
Ano XCIV   Nº 36.523 |  SÃO LUÍS, SEXTA-FEIRA 12 DE NOVEMBRO  DE 2021   |   CAPITAL E INTERIOR  R$ 2,00 @imparcialonline @oimparcial 98 98232.0262@OImparcialMA

NOSSOS TELEFONES:  REDAÇÃO 982320262   •   COMERCIAL 991151624   •   CAA - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE 991445645  

FIM DO BOLSA FAMÍLIA

Saiba como funciona 
o Auxílio Brasil

oimparcial.com.br

Nosso papel tá on, tá impresso, todo dia

Com benefício médio de R$ 217,18 em novembro, o Auxílio Brasil, novo programa social criado pelo governo, começará a ser pago no próximo dia 17. Para 

valer definitivamente, a medida provisória (MP) do programa precisa ser aprovada pelo Congresso, até 7 de dezembro, 120 dias após a edição do dispositivo.

PÁGINA 8

 
O ex-juiz Sergio Moro embarcou 
no Podemos, primeiro partido a 
lhe ceder abrigo para disputar a 
eleição presidencial de 2022. Trou-
xe um discurso de conteúdo ralo, 
sintetizado na surrada bandeira de 
combate à corrupção, a mesma 
que lhe garantiu fama, dinheiro 
e prestígio mundial, como juiz da 
“ex-República de Curitiba”. 

Órfãos da 
Lava Jato 

BASTIDORES

Vale adere à 
campanha 
Natal Sem 
Fome 2021 

PÁGINA  9

120 vagas abertas 
em seletivo para 

professores
no Maranhão

 PÁGINA 7

OPINIÃO

EUGES LIMA 

Historiador e presidente 
do IHGM 

OPORTUNIDADE

Eleito, Yglésio 
fala de planos 

do  grande 
desafio a frente 
do  Moto-Club

O novo presidente preten-
de aumentar a relação do clu-
be com os governos estadual e 
municipal, e buscar apoio das 
grandes empresas, por meio da 
Lei de Incentivo. PÁGINA 10

Bicentenário 
da imprensa 
maranhense

PÁGINA 4

Vereadores se unem para resolver 
situação de ex-servidores 

da Câmara de São Luís
Chaguinhas anuncia doação do 13º salário e 

Paulo Victor propõe acordo de cooperação técni-
ca para garantir aposentadoria aos exonerados.

PÁGINA 3

Othelino Neto 
anuncia que pode 

sair do PCdoB e 
filia-se ao PDT

PÁGINA 3

 Flávio Dino suspende uso 
de máscaras em municípios 

com mais de 70% da 
população vacinada

De acordo com o decreto, o uso de máscara será 
de decisão individual, a não ser que haja uma nor-
ma do município proibindo. PÁGINA 3
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O uso de máscaras será opcional em ambientes abertos. Já em locais fechados, o uso
só poderá ser opcional se o município tiver mais de 70% da população vacinada

FIM DA OBRIGATORIEDADE

Dino suspende uso de
máscaras no Maranhão
AMANDA BITTENCOURT

F
oi pu bli ca do nes ta quin ta-fei- 
ra (11) pe lo go ver na dor Flá vio 
Di no (PSB) o de cre to que atu- 
a li za as nor mas sa ni tá ri as 

con tra a co vid-19 e de fi ne o uso de 
más ca ras co mo op ci o nal em am bi en- 
tes aber tos.

De acor do com o 

de cre to, o uso de 

más ca ra se rá de de ci são 

in di vi du al, a não ser que 

ha ja uma nor ma do 

mu ni cí pio proi bin do, 

po rém, não há mais 

obri ga to ri e da de vin da

CIDADE DE SÃO LUÍS TEM 87,93% DA POPULAÇÃO COM COBERTURA VACINAL COMPLETA

do es ta do.

Já em lo cais fe cha dos, o uso só po- 
de rá ser op ci o nal se o mu ni cí pio ti ver 
mais de 70% da po pu la ção va ci na da 
com as du as do ses ou do se úni ca.

Se gun do o úl ti mo bo le tim de va ci- 
na ção da Se cre ta ria de Es ta do da Saú- 
de (SES), a ci da de de São Luís tem 
87,93% da po pu la ção com co ber tu ra 
va ci nal com ple ta.

Os mu ni cí pi os que ti ve rem me nos 
de 70% da po pu la ção va ci na da com as 
du as do ses ou do se úni ca po dem dis- 
pen sar o uso da más ca ra em lo cais fe- 
cha dos se o es ta be le ci men to pe dir 
com pro van te de va ci na ção com ple ta, 
ou se ja, du as do ses ou do se úni ca.

As re gras não va lem pa ra pes so as 
in fec ta das e os mu ni cí pi os po dem de-
cre tar re gras mais rí gi das se acha rem 
ne ces sá rio.

CRÉDITO ESPECIAL

CMO aprova R$ 9,3 bi para bancar Auxílio Brasil

OS RECURSOS SERÃO REMANEJADOS DO ANTIGO BOLSA FAMÍLIA, QUE TINHA ORÇAMENTO ANUAL PRÓXIMO A R$ 33 BILHÕES

A Co mis são Mis ta de Or ça men to
(CMO) apro vou, on tem, um pro je to
que abre cré di to es pe ci al no rça men- 
to da União no va lor de R$ 9,3 bi lhões
pa ra ban car o Au xí lio Bra sil. A de ci são
ain da pre ci sa ser ra ti fi ca da em ses são
do Con gres so, mar ca da pa ra ho je.

Se gun do o tex to

apro va do, se rão cer ca de

R$ 9,2 bi lhões pa ra o

no vo pro gra ma de

trans fe rên cia de ren da;

R$ 93,4 mi lhões pa ra

apoio a mu ni cí pi os por

meio do Ín di ce de

Ges tão Des cen tra li za da

do Pro gra ma Au xí lio

Bra sil e R$ 2 mi lhões

des ti na dos à

pu bli ci da de do

pro gra ma.

Os re cur sos em ques tão se rão re- 
ma ne ja dos do an ti go Bol sa Fa mí lia,
que ti nha or ça men to anu al pró xi mo a
R$ 33 bi lhões. 

Os va lo res des ti na dos pa ra o pro- 
gra ma, nes te ano, che ga ram aos R$ 35
bi lhões, mas o pro gra ma foi des con ti- 
nu a do no iní cio des te mês pa ra dar lu- 
gar ao Au xí lio Bra sil, que pre ten de ter
mais be ne fi ciá ri os e pa ga men tos
mais ele va dos.

Na mes ma ses são da

CMO, os par la men ta res

apro va ram um ou tro

pro je to, o PLN 23/2021,

que adap ta o Pla no

Plu ri a nu al (PPA) pa ra

per mi tir a exe cu ção do

Au xí lio Bra sil.

O pla no atu al en trou em vi gor em
2020 e vai até 2023. No en tan to, o Bol- 
sa Fa mí lia só se rá re ti ra do ofi ci al men- 
te do PPA atu al de pois que a MP
1.061/21, que re gu la men ta o no vo
pro gra ma, tra mi tar no Con gres so.

EXONERADO

Onyx Lorenzoni deixa 
Ministério do Trabalho 

A DEMISSÃO FOI EFETIVADA A PEDIDO DO PRÓPRIO LORENZONI

O mi nis tro do Tra ba lho e Pre vi dên cia, Onyx Lo ren zo- 
ni, foi exo ne ra do do car go nes ta quin ta-fei ra (11/11). O
des li ga men to foi pu bli ca do em uma edi ção ex tra
do Diá rio Ofi ci al, as si na da pe lo pre si den te Jair Bol so na- 
ro (sem par ti do). No do cu men to cons ta que a de mis são
foi efe ti va da a pe di do do pró prio Lo ren zo ni.

A exo ne ra ção não é de fi ni ti va. As sim co mo já ocor reu
an tes, Lo ren zo ni, que é de pu ta do fe de ral, de ve re tor nar
à Câ ma ra pa ra re sol ver ques tões re la ci o na das ao man- 
da to. 

Des ta vez, o mo vi men to es tá re la ci o na do às emen das
par la men ta res. Se gun do a as ses so ria do gaú cho, ele de- 
ve re tor nar ao car go no go ver no em até 10 di as.

Em ou tras oca siões, Lo ren zo ni, que in te gra o União
Bra sil (fu são do DEM e PSL) já dei xou su as fun ções em
ou tra pas ta pa ra par ti ci par de vo ta ções de in te res se do
go ver no na Câ ma ra. Ele já pas sou por qua tro mi nis té ri- 
os no go ver no Bol so na ro des de 2019: Ca sa Ci vil, Ci da da- 
nia, Se cre ta ria-Ge ral e es ta va, até ho je, no Tra ba lho e
Pre vi dên cia, que é re sul ta do de um des mem bra men to
do Mi nis té rio da Eco no mia.

O po lí ti co é um dos mem bros do pri mei ro es ca lão do
go ver no que pre ten dem dis pu tar as elei ções em 2022.
Des ta vez, Lo ren zo ni es tá de olho no go ver no do es ta do
do Rio Gran de do Sul.

ECONOMIA

IBGE prevê safra recorde
de grãos em 2022

 A EXPECTATIVA  É QUE A PRODUÇÃO SEJA PUXADA PELO MILHO

COLHEITA DE MILHO, COLHEITA DE GRÃOS

A pri mei ra es ti ma ti va pa ra a sa fra agrí co la de 2022,
di vul ga da nes ta quin ta-fei ra (11) pe lo Ins ti tu to Bra si lei- 
ro de Ge o gra fia e Es ta tís ti ca (IB GE), pre vê a pro du ção de
270,7 mi lhões de to ne la das de grãos, ce re ais e le gu mi- 
no sas. 

A ex pec ta ti va do IB GE é que a pro du ção se ja pu xa da
pe lo mi lho, após uma que da gran de na sa fra do grão
des te ano, por cau sa do atra so do plan tio da se gun da sa- 
fra e da fal ta de chu vas nos prin ci pais es ta dos pro du to- 
res. Pa ra 2022, a pre vi são é de al ta de 11,1% pa ra a pri- 
mei ra sa fra, com 2,8 mi lhões de to ne la das, e de 26,8%
pa ra a se gun da sa fra, com 16,2 mi lhões de to ne la das.

Se gun do o ge ren te da pes qui sa, Car los Bar ra das,
além da pre vi são de nor ma li da de cli má ti ca pa ra o pró xi- 
mo ano, a al ta do dó lar in cen ti va os pro du to res de com- 
mo di ti es. “Ou tra ra zão pa ra a pers pec ti va de re cor de diz
res pei to à ques tão econô mi ca. Ape sar do au men to dos
cus tos de pro du ção, os pre ços das com mo di ti es agrí co- 
las co mo mi lho, tri go e so ja es tão al tos, aju da dos pe la
va lo ri za ção do dó lar, fa zen do o pro du tor au men tar o
plan tio e in ves tir mais nes sas la vou ras”, ex pli ca.

O ins ti tu to pre vê cres ci men to de 0,8% na pro du ção
de so ja, com 1,1 mi lhão de to ne la das a mais; de 2,4% no
al go dão her bá ceo em ca ro ço, com 84,9 mil to ne la das,
12,8% no sor go, com 302,4 mil to ne la das; 6,9% no fei jão
pri mei ra sa fra, com 80,9 mil to ne la das, e au men to de
9,8% no fei jão se gun da sa fra, com pre vi são de 101 mil
to ne la das. Por ou tro la do, a pes qui sa es ti ma que das nas
pro du ções do ar roz, de 3,9% ou 451,6 mil to ne la das; do
fei jão ter cei ra sa fra, de 0,9% ou 5,1 mil to ne la das, e do
tri go, de 10% ou 785,8 mil to ne la das.

A pro du ção de so ja de ve che gar a 134,1 mi lhões de to- 
ne la das e o mi lho 86,7 mi lhões de to ne la das, sen do 25,9
mi lhões de to ne la das na pri mei ra sa fra e 60,9 mi lhões
de to ne la das na se gun da sa fra. A pro du ção do ar roz foi
es ti ma da em 11,5 mi lhões de to ne la das e a do al go dão
em ca ro ço em 5,8 mi lhões de to ne la das.

São Luís, sexta-feira, 12 de novembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Possível mudança partidária foi confirmada pelo presidente da Assembleia Legislativa
que condicionou decisão ao cenário político para escolha do candidato ao governo

SAMARTONY MAR TINS

ELEIÇÕES 2022

Othelino  pode sair do
PCdoB e filiar-se ao PDT

O
pre si den te da As sem bleia
Le gis la ti va, Othe li no Ne to
(PC doB.), não des car tou a
pos si bi li da de de dei xar a le- 

gen da co mu nis ta com vis tas as elei- 
ções de 2022 pa ra o PDT. A in for ma- 
ção foi con fir ma da pe lo pró prio Othe- 
li no Ne to du ran te en tre vis ta ao Qua- 
dro Bas ti do res, da TV Mi ran te, afi li a da
da Re de Glo bo.

 O par la men tar res sal tou que mu- 
dan ça de par ti do vai de pen der dos ca- 
mi nhos que o PC doB se gui rá no pró- 
xi mo ano. “Eu te nho ava li a do mui to
is so, mas es sa de ci são par ti dá ria es tá
con di ci o na da a um des do bra men to
des ta ten ta ti va de en ten di men to [pa- 
ra a es co lha do can di da to do go ver- 
no]. Te nho a sa tis fa ção de fa zer par te
do qua dro do PC doB, mas não des car- 
to a pos si bi li da de da mu dan ça par ti- 
dá ria. Ten do em vis ta já a mi nha de fi- 
ni ção com re la ção a pre fe rên cia ao se- 
na dor We ver ton Ro cha  pa ra a dis pu ta
ao go ver no do es ta do, o ca mi nho pri- 
o ri tá rio se ria o PDT”, afir mou Othe li- 
no Ne to.

Ca so se con fir me a saí da de Othe li- 
no Ne to do PC doB pa ra o PDT es ta se- 
rá a ter cei ra bai xa do par ti do co mu- 
nis ta. A pri mei ra a do go ver na dor Flá- 
vio Di no que anun ci ou a des fi li a ção
do PC doB, após 15 anos de sua vi da
po lí ti ca na le gen da pa ra se fi li ar ao
PSB. E a se gun da foi o de pu ta do es ta- 
du al Mar co Au ré lio na se ma na pas sa- 
da que tam bém saiu do PC doB pa ra
PSB, par ti do que ho je é li de ra do pe lo

go ver na dor.

Já com re la ção ao seu fu tu ro po lí ti- 
co, Othe li no Ne to, que seu fo co é a re- 
e lei ção de de pu ta do es ta du al. Mas a
pos si bi li da de de dis pu tar o plei to em
uma cha pa ma jo ri tá ria exis te e que
tu do vai de pen der das con ven ções
par ti dá ri as que acon te ce rão em ju lho
ou agos to de 2022. “Nós te mos tra ta ti- 
vas a fa zer, e se eu per ce ber que a mi- 
nha par ti ci pa ção em uma cha pa ma- 
jo ri tá ria ela po de con tri buir com nes- 
te pro je to de uni da de de aju dar a
trans for mar o Ma ra nhão em um es ta- 
do me lhor eu es ta rei à dis po si ção. Va- 
mos dei xar o tem po pas sar pa ra ver
on de ca da um se en cai xa”, dis se o par- 
la men tar.

Du ran te a en tre vis ta Othe li no Ne to,
re a fir mou o seu com pro mis so e apoio
a pré-can di da tu ra do se na dor We ver- 
ton ao Go ver no do Es ta do em 2022.
“Já ma ni fes tei pe la pré-can di da tu ra
do se na dor We ver ton. Par ti ci po, in- 
clu si ve, de mo vi men tos pe lo Ma ra- 
nhão, já fo ram cin co edi ções. Em con- 

ver sas com agen tes po lí ti cos, com o lí- 
der do nos so gru po, que é o go ver na- 
dor Flá vio Di no. In de pen den te da mi-
nha pre fe rên cia e, é cla ro, que eu tor- 
ço um tra ba lho po li ti ca men te pa ra
que o can di da to do nos so gru po se ja o
se na dor We ver ton, nós bus ca mos a
uni da de, que ela é fun da men tal pa ra
que nós te nha mos mais chan ces não
só de ga nhar a elei ção, mas de dar se- 
gui men to a es se pro gra ma que vem
sen do li de ra do pe lo go ver na dor Fla-
vio Di no que es tá dan do cer to, pois
tem apro va ção da po pu la ção”, dis se o
par la men tar. De acor do com Othe li no
Ne to, We ver ton tem to das as con di- 
ções pa ra li de rar o pro ces so de con ti-
nui da de ao tra ba lho de Flá vio Di no.

So bre um pos sí vel adi a men to da
de ci são da es co lha do no me do can di-
da to do gru po do go ver na dor pa ra o
pró xi mo ano, o pre si den te da As sem-
bleia Le gis la ti va afir mou que até pou-
cos di as de fen dia a te se de que o go- 
ver na dor de ve ria cum prir o pra zo de- 
fi ni do na reu nião que con tou com
pre sen ça da ba se do go ver no, mas que
re pen sou me lhor so bre o seu po si ci o- 
na men to. “Co mo eu per ce bi que nós
não es ta mos ain da com um ní vel de
en ten di men to, eu ade ri a es ta te se
que já ha via si do de fen di da pe los can- 
di da tos Sim pli cio Araú jo (So li da ri e- 
da de) e re cen te men te pe lo Fe li pe Ca-
ma rão (PT) pa ra que pos sa mos ter
mais um pou co de tem po. Is so não é a
opi nião de to do o gru po po lí ti co nos-
so. Se nós ti ver mos mais 60 di as em
tor no dis so, nós te re mos con di ções de
dis cu tir  mais e bus car es se en ten di-
men to que é im por tan te pa ra o Ma ra- 
nhão”, res sal tou Othe li no Ne to.

CÂMARA DE SÃO LUÍS

União para resolver situação de ex-servidores

CHAGUINHAS ANUNCIA DOAÇÃO DO 13º SALÁRIO E PAULO VICTOR PROPÕE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA AOS EXONERADOS

O ve re a dor Pau lo Vic tor (PC doB)
co men tou, na ma nhã des ta quar ta-
fei ra (10), du ran te ses são ple ná ria da
Câ ma ra Mu ni ci pal de São Luís, o in di- 
ca ti vo de um Acor do de Co o pe ra ção
Téc ni ca (ACT), jun to ao Ins ti tu to Na- 
ci o nal do Se gu ro So ci al (INSS), pa ra
que a Ca sa Le gis la ti va pos sa re sol ver a
si tu a ção de al guns dos 114 fun ci o ná- 
ri os que pres ta vam ser vi ços ao lon go
dos anos na Câ ma ra, mas fo ram exo- 
ne ra dos por de ter mi na ção ju di ci al,
no mês de ju nho.

O co men tá rio de Pau lo Vic tor ocor- 
reu de pois que o ve re a dor Fran cis co
Cha gui nhas (Po de mos) ma ni fes tou
em ple ná rio a tris te si tu a ção que es tá
sen do vi vi da por al guns dos exo ne ra- 
dos. “São pes so as que con tri buí ram
com o fun ci o na men to des ta Ca sa,
mas fo ram man da das em bo ra sem
ne nhum di rei to. Al gu mas de las, por
exem plo, pos su em mais de 30 anos de

ser vi ços pres ta dos, mas não con se- 
guem ar ru mar tra ba lho por con ta da
ida de avan ça da. A si tu a ção é gra ve e
pre ci sa mos ter em pa tia com es ses ex-
ser vi do res”, dis se Cha gui nhas afir- 
man do, in clu si ve, que es ta ria do an do
to do o seu 13º sa lá rio pa ra aju dar.

Lo go após a ma ni fes ta ção do co le- 
ga de par la men to, Pau lo Vic tor afir- 
mou que tam bém vai do ar o sa lá rio
pa ra au xi li ar al guns des ses ex-ser vi- 
do res. “Pa ra be ni zo o no bre ve re a dor
Fran cis co Cha gui nhas pe la ati tu de e
que ro di zer que tam bém es ta rei fa- 
zen do a do a ção do meu 13º sa lá rio
pa ra con tri buir com a cau sa que é aju- 
dar os an ti gos ser vi do res des ta Ca sa”,
fri sou.

Pau lo Vic tor dis se ain da que es te ve
com o pro cu ra dor da Ad vo ca cia Ge ral
da União (AGU), Ibraim Djal ma Me lo
Cos ta, ven do a pos si bi li da de da as si- 
na tu ra de acor do de co o pe ra ção téc- 

ni ca que po de rá aju dar na apo sen ta- 
do ria de al guns de les que já es ta vam
com tem po de con tri bui ção no INSS.

As sem bleia pa ga 2ª par ce la 
do 13º pa ra quin ta-fei ra

O pre si den te da As sem bleia Le gis- 
la ti va do Ma ra nhão, de pu ta do Othe li- 
no Ne to (PC doB), anun ci ou, nes ta ter-
ça-fei ra (9), por meio de su as re des so- 
ci ais, que an te ci pa rá o pa ga men to da
se gun da par ce la do 13º sa lá rio dos
ser vi do res da Ca sa na pró xi ma quin- 
ta-fei ra (11).

A pri mei ra par ce la foi pa ga em 13
de abril, tam bém an te ci pa da men te.
Se gun do Othe li no Ne to, a an te ci pa- 
ção do dé ci mo, bem co mo o pa ga- 
men to da fo lha sem pre den tro do
mês, se gue a po lí ti ca de ges tão e va lo-
ri za ção dos ser vi do res apli ca da no Le-

1

2

3

A mis são (1)

A mis são (2)

Im por tan cia

“É im pres si o nan te, o ca ra bro xa em ca sa e
eu sou o cul pa do”

Ci po al po lí ti co (1)

Ci po al po lí ti co (2)

Ór fãos da La va Ja to
O ex-juiz Ser gio Mo ro em bar cou no Po de mos, pri mei ro par ti- 

do a lhe ce der abri go pa ra dis pu tar a elei ção pre si den ci al de 2022.
Trou xe um dis cur so de con teú do ra lo, sin te ti za do na sur ra da ban- 
dei ra de com ba te à cor rup ção, a mes ma que lhe ga ran tiu fa ma, di- 
nhei ro e pres tí gio mun di al, co mo juiz da “ex-Re pú bli ca de Cu ri ti- 
ba”. Per ma ne ce gru da do à man guei ra da La va Ja to, ope ra ção que
o STF se en car re gou de des mo ra li zar, e a PGR, de ex tin gui-la. Mas
ele quis mes mo foi apro vei tar a fi li a ção pa ra al fi ne tar o ex-che fe,
Jair Bol so na ro e o ex-pre si den te Luiz Iná cio Lu la da Sil va. Bra dou
um “fo ra a cor rup ção, fo ra men sa lão, fo ra ra cha di nha e fo ra or ça- 
men to se cre to”.

Mes mo com pin ta de aza rão nas ur nas de 2022, Sér gio Mo ro
gas tou a mai or par te do tem po em sua fi li a ção jus ti fi can do su as
ações co mo juiz, co mo mi nis tro da Jus ti ça de Bol so na ro e co mo
em pre ga do de uma em pre sa ame ri ca na, da qual foi des vin cu la do.
La men tou o aba lo de sua ima gem e da ima gem da La va Ja to pe las
sen ten ças do STF con tra a sua “im par ci a li da de”, prin ci pal men te
con tra o ex-pre si den te Lu la, e pe las de nún ci as da Va za Ja to e da
Ope ra ção Spo o fing, es miun ça das e pu bli ca das pe lo si te In ter cept
Bra sil. Com ór fão da La va Ja to, Mo ro dis se que seu pro je to co mo
pré-can di da to em 2022 é de um “go ver no de leis, que age em be- 
ne fí cio de to dos, e não ape nas de al guns”.

Es tá cla ro que o la va ja tis mo vi rou um par ti do po lí ti co, que
ago ra es can ca ra o seu ob je ti vo des de sem pre. A “Re pú bli ca de Cu- 
ri ti ba” po de le var às elei ções de 2022 não ape nas Sér gio Mo ro, co- 
mo pe lo me nos três pro cu ra do res fe de rais, den tre eles Del tan
Dal lag nol, que já aban do nou o MPF, o pro cu ra dor-ge ral de en tão,
Ro dri go Ja not e Ja nuá rio Pa lu do. To dos cum pri ram à ris ca um en- 
re do po lí ti co-ju rí di co, com su as de la ções pre mi a das nem sem pre
ao ri gor da lei; ope ra ções ci ne ma to grá fi cas e con de na ções de em- 
pre sá ri os e po lí ti cos, tu do ali men ta do por am pla co ber tu ra da im- 
pren sa con ser va do ra.

Jair Bol so na ro em bar cou na on da la va ja tis ta, pro pon do o fim
da “ve lha po lí ti ca”, com ba te im pla cá vel à cor rup ção e do “to ma lá
dá cá”. Mes mo sa ben do que is so se ria im pos sí vel, da do o tem po
de qua se 30 dé ca das em que vi veu na Câ ma ra, co mo de pu ta do fe- 
de ral, in te gran do as po si ções do Cen trão. Foi elei to pre si den te,
com Lu la na pri são pe la ca ne ta da de Ser gio Mo ro, de pois seu mi- 
nis tro da Jus ti ça. Ago ra já de fi ni dos par ti da ri a men te – Mo ro no
Po de mos e Bol so na ro acer ta do no PL – vão pa ra o tu do ou na da na
dis pu ta pre si den ci al, tri lhan do pe lo mes mo am bi en te da di rei ta e
bus can do di vi dir o mes mo elei to ra do, ten do co mo prin ci pal ad- 
ver sá rio até ago ra, iro ni ca men te, o mes mo Lu la que Mo ro pren- 
deu.

O “par ti do da La va Ja to”, fru to da “Re pú bli ca de Cu ri ti ba”, pro- 
va, en fim, que a ope ra ção con tra a cor rup ção foi des de sem pre
uma fa cha da ao an ti pe tis mo. No bo jo, o ne o li be ra lis mo, a pri va ti- 
za ção da eco no mia e, aci ma de tu do, am bi ções po lí ti cas-elei to- 
rais.

Mo ro che ga à po lí ti ca ves tin do a ca mi sa da 3ª Via, apa re cen do
em pes qui sas com pa ta ma res en tre 3% (Vox Po pu li de on tem) e
8% na Qua set. Nes ta, Lu la tem 48% e Bol so na ro, 21, na es ti mu la- 
da. Na Vox, Lu la tem 44% e Bol so na ro, 21%.

O se na dor We ver ton Ro cha apoia a PEC dos Pre ca tó ri os em ra- 
zão do Au xí lio Bra sil de R$ 400. Tam bém os de pu ta dos que “fu ra- 
ram” a ori en ta ção do PDT, dan do 15 vo tos no 1º tur no e seis no 2º
sa bi am que não es ta vam so zi nhos na po lê mi ca vo ta ção.

 

Do pre si den te Jair Bol so na ro em con ver sa com apoi a do res no
cer ca di nho do Pa lá cio da Al vo ra da, on de cul pou os go ver na do res e
pre fei tos pe la cri se e de sem pre go.

 
O pre si den te da As sem bleia Le gis la ti va, Othe li no Ne to

de fen deu, na TV Mi ran te, o adi a men to da es co lha do
pré-can di da to ao go ver no es ta du al por Flá vio Di no e

pre gou a uni da de do gru po do qual faz par te, co mo li- 
de ran ça for te – ain da no PC doB.

 
Além de dei xar cla ro que apoia a pré-can di da tu ra do se- 

na dor We ver ton Ro cha, Othe li no não des car ta a pos si- 
bi li da de de trans fe rir sua fi li a ção do PC doB pa ra o

PDT. So bre o con sen so, ele acha que va le a pe na ga nhar
tem po pa ra não pro du zir ra cha do gru po po lí ti co.

 
In ves ti men tos na re de es ta du al de Edu ca ção foi o te ma

do en con tro de on tem en tre Othe li no Ne to e o ti tu lar
da Edu ca ção, Fe li pe Ca ma rão, pré-can di da to a go ver- 

na dor do PT. Lo go se con clui que a con jun tu ra po lí ti ca
es ta du al tam bém se fez pre sen te.

As elei ções de 2022 es tão as sim en ca la cra das no Ma ra nhão.
Sér gio Mo ro as si nou a fi cha do Po de mos, do pre fei to Edu ar do
Brai de; Flá vio Di no con ti nua fir me ao la do do pe tis ta Lu la da Sil- 
va; e Jo si mar do Ma ra nhão zi nho, se rá co le ga de PL, de Bol so na ro.

En quan to is so, o se na dor We ver ton Ro cha, do PDT de Ci ro, co- 
la sua ima gem à de Lu la em out do ors cir cu lan tes nos ôni bus ur ba- 
nos, ad mi nis tra dos por Edu ar do Brai de. Car los Bran dão se ali nha
aos pe tis tas, e Edi val do Jú ni or, no PSD, fi ca sem can di da to ao Pla- 
nal to.

São Luís, sexta-feira, 12 de novembro de 2021

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


oimparcial.com.brOPINIÃOCelio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com4

EU GES LI MA
His to ri a dor e pre si den te do IHGM 

GA BRI E LA LA GES GON ÇAL VES E NIL -
SON CAR LOS COS TA DE SOU ZA FI LHO
Pro fes so ra e mes tra em Ci ên ci as So ci ais
/ Ser vi dor pú bli co e mes tre em Di rei to

Bicentenário da imprensa maranhense

No úl ti mo dia 10 de no vem bro, re- 
gis trou-se o Bi cen te ná rio da Im pren- 
sa ma ra nhen se. Há 200 anos, era pu- 
bli ca do em for ma to im pres so em São
Luís, pe la pri mei ra vez, o pri mei ro jor- 
nal do Ma ra nhão, in ti tu la do de “O
Con ci li a dor do Ma ra nhão”. Nas cia as- 
sim, a im pren sa no Ma ra nhão.
Es se jor nal era ofi ci al e no ti ci o so do
go ver no do Ma ra nhão e sur giu no
con tex to do pro ces so de eman ci pa- 
ção po lí ti ca do Bra sil e do Ma ra nhão,
on de as ten sões en tre por tu gue ses e
bra si lei ros es ta vam bas tan te acen tu a- 
das. Seu ob je ti vo era di vul gar as ações
do go ver no e ao mes mo tem po de fen- 
der sua po si ção po lí ti ca e ide o ló gi ca
em prol de Por tu gal e das Cor tes por- 
tu gue sas. Tra zia re su mo de no tí ci as
do ex te ri or, trans cri ções, anún ci os
ofi ci ais, ba lan ce tes de re par ti ções e
sem pre que po dia, fa la va mal dos ad- 
ver sá ri os po lí ti cos, além de tex tos elo- 
gi o sos à ad mi nis tra ção do go ver no.

É im por tan te es cla re cer que os pri- 
mei ros 34 nú me ros de O Con ci li a dor

do Ma ra nhão fo ram ma nus cri tos e
que so men te a par tir do dia 10 de no- 
vem bro de 1821, de pois da che ga da
da pri mei ra ti po gra fia em São Luís,
em 31 de ou tu bro des se ano, im por ta- 
da de Lon dres a pe di do do go ver na- 
dor pro vi só rio, Ber nar do da Sil vei ra
Pin to da Fon se ca, o Den te de Alho, é
que co me ça ram a se rem im pres sos os
pri mei ros nú me ros.

A par tir do Nú me ro 77 de 6 de abril
de 1822, te ve seu tí tu lo re du zi do pa ra
&quot;O Con ci li a dor”. O jor nal saia
du as ve zes por se ma na. O pri mei ro
Di re tor e Re da tor foi Antô nio Mar- 
ques da Cos ta So a res, ofi ci al- mai or
da se cre ta ria do go ver no, con si de ra do
o pri mei ro jor na lis ta do

Ma ra nhão. O Con ci li a dor te ve um
to tal de 210 edi ções e che gou ao fim
em 16 de ju lho de 1823, mas inau gu- 
rou a sa ga da im pren sa ma ra nhen se.
Em bo ra sen do um jor nal ofi ci al do
go ver no ma ra nhen se, pro- Por tu gal,
foi im por tan te, por que trou xe a pri- 
mei ra ti po gra fia pa ra o Ma ra nhão, in- 
se ri do a en tão pro vín cia na era da im- 
pren sa. A par tir daí, fo ram sur gin do
ou tros jor nais, tan to go ver nis tas co- 

mo de opo si ção, a exem plo de “ O Ar- 
gos da Lei”, “O Cen sor Ma ra nhen- 
se&quot;, en tre ou tros.
Ou tras ti po gra fi as, com ex ce lên cia na
ar te de im pres são, não so men te em
re la ção aos jor nais, mas tam bém em
re la ção à im pres são de li vros, fo ram
sur gin do, du ran te o sé cu lo XIX, tor- 
nan do o Ma ra nhão uma re fe rên cia
não só pa ra o nor des te, mas pa ra o
Bra sil. Fa mo sa eram a ti po gra fia e as
im pres sões de Be lar mi no de Ma tos,
con si de ra do um dos mai o res ex po en- 
tes des sa ar te nes se pe río do.

Vá ri as ge ra ções de gran des jor na- 
lis tas sur gi ram a par tir daí. Só pa ra ci-
tar al guns no mes em ble má ti cos da
his tó ria do jor na lis mo ma ra nhen se
do sé cu lo XIX; te mos João Lis boa, So- 
te ro dos Reis, Odo ri co Men des, Gon-
çal ves Di as, Te mís to cles Ara nha, Aluí-
sio Aze ve do etc. etc.
En fim, uma in fi ni da de de ou tros não
me nos im por tan tes no mes. Na ver da- 
de, nes sa épo ca, qua se to do ho mem
de le tras, tam bém mi li ta va no jor na- 
lis mo. Tu do is so ge rou um gran de le- 
ga do, uma gran de tra di ção pa ra as le- 
tras e o jor na lis mo ma ra nhen se.

Sobre o devir preto, consciência e imagem

É che ga do o mês da Cons ci ên cia
Ne gra aqui de bai xo do céu, qua se
sem pre um mês de re ve la ções, no
qual, por meio dos es pa ços tem po ra- 
ri a men te ce di dos a pes so as ne gras,
po de-se ver com cla re za su as au sên ci- 
as. Nas pro xi mi da des do dia vin te de
no vem bro so mos to ma dos por vi su a- 
li da des ne gras – um pro gra ma de te le- 
vi são “pre to”, uma edi ção es pe ci al do
jor nal “pre to” ou uma apre sen ta ção
cul tu ral to ma da por gen te pre ta.

Em fun ção dos es pa ços te má ti cos
que ad qui rem ou tro tom de pe le tem- 
po ra ri a men te, evi den ci am-se dois
mo vi men tos: o pri mei ro re me te à ilu- 
são de que aque las pes so as são no vas
na que la ati vi da de, sur gi ram re cen te- 
men te. Fa la mos des sa sen sa ção de
des co ber ta ou sur gi men to de pro fis si- 
o nais pre tos que são enal te ci dos du- 
ran te uma se ma na nos es pa ços mi- 
diá ti cos – aque la bai la ri na bra si lei ra
com anos de car rei ra é con vi da da pa- 
ra sua pri mei ra en tre vis ta na pro gra- 
ma ção ma ti nal; aque le co zi nhei ro
que le vou in gre di en tes re gi o nais pa ra
res tau ran tes fran ce ses dá uma re cei ta
de um mo lho pa ra acom pa nhar le gu- 
mi no sas; aque la fi ló so fa, aque le pro- 
fes sor, aque la atriz, aque le ati vis ta e
mui tos ou trxs es tão no ho rá rio co- 
mer ci al, na fo to da ca pa, na cha ma da
do pro gra ma, nos tren ding to pics pe la
cam pa nha pu bli ci tá ria de um mês in- 
tei ro da que la em pre sa gi gan te.

Es ta ilu são es tá co nec ta da com o
se gun do mo vi men to des se es pé ci me
de ‘de vir ne gro’: o re co nhe ci men to es- 
can ca ra do das au sên ci as ne gras, ou
ain da, a evi dên cia da pre sen ça bran ca
mas si va di an te dos nos sos olhos. Se
por um la do, po de mos nos des lum- 
brar com tan tas pes so as pre tas ta len- 
to sas e de sen vol ven do su as com pe- 

tên ci as com ex ce lên cia, por ou tro
ima gi no o can sa ço dos que es tão em
su as lu tas há tem po ao se rem re qui si- 
ta dos a es tar/ser/apa re cer ape nas es- 
pe ci fi ca men te nes te mês. Pen sa mos
no can sa ço de quem sim ples men te
gos ta ria de es tar em tan tos es pa ços
di a ri a men te fa lan do so bre qual quer
coi sa. Pen sa mos em quan tas ob ser va- 
ções im por tan tes, em quan tas pes- 
qui sas, em quan tos po e mas, em
quan tas cri a ções ar tís ti cas, em quan- 
tas coi sas di ver sas com au to ria de
pes so as pre tas po de ri am es tar sen do
pu bli ci za das to dos os di as.

Ima gi na mos pre tos ob ser van do
aque las men sa gens que con vi dam
gran des no mes pa ra que par ti ci pem
de tal coi sa com o te ma Cons ci ên cia
Ne gra: “bom dia, vo cê es tá li vre pa ra
par ti ci par da nos sa ação es pe ci al do
Dia da Cons ci ên cia Ne gra?”.

Soa qua se co mo uma pi a da tris te,
com a lem bran ça de que no vem bro é
o mês de se ga ran tir mui to tra ba lho e
con se guir di nhei ro pa ra as fes tas na- 
ta li nas. E jus ta men te pe las di fi cul da- 
des, há um pac to de nós pa ra nós
mes mos de não re cu sar a pre sen ça re- 
qui si ta da. Qua se co mo um pac to se- 
cre to – apa re cer, ser vis to, es cre ver, es- 
tar no mun do, pe los nos sos. Tal vez is- 
so que mo va tam bém es sas pa la vras
ago ra.

Quan do fa la mos de uma da ta pa ra
es tes even tos, de pa ra mos com a iro- 
nia de que o dia vin te de no vem bro re- 
pre sen ta uma His tó ria bra si lei ra que
ja mais acei tou a pre sen ça pre ta em
seu san gue e, por tan to, nun ca per mi- 
tiu a pos si bi li da de de pre tos de fi ni- 
rem su as re a li da des, no me a rem as su- 
as pró pri as his tó ri as e se rem vis tos
por su as con quis tas.

So mam-se nes sa con ta as ima gens
pro du zi das mas si va men te du ran te o
res to do ano. Com is to, que re mos re- 
cor dar a pre sen ça pre ta em no ti ciá ri- 
os sen sa ci o na lis tas, as in cur sões exó- 
ti cas so bre cor pos pre tos em co mer ci- 

ais e vi de o cli pes in clu si vos, o so fri- 
men to pre to em nar ra ti vas pu ni ti vas
no ci ne ma e ou tros tan tos exem plos
que po de ría mos evo car.

Co mo lem bra bell ho oks, de fi nir-se
é o exer cí cio que faz com que in di ví- 
du os dei xem de ser ob je tos e se tor- 
nem su jei tos. Se es tas ima gens con ti-
nu am a co lo car pre tos co mo ob je tos,
ma ni pu lam su as his tó ri as e de pois
com pen sam es ses mo vi men tos com
ce le bra ções es tra té gi cas, es ta mos di-
an te não ape nas das ar ma di lhas do si-
lên cio e do es que ci men to, mas tam- 
bém da re en ce na ção de um pas sa do
co lo ni al e vi o len to. Ou se ja, a cons ta- 
ta ção de que even tos de vi o lên cia ra- 
ci al não es tão des lo ca dos em um tem- 
po de ou tro ra, co mo es se mês de fes ta
pre ten de afir mar, sen do con ti nu a- 
men te re con fi gu ra dos e atu a li za dos
na ar qui te tu ra do tem po de ago ra.

É cer to que o pro je to de na ção bra-
si lei ro nun ca foi edi fi ca do pa ra que
pre tos re cor dem su as his tó ri as. Pe lo
con trá rio, pro du ziu ima gens de for- 
ma das, fez com que fa mí li as não sai- 
bam mais do que frag men tos de seu
pas sa do ou pre fi ram es que cê-lo (por
con ta das ce nas de vi o lên cia), obli te- 
rou obras e vi das, pro du ziu má cu las
so ci ais nun ca de vi da men te re co nhe-
ci das e tra ta das. O fa to de es sa
sequên cia de frau des, le sões e de vas-
ta ção fi gu rar no es que ci men to é o que
faz com que es ta fes ta pa re ça uma far- 
sa pa ra to dos nós.

A dis cus são éti ca so bre as ima gens
de su jei tos pre tos, as sim co mo as fal- 
sas pro mes sas des sa re pre sen ta ti vi-
da de mi diá ti ca da ri am mui tos tex tos
à par te. Po rém se nes te mês pu der- 
mos ter um pen sa men to, que ele se
mo vi men te em tor no da lu ta de fa zer
das nos sas vi das uma obra ge nuí na
que con si de re a nos sa re la ção par ti- 
cu lar com o tem po, cui dan do dos
nos sos e da nos sa me mó ria, uma de- 
di ca ção que nos exi ge to dos os di as.

RE NA TO DI O NÍ SIO
His to ri a dor, Com po si tor e Pro du tor Cul tu ral.

Não bas ta boa in ten ção:
ação é pre ci so

A ci ên cia não tem, até o pre sen te, ex pli ca ção pa ra o sur gi men- 
to da ter ra. Me nos ain da, quan do es te fa to acon te ceu. Já há bas- 
tan te tem po e com uma do se de cer te za in ques ti o ná vel se aven tu- 
ra a ex pli car o sur gi men to da ra ça hu ma na e sua odis seia co mo se- 
nho ra des te pla ne ta. O ho mem, a bem da ver da de, com gran de
do se de acer to, cons ci en te men te ou não, ra ra men te, tra ta a ter ra
co mo mãe, em gran de mon ta, a ver co mo se “ma dras ta” fos se. O
co nhe ci men to ci en tí fi co acu mu la do en si na que o pla ne ta em re- 
fe rên cia tem um es cu do na tu ral que man tém aque ci da e re gu la a
pres são at mos fé ri ca, com pos ta por di ver sos ga ses, cha ma dos de
efei to es tu fa, que co me çam, ago ra com mai or ve lo ci da de, a se dis- 
per sar em fun ção e em con for mi da de com o avan ço da ati vi da de
hu ma na. Es se fa to vem pro vo can do um te me rá rio au men to da
tem pe ra tu ra em to do glo bo, com con sequên ci as ini ma gi ná veis
pa ra a exis tên cia e per pe tu a ção da vi da en tre os se res hu ma nos.
Mui to re cen te men te, os am bi en ta lis tas à fren te, o mun do co me- 
çou a to mar co nhe ci men to de que o au men to des te aque ci men to
de cor re da ação hu ma na e es tá di re ta men te li ga do ao mo do co mo
se vi ve e se pro duz. Tris te men te, da mes ma for ma, o mun do co- 
me ça a per ce ber que o “ata que” que se pro duz à at mos fe ra, co me- 
ça a re ce ber con tun den te res pos ta, com even tos ex tre mos de
tem pe ra tu ra, se ca e chu va, em in ter va los ca da vez me no res e com
efei tos cres cen te men te po ten ci a li za dos. As brus cas e cres cen tes
mu dan ças cli má ti cas, tan gi das pe la in sen sa tez hu ma na, ope ram
acon te ci men tos que se re pe ti rão com frequên cia ca da vez mai or
em to da ter ra. Des ta for ma, as en chen tes na Chi na e na Eu ro pa, o
cons tan te e cres cen te der re ti men to do ge lo na An tár ti ca e o au- 
men to de ca lor na Si bé ria, an tes de se rem cre di ta dos à von ta de di- 
vi na, de vem pe sar na im pa gá vel con ta de to dos. Da dos do Pai nel
In ter go ver na men tal de Mu dan ças Cli má ti cas – IPCC in di cam que
o pla ne ta já au men tou, em mé dia, 1,2 graus sua tem pe ra tu ra, sen- 
do que, em al gu mas re giões, eles che gam aos 2 graus de aque ci- 
men to. In fe liz men te, a ra ça hu ma na es co lheu se guir a tra je tó ria
mais pe ri go sa em ter mos de de sen vol vi men to, pau ta da na quei- 
ma de com bus tí veis fós seis pa ra a ge ra ção de ener gia. Fe liz men te,
mes mo com os ou vi dos “mo cos”, o mun do co me ça, ain da que
len ta men te, a com pre en der a ne ces si da de de se mu dar. E já.
Even tos co mo a COP 26, ora re a li za da na Es có cia, se cun da dos pe- 
lo pro to co lo de Ki o to, Acor do de Pa ris e tan tos ou tros ges tos,
even tos e pa la vras, de vem me re cer mai or res pei to. Es tes acon te- 
ci men tos glo bais são uma ten ta ti va de fa zer com que as na ções
as su mam com pro mis sos mais rí gi dos de emis são de ga ses que
pro du zem o efei to es tu fa. Re pre sen tam es tes en cla ves uma ten ta- 
ti va de co lo car na pau ta te mas co mo meio am bi en te, pre ser va ção
e aque ci men to glo bal. Re pen sar a ter ra e a exis tên cia dos Sa pi ens
é ta re fa pa ra on tem. Fi ca-se pre o cu pa do ver ata ques co mo o per- 
pe tra do pe lo ex-pre si den te ame ri ca no Do nald Trump, co mo a re- 
ti ra da dos Es ta dos Uni dos do Acor do de Pa ris, re tor nan do ago ra
com Joe Bi den, e as au sên ci as da Chi na, Rús sia, Áfri ca do Sul e do
Bra sil, pos to que Bol so na ro or ga ni zou o des mon te de to do apa ra- 
to ci en tí fi co e de de fe sa da bi o di ver si da de, in clu sa a flo res ta
amazô ni ca. Nes sa ques tão, co mo na Co vid 19, ou se va ci na to dos
ou se fi ca vul ne rá vel, ou to dos os paí ses, in dus tri a li za dos ou não,
as su mem com pro mis sos com me tas ou não ha ve rá, mais ce do ou
mais tar de, so lu ção. In ques ti o na vel men te, o te ma é re cor ren te. Já
há bas tan te tem po, um nú me ro con si de rá vel de pes so as se mo bi- 
li za em tor no de le. Pa ra os ci né fi los des de Tar zan “rei das sel vas”
es te ape lo se tor nou glo ba li za do. An tes de le, no en tan to, atra vés
da con tri bui ção do gran de che fe Se at tle, da tri bo Su qua mish, no
ano de 1855, em res pos ta ao Pre si den te ame ri ca no Fran klin Pi er- 
ce, quan do da com pra da re ser va in dí ge na, aca bou pro du zin do,
se não o pri mei ro, um dos pri mei ros ma ni fes tos em de fe sa da ter- 
ra, no qual diz: “O gran de che fe de Washing ton man dou di zer que
quer com prar nos sa ter ra”… “co mo po deis com prar ou ven der o
céu”… “se não pos suí mos o fres cor do ar ou o bri lho da água co mo
po deis que rer com prá-los?”… “qual quer par te des ta ter ra é sa gra- 
da pa ra meu po vo” … “tu do é sa gra do na me mó ria e ex pe ri en cia
do meu po vo”… “os mor tos do ho mem bran co es que cem a ter ra
de seu nas ci men to quan do vão an dar en tre as es tre las”… “nos sos
mor tos ja mais es que cem es ta ter ra ma ra vi lho sa, pois ela é a mãe
do ho mem ver me lho”. Even tos com es ta mag ni tu de, não po dem
se per der na dis cus são acer ca dos er ros do pas sa do. De vem fo car
no fu tu ro, no de sen vol vi men to e na sus ten ta bi li da de. A di vi são
en tre ri cos e po bres, na ções de sen vol vi das e em de sen vol vi men- 
to, de ve per me ar es te am bi en te na bus ca de en con trar a dig ni da- 
de hu ma na que a to dos abra se. Os gran des lí de res mun di ais de- 
vem se im buir do es pí ri to do gran de che fe in dí ge na. Já NÃO BAS- 
TA BOA IN TEN ÇÃO: AÇÃO É PRE CI SO pa ra não se che gar à vi são
do apo ca lip se ex pos to ao fi nal da que la car ta: “o fim do vi ver é o
iní cio do so bre vi ver”.

São Luís, sexta-feira, 12 de novembro de 2021
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A Alemanha registrou nesta quinta o maior número de infecções diárias de covid-19
desde o início da pandemia, com 50.196 novos casos em 24 horas

Res pos ta

RECORDE

Alemanha tem 50 mil
casos diários de covid

A
epi de mia de co vid-19 ace le ra
na Ale ma nha, que nes ta
quin ta-fei ra (11) su pe rou a
mar ca de 50.000 con tá gi os

diá ri os e re gis tra ca da vez mais hos pi- 
ta li za ções, o que le vou o fu tu ro chan- 
ce ler Olaf Scholz a co men tar a si tu a- 
ção de li ca da.

O so ci al-de mo cra ta, pro vá vel su- 
ces sor de An ge la Mer kel, ob ser va o
sur gi men to da pri mei ra cri se de um
man da to que não de ve co me çar an tes
de de zem bro, à es pe ra da con clu são
das ne go ci a ções en tre seu par ti do
SPD, o Par ti do Ver de e o FDP (Par ti do
De mo crá ti co Li be ral).

Mes mo an tes de as su mir o car go,
Scholz de ci diu ata car o pro ble ma pa- 
ra de sa ti var as crí ti cas que au men tam
di an te da fal ta de pre pa ro do país à
no va on da da pan de mia.

A Ale ma nha re gis trou nes ta quin ta-
fei ra o mai or nú me ro de in fec ções
diá ri as de co vid-19 des de o iní cio da
pan de mia, com 50.196 no vos ca sos
em 24 ho ras, se gun do o ins ti tu to de
vi gi lân cia sa ni tá ria Ro bert Ko ch.

Es ta é a pri mei ra vez que o país su- 
pe ra a mar ca de 50.000 ca sos diá ri os.
A Ale ma nha en fren ta atu al men te
uma on da de con tá gi os que pro vo cou
vá ri os re cor des de in fec ções nos úl ti- 
mos di as.

O ba lan ço de mor tes por co vid-19
nes ta quin ta-fei ra foi de 235. “Te mos
que ado tar me di das ne ces sá ri as mui- 
to nu me ro sas pa ra pas sar es te in ver- 
no. De ve mos pro te ger nos so país nes- 
te in ver no”, afir mou Scholz, atu al vi- 
ce-chan ce ler, no Par la men to, on de
seu par ti do apre sen tou, ao la do dos
fu tu ros só ci os de co a li zão, no vas pro- 

pos tas pa ra lu tar con tra a co vid.
A fu tu ra co a li zão de go ver no apos ta

em uma no va cam pa nha de va ci na- 
ção, tes tes de de tec ção em lar ga es ca- 
la e res tri ções pa ra as pes so as não va- 
ci na das. “O pri mei ro e mais im por- 
tan te é não ce der em nos sos es for ços
pa ra que mais ci da dãos se jam va ci na- 
dos. Nem to dos es tão con ven ci dos de
que é o que de vem fa zer”, de cla rou
Scholz.

“Sa be mos qual se rá a con sequên- 
cia: um nú me ro mui to gran de da que- 
les que não es tão va ci na dos se rão in- 
fec ta dos”, ad ver tiu.

A pres são é ca da vez mai or nos hos- 
pi tais. A Ale ma nha já co me çou a
trans fe rir pa ci en tes das re giões mais
afe ta das, es pe ci al men te no les te do
país – mais re lu tan te à va ci na ção -,
pa ra ou tras em que a si tu a ção ain da
es tá sob con tro le.

A on da de ca sos é atri buí da par ti- 
cu lar men te à ta xa de va ci na ção abai- 
xo do es pe ra do en tre a po pu la ção da
Ale ma nha, um pou co in fe ri or a 67%.
A va ci na ção não é obri ga tó ria no país,

in clu si ve pa ra pro fis si o nais de saú de.
O mi nis tro da Saú de, Jens Spahn, cha- 
mou re cen te men te a no va on da de
con tá gi os de “pan de mia dos não va ci-
na dos”.

An ge la Mer kel afir mou

na quar ta-fei ra que o

au men to de ca sos des de

ou tu bro no país é

“dra má ti co”.

“A pan de mia se pro pa ga no va men- 
te de for ma ace le ra da”, la men tou o
por ta-voz da che fe de Go ver no, an tes
de pe dir às au to ri da des re gi o nais, que
têm com pe tên cia na ges tão da saú de,
que ado tem no vas me di das pa ra con- 
ter a pro pa ga ção.

Vá ri os es ta dos par ti cu lar men te
afe ta dos, co mo Saxô nia, Ba vi e ra ou
re cen te men te Ber lim, ado ta ram no- 
vas res tri ções pa ra as pes so as não va- 
ci na das.

Na ca pi tal, as pes so as que não fo- 
ram va ci na das não te rão aces so a res-
tau ran tes sem áre as aber tas, ba res,
aca de mi as ou sa lões de be le za, mes- 
mo com tes te ne ga ti vo pa ra co vid.

Qua se 4,9 mi lhões de pes so as fo- 
ram in fec ta das pe la co vid-19 na Ale-
ma nha des de o iní cio da pan de mia e
mais de 97.000 fa le ce ram ví ti mas da
do en ça. O país tem mais de 83 mi-
lhões de ha bi tan tes.

PAIS PREOCUPADOS

Portugueses reclamam que crianças  falam “brasileiro”

OS PAIS PORTUGUESES  RECLAMAM DO QUANTO O CONTATO COM AS REDES SOCIAIS ANDAM AFETANDO A “FALA” DOS FILHOS.

Pa ra quem abrir o ho me do por tal
por tu guês Diá rio de No tí ci as po de
du vi dar de um fa to apren di do des de
as pri mei ras sé ri es da es co la: Por tu gal
e Bra sil não di vi dem a mes ma lín gua?
Na te o ria sim, mas na prá ti ca, se gun- 
do o jor nal, es sa di fe ren ça pa re ce ser
bem acen tu a da.

Sob o tí tu lo “Há cri an ças por tu gue- 
sas que fa lam ‘bra si lei ro’”, o DN tra- 
tou de uma lon ga re por ta gem pa ra
“aler tar” os pais por tu gue ses so bre
co mo as cri an ças es tão ado tan do ter- 
mos do “bra si lei ro”.

“Di zem gra ma em vez de rel va, au- 
to car ro é ôni bus, re bu ça do é ba la, ris- 
cas são lis tras e lei te es tá na ge la dei ra
em vez de no fri go rí fi co”, pon tua a
ma té ria.

O DN in di ca co mo ra zão pa ra o no- 
vo “fenô me no” um cul pa do já co nhe- 
ci do da mí dia em ge ral: as re des so ci- 
ais. Mais es pe ci fi ca men te o tra ba lho
de youtubers bra si lei ros que bom bam
com as cri an ças em Por tu gal, co mo
Luc cas Ne to.

A re por ta gem ou ve al guns pais que
re la tam o quan to o con ta to com as re- 
des so ci ais an dam afe tan do a “fa la”
dos fi lhos. “To do o dis cur so de le é co- 
mo se fos se bra si lei ro. Che gá mos ao
pon to de nos per gun ta rem se al gum
de nós era bra si lei ro, eu ou o pai”,
con ta uma mãe.

O alar me fi ca mais ame no quan do
os es pe ci a lis tas em lin gua gem en tram
no tex to. “Quan do eu era me ni na ha- 
via o mes mo pâ ni co so ci al com os li- 
vros do tio Pa ti nhas, que era tra du zi do
em por tu guês do Bra sil. Lem bro-me
bem da mi nha pro fes so ra do pri mei ro

ci clo ter es se pâ ni co. A mes ma coi sa
quan do apa re ce ram as no ve las… que
eram com ple ta men te mas si fi ca das.
Ora, eu acho que es ta dis cus são dos
youtubers não é mui to di fe ren te”, co- 
men ta Ca ta ri na Me ne zes, uma pro-
fes so ra de lin guís ti ca e co or de na do ra
da li cen ci a tu ra em co mu ni ca ção e
me dia.

O me do do im pe ri a lis mo lin guís ti- 
co do Bra sil e o na ci o na lis mo pou co
dis cre to da re por ta gem do DN, lo go
caiu nas re des so ci ais tu pi ni quins e,
co mo não po de ria dei xar de ser, vi rou
um gran de me me na mão dos in ter- 
nau tas bra si lei ros. “Os por tu gue ses
re cla man do que as cri an ças em Por- 
tu gal tão fa lan do bra si lei ro De vol ve o
ou ro que a gen te de vol ve o idi o ma”,
dis se um de les, no Twit ter.

“Aguar dan do o dia que vou fa zer
um jo go e nas op ções de lin gua gem: –
En glish – Bra si lei ro – Bra si lei ro (Por- 
tu gal)”, brin cou ou tro in ter nau ta.

Pu ni ção

En ten da a cri se mi gra tó ria

CRI SE MI GRA TÓ RIA

UE pre pa ra pa co te de
san ções con tra re gi me
de Lu kashen ko na
Bi e lor rús sia

Paí ses da União Eu ro peia (UE) se ar ti cu lam pa ra im- 
por san ções à Bi e lor rús sia, acu sa da de en vi ar mi lha res
de mi gran tes às fron tei ras ex ter nas do blo co, es pe ci al- 
men te com a Polô nia. A si tu a ção se agra vou na re gião,
de pois que o go ver no po lo nês anun ci ou uma ope ra ção
con tra os es tran gei ros ile gais reu ni dos na fron tei ra  com
a Bi e lor rús sia e a de ten ção de 50 pes so as. Var só via acu sa
Minsk e Mos cou de in fla ma rem uma cri se às por tas da
Eu ro pa. A Polô nia che gou a ata car a Bi e lor rús sia por
“ter ro ris mo de Es ta do”.

A chan ce ler ale mã, An ge la Mer kel, te le fo nou on tem
pa ra o pre si den te rus so, Vla di mir Pu tin, e pe diu-lhe uma
ação con tra a “ins tru men ta li za ção dos mi gran tes por
par te do go ver no da Bi e lor rús sia”, afir mou o por ta-voz
da che fe de go ver no, Stef fen Sei bert.

En tre 3 mil e 4 mil mi gran tes, em sua mai o ria cur dos
do Ori en te Mé dio, es tão aglo me ra dos há vá ri os di as em
uma área de bos ques na fron tei ra les te da UE, sob tem- 
pe ra tu ras con ge lan tes e di an te de tro pas po lo ne sas en- 
vi a das à re gião pa ra im pe dir a pas sa gem. Com a pre sen- 
ça de mi li ta res dos dois la dos da fron tei ra, exis te o te mor
de uma es ca la da que po de ria re sul tar em con fron tos en- 
tre Es ta dos.

Os eu ro peus acu sam o pre si den te bi e lor rus so, Ale- 
xan der Lu kashen ko, de atrair mi gran tes do Ori en te Mé- 
dio pa ra o seu país pa ra, de pois, en viá-los à fron tei ra
com a Polô nia, co mo re pre sá lia pe las san ções da UE 
con tra seu país — im pos tas de vi do à re pres são aos opo- 
si to res de pois da elei ção pre si den ci al de 2020.

De acor do com a União Eu ro peia, as au to ri da des bi e- 
lor rus sas pra ti cam “trá fi co de se res hu ma nos”. Fon tes
di plo má ti cas in di ca ram que o blo co pre ten de adi ci o nar
cer ca de 30 pes so as e en ti da des — in cluin do a com pa- 
nhia aé rea es ta tal bi e lor rus sa Be la via e agên ci as de vi a- 
gens — à sua lis ta de san ci o na dos com o con ge la men to
de bens e a proi bi ção de vi a jar pa ra o ter ri tó rio eu ro peu.

Os es pe ci a lis tas da UE vão ten tar fi na li zar a lis ta nos
pró xi mos di as, an tes do en con tro dos chan ce le res em
Bru xe las, apon ta ram fon tes di plo má ti cas. A UE já impôs
san ções a 166 pes so as li ga das ao go ver no bi e lor rus so,
in cluin do o pre si den te Ale xan der Lu kashen ko e seu fi- 
lho, pe la re pres são de opo si to res du ran te os pro tes tos
que eclo di ram após as elei ções pre si den ci ais do ano
pas sa do.

A UE ten ta ago ra tra var o flu xo de mi gran tes pa ra a Bi- 
e lor rús sia, ao es ta be le cer con ta tos com vá ri os paí ses,
es pe ci al men te no Ori en te Mé dio. A ex pec ta ti va é a de
con ven cer os go ver nos a dis su a di rem seus ci da dãos de
to ma rem vo os pa ra Minsk.

O blo co ana li sa a pos si bi li da de de san ci o nar as com- 
pa nhi as aé re as de paí ses ter cei ros que trans por ta rem
es ses mi gran tes pa ra Bi e lor rús sia. No en tan to, um di- 
plo ma ta eu ro peu dis se à agên cia Fran ce-Pres se (AFP)
que ain da “não es tá cla ro” se exis te von ta de po lí ti ca pa ra
fa zê-lo. O che fe da di plo ma cia da União Eu ro peia (UE),
Jo sep Bor rell, dis se que um en vi a do de Bru xe las vi si ta rá
vá ri os paí ses — in cluin do Emi ra dos Ára bes Uni dos, Lí- 
ba no, Ira que e Tur quia — pa ra pres si o ná-los a aju dar a
pre ve nir tais vi a gens.

O Mi nis té rio da De fe sa po lo nês afir mou que as au to- 
ri da des bi e lor rus sas in ti mi dam os mi gran tes pa ra que
atra ves sem a fron tei ra à for ça. A pas ta di vul gou dois ví- 
de os no Twit ter que mos tram um ti ro su pos ta men te dis- 
pa ra do do la do bi e lor rus so da fron tei ra por um ho mem
de uni for me.

A si tu a ção na fron tei ra
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 400km de fron tei ra
que Bi e lor rús sia e Polô nia com par ti lham. Pe lo me nos 2
mil de les aguar dam 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. Os mi gran tes
es tão em si tu a ção in sa lu bre. À noi te, as tem pe ra tu ras
ca em abai xo de ze ro grau Cel sius. 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.

Ori gem
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 Bi e lor rús- 
sia, 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.

São Luís, sexta-feira, 12 de novembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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6GERAL

A Secretaria de Estado do Turismo – SETUR, torna público que REQUEREU junto à Secretaria do Estado 
do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA a Licença de Instalação - LI para as atividades de Obra 
de REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BEIRA RIO DE SANTO AMARO conforme Proc. N° 
220754/2021 a ser localizado na Beira Rio no município de Santo Amaro do Maranhão/MA.

São Luís - MA, 10 de novembro de 2021.
ANTONIO JOSÉ BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE JÚNIOR

Secretário de Estado do Turismo

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

COMUNICAÇÃO

A Secretaria de Estado da Agricultura Familiar - SAF torna público, que requereu da Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, em 09/11/2021, Autorização para perfuração 
de poço tubular situado na Rua da Tangerina, s/n, Loteamento Dom Alonso, município de Paço do 

Lumiar, Estado do Maranhão, para fins de consumo humano de pequeno núcleo populacional, conforme 

dados constantes no processo n° 220047/2021.

RAIMUNDO NONATO RIBEIRO NETO
Ordenador de Despesas

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR - SAF

COMUNICAÇÃO

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP torna público que realizará 

licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço, no modo de disputa aberto, com 

orçamento sigiloso, no dia 09/12/2021, às 9h – Hora de Brasília - DF, por meio do uso de recursos de 

tecnologia da informação, pelo site www.licitacoes-e.com.br, para contratação de empresa especializada 

para prestação de serviços de locação, mobilização, desmobilização, limpeza/higienização de banheiros 

químicos, sucção e destinação final de resíduos gerados na utilização destes, para atender a demanda da 

Empresa Maranhense de Administração Portuária, de acordo com o constante no Processo Administrativo 

Eletrônico n.º 3031/2021 - EMAP, de 05/10/2021 e especificações e condições do Edital e seus Anexos, e 

em conformidade disposições do Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa Maranhense de 

Administração Portuária - EMAP, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações 

e Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016. O edital e seus anexos estão à disposição dos 

interessados nos site www.licitacoes-e.com.br e www.emap.ma.gov.br, no link Transparência/Compras, 

podendo ainda ser adquirido gratuitamente, mediante solicitação pelo e-mail: csl@emap.ma.gov.br, 

durante os dias úteis, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Fones: (98) 3216-6533 / 3216- 6531 / 3216-6532 

e 3216-6028. Esclarecimentos e informações adicionais serão prestados aos interessados no site 

www.emap.ma.gov.br. Telefones: (98) 3216-6531, 3216-6532 e 3216-6533.

São Luís/MA, 11 de novembro de 2021

Flavia Alexsandra Noleto Miranda Carvalho
Gerente de Compras e Contratos da EMAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021-EMAP

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO/UEMA, através da sua Pregoeira, na forma da Lei 

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

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

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

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

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

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

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

São Luís, 09 de novembro de 2021.

Maria dos Remédios dos Santos  

Presidente da Comissão Setorial Permanente de Licitação da UEMA

ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

DATA HORA PROCESSO

26/11/2021 09h30 Nº 13500/2021 Pregão Eletrônico nº 053/2021

Objeto: Aquisição de equipamentos para academias ao ar livre - Convênio nº 
879055/2018-UEMA/MDS/CEF.

CNPJ/ME n° 09.110.880/0001-23  |  NIRE 21.300.009.604

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE OUTUBRO DE 2021

GERA MARANHÃO – GERADORA DE 

ENERGIA DO MARANHÃO S.A

1 DATA, HORA E LOCAL:

Em 15 de outubro de 2021, às 14:00 horas, na sede social da Gera Maranhão - Geradora de Energia do Maranhão S.A. 
(“Companhia”), localizada no Município de Miranda do Norte, Estado do Maranhão, na Via de Acesso à Subestação 
Miranda II da Eletronorte, Km. 3, s/n, Portão A, Zona Rural, CEP 65495-000.

2 CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:

Dispensada a convocação em virtude da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, 
de acordo com o Artigo 16, Parágrafo Segundo, do Estatuto Social. Estava presente à reunião, ainda, o Diretor Álcio 
Adler Silva Bezerra.

3 COMPOSIÇÃO DA MESA:

Os membros do Conselho de Administração da Companhia nomearam os Srs. Rodrigo Santos Coutinho Alves e Álcio 
Adler Silva Bezerra para integrarem a mesa, na qualidade de Presidente e Secretário, respectivamente.

4 ORDEM DO DIA:

Deliberar acerca da declaração de dividendos intermediários da Companhia.

5 DELIBERAÇÕES:

Nos termos dos Artigos 18, inciso xxviii e 28, Parágrafo Primeiro, do Estatuto Social da Companhia, os conselheiros 
deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, declarar o pagamento de dividendos 
intermediários, no montante de R$ 70.336.375,22 (setenta milhões, trezentos e trinta e seis mil, trezentos e setenta 
e cinco reais e vinte e dois centavos), apurados no balanço patrimonial da Companhia datado de 30 de setembro de 
2021, levantado especifi camente para esse fi m. Desta forma, o montante ora citado deverá ser pago aos acionistas na 
proporção de suas participações societárias, de acordo com a disponibilidade de caixa da Companhia, observadas as 
disposições previstas no Estatuto Social, fi cando a Diretoria, desde já, autorizada a realizar os respectivos pagamentos.
Os conselheiros rubricam, neste ato, uma cópia do balanço patrimonial da Companhia acima mencionado, para todos os 
fi ns e efeitos, o qual fi cará arquivado na sede da Companhia, não sendo necessário seu arquivamento na competente 
Junta Comercial.

6 ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata na forma de sumário que, lida e achada 
conforme, foi aprovada e assinada por todos os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes à 
reunião.

Conselheiros Presentes: Salo Davi Seibel, Rodrigo Santos Coutinho Alves, Lauro Fiúza Júnior e Leonardo da Silva 
Lucas Tavares de Lima.

A presente ata é cópia fi el da ata lavrada no Livro de Registro das Atas das Reuniões do Conselho de Administração 
da Companhia.

Mesa: Rodrigo Santos Coutinho Alves - Presidente. Álcio Adler Silva Bezerra - Secretário.

Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro Ofi cial inscrito na JUCEMA sob nº 12/96 e JUCESP sob nº 1086, faz saber, 
através do presente Edital, que devidamente autorizado pela Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., inscrita no CNPJ 
sob nº 52.568.821/0001-22, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infracitados, 
na forma da Lei 9.514/97. Local da realização do leilão: somente on-line via www.leilaovip.com.br. Localização do imóvel: 
Imperatriz-MA. Nova Imperatriz. Rua Ceará, 1.250. Galpão Comercial. Áreas totais: terr. 690,00m² e constr. 565,68m². Matr. 
42.510 do 6º RI local. Obs.: Ocupado. (AF). 1º Leilão: 30/11/2021, às 10:00h. Lance mínimo: R$ 1.124.000,00 - 2º Leilão: 
02/12/2021, às 10:00h. Lance mínimo: R$ 674.400,00 (caso não seja arrematado no 1º leilão.Condição de pagamento: à vista, 
mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o 
Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização 
dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida 
dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 
11/07/2017. Os interessados devem consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.
bradesco.com.br e www.leilaovip.com.br. Para mais informações - tel.: 0800 717 8888 ou 11-3093-5252. Vicente de Paulo 
Albuquerque Costa Filho - Leiloeiro Ofi cial JUCEMA nº 12/96 e JUCESP nº 1086

DATA 1º LEILÃO 30/11/21 ÀS 10H00 - DATA 2º LEILÃO 02/12/21 ÀS 10H00

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE

OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição e 
instalação de cor nas/persianas em rolo, para o Centro de Educação 
Profissional de São Luís – SENAC/MA, conforme especificações do anexo – I 
do Edital de Licitação.
1. DIA DO PREGÃO: 25.11.2021 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 22.11.2021 na 
sede da Administração Regional do SENAC/MA, por meio de 
documentação formal protocolizada pela Comissão Integrada de Licitação.

São Luís, 08 de novembro de 2021

Cláudio Soares Cordeiro
Presidente da Comissão Integrada de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2021
REGIDO PELA RESOLUÇÃO SENAC 958/2012–CN

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL

AVISO DE REABERTURA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2021 – CCL/PMB
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 822/2021

OBJETO: Registro de Preço para futura aquisição de kit carteiras para alunos.
DATA DA ABERTURA: Anteriormente marcada para o dia 14/09/2021 às 14h00min, fica REMARCADA 
para o dia 29/11/2021 às 09h00min, horário de Brasília, estando disponível no Portal NOVO EDITAL.
LOCAL DE REALIZAÇÃO: Portal de CMB – www.centralcomprasbhsma.com.br
Edital e demais informações disponíveis em www.barreirinhas.ma.gov.br e www.centralcomprasbhsma.
com.br. 

Barreirinhas (MA), 10 de novembro de 2021.
Áquilas Conceição Martins

Pregoeira CCL/PMB

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL
AVISO DE REABERTURA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 – CCL/PMB
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.100/2021

OBJETO: Contratação de empresa para construção de identidade visual, criação de material digital, site com 
suporte técnico, desenvolvimento de estratégias de marketing digital, incluindo o planejamento, monitora-
mento, atendimento, relacionamento digital, criação de campanhas patrocinadas e produção de conteúdo com 
especificidade para uso nas redes sociais YouTube, Facebook e Instagram.
DATA DA ABERTURA: Anteriormente marcada para o dia 15/10/2021 às 09h00min, fica REMARCADA 
para o dia 26/11/2021 às 14h00min, horário de Brasília. 
LOCAL DE REALIZAÇÃO: Portal de CMB – www.centralcomprasbhsma.com.br
Edital e demais informações disponíveis em www.barreirinhas.ma.gov.br e www.centralcomprasbhsma.
com.br. 

Barreirinhas (MA), 10 de novembro de 2021.
Áquilas Conceição Martins

Pregoeira CCL/PMB

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2021 – CCL/PMB
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.430/2021

OBJETO: Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de locação de embarcação 
com condutor para transporte de pessoas na travessia do porto do banho no Município de Barreirinhas – MA. 
DATA DA ABERTURA: 26/11/2021 às 09h00min. (horário local). 
Local de Realização: Auditório da Secretaria de Municipal de Turismo, na Av. Rodoviária, s/n, Bairro Boa 
Fé - Barreirinhas/MA.
Demais informações disponíveis em www.barreirinhas.ma.gov.br. 
Informações adicionais serão prestadas na CCL localizada, na Avenida Joaquim Soeiro de Carvalho, S/N, 
bairro Centro, Barreirinhas, Cep. n° 65.590-000 no horário de 08h00min às 12h00min de segunda a sexta-feira 
em dias uteis. 

Barreirinhas (MA), 10 de novembro de 2021.

Áquilas Conceição Martins
Pregoeira

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 031/2021 – CCL/PMB

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.774/2021

OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de materiais necessários para curativos especializados, 
para atender às exigências do Programa Pé Diabético a ser implantando pela Secretaria de Saúde do Município 
de Barreirinhas – MA.
DATA DA ABERTURA: 30/11/2021 às 09h00min, horário de Brasília. 
LOCAL DE REALIZAÇÃO: Portal de CMB – www.centralcomprasbhsma.com.br
Edital e demais informações disponíveis em www.barreirinhas.ma.gov.br e www.centralcomprasbhsma.
com.br.

Barreirinhas (MA), 10 de novembro de 2021.

Áquilas Conceição Martins
Pregoeira CCL/PMB

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

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

EDITAL DE 1° E 2º PÚBLICO LEILÃO N° 002/2021 
 

BATO INNOVA DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA, com sede na Rua Miquerinos, 

nº 01, Edifício Golden Tower, sala 414, Jd. Renascença, São Luís/MA, inscrita no CNPJ nº 
15.259.284/0001-02, como Credor Fiduciário, promoverá a venda dos imóveis adiante 

descritos, no local supra mencionado, nos termos da Lei 9.514/97 de 20 de novembro de 

1997, art. 27, por intermédio do Leiloeiro Público Gustavo Martins Rocha, matrícula n° 

017/06, mediante 1º Público Leilão a ser realizado em 29 de  novembro de 2021 às 10 
horas, e o 2º Público Leilão a ser realizado em  14 de dezembro de 2021 às 10 horas, 
somente on-line pelo site www.grleiloes.com. Informações com o leiloeiro pelo 

telefone/WhatsApp: (98) 4141-2441, no horário comercial ou pelo endereço de e-mail: 

grleiloes@grleiloes.com.  
IMÓVEIS: 

Lote 01 – Terreno localizado na Travessa 23, n° 12, quadra 37-A, Jaguarema, Loteamento 

Ilha Verde Residence, São José de Ribamar/MA, com o tamanho de 10mX30m, área real 

total de 300 m², perfeitamente descrito e caracterizado na matricula n° 101.832, do Serventia 

Extrajudicial do 1° Oficio Comarca da Ilha de São Luís/MA – Termo Judiciário de São José 

de Ribamar/MA.  

1º Leilão (avaliação) - Lance mínimo: R$ 57.201,24  
2º Leilão (dívida) - Lance mínimo: R$ 61.062,92 
 

Lote 02 – Terreno localizado na Rua São Judas Tadeu, n° 06, quadra 08, Jaguarema, 

Loteamento Ilha Verde Residence, São José de Ribamar/MA, com o tamanho de 10mX30m, 

área real total de 300 m², perfeitamente descrito e caracterizado na matricula n° 101.080, do 

Serventia Extrajudicial do 1° Oficio Comarca da Ilha de São Luís/MA – Termo Judiciário de 

São José de Ribamar/MA.  

1º Leilão (avaliação) - Lance mínimo: R$ 71.125,38 
2º Leilão (dívida) - Lance mínimo: R$ 72.738,20 
 

Os imóveis serão vendidos no estado em que se encontram, com todas as suas instalações, 

benfeitorias, pertences e acessórios, no atual estado de ocupação e conservação no qual se 

apresentam. Eventuais débitos que recaiam sobre o imóvel, especialmente dívidas 

condominiais e tributos (IPTU e quaisquer taxas incidentes sobre o imóvel) até a data do 

leilão, serão quitados exclusivamente pela Bato Innova do Brasil Participações. 

Valor do lance mínimo para fins de 1º Leilão é o valor da avaliação fiscal e o valor do lance 

mínimo para fins de 2º Leilão é o valor da dívida do imóvel, sendo aceito pagamento à vista, 

carta de crédito quitada ou parcelamento somente no segundo leilão, pela melhor oferta, mais 

a comissão do leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, reservando-

se a Credora Fiduciária o direito de recusar as propostas sempre que forem por preço vil e/ou 

inferiores ao valor da dívida e das despesas que a ela devem ser somadas nos termos do artigo 

27 da Lei n.º 9.514/97. O prazo para o pagamento do imóvel é de cinco dias úteis. 
 
 
 
 
 
 

Gustavo Martins Rocha 
Leiloeiro Público Oficial 

JUCEMA nº 017-06 
 

Assinado de forma digital 

por GUSTAVO MARTINS 

ROCHA:08524865709

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

ESTADO DO MARANHÃO
CARTÓRIO DA 2ª ZONA DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS 

NATURAIS DE SÃO LUÍS
OFICIAL REGISTRADORA

ROSSELINE PRIVADO RODRIGUES

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 2340
MATRICULA

0300070155 2021 600004 240 0002340 00

Prazo 15 dias 

OFICIAL DO REGISTRO DA 2ª ZONA DA CAPITAL DE SÃO LUÍS. FAZ SA-
BER A QUEM INTERESSA JOSÉ ALONSO RODRIGUES CHAVES JUNIOR, 
NACIONALIDADE BRASILEIRO, NATURAL DE ESPERANTINA-PI, PROFIS-
SÃO MÉDICO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, RESIDENTE NESTA CAPITAL, 
FILHO DE JOSÉ ALONSO RODRIGUES CHAVES E MARIA MERCEDES 
AMORIM CASTRO RODRIGUES.
JULIANA ASSUNÇÃO DE SOUZA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, NATU-
RAL DE SÃO LUÍS, PROFISSÃO EMPRESÁRIA ESTADO CIVIL SOLTEIRA, 
RESIDENTE NESTA CAPITAL, FILHA DE ANTONIO URBANO GARCIA DE 
SOUZA FILHO E ADELIA MARIA MELO ASSUNÇÃO DE SOUZA, REQUE-
REM HABILITAÇÃO PARA CASAMENTO. QUEM TIVER CONHECIMENTO 
DE ALGUM IMPEDIMENTO E/OU CAUSA SUSPENSIVA (ART.1525 E SE-
GUINTES DO CÓDIGO CIVIL) PODERÁ APRESENTÁ-LO POR ESCRITO 
PERANTE ESTE CARTÓRIO.
DADO E PASSADO ESTE, 11-11-2021

          São Luís – MA, 11/11/2021.
VERA LUCIA P. PEREIRA 

Escrevente Autorizado



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 “Contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de  suporte logístico e operacional na organização de eventos em geral, neles 

compreendido os serviços e locação de: GRUPO I: sonorização , iluminação e painéis de led, 

GRUPO II: palcos, praticáveis e grid, GRUPO III: tendas, GRUPO IV: iluminação cênica e 

natalina, GRUPO V: banheiros químicos, para atender os eventos institucionais da Assembleia 

Legislativa do Estado do Maranhão – ALEMA, na capital São Luís e em todo o interior do estado 

no período de 01 (hum) ano, através de Sistema de Registro de Preços”. O edital e seus anexos 

estão à disposição dos interessados nos sítios www.comprasnet.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.

São Luís, 11 de novembro de 2021

Alexandre Henrique Pereira da Silva

Pregoeiro da ALEMA

De acordo André Luís Pinto Maia Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 034/2021-CPL/AL PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Nº 2379/2020 ALEMA

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

COMUNICAÇÃO

SUZANO S.A CNPJ Nº 16.404.287/0185-26 torna público 
que RECEBEU da Secretaria de Estado do Meio Ambien-
te e Recursos Naturais - SEMA/MA, a Outorga Direito de 
Uso da Água Superficial nº 0084011/2021, situada na Fa-
zenda Jurema, localizada nos municípios de Vila Nova dos 
Martírios e São Pedro da Água Branca/MA, bacia hidrográ-
fica do rio Tocantins, para fins de molhamento de mudas, 
umectação de estradas, combate a incêndios e aplicação 
de herbicidas, conforme dados constantes no processo nº 
131234/2020.

ERRATA

EDITAL DA TOMADA DE PREÇO Nº. 07/2021
ONDE SE LÊ:

“ A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI torna público que, às 09:30 horas do dia 23 de outubro de 2021, na Sala de 
Sessão na Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Senador Vitorino Freire, nº 513, Centro, Cajari /MA, serão recebidas 
a Documentação e Propostas e iniciada a abertura dos envelopes relativos à TOMADA DE PREÇOS em epígrafe, em regime 
de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, do tipo MENOR PREÇO, de interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI, nos 
termos da Lei n°. 8.666/93, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n°. 12/2021, e atendidas as especifi-
cações e formalidades seguintes: ”

LEIA-SE:

“ A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI torna público que, às 09:30 horas do dia 23 de novembro de 2021, na Sala de 
Sessão na Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Senador Vitorino Freire, nº 513, Centro, Cajari /MA, serão recebidas 
a Documentação e Propostas e iniciada a abertura dos envelopes relativos à TOMADA DE PREÇOS em epígrafe, em regime 
de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, do tipo MENOR PREÇO, de interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI, nos 
termos da Lei n°. 8.666/93, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n°. 12/2021, e atendidas as especifi-
cações e formalidades seguintes:”

Cajari (MA), 11 de novembro de 2021.

Elisangela Pinheiro Diniz de Jesus
Presidente da CPL

Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Graça Aranha - MA

Aviso de Licitações

TOMADA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2021. Processo Administrativo nº 02.0511.0001/2021 - OBJETO; Contratação 
de empresa para execução de serviços de engenharia de Pavimentação asfáltica. MODALIDADE: Tomada 
de Preços. TIPO: Menor preço, na forma de Execução Indireta, sob o Regime de Empreitada por Preço 
global. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações. DATA DE ABERTURA: 03 de dezembro de 2021 às 
09:00 horas. 
Os editais e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de reunião da CPL, no prédio da 
Secretaria Municipal de Administração, na São Francisco, s/nº, Centro, Graça Aranha - MA, de 2ª a 6ª feira, 
no horário das 08:00 às 12:00 horas no portal do Município no Endereço eletrônico
 http://transparencia.gracaaranha.ma.gov.br/ e no site do TCE/MA no sistema SACOP esclarecimento 
adicional no endereço supra, pelo endereço eletrônico pmgracaaranha@yahoo.com ou pelo telefone (99) 
3575-1117.

Graça Aranha/MA, 11 de novembro de 2021.
Milka Verônica Stéfane Silva dos Santos

Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2021. O Município de Lago da Pedra (MA), 

por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL avisa aos interessados que realizará Licitação na se-

guinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de disputa: Aberto. Tipo de licitação: 
Menor preço por item, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº 004/2021, subsidiariamente as 

disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUI-
SIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS PARA ATEN-
DER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. Data e horário do início 

da disputa: 29 de novembro de 2021, às 14:30h (quatorze e trinta). Site para realização do Pregão: www.

licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação as empresas definidas como Microempresas (ME), Empresas 
de Pequeno Porte (EPP) e equiparadas, 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 do LICITANET e também nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do 
Município de Lago da Pedra- MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, desde que em mídia, podendo 

ainda ser solicitado via e-mail: cpllagodapedra@gmail.com. Lago da Pedra- MA, 11 de novembro de 2021. 

Felipe Pereira Bacelar – Pregoeiro.  

ERRATA

A Prefeitura Municipal de Lima Campos, Estado do 
Maranhão, torna público, para conhecimento dos inte-
ressados a retificação do aviso de licitação do Pregão 
Eletrônico nº 044/2021, publicado no Jornal O Impar-
cial, edição do dia 10/11/2021, página 6. Retificamos 
da seguinte forma: ONDE-SE LÊ: Lisia Wadna Morei-
ra Melo Vieira - Secretária Municipal de Administração 
e Finanças - Decreto n° 011/2021. LEIA-SE: Francisca 
Kyara de Abreu Santos Alves - Secretária Municipal de 
Educação - Decreto nº 002, de 01 de janeiro de 2021.

Estado do aranhão 
Prefeitura Municipal de Passagem Franca – MA

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 - SRP - BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, 
Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 018/2019, Lei nº 123/06, Lei 147/14, 
Decreto Federal nº 8.538/15, Decreto Federal nº 7.892/13 e alterações e subsidiariamente 
no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. TIPO: MENOR 
PREÇO. OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA/MA. ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de 
Saúde. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. DATA: 26/11/2021. HORÁRIO: 
09h:00min (nove horas). EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados 
na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, ou no site www.
passagemfranca.ma.gov.br, situada na Praça Presidente Médici, nº 503, centro, Passagem 
Franca-MA, no horário das 8h (oito horas) às 12h (doze horas). Em nenhuma hipótese haverá 
entrega de edital fora do horário previsto neste aviso de licitação. Esclarecimento adicional 
no mesmo endereço. Passagem Franca - MA, 11 de novembro de 2021. Rualyson da Silva 
Barbalho - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Maranhão 

Prefeitura Municipal de Passagem Franca – MA

AVISO DE CONTINUIDADE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001.1009/2021. O 

Município de Passagem Franca – MA, por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, 

designada pela Portaria n. 001/2021, torna público a continuidade da sessão para julgamento 
da documentação de habilitação e abertura da proposta de preços da licitação na modalidade 

Tomada de Preços nº 005/2021. Objeto: Contratação de empresa especializada na recuperação 
de ruas, meio fio, sarjeta e calçamento em vias públicas do Município de Passagem Franca/
MA. Local e Data: A reunião para continuidade da sessão será no dia 17 de Novembro de 
2021, às 09:00h, no Prédio da Prefeitura Municipal no setor da Comissão Permanente de 
Licitação, situada na Praça Presidente Médici, nº 503, centro, Passagem Franca-MA. Passagem 
Franca – MA, 08 de Novembro de 2021. Rualyson da Silva Barbalho - Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação.

 

 

 
 
 
 
 
 

Gustavo Martins Rocha 
Leiloeiro Público Oficial 

JUCEMA nº 017-06 
 

Assinado de forma digital 

por GUSTAVO MARTINS 

ROCHA:08524865709

EDITAL DE 1° E 2º PÚBLICO LEILÃO N° 002/2021

BATO INNOVA DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA, com sede na Rua Miquerinos, nº 01, Edifício Gol-
den Tower, sala 414, Jd. Renascença, São Luís/MA, inscrita no CNPJ nº 15.259.284/0001-02, como Credor 
Fiduciário, promoverá a venda dos imóveis adiante descritos, no local supra mencionado, nos termos da Lei 
9.514/97 de 20 de novembro de 1997, art. 27, por intermédio do Leiloeiro Público Gustavo Martins Rocha, 
matrícula n° 017/06, mediante 1º Público Leilão a ser realizado em 29 de novembro de 2021 às 10horas, e o 2º 
Público Leilão a ser realizado em 14 de dezembro de 2021 às 10 horas,somente on-line pelo site www.grleiloes.
com. Informações com o leiloeiro pelo telefone/WhatsApp: (98) 4141-2441, no horário comercial ou pelo en-
dereço de e-mail:grleiloes@grleiloes.com. 

IMÓVEIS:
Lote 01 – Terreno localizado na Travessa 23, n° 12, quadra 37-A, Jaguarema, Loteamento Ilha Verde Residence, 
São José de Ribamar/MA, com o tamanho de 10mX30m, área real total de 300 m², perfeitamente descrito e 
caracterizado na matricula n° 101.832, do Serventia Extrajudicial do 1° Oficio Comarca da Ilha de São Luís/
MA – Termo Judiciário de São José de Ribamar/MA.
1º Leilão (avaliação) - Lance mínimo: R$ 57.201,24
2º Leilão (dívida) - Lance mínimo: R$ 61.062,92

Lote 02 – Terreno localizado na Rua São Judas Tadeu, n° 06, quadra 08, Jaguarema, Loteamento Ilha Verde 
Residence, São José de Ribamar/MA, com o tamanho de 10mX30m, área real total de 300 m², perfeitamente 
descrito e caracterizado na matricula n° 101.080, do Serventia Extrajudicial do 1° Oficio Comarca da Ilha de São 
Luís/MA – Termo Judiciário de São José de Ribamar/MA.
1º Leilão (avaliação) - Lance mínimo: R$ 71.125,38
2º Leilão (dívida) - Lance mínimo: R$ 72.738,20

Os imóveis serão vendidos no estado em que se encontram, com todas as suas instalações, benfeitorias, per-
tences e acessórios, no atual estado de ocupação e conservação no qual se apresentam. Eventuais débitos que 
recaiam sobre o imóvel, especialmente dívidas condominiais e tributos (IPTU e quaisquer taxas incidentes 
sobre o imóvel) até a data do leilão, serão quitados exclusivamente pela Bato Innova do Brasil Participações.
Valor do lance mínimo para fins de 1º Leilão é o valor da avaliação fiscal e o valor do lance mínimo para fins de 
2º Leilão é o valor da dívida do imóvel, sendo aceito pagamento à vista, carta de crédito quitada ou parcelamento 
somente no segundo leilão, pela melhor oferta, mais a comissão do leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o 
valor da arrematação, reservandose a Credora Fiduciária o direito de recusar as propostas sempre que forem por 
preço vil e/ou inferiores ao valor da dívida e das despesas que a ela devem ser somadas nos termos do artigo 27 
da Lei n.º 9.514/97. O prazo para o pagamento do imóvel é de cinco dias úteis.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2021/CPL/PMVM. O município de Vitória do 

Mearim/MA, através da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim, por meio da Comissão Permanente de 

Licitação, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei nº 

123/06 e alterações posteriores e demais legislações aplicáveis, realizará no dia 03 de dezembro  de 2021 às 
09h00min, licitação na modalidade Tomada de Preços nº 15/2021, do tipo menor preço, objetivando even-

tual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTO EM CONCRETO EM 
VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO MEARIM – MA. O Edital e seus anexos estão à disposição 

dos interessados na sede da Prefeitura de Vitória do Mearim - CPL, no horário de 08 às 12hs, de 2ª a 6ª fei-

ra, para consulta gratuitamente, disponibilizado no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim 
(http:// www.vitoriadomearim.ma.gov.br), no sistema do TCE/SACOP (www.tce.ma.gov.br/sacop). Vitória do 

Mearim - MA, 10 de novembro de 2021. JUSCELINO LEITE DE BRITO JUNIOR. Secretário Municipal de 

Administração e Planejamento
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SER VI ÇO

Governo faz atendimentos
em saúde na Raposa

 A AÇÃO ACONTECERÁ NO VIVA RAPOSA NESTA SEXTA (12)

Se rá re a li za da nes ta sex ta-fei ra (12), em Ra po sa, mais
uma edi ção do Pro gra ma Saú de na Pra ça, da Se cre ta ria
de Es ta do da Saú de (SES) em par ce ria com a Em pre sa
Ma ra nhen se de Ser vi ços Hos pi ta la res (EM SERH). A
ação acon te ce rá no Vi va Ra po sa.

Se rão dis po ni bi li za das con sul tas mé di cas (clí ni ca ge- 
ral, pe di a tria e der ma to lo gia), afe ri ção de pres são e gli- 
ce mia, tes tes rá pi dos (sí fi lis, he pa ti tes e HIV/Aids), va ci- 
na ção do ca len dá rio anu al e aten di men to odon to ló gi co
(Ôni bus do Sor rir).

Pa ra o aten di men to, são ne ces sá ri os

do cu men tos co mo o car tão do SUS,

a car tei ri nha de va ci na ção e um

do cu men to ofi ci al com fo to.

O quê: Saú de na Pra ça, na Ra po sa;
Quan do: sex ta-fei ra (12), às 10h;
On de: Vi va da Ra po sa.

Flávio Dino leva melhorias a Fortuna

FLÁVIO DINO ENTREGOU 128 TÍTULOS DE PROPRIEDADE, GARANTINDO A POSSE DOS IMÓVEIS 

O go ver na dor Flá vio Di no anun ci ou a
pa vi men ta ção da MA-333, du ran te agen da
em For tu na, nes ta quin ta-fei ra (11). Além
des ta, uma sé rie de obras fo ram ga ran ti das
pa ra a ci da de, co mo o Res tau ran te Po pu lar,
sis te ma de abas te ci men to de água e vá ri as
ações so ci ais. O tra ba lho é a con ti nui da de
da mar ca da ges tão, que atua em apoio e
par ce ria com as pre fei tu ras ma ra nhen ses.

“Acre di to mui to que to das as ci da des do
nos so Es ta do es tão con se guin do, com es- 
sas par ce ri as en tre Go ver no e pre fei tu ras,
avan çar na qui lo que é fun da men tal pa ra
que ha ja mais in ves ti men tos pú bli cos e
pri va dos. Em For tu na, te mos uma for te
cul tu ra e a in fra es tru tu ra da es tra da vai
aju dar a pro du ção. Te mos a no vi da de da
de cla ra ção de co mer ci a li da de de um pos to
de gás, que vai tra zer in ves ti men tos pri va- 
dos à re gião. Por tan to, a in fra es tru tu ra con- 
ver sa pa ra que es ses in ves ti men tos pri va- 
dos pos sam acon te cer e com is so te nha- 
mos cir cu la ção de di nhei ro e, con se quen- 
te men te, a ge ra ção de tra ba lho e ren da”,
ava li ou o go ver na dor Flá vio Di no. Na oca- 
sião, Di no foi pre sen te a do com uma ima- 
gem de Nos sa Se nho ra de Lour des, pre sen- 
te da pri mei ra-da ma, Ro ber ta Re gi na.

O pre fei to Se bas tião Pe rei ra da Cos ta
pon tu ou que o pa co te de obras é de ex tre- 
ma im por tân cia pa ra a ci da de. “Es tá va mos
pre ci san do e nes te mo men to só te nho a
agra de cer ao go ver na dor, por es tar tra ba- 

lhan do em to do o Ma ra nhão. Nos sa po pu- 
la ção cla ma por mais obra e es sa ação do
go ver na dor nos dei xa chei os de ale gria, na
cer te za de fa zer uma ci da de me lhor pa ra
to dos”, en fa ti zou.

Flá vio Di no en tre gou 128 tí tu los de pro- 
pri e da de, ga ran tin do a pos se dos imó veis
aos seus pro pri e tá ri os. O go ver na dor
anun ci ou a re for ma da Pra ça da Ma triz; as- 
sen ta men to com blo cos de con cre to me- 
lho ran do di ver sas ru as; e a pa vi men ta ção
as fál ti ca da MA-333, es tra da que li ga o mu- 
ni cí pio de Ja to bá a For tu na, além da pa vi- 
men ta ção de ru as nos bair ros.

O la vra dor Fran cis co Ri bei ro, mo ra dor
do po vo a do Ta bo ca, foi um dos con tem pla- 
dos com tí tu los de pro pri e da de en tre gues
pe lo Go ver no do Ma ra nhão. “A gen te tem
mui ta von ta de de tra ba lhar. Nós, que so- 
mos pe que nos agri cul to res, com es sa
opor tu ni da de que o go ver no es tá dan do, a
gen te agra de ce. Vai ser mui to bom e es pe ro
que to dos tam bém re ce bam es se be ne fí cio
que eu ti ve, pa ra ca da um ter a pro pri e da de
de su as ter ras”, dis se.

A pro fes so ra Cláu dia Gon çal ves elo gi ou
o uso dos re cur sos pú bli cos em in ves ti- 
men tos na ci da de. “Além de ele es tar apli- 
can do as ver bas nas obras pa ra o mu ni cí- 
pio, ele traz to do es se tra ba lho com trans- 
pa rên cia e com pro mis so. É um or gu lho pa- 
ra a gen te”, afir mou.

3 unidades do IEMA estão em finalização

IEMAS SERÃO INAUGURADOS NAS CIDADES DE BALSAS, SANTA HELENA E CHAPADINHA

Até o fim de 2021, o Go ver no do Ma ra- 
nhão pre ten de inau gu rar mais três uni da- 
des do Ins ti tu to de Edu ca ção, Ci ên cia e
Tec no lo gia do Ma ra nhão (IE MA) nas ci da- 
des de Bal sas, San ta He le na e Cha pa di- 
nha. Nos três mu ni cí pi os, a es tru tu ra pre- 
di al é gi gan tes ca. 

Com sa las de au las, la bo ra tó ri os de fí si- 
ca e quí mi ca, re fei tó ri os, qua dra po li es- 
por ti va, área de vi vên cia, bi bli o te ca e au- 
di tó rio, a edu ca ção avan ça com o fo co no
de sen vol vi men to e pro ta go nis mo dos
alu nos. As obras nas uni da des es tão sen- 
do fi na li za das pe la Se cre ta ria de Es ta do
da In fra es tru tu ra (Sin fra), com os ser vi ços
se con cen tran do na fa se de aca ba men to.
Até de zem bro, as três ci da des re ce be rão
uma Uni da de Ple na.

Em San ta He le na, as equi pes es tão fi na- 
li zan do o re bo co e as ins ta la ções elé tri cas
pa ra ini ci ar os ser vi ços de for ro e es qua- 
dri lhas. Na uni da de de Bal sas, es tá em an- 
da men to a ins ta la ção de pi sos e re ves ti- 
men to de pa re de. Pa ra o Se cre tá rio
Clayton No le to, es te é um gran de pas so do
Go ver no com a edu ca ção. 

“Nos so com pro mis so é con tí nuo, com
in ves ti men tos em pré di os edu ca ci o nais e

em pro fis si o nais ca pa ci ta dos e nos tra rá
mu dan ças no fu tu ro des ses jo vens alu nos
que te rão a ple na ca pa ci da de de ir em
bus ca de me lho ri as pa ra su as fa mí li as”,
co men tou o se cre tá rio.

“Te mos em 2021, 23 Uni da des Ple nas e
em 2022, nós es ta re mos fun ci o nan do em
36 Uni da des Ple nas. En tão é uma am pli a- 
ção con sis ten te, que mar ca a tra je tó ria do
IE MA nes te pe río do do go ver na dor Fla vio
Di no. Um ver da dei ro mar co pa ra o en si no
pro fis si o na li zan te do Ma ra nhão.

 As au di ên ci as pú bli cas des sas três ci- 
da des já es tão sen do re a li za das pa ra a de- 
fi ni ção dos cur sos. E, em bre ve, se rão dis- 
po ni bi li za dos os edi tais pa ra as ma trí cu- 
las dos alu nos nes sas uni da des. En tão, é
uma ale gria imen sa e uma gran de vi tó ria
do Go ver no do Ma ra nhão”, afir mou tam- 
bém o rei tor do IE MA, Alex Oli vei ra.

Ao ex pan dir a re de de edu ca ção in te- 
gral, o Go ver no do Ma ra nhão tem co mo
al vo a co ber tu ra com ple ta de to do o ter ri- 
tó rio es ta du al com en si no de qua li da de e
es tru tu ra de pon ta pa ra os alu nos te rem
ca da vez mais opor tu ni da des no es ta do e
fo ra de le.

São Luís, sexta-feira, 12 de novembro de 2021
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SER VI ÇO

Governo faz atendimentos
em saúde na Raposa

 A AÇÃO ACONTECERÁ NO VIVA RAPOSA NESTA SEXTA (12)

Se rá re a li za da nes ta sex ta-fei ra (12), em Ra po sa, mais
uma edi ção do Pro gra ma Saú de na Pra ça, da Se cre ta ria
de Es ta do da Saú de (SES) em par ce ria com a Em pre sa
Ma ra nhen se de Ser vi ços Hos pi ta la res (EM SERH). A
ação acon te ce rá no Vi va Ra po sa.

Se rão dis po ni bi li za das con sul tas mé di cas (clí ni ca ge- 
ral, pe di a tria e der ma to lo gia), afe ri ção de pres são e gli- 
ce mia, tes tes rá pi dos (sí fi lis, he pa ti tes e HIV/Aids), va ci- 
na ção do ca len dá rio anu al e aten di men to odon to ló gi co
(Ôni bus do Sor rir).

Pa ra o aten di men to, são ne ces sá ri os

do cu men tos co mo o car tão do SUS,

a car tei ri nha de va ci na ção e um

do cu men to ofi ci al com fo to.

O quê: Saú de na Pra ça, na Ra po sa;
Quan do: sex ta-fei ra (12), às 10h;
On de: Vi va da Ra po sa.

RESTAURANTE POPULAR E PAVIMENTAÇÃO

Flávio Dino leva melhorias a Fortuna

FLÁVIO DINO ENTREGOU 128 TÍTULOS DE PROPRIEDADE, GARANTINDO A POSSE DOS IMÓVEIS 

O go ver na dor Flá vio Di no anun ci ou a
pa vi men ta ção da MA-333, du ran te agen da
em For tu na, nes ta quin ta-fei ra (11). Além
des ta, uma sé rie de obras fo ram ga ran ti das
pa ra a ci da de, co mo o Res tau ran te Po pu lar,
sis te ma de abas te ci men to de água e vá ri as
ações so ci ais. O tra ba lho é a con ti nui da de
da mar ca da ges tão, que atua em apoio e
par ce ria com as pre fei tu ras ma ra nhen ses.

“Acre di to mui to que to das as ci da des do
nos so Es ta do es tão con se guin do, com es- 
sas par ce ri as en tre Go ver no e pre fei tu ras,
avan çar na qui lo que é fun da men tal pa ra
que ha ja mais in ves ti men tos pú bli cos e
pri va dos. Em For tu na, te mos uma for te
cul tu ra e a in fra es tru tu ra da es tra da vai
aju dar a pro du ção. Te mos a no vi da de da
de cla ra ção de co mer ci a li da de de um pos to
de gás, que vai tra zer in ves ti men tos pri va- 
dos à re gião. Por tan to, a in fra es tru tu ra con- 
ver sa pa ra que es ses in ves ti men tos pri va- 
dos pos sam acon te cer e com is so te nha- 
mos cir cu la ção de di nhei ro e, con se quen- 
te men te, a ge ra ção de tra ba lho e ren da”,
ava li ou o go ver na dor Flá vio Di no. Na oca- 
sião, Di no foi pre sen te a do com uma ima- 
gem de Nos sa Se nho ra de Lour des, pre sen- 
te da pri mei ra-da ma, Ro ber ta Re gi na.

O pre fei to Se bas tião Pe rei ra da Cos ta
pon tu ou que o pa co te de obras é de ex tre- 
ma im por tân cia pa ra a ci da de. “Es tá va mos
pre ci san do e nes te mo men to só te nho a
agra de cer ao go ver na dor, por es tar tra ba- 

lhan do em to do o Ma ra nhão. Nos sa po pu- 
la ção cla ma por mais obra e es sa ação do
go ver na dor nos dei xa chei os de ale gria, na
cer te za de fa zer uma ci da de me lhor pa ra
to dos”, en fa ti zou.

Flá vio Di no en tre gou 128 tí tu los de pro- 
pri e da de, ga ran tin do a pos se dos imó veis
aos seus pro pri e tá ri os. O go ver na dor
anun ci ou a re for ma da Pra ça da Ma triz; as- 
sen ta men to com blo cos de con cre to me- 
lho ran do di ver sas ru as; e a pa vi men ta ção
as fál ti ca da MA-333, es tra da que li ga o mu- 
ni cí pio de Ja to bá a For tu na, além da pa vi- 
men ta ção de ru as nos bair ros.

O la vra dor Fran cis co Ri bei ro, mo ra dor
do po vo a do Ta bo ca, foi um dos con tem pla- 
dos com tí tu los de pro pri e da de en tre gues
pe lo Go ver no do Ma ra nhão. “A gen te tem
mui ta von ta de de tra ba lhar. Nós, que so- 
mos pe que nos agri cul to res, com es sa
opor tu ni da de que o go ver no es tá dan do, a
gen te agra de ce. Vai ser mui to bom e es pe ro
que to dos tam bém re ce bam es se be ne fí cio
que eu ti ve, pa ra ca da um ter a pro pri e da de
de su as ter ras”, dis se.

A pro fes so ra Cláu dia Gon çal ves elo gi ou
o uso dos re cur sos pú bli cos em in ves ti- 
men tos na ci da de. “Além de ele es tar apli- 
can do as ver bas nas obras pa ra o mu ni cí- 
pio, ele traz to do es se tra ba lho com trans- 
pa rên cia e com pro mis so. É um or gu lho pa- 
ra a gen te”, afir mou.

MAIS EDUCAÇÃO

3 unidades do IEMA estão em finalização

IEMAS SERÃO INAUGURADOS NAS CIDADES DE BALSAS, SANTA HELENA E CHAPADINHA

Até o fim de 2021, o Go ver no do Ma ra- 
nhão pre ten de inau gu rar mais três uni da- 
des do Ins ti tu to de Edu ca ção, Ci ên cia e
Tec no lo gia do Ma ra nhão (IE MA) nas ci da- 
des de Bal sas, San ta He le na e Cha pa di- 
nha. Nos três mu ni cí pi os, a es tru tu ra pre- 
di al é gi gan tes ca. 

Com sa las de au las, la bo ra tó ri os de fí si- 
ca e quí mi ca, re fei tó ri os, qua dra po li es- 
por ti va, área de vi vên cia, bi bli o te ca e au- 
di tó rio, a edu ca ção avan ça com o fo co no
de sen vol vi men to e pro ta go nis mo dos
alu nos. As obras nas uni da des es tão sen- 
do fi na li za das pe la Se cre ta ria de Es ta do
da In fra es tru tu ra (Sin fra), com os ser vi ços
se con cen tran do na fa se de aca ba men to.
Até de zem bro, as três ci da des re ce be rão
uma Uni da de Ple na.

Em San ta He le na, as equi pes es tão fi na- 
li zan do o re bo co e as ins ta la ções elé tri cas
pa ra ini ci ar os ser vi ços de for ro e es qua- 
dri lhas. Na uni da de de Bal sas, es tá em an- 
da men to a ins ta la ção de pi sos e re ves ti- 
men to de pa re de. Pa ra o Se cre tá rio
Clayton No le to, es te é um gran de pas so do
Go ver no com a edu ca ção. 

“Nos so com pro mis so é con tí nuo, com
in ves ti men tos em pré di os edu ca ci o nais e

em pro fis si o nais ca pa ci ta dos e nos tra rá
mu dan ças no fu tu ro des ses jo vens alu nos
que te rão a ple na ca pa ci da de de ir em
bus ca de me lho ri as pa ra su as fa mí li as”,
co men tou o se cre tá rio.

“Te mos em 2021, 23 Uni da des Ple nas e
em 2022, nós es ta re mos fun ci o nan do em
36 Uni da des Ple nas. En tão é uma am pli a- 
ção con sis ten te, que mar ca a tra je tó ria do
IE MA nes te pe río do do go ver na dor Fla vio
Di no. Um ver da dei ro mar co pa ra o en si no
pro fis si o na li zan te do Ma ra nhão.

 As au di ên ci as pú bli cas des sas três ci- 
da des já es tão sen do re a li za das pa ra a de- 
fi ni ção dos cur sos. E, em bre ve, se rão dis- 
po ni bi li za dos os edi tais pa ra as ma trí cu- 
las dos alu nos nes sas uni da des. En tão, é
uma ale gria imen sa e uma gran de vi tó ria
do Go ver no do Ma ra nhão”, afir mou tam- 
bém o rei tor do IE MA, Alex Oli vei ra.

Ao ex pan dir a re de de edu ca ção in te- 
gral, o Go ver no do Ma ra nhão tem co mo
al vo a co ber tu ra com ple ta de to do o ter ri- 
tó rio es ta du al com en si no de qua li da de e
es tru tu ra de pon ta pa ra os alu nos te rem
ca da vez mais opor tu ni da des no es ta do e
fo ra de le.

São Luís, sexta-feira, 12 de novembro de 2021
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Con fi ra as prin ci pais dú vi das so bre o Au xí -
lio Bra sil:

• Be ne fí cio Pri mei ra In fân cia: pa ra fa mí li as com cri an -
ças de até 3 anos in com ple tos. O be ne fí cio se rá de R$
130 por cri an ça nes sa fai xa etá ria, li mi ta do a cin co be ne -
fí ci os por fa mí lia.
• Be ne fí cio Com po si ção Fa mi li ar: pa ra fa mí li as com
ges tan tes, ou pes so as de 3 a 17 anos de ida de, ou de 18 a
21 anos ma tri cu la dos na edu ca ção bá si ca. O va lor do
be ne fí cio se rá R$ 65 por pes soa, tam bém li mi ta do a cin -
co be ne fí ci os por fa mí lia.
• Be ne fí cio de Su pe ra ção da Ex tre ma Po bre za: se rá pa -
go se, mes mo após a so ma dos de mais be ne fí ci os do nú -
cleo bá si co, a ren da men sal per ca pi ta da fa mí lia con ti -
nu ar abai xo da li nha de ex tre ma po bre za (R$ 100).

• Au xí lio Es por te Es co lar: des ti na do a es tu dan tes de 12
a 17 anos in com ple tos que se des ta quem nos Jo gos Es -
co la res Bra si lei ros e se jam mem bros de fa mí li as que re -
ce bam o Au xí lio Bra sil. O au xí lio te rá 12 par ce las men -
sais de R$ 100 pa ra o es tu dan te. A fa mí lia re ce be rá uma
par ce la úni ca de R$ 1 mil.
• Bol sa de Ini ci a ção Ci en tí fi ca Ju ni or: pa go a es tu dan tes
com bom de sem pe nho em com pe ti ções aca dê mi cas e
ci en tí fi cas de fa mí li as be ne fi ciá ri as do Au xí lio Bra sil. Os
va lo res são os mes mos do Au xí lio Es por te Es co lar.

• Au xí lio Cri an ça Ci da dã: pa go ao res pon sá vel por fa mí -
lia com fi lho de até qua tro anos in com ple tos que con si -
ga fon te de ren da, mas não en con tre va ga em cre ches
pú bli cas ou pri va das da re de con ve ni a da. O va lor se rá
pa go até a cri an ça com ple tar 48 me ses de vi da. Se gun do
o de cre to que re gu la men ta o Au xí lio Bra sil, as fa mí li as
com ma tri cu la das em tur no par ci al re ce be rão R$ 200, e
as fa mí li as com fi lhos em tur no in te gral re ce be rão R$
300.
• Au xí lio In clu são Pro du ti va Ru ral: se rá con ce di do às fa -
mí li as be ne fi ciá ri as do Pro gra ma Au xí lio Bra sil que pos -
su am em sua com po si ção agri cul to res fa mi li a res. Se -
gun do o de cre to, o be ne fí cio se rá pa go em par ce las
men sais de R$ 200. Não é per mi ti do o pa ga men to de
mais de um au xí lio por pes soa e por fa mí lia.
• Au xí lio In clu são Pro du ti va Ur ba na: be ne fi ciá ri os do
Au xi lio Bra sil que com pro va rem vín cu lo de em pre go
com car tei ra as si na da re ce be rão R$ 200 por mês. O re ce -
bi men to é li mi ta do a um au xí lio por fa mí lia ou por pes -
soa.
• Be ne fí cio Com pen sa tó rio de Tran si ção: des ti na do a
fa mí li as que re ce bi am o Bol sa Fa mí lia e ti ve ram per das
na mi gra ção pa ra o Au xí lio Bra sil. Es se be ne fí cio se rá
con ce di do du ran te a im ple men ta ção do no vo pro gra ma
e se rá man ti do até que o va lor re ce bi do pe la fa mí lia su -
pe re o do Bol sa Fa mí lia ou até que a fa mí lia dei xe de se
en qua drar nos cri té ri os de ele gi bi li da de.

Novo benefício

Saiba como funciona
o Auxílio Brasil

C
om be ne fí cio mé dio de R$ 217,18 em no vem- 
bro, o Au xí lio Bra sil, no vo pro gra ma so ci al cri a- 
do pe lo go ver no, co me ça rá a ser pa go no pró xi- 
mo dia 17. Pa ra va ler de fi ni ti va men te, a me di da

pro vi só ria (MP) do pro gra ma pre ci sa ser apro va da pe lo
Con gres so, até 7 de de zem bro, 120 di as após a edi ção do
dis po si ti vo.

Com 17 mi lhões de fa mí li as in cor po ra das, o Au xí lio
Bra sil te rá cer ca de 2,5 mi lhões de fa mí li as a mais que os
14,6 mi lhões aten di das pe lo Bol sa Fa mí lia. O no vo pro- 
gra ma so ci al te rá três be ne fí ci os bá si cos e seis su ple- 
men ta res, que po dem ser adi ci o na dos ca so o be ne fi ciá- 
rio ar ran je um em pre go ou te nha um fi lho que se des ta- 
que em com pe ti ções es por ti vas ou em com pe ti ções ci- 
en tí fi cas e aca dê mi cas.

O pa ga men to do va lor mí ni mo de R$ 400 até de zem- 
bro de 2022, pro me ti do pe lo pre si den te Jair Bol so na ro,
de pen de da apro va ção da pro pos ta de emen da à Cons ti- 
tui ção (PEC) que per mi te o par ce la men to de pre ca tó ri- 
os por até dez anos e mu da o cál cu lo do te to de gas tos.
Ca so apro va da, a pro pos ta abre um es pa ço de R$ 91,5
bi lhões no te to pa ra 2022, dos quais cer ca de R$ 50 bi- 
lhões se rão usa dos pa ra ban car a ele va ção do be ne fí cio
pa ra R$ 400.

As con di ções do pro gra ma fo ram re gu la men ta das
por um de cre to edi ta do na úl ti ma se gun da-fei ra (8). Os
va lo res dos be ne fí ci os e das li nhas de po bre za e de ex tre- 
ma po bre za fo ram de fi ni dos por ou tro de cre to, pu bli ca- 
do na úl ti ma sex ta-fei ra (5).

As fa mí li as com ren da per ca pi ta de até R$ 100 pas sa- 
ram a ser con si de ra das em si tu a ção de ex tre ma po bre za;
aque las com ren da per ca pi ta de até R$ 200 pas sam a ser
con si de ra das em con di ção de po bre za. No Bol sa Fa mí- 
lia, os va lo res eram, res pec ti va men te, de R$ 89 e de R$
178 por pes soa. O va lor mé dio do Bol sa Fa mí lia, em mé- 
dia R$ 189, pas sou pa ra R$ 217,18, com al ta de 17,84%.

Quan do o Au xí lio Bra sil co me ça a ser pa go?
O pa ga men to do no vo be ne fí cio co me ça em 17 de no- 

vem bro. O pro gra ma se gui rá o ca len dá rio do Bol sa Fa- 
mí lia, que pa ga nos dez úl ti mos di as úteis de ca da mês,
com ba se no dí gi to fi nal do Nú me ro de Ins cri ção So ci al
(NIS), co me çan do com be ne fi ciá ri os de fi nal 1 e ter mi- 
nan do com os de fi nal 0.

O pro gra ma se rá de fi ni ti vo?
A efe ti va ção do Au xí lio Bra sil em ca rá ter de fi ni ti vo

de pen de da apro va ção, pe lo Con gres so Na ci o nal, da
Me di da Pro vi só ria (MP) 1.061/2021, que ins ti tuiu o pro- 
gra ma so ci al. Com for ça de lei, a MP pre ci sa ser apro va- 
da na Câ ma ra e no Se na do em até 120 di as.

O que acon te ceu com o Bol sa Fa mí lia e o au xí lio
emer gen ci al?

A MP 1.061/2021 de ter mi nou que, 90 di as após sua
pu bli ca ção, o Bol sa Fa mí lia se ria ex tin to pa ra dar lu gar
ao Au xí lio Bra sil. Ca so a me di da pro vi só ria não se ja
apro va da a tem po, ca be rá ao Con gres so edi tar uma re- 
so lu ção de fi nin do os efei tos da ex tin ção da MP, com
chan ces de reins ti tuir o Bol sa Fa mí lia.

Quan to ao au xí lio emer gen ci al, o pro gra ma che gou
ao fim em ou tu bro e não foi pror ro ga do. Ape nas os cer ca
de 10 mi lhões de be ne fi ciá ri os do Bol sa Fa mí lia que re- 
ce bi am o au xí lio fo ram mi gra dos pa ra o Au xí lio Bra sil.
Cer ca de 23 mi lhões de tra ba lha do res in for mais e de 5,3

Ú

mi lhões de pes so as ins cri tas no Ca das tro Úni co de Pro- 
gra mas So ci ais do Go ver no Fe de ral (Ca dÚ ni co) dei xa- 
ram de re ce ber qual quer be ne fí cio nes te mês.

Quem po de re ce ber o Au xí lio Bra sil?
Fa mí li as em ex tre ma po bre za, com ren da men sal de

até R$ 100 por pes soa, e em si tu a ção de po bre za, com
ren da en tre R$ 100,01 e R$ 200 por pes soa. Pa ra os be ne- 
fi ciá ri os da se gun da ca te go ria, so men te re ce be rão o Au- 
xí lio Bra sil as fa mí li as com ges tan tes ou fi lhos com até
21 anos in com ple tos.

To das as fa mí li as que re ce bi am o Bol sa Fa mí lia fo ram
au to ma ti ca men te mi gra das pa ra o Au xí lio Bra sil, com a
in clu são de 2,5 mi lhões de be ne fi ciá ri os que es ta vam na
fi la do Bol sa Fa mí lia, to ta li zan do 17 mi lhões de fa mí li as,
se gun do o Mi nis té rio da Ci da da nia.

Quais as mo da li da des de be ne fí ci os?
O Au xí lio Bra sil es tá di vi di do em dois nú cle os: um bá- 

si co, com três be ne fí ci os, e um su ple men tar, com seis.
No nú cleo bá si co, os be ne fí ci os são os se guin tes:

Al gu mas fa mí li as que cum pri rem de ter mi na das con- 
di ções po de rão re ce ber seis be ne fí ci os co mo acrés ci mo
ao be ne fí cio bá si co:

Co mo se ca das trar?
O Au xí lio Bra sil usa rá os ca das tros do Bol sa Fa mí lia e

do Ca das tro Úni co. No ca so do Bol sa Fa mí lia, to dos os
be ne fi ciá ri os em ou tu bro de 2021 fo ram au to ma ti ca- 
men te in cluí dos no Au xí lio Bra sil, sem ne ces si da de de
re ca das tra men to.

Quem ain da não es tá no Ca dÚ ni co pre ci sa fa zer a ins- 
cri ção no Cen tro de Re fe rên cia de As sis tên cia So ci al
(CRAS) mais pró xi mo, com pro van do a si tu a ção de po- 
bre za ou de ex tre ma po bre za. Ain da não es tá cla ro se
quem já es tá re gis tra do no Ca dÚ ni co e não se en qua dra
nos cri té ri os do Bol sa Fa mí lia en tra rá na fi la pa ra o Au xí- 
lio Bra sil ou se re ce be rá au to ma ti ca men te o be ne fí cio.

Quais obri ga ções o be ne fi ciá rio do Au xí lio Bra sil
pre ci sa cum prir?

A per ma nên cia no pro gra ma de pen de rá de frequên- 
cia es co lar men sal mí ni ma de 60% pa ra cri an ças de 4 e 5
anos de ida de, e de 75% pa ra fa mí li as com es tu dan tes de
6 a 21 anos. As fa mí li as tam bém de ve rão cum prir o ca- 
len dá rio na ci o nal de va ci na ção, fa zer o acom pa nha- 
men to do es ta do nu tri ci o nal de cri an ças com até 7 anos
in com ple tos, e do pré-na tal pa ra as ges tan tes.

Au men to de ren da le va à per da do be ne fí cio?
Os be ne fi ciá ri os que con se gui rem em pre go e ti ve rem

au men to da ren da fa mi li ar men sal por pes soa em va lor
que ul tra pas se até du as ve zes e meia a li nha de po bre za
(R$ 200 por pes soa), che gan do a R$ 500 por pes soa, po- 
de rão per ma ne cer no pro gra ma por mais 24 me ses, an- 
tes de se rem ex cluí dos.

Ca so o be ne fi ciá rio per ca o em pre go e a ren da adi ci o- 
nal, a fa mí lia re tor na rá ao Au xí lio Bra sil com pri o ri da de,
sem en fren tar fi la, bas tan do aten der aos re qui si tos pa ra
fa zer par te do pro gra ma.

O de cre to pu bli ca do no úl ti mo dia 5 de fi niu que não
se rão con si de ra dos no cál cu lo da ren da fa mi li ar men sal
pa ra fins de en qua dra men to o pa ga men to de ca da au xí- 
lio, be ne fí cio fi nan cei ro ou bol sa con ce di dos pe lo go- 
ver no.

São Luís, sexta-feira, 12 de novembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Inscrições abertas para Processo Seletivo Simplificado de Acesso aos Cursos de
Licenciatura Intercultural para a Educação Quilombola 2022

• Àque les que não pos su am his tó ri co
de con su mos me di dos, que hou ve al -
te ra ção de ti tu la ri da de ou en cer ra -
men to con tra tu al no pe río do com -
pre en di do en tre o ci clo re fe ren te a se -
tem bro do ano pas sa do e de zem bro
des te ano;
• Cli en tes que ti ve ram al gu ma ocor -
rên cia de pro ce di men to ir re gu lar nos
re fe ri dos me ses;
• Os con su mi do res li vres e es pe ci ais e
os mi ni ge ra do res/mi cro ge ra do res
dis tri buí dos tam bém não se rão al vo
des te pro gra ma de in cen ti vo, além
dos cli en tes aten di dos por sis te mas
de aten di men to in di vi du al (SIG FI e
MIG DI);

• Quem ini ci ou a re la ção con tra tu al
com a dis tri bui do ra pos te ri or men te
ao ci clo se tem bro de 2020 ou cu jo fa -
tu ra men to do ci clo set/20 ou dez/20
te nha si do re a li za do por me dia, de vi -
do a im pe di men to do cli en te.

• Dei xar apa re lhos em mo do stand-
by;
• Co lo car o ce lu lar pa ra car re gar a
noi te;
• Dei xar lâm pa das ace sas du ran te o
dia ou em am bi en tes que não es tão
sen do uti li za dos;
• O “abre e fe cha” da ge la dei ra ao lon -
go do dia.

MARANHÃO

120 vagas abertas
para professores

E
s tão aber tas as ins cri ções pa ra 
o Pro ces so Se le ti vo Sim pli fi- 
ca do de Aces so aos Cur sos de 
Li cen ci a tu ra In ter cul tu ral pa- 

ra a Edu ca ção Bá si ca In dí ge na e Li- 
cen ci a tu ra em Edu ca ção Qui lom bo la 
– PRO ET NOS 2022.

O PRO ET NOS é o Pro gra ma de For- 
ma ção Do cen te pa ra aten der a Di ver- 
si da de Ét ni ca do Ma ra nhão (PRO ET- 
NOS) da Uni ver si da de Es ta du al do 
Ma ra nhã (UE MA), que foi cri a do es te 
ano pa ra for mar e qua li fi car pro fes so- 
res pa ra as su mir os pro ces sos de es co- 
la ri za ção nos ter ri tó ri os dos po vos e 
co mu ni da des tra di ci o nais no Es ta do 
do Ma ra nhão ga ran tin do as sim a au- 
to no mia des ses ter ri tó ri os, uma vez 
que os pro fes so res a se rem for ma dos 
de vem ser ex clu si va men te oriun dos 
das su as co mu ni da des e po vos.

PODEM SE INSCREVER NO SELETIVO CANDIDATOS(AS) INDÍGENAS E QUILOMBOLAS

Os cur sos de gra du a ção ocor re rão 
na mo da li da de par ce la da ou de al ter- 
nân cia, com au las às sex tas-fei ras e 
sá ba dos, sem pre nos cam pi em que 
se rão ofe re ci dos.

Nes te se le ti vo, são ofer ta das 120 
va gas, dis tri buí das da se guin te for ma: 
30 va gas Li cen ci a tu ra In ter cul tu ral 
pa ra Edu ca ção Bá si ca In dí ge na – Ci- 
ên ci as da Lin gua gem /Cam pus Gra- 
jaú; 30 va gas Li cen ci a tu ra In ter cul tu- 
ral pa ra a Edu ca ção Bá si ca In dí ge na – 
Ci ên ci as Hu ma nas/ Cam pus Bar ra do 
Cor da; 30 va gas Li cen ci a tu ra In ter cul- 
tu ral pa ra a Edu ca ção Bá si ca In dí ge na 
– Ci ên ci as da Na tu re za/ Cam pus San- 
ta Inês; e 30 va gas Li cen ci a tu ra em 

Edu ca ção Qui lom bo la/ Cam pus São 
Ben to.

Po dem se ins cre ver can di da tos(as) 
in dí ge nas e qui lom bo las que pos su- 
am ou es te jam con cluin do o en si no 
mé dio ou equi va len te em 2021, com 
vín cu lo a uma et nia ou a um qui lom- 
bo re co nhe ci dos e se jam in di ca dos 
pe las li de ran ças de su as co mu ni da- 
des.

O pra zo pa ra ins cri ção en cer ra dia 
3 de de zem bro e a apli ca ção das pro-
vas ocor re rá em 16 de ja nei ro de 2022.

Con fi ra to das as nor mas do se le ti- 
vo, pré-re qui si tos e cro no gra ma no 
edi tal. Aces se o edi tal em: 
https://www.ue ma.br/pro et nos/.

INCENTIVO

Economize energia e ganhe desconto na conta

O Bra sil es tá pas san do por um pe- 
río do crí ti co de es ti a gem, re gis tran do
o pi or re gi me de chu vas dos úl ti mos
91 anos, se gun do a Agên cia Na ci o nal
de Ener gia Elé tri ca (Ane el), e pa ra
com pen sar o bai xo ní vel dos re ser va- 
tó ri os com a fal ta de chu vas, vá ri as es- 
tra té gi as fo ram cri a das. Uma de las foi
lan ça da no úl ti mo mês pe lo Go ver no
Fe de ral: o Pro gra ma de In cen ti vo à
Re du ção Vo lun tá ria do Con su mo de
Ener gia Elé tri ca.

Com o ob je ti vo de in cen ti var os
con su mi do res a re du zi rem o seu con- 
su mo de ener gia elé tri ca nes te mo- 
men to de es cas sez hí dri ca, vi san do
au men tar a se gu ran ça do for ne ci- 
men to de ener gia no Bra sil, o pro gra- 
ma cri a do pe la Câ ma ra de Re gras Ex- 
cep ci o nais pa ra Ges tão Hi dro e ner gé- 
ti ca (vin cu la da ao Mi nis té rio de Mi- 
nas e Ener gia) en trou em vi gor no mês
de se tem bro e vai até de zem bro des te
ano.

Quem po de par ti ci par: os con su- 
mi do res ap tos a re ce ber o bô nus são
os de bai xa ten são (gru po B) e os de
mé dia e al ta ten são (gru po A), in clu- 
sos nas clas ses de con su mo re si den ci- 
al, in dus tri al, co mér cio, ser vi ços e ou- 

tras ati vi da des, ru ral e ser vi ço pú bli- 
co, in cluin do tam bém os re si den ci ais
com be ne fí cio da Ta ri fa So ci al de
Ener gia Elé tri ca (TSEE).

Pa ra par ti ci par, os con su mi do res
bra si lei ros pre ci sam re du zir pe lo me- 
nos 10% do con su mo de ener gia elé- 
tri ca nos me ses de se tem bro a de zem- 
bro de 2021 em com pa ra ção ao mes- 
mo pe río do de 2020. Va le des ta car que
não há ne ces si da de de ins cri ção ou
ca das tro. O bô nus se rá de 50 cen ta vos
a ca da qui lowatt-ho ra do to tal da
ener gia eco no mi za do (des de que ha ja
his tó ri co de me di ção jun to à dis tri- 
bui do ra).

Des sa for ma, se o con su mi dor eco- 
no mi zar 100 qui lowatt-ho ra, por
exem plo, no so ma tó rio do con su mo
de se tem bro a de zem bro com pa ra do
ao so ma tó rio do mes mo pe río do do
ano pas sa do, te rá di rei to a um cré di to
de R$ 50,00 na con ta de luz. O bô nus
se rá apli ca do pa ra os mon tan tes eco- 
no mi za dos en tre 10% e 20% de ener- 
gia. As sim, se o con su mi dor eco no mi- 
zar mais de 20%, por exem plo, re ce be- 
rá o des con to li mi ta do aos 20% eco- 
no mi za dos. O bô nus se rá cre di ta do
na con ta de luz de ja nei ro de 2022.

É im por tan te des ta car que os cli- 
en tes que não es tão ap tos a par ti ci- 
par do pro gra ma:

Di cas de co mo eco no mi zar ener gia
den tro de ca sa:

Na ho ra de com prar um equi pa- 
men to, ve ri fi que se ele pos sui o Se lo
Pro cel ou a Eti que ta A de efi ci ên cia
ener gé ti ca do In me tro. Es sas são du as
si na li za ções de que o apa re lho se gue
as re co men da ções de eco no mia de
ener gia, me di da im por tan te pa ra evi- 
tar o des per dí cio. Ou tra boa di ca é tro- 
car as lâm pa das in can des cen tes por
Led, que con so mem até 90% me nos
que as in can des cen tes. Ou tro apa re- 
lho bas tan te im por tan te é o ar con di- 
ci o na do. Atu al men te exis tem mo de- 
los de con di ci o na do res de ar com a
tec no lo gia in ver ter, ca paz de ge rar
uma eco no mia de ener gia de até 60%.

Evi te:

SO LI DA RI E DA DE

Va le ade re à
cam pa nha Na tal
Sem Fo me 2021

Dan do sequên cia aos es for ços na lu ta con tra à fo me,
a Va le se une mais uma vez à Ação da Ci da da nia na mo- 
bi li za ção pa ra aju dar a le var co mi da pa ra as fa mí li as
bra si lei ras que mais pre ci sam até o Na tal. A pro pos ta da
no va cam pa nha “Re de Vo lun tá ria Va le no Na tal Sem Fo- 
me 2021” é mo bi li zar to da a so ci e da de pa ra con tri buir
com a cau sa: a ca da R$ 1 do a do via Re de Vo lun tá ria, a
Va le fa rá uma do a ção de R$ 10, até al can çar o to tal de R$
70 mil em do a ções de vo lun tá ri os. As sim, a ação vi a bi li- 
za rá a en tre ga de 770 mil re fei ções até o Na tal.

A cam pa nha Na tal Sem Fo me des se ano é ins pi ra da
em uma das his tó ri as con ta das pe lo fun da dor da Ação
da Ci da da nia, o so ció lo go Be ti nho, co nhe ci da co mo a
“Fá bu la do Bei ja-Flor”. No con to, o pás sa ro é ques ti o na- 
do ao ten tar apa gar um in cên dio na flo res ta le van do
água no bi co. Ele tem cons ci ên cia de que so zi nho não
con se gue, mas dá o exem plo que se ca da ani mal da flo- 
res ta fi zer a sua par te, o fo go vai ces sar.

Pa ra Flá via Cons tant, Ge ren te Exe cu ti va de In ves ti- 
men to So ci al e Cul tu ra da Va le, a mo bi li za ção de ca da
um e de to dos em tor no da cau sa ur gen te da fo me é fun- 
da men tal pa ra sal var vi das. “Tra ba lha mos nos úl ti mos 2
anos pa ra ten tar con tri buir com o de sa fio do com ba te à
fo me, dis tri buin do ali men tos em par ce ria com di ver sas
ins ti tui ções em to do o Bra sil. Fi ca mos mui to hon ra dos
em no va men te fa zer par te da cam pa nha do Na tal Sem
Fo me, uma ini ci a ti va tão em ble má ti ca pa ra mo bi li za- 
ção de to da so ci e da de pa ra es sa cau sa tão ur gen te e im- 
por tan te”, afir ma. Além da mo bi li za ção de vo lun tá ri os,
a Va le tam bém es tá con vi dan do sua re de de em pre sas
par cei ras a con tri buí rem com do a ções pa ra o Na tal Sem
Fo me 2021. “O Bra sil tem ho je 20 mi lhões de pes so as em
si tu a ção de fo me, es sa é uma es ta tís ti ca trá gi ca, uma das
pi o res cri ses de se gu ran ça ali men tar da nos sa his tó ria. E
con tar com a par ce ria com a Va le nes se pro je to tão gran- 
di o so que é o Na tal Sem Fo me vai per mi tir que a gen te
che gue às fa mí li as nos lo cais mais re mo tos, le van do so- 
li da ri e da de e co mi da pa ra quem pre ci sa. Es sa cam pa- 
nha sim bo li za a nos sa lu ta e es pe ran ça pa ra di as me lho- 
res pa ra es sa po pu la ção tão so fri da”, re for ça Ro dri go
“Ki ko” Afon so, di re tor-exe cu ti vo da Ação da Ci da da nia.

En tre ju nho e ou tu bro de 2021, cer ca de 650 mil ces- 
tas/car tões-ali men ta ção fo ram en tre gues pa ra mi lha res
de fa mí li as em to do o Bra sil. A ação é re sul ta do da união
de for ças en tre Va le, Mo vi men to Pa ne la Cheia, Mo vi- 
men to União Rio e Ação da Ci da da nia, en tre ou tras ins- 
ti tui ções, pa ra aju dar no com ba te à fo me no país. Até
de zem bro, se rão 1 mi lhão de ces tas en tre gues pa ra 219
mil fa mí li as em si tu a ção de in se gu ran ça ali men tar gra- 
ve. Em 2020, a Va le, jun to com vo lun tá ri os de to do o Bra- 
sil, ar re ca dou e apoi ou a dis tri bui ção de 1,1 mi lhão de
pra tos de co mi da pa ra a cam pa nha Na tal Sem Fo me em
50 mu ni cí pi os do país, por meio da Re de Vo lun tá ria Va le.

So bre o Na tal Sem Fo me 2021
O Na tal Sem Fo me já le vou ali men tos pa ra mais de 20
mi lhões de pes so as por to do o Bra sil des de seu lan ça- 
men to em 1994. Na épo ca, a ini ci a ti va de Be ti nho sur giu
co mo um ca mi nho pa ra com ba ter a fo me e a de si gual- 
da de so ci o e conô mi ca em nos so país. Após dez anos
sem ser re a li za da, a cam pa nha vol tou em 2017 e, em
2020, ga nhou for ça to tal pa ra aju dar os ago ra de ze nas de
mi lhões de bra si lei ros que vi vem abai xo da li nha da po- 
bre za, se gun do da dos do Ca das tro Úni co do Go ver no
Fe de ral.

So bre a Ação da Ci da da nia  
Fun da da pe lo so ció lo go Her bert de Sou za, o Be ti nho, a
Ação da Ci da da nia nas ceu em 1993, for man do uma
imen sa re de de mo bi li za ção de al can ce na ci o nal pa ra
aju dar 32 mi lhões de bra si lei ros que, se gun do da dos do
Ipea, es ta vam abai xo da li nha da po bre za. A en ti da de é
for ma da por uma re de de mo bi li za ção da so ci e da de ci- 
vil, em sua mai o ria com pos tos por li de ran ças co mu ni- 
tá ri as, mas com par ti ci pa ção de to dos os se to res so ci ais.

So bre a Re de Vo lun tá ria Va le
O pro gra ma de vo lun ta ri a do cor po ra ti vo da Va le foi cri a- 
do em 2004, com o pro pó si to de unir pes so as com de se- 
jo de pro mo ver me lho ri as na so ci e da de, por meio da
atu a ção vo lun tá ria. Es tá or ga ni za do em Co mi tês Re gi o- 
nais em 7 es ta dos, que mo bi li zam ações de em pre ga dos
da Va le, de seus fa mi li a res e de quais quer pes so as dis- 
pos tas a fa zer a di fe ren ça na vi da de ou tra pes soa. Em
2020, di an te da ur gên cia da pan de mia do co ro na ví rus, o
pro gra ma se am pli ou e foi cri a da uma pla ta for ma di gi tal
pa ra ga ran tir mai or abran gên cia de atu a ção e agi li da de
na mo bi li za ção de ações. Pa ra co nhe cer e apoi ar ações
vo lun tá ri as, par ti ci par de for ma ções, aces se www.re de- 
vo lun ta ri a va le.com.br.

São Luís, sexta-feira, 12 de novembro de 2021
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O novo presidente pretende aumentar a relação do clube com os governos estadual e
municipal, e buscar apoio das grandes empresas por meio da Lei de Incentivo 

Re cons tru ção

Pri o ri da des

CT e Nho zi nho

Pa trimô nio pes so al

MOTO CLUB

Eleito, Yglésio terá
grandes desafios
NERES PINTO

E
lei to e em pos sa do pre si den te 
do Con se lho Di re tor do Mo to 
Club, pa ra o bi ê nio 2022/23, 
na noi te da úl ti ma quar ta-fei- 

ra (10), o de pu ta do, mé di co e ba cha rel 
em di rei to Yglésio Moyses, 41 anos, 
tem uma sé rie de de sa fi os a en fren tar. 
On tem, ele in for mou que o clu be con- 
ta bi li za 147 pro ces sos na Jus ti ça Tra- 
ba lhis ta, fo lha de pa ga men to com 
atra so de até dois me ses e meio, e 
mui tas dí vi das. “Um ce ná rio de ter ra 
ar ra sa da”, ava li ou. Além dis so, o ti me 
es tá às vés pe ras da dis pu ta mais im- 
por tan te da tem po ra da: um jo go em 
Ma ceió-AL, no pró xi mo dia 18, con tra 
o CRB, que va le rá uma va ga pa ra a  fa- 
se de gru pos da Co pa do Nor des te do 
pró xi mo ano,  cu ja es ti ma ti va de fa tu- 
ra men to ini ci al pe la par ti ci pa ção se rá 
de R$ 1,2 mi lhão, va lor su fi ci en te pa ra 
dei xar o clu be tran qui lo  e pron to pa ra 
re sol ver par te dos seus pro ble mas.

Nes te pri mei ro mo men to, Yglésio 
dis se que vai ana li sar os pro ces sos, 
pois pre ten de en trar com me di das vi- 
san do a re cu pe ra ção ju di ci al. Tam- 
bém pre ten de au men tar a re la ção do 
clu be com os go ver nos es ta du al e mu- 
ni ci pal, e bus car apoio das gran des 
em pre sas, por meio da Lei de In cen ti- 
vo ao Es por te. No pró xi mo ano, a me- 
ta é di na mi zar o Pro gra ma Só cio-Tor- 
ce dor e trans for mar o Mo to em clu be-
em pre sa.

Na co le ti va con ce di da à im pren sa 
es por ti va após a elei ção, o pre si den te 
mo ten se adi an tou que uma das su as 
pri mei ras pro vi dên ci as se rá man ter 
uma  con ver sa com o pre fei to Brai de, 
a fim de que se ja agi li za da a re cu pe ra- 
ção do sis te ma de ilu mi na ção do Es tá-

A  elei ção

APESAR DE MUITOS MOTENSES, A MAIORIA DOS CONSELHEIROS NÃO COMPARECERAM

OTOS: NERES PINTO

dio Nho zi nho San tos. Aque la pra ça de 
es por tes foi rei nau gu ra da no ano pas- 
sa do, mas ne ces si ta de R$ 700 mil pa ra 
res ta be le cer o sis te ma e vol tar a ter jo- 
gos no pe río do no tur no.

Nas pró xi mas ho ras de ve rá ser 
anun ci a do o no vo di re tor de fu te bol. 
O no me co ta do  pa ra as su mir é o ex-
go lei ro Ro dri go Ra mos, que já foi pro- 
cu ra do. Tam bém fo ram su ge ri dos os 
no mes de Evan dro Mar ques  e Da ni el 
Me ne zes. A par tir de en tão se rão pre- 
en chi dos ou tros pos tos im por tan tes 
na área es por ti va.

Com a pre sen ça de ex pres si vo nú- 
me ro de tor ce do res pre sen tes em um 
dos au di tó ri os da se de da Fe de ra ção 
das In dús tri as do Es ta do do Ma ra- 

nhão (Fi e ma), o plei to foi re a li za do 
em cli ma de mui ta tran qui li da de. Os 
tra ba lhos fo ram co or de na dos pe lo 
pre si den te do Con se lho De li be ra ti vo, 
Luís Car los Ma tos Al mei da, man ti do 
no car go, pois sua cha pa foi úni ca. A 
gran de mai o ria dos an ti gos con se-
lhei ros (180) não com pa re ceu. Ou tros 
fi ca ram à mar gem por que não par ti ci- 
pa ram da elei ção an te ri or.  A cha pa 1, 
li de ra da por Yglésio re ce beu 34 vo tos 
con tra 22 da dos a Ri bei ro Ne to, que 
an tes mes mo do dis cur so de pos se do 
no vo pre si den te, usou a pa la vra pa ra 
agra de cer o ges to da que les que o 
apoi a ram e co lo cou-se à dis po si ção 
pa ra con ti nu ar co la bo ran do com o 
clu be nes ta no va ad mi nis tra ção. Em 
se gui da foi dar um abra ço no no vo 
pre si den te.

O que falou o novo presidente do Papão do Norte

Na co le ti va de im pren sa, o no vo
pre si den te do Mo to Club fa lou so bre o
fu tu ro de sua ad mi nis tra ção. Des ta- 
cou que pre ten de re a li zar um tra ba- 
lho sé rio e trans pa ren te, com des ta- 
que pa ra a re cu pe ra ção do CT Pe rei ra
dos San tos, for ta le ci men to das di vi- 
sões de ba se, e igual da de nos sa lá ri os
dos jo ga do res. Sem di nhei ro em cai xa,
ele vai bus car aju da na ini ci a ti va pri- 
va da e no po der pú bli co.

“Se ri e da de e tra ba lho. Is so é o prin- 
ci pal pa ra to dos nós nes te mo men to.
O que vai fa zer re cons truir o Mo to
Club é a con fi an ça da tor ci da e do
Con se lho. Ho je, o clu be tem um jo ga- 
dor que ga nha dois mil re ais e ou tro
que ga nha dez mil. En tão, pa ra um
elen co que pre ci sa ter har mo nia, es- 
sas dis tor ções pre ci sam ser cor ri gi- 
das. Os jo ga do res com o pou co que
têm, já fi ze ram mui to. Es ta mos gra tos
a eles e a tor ci da mais ain da. Va mos

dar a eles o mí ni mo pa ra uma pre pa- 
ra ção”.

“Nos sos di re to res pa tri mo ni ais vão
fa zer um le van ta men to da si tu a ção do
clu be. Va mos tam bém ter uma con- 
ver sa com o elen co nes tes pró xi mos
di as pa ra que a gen te pos sa se apre- 
sen tar, fa lar so bre o que o es ta mos
pen san do pa ra o ti me nos pró xi mos
me ses. Ne nhum gran de ti me te ve re- 
sul ta dos sig ni fi ca ti vos com pre pa ra- 
ções cur tas. Bas ta lem brar o Fla men- 
go, o que eles ti nham há al guns anos e
que con se gui ram com a re es tru tu ra- 
ção de or dem fi nan cei ra e ad mi nis tra- 
ti va que ti ve ram. En tão es se é o ca mi- 
nho”.

“Já co me cei a con ver sar com uma
gran de em pre sa a res pei to da Lei de
In cen ti vo ao Es por te no ano que vem,
vi san do par ce ria de re es tru tu ra ção do

CT, da ba se, va mos pro cu rar a Pre fei-
tu ra de São Luís pa ra dar um des ti no
ao Nho zi nho San tos, que tem um pro- 
ble ma gra vís si mo que é aque la fal ta
de ilu mi na ção. Pa ra um jo go que co-
me ça às três e meia, o jo ga dor pre ci sa
ir du as da tar de pa ra fa zer uma pre pa- 
ra ção fí si ca, um aque ci men to, is so
des gas ta o ti me. É evi den te que nos
jo gos de fu te bol nos so ti me tem can- 
sa do no se gun do tem po. Se a gen te
con se guir re sol ver is so, com in ves ti- 
men to da or dem de se te cen tos mil re-
ais, a gen te vai con se guir me lho rar as
nos sas con di ções nos man dos de jo go
. En tão, tem mui ta coi sa a fa zer e a or- 
ga ni zar”.

“Va mos tra ba lhar com trans pa rên-
cia. Não vou pe gar ne nhum cen ta vo
pa ra be ne fí cio pes so al, mas tam bém
não te nho pla ne ja men to pa ra co lo car
pa trimô nio pes so al na ges tão do clu- 
be”.

ASSÉDIO SEXUAL

Mulher é beijada à força
dentro do Mineirão

DÉBORA COTTA FOI VÍTIMA DE ASSÉDIO SEXUAL NO ESTÁDIO.

Uma mu lher de 25 anos foi bei ja da à for ça den tro do
Mi nei rão du ran te a par ti da en tre Atlé ti co-MG e Co- 
rinthi ans, na noi te da úl ti ma quar ta-fei ra (10). Dé bo ra
Cot ta pu bli cou um re la to nas re des so ci ais so bre o as sé- 
dio e o des ca so dos se gu ran ças do es tá dio. Exa ta men te
uma se ma na an tes, a es tu dan te Ka rin ne Gui ma rães, de
21 anos, tam bém foi ví ti ma de as sé dio no Mi nei rão. 

Dé bo ra con tou que foi ao bar do es tá dio, no iní cio do
se gun do tem po, pa ra com prar uma cer ve ja. Ela se apoi- 
ou em uma mu re ta pa ra es pe rar o es ta be le ci men to es- 
va zi ar, quan do um ho mem des co nhe ci do, de apro xi ma- 
da men te 45 a 50 anos, apro xi mou-se de la, com dois co- 
pos de cer ve ja nas mãos. “Ele fa lou al gu mas coi sas que
não lem bro, por que eu es ta va con ver san do com uma
me ni na que es ta va com a pres são bai xa do meu la do, me
agar rou, me pres si o nou bas tan te ne le, de um jei to que
eu não con se guia sair, e me deu um bei jo na bo ca. Eu
ten tei sair, mas não con se gui. Quan do ele pa rou, eu fi- 
quei sem en ten der. A mi nha re a ção foi fa lar: ‘Sai da qui’.
Ele saiu an dan do e rin do”, dis se.

O que diz o Mi nei rão
Em no ta, o Mi nei rão afir mou que “te ve co nhe ci men- 

to, na ma nhã des ta quin ta-fei ra (11), do ca so de nun ci a- 
do pe la tor ce do ra Dé bo ra Cot ta no jo go en tre Atlé ti co e
Co rinthi ans”. “O es tá dio já es tá apu ran do a de nún cia
jun to à equi pe de se gu ran ça con tra ta da e en tran do em
con ta to com a tor ce do ra pa ra mais in for ma ções”, diz o
tex to. “O Mi nei rão in for ma que vem apri mo ran do o trei- 
na men to de seus pres ta do res de ser vi ço e tem tra ba lha- 
do pa ra o me lhor aco lhi men to das tor ce do ras. É im por- 
tan te que de nún ci as co mo es sa se jam fei tas pa ra que o
es tá dio le ve ao co nhe ci men to das au to ri da des po li ci- 
ais”, de cla rou o Mi nei rão.

FINAL DA LIBERTADORES

Fla vai direto de Porto
Alegre para o Uruguai

APÓS ENFRENTAR INTER E GRÊMIO, O FLA VAI PARA O URUGUAI

O Fla men go já tem de fi ni da a pro gra ma ção pa ra a
dis pu ta da fi nal da Li ber ta do res, dia 27 de no vem bro, no
es tá dio Cen te ná rio, no Uru guai, con tra o Pal mei ras. A
de le ga ção vi a ja pa ra Por to Ale gre dia 19 pa ra jo gos con- 
tra o In ter na ci o nal e Grê mio e não re tor na rá ao Rio de
Ja nei ro an tes da ida pa ra Mon te vi déu, lo cal da par ti da
fi nal da com pe ti ção con ti nen tal.

To dos os trei na men tos no pe río do em que o Fla men- 
go fi car no Rio Gran de do Sul se rão re a li za dos no CT do
Grê mio, lo cal que o téc ni co Re na to Gaú cho co nhe ce
bem.

O jo go con tra o In ter na ci o nal se rá no dia 20, e o du e lo
com Grê mio, 23. A ida pa ra o Uru guai se rá no dia 24 pe la
ma nhã. De acor do com o re gu la men to da Li ber ta do res,
os ti mes fi na lis tas pre ci sam re a li zar os trei nos de quin ta
e sex ta na ci da de da de ci são.

São Luís, sexta-feira, 12 de novembro de 2021
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O Guarnicê Itinerante tem o objetivo de expandir a abrangência do festival e contribuir
com a democratização do acesso ao cinema

Pi nhei ro e São Ben to

Cro no gra ma

Pro gra ma ção

Tí tu lo: As No vas Aven tu ras do Kai ser

Tí tu lo: A In crí vel Aven tu ra das So nha- 
do ras Cri an ças Con tra a Li xei ra Fu ra da
e Ca pi tão Su jei ra

Tí tu lo: Anas tá cio, o va ga bun do

Tí tu lo: Mu ra da

CINEMA ITINERANTE

Festival Guarnicê chega
no interior do Maranhão

A
pós a re a li za ção do fes ti val
em São Luís, o Guar ni cê ago- 
ra per cor re mu ni cí pi os do in- 
te ri or do Ma ra nhão pro mo- 

ven do ses sões de ci ne ma e ações for- 
ma ti vas. Re a li za do pe la Pró-rei to ria
de Ex ten são e Cul tu ra (PRO EC) da
Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra nhão
(UF MA), o Guar ni cê Iti ne ran te tem o
ob je ti vo de ex pan dir a abran gên cia do
fes ti val e con tri buir com a de mo cra ti- 
za ção do aces so ao ci ne ma.

As pri mei ras apre sen ta ções se rão
fei tas nes ta sex ta-fei ra (12) em Pi nhei- 
ro e no sá ba do (13) em São Ben to. O
ro tei ro in clui ain da as ci da des de Cha- 
pa di nha, Ti mon, Im pe ra triz e Itin ga.

O pro je to é pa tro ci na do pe la Equa- 
to ri al Ma ra nhão, Ins ti tu to Cul tu ral
Va le, Cen tro Elé tri co, SEC MA por
meio da Lei Es ta du al de In cen ti vo à
Cul tu ra e Go ver no do Ma ra nhão.

A pro gra ma ção é com pos ta por
uma ses são de cur tas-me tra gens par- 
ti ci pan tes do Guar ni cê 2021 e por ofi- 
ci nas de stop-mo ti on des ti na da a alu- 
nos da re de pú bli ca de en si no. To das
as ati vi da des são gra tui tas.

Nes ta sex ta-fei ra (12), em Pi nhei ro,
se rão re a li za das ofi ci nas de stop-mo- 
ti on na Es co la Pre si den te Mé di ci. Já a
mos tra de ci ne ma se rá exi bi da na Pra- 
ça da Fa mí lia, a par tir das 18:30h. A

pro gra ma ção na ci da de con ta com o
apoio da Pre fei tu ra Mu ni ci pal de Pi- 
nhei ro.

No sá ba do (13), em São Ben to, as
ofi ci nas ci ne ma to grá fi cas ocor rem na
Es co la Pi a mar ta. Os fil mes se rão exi- 
bi dos na Pra ça Car los Reis, tam bém a
par tir das 18:30h. As apre sen ta ções
são apoi a das pe la Pre fei tu ra Mu ni ci- 
pal de São Ben to.

Os re sul ta dos das ofi ci nas se rão
apre sen ta dos nas pra ças, an tes das
ses sões de cur tas-me tra gens.

No dia 26 de no vem bro, o Guar ni cê
Iti ne ran te vi si ta a ci da de de Cha pa di- 
nha. No dia 27 é a vez de Ti mon.

O pro je to en cer ra o ro tei ro com
apre sen ta ções em Im pe ra triz e Itin ga
nos di as 3 e 4 de de zem bro.

A mes ma ses são de cur tas-me tra- 
gens do Guar ni cê 2021 se rá apre sen- 
ta da em to do o per cur so do Guar ni cê
Iti ne ran te. A mos tra é for ma da pe los
se guin tes fil mes:

Di re tor: Mar cos Ma ga lhães
Du ra ção: 11 mi nu tos
Gê ne ro: Ani ma ção/In fan til
Si nop se: Em vi si ta à Bi bli o te ca Na ci o- 
nal, Gui lher me e Olí via aci den tal- 
men te li ber tam o Kai ser, pri mei ro
per so na gem da ani ma ção bra si lei ra, e
ago ra pre ci sam evi tar que ele des trua
o mun do in tei ro após um sé cu lo apri- 
si o na do.

Di re tor: Be a triz Oha na

Du ra ção: 15 mi nu tos
Gê ne ro: Ani ma ção/In fan til
País: Bra sil
Si nop se: Quan do o li xo só cres ce e os
adul tos não dão con ta do pro ble ma,
João Pe dro, Sophia e as cri an ças do
QG dos So nha do res en tram em ação
pa ra der ro tar os ini mi gos do bair ro: O
atra pa lha do Li xei ra Fu ra da e seu
com par sa, Ca pi tão Su jei ra. Uma
aven tu ra re ple ta de ima gi na ção e fan- 
ta sia, que apre sen ta o olhar de cri an-
ças so bre o lu gar em que vi vem.

Di re tor: Je an Gol den berg-Boás
Du ra ção: 5 mi nu tos
Gê ne ro: Co mé dia
País: Bra sil
Si nop se: Anas tá cio, mos tra a vi da de
um va ga bun do pra lá de ma lan dro,
dri blan do a vi da di fí cil que ele le va,
com mui to hu mor. O fil me nos re tra ta
as si tu a ções das quais a nos sa vi da co- 
ti di a na nos faz re fle tir so bre nos sas
ações, ques ti o na men tos que pas sa- 
mos atra vés da nos sa cons ci ên cia. O
que po de mos e não po de mos fa zer, o
cer to e o er ra do, e quais as con- 
sequên ci as que is so nos traz.

Di re tor: Ralph Cam pos
Du ra ção: 19 mi nu tos
Gê ne ro: Fic ção/Co mé dia
País: Bra sil
Si nop se: Pa ra su pe rar o dis tan ci a-
men to so ci al, Do na Ode te, 60 anos,
uma se nho ra apo sen ta da, pas sa seus
di as se de di can do à rá dio co mu ni tá ria
do bair ro. Quem so fre to dos os di as
com o ba ru lho da rá dio de la é o seu vi- 
zi nho de mu ro, Chi co, 25 anos. Ele é
um ator de te a tro que se mu dou pa ra
Ben to Ri bei ro há ape nas três me ses e
es tá sem pers pec ti va pa ra vol tar aos
pal cos. Os di as vão pas san do e mes-
mo iso la dos, es ses vi zi nhos vão pre ci- 
sar re sol ver as su as di fe ren ças, na ten-
ta ti va de su por tar a qua ren te na.

NETFLIX

Arcane: as referências e easter eggs na série de LoL 

Os três pri mei ros epi só di os de Ar- 
ca ne já es tão en tre nós, con quis tan do
e cha man do a aten ção tan to de quem
é fã de Le a gue of Le gends quan to de
quem ain da não ex plo rou Ru ne ter ra.
E co mo o mun do de LoL é ri co em
per so na gens, his tó ri as e con cei tos, al- 
guns de ta lhes es con di dos na ani ma- 
ção po dem pas sar des per ce bi dos pe- 
los es pec ta do res.

Ve ja a se guir to das as re fe rên ci as e
eas ter eggs so bre o uni ver so da fran- 
quia que en con tra mos em Ar ca ne. Po- 
rém, aten ção: o tex to con tém al guns
spoi lers dos três pri mei ros epi só di os
da sé rie. Além dis so, va le lem brar que
to das as es pe cu la ções pre sen tes no
tex to ain da não fo ram con fir ma das
pe la Net flix ou pe la Ri ot Ga mes, ok?

To dos os cam peões de LoL que
apa re cem em Ar ca ne:

Boa par te dos cam peões que apa re- 
cem na his tó ria, es tão em des ta que:
Jayce, Hei mer din ger, Vik tor, Vi,
Caitlyn e Jinx são os per so na gens que
fa zem par te da tra ma e in te gra ram a
di vul ga ção da sé rie. Po rém, ou tras fi- 
gu ras co nhe ci das do uni ver so
de LoL fi ze ram uma bre ve pon ta na
ani ma ção.

Den tre eles, es tá Ek ko. O me ni no
in ven tor que con se guiu des co brir
uma for ma de que brar o tem po apa re- 
ce co mo um dos per so na gens se cun- 
dá ri os na his tó ria. Co mo um dos ami- 
gos de Pow der e Vi, ele es tá du ran te os
três pri mei ros epi só di os que com- 

põem o Ato 1.
Mos tra da bem bre ve men te, po de- 

mos ver So na em um out do or pi cha do
por Mylo, um dos ir mãos ado ti vos de
Vi e Pow der. Na ce na, a pro ta go nis ta
con ta uma his tó ria so bre co mo ele de- 
se nhou um de do do meio no car taz e
aca bou ren den do uma si tu a ção en- 
gra ça da com a la ta de tin ta.

Dois cam peões es tão pre sen tes na
sé rie, mas seus no mes não são ci ta dos
na his tó ria. Um de les é Sin ged. O quí- 
mi co lou co de Zaun apa re ce tra ba- 
lhan do pa ra Sil co — e se vo cê pres tar
aten ção nos cré di tos, o no me do cam- 
peão apa re ce por lá. Ou tro que faz
uma par ti ci pa ção em Ar ca ne, de for- 
ma mais mis te ri o sa ain da, po de ser
Ryze.

Lua San gren ta em Zaun?
Es sa aqui é ba si ca men te uma “se

vo cê pis car, per de”. Quan do Vi, Mylo,
Pow der e Clag gor es tão vol tan do do
sa que que deu er ra do em Pil to ver, a
tru pe pas sa por du as fi gu ras bem es- 
qui si tas. Uma de las usan do uma más- 
ca ra com um sím bo lo bem co nhe ci- 
do. Ca so vo cê não te nha pes ca do es sa
re fe rên cia, os per so na gens fa zem par- 
te do Cul to da Lua San gren ta, que in- 
te gram o con jun to de skins que le va o
mes mo no me.

Shi ro e Ku ro, pron tos pa ra agir!
Uma das skins mais co nhe ci das de

Jinx é a Guar diã Es te lar. Na ani ma ção
de Bur ning Bright, que trou xe os no- 
vos vi su ais do con jun to, com Jinx co- 
mo a skin de des ta que, a per so na gem
sal va su as com pa nhei ras ao dar o gol- 
pe fi nal no Ba ron Na’Shor, cri a tu ra do
va zio. Tan to na skin quan to na ani ma- 
ção, Jinx pos sui du as asas, uma bran- 
ca e uma pre ta, em re fe rên cia ao no- 
me da do pa ra su as ar mas nes sa skin.

Re fe rên cia ao “ir mão”
Vi e Pow der fa zem par te de um gru- 

po que con ta com Mylo e Clag gor,

dois ga ro tos que tam bém fo ram ado- 
ta dos por Van der e mo ram na Sub fe- 
ria. Po de mos ver no vi su al atu al de Vi
em LoL, que ela uti li za os ócu los que
eram de seu ir mão, co mo uma for ma
de lem bran ça de Clag gor.

Itens do jo go
A lo ja de Ben zo é re che a da de itens

que apa re cem no uni ver so de Le a gue
of Le gends. O clás si co He art of Gold,
que não exis te mais no jo go, re a pa re- 
ce no se ri a do co mo um dos ar te fa tos
que Ben zo es tá ana li san do en quan to
con ver sa com Van der. Po rém, es se
não é o úni co item que es tá pre sen te
no ce ná rio.

O Ca puz da Mor te de Ra ba don,
item usa do por ma gos no LoL, apa re-
ce bre ve men te en cos ta do em uma
das pra te lei ras da lo ja, en quan to Ek ko
es tá con ser tan do um re ló gio, na des-
cul pa pa ra ou vir a con ver sa en tre Van-
der e Ben zo. Va le des ta car que a ver-
são mos tra da é o de sign an ti go do
item, quan do ain da pos suía es ses
olhos ma ca bros que da vam um ar de
Cha péu Se le tor ma lig no ao ob je to.

Re co nhe ce es tes itens da ima gem
aci ma? Pois é. Eles lem bram bas tan te
al gu mas más ca ras icô ni cas de Le a gue
of Le gends. A pri mei ra, por on de Ek ko
vi gia a con ver sa, pa re ce ser o aces só- 
rio de Jhin, o Vir tu o so.

Já a más ca ra do meio pos sui o mes- 
mo vi su al do an ti go item Tor men to de
Liandry, que atu al men te so freu uma
re pa gi na ção e se cha ma An gús tia de
Liandry. Por fim, a más ca ra da di rei ta
pa re ce com a ver são an ti ga da Aka li
Lua Som bria.

O ca pa ce te de Tryndamere, o Rei
Bár ba ro de Frej lord, apa re ce em ci ma
da por ta de Ben zo. Va le lem brar tam- 
bém que um dos fun da do res da Ri ot
Ga mes, Marc Mer rill, usa o ape li do de
Ri ot Tryndamere, o que po de ser uma
du pla ho me na gem.

“LIBERTADORES BRASILEIROS”

Exposição mostra heróis
negros brasileiros

A EXPOSIÇÃO VAI ATÉ 17 DE DEZEMBRO, DE SEGUNDA A SEXTA

A ex po si ção “Li ber ta do res Bra si lei ros” cons ti tui em
uma pro vo ca ção a par tir de ins ta la ções ar tís ti cas no for- 
ma to lam be-lam be cons truí das em gran de di men são,
re pre sen tan do a sé rie ‘’Li ber ta do res Bra si lei ros’’ com
co la gens di gi tais pro du zi das a par tir de fo to gra fi as co lo- 
ni ais. O tra ba lho fi ca aber to ao pú bli co na Sa la Sesc de
Ex po si ções (Ave ni da dos Ho lan de ses) no pe río do de 10
de no vem bro a 17 de de zem bro, de se gun da a sex ta, das
9h às 12h e das 14h às 17h.

As ins ta la ções pro põem que o am bi en te se ja pos to
co mo um pas seio so bre um ce ná rio de he róis ne gros
bra si lei ros, atra vés da apre ci a ção e exer cí cio do olhar
pa ra as nar ra ti vas pro pos tas nas co la gens de co lo ni ais.

Sil va na Men des de sen vol ve um tra ba lho que bus ca a
des cons tru ção de vi su a li da des ne ga ti vas e es te reó ti pos
im pos tos a cor pos ne gros com o ob je ti vo de res sig ni fi- 
car sim bo lo gi as e nar ra ti vas ra cis tas usan do co mo su- 
por te ar tís ti co a co la gem di gi tal, vi de o ar te, lam be e a fo- 
to gra fia afe ti va no in tui to de fo men tar a de mo cra ti za- 
ção dos mes mos.

A ex po si ção in te gra o pro je to na ci o nal Ar te Sesc e
tam bém in clui em sua pro gra ma ção a Ro da de Con ver sa
“In te rar tes e De co lo ni da de: a im por tân cia da cons tru- 
ção de no vas pai sa gens cul tu rais” com Sil va na Men des e
Sunshi ne San tos que acon te ce na Sa la Sesc de Ex po si- 
ções, no dia 11 de no vem bro, das 15h às 17h. As va gas
são gra tui tas, mas li mi ta das. As va gas são gra tui tas e o
link de ins cri ção é
https://forms.gle/FS1HKrZSD47tfM2J7.

O Sesc re a li za ex po si ções de ar te e ações de ar te-edu- 
ca ção pa ra os mais va ri a dos pú bli cos des de 1975, em ci- 
da des de to das as re giões do país. Nes se ce ná rio, em
1981, o pro je to Ar te Sesc foi lan ça do com o ob je ti vo de
for mar uma re de de cir cu la ção de ex po si ções, além de
ali nhar prá ti cas li ga das à lin gua gem.

SÃO LUÍS

Pré-carnaval de Rua da
Madre Deus está online

LIVES DOS GRUPOS SERÃO TRANSMITIDAS NESTE DOMINGO

Es ta mos ain da em no vem bro, mas já dá pa ra apre ci ar
a be le za e ir re ve rên cia das ma ni fes ta ções car na va les cas
da ca pi tal. Nes te do min go, 14, a Ben ta Pro du ções vai
mo vi men tar as re des so ci ais com o Pro je to Pré-Car na val
de Rua da Ma dre Deus On li ne.  Se rão du as li ves trans mi- 
ti das às 10h e às 17h, com gra va ções em áu dio e ví deo
que te rão as par ti ci pa ções dos gru pos Fu zi lei ros da Fu- 
zar ca, Tur ma da Man guei ra, Blo co Os Fo liões, Tri bo Ta- 
pi a ca Uhu, Blo co Os Fe ras e Tam bor de Cri ou la de Bi- 
nha.

A trans mis são se rá pe lo link:   www.fa ce bo- 
ok.com/silveriojr50, per fil do co or de na dor da Ben ta
Pro du ções, e ide a li za dor do pro je to, Sil vé rio Jr (Bos- 
cotô). O pro je to é pa tro ci na do com re cur sos da Lei Al dir
Blanc, via Go ver no Es ta du al, por meio da Se cre ta ria de
Es ta do da Cul tu ra, e se rá gra va do co mo par te do edi tal
Co ne xão Cul tu ral-Fo men to.

O Pré-Car na val de Rua da Ma dre Deus é um pro je to
que já acon te ce tra di ci o nal men te há 5 anos, ini ci a do
pe las ru as do bair ro da Ma dre Deus, fa zen do as pré vi as
da fo lia ofi ci al de Mo mo. Des de o ano pas sa do, o for ma- 
to es tá di fe ren te por cau sa da pan de mia cau sa da pe la
Co vid-19, mas o ob je ti vo de va lo ri zar os gru pos lo cais
con ti nua.

“Pe lo se gun do ano fa ze mos es se even to, nos ade- 
quan do a es se mo men to que es ta mos pas san do, e le- 
van do aci ma de tu do ale gria pa ra a gen te po der su pe rar
es sa fa se que, gra ças a Deus es tá pas san do. O pro je to 
Pré-car na val já é tra di ção por va lo ri zar  o tra ba lho de
gru pos e ar tis tas da Ma dre Deus e ad ja cên ci as”, dis se
Sil vé rio Jr.

A gra va ção se rá re a pre sen ta da ao pú bli co, pos te ri or- 
men te pe lo ca nal no Youtube da Ben ta Pro du ções.

São Luís, sexta-feira, 12 de novembro de 2021

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


Nosso papel tá on,
tá impresso,  todo dia
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Eleição OAB-MA I

Na pró xi ma ter ça-fei ra (16), a ad vo ca cia
do es ta do tem um com pro mis so com a Or-
dem: es co lher quem se rão os no vos re pre-
sen tan tes da OAB Ma ra nhão.

 Se rão elei tos os no vos ocu pan tes pa ra os
car gos de Di re to ria do Con se lho Sec ci o nal,
Con se lhei ros Sec ci o nais, Con se lhei ros Fe- 
de rais, Di re to ria da CA A MA, Con se lhos Sub- 
sec ci o nais e Di re to ria das Sub se ções. De ta-
lhe: nes te ano, a elei ção se rá hí bri da.

Eleição OAB-MA II

Ca da ad vo ga da e ad vo ga do po de rá vo tar
pe lo seu com pu ta dor, aces san do o si te
eleicoesoab2021ma.org.br de for ma se gu ra
e au di tá vel. Mas, ca so pre fi ra vo tar pre sen ci-
al men te, vo cê po de se di ri gir a uma das ca bi- 
nes de vo ta ção dis po ni bi li za das na se de da
OAB e nas Sub se ções de to do o Es ta do. A vo- 
ta ção te rá iní cio às 9h e ter mi na rá às 17h. O
seu vo to, ad vo ga do e ad vo ga da, é es sen ci al e
obri ga tó rio.

No re gis tro, o pre si den te do Gru po
Po ti guar, Mar ce lo Bra sil, o fun da dor
Vi ei ra Bra sil, com a ne ta Ca mi la Bra -
sil e a no ra Fa bío la Bra sil, três ge ra -
ções de uma em pre sa de su ces so,
que es tá com ple tan do 40 anos de
fun da ção es te mês. Com um his tó ria
só li da e bem su ce di da no va re jo ma -
ra nhen se, o Gru po Po ti guar ce le bra
com uma pro mo ção igual men te de
su ces so: cam pa nha Ani ver sá rio Pre -
mi a do Po ti guar; que vai sor te ar 2
car ros Toyota Yaris SD XL0Km, 6 mo -
tos Hon da CG Start 0Km e 10 Smart
TV´s de 50 po le ga das.Fun da do pe lo
em pre sá rio Vi ei ra Bra sil em 1981, 40
anos de pois se tor nou um dos mai o -
res gru pos em pre sa ri ais ma ra nhen -
ses; ge ran do cen te nas de em pre gos
di re tos e in di re tos.

A pre sen ça da ban da
Mix in Bra sil na Po ol
Paty do Blue Day Es pe -
ci al des te fe ri a do de 15
de no vem bro, no Blue
Tree Ho tel, es tá cau -
san do gran des ex pec -
ta ti vas. A ban da, uma
das mais ver sá teis de
São Luís, ca paz de ani -
mar de ca sa men to a
mi ca re ta, pro me te um
re per tó rio “ale a tó rio”,
co mo di ria sua vo ca lis -
ta Mair la Oli vei ra e sa -
cu dir ge ral a área de
pis ci na do ho tel. Aliás,
to da a pro gra ma ção
es tá im per dí vel.

A em pre sá ria Si mo ne
Me ne zes, da Phar ma -
pe le São Luís, reu niu
um gru po de jo vens
mé di cos pa ra um jan -
tar ci en tí fi co no res -
tau ran te Grand Cru, na
úl ti ma ter ça-fei ra (9).
O ob je ti vo do en con tro
foi de ba ter es tu dos de
ca sos e a im por tân cia
da pres cri ção in di vi du -
a li za da de fór mu las
que au xi li am no tra ta -
men to do pa ci en te. Na
fo to, Si mo ne com Ari a -
ne Sou za e Lí via Sil va,
pa les tran tes do
en con tro.

Novembro Azul na Câmara

Com o te ma “A me lhor ati tu de é a pre ven ção”,
a Câ ma ra Mu ni ci pal de São Luís pro mo ve a
cam pa nha No vem bro Azul e na quar ta-fei ra
(10), fo ram dis tri buí dos ma te ri ais in for ma ti vos
aos ser vi do res e pú bli co. Ini ci a ti va do De par ta- 
men to de Co mu ni ca ção Or ga ni za ci o nal e do se- 
tor de Re cur sos Hu ma nos, a pro gra ma ção ob je- 
ti va va in for mar e cons ci en ti zar a po pu la ção
mas cu li na so bre a im por tân cia dos cui da dos
com a saú de in te gral. Equi pes da Co mu ni ca ção
e do RH, in cluin do psi có lo gos, re a li za ram a en- 
tre ga dos pan fle tos e pres ta ram ori en ta ção.

Projeto Feliz Idoso

É pos sí vel en ve lhe cer com mais saú de e vi ver
com mais qua li da de de vi da? Ao in cluir a prá ti ca
do la zer no dia a dia é pos sí vel vi ver bem me lhor.
É com es se mo ti vo que o Pro je to Fe liz Ido so: Vi-
da e Mo vi men to na Me lhor Ida de, ini ci a ti va pa- 
tro ci na da pe las Dro ga ri as Glo bo e go ver no do
Es ta do por meio da Lei Es ta du al de In cen ti vo ao
Es por te, foi de sen vol vi do pa ra pro por ci o nar la- 
zer às pes so as na ci da de de Ba ca bal de for ma
gra tui ta. E, nes ta sex ta-fei ra (12), a par tir das
17h, na Pra ça da Bí blia, o pro je to pros se gui rá
com ati vi da des pa ra exer ci tar o cor po.

Decolando para os EUA

A Gol anun ci ou o re tor no de su as ope ra ções
pa ra os Es ta dos Uni dos pa ra Or lan do e Mi a mi,
no es ta do da Fló ri da, com saí das do ae ro por to
de Bra sí lia, a par tir de 13 de maio e 17 de maio de
2022. As ro tas, cri a das em 2018, es ta vam sus- 
pen sas des de mar ço de 2020, de vi do a pan de- 
mia da co vid-19. Pe la Gol, am bos os des ti nos
vão re ce ber qua tro saí das se ma nais de ida e vol- 
ta a par tir de Bra sí lia. Os vo os pa ra Or lan do de- 
co lam às 9h50 da ca pi tal fe de ral e ater ris sam na
Fló ri da às 17h10, às se gun das, quar tas, sex tas e
sá ba dos.

Pra curtir

O Cen tro Cul tu ral Va -
le Ma ra nhão exi be,
nes ta sex ta-fei ra (12),
às 19h, a se gun da
ses são da “Eu não
an do só – Mos tra Jo el
Zi to Araú jo e Con vi -
da dos”.

A mos tra faz par te do
even to “Diá lo gos so -
bre edu ca ção, ar te e
cul tu ra”, pro du zi do
pe los nú cle os edu ca -
ti vos dos qua tro es -
pa ços man ti dos pe lo
Ins ti tu to Cul tu ral Va le
no Bra sil.

Nes te do min go (14), a
Ben ta Pro du ções vai
mo vi men tar as re des
so ci ais com o Pro je to
Pré-Car na val de Rua
da Ma dre Deus On li -
ne. Uma boa “aque ci -
da” pa ra quem es tá
oti mis ta com a vol ta
do car na val de rua
em 2022.

Se rão du as li ves
trans mi ti das às 10h e
às 17h, com gra va -
ções em áu dio e ví deo
que te rão as par ti ci -
pa ções dos gru pos
Fu zi lei ros da Fu zar ca,
Tur ma da Man guei ra,
Blo co Os Fo liões, Tri -
bo Ta pi a ca Uhu, Blo -
co Os Fe ras e Tam bor
de Cri ou la de Bi nha.

A pro pó si to… Que tal
cur tir sam ba e cho ro
em um mes mo lo cal
nes te sá ba do? O
“Sam ba e Cho ro na
Re de”, pro je to apoi a -
do pe la Lei Al dir
Blanc, se rá re a li za do
nes te sá ba do (13),
com as atra ções Ro -
ber to Chi nês Trio,
gru po Sin di ca to do
Sam ba e Wen del
Cos me Trio, além de
par ti ci pa ções do Can -
ti nho do Cho ro e do
Con jun to Ma dri le nus.

São Luís, sexta-feira, 12 de novembro de 2021


