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CÂMARA DE SÃO LUÍS

LAZER E DIVERSÃO

Bancas de jornais
podem se tornar
patrimônio cultural

Veja dicas do que
fazer neste feriado
Quer uma boa pedida para este feriado
de 15 de novembro? Veja algumas atrações que acontecem em São Luís neste
feriado para você se divertir pela cidade.
PÁGINA 05

O Coletivo Nós (PT) propôs, por
meio do PL 247/21, que as bancas de
jornais e revistas da capital se tornem
Patrimônio Cultural de natureza imaterial do município. PÁGINA 3

PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA

Taxa de ocupação hoteleira
passa de 80% no Maranhão
neste feriado

Segundo levantamento da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), por meio do Observatório do Turismo do Maranhão, o polo
Lençóis e Delta já desponta com taxa de ocupação na casa dos 83,6% de ocupação na região do Polo Lençóis e Delta para o feriado
de 15 de novembro. Já a previsão para a capital São Luís é de 63%. PÁGINA 8

Proclamação da República: a história do dia 15 de novembro de 1889
PÁGINA 7

CALORÃO

Especialista explica
clima quente na Ilha

DESENVOLVIMENTO

Registro empresarial é
debatido em São Luís

OPINIÃO | CINEMA
JORDHAM MORAES
Especial para O Imparcial

PÁGINA 03

ESPORTE

Juntamente com o forte calor que sentimos durante o fim do mês de outubro e início de novembro, tivemos alguns períodos nublados e com algumas chuvas, que vem se apresentando na capital.
PÁGINA 8

TEMPO E TEMPERATURA

Pela permanência
Sampaio encara o
Náutico nos Aflitos
PÁGINA 09

ELEIÇÕES 2022

Ato político marca précandidatura de Edivaldo
PÁGINA 03

“Marighella” propõe
resgate de nome escondido
na história brasileira
PÁGINA 05
TÁBUA DE MARÉ
SEG 15/11/2021
04H26 ................ 0.5M
10H39 ................ 6.0M
16H51 ................ 0.7M
23H02 ................ 6.0M
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SAÚDE

R$ 1 BILHÃO

MinasGeraistemamaior
fatiadoorçamentosecreto
Ainda nas primeiras posições, porém, há cidades de poucos habitantes, como Iturama e
Carneirinho (ambas no Triângulo) e Muzambinho (Sul)

M

inas Gerais é o estado com
a maior fatia de recursos
do “orçamento secreto”
federal empenhada em
2021. Dos R$ 9,3 bilhões reservados
pela União, pouco mais de R$ 1 bilhão
foi prometido a municípios mineiros.
“Orçamento secreto” é o nome dado
às emendas do relator, reservadas ao
parlamentar responsável por emitir,
no Congresso Nacional, parecer sobre
o texto que trata dos gastos do governo para o ano seguinte.
Dados compilados pela Associação
Contas Abertas e obtidos pelo Estado
de Minas apontam que, ao todo, cidades de Minas Gerais tiveram, até 7 de
novembro
deste
ano,
R$
1.005.398.915,78 em verbas empenhadas. O empenho signiﬁca a “reserva” do dinheiro – portanto, não há como dizer que toda a quantia foi executada. As informações que baseiam esta matéria foram extraídas do Siga
Brasil, portal do Senado que trata do
orçamento federal.
Belo Horizonte, a capital, lidera o
ranking de cidades mineiras com
mais recursos empenhados. Ainda
nas primeiras posições, porém, há cidades de poucos habitantes, como
Iturama e Carneirinho (ambas no Triângulo) e Muzambinho (Sul).
Na terça-feira (09/11), após ser provocado pela oposição a Jair Bolsonaro
(sem partido), que enxergava o uso
das emendas de relator para barganhar apoio em pautas do governo no
Parlamento, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela suspensão do
mecanismo . Consequentemente, os
empenhos ainda não pagos também

deixaram de valer. Desde a semana
passada, vigorava decisão liminar de
mesma orientação. A ideia é que se dê
publicidade aos recursos.
O teor “secreto” das emendas ao orçamento, instituídas em 2019, está ligado à ocultação do nome do parlamentar responsável por indicar o destino do dinheiro público. Portanto,
oﬁcialmente, os repasses acabam
sendo vinculados ao relator-geral do
orçamento federal – na análise do texto sobre os gastos previstos para 2022,
o posto é ocupado pelo deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ). O relator do
orçamento para este ano foi o senador
Márcio Bittar (MDB-AC).
Atualmente, o orçamento tem espaço para R$ 16,8 bilhões em emendas do relator. A entrega das verbas a
localidades sem a necessidade de
identiﬁcar o político responsável pela
escolha permite, por exemplo, que
deputados eleitos por um estado enviem cifras públicas a cidades e autarquias de outras unidades da federação.
Sem ﬁscalização
As emendas do relator são identiﬁcadas pelo código RP9. Há, ainda, as
emendas individuais, sugeridas por
cada mandato, e as de bancada, construídas coletivamente por deputados
do mesmo estado ou da mesma região. Um outro tipo, relacionado às
comissões temáticas do Senado e da
Câmara, não será contemplado no orçamento que está sendo costurado.
As RP9 referentes a 2021 estão associadas a sete ministérios: Agricultura,
Pecuária e Abastecimento; Cidadania,

Defesa, Saúde, Educação, Economia e
Desenvolvimento Regional. É nas
pastas que ﬁca alocado o dinheiro assegurado para bancar as indicações.
Nem todas os empenhos precisam ser
concretizados.
A suspensão das emendas de relator, porém, pode fazer nascer outros
mecanismos para manter vivos os repasses. Segundo “O Globo”, uma das
soluções discutidas é transferir a tarefa ao carimbo RP2, destinado ao dinheiro cujo destino é deﬁnido diretamente pelos ministros de Estado.
Mesmo se a “caneta” for transferida às
mãos de integrantes do Executivo, há
temor por manobras.
Emendas do relator – Cidades de
MG com mais valores empenhados
1 – Belo Horizonte – R$
116.654.711,32
2 – Pouso Alegre – R$ 55.739.660,70
3 – Iturama – R$ 21.687.341,00
4 – Betim – R$ 21.505.814,92
5 – Uberaba – R$ 20.240.997,00
6 – Muzambinho – R$ 13.840.814,00
7 – Carneirinho – R$ 9.771.841,00
8 – Conceição das Alagoas – R$
9.147.341,00
9 – Montes Claros – R$ 8.696.595,00
10 – Sete Lagoas – R$ 7.886.896,00
11 – São Francisco de Sales – R$
7.802.732,00
12 – Muriaé – R$ 7.301.085,61
13 – Caratinga – R$ 6.524.712,00
14 – Pirapetinga – R$ 6.433.218,00
15 – Itajubá – R$ 6.400.870,00
16 – Uberlândia – R$ 5.578.742,66
17 – Periquito – R$ 5,414.846,00
18 – Juiz de Fora – R$ 5.324.957,48
19 – Araponga – R$ 5.310.654,75
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Ex-apoiadores de Bolsonaro migram para Moro

AudiênciadaCâmara
discutequesitocorou
raçaemregistrosdoSUS
Especialistas defenderam na sexta-feira (12) a necessidade de inclusão do quesito cor ou raça nos prontuários, registros e cadastramento do Sistema Único de Saúde (SUS) como forma de aprimorar políticas públicas
direcionadas à população negra do país. A medida, aﬁrmam, vai ajudar a diminuir as desigualdades no acesso e
tratamento nos sistema público de saúde.
A inclusão do quesito raça/cor nos registros do SUS
consta do Projeto de Lei (PL) 7.103 de 2014, que tramita
na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara
dos Deputados.

A proposta altera o Estatuto da
Igualdade Racial no ponto em que
trata das ações de saúde voltadas à
população negra.
O tema foi objeto de uma audiência pública no colegiado. Na avaliação da pró-reitora adjunta de assuntos
estudantis da Escola Paulista de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo Unifesp, Luciana Alves,
esse tipo de informação é necessária para deﬁnição de
maneira mais eﬁciente de dados epidemiológicos para a
implementação de políticas públicas voltadas para a
população negra.
Luciana citou como exemplo a necessidade de mais
informações de doenças com maior prevalência na população negra como anemia falciforme e hipertensão
arterial. Segundo ela, essas informações ajudarão no
combate à desigualdade racial no acesso à saúde, uma
vez que vão trazer evidências estatísticas sobre o tema.
“Eu digo que só consigo trazê-las [evidências da desigualdade no acesso à saúde] se houver uma classiﬁcação das pessoas com a cor, raça, usando os termos oﬁciais do IBGE [ Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística] e olhando como esse direito a saúde, o acesso a saúde está distribuído entre os grupos auto classiﬁcados”,
argumentou.
A professora lembra que a inclusão do quesito cor ou
raça também tem por objetivo conscientizar sobre a importância da autodeclaração dos usuários e dos trabalhadores da rede pública de saúde.
“Quando assumirmos que enxergamos as cores de
pele e que isso resvala em comportamentos desiguais
ainda que inconscientes, precisamos trazer à tona a
consciência de médicos, médicas enfermeiras, proﬁssionais da saúde que não é possível dispensar um serviços
público, portanto de todos e todas, de maneira tão desigual, como temos no Brasil”, disse.
O pró-reitor da Escola Paulista de Enfermagem da
Unifesp, Anderson da Silva Rocha, também aﬁrmou que
a medida vai possibilitar maior conhecimento da questão. O professor disse que a partir do reconhecimento da
relevância da questão, ela passa a entrar na agenda pública para que se busque soluções.
“Criar as informações também é criar uma responsabilidade para que o poder público cumpra o seu papel”,
disse. “A gente não tem um sistema que seja equânime e
igualitário nas condições de acesso à saúde da população e isso precisa ser urgentemente corrigido”, acrescentou.

Atualmente, a informação do item
MORO JÁ DESPERTA A ADMIRAÇÃO DE ALIADOS ATUAIS DE BOLSONARO, COMO OS SENADORES EDUARDO GIRÃO E MARCOS DO VAL
No ato de ﬁliação de Sérgio Moro,
realizado nesta quarta-feira, 10, em
Brasília, dois ex-ministros de Jair Bolsonaro prestavam atenção ao discurso que o antigo colega de equipa ministerial fazia, repletos de críticas ao
presidente. O general Carlos Alberto
dos Santos Cruz, que comandou a
pasta da Secretaria de Governo, e Luiz
Henrique Mandetta, ex-ministro da
Saúde, eram dos principais nomes entre os ex-aliados de Bolsonaro que se
aproximaram de uma possível candidatura presidencial do ex-ministro da
Justiça. Mas nas primeiras ﬁlas do auditório Ulysses Guimarães, parlamentares eleitos na onda do bolsonarismo, em 2018, já ocupavam as primeiras ﬁlas para ouvir as palavras de Moro, deixando o presidente Bolsonaro
de lado.
Nessa plateia de ex-bolsonaristas,
além dos ex-ministros estavam, por
exemplo, os deputados federais Júnior Bozzella (PSL-SP), Professora
Dayane Pimentel (PSL-BA), Julian Lemos (PSL-PB) e Luis Miranda (DEMDF).
“Todos têm o direito de apoiar e votar em quem quiser. Mas ninguém
tem boas justiﬁcativas para votar em
Lula ou em Bolsonaro. Dito isso, esta-

mos no jogo da democracia e cada um
defenderá quem melhor lhe representa. Eu me sinto representada por Moro”, disse a deputada Professora
Dayane.
“Moro é o herói de toda uma geração cansada de ver o Brasil ser saqueado por corruptos. Ele representa o
signiﬁcado mais genuíno do patriotismo. Deixou a toga e o ministério por
convicção, por comprometimento
com o país, e isso está na memória de
todo brasileiro”, disse Bozzella nas suas redes sociais.
Pivô de uma crise direta com o presidente Bolsonaro, por conta de denúncias feitas pelo seu irmão em relação à pressão para aquisição de vacinas contra a covid, o deputado Luis
Miranda fez questão de posar para fotos ao lado de Moro.
“Nós continuamos combatendo a
corrupção. Nós não nos aliamos a corruptos de nenhum lado. Nós não fechamos os olhos para os erros de ninguém. Nós pagamos um preço alto
por isso. Nós temos a consciência
tranquila. Nós vamos construir um
país verdadeiramente diferente”, aﬁrmou o deputado.
O general Santos Cruz concorda
que Moro pode se tornar a opção pre-

ferencial para quem, como ele, ﬁcou
decepcionado com o governo Bolsonaro.
“Na campanha de 2018, existia um
entusiasmo muito grande para encerrar aquele período do PT. O PT estava
desgastado por escândalos ﬁnanceiros, escândalos de corrupção. Então,
existia um entusiasmo geral para terminar aquele período e começar um
novo. E Bolsonaro se apresentou com
um discurso do qual não cumpriu nada”, lembra o general.
Dentro de seu novo partido, Moro
já desperta a admiração de aliados
atuais de Bolsonaro, como os senadores Eduardo Girão (CE) e Marcos do
Val (ES), que atuaram na Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid alinhados ao governo Bolsonaro.
Os dois compareceram ao ato de ﬁliação. Girão considerou o discurso de
Moro “sereno e forte”.
“Participei do ato de ﬁliação do exministro Sérgio Moro ao Podemos.
Em seu discurso sereno e forte, ele
ressaltou a necessidade de diálogo
para unir o País, a importância de enfrentar a corrupção, o retorno da prisão em 2ª instância, o ﬁm da reeleição
e do foro privilegiado”, postou o senador nas suas redes sociais.

raça/cor já consta nos sistema de
informação do SUS, em
cumprimento a uma portaria do
Ministério da Saúde de 2017.
Segundo o diretor de Análise em Saúde e Vigilância de
Doenças não Transmissíveis, da Secretaria de Vigilância
em Saúde do Ministério da Saúde, Giovany França, mesmo com a portaria, a pasta é favorável à aprovação do
projeto.
“O conhecimento é fundamental para a construção
de políticas e ações equitativas”, disse. “Nós nos manifestamos favoráveis ao projeto e reconhecemos a importância do quesito raça/cor e cor da pele como característica demográﬁca importante que nos permite caracterizar melhor a situação de saúde no país e mostrar
essas desigualdades”, acrescentou.
O deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), que presidiu
os trabalhos, disse estar conﬁante na aprovação da proposta ainda no mês de novembro, quando se comemora
o Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado no dia
20. A data faz referência à morte de Zumbi, um dos líderes do Quilombo dos Palmares.
“Quando reﬂetimos sobre a saúde da população negra, quando aprovamos uma iniciativa que vai permitir
a coleta de informações sobre a saúde da população negra, nós oferecemos ao Estado insumos para que possamos estruturar políticas públicas que tenham eﬁcácia
no combate a problemas que alcancem em especial a
população negra brasileira”, disse.
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DESENVOLVIMENTO

Registroempresarialé
debatidoemSãoLuís

Atopolítico marcaprécandidaturadeEdivaldo

Encontro Nacional de Secretários e Procuradores das Juntas Comerciais discute
inovações para o registro empresarial para facilitar a vida dos empreendedores no país

C

om foco nas inovações legislativas para tornar o registro
de empresas mais simpliﬁcado e dinâmico, o 1º Encontro
Nacional de Procuradores e Secretários das Juntas Comerciais reuniu presencialmente em São Luís, na última
quinta (11) e sexta-feira (12), presidentes, procuradores e secretários de
18 estados do país. Os demais estados
participaram das discussões de forma
remota.
O procurador geral do Maranhão,
Rodrigo Maia, participou da abertura
representando o governador Flávio
Dino e, na oportunidade, ressaltou
que a transformação digital consolidada nas juntas comerciais do Brasil
tem assegurado aos cidadãos resultados excelentes. “A evolução e modernização das juntas comerciais brasileiras as colocam num patamar de
primeiro mundo. Temos acompanhado essas mudanças trazidas pelas Juntas 100% Digitais e os benefícios para
os empresários e também contadores.
É um trabalho que facilita muito a vida dos empreendedores e das pessoas
que buscam diariamente pelos serviços”, enalteceu o procurador.
Ainda na abertura, o presidente da
Junta Comercial do Maranhão (Jucema), Sérgio Sombra, anﬁtrião do encontro, destacou a importância do
evento para a troca de experiências
entre os gestores de diferentes estados. “O nosso estado tem muito orgulho em receber todos vocês e debater
questões tão fundamentais para o
ambiente de negócios. Essa reunião é
muito simbólica para a equipe do Maranhão, pois marca o retorno dos nos-

SECRETÁRIOS ESTÃO ACOMPANHADO AS MUDANÇAS TRAZIDAS PELAS JUNTAS DIGITAIS.
sos encontros presenciais, após um
longo período de encontros remotas
por conta da pandemia. As pautas debatidas vão aprimorar o nosso trabalho e trarão, na prática, resultados
ainda mais otimistas para o desenvolvimento econômico do país”, reforçou Sombra.
A explanação do diretor do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (DREI), André Santa Cruz Ramos, abordou a Lei
14.195/2021, bem como a Instrução
Normativa n° 55/2021 e os novos mecanismos para um ambiente de negócios mais favorável aos que empreendem. Ele explicou que a IN 55 é uma
das mais recentes instruções normativas do DREI para estimular o empreendedorismo e que impacta favoravelmente os novos empreendedores,
empresários individuais, Empresas
Individuais de Responsabilidade Limitada (Eireli), sociedades e proﬁssionais que atuam com o processo de
abertura, alteração e baixa de empresas e pessoas jurídicas, como contadores e advogados. Por sua vez, a pre-

sidente da Federação Nacional das
Juntas Comerciais, Alzenir Porto, ressaltou que o registro empresarial tem
sido aprimorado em todo Brasil e isso
é reﬂexo do compromisso das juntas
comerciais com os cidadãos”, reforçou a presidente da Fenaju.

Sede da Jucema
O segundo dia de encontro foi realizado na sede da Jucema. O foco foram debates técnicos simultâneos nas
salas de procuradores e secretários,
coordenados, respectivamente, pelo
procurador da Jucema, Francisco
Moura, e pela secretária geral, Lilian
Mendonça. Ao ﬁnal dos debates, o
presidente Sérgio Sombra apresentou
as novas instalações da sede da Junta
Comercial e fez a entrega dos brindes
com itens que simbolizam a cultura
maranhense. O encontro contou com
o apoio da Secretaria de Estado da
Cultura (Secma) e dos patrocínios da
Fenaju, Vox Tecnologia e Associação
da Leiloaria Oﬁcial do Brasil (Aleibrás).

Um grande ato político marcou a visita do pré-candidato ao Governo do Maranhão e ex-prefeito de São Luís,
Edivaldo Holanda Junior (PSD), a Monção, na região do
Vale do Pindaré, nesta sexta-feira (12).
O evento promovido pelo vereador e presidente do
Sindicato dos Pescadores do município, Júnior da Pesca,
reuniu centenas de lideranças, da sede e zona rural,
além de vereadores, ex-vereadores e demais lideranças
políticas de municípios vizinhos, como Pindaré-Mirim
e Santa Inês. Todos unânimes na manifestação de apoio
ao projeto do pessedista de disputar as eleições estaduais em 2022. “É uma honra e uma grande alegria fazer
parte deste projeto da pré-candidatura do Edivaldo, que
é guiado por Deus. Acreditamos no seu compromisso
como gestor público e sabemos que ele tem muito a
contribuir com o desenvolvimento do nosso estado, em
especial de Monção e toda população do Vale do Pindaré. Conte conosco, Edivaldo”, aﬁrmou Júnior da Pesca.
O presidente da Associação Comercial de Monção,
Oliveirus Silva Sousa, também reaﬁrmou apoio à précandidatura do ex-prefeito de São Luís na disputa pelo
Palácio dos Leões nas eleições do ano que vem.
Bastante prestigiado, o ato político de apoio à précandidatura de Edivaldo em Monção teve a participação
ainda do vereador de Santa Inês, Dilson Vilarinho; a vereadora Keyssiane Vasconcelos, de Pindaré-Mirim; entre outros líderes de Pindaré-Mirim e região.

União de forças

Ainda em Monção, o pessedista participou de café da
manhã com o grupo do ex-vereador e ex-presidente da
Câmara de Monção, Alex Lima, onde também recebeu a
adesão de lideranças políticas e religiosas.

CÂMARA DE SÃO LUÍS

Bancasdejornaispodemsetornarpatrimôniocultural

PROJETO DO COLETIVO NÓS DESTACA QUE ESTRUTURAÇÃO DAS BANCAS NA CAPITAL SEJAM INSTALADAS EM PONTOS ESTRATÉGICOS .
Com o avanço das tecnologias digitais, bancas de jornais e revistas têm
perdido espaço em São Luís. Pensando nisso, o Coletivo Nós (PT) propôs,
por meio do PL 247/21, que as bancas
de jornais e revistas da capital se tornem Patrimônio Cultural de natureza
imaterial do município.
De acordo com a proposta, monumentos, prédios históricos, dentre
outras manifestações culturais, guardam a memória das cidades. A medida, que visa proteger um desses bens,
tem o objetivo de preservar os aspectos culturais das comunidades, onde
a presença das bancas de revistas e
jornais já foi muito forte, em períodos
em que a tecnologia digital não era
tão acessível. “Em São Luís as bancas
de jornais e revistas se consolidaram
ao longo das últimas décadas como
polos de informação e cultura, estando tradicionalmente inseridas no costume do cidadão ludovicense”, destaca o co-vereador Jhonatan Soares, do
Coletivo Nós.
Consideradas mídias fundamentais antes do apogeu da internet, jornais e revistas impressas tiveram seu
auge nas décadas de 1980 e 1990,
quando começaram a surgir as ban-

cas para comercialização destes bens,
como forma de substituir a ﬁgura do
jornaleiro. No projeto, o Coletivo destaca que, assim como em outras cidades, a estruturação dessas bancas na
capital visava a instalação em pontos
estratégicos e até mesmo históricos,
como praças, esquinas e vias de grande movimento. “Além de um patrimônio da cidade, as bancas também são
um dos comércios mais antigos do
município, que foram surgindo ao
longo dos anos e contribuindo para a
difusão cultural do município. Nesse
sentido, as bancas deverão ser reconhecidas como Patrimônio Cultural
de Natureza Imaterial”, diz a justiﬁcativa da proposta.
Emenda parlamentar impositiva
O Coletivo Nós (PT), por meio do
co-vereador Jhonatan Soares, cobrou
também na última quarta-feira (10), o
pagamento da segunda parcela de sua
emenda parlamentar impositiva, que
assegurará a continuidade das atividades da Fundação Justiça e Paz se
Abraçarão, no bairro Cidade Olímpica.
A fundação, que em breve passará a

se chamar Padre Bráulio, é idealizadora do Projeto Ilha em Movimento, que
em parceria com a Secretária Municipal de Esporte e Lazer articula cultura,
esporte e lazer como ferramentas de
transformação da realidade nas periferias. “Hoje, esse projeto que contempla mais de 200 criança e adolescente, além de suas famílias, pode parar por falta de perspectiva de pagamento da segunda parcela da emenda
impositiva. Registramos aqui nosso
apelo para que a prefeitura possa fazer sua parte e garantir a continuidade do projeto”, declarou Jhonatan.
Jhonatan fez ainda um paralelo
com a situação das escolas comunitárias durante a pandemia, que sem
apoio, muitas vezes estiveram a beira
de fechar as portas. Ele acredita que
falta sensibilidade por parte da prefeitura e expressou a preocupação com
tais políticas públicas. “Imaginem o
que é para uma instituição dessa saber o signiﬁcado de fechar as portas,
conhecendo a realidade dessas crianças e não poderem fazer nada! Essa é a
dor de todos nós que contribuímos de
alguma forma para amenizar a dor
dessas pessoas, pois conhecemos de
perto a sua realidade”, frisou.

Finalizando a agenda, Edivaldo Holanda Junior foi recebido pelo grupo do advogado e líder político Willian
Câmara, que também garantiu apoio ao seu projeto de
concorrer ao governo em 2022.
Os encontros realizados em Monção, distante cerca
de 250 km da capital do estado, São Luís, fortaleceram a
pré-candidatura de Edivaldo ao Palácio dos Leões. Desde que iniciou suas viagens pelo interior maranhense
ele já esteve em municípios da região Tocantina e Baixo
Parnaíba, onde também recebeu adesão de vereadores,
vice-prefeitos, ex-prefeitos, lideranças sindicais, proﬁssionais liberais, entidades de classe, além de dezenas de
líderes rurais, entre outros. “Nessa caminhada pelo Maranhão, tenho sido acolhido pelas lideranças e a população, que têm abraçado a nossa pré-candidatura ao governo com muito entusiasmo. Em Monção não foi diferente. Essa conﬁança nos motiva a seguir com determinação. O meu compromisso é com o desenvolvimento
do meu estado e a transformação para melhor da vida
de todos”, destacou Edivaldo.

O pré-candidato pretende manter esse ritmo de viagem pelo interior do estado cada vez mais intenso, ampliando adesões ao seu nome.
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A quilométrica fila
de espera dos
benefícios
previdenciários e
assistenciais
WAGNER BALERA
é professor titular de Direito Previdenciário e de Direitos
Humanos na Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), livre-docente em Direitos Humanos, doutor em Direito das Relações Sociais, autor
de mais de 30 livros na área de Direito Previdenciário e de
mais de 20 livros da área de Direitos Humanos e sócio fundador e titular do escritório Balera, Berbel & Mitne Advogados.

EDITORIAL

Atenção ao custo da inflação
“É preciso estar atento e forte”, diz a canção “Divino e Maravilhoso”, de Gilberto Gil e
Caetano Veloso. Mas longe de estarmos em
um momento que lembre o nome da música
e sem se esquecer da morte, é preciso atenção e força para encarar a aceleração dos
preços dos produtos que estão na base de
cadeias produtivas e serviços e afetam uma
série de custos à frente. O Índice de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA) de 1,25% em outubro veio novamente acima do esperado e,
mais uma vez, deixou o acumulado em 12
meses em dois dígitos (10,67%), contrariando a previsão dos economistas de que o pico
da inﬂação ocorreria em setembro, mês a
partir do qual os preços inverteriam a tendência e começariam a recuar. Desde o início do governo Bolsonaro, o IPCA acumula
alta de 18%, o terceiro maior índice para esse
período de governo desde 2002.
A inﬂação é o pior dos impostos, porque se o
índice geral é de 10,67% em 12 meses, nesse
período o preço da gasolina aumentou
42,72%, o diesel sofreu reajuste de 41,34%, o
gás de cozinha subiu 37,86%, a conta de luz
ﬁcou 30,27% mais cara e para quem viaja de
avião o custo subiu 50,11%. Na mesa, a inﬂação de 12 meses está sufocando o orçamento
das famílias com o açúcar subindo 42,47% e
o café moído, 34,53%. Fubá (30,64%) e farinha de trigo (15,36%) encarecem o início do
dia dos brasileiros, enquanto no almoço o
cardápio da inﬂação vem com ﬁlé mignon,

que subiu 38,07%, ou frango em pedaços
(33,28%), acrescido de macarrão (alta de
14,28) e salada com batata-doce (51,34%),
pimentão (85,37%) e tomate (31,99%).
Esses aumentos são percebidos pela população, que precisa estar atenta e forte para
encaixar os preços altos ao orçamento do
mês. Ao governo é preciso responsabilidade
para que interesses eleitorais não se sobreponham à estabilidade econômica. Não se
questiona a necessidade de um auxílio
emergencial, diante do aumento da miséria
no país, mas não se pode aproveitar essa necessidade para se ampliar signiﬁcativamente os gastos, pois eles, em si, vão representar
também mais inﬂação, seja pelo volume de
recursos em circulação, seja porque elevam
o risco ﬁscal do país, afugentando investidores e pressionado a alta do dólar.
No passado, foi a facilidade de governos de
se ﬁnanciarem com emissão de moeda e expansão da base monetária que alimentou o
desarranjo de preços e levou à necessidade
de inúmeros planos econômicos até que se
chegasse ao Plano Real. Mais recentemente,
em 2015, foi a crise que levou o índice de reajuste de preços a fechar o ano em 10,67%.
Agora, mais uma vez os brasileiros voltam a
temer o descontrole de preços, com a perspectiva de que os aumentos se mantenham
no próximo ano muito acima da meta. Tradicionalmente, anos eleitorais são anos de aumento de gastos ﬁscais e pressão sobre pre-

ços.
Com a inﬂação se tornando um problema
mundial por causa dos reajustes do petróleo,
da energia e das commodities, é preciso que
o governo não deixe apenas com o Banco
Central a missão de agir para conter os reajustes. Isso porque a única ferramenta de
que ele dispõe é a política monetária. Traduzindo, elevar a taxa básica de juros. Hoje em
7,75% ao ano — a mais alta desde setembro
de 2017 —, a Selic deve chegar a 9,25% com
nova alta de 1,5 ponto na última reunião do
Copom este ano. Com o IPCA em alta, já há
quem aposte em um aumento maior e os juros se aproximando ou mesmo chegando a
dois dígitos.
Se, sobre os preços, os juros levam mais
tempo para surtir efeito, sobre o crescimento econômico o efeito é imediato, tanto que
já se fala em expansão do PIB abaixo de 1%
em 2022, o que é insuﬁciente para gerar empregos e dar dinamismo à economia. É preciso estar atento, porque a piora da economia pode ter mais impacto nas urnas do que
medidas populistas que representem mais
gastos e contribuam para piorar a situação
econômica. Se as famílias têm que ajustar o
orçamento, o governo precisa ajustar o foco,
para não deixar que a inﬂação fuja do controle ou permaneça alta por muito mais tempo.

AqueminteressaenfraqueceraDefensoriaPública?
EDUARDO KASSUGA
Presidente da Associação Nacional das
Defensoras e Defensores Públicos Federais (Anadef)
A Procuradoria-Geral da República
(PGR) propôs 22 ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs) questionando uma prerrogativa que a Defensoria Pública consolidou há quase 30
anos. Trata-se do poder de requisição
que defensoras e defensores públicos
têm de requerer das autoridades informações, documentos, certidões,
processos e outras providências. O
movimento espantou a sociedade civil, gerando manifestações enérgicas
de parlamentares nas tribunas do
Congresso Nacional, de organizações
de direitos humanos e pessoas preocupadas com o acesso à justiça dos
mais vulneráveis. No atual contexto
social de pandemia, uma iniciativa incomum como essa só pode ser interpretada como uma manobra agressiva para enfraquecer a instituição.
A Defensoria tem um público-alvo em
situação de extrema vulnerabilidade e
insegurança social — pessoas com
deﬁciência, em situação de rua, crianças e idosos sem recursos e assistência, vítimas de violência doméstica,
cidadãos que demandam tratamentos médicos recusados pelo SUS, entre outras situações urgentes e contingenciais. Não raro, esses brasileiros
chegam às portas do órgão sem documentos de identiﬁcação, assim como
daqueles necessários à sua assistência
jurídica. É muito comum, também,
que eles estejam desprovidos da mínima condição de providenciá-los pelos meios formais.
Foi o que ocorreu, por exemplo, no

atendimento de demandas relacionadas ao auxílio emergencial, em que a
Defensoria Pública da União (DPU)
atuou de forma decisiva. Parte das
pessoas atendidas teve o pedido negado porque aparecia indevidamente
listada em bancos de dados oﬁciais
como portadora de vínculo empregatício. Por meio do poder de requisição,
foi possível obter a comprovação da
inexistência de emprego formal e acelerar, assim como em milhares de outros casos, o ingresso de ações com a
justa pretensão dos assistidos.
As leis questionadas pelas ADIs asseguram que a Defensoria possa, em caráter compulsório, solicitar a órgãos
públicos certidões e documentos essenciais para analisar a viabilidade jurídica das ações e instruí-las com qualidade. Se for aceita pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a manobra contra o poder de requisição terá efeitos
nefastos, acirrando a vulnerabilidade
das pessoas acolhidas e defendidas
pela instituição.
Prerrogativas não são privilégios, mas
instrumentos de realização de determinados ﬁns. Nos estritos termos da
lei, a Defensoria, que é um órgão público autônomo, somente pode utilizar o seu poder de requisição para
cumprir a sua missão constitucional.
Em ações civis públicas, por exemplo,
em favor de comunidades indígenas,
quilombolas e ribeirinhas, é essencial
a capacidade de se obter do Poder Público documentos que demonstrem a
violação a direito dessas comunidades a ﬁm de instruir os processos.
É preciso lembrar que o Ministério
Público possui poder de requisição —
muito mais amplo, pois abrange também particulares — e que, uma vez

perdida a prerrogativa pela Defensoria, a balança penderá em desfavor de
seus assistidos. Com uma estrutura
material e humana muito inferior ao
Judiciário, à advocacia pública e ao
MP, é difícil para a instituição garantir
uma relação de paridade de armas em
favor dos seus assistidos e assistidas
nas demandas de cunho essencial
contra o Estado ou particulares com
capacidade econômica.
O poder de requisição da Defensoria
também evita ações judiciais preparatórias ou infundadas. O defensor não
precisa, em caso de negativa inicial do
órgão público, por exemplo, propor
mais uma ação preliminar para tanto.
Garante ainda uma análise mais célere da solicitação, em vez de aguardar
que o magistrado requisite os documentos e só então decida se a pretensão é viável.
A Defensoria Pública foi elevada pela
Constituição Federal à condição de
agência nacional de promoção e tutela dos direitos humanos, designandoa como expressão e instrumento do
regime democrático. O poder de requisição é essencial para que desempenhe as suas funções. Retirar essa
prerrogativa, após 27 anos de exitosos
resultados, é, sem dúvida, enfraquecê-la.
Em uma decisão que envolvia a instituição, a ministra Cármen Lúcia, do
STF, em seu voto, levantou o questionamento que é título deste artigo. A
pergunta volta a fazer sentido neste
momento em que a instituição é cada
vez mais reconhecida e valorizada pela sociedade por sua atuação em favor
dos mais vulneráveis. Aﬁnal, a quem
interessa enfraquecer a Defensoria
Pública?

Com o pomposo nome de Programa de Gestão do
Atendimento Presencial (PGAP), o INSS intenta, sem sucesso, pôr ﬁm às ﬁlas de espera dos benefícios.
Tudo pode não passar de outra manobra diversionista.
Consoante os dados oﬁciais, há algo como 1,8 milhões de segurados que esperam o deferimento dos benefícios básicos – aposentadoria, pensão por morte e
auxílio por incapacidade (o antigo auxílio-doença). E o
que se assinala como mais grave, por atingir diretamente os mais pobres, são mais de 600.000 pessoas idosas ou
com deﬁciência que aguardam o resultado do pedido de
Benefício de Prestação Continuada (BPC).
Notem bem! Não foi erro de digitação. Quase dois milhões e meio de pessoas estão sem resposta ao pleito de
prestações de natureza alimentar!
Talvez por ser desconﬁado, sempre pensei que isso é
algo propositado. Cada benefício que deixa de ser pago é
parte integrante de certo jogo protelatório que faz sobrar mais e mais dinheiro em caixa. E como sempre brandem o surrado tema do déﬁcit da previdência
social, os gestores se sentem tranquilos. Parecem acreditar que denegando, pela omissão, direitos subjetivos,
deixam de agravar a dramática situação ﬁnanceira do
sistema. É extremamente estranho que nunca ninguém
tenha pensado em chamar à responsabilidade aqueles
que dirigem a instituição. Haverá, decerto, desculpas
despidas de nenhum valor, mas ninguém terá como
contornar o princípio constitucional da eﬁciência dos
serviços públicos.
Intentemos alguma explicação.
O tema não é novo. Certa feita, há quase vinte anos,
uma emissora de televisão me convocou para, um pouco antes das seis da manhã de um dia de semana qualquer, comparecer às portas da agência da previdência
social num bairro da zona oeste de São Paulo. É que lá,
como em quase todas as partes, a distribuição de senhas
se tornara um rentável serviço. Alguém que foi entrevistado nos contou que chegava às oito da noite do dia anterior, dormia no local, ao relento, e de manhã obtinha a
senha que repassava a alguém por certa quantia.
A primeira explicação, que vem desde então, é o notório sucateamento da máquina administrativa, agravada
com o desligamento por aposentadoria ou morte dos
servidores. Ademais, a estrutura física, e mesmo os equipamentos, sempre e sempre se mostram aquém dos
avanços tecnológicos que bem poderiam resolver esse
problema de pessoal mediante procedimentos automatizados de concessão das prestações.
Convém lembrar que quem respondia pelas despesas
administrativas e da máquina estrutural era a União. O
dinheiro da previdência social não deveria pagar essa
conta. Mas, hoje em dia, até esse custeio é rateado entre
todos os contribuintes.
Imagine, por instantes, a dimensão espacial dessa
monumental ﬁla, considerada a distância regulamentar
de um metro entre uma pessoa e outra! Será que, se enﬁleirados em dado momento e, como na caminhada do
povo hebreu rumo à terra prometida, fossem recebidos
pelo Todo Poderoso, o que este diria ao Moisés de plantão? “Eu ouvi os clamores do meu povo e desci para libertá-lo.” (Ex. III, 7).
Seja o porta-voz desses que não têm voz. E reclame
por eles ao Moisés de plantão.
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DICAS PARA ESTE FERIADO

TributoaRaulSeixas
passeiaporrockereggae
Zara se une hoje à cantora Dicy, para um passeio sobre a obra de Raul, mesclando o
rock ao reggae

F

alecido em 21 de agosto de
1989, o imenso legado de Raul
Seixas torna-se mais conhecido do público com o passar do
tempo. Provas mais ou menos recentes disso são a biograﬁa “Raul Seixas:
não diga que a canção está perdida”
(Todavia, 2019), do jornalista Jotabê
Medeiros, e homenagens musicais do
maranhense Zeca Baleiro – em “Toca
Raul!” – e do conterrâneo Caetano Veloso, em “Rock’n Raul”.

brega e cantou de tudo, de balada e
bolero a samba. Não à toa, invariavelmente artistas da noite ouvem o grito
vindo da plateia: “toca Raul!”.

TV Guará, youtube e
redes sociais.

Desde 1992, o cantor
maranhense Wilson
Zara presta anualmente
homenagem ao ídolo,
sua principal referência
musical.
“Quando ouvi “Ouro de tolo” no rádio, ainda na infância, aquilo me despertou de tal forma que eu já sabia ali
que era música o que eu queria fazer”,
lembra o artista, que abandonou o
curso de Letras e a carreira de bancário para se tornar um dos mais bem
sucedidos artistas da noite em São
Luís do Maranhão, para onde se mudou na década de 1990.
Nesta segunda, dia 15, Zara se une à
cantora Dicy, para um passeio sobre a
obra de Raul, mesclando o rock ao
reggae.

A musicalidade do baiano Raul Seixas não conhecia preconceitos. Fã literalmente de carteirinha de Elvis
Presley e Luiz Gonzaga, ele fundiu
rock’n roll com baião, foi um dos inventores do que viríamos a chamar de

com transmissão pela

O evento começa às
21h, no auditório da TV
Guará para convidados,

“A gente vai trazer a obra de Raul
para uma levada reggae, que é uma
forma de demonstrar a importância
dele para a música brasileira e também uma forma de demonstrar a força do reggae para a cidade de São Luís,
conhecida como a Jamaica brasileira”,
revela Dicy.
A cantora, que normalmente integra a banda de Zara como backing vocal nos tributos anuais que ele apresenta, desta vez fará uma participação
especial com este bloco musical de
Raul.

Seixas em ritmo de reggae. A apresentação, que acontecerá ao vivo nos
estúdios da TV Guará, para uma pequena plateia de convidados, será
transmitida pela emissora, youtube e
redes sociais. O espetáculo tem previsão de durar entre duas e duas horas e
meia.

Tribuna do Samba no feriado da Proclamação
Quer uma boa pedida para este feriado de 15 de novembro? O projeto
Tribuna do Samba Conexão Virtual é
uma boa opção para curtir um samba
de qualidade com esse evento que já
faz parte do calendário cultural do
bairro da Madre Deus. Uma edição especial será realizada em formato virtual, às 18h, no Conselho Cultural da
Madre Deus e transmitida ao vivo pelo perﬁl do Facebook do grupo Madrilenus.
Mais uma vez, por força das restrições impostas pela pandemia de Covid-19, o projeto, assim como tantos
outros relacionados à cultura, não pode ainda ser realizado, como era de
costume, presencialmente, no segundo domingo de cada mês.
Assim, o projeto selecionado via
Lei Federal nº 14.017/2020 (Aldir
Blanc), vai trazer sambas brasileiros e
maranhenses, e composições de
grande sucesso interpretadas pelos
artistas Adão Camilo, Boscotô, Neguinho Maravilha, Fernando Macaé e Dinho Berg.
A última realização do Tribuna do
Samba de forma presencial foi em dezembro de 2019, quando reuniu centenas de pessoas na Madre Deus.

O TRIBUNA ACONTECE HÁ 9 ANOS, COM PARTICIPAÇÃO DE ILUSTRES INTÉRPRETES
O Tribuna acontece há 9 anos, e já
teve as participações de vários ilustres
intérpretes como: Seu Inácio da MD,
Prof. Carlão, Gisele Padilha, Andrea
Frazão, Serrinha do Maranhão, Patativa, Gogó de Ouro, Eraldo, Wilson Ilha,
Carlindo Filho, Chico Chinês, Cilos
Braw, Doda, Albimar, David Brasil,
Dona Zélia, Dona Fátima, Anderson
Feijoada, Quirino, Cauê Veloso, Fellipphe Sapuca, Jr. Bracinho, Vicente

“Marighella” propõe
resgate de nome
escondido na história
brasileira
JORDHAM MORAES
Especial para O Imparcial
Baseado na biograﬁa escrita pelo jornalista Mário
Magalhães, Wagner Moura estreia como diretor de um
longa-metragem e apresenta um recorte dos últimos
anos de vida do revolucionário, escritor e político Carlos
Marighella.
Vale destacar que toda obra artística é uma representação que pode ser vista a partir de parâmetros históricos e políticos, sendo assim, deve ser encarada dentro
de seu contexto de produção e distribuição. Um ﬁlme
que pretende abordar a história de uma ﬁgura importante do passado acaba falando também sobre as motivações do presente para sua produção. Nesse sentido, a
arte pode ser entendida como um atestado, uma aﬁrmação sobre como o diretor interpreta e se coloca diante do
seu momento histórico.
Dito isso, “Marighella” busca resgatar o nome de um
líder político que foi amaldiçoado por muito tempo no
Brasil. A escolha de Seu Jorge para retratar o protagonista reforça isso, pois se trata de uma aﬁrmação sobre
pontos importantes da vida de Marighella, como sua
vertente poética e sua negritude.

Para isto, Wagner Moura propõe uma encenação que
não gloriﬁca a violência, mas a expõe com crueza. O ﬁlme estabelece um olhar tenso que evidencia as consequências trágicas da violência ditatorial por meio do
uso de câmera na mão e planos-sequência. A cinematograﬁa é ágil, com constante movimentação de câmera, e
foca na ﬁgura do protagonista para expressar sua constante perseguição.
A obra faz um recorte temporal que potencializa a urgência do relato e busca um forte apelo popular. Sua trama pretende povoar o imaginário das pessoas (Tropa de
Elite, de 2007, é uma inspiração clara) e reﬂete a sua
ideia central: a revolução armada surge para recobrar
um espírito patriótico e alcançar as pessoas, pois estas
ideias estavam sendo contidas pela repressão militar.
Para viabilizar suas intenções, o diretor carrega a mão
no vilão caricato (facilmente identiﬁcável como uma
síntese de ﬁguras reacionárias e repressoras) vivido por
Bruno Gagliasso, o delegado “Lúcio”, que pode até ser
visto como deslocado da trama, por se afastar tanto do
tom utilizado no ﬁlme. Sua presença reforça um maniqueísmo que favorece a narrativa heróica para “Marighella”, mas enfraquece interpretações mais aprofundadas. Este tipo de artifício foca em questões individuais e relega a segundo plano questões estruturais, como
a organização repressiva do governo e os aliados de Marighella.
Ainda que apresente muitos elementos convencionais em cinebiograﬁas (excesso de didatismo, momentos de exaltação melodramática, falta de contextualização), a escolha por um recorte temporal curto e potente
foge do erro que é a tentativa de aprisionar a complexidade de ﬁguras históricas em pequenos relatos sobre
passagens marcantes de sua vida.

Melo, Alessandra Loba, Thais Macedo,
Toninho Gerais e Cyganarei da Mangueira. E ainda os solistas e multi-instrumentistas maranhenses: Zé Luís
do Sax, João Neto da Flauta, Wendel
Cosme do Cavaco, Robertinho Chinês
do Bandolim e Pedrinho do Acordeon.
A gravação será reapresentada ao
público, posteriormente pelo canal
no Youtube do Conjunto Madrilenus.

ESPETÁCULOS

Pequena Companhia de Teatro em Imperatriz
A Pequena Companhia de Teatro
promoverá entre os dias 19 e 28 de novembro a VI Semana Imperatrizense
de Teatro que, repetindo o formato do
ano passado, será online no canal da
Companhia de Teatro no YouTube,
sempre a partir das 19h.
Foram selecionados 10 trabalhos
para compor a programação da Mostra. A programação completa e detalhada pode ser acompanhada através
das publicações nas páginas da Pequena Companhia de Teatro nas redes sociais Facebook e Instagram.

O ﬁlme tem um ritmo enérgico, mas seu texto carrega
um alto grau de didatismo, o que diminui o interesse em
alguns diálogos e enfraquece a experiência. Os personagens proferem falas de efeito que são cansativas e pouco
inspiradas, um ponto negativo que acaba sendo recorrente em histórias que se prestam à exaltação de ﬁguras.
Neste ponto, Seu Jorge é um destaque ao dar vida ao papel do revolucionário, variando bem entre o líder carismático e homem preocupado com as pessoas que o cercam. Entretanto, ﬁca difícil entender quem é Marighella
de fato. Seus pensamentos e projetos não são representados de forma clara. Sua luta parece muito mais idealista que planejada, focada apenas na ﬁgura cativante do
seu líder, mas sem uma conjuntura maior. Muito se fala
sobre ele, sua importância é frequentemente reiterada,
mas sua atuação ﬁca muito presa a monólogos didáticos
e burocráticos.
Em suma, o ﬁlme concretiza bem a sua ideia de resgate e coloca em voga questões como a circulação de ideias contestatórias e a preservação de direitos democráticos. Deste modo, entende-se que suas principais reivindicações foram bem atendidas.

GERAL
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EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 353/2021 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 157.627/2021 – EMSERH
OBJETO: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Saúde em Oftalmologia,
para ambulatório e execução dos exames de mapeamento de retina, retinografia colorida binocular,
tonometria e cirurgias, incluindo o fornecimento dos materiais de insumos, equipamentos (em comodato)
e manutenção dos mesmos, em atendimento a demanda da Policlínica do Pam Diamante.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO
STATUS DA LICITAÇÃO: FICA ADIADA ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO, em virtude de solicitação
da Gerência de Gestão Hospitalar de reanálise da demanda.
Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br.)
Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes- e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH, localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25,
Bairro do Calhau, São Luís/MA no horário de 8h as 12h e das 14h às 18h de segunda a sexta, pelos
e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou igor.rochacsl@gmail.com ou pelo telefone (98) 3235-7333.
São Luís (MA), 10 de novembro de 2021
Igor Manoel Sousa Rocha
Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 358/2021 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 185.184/2021 – EMSERH

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO
DA AGÊNCIA DA CAIXA, EM AÇAILÂNDIA, MA
A Caixa Econômica Federal torna público sua pesquisa de mercado para compor estudos
quanto à viabilidade na locação de imóvel pronto, em obra ou a construir, localizado da Rua
Castelo Branco – Centro, até a Rua Duque de Caxias – Centro; OU da Rua Duque de Caxias –
Centro, até a Rua São Luís – Centro; OU da Rua São Luís – Centro, até a Rua Rio de Janeiro
– Centro; OU da Rua Rio de Janeiro – Centro, até a Rua Castelo Branco – Centro; no município
e UF, Açailândia – MA. O imóvel deve possuir documentação regularizada junto aos órgãos
públicos, ter idade aparente de até 10 anos, possuir área de, aproximadamente, 1008m², com
pé direito mínimo de 3,5m, preferencialmente em um único pavimento (térreo), com vão interno
livre de colunas. Deverá possuir sanitários e área de estacionamento, conforme exigências
da Prefeitura local. No caso de imóvel a construir, a construção deverá obedecer a todas as
normas e legislação aplicáveis. Os interessados devem encaminhar carta de manifestação de
interesse na possível locação e indicação do imóvel, contendo: 1) Endereço completo do imóvel,
área construída em m² e dados para contato do imóvel, assinada; 2) Registro Geral de Imóveis
(RGI) em nome do proponente; 3) Fotos do imóvel; 4) Planta baixa com área (se houver). Os
documentos devem ser enviados através do e-mail ceogi04@caixa.gov.br (tamanho máximo
10Mb) e os documentos originais entregues no endereço: Rua das Marrecas, no 20 – 12o Andar
– Torre 3 – Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20.031-120 ou em qualquer Agência da CAIXA,
destinado à CEOGI. Esclarecemos que a pesquisa de mercado ficará aberta ao recebimento
das ofertas de imóveis até que se torne público o seu encerramento.

São Luís (MA), 10 de novembro de 2021
Vinicius Boueres Diogo Fontes
Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 392/2021-CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 170.681/2021 - EMSERH
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços Contínuos de Nutrição e
Alimentação Hospitalar, visando o fornecimento de dietas gerais e específicas destinadas à pacientes
(adultos e infantis) e acompanhantes legalmente instituídos, além de refeições para funcionários
autorizados, assegurando uma alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas,
englobando a operacionalização e desenvolvimento de todas as atividades de produção e distribuição,
para atender as necessidades da unidade de Saúde Hospital Aquiles Lisboa, administrada pela
EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.
DATA DA ABERTURA: às 8h30 do dia 10/12/2021, horário de Brasília/DF.
ID nº [907208]
Local de Realização: Sistema Licitações-e: www.licitacoes-e.com.br.
Edital e demais informações estão disponíveis no site da EMSERH (www.emserh.ma.gov.br).
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH, localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25,
e/ou
Bairro
do
Calhau,
São
Luís/MA,
pelos
e-mails
csl@emserh.ma.gov.br
amaral.neto@emserh.ma.gov.br, ou pelo Telefone (98) 3235-7333.
São Luís (MA), 10 de novembro de 2021
Francisco Assis do Amaral Neto
Agente de Licitação da EMSERH

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 004/2021. O Município de Esperantinópolis através
da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento/Fundo Municipal de Saúde, pessoa jurídica de direito
público, com sede à Rua Claudio Carneiro, S/N – Centro – Esperantinópolis/MA, representado neste
ato pelo Secretário Municipal de Saúde, senhor Joelson Ribeiro Bezerra, torna público que fica aberto
no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 20221 o CREDENCIAMENTO DE
CLÍNICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM
(ultrassom, tomografia, endoscopia, ecocardiograma) E EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO
COM A TABELA SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. A sessão pública para o julgamento dos envelopes contendo a Documentação dos interessados em participar DESTE CREDENCIAMENTO será
realizada no dia 16 de novembro de 2021 às 10:00 horas na sala da Comissão Permanente de Licitação,
na Rua 03 de agosto, nº 31, Centro, Esperantinópolis – MA. BASE LEGAL: Lei Federal nº. 8.666/93,
com as alterações introduzidas pelas Leis nº. 8.883/94, nº. 9.032/95, nº. 9.648/98 e nº. 9.854. O Edital e
seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação,
na Rua 03 de agosto, nº 31, Centro, Esperantinópolis – MA, horário de 08:00 às 12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço, (99) 98853-8649 e através do E-mail: cplesperantinopolis@
gmail.com. ou na página www.esperantinopolis.ma.gov.br. Esperantinópolis - MA, 04 de novembro
de 2021. Joelson Ribeiro Bezerra Secretário Municipal de Saúde e Saneamento Portaria 008/2021.

São Luís - MA, 11 de novembro de 2021
MARCOS MENDES DE LUCENA
Pregoeiro da SES/MA.

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

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

São Luís (MA), 10 de novembro de 2021
Igor Manoel Sousa Rocha
Agente de Licitação da EMSERH

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a Aquisição de Insumos utilizados no Banco
de Sangue de Cordão Umbilical e de Placenta do Estado do Maranhão (BSCUP-MA) para uso no
Analisador Contador Digital de Células da marca MINDRAY (MINDRAY Série BC 3000 - Sistema
Fechado).
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.
DATA DA SESSÃO: 29/11/2021, às 9h, horário de Brasília.
Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br.)
Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH, localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25,
Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos
e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou vinicius.licitacao.emserh@gmail.ma.gov.br ou pelo telefone
(98) 3235-7333.

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços DE AGENCIAMENTO DE
VIAGENS para fornecimento de passagens aéreas e serviços correlatos, respeitando condições,
quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Edital, compreendendo para a prestação dos
serviços, a reserva, emissão, remarcação, reembolso e cancelamento, de acordo com as normas da
Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, conforme especificação e condições gerais de execução
contidas no Termo de Referência (Anexo I) do Edital; Abertura: 30/11/2021 às 10h (horário de Brasília);
Local: Site do Portal de Compras do Governo Federal (https://www.gov.br/compras/pt-br/).
Informações: Comissão Setorial Permanente de Licitação – CSL, localizado na Av. Professor Carlos
Cunha, s/n, Jaracaty, São Luís/MA. CEP: 65.076-820. E-mail: csl@saude.ma.gov.br. Fones: (98)
3198-5558 e 3198-5559.

AVISO DE VENDA

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Saúde para atender a
demanda do Hospital de Pedreiras, administrada pela EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO.
STATUS DA LICITAÇÃO: FICA ADIADA ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO, em virtude de solicitação
da Gerência de Gestão Hospitalar de reanálise da demanda.
Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br.)
Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes- e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH, localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25,
Bairro do Calhau, São Luís/MA no horário de 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos
e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou igor.rochacsl@gmail.com ou pelo telefone (98) 3235-7333.

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 390/2021 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124.904/2021 – EMSERH

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2021
PROCESSO Nº 143237/2021/SES

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE.058/2021 (SRP). O Município de Esperantinópolis, Poder Executivo, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento,
torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicado fará realizar
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço por item, tendo
por objeto a seleção de empresa visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual prestação
dos serviços de manutenção, limpeza física, higienização e desinfecção de poços, e prestação de serviços de rebobinamento de motores e reparos de bombas, visando atender ás necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde e Saneamento, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo
I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520, de 2002, Decreto
nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, à
Lei Complementar nº 123, de 2006 e Lei 147, de 2014 e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993 e as
condições do Edital a realizar-se às 10:00 (dez) horas do dia 26 de novembro de 2021. O Edital e seus
anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na
Rua 03 de agosto, nº 31, Centro, Esperantinópolis – MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimento adicional no mesmo endereço,
telefone: (99) 98853-8649 e através do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com. ou na página www.
esperantinopolis.ma.gov.br. Esperantinópolis - MA, 04 de novembro de 2021. Joelson Ribeiro Bezerra
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento Portaria 008/2021.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE.059/2021. O Município de Esperantinópolis, Poder Executivo, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, torna público para conhecimento dos interessados que
na data, horário e local indicado fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço por item, tendo por objeto a seleção de proposta mais vantajosa para
aquisição de unidade móvel de Saúde (Ambulância Tipo A- Simples remoção, tipo pick-up, 4x4), de
interesse da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento do Município de Esperantinópolis/ MA,
em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado
e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520, de 2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de
2019, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de
2006 e Lei 147, de 2014 e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993 e as condições do Edital a realizar-se às 14:00 (catorze) horas do dia 26 de novembro de 2021. O Edital e seus anexos encontram-se à
disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Rua 03 de agosto, nº 31,
Centro, Esperantinópolis – MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimento adicional no mesmo endereço, telefone: (99) 98853-8649
e através do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com. ou na página www.esperantinopolis.ma.gov.br.
Esperantinópolis - MA, 04 de novembro de 2021. Joelson Ribeiro Bezerra Secretário Municipal de
Saúde e Saneamento Portaria 008/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021. A Prefeitura Municipal de Icatu/
MA, através da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, sob o Regime de empreitada por preço
global, objetivando: contratação de pessoa jurídica especializada para a realização de recuperação
de estradas vicinais no Município de Icatu/MA, proveniente do CV nº 8.320.00/2020 CODEVASF.
ABERTURA: 01 de dezembro de 2021, às 08h00min (oito horas), Sala de sessões da Comissão de
Licitações localizada na Rua Coronel Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA, sendo presidida pelo
Presidente da Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos
podem ser consultados gratuitamente no prédio da Prefeitura onde funciona a Comissão Permanente de Licitação ou pelo site www.icatu.ma.gov.br e ser adquiridos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito exclusivamente através de documento de Arrecadação
Municipal (DAM), Rua Coronel Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA, e demais informações no
e-mail cplicatulicitacao@gmail.com. Icatu/MA, 11 de novembro de 2021. Denilson Odilon Fonsêca
Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA N°. 005/2021. O Município de Esperantinópolis - MA através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, pessoa jurídica de direito
público, com sede à Rua Jefferson Moreira, 403, inscrita no CNPJ 06.376.669/0001-69, representada
neste ato pela Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer, senhora SIMONE VARGAS CARNEIRO DE LIMA, no uso de suas prerrogativas legais, e considerando o disposto no art. 14 § 1°,
da Lei 11.947/2009 e na Resolução/CD/FNDE n° 26/2013, atualizada pela Resolução CD/FNDE n°
04, de 2 de abril de 2015, vem realizar Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, nas unidades da rede municipal de ensino para atender as necessidades
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. ENTREGA DOS ENVELOPES: de 16/11/202X
à 15/12/202X na sala da Comissão Permanente de Licitação. ABERTURA DOS ENVELOPES:
16 de dezembro de 2021 às 14:00 (quatorze) horas na sala da Comissão Permanente de Licitação. O
Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de
Licitação, na Rua 03 de agosto, nº 31, Centro, Esperantinópolis – MA, horário de 08:00 às 12:00 horas.
Esclarecimento adicional no mesmo endereço, telefone: (99) 98853-8649 e através do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com.ou na página www.esperantinopolis.ma.gov.br. Esperantinópolis - MA, 04
de novembro de 2021. Simone Vargas Carneiro de Lima Secretária Municipal de Educação, Esporte
e Lazer Portaria 102/2021.

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE
DATA 1º LEILÃO 30/11/21 ÀS 10H00 - DATA 2º LEILÃO 02/12/21 ÀS 10H00

Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro Oficial 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 Oficial JUCEMA nº 12/96 e JUCESP nº 1086

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021, PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 101.30.09/2021 - PMR/CPL. O MUNICIPIO DE RIACHÃO-MA,
Estado do Maranhão, através da Prefeitura Municipal, torna público que fará licitação
na modalidade TOMADA DE PREÇO, na forma de Execução Indireta sob regime de
empreitada por Preço Global. OBJETO: Contratação de empresa especializada
em prestação de serviços profissionais para elaboração de projetos, análises
e estudos de engenharia e arquitetura, assessoria e consultoria na elaboração
e acompanhamento técnico de pré-projetos, planos de trabalho, visando
acompanhamento de convênio federais e estaduais. ABERTURA: 02 de dezembro
2021 às 08h00min. Os interessados poderão adquirir gratuitamente o Edital e seus
Anexos, no sitio eletrônico www.riachao.ma.gov.br , ou mediante requerimento no
e-mail: cplriachao.ma@gmail.com. E outras informações pelo telefone (99) 35310180 das 9:00 às 12:00 h. Base Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. Riachão
- MA. 10 de novembro de 2021. Tiago Pereira Costa. Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - CEP 65.850-000
CNPJ nº 06.140.818/0001-96
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021
O Município de Mirador, no Estado do Maranhão, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico no dia 26/11/2021, às 09:00 horas, horário local, objetivando o registro de preço
para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de material de consumo
do tipo água mineral (galões de 20L, copo de 200ml e garrafinhas de 500ml – não será permitida da adesão
da ata decorrente deste pregão).
O presente Edital estará à disposição dos interessados no endereço eletrônico https://www.comprasmirador.
com.br/, podendo ainda ser gratuitamente solicitado e adquirido por meio do e-mail cplmirador2021@gmail.
com, no período de segunda-feira à sexta-feira, das 08:00h às 18:00h.
Mirador/MA, 11 de novembro de 2021.
DEUSEVAN PEREIRA DE BRITTO
Pregoeiro
Portaria Nº 009B/2021

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

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

VIDA

oimparcial.com.br

Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br
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Proclamação da República

A história do dia 15
de novembro de 1889
ARTHUR EVERTON
Especial para O Imparcial

N

o dia 15 de novembro de 1889, o Brasil declarava-se República – este evento ocorreu com a
mobilização do Exército e de republicanos civis contra a monarquia instalada em 1822. A
partir desde golpe, a família real foi expulsa e a República foi instaurada no Brasil. “Do ponto de vista político,
mudou-se o regime. Institui-se uma República que se
iniciou de forma muito precária democraticamente e da
ótica da participação popular. Baste elitista. Inicialmente, controlada pelos militares. Importante lembrar que a
nossa República derrubou a Monarquia por meio de um
Golpe militar. Do ponto de vista social, não houve avanço algum. Até hoje, nossa República tem muitos problemas e deixa a desejar”, disse Euges Lima, professor, historiador e presidente do Instituto Histórico e Geográﬁco
do Maranhão (IHGM) sobre que mudou na transição da
Monarquia para República.

da República, que ocorreu no dia 15 de novembro de quia. Foi o primeiro presidente da República.
Marechal Floriano Peixoto
1889, sendo somente oﬁcializada no dia 19 de novembro como nossa bandeira, por isso comemoramos o Dia
da Bandeira neste dia. O desenho da bandeira atual foi
feito por Décio Vilares, que teve como inspiração a bandeira do Império, que já trazia o verde e amarelo
Antes, a bandeira era semelhante com a dos Estados
Unidos da América, apresentando listra verdes e amarelas no lugar das vermelhas e brancas que simbolizam o
país norte-americano, sendo assim resolveram mudar
por orientação dos governantes brasileiros que não
queriam ter sua imagem ligada ao governo americano.
Composta por um retângulo verde (simbolizando as
matas), um losango amarelo (simbolizando as riquezas), círculo azul (simbolizando os céus e os rios) e uma
faixa branca (simbolizando a paz), a bandeira também
tem em seu centro 27 estrelas que representam o Distrito Federal e os estados que compõe o Brasil, além disso
dentro do circulo possui a seguinte frase “Ordem e Progresso”, inspirada nas ideias positivistas de Augusto
Comte que pregava a experiência como base do conhecimento.

Hino da Proclamação da República
Encarregado da segurança do primeiro-ministro e
aliado de D. Pedro II, o Visconde de Ouro Preto, acabou
recusando a atirar nos rebeldes que pediam a República.
Foi escolhido para ser vice Deodoro, assumiu a Presidência em 1891, com a renúncia do presidente.
Ruy Barbosa

“Do ponto de vista político, mudouse o regime. Institui-se uma
República que se iniciou de forma
muito precária democraticamente e
da ótica da participação popular.
Baste elitista. Inicialmente,
controlada pelos militares.
Importante lembrar que a nossa
República derrubou a Monarquia
por meio de um Golpe militar
O dia da Proclamação da República é considerado feriado nacional por determinação legislativa. Em 14 de
janeiro de 1890, foi emitida a primeira lei reconhecendo
o dia como feriado, para assim ter um dia celebrar a pátria brasileira. Atualmente o dia em questão é considerado feriado por causa de uma lei mais recente. Em dezembro de 2002, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, foi aprovada pela lei n° 10.607, que cita todos os feriados nacionais do Brasil.
Os protestos que a oposição ao presidente Jair Bolsonaro pretendia realizar nesta data muito diﬁcilmente irá
acontecer. A manifestação está programada desde antes
os atos do dia 2 de outubro, mas algumas entidades de
esquerda começam a reavaliar sua participação. O principal motivo é a proximidade com o dia 20 de novembro,
quando ocorrem manifestações em todo o país em decorrência do Dia Nacional da Consciência Negra.

Composta em 1980, pelo jornalista e escritor Medeiros e Albuquerque e pelo compositor e maestro Leopoldo Miguez, a obra foi a vencedora de um concurso para
eleger o hino oﬁcial do Brasil republicano.
Por possuir letras rebuscadas e ufanistas (orgulho
exagerado), a composição foi preterida e deixou de ser
oﬁcializada como Hino Nacional. Mas em janeiro de
1890, de acordo com o decreto, tornou-se o Hino Nacional da Proclamação da República. Até a década de 70 século passado, acabou caindo no esquecimento. Hoje, raramente é tocado em solenidades oﬁciais.
No entanto, este hino nacional retrata o desejo das
pessoas por liberdade e seu desejo de estabelecer uma
forma de governo que garanta mais liberdade e democracia e menos autoritarismo. O Brasil clamava por um
sistema de governo que permita ao país progredir e
avançar nas questões políticas, econômicas e sociais.

Personalidades importantes

Escolhido para ser ministro da Fazenda, por indicação de Deodoro da Fonseca, o grande intelectual tinha
como missão modernizar a economia brasileira. Renuncio em 1891, entretanto, com a inﬂação nas alturas em
decorrência da bolha especulativa (situação na qual o
valor de um ativo se desvia fortemente do valor correspondente desse mesmo ativo), criada por Ruy Barbosa.
D. Pedro II

Defensor da Monarquia, sempre declarou ser amigo e
ﬁel ao imperador D. Pedro II. Somente dias antes da proclamação que Deodoro passou para o outro lado, após
receber os republicanos Benjamin Constant e Quintino
Bocaiuva em sua casa, acabou sendo convencido de que
o gabinete comandado pelo visconde de Ouro Preto, ministro de D. Pedro II, que pretendia reduzir gradativamente o poder do Exército e da Marinha, contrariado
com essa informação, decidiu-se a derrubar a monar-

Segundo e último imperador do Brasil, foi derrubado
pelo Golpe Militar (cheﬁado pelo Marechal Deodoro da
Fonseca) que proclamou a República em 15 de novembro de 1889. Dois dias após a Proclamação da República,
com o banimento da família real, partiu para o exilio na
França, onde morreu aos 66 anos.

Marechal Deodoro da Fonseca

Bandeira do Brasil

A atual bandeira do Brasil é resultado da Proclamação
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MARANHÃO

TEMPERATURA

Especialista explica
o alto calor na Ilha

Taxadeocupaçãohoteleira
noferiadopassade80%

Os meses de outubro e novembro são considerado meses de pré-estação de chuvas e
nos próximos meses os ludovicenses enfrentarão o período mais chuvoso
ARTHUR EVERTON
Especial para O Imparcial

A

cada dia a população ludovicense vem sofrendo com as
altas temperaturas, embora
nos últimos dias tenha ﬁcado
com o tempo nublado e chuvas isoladas, segundo o meteorologista Gunter
de Azevedo, estamos passando por
um período de estação seca e com alta
radiação solar, comum no mês de novembro.

“O fato de estarmos atravessando
um período bastante quente, principalmente no setor norte do estado, é
porque estamos durante a estação seca – que ocorrem durante os meses de
agosto a novembro. Nesse período
tem bastante radiação solar chegando
à superfície devido à baixa nebulosidade, e consequentemente parte dessa energia de calor sensível aquece a
atmosfera próximo a superfície fazendo com que a temperatura do ar aumente”, disse Gunter de Azevedo,
chefe do Laboratório de Meteorologia
da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) sobre o motivo de São
Luís está com elevadas temperaturas.
Juntamente com o forte calor que
sentimos durante o ﬁm do mês de outubro e início de novembro, tivemos
alguns períodos nublados e com algumas chuvas, que vem se apresentando na capital.
Segundo Gunter, os meses de outubro e novembro são considerado meses de pré-estação de chuvas e nos
próximos meses os ludovicenses enfrentarão o período mais chuvoso.
“O período mais chuvoso em São
Luís acontece geralmente são em meses de fevereiro a maio, entretanto os
meses de dezembro e janeiro são considerado os meses de transição, que
acontecem as primeiras chuvas em
anos normais, é o que se espera que
aconteça pois na pré-estação (outubro e novembro) já aconteceram algumas chuvas, então elas devem ir se
intensiﬁcando principalmente em janeiro”, disse Gunter de Azevedo, sobre quando começa o período chuvoso em São Luís.

A PREVISÃO PARA A CAPITAL SÃO LUÍS É DE 63% DE OCUPAÇÃO

O fato de estarmos
atravessando um
período bastante quente,
principalmente no setor
norte do estado
Dicas para se refrescar

• Adicione água em sua vida
• Evite a ingestão de bebidas alcoólicas e café
• Use roupas leves e relaxadas
• Abra as janelas durantes a noite
• Desligue todas as fontes de calor
• Preﬁra refeições leves (frutas e verduras)
• Banhe quantas vezes achar necessário

JUSTIÇA

Empresa é condenada por transporte irregular
Uma das maiores empresas de alimentos do mundo, a BRF, fruto da fusão entre Sadia e Perdigão, foi alvo de
uma ação civil ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho no Maranhão
(MPT-MA), em razão do recrutamento e transporte irregular de trabalhadores maranhenses para atuarem em
Mato Grosso.
A condenação em 1º grau foi conﬁrmada pelo Tribunal Regional do
Trabalho da 16ª Região (TRT-16), que
determinou o pagamento de R$ 100
mil em dano moral coletivo.De acordo com o procurador-chefe do MPTMA, Luciano Aragão Santos, responsável pelas investigações, a BRF contratou centenas de trabalhadores no
Maranhão, entre os anos de 2013 e
2014, para trabalhar em seu estabelecimento no Município de Nova Mutum (MT).
“No entanto, a empresa deixou de
providenciar a emissão das Certidões
Declaratórias de Transporte de Trabalhadores (CDTT), fato por ela mesma
admitido ao adotar uma linha de defesa baseada na suposta correção da
irregularidade a partir do ano de
2015”, explica ele.
Segundo a Instrução Normativa nº
90/2011 do Ministério do Trabalho,
que trata do recrutamento de trabalhadores urbanos e o seu transporte
para localidade diversa de sua origem,
a emissão de CDTT é obrigatória. No
entanto, as investigações do MPT-MA
comprovaram a conduta omissiva da
empresa de alimentos.
Em sessão ordinária, os desembargadores da 1ª Turma do TRT-16 José
Evandro de Souza, Márcia Andrea Farias da Silva (relatora) e Solange Cristina Passos de Castro acolheram o recurso do MPT-MA que pedia o dano
moral coletivo. “Considerando a função socioeconômica e produtiva do

reclamado; a necessidade da Justiça
de coibir práticas de aliciamento de
trabalhadores, bem como o caráter
pedagógico da sanção, sou pela ﬁxação de indenização por dano moral
coletivo no valor de R$ 100 mil”, avaliou a desembargadora relatora Márcia
Andrea Farias da Silva.

Segundo levantamento da Secretaria de Estado do
Turismo (Setur), por meio do Observatório do Turismo
do Maranhão, o polo Lençóis e Delta já desponta com
taxa de ocupação na casa dos 83,6% de ocupação na região do Polo Lençóis e Delta para o feriado de 15 de novembro.
Já a previsão para a capital São Luís é de 63%. Os números deverão aumentar nos próximos dias com novas
vendas realizadas no balcão dos meios de hospedagem
do estado.
O governador do Maranhão, Flávio Dino, anunciou
em entrevista coletiva, na última quinta-feira (11), o uso
opcional de máscara em ambientes fechados em cidades com 70% da população vacinada com duas doses ou
dose única contra a Covid-19. Condição que já é atendida pelas cidades do Polo Lençóis e Delta.
O decreto que autoriza a medida foi publicado na
quinta-feira. Flávio Dino explicou a decisão foi tomada
após uma reunião com médicos infectologistas, com
base nos números da pandemia e da vacinação contra o
novo coronavírus no Maranhão.

ALIMENTAÇÃO

Mitos e verdades sobre
o consumo do trigo

rida em 2020 pelo juiz substituto da
Vara do Trabalho de Bacabal, Luznard
de Sá Cardoso.

Considerando a função
socioeconômica e
produtiva do reclamado;
a necessidade da Justiça
de coibir práticas de
aliciamento de
trabalhadores, bem
como o caráter

No entanto, a empresa
deixou de providenciar a
emissão das Certidões

pedagógico da sanção
Sobre a BRF

Declaratórias de
Transporte de
Trabalhadores (CDTT)
Vale ressaltar que o TRT-16 também
conﬁrmou, no acórdão, a condenação
em primeira instância no que tange o
cumprimento, pela BRF, da obrigação
de comunicar o transporte de trabalhadores contratados em qualquer
atividade econômica urbana, recrutados para trabalhar em localidade diversa da sua origem, sob pena de multa de cinco mil reais, multiplicado pelo número de afetados pela conduta
irregular. A sentença havia sido profe-

A BRF é uma multinacional brasileira do ramo alimentício, fruto da fusão entre Sadia e Perdigão. Ela é uma
das maiores empresas globais de alimentos, está presente em 117 países e
possui mais de 100 mil trabalhadores.

“O TRIGO É UM CEREAL RICO EM CARBOIDRATO”.
Comum em receitas milenares, o trigo está presente
em uma série de alimentos e tem um dia para chamar de
seu, nesta semana foi comemorado o Dia do Trigo (10 de
novembro).zsz
Durante o isolamento social diversas pessoas se
aventuraram na cozinha, e produções de pães e tortas se
tornaram um passatempo em muitos lares.
Esse fato é comprovado pelos dados da Associação
Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães e Bolos Industrializados (ABIMAPI), que
apontam que o aumento no consumo alavancou em
15% a demanda por trigo no Brasil durante a pandemia.
Apontado como um dos vilões das dietas nutricionais, o trigo tem seus benefícios e deve estar presente na
alimentação diária, é o que informa a professora de Nutrição da Faculdade Pitágoras, Rayana Silva de Almeida.
“O trigo é um cereal rico em carboidrato. Os alimentos a
base de trigo são nossas principais fontes de energia,
atuando na prevenção de diversas doenças e fornecendo vitaminas e minerais essenciais para o bom funcionamento do organismo”, pontua. O trigo é um cereal rico em carboidrato. Os alimentos a base de trigo são nossas principais fontes de energia.
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VÔLEI

PELA PERMANÊNCIA

Sampaio encara o
Náutico nos Aflitos

Copa da Primavera
começa com três jogos

Com a permanência na Série B praticamente garantida, o Tricolor leva muito a sério
esta noite diante do Timbu. A intenção é pontuar para subir mais na classificação geral
NERES PINTO
ESTE ANO SÃO 7 EQUIPES NO MASCULINO E 6 NO FEMININO.

B

astante motivado depois da
vitória por 3 a 0 sobre o Vila
Nova-GO, na noite da última
quinta-feira (11), o Sampaio
Corrêa encara o Náutico na noite desta segunda-feira (15), no Estádio dos
Aﬂitos, em Recife-PE, a partir das 18h,
pela rodada 36 da Série B do Campeonato Brasileiro.
Com a permanência na competição de 2022 praticamente garantida, o
Tricolor, mesmo assim, leva muito a
sério esta noite diante do Timbu. A intenção é pontuar para subir mais na
classiﬁcação geral.
O representante do Maranhão terminou a última rodada (36) em 10º lugar, com 46 pontos, e uma vitória esta
noite poderá deixá-lo na oitava posição, com 49, desde que o Vasco da Gama, que tem igual pontuação não saia
vencedor na partida que terá diante
do Vila Nova-GO, em Goiânia, também às 18h. Hoje, o Sampaio tem 12
vitórias e o Vasco 13. O saldo de gols
dos vascaínos é de 6 gols negativos,
enquanto os bolivianos têm 1 positivo.
No confronto com o Vila (44 pontos), mesmo que o time colorado goiano vença, o Vasco não ultrapassará
os bolivianos em qualquer situação,
pois o Sampaio também tem maior
número de vitórias: 12 contra 10.
O Náutico já festejou a permanência na Série B, com 49 pontos. Assim,
ao contrário das rodadas anteriores,
não entrará em campo com tanta motivação, pois também já não terá mais
chances de subir para a divisão de elite do futebol nacional em 2022.
Assim, o confronto vale mais pela

SAMPAIO VENCEU O NÁUTICO POR 2 X 0 NO PRIMEIRO TURNO NO ESTÁDIO CASTELÃO.
rivalidade existente entre as duas
equipes do futebol nordestino.
Na partida desta noite, o Sampaio
Corrêa não terá o atacante Jean Silva,
punido pelo terceiro cartão amarelo
no jogo anterior.
Satisfeito com o rendimento da
equipe, o técnico João Brigatti deixou
São Luís, no entanto, sem indicar
quais as possíveis mudanças.
O time pode começar com Luiz Daniel; Maurício, Alan Godói, Nilson Júnior e Éder Lima; Betinho, Ferreira e
Léo Artur; Pimentinha, Ciel e Roney.
O Náutico, que empatou sua última
partida em Aracaju, dia 9 deste mês,
foi este: Anderson; Thassio, Rafael Ribeiro, Camutanga e Guilherme Nunes
(Luan); Djavan (Juninho Carpina),
Rhaldney e Matheus Jesus (Luiz Henrique); Jaílson (Giovanny), Vinícius e
Álvaro (Paiva). O técnico é Hélio dos

Anjos.

Retrospecto

Na última vez em que Náutico e
Sampaio se enfrentaram, no Castelão,
pela 12ª rodada do primeiro turno da
Segundona 2021 foi no dia 11 de agosto, com vitória dos tricolores por 2 a 0,
gols de Daniel Costa e Pimentinha. Na
ocasião, o Tricolor assumiu o terceiro
lugar na competição.

Arbitragem

Todo o trio de arbitragem para partida será do Amazonas. O árbitro será
Ivan da Silva Guimarães Junior, tendo
como assistentes Uesclei Regison Pereira dos Santos e Deborah Cecilia
Cruz Correia. A equipe de vídeo será
de São Paulo: Adriano de Assis Miranda (árbitro de vídeo) e Fabricio Porﬁrio de Moura, assistente de vídeo.

Terá inicio nesta terça-feira (16), no Ginásio da Associação Atlética Banco do Brasil ( AABB), no bairro do Calhau, em São Luís, as disputas da XII edição da Copa Primavera de Voleibol- Troféu Alfredo Menezes, competição que movimenta as principais equipes do Voleibol
Maranhense.
Este ano, a competição contará com a participação de
sete equipes no masculino e 6 no feminino. No masculino brigam pelo titulo, as equipes do Upaon-Açu Vôlei
Futuro, LVIMA, Mais Vôlei, Clube Atlético Futuro, Filhos
de Igor, AAGB Graça Brito e CDB Vôlei. No feminino, a
competição contará com a participação da AABB, Cia do
Vôlei, UFMA, AABB Poderosas, APCEF e Upaon-Açu Vôlei Futuro. “A expectativa é a melhor possível, visto ser a
competição mais esperada na categoria adulto. Com
apoio da AABB e a participação das principais equipes
do voleibol Maranhense, esperamos realizar uma boa
competição”, destacou Telesforo Sousa, coordenador da
competição. Na primeira rodada da competição, serão
realizados três jogos. Pelo torneio feminino, a UFMA enfrenta a AABB Poderosa às 19h e a APCEF joga contra
CIA DO Vôlei às 20h. No masculino, o CDB Vôlei enfrenta o Filhos de Igor às 21h.
A Copa Primavera de Voleibol- Troféu Alfredo Menezes, é uma realização da Associação Atlética Banco do
Brasil, através do presidente Félix Pinto e da coordenadora de vôlei Claudia Garcia, com apoio da Federação
Maranhense de Voleibol (FMV)

Regulamento

As equipes se enfrentam dentro do grupo em partidas
de três sets , classiﬁcando para as duas melhores para a
fase semiﬁnal. Na fase semiﬁnal e ﬁnal, serão disputadas partidas de 5 sets. Na última edição da competição,
realizada em 2019 CVT Vôlei conquistou o titulo na categoria feminino e no masculino, o titulo da competição
ﬁcou com a Faculdade Pitágoras.

RETA FINAL

Fla quer ter Arrascaeta
contra
o
Corinthians
Moto tem contagem regressiva para decisão
PRÉ-COPA DO NORDESTE

O MEIAARRASCAETA ESTÁ EM RETA FINAL DE RECUPERAÇÃO.

Depois de passar mais de quinze
dias se preparando, o Moto segue hoje
para Maceió-AL, onde joga na noite
da próxima quinta-feira, contra o Clube de Regatas Brasil (CRB). O jogo será
decisivo para as pretensões rubro-negras de chegar à fase de grupos da Copa do Nordeste em 2022.
O técnico Marcinho Guerreiro
aproveitou o amistoso disputado em
Matões do Norte para deﬁnir a formação inicial do time. A novidade será a
volta do zagueiro Anderson Cearense,
que atuará ao lado de Weder Silva.
Ambos se recuperaram e formam
uma nova dupla titular. Outro zagueiro reintegrado é Keven, uma das boas
opções para este setor.
Com o retorno de Lucas Hulk, o
treinador motense deﬁniu também o
meio-campo. No ataque não deverá
haver alteração. A provável equipe será esta: João Paulo; Diego Renan, Wéder Silva, Anderson Cearense e Esquerdinha; Hulk, Vander, Cleitinho e

Henrique; Márcio Diogo e Wállace.
Esta formação foi testada em Matões,
no amistoso que o time disputou na
última quarta-feira (10) e demonstrou
muito entrosamento, apesar de ter jogado apenas um tempo.
Marcinho Guerreiro já avisou que
vai administrar o resultado, pois não
dá para desconhecer a vantagem (2 a
1) do primeiro jogo disputado em São
Luís. Todavia, a intenção é não atrair o
CRB para o seu campo (do Moto) durante todo o transcorrer da partida.
Uma das armas do ataque, o veloz atacante Gustavo, autor do gol que resultou na vitória, será mantido no banco,
mas deve entrar no segundo tempo.
Os jogadores viajam estimulados
por uma boa gratiﬁcação prometida
pela diretoria, que está de olho nos
R$1,2 milhão que a competição regional oferecerá pela participação inicial. O bom resultado também valerá a
renovação de contratos de vários atletas e da comissão técnica.

O presidente Yglésio, que assumiu
o cargo na semana passada, está se
movimentando para compor o grupo
de assessores no departamento de futebol. Até momentos antes do fechamento desta edição, o ex-goleiro Rodrigo Ramos continuava sendo o mais
cotado para assumir a gerência de futebol. Tanto o proﬁssional como o dirigente conﬁrmaram o contato inicial.
O Moto também agiliza os contatos
visando o fechamento de parcerias
com empresas (via Lei de Incentivo ao
Esporte) e os governos estadual e municipal, pois no momento se encontra
sem receita capaz de suprir as despesas de ﬁnal do ano. Quando ainda era
candidato, Yglésio fez algumas propostas, mas de imediato teve a resposta de que o assunto só seria tratado após as eleições. Com a oﬁcialização da candidatura de Ribeiro Neto,
as negociações foram interrompidas,
mas agora voltam a ser colocadas na
pauta do presidente. (N.C)

A espera do torcedor do Flamengo está próxima do
ﬁm. Sem entrar em campo com a camisa rubro-negra
desde o dia 3 de outubro e lesionado desde o dia 7,
quando estava com a seleção do Uruguai, Arrascaeta está em reta ﬁnal de recuperação e a comissão técnica planeja utilizá-lo nesta quarta-feira, contra o Corinthians.
O meia já está em transição para parte física e uma programação foi feita para que chegue com ritmo de jogo à
ﬁnal do dia 27.
Arrascaeta passou mais de um mês por conta dos ﬁsioterapeutas para tratar de um estiramento grau 2 na coxa direita. A lesão, que aconteceu no empate sem gols
entre Uruguai e Colômbia, tirou o camisa 14 da data Fifa
de novembro e o Flamengo adotou precaução na recuperação por conta do histórico recente de lesões.
Esta foi a segunda lesão muscular de Arrascaeta no
período de um mês. O meia tinha machucado a coxa esquerda em setembro, na vitória sobre o Palmeiras, e a
proximidade da ﬁnal da Libertadores fez com que o departamento médico se cercasse de cuidados. Desde o
início da semana, o jogador trabalha no Ninho do Urubu
em turnos diferentes dos companheiros e alterna entre
a ﬁsioterapia e a preparação física.
O desejo da comissão técnica é de que Arrascaeta entre em campo em pelo menos duas partidas antes da viagem para o Uruguai. Há chances de ele ser titular já diante do Corinthians, na quarta-feira, no Maracanã, mas
uma reavaliação no início da semana que vem determinará as condições.
Além do Corinthians, Arrascaeta terá ainda os duelos
contra Inter e Grêmio, ambos em Porto Alegre, para ganhar ritmo de jogo visando a ﬁnal em seu país. Flamengo e Palmeiras se enfrentam no sábado, dia 27 de novembro, às 17h, no estádio Centenário, em Montevidéu,
pelo título da Libertadores.

