no vos pos tos; Ser vi ços, com 827 em- 
pre gos com car tei ra as si na da; e Co mér cio, com 295 no- 
vas va gas, con for me da dos do Ca das tro Ge ral de Em pre- 
ga dos e De sem pre ga dos (Ca ged). A ge ra ção de no vos
em pre gos tem per mi ti do que as fa mí li as lu do vi cen ses
con si gam ter mais con fi an ça, atra vés da pos si bi li da de
de am pli a ção do ní vel de ren da atu al. O ce ná rio mos tra-
se po si ti vo, uma vez que o de sem pre go em São Luís atin- 
giu 19,77%, a mai or ta xa pa ra os úl ti mos 8 tri mes tres,
com ba se nos mi cro da dos da Pes qui sa Na ci o nal por
Amos tra de Do mi cí li os Con tí nua (PNADc) do IB GE.

Em pa ra le lo ao ce ná rio de re cu pe ra ção, in cen ti va do
pe lo mer ca do de tra ba lho, o ín di ce de Com pras a Pra zo
man te ve o viés de me lho ra dos úl ti mos 3 me ses, com 90
pon tos pa ra o mês de ou tu bro. Es te in di ca dor, que ana li- 
sa a per cep ção das fa mí li as pa ra aces so ao cré di to, apre- 
sen tou um de clí nio nos me ses de maio a agos to, mas
tem se apro xi ma do da zo na de oti mis mo co mo sen do
re fle xo da me lho ra nos nú me ros de en di vi da men to fa- 
mi li ar, que vêm ob ten do que da gra da ti va em São Luís.

Pa ra os pró xi mos me ses, a pers pec ti va é que a tra je tó- 
ria da In ten ção de Con su mo das Fa mí li as con ti nue em
cres ci men to, bus can do se apro xi mar da zo na de oti mis- 
mo. En tre tan to, da do as in cer te zas que per mei am o ce- 
ná rio econô mi co, é pou co pro vá vel que es ta ul tra pas se
a zo na dos 100 pon tos ain da em 2021.

O ICF me de a ava li a ção que os con su mi do res fa zem
so bre as pec tos da con di ção de vi da de sua fa mí lia, tais
co mo a sua ca pa ci da de de con su mo, atu al e de cur to
pra zo, ní vel de ren da do més ti co, se gu ran ça no em pre go
e qua li da de de con su mo. O grau de sa tis fa ção/in sa tis fa- 
ção dos con su mi do res é ava li a do em uma es ca la de 0 a
200 pon tos, sen do 100 pon tos a zo na de in di fe ren ça.
Abai xo de 100 é con si de ra do pes si mis mo do con su mi- 
dor e aci ma de 100 pon tos é a zo na de oti mis mo.

São Luís, quinta-feira, 11 de novembro de 2021
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Os interessados agora têm até o próximo dia 23 para se inscreverem na página de
carreira da companhia. O processo seletivo será totalmente digital

23 DE NOVEMBRO

VLI prorroga inscrições
de programa de estágio

O
pra zo pa ra ins cri ção no Pro- 
gra ma de Es tá gio 2022 da 
VLI – com pa nhia de so lu- 
ções lo gís ti cas que ope ra 

ter mi nais, fer ro vi as e por tos – foi 
pror ro ga do.

Ao to do são ofe re ci das 50 opor tu ni- 
da des, que se rão dis tri buí das em to- 
das as lo ca li da des on de a com pa nhia 
atua.

Além do Ma ra nhão, as va gas são 
pa ra: Mi nas Ge rais, São Pau lo, Es pí ri- 
to San to, Rio de Ja nei ro, Goiás, Bahia, 
To can tins, Ser gi pe e Ce a rá. O pro ces- 
so se le ti vo se rá to tal men te di gi tal e as 
ins cri ções po dem ser fei tas até o dia 
23 de no vem bro, na pá gi na de car rei ra 
da com pa nhia (www.vli-lo gis ti- 
ca.com.br/car rei ras).

Po dem se can di da tar es tu dan tes 
que es te jam ao me nos no 3º pe río do 
de qual quer cur so de ba cha re la do ou 
li cen ci a tu ra, no 1º pe río do de tec nó- 
lo go, e que te nham dis po ni bi li da de 
pa ra es ta gi ar por seis ho ras diá ri as. O 
con tra to de es tá gio tem du ra ção de 
um ano, po den do ser re no va do por 
igual pe río do.

Os se le ci o na dos te rão co mo be ne- 
fí ci os: va le-re fei ção (ofe re ci do nas 
uni da des on de não há re fei tó rio); va- 
le-trans por te ou ôni bus fre ta do (de- 
pen den do da lo ca li za ção em que irá 
tra ba lhar); as sis tên cia mé di ca e 
odon to ló gi ca; Gympass (pla ta for ma 
de aca de mi as, com fo co em sua saú de 
e bem-es tar); ces ta de Na tal; se gu ro 
de vi da; além de uma re de de des con- 
tos em vá ri as lo jas, res tau ran tes, sa- 
lões e ou tros.

A ana lis ta de Re cur sos Hu ma nos da 
VLI, Le ti cia Herms dorff da Mat ta, res-

So bre a VLI

OS SELECIONADOS TERÃO VÁRIOS BENEFÍCIOS PARA TRABALHAR NA COMPANHIA

sal ta que pa ra ser um es ta giá rio da 
com pa nhia é pre ci so ter dis po ni bi li- 
da de pa ra apren der, ser cu ri o so e in- 
te res sa do, além de se iden ti fi ca rem 
com os va lo res da com pa nhia. De 
acor do com ela, eles apren dem com 
pro fis si o nais ex pe ri en tes, são acom- 
pa nha dos tan to pe los lí de res quan to 
pe lo RH, de sen vol vem um pro je to e 
par ti ci pam de ações de de sen vol vi- 
men to.

Pa ra a su per vi so ra de Atra ção e Se- 
le ção da VLI, Kenya Cons cei ção, o 
Pro gra ma de Es tá gio re pre sen ta pa ra 
a em pre sa a chan ce de for mar pro fis- 
si o nais pa ra seu ne gó cio. “Com eles 
te mos uma mão de obra di fe ren ci a da 
e a opor tu ni da de de cons truir no vos 
ges to res e lí de res”, fi na li za.

A VLI tem o com pro mis so de apoi ar 
a trans for ma ção da lo gís ti ca no país, 
por meio da in te gra ção de ser vi ços em 
por tos, fer ro vi as e ter mi nais. A em- 
pre sa en glo ba as fer ro vi as Nor te Sul 
(FNS) e Cen tro-Atlân ti ca (FCA), além 
de ter mi nais in ter mo dais, que unem 
o car re ga men to e o des car re ga men to 
de pro du tos ao trans por te fer ro viá rio, 
e ter mi nais por tuá ri os si tu a dos em ei-
xos es tra té gi cos da cos ta bra si lei ra, 
tais co mo em San tos (SP), São Luís 
(MA) e Vi tó ria (ES). Es co lhi da co mo 
uma das 150 me lho res em pre sas pa ra 
tra ba lhar pe la re vis ta Vo cê S/A, a VLI 
trans por ta as ri que zas do Bra sil por 
ro tas que pas sam pe las re giões Nor te, 
Nor des te, Su des te e Cen tro-Oes te.

MARANHÃO

I Mostra Científica é
lançada pelo IEMA

AS INSCRIÇÕES ESTÃO ABERTAS PARA ESTUDANTES DO IEMA

Pa ra es ti mu lar a ini ci a ção ci en tí fi ca, pro mo ver a ca pi- 
la ri za ção do co nhe ci men to ci en tí fi co e di vul ga ção da
pes qui sa, o Ins ti tu to Es ta du al de Edu ca ção, Ci ên cia e
Tec no lo gia do Ma ra nhão (IE MA) lan çou o edi tal Nº 06,
de 18/10/2021, a I Mos tra Ci en tí fi ca, em par ce ria com
o Con se lho Na ci o nal de De sen vol vi men to Ci en tí fi co e
Tec no ló gi co (CNPq), me di an te Cha ma da CNPq/MC TI
Nº 17/2020 “Fei ras e Mos tras Ci en tí fi cas”.

As ins cri ções es tão aber tas pa ra es tu dan tes do IE MA
e de to do o es ta do pa ra par ti ci par da I Mos tra Ci en tí fi ca
do Ma ra nhão, que acon te ce rá nos di as 19 e 20 de no- 
vem bro. 

Os in te res sa dos em apre sen tar tra ba lhos de vem sub- 
me ter pro pos tas no pe río do de 18 de ou tu bro até 5 de
no vem bro, na pla ta for ma Ibutumy, no me nu Ins cri- 
ções I Mos tra Ci en tí fi ca, pa ra a sub mis são de tra ba lhos
nas mo da li da des pôs te res, ex po si ções de pro tó ti pos e
de mons tra ção de ex pe ri men tos e pa ra a par ti ci pa ção
em mi ni cur sos.

A Mos tra tem o pro pó si to de so li di fi car co mo um
even to anu al que tem co mo pú bli co-al vo es tu dan tes e
pro fes so res das Uni da des Ple nas do IE MA, re gu lar men- 
te ma tri cu la dos no En si no Mé dio e Téc ni co em Tem- 
po In te gral além de pro fes so res e es tu dan tes con vi da- 
dos de ou tras ins ti tui ções de en si no da edu ca ção bá si- 
ca das co mu ni da des ad ja cen tes ao ins ti tu to.

EDUCAÇÃO INFANTIL

Abertas inscrições para 299 vagas

A edu ca ção in fan til do Sesc tem um pro- 
gra ma ela bo ra do de en si no, on de o alu no
apren de por meio de ati vi da des lú di cas e
lin ka das ao co ti di a no. Ofer tan do tur mas
pa ra cri an ças de 3 a 5 anos, as ins cri ções
pa ra o ano le ti vo de 2022 es tão aber tas até
o dia 19 de no vem bro nas uni da des Sesc
De o do ro, Sesc Ita pe cu ru e Sesc Ca xi as.
Com um to tal de 299 va gas, as ins cri ções
acon te cem so men te no for ma to pre sen ci- 
al, no ho rá rio das 8h às 11h e 14h às 17h.

Os res pon sá veis de vem pre en cher o for- 
mu lá rio de ins cri ção e au to de cla ra ção de
ren da fa mi li ar no ato de ins cri ção, além de
apre sen tar os se guin tes do cu men tos: có- 
pia do RG ou cer ti dão de nas ci men to do
can di da to, có pia do CPF do can di da to, ori- 
gi nais do com pro van te de es co la ri da de ou
de cla ra ção es co lar do can di da to, ori gi nais
do CPF e RG do res pon sá vel le gal, car tão
Sesc do ti tu lar (ca te go ria co mer ciá rio),
com pro van te de re si dên cia com emis são
in fe ri or a 60 di as, lau do ou re la tó rio que
com pro ve de fi ci ên cia fí si ca ou men tal do
can di da to, quan do for o ca so.

As va gas são gra tui tas e aber tas a de pen- 
den tes de tra ba lha do res do co mér cio de
bens, ser vi ços e tu ris mo (pre fe ren ci al men- 

te) e ao pú bli co ge ral com ren da fa mi li ar
bru ta igual ou in fe ri or a 03 sa lá ri os mí ni- 
mos na ci o nais. As cri an ças de vem com ple- 
tar 3,4 e 5 anos até o dia 31 de mar ço de
2022.

A di vul ga ção da lis ta de se le ci o na dos es-
tá pre vis ta pa ra o dia 30 de no vem bro. Con- 
fi ra o qua dro de va gas em São Luís, Ita pe- 
cu ru-Mi rim e Ca xi as no www.sesc- 
ma.com.br. Mais in for ma ções pe los te le fo- 
nes (98)3216-3856 (São Luís), (98) 98893-
0336 (Ita pe cu ru) e (99) 3521-3862 (Ca xi as).

Ca pa ci ta ção das Fa mí li as –
Cur so de Ta pe tes Ar te sa nais

So bre a APAE de São Luís

MERCADO DE TRABALHO

Cursos de capacitação para PcD
Em par ce ria com o Se nac, a APAE de

São Luís pro mo ve es sa se ma na o cur so de
ca pa ci ta ção pro fis si o nal “Ex ce lên cia no
Aten di men to”, que tem o ob je ti vo de pre- 
pa rar pes so as com de fi ci ên cia pa ra o mer- 
ca do de tra ba lho. Atu al men te 87 as sis ti- 
dos pe la APAE de São Luís, es tão tra ba- 
lhan do for mal men te de car tei ra as si na da
na ca pi tal ma ra nhen se. A Ins ti tui ção bus- 
ca au xi li ar na ga ran tia des te di rei to pre- 
vis to no art. 34 da Lei Bra si lei ra de in clu- 
são de 2015.

O cur so re a li za do por meio do Pro gra- 
ma “Se nac Faz Sua Par te”, es tá sen do re a- 
li za do das 8h às 11h, com du ra ção to tal de
15 ho ras, e se rá en cer ra do ho je, quin ta–
fei ra (11) , con tem plan do alu nos da Es co- 
la Eney San ta na man ti da pe la APAE de
São Luís e as sis ti dos pe la ins ti tui ção.

Os alu nos são acom pa nha dos pe lo Ser- 
vi ço de In ser ção e Acom pa nha men to Pro- 
fis si o nal (SI AP) da APAE de São Luís. Es sa
equi pe mul ti pro fis si o nal bus ca va gas ou
aten de so li ci ta ções das em pre sas da re- 
gião me tro po li ta na da ca pi tal, atu an do na
in ser ção e tam bém no acom pa nha men to,
vi san do a per ma nên cia no tra ba lho.

De acor do com Ana Iza bel, co or de na- 
do ra de Edu ca ção pro fis si o nal da APAE de

São Luís, a par ce ria fei ta com o Se nac é
uma opor tu ni da de pa ra a in clu são e in- 
ser ção da pes soa com de fi ci ên cia no mer- 
ca do de tra ba lho. “O prin ci pal ob je ti vo da
qua li fi ca ção pro fis si o nal é a for ma ção pa- 
ra o exer cí cio de uma pro fis são, com o
apren di za do de sa be res li ga dos às di ver- 
sas áre as do mer ca do de tra ba lho pa ra os
es tu dan tes as sis ti dos, que bus cam am pli- 
ar seus co nhe ci men tos, vi san do a con- 
quis ta de uma ci da da nia efe ti va e or ga ni- 
za da”, des ta ca ela.

A APAE de São Luís acre di ta que o em- 
po de ra men to e pro ta go nis mo da pes soa
com de fi ci ên cia só é pos sí vel com a par ti- 
ci pa ção da fa mí lia. E as sim, ini ci ou tam- 
bém o cur so de Pro du ção de Ta pe tes Ar te- 
sa nais, com du ra ção de 60 ho ras, vi san do
ca pa ci tar fa mi li a res de alu nos, com o ob- 
je ti vo fi nal de aju dar a im ple men tar a ren- 
da fa mi li ar. Pa ra Si le ne Vei ga, as sis ten te
so ci al da ins ti tui ção, o cur so de ta pe tes ar- 
te sa nais vol ta do pa ra os fa mi li a res de alu- 
nos “além de ca pa ci tar pa ra a con tri bui- 
ção da me lho ria da ren da fa mi li ar, tam- 
bém é um mo men to pa ra o res ga te da au- 
to es ti ma dos par ti ci pan tes atra vés de
uma no va ha bi li da de.”

A APAE São Luís é uma en ti da de as sis- 
ten ci al e edu ca ci o nal, fi lan tró pi ca e sem
fins lu cra ti vos, ca rac te ri za-se por ser uma
or ga ni za ção so ci al que ob je ti va prin ci pal- 
men te pro mo ver a aten ção in te gral à pes- 
soa com de fi ci ên cia, pri o ri ta ri a men te
aque la com de fi ci ên cia in te lec tu al ou
múl ti pla.

Há 50 anos a ins ti tui ção tem im pri mi do
na his tó ria da ca pi tal ma ra nhen se, atu a- 
ção pi o nei ra, in ten sa e va lo ro sa pe lo tra- 
ba lho de sen vol vi do, con quis tan do o res- 
pei to e o re co nhe ci men to do seu pa pel
en quan to ins ti tui ção fi lan tró pi ca, pro pi- 
ci an do as sis tên cia e in clu são so ci al de
pes so as com de fi ci ên cia na área da edu- 
ca ção, saú de e as sis tên cia so ci al.

São Luís, quinta-feira, 11 de novembro de 2021
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Animado após a vitória sobre o Brasil de Pelotas-RS, Tricolor busca mais três pontos na
noite desta quinta-feira, no Castelão, onde enfrenta o Vila Nova-GO

• 06/10 – Bra gan ti no 1 x 1 Fla men go
• 09/10 – For ta le za 0 x 3 Fla men go
• 13/10 – Fla men go 3 x 1 Ju ven tu de
• 17/10 – Fla men go 0 x 0 Cui a bá
• 20/10 – Fla men go 2 x 2 Ath le ti co-PR
(Co pa do Bra sil)
• 23/10 – Flu mi nen se 3 x 1 Fla men go
• 27/10 – Ath le ti co-PR 3 x 0 Fla men go
(Co pa do Bra sil)
• 30/10 – Fla men go 1 x 0 Atlé ti co-MG
• 02/11 – Ath le ti co-PR 2 x 2 Fla men go
• 05/11 – Fla men go 2 x 0 Atlé ti co-GO
• 08/11 – Cha pe 2 x 2 Fla men go

SÉRIE B

Sampaio tem mais
um jogo decisivo
NERES PINTO

N
a lu ta pa ra se afas tar ca da 
vez mais da zo na de re bai- 
xa men to na Sé rie B do 
Cam pe o na to Bra si lei ro, o 

Sam paio Cor rêa vol ta es ta noi te ao Es- 
tá dio Cas te lão pa ra en fren tar o Vi la 
No va-GO, a par tir das 19h, em jo go da 
tri gé si ma quin ta ro da da. Com 43 pon- 
tos, o Tri co lor pre ci sa ven cer pa ra ga- 
ran tir, de fi ni ti va men te, sua per ma- 
nên cia na Se gun do na do pró xi mo 
ano, mas até um em pa te po de dei xar 
o ti me ma ra nhen se bem pró xi mo de 
atin gir seu mai or ob je ti vo.

O téc ni co João Bri gat ti, sa tis fei to 
com o ren di men to da equi pe no jo go 
an te ri or di an te do Bra sil de Pe lo tas, 
no en tan to, quer me lhor pon ta ria dos 
ata can tes e mei as. Na de fe sa, até on- 
tem à tar de ele não sa bia se po de rá ter 
o re tor no dos la te rais Wat son (di rei ta) 
e Alyson (es quer da), em re cu pe ra ção 
de le sões. O jo vem Mau rí cio, au tor do 
gol da vi tó ria (2 a1) no jo go an te ri or, 
es tá bas tan te co ta do pa ra per ma ne- 
cer na po si ção. Há dú vi das tam bém 
no meio de cam po: Be ti nho ou Ba ra- 
ka. A for ma ção ofi ci al po de rá ser 
anun ci a da so men te uma ho ra an tes 
da par ti da.

O Vi la No va-GO tem o mes mo ob je- 
ti vo do ad ver sá rio. Com 44 pon tos, o 
ti me goi a no pre ci sa ga nhar o jo go pa- 
ra con so li dar sua con ti nui da de na Sé- 
rie B do ano que vem, mas até um em- 
pa te po de ser bom re sul ta do.

O re pre sen tan te do es ta do de Goiás 
vem de um em pa te com o Gua ra ni, 
em ca sa (2 a 2), no en tan to, es tá in vic- 
to há 10 jo gos no tor neio, pois a úl ti ma 
der ro ta ocor reu na 24ª ro da da, por 1 a 
0, pa ra o Co ri ti ba, no Es tá dio Cou to

Re tros pec to

Pro vá veis equi pes

Ar bi tra gem
• Ár bi tro:Dyorgines Jo sé Pa do va ni de 
An dra de (ES)
• As sis ten tes: Fa bi a no da Sil va Ra mi- 
res e Van der son Antô nio Za not ti (ES)
• Quar to Ár bi tro: Mayron Fre de ri co 
dos reis No va es (MA)
• Ana lis ta de Cam po:Mar ce lo Bis po 
Nu nes Fi lho (MA)
• Ar bi tro de Ví deo: Pé ri cles Ba sols 
Pe ga do Cor tez (SP)

SAMPAIO CORRÊA VEM DE VITÓRIA CONTRA O BRASIL DE PELOTAS, NA ÚLTIMA RODADA

FOTO: RONALD FELIPE

Pe rei ra.

O con fron to Sam paio x Vi la No va-
GO apon ta 7 vi tó ri as pa ra o ti me goi a- 
no, qua tro dos tri co lo res e três em pa- 
tes. Na úl ti ma par ti da en tre am bos, 
ain da no 1º tur no da Sé rie B des te ano, 
em Goi â nia, vi tó ria dos bo li vi a nos por 
2 a 0, gols de Ci el e Je an Sil va.

Sam paio: Luiz Da ni el;Wat son (ou 
Mau rí cio); Alan Go dói, Nil son Jú ni or e 
Eloir; Be ti nho (ou Ba ra ka), Fer rei ra e 
Nád son (ou Gui Cam pa na); Pi men ti- 
nha, Ci el e Roney. Téc ni co: João Bri- 
gat ti

Vi la No va-GO: Georgemy; Mo a cir, 
Ra fa el Do na to, Re na to Sil vei ra e Wil li-
an For mi ga; Du du, Pe dro Bam bu e 
Arthur Re zen de; Di e go Ta va res, 
Clayton e Ales son. Téc ni co: Hi go Ma- 
ga lhães.

EM QUEDA

Sem Arrascaeta Fla teve aproveitamento de 51,5%

O Fla men go en tra em cam po às
19h de ho je, quin ta-fei ra (11), pa ra en- 
ca rar o Bahia, no Es tá dio Ma ra ca nã,
pe la 31ª ro da da da Sé rie A do Cam pe- 
o na to Bra si lei ro.

Es se jo go tam bém mar ca cer ca de
um mês que Ar ras ca e ta não en tra em
cam po pe lo Fla men go, des de a vi tó ria
por 3 a 0 so bre o Ath le ti co, pe la 23ª ro- 
da da do Cam pe o na to Bra si lei ro. Des- 
de en tão, são 11 jo gos sem o uru guaio.
Mui ta coi sa acon te ceu e sua au sên cia
é mui to sen ti da pe lo ti me.

Nes tes 11 jo gos sem o meia, fo ram
qua tro, vi tó ri as, cin co em pa tes e du as
der ro tas (ape nas 51,5% de apro vei ta- 
men to), além de uma eli mi na ção na
Co pa do Bra sil.

Após a vi tó ria so bre o Fu ra cão no
úl ti mo jo go de Ar ras ca e ta, o Fla men- 
go fi cou a 11 pon tos do Atlé ti co-MG,
com dois jo gos a me nos. De pois do
em pa te com a Cha pe co en se na se- 
gun da-fei ra, o ti me se gue a 11 pon tos
do Ga lo, mas ago ra com ape nas uma
par ti da a me nos.

Foi a se gun da le são mus cu lar na
co xa so fri da por Ar ras ca e ta em um
cur to pe río do, o que fez com que a
pro gra ma ção pa ra o re tor no fos se
com mais pre cau ção. Sua pre sen ça é
vis ta co mo fun da men tal pa ra o de- 
sem pe nho do ti me na fi nal da Li ber ta- 
do res, dia 27, con tra o Pal mei ras.

A sua não con vo ca ção pa ra os jo gos
do Uru guai fo ram um alí vio pa ra o

pla ne ja men to da co mis são téc ni ca. A
ideia é de que ele par ti ci pe, de for ma
gra du al, de ao me nos du as par ti das
an tes do du e lo com o Pal mei ras.

Fla sem Ar ras ca e ta:

ARENA VIVA ÁGUA

Futevôlei “Show do M
em São Luís

A BOLA COMEÇA A ROLAR NO DIA 12, PRÓXIMA SEXTA-FEIRA

São Luís vai se di ar, mais uma vez, o mai or cam pe o na- 
to de Fu tevô lei já re a li za do no Ma ra nhão. O even to é
uma par ce ria en tre o Cen tro Fit ness 98 e a qua dra de Fu- 
tevô lei “Show do Mi lhão”, uma das re des mais fa mo- 
sas do mun do, lo ca li za da na praia de Co pa ca ba na, no
Rio de Ja nei ro. Es ta re de é pal co de gran des par ti das en- 
vol ven do atle tas con sa gra dos mun di al men te e que es- 
ta rão aqui em São Luís du ran te o even to.

A aber tu ra do 2º Open de Fu tevô lei Show do Mi lhão
98 já acon te ce com bo la ro lan do na sex ta-fei ra (12), na
Are na Vi va Água, com as dis pu tas da ca te go ria ini ci an te.
No sá ba do (13), a ca te go ria ini ci an te dá sequên cia ao
even to com as par ti das das se mi fi nais e fi nais. Em se gui- 
da, os atle tas da ca te go ria in ter me diá ria en tram na Are- 
na pa ra dis pu tar um lu gar no pó dio. No do min go (13), as
ca te go ri as mis ta e avan ça da do mi nam a Are na Vi va
Água ga ran tin do um show de par ti das com al vo ní vel
téc ni co.

Nes ta edi ção, en tre os atle tas de re no me mun di al que
par ti ci pa rão do even to, es tá a atle ta de Eli te, Va nes si nha,
atu al cam peã do Te am Águia FootVolley Cup (TAFC), o
prin ci pal tor neio da mo da li da de no mun do e atu al
Cam peã do Mi ka sa Open ao la do da re no ma da atle ta,
Na ta lia Gui tler. Na ca te go ria mis ta, Va nes si nha for ma rá
du pla com o atle ta ma ra nhen se, Vi tor Tel les, cam peão
da Co pa Im pe ra triz e Vi ce-Cam peão do Open Pi auí de
Fu tevô lei.

Ou tros cra ques da mo da li da de co mo Tra tor zi nho,
Cam peão Ce a ren se e Nal di nho, tri cam peão ce a ren se,
bi cam peão mi nei ro e atu al cam peão ma to-gros sen se
tam bém es ta rão pre sen tes no even to.  O 2º Open de Fu- 
tevô lei Show do Mi lhão 98 te rá trans mis são ao vi vo pe lo
ca nal ofi ci al “ Futvô lei Show do Mi lhão”.

NATAÇÃO

Sofia Duailibe brilha
no Troféu Jesus Motta

A NADADORA CONQUISTOU DUAS DE OURO E UMA DE PRATA

Um dos prin ci pais ta len tos da na ta ção ma ra nhen se
na atu a li da de, a jo vem So fia Du ai li be se gue co le ci o nan- 
do con quis tas. Com ape nas 11 anos, a na da do ra da Ap- 
cef, vol tou a bri lhar nas pis ci nas. No úl ti mo fim de se- 
ma na, So fia con quis tou três me da lhas (du as de ou ro e
uma de pra ta) no Tro féu Je sus Mot ta de Na ta ção Mi- 
rim/Pe tiz, com pe ti ção es ta du al re a li za da na Es co la Ni- 
na, em São Luís.

Nas pro vas dos 400m li vre e dos 100m cos tas, So fia
Du ai li be con fir mou sua gran de fa se na atu al tem po ra da
pa ra ter mi nar no lu gar mais al to do pó dio. Já nos 100m
li vre, a na da do ra con quis tou a me da lha de pra ta e ter- 
mi nou o even to na ca pi tal ma ra nhen se com me da lhas
nas três pro vas em que dis pu tou.

Re cen te men te, So fia Du ai li be já ha via ido mui to bem
em com pe ti ções re gi o nais. Em agos to, no Fes ti val CB DA
Nor te-Nor des te de Na ta ção Mi rim/Pe tiz – Tro féu Pe dro
Ni co las, em Boa Vis ta (RR), a na da do ra ma ra nhen se
con quis tou oi to me da lhas, sen do três pra tas e cin co
bron zes. Em ou tu bro, su biu ao pó dio nas pro vas dos
100m, 200m e 400m li vre do Nor te-Nor des te de Clu bes
Mi rim/Pe tiz – Tro féu Ka ko Ca mi nha, re a li za do na ci da- 
de de Ma ceió.

São Luís, quinta-feira, 11 de novembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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O Curso de Teatro Musical acontecerá no Teatro Arthur Azevedo, entre janeiro e
fevereiro de 2022, de forma gratuita, para 40 artistas residentes no Maranhão

MARROM, O MUSICAL

Espetáculo oferece
cursos gratuitos de teatro 
ISABELLA GOULART

A
car rei ra de gran des pro du to- 
res te a trais é o so nho de 
ator/atriz ou pes so as que 
atu am na par te de pro du ção. 

Des ta for ma, o es pe tá cu lo “Mar rom, o 
Mu si cal”, atu al men te em fa se de pro- 
du ção, es tá ofe re cen do es sa opor tu ni- 
da de.

A Fa to Pro du ções, com pa tro cí nio 
da Equa to ri al Ma ra nhão e Go ver no 
do Ma ra nhão, por meio da Lei Es ta du- 
al de In cen ti vo à Cul tu ra, vai re a li zar 
em São Luís, um Cur so de Te a tro Mu- 
si cal, mi nis tra do pe lo ator, di re tor, e 
dra ma tur go, Mi guel Fa la bel la e tam- 
bém pe lo mú si co, ma es tro e pro fes sor 
de can to, Gui lher me Ter ra.

Es se Cur so de Te a tro Mu si cal acon- 
te ce rá no Te a tro Arthur Aze ve do, en- 
tre ja nei ro e fe ve rei ro de 2022, de for- 
ma gra tui ta, pa ra 40 ar tis tas re si den- 
tes no Ma ra nhão. A se le ção se rá a par- 
tir das ins cri ções. Es tes 40 ar tis tas te- 
rão a opor tu ni da de de vi ven ci ar um 
pou co da re a li da de de uma sa la de en- 
sai os de uma gran de pro du ção de te a- 
tro mu si cal por 15 di as e a ori en ta ção 
se rá fei ta por pro fis si o nais de re no me, 
com anos de ex pe ri ên cia no mer ca do.

Qua tro ar tis tas (2 ho mens e 2 mu- 
lhe res) que mais se des ta ca rem 
no Cur so de Te a tro Mu si cal sai rão 
com um con tra to pa ra com por o elen- 
co de es treia de “Mar rom, O Mu si cal”, 
que tem tex to e di re ção de Mi guel Fa- 
la bel la, em agos to de 2022, no Te a tro 
Sér gio Car do so, em São Pau lo.

O se gun do cur so é a Ofi ci na de Pro- 
du ção Cul tu ral, que se rá mi nis tra da 
pe lo ator e pro du tor Jô San ta na, ide a- 
li za dor da Tri lo gia do Sam ba, da 
qual faz par te o es pe tá cu lo “Mar rom,

AS INSCRIÇÕES JÁ PODEM SER FEITAS, E VÃO ATÉ O DIA 10/12,  NO SITE DO EVENTO

o Mu si cal”, fe chan do a tri lo gia que já 
apre sen tou os mu si cais “Car to la – O 
Mun do é um Moi nho” e “Do na Ivo ne 
La ra – Um Sor ri so Ne gro”; Mar cia 
Uchôa, ges to ra cul tu ral com re co nhe- 
ci men to na ci o nal que já atu ou à fren- 
te de ins ti tui ções co mo a Fun da ção 
Pal ma res e Re na to Araú jo, pro du tor 
com vas ta ex pe ri ên cia no mer ca do.

A Ofi ci na de Pro du ção Cul tu- 
ral tam bém se rá to tal men te gra tui ta, 
pa ra 20 pes so as in te res sa das. Es te 
cur so vi sa fo men tar a pro du ção cul tu- 
ral no es ta do do Ma ra nhão, qua li fi- 
can do pes so as pa ra con cor re rem com 
pro je tos, prin ci pal men te, em edi tais 
re la ci o na dos às leis de in cen ti vo es ta- 
du ais e fe de rais.

A Fa to tem per ce bi do, nos úl ti mos 
anos, uma ne ces si da de de re no va ção 
no mer ca do de te a tro mu si cal, tan to 
na par te ar tís ti ca quan to na par te téc- 
ni ca e uma das me lho res for mas de fa- 
zer is so é dar opor tu ni da de a pes so as 
das re giões pe ri fé ri cas e pes so as de 
fo ra do ei xo Rio-São Pau lo, com ofi ci- 
nas, workshops e cur sos de qua li fi ca- 

ção ou for ma ção, que pos si bi li tam re-
ve lar no vos ta len tos por to do o Bra sil.

Des de 2018 te mos vi vi do is to, com 
du as ex pe ri ên ci as da Ofi ci na de Te a- 
tro Mu si cal Ne gro, pri mei ro no Rio de 
Ja nei ro e de pois em São Pau lo, pa ra 
mais de 150 ar tis tas e já se per ce bem 
os fru tos des te es for ço.

O es pe tá cu lo “Mar rom, o Mu si cal”, 
após es treia em São Pau lo, cum pri rá 
tem po ra das no Rio de Ja nei ro e em 
São Luís e fa rá tur nê por ou tras ca pi-
tais, co mo Be lém, Ma ceió, Por to Ale- 
gre e Te re si na. “Mar rom, o Mu si cal” é 
uma ho me na gem aos 50 anos de car- 
rei ra da gran de Al ci o ne e con ta rá, 
atra vés de can ções imor ta li za das pe la 
gran de ma ra nhen se, um pou co da 
his tó ria e da cul tu ra do Ma ra nhão. A 
dra ma tur gia, por Mi guel Fa la bel la, é 
ins pi ra da na es tru tu ra do Bum ba-
Meu-Boi, uma das prin ci pais tra di- 
ções lo cais.

As ins cri ções já po dem ser fei tas, e 
vão até o dia 10/12, atra vés do si te do 
even to (mar ro mo mu si cal.com.br).

AUDIOVISUAL

Curtas de jovens do MA estreiam no Cine Babaçu
Cin co co mu ni da des do Ma ra nhão 

ser vi ram de ce ná rio pa ra cur tas-me- 
tra gens, pro du zi dos por jo vens des sas 
lo ca li da des nos úl ti mos dois me ses, 
du ran te as ofi ci nas do pro je to Cul tu ra 
na Pra ça. Os fil mes es tão dis po ní veis 
pa ra o pú bli co no Ci ne Ba ba çu, sa la 
de ci ne ma vir tu al que fun ci o na no si te 
do Cul tu ra na Pra ça (www.cul tu ra na- 
pra ca.art.br). O pro je to Cul tu ra na 
Pra ça, que ocor re des de 2017, é vi a bi- 
li za do pe la Lei Fe de ral de In cen ti vo à 
Cul tu ra, com pa tro cí nio do Ins ti tu to 
Cul tu ral Va le, apoio do Cen tro Cul tu- 
ral Ta ta ju ba e re a li za ção da Vi vas Cul- 
tu ra e Es por te, Se cre ta ria Es pe ci al da 
Cul tu ra do Mi nis té rio do Tu ris mo – 
Go ver no Fe de ral, Pá tria Ama da Bra sil.

“Noi te de Lua Cheia” foi pro du zi do 
na Vi la Tro pi cal/Ve ro na, mu ni cí pio de 
Bom Je sus das Sel vas. “Dois Se gre- 
dos”, em Pe quiá de Ci ma, Açai lân dia; 
“Pe le beu” no po vo a do de Fran cis co 
Ro mão, tam bém em Açai lân dia; “Me- 
ni nas Mães” em São João Do An di ro- 
bal, Ci de lân dia; e “Ver da des ou Men- 
ti ras: His tó ri as de Pes ca do res”, na Vi la 
São Rai mun do, em São Pe dro d’Água 
Bran ca.

Além dos cur tas, o pú bli co tam bém 
vai po der as sis tir ao pre mi a do lon ga-
me tra gem in fan to-ju ve nil “Den tro da 
Cai xi nha – Se gre do de Cri an ça”, de 
Gui lher me Reis, ain da iné di to no cir- 
cui to co mer ci al. Além dis so, ha ve rá 
ses sões de for ma tu ra pa ra os re a li za- 
do res e seus fa mi li a res, que po de rão 
ver o pró prio tra ba lho na te la gran de 
do ci ne ma.

“A exi bi ção de for ma tu ra é o co ro a- 
men to des se mo men to lin do que fo- 
ram as ofi ci nas”, ava lia Gil ber to Scar- 
pa, co or de na dor do Cul tu ra na Pra ça. 
“Os alu nos se es for ça ram, mos tra ram 
que têm cu ri o si da de, res pon sa bi li da- 
de, com pro mis so e ta len to de so bra 
pa ra des pon tar pa ra o Bra sil e pa ra o

OS FILMES ESTÃO DISPONÍVEIS NO CINE BABAÇU, UMA SALA DE CINEMA VIRTUAL

mun do, se as sim de se ja rem. Es ta mos 
mui to fe li zes com os fil mes que eles 
re a li za ram e te nho cer te za que o pú- 
bli co vai gos tar tam bém.”

Ch ris ti a na Sal da nha, ge ren te do 
Ins ti tu to Cul tu ral Va le, des ta ca o po- 
ten ci al de trans for ma ção so ci al jun to 
às co mu ni da des pro por ci o na do por 
pro je tos des ta na tu re za. “O pro je to 
Cul tu ra na Pra ça pro mo ve en con tros 
pau ta dos na va lo ri za ção di ver sas cul- 
tu ras, de su as raí zes e iden ti da des lo- 
cais, com a for ma ção de gru pos de jo- 
vens e cons tru ções co le ti vas de con- 
teú dos au di o vi su ais. Uma for ma de 
des per tar os olha res pa ra o pre sen te e 
re fle tir so bre o fu tu ro”, co men ta.

Ape sar da gran de di ver si da de de te- 
mas e es ti los, to dos os fil mes pro du zi- 
dos têm em co mum o de se jo de com- 

par ti lhar his tó ri as da pró pria co mu ni-
da de ou ex pe ri ên ci as pes so ais. Pa ra 
Ana Ro cha, mo ni to ra da ofi ci na em 
Fran cis co Ro mão, dis tri to de Açai lân- 
dia, a ex pe ri ên cia foi im por tan te não 
ape nas por en vol ver os jo vens do lu-
gar em uma ati vi da de cul tu ral, mas 
prin ci pal men te por que fi ze ram com 
que es ses mes mos jo vens mu das sem 
a per cep ção que ti nham da co mu ni-
da de. “Ini ci al men te, pen sa mos em fa- 
zer um fil me a par tir de uma pers pec- 
ti va ne ga ti va, mos tran do as ne ces si- 
da des que en fren ta mos aqui”, con ta a 
mo ni to ra. “Mas, ao jo gar um no vo 
olhar so bre nos sa co mu ni da de, um 
olhar mais sen sí vel, per ce be mos que 
te mos mui ta coi sa boa pa ra ser mos- 
tra da, pa ra com par ti lhar com o mun- 
do.”

VAI SAIR!

Criador confirma 2ª
temporada de Round 6

POPULARIDADE DA SÉRIE FOI ESSENCIAL PARA A RENOVAÇÃO

O di re tor e cri a dor de Round 6, Hwang Dong-hyuk,
deu a no tí cia que mui tos fãs es ta vam es pe ran do: a sé rie
te rá uma 2ª tem po ra da. Ele con fes sou que a po pu la ri da- 
de do pro gra ma foi es sen ci al pa ra le var a ideia adi an te.

“Tem ha vi do mui ta pres são e de man da, além de mui- 
to amor por uma 2ª tem po ra da. En tão, eu sin to que não
te mos es co lha, por tan to eu di ria que ha ve rá com cer te- 
za uma 2ª tem po ra da. Es tá na mi nha ca be ça nes te mo- 
men to e, atu al men te, te nho pen san do nes se pla ne ja- 
men to”, afir mou Dong-hyuk pa ra a As so ci a ted Press.

“Mas eu pen so que é mui to ce do pa ra di zer quan do e
co mo ela [2ª tem po ra da] vai acon te cer”, acres cen tou o
di re tor, dei xan do cla ro que não há pers pec ti va de da ta
de lan ça men to, por en quan to.

A fa la é per ti nen te por que até ago ra o cri a dor
de Round 6 não vi nha dan do in dí ci os de que o se ri a do
te ria uma con ti nu a ção. Em se tem bro, ele che gou a di- 
zer que não ti nha pla nos, já que tra ba lhar na pro du ção
foi “mui to can sa ti vo”. Além dis so, Dong-hyuk já ti nha
di to que no mo men to sua ca be ça es tá no fil me KO Club,
que ele tem es cri to o ro tei ro.

Ape sar da con fir ma ção, é im por tan te dei xar cla ro que
por en quan to a Net flix não se pro nun ci ou so bre o as- 
sun to. Por cau sa dis so, as con ver sas com o di re tor de- 
vem es tar ain da em fa se ini ci al.

Con tu do, a gi gan te do stre a ming já ha via de mons tra- 
do pu bli ca men te o in te res se em uma 2ª tem po ra da
de Round 6, que é a sé rie mais as sis ti da da his tó ria da
em pre sa. Be la Ba ja ria, che fe da TV Glo bal da Net flix,
che gou a di zer que tu do de pen de rá da agen da de
Hwang Dong-hyuk.

SURPRESA

Netflix revela elenco do
live-action de One Piece

FÃS JÁ IMAGINAM CADA UM DELES COMO OS HERÓIS DO ANIME

Pe gan do to dos de sur pre sa, a Net flix re ve lou o elen co
prin ci pal da aguar da da sé rie li ve-ac ti on de One Pi e ce.
Atra vés de um ví deo pu bli ca do nas re des so ci ais, os ato- 
res se apre sen ta ram e lo go de ca ra já con quis ta ram os
fãs. A gran de mai o ria po de ser des co nhe ci da pa ra boa
par te do pú bli co, mas não há co mo ne gar que é fá cil
ima gi nar ca da um de les co mo os he róis do ani me.

Os ato res Iñaki Godoy e Mackenyu (Sa mu rai X) fo ram
es ca la dos pa ra in ter pre tar Monkey D. Luffy e Ro ro noa
Zo ro, res pec ti va men te. Ja cob Ro me ro Gib son (Gre en le- 
af) se rá Usopp, Emily Rudd (Rua do Me do) se rá a la dra
de pi ra tas Na mi, en quan to o mai or co zi nhei ro de East
Blue, San ji, se rá in ter pre ta do por Taz Skylar (Vil lain).

O ca pí tu lo de es treia do li ve-ac ti on é as si na do
por Matt Owens (Lu ke Ca ge) e Ste ven Ma e da (Lost). A
pá gi na de ros to do ro tei ro cre di ta o cri a dor do man gá
ori gi nal de One Pi e ce, Ei i chi ro Oda.

O mais in te res san te des se anún cio é jus ta men te o
quan to a tri pu la ção do Ban do do Cha péu de Pa lha é et- 
ni ca men te va ri a da. O pró prio au tor do man gá, Ei i chi ro
Oda, já afir mou que sem pre ima gi nou os per so na gens
co mo pes so as bem di fe ren tes e que, se eles vi ves sem em
nos so mun do, ca da pro ta go nis ta vi ria de al gum país. O
es pa da chim Zo ro se ria ob vi a men te ja po nês, en quan to
San ji te ria que ser fran cês. Na épo ca, o man ga ká afir mou
que não con se guia ima gi nar Luffy com ou tra na ci o na li- 
da de que não fos se bra si lei ra por cau sa de sua ale gria e
es pon ta nei da de. Só fal tou di zer is so pa ra a Net flix.

Pu bli ca do na Weekly Sho nen Jump des de 1997, One
Pi e ce acom pa nha a jor na da de Monkey D. Luffy e sua
tri pu la ção dos Pi ra tas do Cha péu de Pa lha em bus ca de
en con trar o mai or te sou ro da his tó ria, o “One Pi e ce”.
Atu al men te, a sé rie pos sui mais de mil ca pí tu los pu bli- 
ca dos e é o man gá mais ven di do da his tó ria. O man gá é
um dos mais po pu la res de to do o mun do. Mes mo sen do
pu bli ca do há mais de 20 anos, ele ain da per ma ne ce no
to po da lis ta de mais ven di dos no Ja pão. Além dis so, o
ani me se apro xi ma de seu mi lé si mo epi só dio e ain da se- 
gue em al ta, o que só mos tra a for ça do Ban do do Cha- 
péu de Pa lha. Res ta sa ber se a Net flix vai con se guir li dar
com to do es se hype a bor do de sua pro du ção.

São Luís, quinta-feira, 11 de novembro de 2021
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EDUCAÇÃO
Duarte Jr destina recursos para formação de 
1200 profissionais de escolas comunitárias
 

A Universidade Estadual do Maranhão 
(UEMA) lançou nesta segunda-feira (08), 
um edital oferecendo 1.200 vagas em cur-
sos de formação continuada para profis-
sionais  que atuam em escolas comunitá-
rias. As vagas são destinadas, para todo 
e qualquer profissional que atua nessas 
escolas, como forma de democratizar e 
promover conhecimentos para todos.

Serão oferecidos 2 cursos: 1. Curso de 
Formação Continuada em Tecnologias Di-
gitais no contexto da Educação Básica; 
e 2. Curso de Formação Continuada em 
Gestão Administrativa Escolar.

Os cursos foram viabilizados, por meio 
da destinação de R$ 200 mil em emendas 
feitas pelo deputado estadual Duarte Jr 
(PSB), que falou sobre a relevância de va-
lorizar as escolas comunitárias: “ Só ire-
mos transformar a realidade em que vi-
vemos se investimos em educação. Com 
esses cursos vamos garantir um justo e 
necessário aperfeiçoamento técnico de 
todos os profissionais que atuam nas es-
colas e creches comunitárias: do porteiro, 
da merendeira, professores, até a direção 
da escola. Afinal, os cursos disponibiliza-
dos foram pensados nas necessidades e 
anseios de cada uma dessas atividades”, 
pontuou.

A iniciativa é considerada um avanço no 
processo de ensino aprendizagem, como afir-
ma a Coordenadora Pedagógica da Escola Co-
munitária Pinóquio, Flavyandressa Sá: “Com 
as formações, o docente não somente se 
atualiza, como aprende a fazer uma gestão 
melhor de sua turma de alunos, além de 
aprender novas práticas educacionais. Os 
professores que adquirem novos conheci-
mentos conseguem melhorar a forma com 
a qual passam o conteúdo para seus alunos 
e ainda conseguem um engajamento melhor 
com a turma.

Os cursos serão totalmente gratuitos e se-
rão ministrados pela Universidade Estadual do 

Maranhão, por meio do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem – AVA.  As aulas 100% virtuais 
terão duração de 3 meses, com carga horária 
de 200h e começam no dia 10 de dezembro.

Para fazer a inscrição, o profissional deve 
disponibilizar os seguintes documentos: RG, 
CPF, comprovante de residência, comprovante 
de escolaridade de acordo com cada curso e 
a declaração ou outro documento que com-
prove estar em exercício na escola comuni-
tária de acordo com o curso.

O edital está disponível no site: https://
uemanet.uema.br. E as inscrições podem ser 
feitas até o dia 21 de novembro, pela mesma 
ferramenta virtual. 

Nosso papel 
tá on,

tá impresso,  
todo dia

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

Festival Varilux de Cinema

Uma das mais acla ma das atri zes do ci ne-
ma fran cês, Cathe ri ne De neu ve, bri lha no
fil me “En quan to Vi vo”, no pa pel de uma mãe
que to ca to dos os sen ti dos ao se de pa rar e
acom pa nhar o pro ces so da fi ni tu de da vi da
de seu fi lho, que so fre de uma do en ça ter mi-
nal. O fil me é uma das atra ções da 12°edi ção
do Fes ti val Va ri lux de Ci ne ma Fran cês, que
co me ça dia 19 pró xi mo em to do o país e traz
ain da ou tras 16 pro du ções iné di tas.

Assistência Social

Vem aí a XIV Con fe rên cia Es ta du al de As- 
sis tên cia So ci al. O even to vai acon te cer en- 
tre os di as 16 e 19 des te mês, no Rio Poty Ho-
tel. As con fe rên ci as têm co mo ob je ti vo a
ava li a ção da Po lí ti ca de As sis tên cia So ci al,
no Sis te ma Úni co de As sis tên cia So ci al (SU-
AS), con for me es ta be le ce a Nor ma Ope ra ci-
o nal do SU AS (NOB/SU AS). A con fe rên cia
te rá co mo te ma cen tral “As sis tên cia So ci al:
di rei to do po vo e de ver do Es ta do”.

O Ma ra nhão mar cou pre sen ça no
Fes tu ris, uma das mais im por tan tes
fei ras de tu ris mo do país. O even to
acon te ceu de 5 a 7 des te mês, em
Gra ma do (RS) e a Se tur-MA, co man -
da da pe lo se cre tá rio Ca tu lé Ju ni or,
le vou um es tan de pró prio e di fe ren -
ci a do pa ra mos trar o “Ma ra nhão de
En can tos”, des ta can do o tu ris mo de
aven tu ra e o ki te surf, cu jo point da
mo da ago ra é Atins nos Len çóis Ma -
ra nhen ses. No re gis tro, Car los
Kerluily (se cre tá rio de Tu ris mo de
Bar rei ri nhas), Wal ter nor Sil va (pre si -
den te da As lit), Sau lo San tos (Se cre -
tá rio de Tu ris mo SLZ), Ca tu lé Jr, (Se -
cre tá rio de Tu ris mo do Es ta do), Ar -
man do Fer rei ra (pre si den te da Abih),
Pau lo Co e lho (vi ce-pre si den te do
SEHA MA) e Jan sen San tos (da Abav)

O ar tis ta plás ti co, can -
tor e com po si tor Bet to
Pe rei ra ce le bra qua -
ren ta anos de car rei ra
e inau gu ra em São
Luís, no pró xi mo dia
20, às 20h, na Ca sa do
Ma ra nhão, a ex po si ção
“Ca zum bá Mun di”,
com a cu ra do ria de
Car los Di mu ro. A aber -
tu ra con ta rá com um
poc ket show e as par ti -
ci pa ções de Ze ca Ba lei -
ro , Zé Olhi nho , Ce sar
Nas ci men to , Ema nu el
de Je sus e Flá via Bit -
ten court.

O jo vem mé di co e em -
pre sá rio Le o nar do
Fecury traz pa ra São
Luís mais uma uni da de
da Vox2You no Nor des -
te. Tra ta-se da mai or
re de de es co las de ora -
tó ria da Amé ri ca La ti -
na e vem com a mis são
de trans for mar e ca pa -
ci tar pes so as por meio
da ar te de fa lar em pú -
bli co. A inau gu ra ção
vai acon te cer  na pró xi -
ma ter ça-fei ra, 16, e
fun ci o na rá no edi fí cio
Gol den Tower, Re nas -
cen ça.

Collab Jovem 2021 I

O mai or even to de ino va ção e em pre en de do- 
ris mo jo vem do Ma ra nhão es tá che gan do e se rá
re a li za do no pró xi mo dia 23, às 19h no Mul ti- 
cen ter Ne gó ci os e Even tos (Se brae – Coha fu ma).
O Col lab Jo vem, pro mo vi do pe la As so ci a ção Co- 
mer ci al do Ma ra nhão (ACM), em par ce ria com a
As so ci a ção de Jo vens Em pre sá ri os do Ma ra nhão
(AJE-MA), se rá uma ex pe ri ên cia trans for ma do- 
ra pa ra o jo vem que em pre en de e quer fa zer a di- 
fe ren ça no mer ca do.O even to tem en tre os seus
ob je ti vos apre sen tar mo de los de ne gó ci os ino- 
va do res co man da dos por jo vens.

Collab Jovem 2021 II

As sim co mo na pri mei ra edi ção, o Col lab Jo- 
vem 2021 se rá no for ma to hi bri do. No pal co
prin ci pal do au di tó rio Te re zi nha Jan sen, uma
es pé cie de talk show – me di a do pe la di re to ra da
ACM, Li li an Lo bo (da Bus si ness e Per for man ce).
Con ver sam com Li li an os con vi da dos lo cais Fá- 
bio Gui ma rães (da DOCS Ra di o lo gia), Ana Ca ta- 
ri na Lé da (ar qui te ta e co-fun da do ra da MO CA
Ar qui te tu ra) e Oton Li ma (jor na lis ta, in flu en cer
e só cio da Ta to Trans for ma) e di re ta men te de
São Pau lo pa ra o even to, Pe dro Ivo (CEO foun- 
der da All New Clothing e Agên cia Xgroo).

Feira Nacional de Artesanato

A 32ª edi ção da Fei ra Na ci o nal de Ar te sa na to
que nes te ano tem o te ma Ro tas do Bra sil se rá
re a li za da no Ex po mi nas, na re gião Oes te de Be lo
Ho ri zon te, en tre os di as 7 e 12 de de zem bro. O
tra di ci o nal even to que to dos os anos reú ne mi- 
lha res de ar te sãos de to do o país te rá atra ções
que vão sur pre en der o pú bli co, já que, nes te
ano, o avan ço da va ci na ção con tra a Co vid-19
per mi tiu uma mai or fle xi bi li za ção das me di das
sa ni tá ri as de pre ven ção con tra o co ro na ví rus. A
Fei ra vai mos trar o Bra sil Fei to à Mão, com 620
es tan des e pú bli co es pe ra do de 100 mil pes so as.

Pra curtir

Pa ra o fe ri a do do dia
15 pró xi mo, o Blue
Tree São Luís Ho tel
pre pa rou uma edi ção
es pe ci al do Blue Day
com di rei to a uma
Po ol Party.

Nes se dia se rá mon -
ta do um buff et na
pis ci na, se rá ofe re ci -
da re cre a ção aquá ti -
ca e con ta rá com a
pre sen ça da Ban da
Mix in Bra sil pa ra
ani mar a fes ta e ce le -
brar a vi da.

Com saí da do Pa lá cio
La Ra var dière, se de
do Exe cu ti vo Mu ni ci -
pal, acon te ce às 19h
des ta quin ta-fei ra
(11), mais uma edi ção
do Ro tei ro Se gre dos
His tó ri cos, re a li za ção
da Pre fei tu ra de São
Luís, por meio da Se -
tur.

O even to é gra tui to e
traz na pro gra ma ção
mú si ca, per so na gens
his tó ri cos e in for ma -
ções com guia de tu -
ris mo ao lon go da ro -
ta.

Ofer tan do tur mas
pa ra cri an ças de 3 a 5
anos, o Sesc abre ins -
cri ções pa ra o ano le -
ti vo de 2022 até o dia
19 de no vem bro nas
uni da des Sesc De o -
do ro, Sesc Ita pe cu ru
e Sesc Ca xi as.

Com um to tal de 299
va gas, as ins cri ções
acon te cem so men te
no for ma to pre sen ci -
al, no ho rá rio das 8h
às 11h e 14h às 17h.
Mais in for ma ções no
www.sesc ma.com.br.

Dia 21 des te mês se rá
co me mo ra do o Dia
In ter na ci o nal do Sol -
tei ro. Sa bi am?

São Luís, quinta-feira, 11 de novembro de 2021


