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Taxa de ocupação hoteleira 
passa de 80% no Maranhão 

neste feriado

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

Veja dicas do que 
fazer neste feriado

Bancas de jornais 
podem se tornar 

patrimônio cultural

Registro empresarial é 
debatido em São Luís

Pela permanência 
Sampaio encara o 

Náutico nos Aflitos

Especialista explica  
clima quente na Ilha

Ato político  marca pré-
candidatura de Edivaldo 

“Marighella” propõe 
resgate de nome escondido 

na história brasileira 

Quer uma boa pedida para este feriado 
de 15 de novembro? Veja algumas atra-
ções 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 ima-
terial do município.   PÁGINA 3

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

DESENVOLVIMENTO

ESPORTE

OPINIÃO | CINEMA CALORÃO

ELEIÇÕES 2022

LAZER E DIVERSÃO CÂMARA DE SÃO LUÍS

PÁGINA 03

JORDHAM MORAES 
Especial para O Imparcial

PÁGINA 09

PÁGINA 03

PÁGINA 05

Juntamente com o forte calor que sentimos du-
rante o fim do mês de outubro e início de novem-
bro, tivemos alguns períodos nublados e com algu-
mas chuvas, que vem se apresentando na capital. 
PÁGINA 8

PÁGINA 7
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Ainda nas primeiras posições, porém, há cidades de poucos habitantes, como Iturama e
Carneirinho (ambas no Triângulo) e Muzambinho (Sul)

Sem fis ca li za ção

R$ 1 BILHÃO

Minas Gerais tem a maior
fatia do orçamento secreto 

M
i nas Ge rais é o es ta do com
a mai or fa tia de re cur sos
do “or ça men to se cre to”
fe de ral em pe nha da em

2021. Dos R$ 9,3 bi lhões re ser va dos
pe la União, pou co mais de R$ 1 bi lhão
foi pro me ti do a mu ni cí pi os mi nei ros.
“Or ça men to se cre to” é o no me da do
às emen das do re la tor, re ser va das ao
par la men tar res pon sá vel por emi tir,
no Con gres so Na ci o nal, pa re cer so bre
o tex to que tra ta dos gas tos do go ver- 
no pa ra o ano se guin te.

Da dos com pi la dos pe la As so ci a ção
Con tas Aber tas e ob ti dos pe lo Es ta do
de Mi nas apon tam que, ao to do, ci da- 
des de Mi nas Ge rais ti ve ram, até 7 de
no vem bro des te ano, R$
1.005.398.915,78 em ver bas em pe- 
nha das. O em pe nho sig ni fi ca a “re ser- 
va” do di nhei ro – por tan to, não há co- 
mo di zer que to da a quan tia foi exe cu- 
ta da. As in for ma ções que ba sei am es- 
ta ma té ria fo ram ex traí das do Si ga
Bra sil, por tal do Se na do que tra ta do
or ça men to fe de ral.

Be lo Ho ri zon te, a ca pi tal, li de ra o
ran king de ci da des mi nei ras com
mais re cur sos em pe nha dos. Ain da
nas pri mei ras po si ções, po rém, há ci- 
da des de pou cos ha bi tan tes, co mo
Itu ra ma e Car nei ri nho (am bas no Tri- 
ân gu lo) e Mu zam bi nho (Sul).

Na ter ça-fei ra (09/11), após ser pro- 
vo ca do pe la opo si ção a Jair Bol so na ro
(sem par ti do), que en xer ga va o uso
das emen das de re la tor pa ra bar ga- 
nhar apoio em pau tas do go ver no no
Par la men to, o Su pre mo Tri bu nal Fe- 
de ral (STF) de ci diu pe la sus pen são do
me ca nis mo . Con se quen te men te, os
em pe nhos ain da não pa gos tam bém

dei xa ram de va ler. Des de a se ma na
pas sa da, vi go ra va de ci são li mi nar de
mes ma ori en ta ção. A ideia é que se dê
pu bli ci da de aos re cur sos.

O te or “se cre to” das emen das ao or- 
ça men to, ins ti tuí das em 2019, es tá li- 
ga do à ocul ta ção do no me do par la- 
men tar res pon sá vel por in di car o des- 
ti no do di nhei ro pú bli co. Por tan to,
ofi ci al men te, os re pas ses aca bam
sen do vin cu la dos ao re la tor-ge ral do
or ça men to fe de ral – na aná li se do tex- 
to so bre os gas tos pre vis tos pa ra 2022,
o pos to é ocu pa do pe lo de pu ta do fe- 
de ral Hu go Le al (PSD-RJ). O re la tor do
or ça men to pa ra es te ano foi o se na dor
Már cio Bit tar (MDB-AC).

Atu al men te, o or ça men to tem es- 
pa ço pa ra R$ 16,8 bi lhões em emen- 
das do re la tor. A en tre ga das ver bas a
lo ca li da des sem a ne ces si da de de
iden ti fi car o po lí ti co res pon sá vel pe la
es co lha per mi te, por exem plo, que
de pu ta dos elei tos por um es ta do en- 
vi em ci fras pú bli cas a ci da des e au tar- 
qui as de ou tras uni da des da fe de ra- 
ção.

As emen das do re la tor são iden ti fi- 
ca das pe lo có di go RP9. Há, ain da, as
emen das in di vi du ais, su ge ri das por
ca da man da to, e as de ban ca da, cons- 
truí das co le ti va men te por de pu ta dos
do mes mo es ta do ou da mes ma re- 
gião. Um ou tro ti po, re la ci o na do às
co mis sões te má ti cas do Se na do e da
Câ ma ra, não se rá con tem pla do no or- 
ça men to que es tá sen do cos tu ra do.

As RP9 re fe ren tes a 2021 es tão as so- 
ci a das a se te mi nis té ri os: Agri cul tu ra,
Pe cuá ria e Abas te ci men to; Ci da da nia,

De fe sa, Saú de, Edu ca ção, Eco no mia e
De sen vol vi men to Re gi o nal. É nas
pas tas que fi ca alo ca do o di nhei ro as- 
se gu ra do pa ra ban car as in di ca ções.
Nem to das os em pe nhos pre ci sam ser
con cre ti za dos.

A sus pen são das emen das de re la-
tor, po rém, po de fa zer nas cer ou tros
me ca nis mos pa ra man ter vi vos os re- 
pas ses. Se gun do “O Glo bo”, uma das
so lu ções dis cu ti das é trans fe rir a ta re- 
fa ao ca rim bo RP2, des ti na do ao di- 
nhei ro cu jo des ti no é de fi ni do di re ta- 
men te pe los mi nis tros de Es ta do.
Mes mo se a “ca ne ta” for trans fe ri da às
mãos de in te gran tes do Exe cu ti vo, há
te mor por ma no bras.

Emen das do re la tor – Ci da des de
MG com mais va lo res em pe nha dos

1 – Be lo Ho ri zon te – R$
116.654.711,32
2 – Pou so Ale gre – R$ 55.739.660,70
3 – Itu ra ma – R$ 21.687.341,00
4 – Be tim – R$ 21.505.814,92
5 – Ube ra ba – R$ 20.240.997,00
6 – Mu zam bi nho – R$ 13.840.814,00
7 – Car nei ri nho – R$ 9.771.841,00

8 – Con cei ção das Ala go as – R$
9.147.341,00
9 – Mon tes Cla ros – R$ 8.696.595,00
10 – Se te La go as – R$ 7.886.896,00
11 – São Fran cis co de Sa les – R$
7.802.732,00
12 – Mu ri aé – R$ 7.301.085,61
13 – Ca ra tin ga – R$ 6.524.712,00
14 – Pi ra pe tin ga – R$ 6.433.218,00
15 – Ita ju bá – R$ 6.400.870,00
16 – Uber lân dia – R$ 5.578.742,66
17 – Pe ri qui to – R$ 5,414.846,00
18 – Juiz de Fo ra – R$ 5.324.957,48
19 – Ara pon ga – R$ 5.310.654,75

ELEIÇÕES 2022

Ex-apoiadores de Bolsonaro migram para Moro

MORO JÁ DESPERTA A ADMIRAÇÃO DE ALIADOS ATUAIS DE BOLSONARO, COMO OS SENADORES EDUARDO GIRÃO  E MARCOS DO VAL 

No ato de fi li a ção de Sér gio Mo ro,
re a li za do nes ta quar ta-fei ra, 10, em
Bra sí lia, dois ex-mi nis tros de Jair Bol- 
so na ro pres ta vam aten ção ao dis cur- 
so que o an ti go co le ga de equi pa mi- 
nis te ri al fa zia, re ple tos de crí ti cas ao
pre si den te. O ge ne ral Car los Al ber to
dos San tos Cruz, que co man dou a
pas ta da Se cre ta ria de Go ver no, e Luiz
Hen ri que Man det ta, ex-mi nis tro da
Saú de, eram dos prin ci pais no mes en- 
tre os ex-ali a dos de Bol so na ro que se
apro xi ma ram de uma pos sí vel can di- 
da tu ra pre si den ci al do ex-mi nis tro da
Jus ti ça. Mas nas pri mei ras fi las do au- 
di tó rio Ulysses Gui ma rães, par la men- 
ta res elei tos na on da do bol so na ris- 
mo, em 2018, já ocu pa vam as pri mei- 
ras fi las pa ra ou vir as pa la vras de Mo- 
ro, dei xan do o pre si den te Bol so na ro
de la do.

Nes sa pla teia de ex-bol so na ris tas,
além dos ex-mi nis tros es ta vam, por
exem plo, os de pu ta dos fe de rais Jú ni- 
or Boz zel la (PSL-SP), Pro fes so ra
Dayane Pi men tel (PSL-BA), Ju li an Le- 
mos (PSL-PB) e Luis Mi ran da (DEM-
DF).

“To dos têm o di rei to de apoi ar e vo- 
tar em quem qui ser. Mas nin guém
tem bo as jus ti fi ca ti vas pa ra vo tar em
Lu la ou em Bol so na ro. Di to is so, es ta- 

mos no jo go da de mo cra cia e ca da um
de fen de rá quem me lhor lhe re pre sen- 
ta. Eu me sin to re pre sen ta da por Mo- 
ro”, dis se a de pu ta da Pro fes so ra
Dayane.

 “Mo ro é o he rói de to da uma ge ra- 
ção can sa da de ver o Bra sil ser sa que- 
a do por cor rup tos. Ele re pre sen ta o
sig ni fi ca do mais ge nuí no do pa tri o tis- 
mo. Dei xou a to ga e o mi nis té rio por
con vic ção, por com pro me ti men to
com o país, e is so es tá na me mó ria de
to do bra si lei ro”, dis se Boz zel la nas su- 
as re des so ci ais.

Pivô de uma cri se di re ta com o pre- 
si den te Bol so na ro, por con ta de de- 
nún ci as fei tas pe lo seu ir mão em re la- 
ção à pres são pa ra aqui si ção de va ci- 
nas con tra a co vid, o de pu ta do Luis
Mi ran da fez ques tão de po sar pa ra fo- 
tos ao la do de Mo ro. 

“Nós con ti nu a mos com ba ten do a
cor rup ção. Nós não nos ali a mos a cor- 
rup tos de ne nhum la do. Nós não fe- 
cha mos os olhos pa ra os er ros de nin- 
guém. Nós pa ga mos um pre ço al to
por is so. Nós te mos a cons ci ên cia
tran qui la. Nós va mos cons truir um
país ver da dei ra men te di fe ren te”, afir- 
mou o de pu ta do.

O ge ne ral San tos Cruz con cor da
que Mo ro po de se tor nar a op ção pre- 

fe ren ci al pa ra quem, co mo ele, fi cou
de cep ci o na do com o go ver no Bol so- 
na ro.

“Na cam pa nha de 2018, exis tia um
en tu si as mo mui to gran de pa ra en cer- 
rar aque le pe río do do PT. O PT es ta va
des gas ta do por es cân da los fi nan cei- 
ros, es cân da los de cor rup ção. En tão,
exis tia um en tu si as mo ge ral pa ra ter- 
mi nar aque le pe río do e co me çar um
no vo. E Bol so na ro se apre sen tou com
um dis cur so do qual não cum priu na- 
da”, lem bra o ge ne ral.

Den tro de seu no vo par ti do, Mo ro
já des per ta a ad mi ra ção de ali a dos
atu ais de Bol so na ro, co mo os se na do-
res Edu ar do Gi rão (CE) e Mar cos do
Val (ES), que atu a ram na Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to (CPI) da Co-
vid ali nha dos ao go ver no Bol so na ro.
Os dois com pa re ce ram ao ato de fi li a-
ção. Gi rão con si de rou o dis cur so de
Mo ro “se re no e for te”.

“Par ti ci pei do ato de fi li a ção do ex-
mi nis tro Sér gio Mo ro ao Po de mos.
Em seu dis cur so se re no e for te, ele
res sal tou a ne ces si da de de diá lo go
pa ra unir o País, a im por tân cia de en- 
fren tar a cor rup ção, o re tor no da pri- 
são em 2ª ins tân cia, o fim da re e lei ção
e do fo ro pri vi le gi a do”, pos tou o se na- 
dor nas su as re des so ci ais.

SAÚ DE

Au di ên cia da Câ ma ra
dis cu te que si to cor ou
ra ça em re gis tros do SUS

Es pe ci a lis tas de fen de ram na sex ta-fei ra (12) a ne ces- 
si da de de in clu são do que si to cor ou ra ça nos pron tuá ri- 
os, re gis tros e ca das tra men to do Sis te ma Úni co de Saú- 
de (SUS) co mo for ma de apri mo rar po lí ti cas pú bli cas
di re ci o na das à po pu la ção ne gra do país. A me di da, afir- 
mam, vai aju dar a di mi nuir as de si gual da des no aces so e
tra ta men to nos sis te ma pú bli co de saú de.

A in clu são do que si to ra ça/cor nos re gis tros do SUS
cons ta do Pro je to de Lei (PL) 7.103 de 2014, que tra mi ta
na Co mis são de Cons ti tui ção e Jus ti ça (CCJ) da Câ ma ra
dos De pu ta dos.

A pro pos ta al te ra o Es ta tu to da

Igual da de Ra ci al no pon to em que

tra ta das ações de saú de vol ta das à

po pu la ção ne gra.

O te ma foi ob je to de uma au di ên cia pú bli ca no co le- 
gi a do. Na ava li a ção da pró-rei to ra ad jun ta de as sun tos
es tu dan tis da Es co la Pau lis ta de En fer ma gem da Uni- 
ver si da de Fe de ral de São Pau lo Uni fesp, Lu ci a na Al ves,
es se ti po de in for ma ção é ne ces sá ria pa ra de fi ni ção de
ma nei ra mais efi ci en te de da dos epi de mi o ló gi cos pa ra a
im ple men ta ção de po lí ti cas pú bli cas vol ta das pa ra a
po pu la ção ne gra.

Lu ci a na ci tou co mo exem plo a ne ces si da de de mais
in for ma ções de do en ças com mai or pre va lên cia na po- 
pu la ção ne gra co mo ane mia fal ci for me e hi per ten são
ar te ri al. Se gun do ela, es sas in for ma ções aju da rão no
com ba te à de si gual da de ra ci al no aces so à saú de, uma
vez que vão tra zer evi dên ci as es ta tís ti cas so bre o te ma.

“Eu di go que só con si go tra zê-las [evi dên ci as da de si- 
gual da de no aces so à saú de] se hou ver uma clas si fi ca- 
ção das pes so as com a cor, ra ça, usan do os ter mos ofi ci- 
ais do IB GE [ Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra fia e Es ta tís ti- 
ca] e olhan do co mo es se di rei to a saú de, o aces so a saú- 
de es tá dis tri buí do en tre os gru pos au to clas si fi ca dos”,
ar gu men tou.

A pro fes so ra lem bra que a in clu são do que si to cor ou
ra ça tam bém tem por ob je ti vo cons ci en ti zar so bre a im- 
por tân cia da au to de cla ra ção dos usuá ri os e dos tra ba- 
lha do res da re de pú bli ca de saú de.

“Quan do as su mir mos que en xer ga mos as co res de
pe le e que is so res va la em com por ta men tos de si guais
ain da que in cons ci en tes, pre ci sa mos tra zer à to na a
cons ci ên cia de mé di cos, mé di cas en fer mei ras, pro fis si- 
o nais da saú de que não é pos sí vel dis pen sar um ser vi ços
pú bli co, por tan to de to dos e to das, de ma nei ra tão de si- 
gual, co mo te mos no Bra sil”, dis se.

O pró-rei tor da Es co la Pau lis ta de En fer ma gem da
Uni fesp, An der son da Sil va Ro cha, tam bém afir mou que
a me di da vai pos si bi li tar mai or co nhe ci men to da ques- 
tão. O pro fes sor dis se que a par tir do re co nhe ci men to da
re le vân cia da ques tão, ela pas sa a en trar na agen da pú- 
bli ca pa ra que se bus que so lu ções.

“Cri ar as in for ma ções tam bém é cri ar uma res pon sa- 
bi li da de pa ra que o po der pú bli co cum pra o seu pa pel”,
dis se. “A gen te não tem um sis te ma que se ja equâ ni me e
igua li tá rio nas con di ções de aces so à saú de da po pu la- 
ção e is so pre ci sa ser ur gen te men te cor ri gi do”, acres- 
cen tou.

Atu al men te, a in for ma ção do item

ra ça/cor já cons ta nos sis te ma de

in for ma ção do SUS, em

cum pri men to a uma por ta ria do

Mi nis té rio da Saú de de 2017.

Se gun do o di re tor de Aná li se em Saú de e Vi gi lân cia de
Do en ças não Trans mis sí veis, da Se cre ta ria de Vi gi lân cia
em Saú de do Mi nis té rio da Saú de, Giovany Fran ça, mes- 
mo com a por ta ria, a pas ta é fa vo rá vel à apro va ção do
pro je to.

“O co nhe ci men to é fun da men tal pa ra a cons tru ção
de po lí ti cas e ações equi ta ti vas”, dis se. “Nós nos ma ni- 
fes ta mos fa vo rá veis ao pro je to e re co nhe ce mos a im- 
por tân cia do que si to ra ça/cor e cor da pe le co mo ca rac- 
te rís ti ca de mo grá fi ca im por tan te que nos per mi te ca- 
rac te ri zar me lhor a si tu a ção de saú de no país e mos trar
es sas de si gual da des”, acres cen tou.

O de pu ta do Or lan do Sil va (PC doB-SP), que pre si diu
os tra ba lhos, dis se es tar con fi an te na apro va ção da pro- 
pos ta ain da no mês de no vem bro, quan do se co me mo ra
o Dia Na ci o nal da Cons ci ên cia Ne gra, ce le bra do no dia
20. A da ta faz re fe rên cia à mor te de Zum bi, um dos lí de- 
res do Qui lom bo dos Pal ma res.

“Quan do re fle ti mos so bre a saú de da po pu la ção ne- 
gra, quan do apro va mos uma ini ci a ti va que vai per mi tir
a co le ta de in for ma ções so bre a saú de da po pu la ção ne- 
gra, nós ofe re ce mos ao Es ta do in su mos pa ra que pos sa- 
mos es tru tu rar po lí ti cas pú bli cas que te nham efi cá cia
no com ba te a pro ble mas que al can cem em es pe ci al a
po pu la ção ne gra bra si lei ra”, dis se.

São Luís, segunda e terça-feira, 15 e 16 de novembro

https://banca.oimparcial.com.br/
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Encontro Nacional de Secretários e Procuradores das Juntas Comerciais discute
inovações para o registro empresarial para facilitar a vida dos empreendedores no país

Jho na tan fez ain da um pa ra le lo
com a si tu a ção das es co las co mu ni tá-
ri as du ran te a pan de mia, que sem
apoio, mui tas ve zes es ti ve ram a bei ra
de fe char as por tas. Ele acre di ta que
fal ta sen si bi li da de por par te da pre fei-
tu ra e ex pres sou a pre o cu pa ção com
tais po lí ti cas pú bli cas. “Ima gi nem o
que é pa ra uma ins ti tui ção des sa sa- 
ber o sig ni fi ca do de fe char as por tas,
co nhe cen do a re a li da de des sas cri an-
ças e não po de rem fa zer na da! Es sa é a
dor de to dos nós que con tri buí mos de
al gu ma for ma pa ra ame ni zar a dor
des sas pes so as, pois co nhe ce mos de
per to a sua re a li da de”, fri sou.

DESENVOLVIMENTO

Registro empresarial é
debatido em São Luís

C
om fo co nas ino va ções le gis- 
la ti vas pa ra tor nar o re gis tro 
de em pre sas mais sim pli fi ca- 
do e di nâ mi co, o 1º En con tro 

Na ci o nal de Pro cu ra do res e Se cre tá ri- 
os das Jun tas Co mer ci ais reu niu pre- 
sen ci al men te em São Luís, na úl ti ma 
quin ta (11) e sex ta-fei ra (12), pre si- 
den tes, pro cu ra do res e se cre tá ri os de 
18 es ta dos do país. Os de mais es ta dos 
par ti ci pa ram das dis cus sões de for ma 
re mo ta.

O pro cu ra dor ge ral do Ma ra nhão, 
Ro dri go Maia, par ti ci pou da aber tu ra 
re pre sen tan do o go ver na dor Flá vio 
Di no e, na opor tu ni da de, res sal tou 
que a trans for ma ção di gi tal con so li- 
da da nas jun tas co mer ci ais do Bra sil 
tem as se gu ra do aos ci da dãos re sul ta- 
dos ex ce len tes.  “A evo lu ção e mo der- 
ni za ção das jun tas co mer ci ais bra si- 
lei ras as co lo cam num pa ta mar de 
pri mei ro mun do. Te mos acom pa nha- 
do es sas mu dan ças tra zi das pe las Jun- 
tas 100% Di gi tais e os be ne fí ci os pa ra 
os em pre sá ri os e tam bém con ta do res. 
É um tra ba lho que fa ci li ta mui to a vi- 
da dos em pre en de do res e das pes so as 
que bus cam di a ri a men te pe los ser vi- 
ços”, enal te ceu o pro cu ra dor.

Ain da na aber tu ra, o pre si den te da 
Jun ta Co mer ci al do Ma ra nhão (Ju ce- 
ma), Sér gio Som bra, an fi trião do en- 
con tro, des ta cou a im por tân cia do 
even to pa ra a tro ca de ex pe ri ên ci as 
en tre os ges to res de di fe ren tes es ta- 
dos. “O nos so es ta do tem mui to or gu- 
lho em re ce ber to dos vo cês e de ba ter 
ques tões tão fun da men tais pa ra o 
am bi en te de ne gó ci os. Es sa reu nião é 
mui to sim bó li ca pa ra a equi pe do Ma- 
ra nhão, pois mar ca o re tor no dos nos-

Se de da Ju ce ma

SECRETÁRIOS  ESTÃO ACOMPANHADO  AS MUDANÇAS TRAZIDAS PELAS JUNTAS  DIGITAIS.

sos en con tros pre sen ci ais, após um 
lon go pe río do de en con tros re mo tas 
por con ta da pan de mia. As pau tas de- 
ba ti das vão apri mo rar o nos so tra ba- 
lho e tra rão, na prá ti ca, re sul ta dos 
ain da mais oti mis tas pa ra o de sen vol- 
vi men to econô mi co do país”, re for- 
çou Som bra.

A ex pla na ção do di re tor do De par- 
ta men to Na ci o nal de Re gis tro Em pre- 
sa ri al e In te gra ção (DREI), An dré San- 
ta Cruz Ra mos, abor dou a Lei 
14.195/2021, bem co mo a Ins tru ção 
Nor ma ti va n° 55/2021 e os no vos me- 
ca nis mos pa ra um am bi en te de ne gó- 
ci os mais fa vo rá vel aos que em pre en- 
dem. Ele ex pli cou que a IN 55 é uma 
das mais re cen tes ins tru ções nor ma- 
ti vas do DREI pa ra es ti mu lar o em pre- 
en de do ris mo e que im pac ta fa vo ra- 
vel men te os no vos em pre en de do res, 
em pre sá ri os in di vi du ais, Em pre sas 
In di vi du ais de Res pon sa bi li da de Li- 
mi ta da (Ei re li), so ci e da des e pro fis si- 
o nais que atu am com o pro ces so de 
aber tu ra, al te ra ção e bai xa de em pre- 
sas e pes so as ju rí di cas, co mo con ta- 
do res e ad vo ga dos. Por sua vez, a pre- 

si den te da Fe de ra ção Na ci o nal das 
Jun tas Co mer ci ais, Al ze nir Por to, res-
sal tou que o re gis tro em pre sa ri al tem 
si do apri mo ra do em to do Bra sil e is so 
é re fle xo do com pro mis so das jun tas 
co mer ci ais com os ci da dãos”, re for-
çou a pre si den te da Fe na ju.

O se gun do dia de en con tro foi re a- 
li za do na se de da Ju ce ma. O fo co fo-
ram de ba tes téc ni cos si mul tâ ne os nas 
sa las de pro cu ra do res e se cre tá ri os, 
co or de na dos, res pec ti va men te, pe lo 
pro cu ra dor da Ju ce ma, Fran cis co 
Mou ra, e pe la se cre tá ria ge ral, Li li an 
Men don ça. Ao fi nal dos de ba tes, o 
pre si den te Sér gio Som bra apre sen tou 
as no vas ins ta la ções da se de da Jun ta 
Co mer ci al e fez a en tre ga dos brin des 
com itens que sim bo li zam a cul tu ra 
ma ra nhen se. O en con tro con tou com 
o apoio da Se cre ta ria de Es ta do da 
Cul tu ra (Sec ma) e dos pa tro cí ni os da 
Fe na ju, Vox Tec no lo gia e As so ci a ção 
da Lei lo a ria Ofi ci al do Bra sil (Alei- 
brás).

CÂMARA DE SÃO LUÍS

Bancas de jornais podem se tornar patrimônio cultural

PROJETO DO COLETIVO NÓS DESTACA QUE ESTRUTURAÇÃO DAS BANCAS NA CAPITAL  SEJAM INSTALADAS EM PONTOS ESTRATÉGICOS .

Com o avan ço das tec no lo gi as di gi- 
tais, ban cas de jor nais e re vis tas têm
per di do es pa ço em São Luís. Pen san- 
do nis so, o Co le ti vo Nós (PT) propôs,
por meio do PL 247/21, que as ban cas
de jor nais e re vis tas da ca pi tal se tor- 
nem Pa trimô nio Cul tu ral de na tu re za
ima te ri al do mu ni cí pio.

De acor do com a pro pos ta, mo nu- 
men tos, pré di os his tó ri cos, den tre
ou tras ma ni fes ta ções cul tu rais, guar- 
dam a me mó ria das ci da des. A me di- 
da, que vi sa pro te ger um des ses bens,
tem o ob je ti vo de pre ser var os as pec- 
tos cul tu rais das co mu ni da des, on de
a pre sen ça das ban cas de re vis tas e
jor nais já foi mui to for te, em pe río dos
em que a tec no lo gia di gi tal não era
tão aces sí vel. “Em São Luís as ban cas
de jor nais e re vis tas se con so li da ram
ao lon go das úl ti mas dé ca das co mo
po los de in for ma ção e cul tu ra, es tan- 
do tra di ci o nal men te in se ri das no cos- 
tu me do ci da dão lu do vi cen se”, des ta- 
ca o co-ve re a dor Jho na tan So a res, do
Co le ti vo Nós.

Con si de ra das mí di as fun da men- 
tais an tes do apo geu da in ter net, jor- 
nais e re vis tas im pres sas ti ve ram seu
au ge nas dé ca das de 1980 e 1990,
quan do co me ça ram a sur gir as ban- 

cas pa ra co mer ci a li za ção des tes bens,
co mo for ma de subs ti tuir a fi gu ra do
jor na lei ro. No pro je to, o Co le ti vo des- 
ta ca que, as sim co mo em ou tras ci da- 
des, a es tru tu ra ção des sas ban cas na
ca pi tal vi sa va a ins ta la ção em pon tos
es tra té gi cos e até mes mo his tó ri cos,
co mo pra ças, es qui nas e vi as de gran- 
de mo vi men to. “Além de um pa trimô- 
nio da ci da de, as ban cas tam bém são
um dos co mér ci os mais an ti gos do
mu ni cí pio, que fo ram sur gin do ao
lon go dos anos e con tri buin do pa ra a
di fu são cul tu ral do mu ni cí pio. Nes se
sen ti do, as ban cas de ve rão ser re co- 
nhe ci das co mo Pa trimô nio Cul tu ral
de Na tu re za Ima te ri al”, diz a jus ti fi ca- 
ti va da pro pos ta.

Emen da par la men tar im po si ti va

O Co le ti vo Nós (PT), por meio do
co-ve re a dor Jho na tan So a res, co brou
tam bém na úl ti ma quar ta-fei ra (10), o
pa ga men to da se gun da par ce la de sua
emen da par la men tar im po si ti va, que
as se gu ra rá a con ti nui da de das ati vi- 
da des da Fun da ção Jus ti ça e Paz se
Abra ça rão, no bair ro Ci da de Olím pi- 
ca.

A fun da ção, que em bre ve pas sa rá a

se cha mar Pa dre Bráu lio, é ide a li za do- 
ra do Pro je to Ilha em Mo vi men to, que
em par ce ria com a Se cre tá ria Mu ni ci-
pal de Es por te e La zer ar ti cu la cul tu ra,
es por te e la zer co mo fer ra men tas de
trans for ma ção da re a li da de nas pe ri- 
fe ri as. “Ho je, es se pro je to que con-
tem pla mais de 200 cri an ça e ado les- 
cen te, além de su as fa mí li as, po de pa- 
rar por fal ta de pers pec ti va de pa ga- 
men to da se gun da par ce la da emen da
im po si ti va. Re gis tra mos aqui nos so
ape lo pa ra que a pre fei tu ra pos sa fa- 
zer sua par te e ga ran tir a con ti nui da- 
de do pro je to”, de cla rou Jho na tan.

União de for ças

ELEI ÇÕES 2022

Ato po lí ti co  mar ca pré-
can di da tu ra de Edi val do

Um gran de ato po lí ti co mar cou a vi si ta do pré-can di- 
da to ao Go ver no do Ma ra nhão e ex-pre fei to de São Luís,
Edi val do Ho lan da Ju ni or (PSD), a Mon ção, na re gião do
Va le do Pin da ré, nes ta sex ta-fei ra (12).

O even to pro mo vi do pe lo ve re a dor e pre si den te do
Sin di ca to dos Pes ca do res do mu ni cí pio, Jú ni or da Pes ca,
reu niu cen te nas de li de ran ças, da se de e zo na ru ral,
além de ve re a do res, ex-ve re a do res e de mais li de ran ças
po lí ti cas de mu ni cí pi os vi zi nhos, co mo Pin da ré-Mi rim
e San ta Inês. To dos unâ ni mes na ma ni fes ta ção de apoio
ao pro je to do pes se dis ta de dis pu tar as elei ções es ta du- 
ais em 2022. “É uma hon ra e uma gran de ale gria fa zer
par te des te pro je to da pré-can di da tu ra do Edi val do, que
é gui a do por Deus. Acre di ta mos no seu com pro mis so
co mo ges tor pú bli co e sa be mos que ele tem mui to a
con tri buir com o de sen vol vi men to do nos so es ta do, em
es pe ci al de Mon ção e to da po pu la ção do Va le do Pin da- 
ré. Con te co nos co, Edi val do”,  afir mou Jú ni or da Pes ca.

O pre si den te da As so ci a ção Co mer ci al de Mon ção,
Oli vei rus Sil va Sou sa, tam bém re a fir mou apoio à pré-
can di da tu ra do ex-pre fei to de São Luís na dis pu ta pe lo
Pa lá cio dos Leões nas elei ções do ano que vem.

Bas tan te pres ti gi a do, o ato po lí ti co de apoio à pré-
can di da tu ra de Edi val do em Mon ção te ve a par ti ci pa ção
ain da do ve re a dor de San ta Inês, Dil son Vi la ri nho; a ve- 
re a do ra Keyssiane Vas con ce los, de Pin da ré-Mi rim; en- 
tre ou tros lí de res de Pin da ré-Mi rim e re gião.

Ain da em Mon ção, o pes se dis ta par ti ci pou de ca fé da
ma nhã com o gru po do ex-ve re a dor e ex-pre si den te da
Câ ma ra de Mon ção, Alex Li ma, on de tam bém re ce beu a
ade são de li de ran ças po lí ti cas e re li gi o sas.

Fi na li zan do a agen da, Edi val do Ho lan da Ju ni or foi re- 
ce bi do pe lo gru po do ad vo ga do e lí der po lí ti co Wil li an
Câ ma ra, que tam bém ga ran tiu apoio ao seu pro je to de
con cor rer ao go ver no em 2022.

Os en con tros re a li za dos em Mon ção, dis tan te cer ca
de 250 km da ca pi tal do es ta do, São Luís, for ta le ce ram a
pré-can di da tu ra de Edi val do ao Pa lá cio dos Leões. Des- 
de que ini ci ou su as vi a gens pe lo in te ri or ma ra nhen se
ele já es te ve em mu ni cí pi os da re gião To can ti na e Bai xo
Par naí ba, on de tam bém re ce beu ade são de ve re a do res,
vi ce-pre fei tos, ex-pre fei tos, li de ran ças sin di cais, pro fis- 
si o nais li be rais, en ti da des de clas se, além de de ze nas de
lí de res ru rais, en tre ou tros. “Nes sa ca mi nha da pe lo Ma- 
ra nhão, te nho si do aco lhi do pe las li de ran ças e a po pu la- 
ção, que têm abra ça do a nos sa pré-can di da tu ra ao go- 
ver no com mui to en tu si as mo. Em Mon ção não foi di fe- 
ren te. Es sa con fi an ça nos mo ti va a se guir com de ter mi- 
na ção. O meu com pro mis so é com o de sen vol vi men to
do meu es ta do e a trans for ma ção pa ra me lhor da vi da
de to dos”, des ta cou Edi val do.

O pré-can di da to pre ten de man ter es se rit mo de vi a- 
gem pe lo in te ri or do es ta do ca da vez mais in ten so, am- 
pli an do ade sões ao seu no me.

São Luís, segunda e terça-feira, 15 e 16 de novembro

https://banca.oimparcial.com.br/
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EDU AR DO KAS SU GA
Pre si den te da As so ci a ção Na ci o nal das
De fen so ras e De fen so res Pú bli cos Fe de -
rais (Ana def)

E D I T O R I A L

Atenção ao custo da inflação
“É pre ci so es tar aten to e for te”, diz a can- 

ção “Di vi no e Ma ra vi lho so”, de Gil ber to Gil e
Ca e ta no Ve lo so. Mas lon ge de es tar mos em
um mo men to que lem bre o no me da mú si ca
e sem se es que cer da mor te, é pre ci so aten- 
ção e for ça pa ra en ca rar a ace le ra ção dos
pre ços dos pro du tos que es tão na ba se de
ca dei as pro du ti vas e ser vi ços e afe tam uma
sé rie de cus tos à fren te. O Ín di ce de Pre ços ao
Con su mi dor Am plo (IP CA) de 1,25% em ou- 
tu bro veio no va men te aci ma do es pe ra do e,
mais uma vez, dei xou o acu mu la do em 12
me ses em dois dí gi tos (10,67%), con tra ri an- 
do a pre vi são dos eco no mis tas de que o pi co
da in fla ção ocor re ria em se tem bro, mês a
par tir do qual os pre ços in ver te ri am a ten- 
dên cia e co me ça ri am a re cu ar. Des de o iní- 
cio do go ver no Bol so na ro, o IP CA acu mu la
al ta de 18%, o ter cei ro mai or ín di ce pa ra es se
pe río do de go ver no des de 2002.
A in fla ção é o pi or dos im pos tos, por que se o
ín di ce ge ral é de 10,67% em 12 me ses, nes se
pe río do o pre ço da ga so li na au men tou
42,72%, o di e sel so freu re a jus te de 41,34%, o
gás de co zi nha su biu 37,86%, a con ta de luz
fi cou 30,27% mais ca ra e pa ra quem vi a ja de
avião o cus to su biu 50,11%. Na me sa, a in fla- 
ção de 12 me ses es tá su fo can do o or ça men to
das fa mí li as com o açú car su bin do 42,47% e
o ca fé moí do, 34,53%. Fu bá (30,64%) e fa ri- 
nha de tri go (15,36%) en ca re cem o iní cio do
dia dos bra si lei ros, en quan to no al mo ço o
car dá pio da in fla ção vem com fi lé mig non,

que su biu 38,07%, ou fran go em pe da ços
(33,28%), acres ci do de ma car rão (al ta de
14,28) e sa la da com ba ta ta-do ce (51,34%),
pi men tão (85,37%) e to ma te (31,99%).
Es ses au men tos são per ce bi dos pe la po pu- 
la ção, que pre ci sa es tar aten ta e for te pa ra
en cai xar os pre ços al tos ao or ça men to do
mês. Ao go ver no é pre ci so res pon sa bi li da de
pa ra que in te res ses elei to rais não se so bre- 
po nham à es ta bi li da de econô mi ca. Não se
ques ti o na a ne ces si da de de um au xí lio
emer gen ci al, di an te do au men to da mi sé ria
no país, mas não se po de apro vei tar es sa ne- 
ces si da de pa ra se am pli ar sig ni fi ca ti va men- 
te os gas tos, pois eles, em si, vão re pre sen tar
tam bém mais in fla ção, se ja pe lo vo lu me de
re cur sos em cir cu la ção, se ja por que ele vam
o ris co fis cal do país, afu gen tan do in ves ti do- 
res e pres si o na do a al ta do dó lar.
No pas sa do, foi a fa ci li da de de go ver nos de
se fi nan ci a rem com emis são de mo e da e ex- 
pan são da ba se mo ne tá ria que ali men tou o
de sar ran jo de pre ços e le vou à ne ces si da de
de inú me ros pla nos econô mi cos até que se
che gas se ao Pla no Re al. Mais re cen te men te,
em 2015, foi a cri se que le vou o ín di ce de re a- 
jus te de pre ços a fe char o ano em 10,67%.
Ago ra, mais uma vez os bra si lei ros vol tam a
te mer o des con tro le de pre ços, com a pers- 
pec ti va de que os au men tos se man te nham
no pró xi mo ano mui to aci ma da me ta. Tra di- 
ci o nal men te, anos elei to rais são anos de au- 
men to de gas tos fis cais e pres são so bre pre- 

ços.
Com a in fla ção se tor nan do um pro ble ma
mun di al por cau sa dos re a jus tes do pe tró leo,
da ener gia e das com mo di ti es, é pre ci so que
o go ver no não dei xe ape nas com o Ban co
Cen tral a mis são de agir pa ra con ter os re a- 
jus tes. Is so por que a úni ca fer ra men ta de
que ele dis põe é a po lí ti ca mo ne tá ria. Tra du-
zin do, ele var a ta xa bá si ca de ju ros. Ho je em
7,75% ao ano — a mais al ta des de se tem bro
de 2017 —, a Se lic de ve che gar a 9,25% com
no va al ta de 1,5 pon to na úl ti ma reu nião do
Co pom es te ano. Com o IP CA em al ta, já há
quem apos te em um au men to mai or e os ju-
ros se apro xi man do ou mes mo che gan do a
dois dí gi tos.

 
Se, so bre os pre ços, os ju ros le vam mais

tem po pa ra sur tir efei to, so bre o cres ci men-
to econô mi co o efei to é ime di a to, tan to que
já se fa la em ex pan são do PIB abai xo de 1%
em 2022, o que é in su fi ci en te pa ra ge rar em-
pre gos e dar di na mis mo à eco no mia. É pre- 
ci so es tar aten to, por que a pi o ra da eco no-
mia po de ter mais im pac to nas ur nas do que
me di das po pu lis tas que re pre sen tem mais
gas tos e con tri bu am pa ra pi o rar a si tu a ção
econô mi ca. Se as fa mí li as têm que ajus tar o
or ça men to, o go ver no pre ci sa ajus tar o fo co,
pa ra não dei xar que a in fla ção fu ja do con- 
tro le ou per ma ne ça al ta por mui to mais tem-
po.

A quem interessa enfraquecer a Defensoria Pública?

A Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca
(PGR) propôs 22 ações di re tas de in- 
cons ti tu ci o na li da de (ADIs) ques ti o- 
nan do uma prer ro ga ti va que a De fen- 
so ria Pú bli ca con so li dou há qua se 30
anos. Tra ta-se do po der de re qui si ção
que de fen so ras e de fen so res pú bli cos
têm de re que rer das au to ri da des in- 
for ma ções, do cu men tos, cer ti dões,
pro ces sos e ou tras pro vi dên ci as. O
mo vi men to es pan tou a so ci e da de ci- 
vil, ge ran do ma ni fes ta ções enér gi cas
de par la men ta res nas tri bu nas do
Con gres so Na ci o nal, de or ga ni za ções
de di rei tos hu ma nos e pes so as pre o- 
cu pa das com o aces so à jus ti ça dos
mais vul ne rá veis. No atu al con tex to
so ci al de pan de mia, uma ini ci a ti va in- 
co mum co mo es sa só po de ser in ter- 
pre ta da co mo uma ma no bra agres si- 
va pa ra en fra que cer a ins ti tui ção.
A De fen so ria tem um pú bli co-al vo em
si tu a ção de ex tre ma vul ne ra bi li da de e
in se gu ran ça so ci al — pes so as com
de fi ci ên cia, em si tu a ção de rua, cri an- 
ças e ido sos sem re cur sos e as sis tên- 
cia, ví ti mas de vi o lên cia do més ti ca,
ci da dãos que de man dam tra ta men- 
tos mé di cos re cu sa dos pe lo SUS, en- 
tre ou tras si tu a ções ur gen tes e con tin- 
gen ci ais. Não ra ro, es ses bra si lei ros
che gam às por tas do ór gão sem do cu- 
men tos de iden ti fi ca ção, as sim co mo
da que les ne ces sá ri os à sua as sis tên cia
ju rí di ca. É mui to co mum, tam bém,
que eles es te jam des pro vi dos da mí- 
ni ma con di ção de pro vi den ciá-los pe- 
los mei os for mais.
Foi o que ocor reu, por exem plo, no

aten di men to de de man das re la ci o na- 
das ao au xí lio emer gen ci al, em que a
De fen so ria Pú bli ca da União (DPU)
atu ou de for ma de ci si va. Par te das
pes so as aten di das te ve o pe di do ne- 
ga do por que apa re cia in de vi da men te
lis ta da em ban cos de da dos ofi ci ais
co mo por ta do ra de vín cu lo em pre ga- 
tí cio. Por meio do po der de re qui si ção,
foi pos sí vel ob ter a com pro va ção da
ine xis tên cia de em pre go for mal e ace- 
le rar, as sim co mo em mi lha res de ou- 
tros ca sos, o in gres so de ações com a
jus ta pre ten são dos as sis ti dos.
As leis ques ti o na das pe las ADIs as se- 
gu ram que a De fen so ria pos sa, em ca- 
rá ter com pul só rio, so li ci tar a ór gãos
pú bli cos cer ti dões e do cu men tos es- 
sen ci ais pa ra ana li sar a vi a bi li da de ju- 
rí di ca das ações e ins truí-las com qua- 
li da de. Se for acei ta pe lo Su pre mo Tri- 
bu nal Fe de ral (STF), a ma no bra con- 
tra o po der de re qui si ção te rá efei tos
ne fas tos, acir ran do a vul ne ra bi li da de
das pes so as aco lhi das e de fen di das
pe la ins ti tui ção.
Prer ro ga ti vas não são pri vi lé gi os, mas
ins tru men tos de re a li za ção de de ter- 
mi na dos fins. Nos es tri tos ter mos da
lei, a De fen so ria, que é um ór gão pú- 
bli co autô no mo, so men te po de uti li- 
zar o seu po der de re qui si ção pa ra
cum prir a sua mis são cons ti tu ci o nal.
Em ações ci vis pú bli cas, por exem plo,
em fa vor de co mu ni da des in dí ge nas,
qui lom bo las e ri bei ri nhas, é es sen ci al
a ca pa ci da de de se ob ter do Po der Pú- 
bli co do cu men tos que de mons trem a
vi o la ção a di rei to des sas co mu ni da- 
des a fim de ins truir os pro ces sos.
É pre ci so lem brar que o Mi nis té rio
Pú bli co pos sui po der de re qui si ção —
mui to mais am plo, pois abran ge tam- 
bém par ti cu la res — e que, uma vez

per di da a prer ro ga ti va pe la De fen so- 
ria, a ba lan ça pen de rá em des fa vor de
seus as sis ti dos. Com uma es tru tu ra
ma te ri al e hu ma na mui to in fe ri or ao
Ju di ciá rio, à ad vo ca cia pú bli ca e ao
MP, é di fí cil pa ra a ins ti tui ção ga ran tir
uma re la ção de pa ri da de de ar mas em
fa vor dos seus as sis ti dos e as sis ti das
nas de man das de cu nho es sen ci al
con tra o Es ta do ou par ti cu la res com
ca pa ci da de econô mi ca.
O po der de re qui si ção da De fen so ria
tam bém evi ta ações ju di ci ais pre pa ra-
tó ri as ou in fun da das. O de fen sor não
pre ci sa, em ca so de ne ga ti va ini ci al do
ór gão pú bli co, por exem plo, pro por
mais uma ação pre li mi nar pa ra tan to.
Ga ran te ain da uma aná li se mais cé le- 
re da so li ci ta ção, em vez de aguar dar
que o ma gis tra do re qui si te os do cu- 
men tos e só en tão de ci da se a pre ten- 
são é viá vel.
A De fen so ria Pú bli ca foi ele va da pe la
Cons ti tui ção Fe de ral à con di ção de
agên cia na ci o nal de pro mo ção e tu te-
la dos di rei tos hu ma nos, de sig nan do-
a co mo ex pres são e ins tru men to do
re gi me de mo crá ti co. O po der de re-
qui si ção é es sen ci al pa ra que de sem-
pe nhe as su as fun ções. Re ti rar es sa
prer ro ga ti va, após 27 anos de exi to sos
re sul ta dos, é, sem dú vi da, en fra que-
cê-la.
Em uma de ci são que en vol via a ins ti- 
tui ção, a mi nis tra Cár men Lú cia, do
STF, em seu vo to, le van tou o ques ti o-
na men to que é tí tu lo des te ar ti go. A
per gun ta vol ta a fa zer sen ti do nes te
mo men to em que a ins ti tui ção é ca da
vez mais re co nhe ci da e va lo ri za da pe-
la so ci e da de por sua atu a ção em fa vor
dos mais vul ne rá veis. Afi nal, a quem
in te res sa en fra que cer a De fen so ria
Pú bli ca?

WAG NER BA LE RA  
 é pro fes sor ti tu lar de Di rei to Pre vi den ciá rio e de Di rei tos
Hu ma nos na Fa cul da de de Di rei to da Pon ti fí cia Uni ver si da -
de Ca tó li ca de São Pau lo (PUC-SP), li vre-do cen te em Di rei -
tos Hu ma nos, dou tor em Di rei to das Re la ções So ci ais, au tor
de mais de 30 li vros na área de Di rei to Pre vi den ciá rio e de
mais de 20 li vros da área de Di rei tos Hu ma nos e só cio fun -
da dor e ti tu lar do es cri tó rio Ba le ra, Ber bel & Mit ne Ad vo ga -
dos.

 A qui lo mé tri ca fi la
de es pe ra dos
be ne fí ci os
pre vi den ciá ri os e
as sis ten ci ais

Com o pom po so no me de Pro gra ma de Ges tão do
Aten di men to Pre sen ci al (PGAP), o INSS in ten ta, sem su- 
ces so, pôr fim às  fi las de es pe ra dos be ne fí ci os.

Tu do po de não pas sar de ou tra ma no bra di ver si o nis- 
ta.

Con so an te os da dos ofi ci ais, há al go co mo 1,8 mi- 
lhões de se gu ra dos que es pe ram o de fe ri men to dos be- 
ne fí ci os bá si cos – apo sen ta do ria, pen são por mor te e
au xí lio por in ca pa ci da de (o an ti go au xí lio-do en ça). E o
que se as si na la co mo mais gra ve, por atin gir di re ta men- 
te os mais po bres, são mais de 600.000 pes so as ido sas ou
com de fi ci ên cia que aguar dam o re sul ta do do pe di do de
Be ne fí cio de Pres ta ção Con ti nu a da (BPC).

No tem bem! Não foi er ro de di gi ta ção. Qua se dois mi- 
lhões e meio de pes so as es tão sem res pos ta ao plei to de
pres ta ções de na tu re za ali men tar!

Tal vez por ser des con fi a do,  sem pre pen sei que is so é
al go pro po si ta do. Ca da be ne fí cio que dei xa de ser pa go é
par te in te gran te de cer to jo go pro te la tó rio que faz so- 
brar mais e mais di nhei ro em cai xa. E co mo sem- 
pre bran dem o sur ra do te ma do dé fi cit da pre vi dên cia
so ci al, os ges to res se sen tem tran qui los. Pa re cem acre- 
di tar que de ne gan do, pe la omis são, di rei tos sub je ti vos,
dei xam de agra var a dra má ti ca si tu a ção fi nan cei ra do
sis te ma. É ex tre ma men te es tra nho que nun ca nin guém
te nha pen sa do em cha mar à res pon sa bi li da de aque les
que di ri gem a ins ti tui ção. Ha ve rá, de cer to, des cul pas
des pi das de ne nhum va lor, mas nin guém te rá co mo
con tor nar o prin cí pio cons ti tu ci o nal da efi ci ên cia dos
ser vi ços pú bli cos.

In ten te mos al gu ma ex pli ca ção.
O te ma não é no vo. Cer ta fei ta, há qua se vin te anos, 

uma emis so ra de te le vi são me con vo cou pa ra, um pou- 
co an tes das seis da ma nhã de um dia de se ma na qual- 
quer, com pa re cer às por tas da agên cia da pre vi dên cia
so ci al num bair ro da zo na oes te de São Pau lo. É que lá,
co mo em qua se to das as par tes, a dis tri bui ção de se nhas
se tor na ra um ren tá vel ser vi ço. Al guém que foi en tre vis- 
ta do nos con tou que che ga va às oi to da noi te do dia an- 
te ri or, dor mia no lo cal, ao re len to, e de ma nhã ob ti nha a
se nha que re pas sa va a al guém por cer ta quan tia.

A pri mei ra ex pli ca ção, que vem des de en tão, é o no tó- 
rio su ca te a men to da má qui na ad mi nis tra ti va,  agra va da
com o des li ga men to por apo sen ta do ria ou mor te dos
ser vi do res. Ade mais, a es tru tu ra fí si ca, e mes mo os equi- 
pa men tos, sem pre e sem pre se mos tram aquém dos
avan ços tec no ló gi cos que bem po de ri am re sol ver es se
pro ble ma de pes so al  me di an te pro ce di men tos au to- 
ma ti za dos de con ces são das pres ta ções.

Con vém lem brar que quem res pon dia pe las des pe sas
ad mi nis tra ti vas e da má qui na es tru tu ral era a União. O
di nhei ro da pre vi dên cia so ci al não de ve ria pa gar es sa
con ta. Mas, ho je em dia, até es se cus teio é ra te a do en tre
to dos os con tri buin tes.

Ima gi ne, por ins tan tes, a di men são es pa ci al des sa
mo nu men tal fi la, con si de ra da a dis tân cia re gu la men tar
de um me tro en tre uma pes soa e ou tra! Se rá que, se en fi- 
lei ra dos em da do mo men to e, co mo na ca mi nha da do
po vo he breu ru mo à ter ra pro me ti da, fos sem re ce bi dos
pe lo To do Po de ro so, o que es te di ria ao Moi sés de plan- 
tão? “Eu ou vi os cla mo res do meu po vo e des ci pa ra li- 
ber tá-lo.” (Ex. III, 7).

Se ja o por ta-voz des ses que não têm voz. E re cla me
por eles ao Moi sés de plan tão.

São Luís, segunda e terça-feira, 15 e 16 de novembro
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Zara se une hoje à cantora Dicy, para um passeio sobre a obra de Raul, mesclando o
rock ao reggae

DICAS PARA ESTE FERIADO

Tributo a Raul Seixas
passeia por rock e reggae

F
a le ci do em 21 de agos to de
1989, o imen so le ga do de Raul
Sei xas tor na-se mais co nhe ci- 
do do pú bli co com o pas sar do

tem po. Pro vas mais ou me nos re cen- 
tes dis so são a bi o gra fia “Raul Sei xas:
não di ga que a can ção es tá per di da”
(To da via, 2019), do jor na lis ta Jo ta bê
Me dei ros, e ho me na gens mu si cais do
ma ra nhen se Ze ca Ba lei ro – em “To ca
Raul!” – e do con ter râ neo Ca e ta no Ve- 
lo so, em “Rock’n Raul”.

A mu si ca li da de do bai a no Raul Sei- 
xas não co nhe cia pre con cei tos. Fã li- 
te ral men te de car tei ri nha de El vis
Presley e Luiz Gon za ga, ele fun diu
rock’n roll com baião, foi um dos in- 
ven to res do que vi ría mos a cha mar de

bre ga e can tou de tu do, de ba la da e
bo le ro a sam ba. Não à toa, in va ri a vel- 
men te ar tis tas da noi te ou vem o gri to
vin do da pla teia: “to ca Raul!”.

Des de 1992, o can tor

ma ra nhen se Wil son

Za ra pres ta anu al men te

ho me na gem ao ído lo,

sua prin ci pal re fe rên cia

mu si cal.

“Quan do ou vi “Ou ro de to lo” no rá- 
dio, ain da na in fân cia, aqui lo me des- 
per tou de tal for ma que eu já sa bia ali
que era mú si ca o que eu que ria fa zer”,
lem bra o ar tis ta, que aban do nou o
cur so de Le tras e a car rei ra de ban cá- 
rio pa ra se tor nar um dos mais bem
su ce di dos ar tis tas da noi te em São
Luís do Ma ra nhão, pa ra on de se mu- 
dou na dé ca da de 1990.

Nes ta se gun da, dia 15, Za ra se une à
can to ra Dicy, pa ra um pas seio so bre a
obra de Raul, mes clan do o rock ao
reg gae.

O even to co me ça às

21h, no au di tó rio da TV

Gua rá pa ra con vi da dos,

com trans mis são pe la

TV Gua rá, youtube e

re des so ci ais.

“A gen te vai tra zer a obra de Raul
pa ra uma le va da reg gae, que é uma
for ma de de mons trar a im por tân cia
de le pa ra a mú si ca bra si lei ra e tam- 
bém uma for ma de de mons trar a for- 
ça do reg gae pa ra a ci da de de São Luís,
co nhe ci da co mo a Ja mai ca bra si lei ra”,
re ve la Dicy.

A can to ra, que nor mal men te in te- 
gra a ban da de Za ra co mo bac king vo- 
cal nos tri bu tos anu ais que ele apre- 
sen ta, des ta vez fa rá uma par ti ci pa ção
es pe ci al com es te blo co mu si cal de
Raul.

Sei xas em rit mo de reg gae. A apre-
sen ta ção, que acon te ce rá ao vi vo nos
es tú di os da TV Gua rá, pa ra uma pe- 
que na pla teia de con vi da dos, se rá
trans mi ti da pe la emis so ra, youtube e
re des so ci ais. O es pe tá cu lo tem pre vi-
são de du rar en tre du as e du as ho ras e
meia.

Tribuna do Samba no feriado da Proclamação
Quer uma boa pe di da pa ra es te fe- 

ri a do de 15 de no vem bro? O pro je to 
Tri bu na do Sam ba Co ne xão Vir tu al é 
uma boa op ção pa ra cur tir um sam ba 
de qua li da de com es se even to que já 
faz par te do ca len dá rio cul tu ral do 
bair ro da Ma dre Deus. Uma edi ção es- 
pe ci al se rá re a li za da em for ma to vir- 
tu al,  às  18h,   no Con se lho Cul tu ral da 
Ma dre Deus e trans mi ti da ao vi vo pe- 
lo per fil do Fa ce bo ok do gru po Ma dri- 
le nus.

Mais uma vez, por for ça das res tri- 
ções im pos tas pe la pan de mia de Co- 
vid-19, o pro je to, as sim co mo tan tos 
ou tros re la ci o na dos à cul tu ra, não po- 
de ain da ser re a li za do, co mo era de 
cos tu me, pre sen ci al men te, no se gun- 
do do min go de ca da mês. 

As sim, o pro je to se le ci o na do via  
Lei Fe de ral nº 14.017/2020 (Al dir 
Blanc), vai tra zer sam bas bra si lei ros e 
ma ra nhen ses, e com po si ções de 
gran de su ces so in ter pre ta das pe los 
ar tis tas Adão Ca mi lo, Bos cotô, Ne gui- 
nho Ma ra vi lha, Fer nan do Ma caé e Di- 
nho Berg.

A úl ti ma re a li za ção do Tri bu na do 
Sam ba de for ma pre sen ci al foi em de- 
zem bro de 2019, quan do reu niu cen- 
te nas de pes so as na Ma dre Deus.  

O TRIBUNA ACONTECE HÁ 9 ANOS, COM PARTICIPAÇÃO DE ILUSTRES INTÉRPRETES

O Tri bu na acon te ce há 9 anos, e já 
te ve as par ti ci pa ções de vá ri os ilus tres 
in tér pre tes co mo: Seu Iná cio da MD, 
Prof. Car lão, Gi se le Pa di lha, An drea 
Fra zão, Ser ri nha do Ma ra nhão, Pa ta ti- 
va, Go gó de Ou ro, Eral do, Wil son Ilha, 
Car lin do Fi lho, Chi co Chi nês, Ci los 
Braw, Do da, Al bi mar, Da vid Bra sil, 
Do na Zé lia, Do na Fá ti ma, An der son 
Fei jo a da, Qui ri no, Cauê Ve lo so, Fel- 
lipphe Sa pu ca, Jr. Bra ci nho, Vi cen te 

Me lo, Ales san dra Lo ba, Thais Ma ce do, 
To ni nho Ge rais e Cyganarei da Man- 
guei ra. E ain da os so lis tas e mul ti-ins-
tru men tis tas ma ra nhen ses: Zé Luís 
do Sax, João Ne to da Flau ta, Wen del 
Cos me do Ca va co, Ro ber ti nho Chi nês 
do Ban do lim e Pe dri nho do Acor de-
on.

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 do Con jun to Ma dri le nus.

ESPETÁCULOS

Pequena Companhia de Teatro em Imperatriz
A Pe que na Com pa nhia de Te a tro

pro mo ve rá en tre os di as 19 e 28 de no-
vem bro a VI Se ma na Im pe ra tri zen se
de Te a tro que, re pe tin do o for ma to do
ano pas sa do, se rá on li ne no ca nal da
Com pa nhia de Te a tro no YouTube,
sem pre a par tir das 19h.

Fo ram se le ci o na dos 10 tra ba lhos
pa ra com por a pro gra ma ção da Mos- 
tra. A pro gra ma ção com ple ta e de ta- 
lha da po de ser acom pa nha da atra vés
das pu bli ca ções nas pá gi nas da Pe- 
que na Com pa nhia de Te a tro nas re-
des so ci ais Fa ce bo ok e Ins ta gram.

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

OPI NIÃO | CI NE MA

“Ma righel la” pro põe
res ga te de no me
es con di do na his tó ria
bra si lei ra

Ba se a do na bi o gra fia es cri ta pe lo jor na lis ta Má rio
Ma ga lhães, Wag ner Mou ra es treia co mo di re tor de um
lon ga-me tra gem e apre sen ta um re cor te dos úl ti mos
anos de vi da do re vo lu ci o ná rio, es cri tor e po lí ti co Car los
Ma righel la.

Va le des ta car que to da obra ar tís ti ca é uma re pre sen- 
ta ção que po de ser vis ta a par tir de pa râ me tros his tó ri- 
cos e po lí ti cos, sen do as sim, de ve ser en ca ra da den tro
de seu con tex to de pro du ção e dis tri bui ção. Um fil me
que pre ten de abor dar a his tó ria de uma fi gu ra im por- 
tan te do pas sa do aca ba fa lan do tam bém so bre as mo ti- 
va ções do pre sen te pa ra sua pro du ção. Nes se sen ti do, a
ar te po de ser en ten di da co mo um ates ta do, uma afir ma- 
ção so bre co mo o di re tor in ter pre ta e se co lo ca di an te do
seu mo men to his tó ri co.

Di to is so, “Ma righel la” bus ca res ga tar o no me de um
lí der po lí ti co que foi amal di ço a do por mui to tem po no
Bra sil. A es co lha de Seu Jor ge pa ra re tra tar o pro ta go nis- 
ta re for ça is so, pois se tra ta de uma afir ma ção so bre
pon tos im por tan tes da vi da de Ma righel la, co mo sua
ver ten te poé ti ca e sua ne gri tu de.

Pa ra is to, Wag ner Mou ra pro põe uma en ce na ção que
não glo ri fi ca a vi o lên cia, mas a ex põe com cru e za. O fil- 
me es ta be le ce um olhar ten so que evi den cia as con- 
sequên ci as trá gi cas da vi o lên cia di ta to ri al por meio do
uso de câ me ra na mão e pla nos-sequên cia. A ci ne ma to- 
gra fia é ágil, com cons tan te mo vi men ta ção de câ me ra, e
fo ca na fi gu ra do pro ta go nis ta pa ra ex pres sar sua cons- 
tan te per se gui ção.

A obra faz um re cor te tem po ral que po ten ci a li za a ur- 
gên cia do re la to e bus ca um for te ape lo po pu lar. Sua tra- 
ma pre ten de po vo ar o ima gi ná rio das pes so as (Tro pa de
Eli te, de 2007, é uma ins pi ra ção cla ra) e re fle te a sua
ideia cen tral: a re vo lu ção ar ma da sur ge pa ra re co brar
um es pí ri to pa trió ti co e al can çar as pes so as, pois es tas
idei as es ta vam sen do  con ti das pe la re pres são mi li tar.

Pa ra vi a bi li zar su as in ten ções, o di re tor car re ga a mão
no vi lão ca ri ca to (fa cil men te iden ti fi cá vel co mo uma
sín te se de fi gu ras re a ci o ná ri as e re pres so ras) vi vi do por
Bru no Ga gli as so, o de le ga do “Lú cio”, que po de até ser
vis to co mo des lo ca do da tra ma, por se afas tar tan to do
tom uti li za do no fil me. Sua pre sen ça re for ça um ma ni- 
queís mo que fa vo re ce a nar ra ti va he rói ca pa ra “Ma- 
righel la”, mas en fra que ce in ter pre ta ções mais apro fun- 
da das. Es te ti po de ar ti fí cio fo ca em ques tões in di vi du- 
ais e re le ga a se gun do pla no ques tões es tru tu rais, co mo
a or ga ni za ção re pres si va do go ver no e os ali a dos de Ma- 
righel la.

Ain da que apre sen te mui tos ele men tos con ven ci o- 
nais em ci ne bi o gra fi as (ex ces so de di da tis mo, mo men- 
tos de exal ta ção me lo dra má ti ca, fal ta de con tex tu a li za- 
ção), a es co lha por um re cor te tem po ral cur to e po ten te
fo ge do er ro que é a ten ta ti va de apri si o nar a com ple xi- 
da de de fi gu ras his tó ri cas em pe que nos re la tos so bre
pas sa gens mar can tes de sua vi da.

O fil me tem um rit mo enér gi co, mas seu tex to car re ga
um al to grau de di da tis mo, o que di mi nui o in te res se em
al guns diá lo gos e en fra que ce a ex pe ri ên cia. Os per so na- 
gens pro fe rem fa las de efei to que são can sa ti vas e pou co
ins pi ra das, um pon to ne ga ti vo que aca ba sen do re cor- 
ren te em his tó ri as que se pres tam à exal ta ção de fi gu ras.
Nes te pon to, Seu Jor ge é um des ta que ao dar vi da ao pa- 
pel do re vo lu ci o ná rio, va ri an do bem en tre o lí der ca ris- 
má ti co e ho mem pre o cu pa do com as pes so as que o cer- 
cam. En tre tan to, fi ca di fí cil en ten der quem é Ma righel la
de fa to. Seus pen sa men tos e pro je tos não são re pre sen- 
ta dos de for ma cla ra. Sua lu ta pa re ce mui to mais ide a lis- 
ta que pla ne ja da, fo ca da ape nas na fi gu ra ca ti van te do
seu lí der, mas sem uma con jun tu ra mai or. Mui to se fa la
so bre ele, sua im por tân cia é fre quen te men te rei te ra da,
mas sua atu a ção fi ca mui to pre sa a mo nó lo gos di dá ti cos
e bu ro crá ti cos.

Em su ma, o fil me con cre ti za bem a sua ideia de res ga- 
te e co lo ca em vo ga ques tões co mo a cir cu la ção de idei- 
as con tes ta tó ri as e a pre ser va ção de di rei tos de mo crá ti- 
cos. Des te mo do, en ten de-se que su as prin ci pais rei vin- 
di ca ções fo ram bem aten di das.

São Luís, segunda e terça-feira, 15 e 16 de novembro
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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.

São Luís - MA, 11 de novembro de 2021

MARCOS MENDES DE LUCENA

Pregoeiro da SES/MA.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2021
PROCESSO Nº 143237/2021/SES

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 353/2021 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 157.627/2021 – EMSERH

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.

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

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.

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 390/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124.904/2021 – 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, 

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

amaral.neto@emserh.ma.gov.br, ou pelo Telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 10 de novembro de 2021

Francisco Assis do Amaral Neto

Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 392/2021-CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 170.681/2021 - EMSERH

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

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

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.

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE.058/2021 (SRP). O Município de Es-

perantinópolis, 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 servi-

ços 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 endere-

ço 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 Esperan-
tinópolis, Poder Executivo, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEA-
MENTO/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 ELE-
TRÔNICA, 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 reali-
zar-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.portal-
decompraspublicas.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 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 en-
velopes 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. Escla-
recimento 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.

AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA N°. 005/2021. O Município de Esperantinó-
polis - 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 CAR-
NEIRO 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 Na-
cional 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: cples-
perantinopolis@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.

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 interes-
sados, que fará realizar, sob a égide da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Licitação na mo-
dalidade 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 Permanen-
te de Licitação ou pelo site www.icatu.ma.gov.br e ser adquiridos mediante o recolhimento da im-
portância 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.

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 mo-
dalidade 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

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) 3531-
0180 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.
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ARTHUR EVER TON
Es pe ci al pa ra O Im par ci al

Ban dei ra do Bra sil

Hi no da Pro cla ma ção da Re pú bli ca

Per so na li da des im por tan tes

Proclamação da República

A história do dia 15
de novembro de 1889
N

o dia 15 de no vem bro de 1889, o Bra sil de cla- 
ra va-se Re pú bli ca – es te even to ocor reu com a
mo bi li za ção do Exér ci to e de re pu bli ca nos ci- 
vis con tra a mo nar quia ins ta la da em 1822. A

par tir des de gol pe, a fa mí lia re al foi ex pul sa e a Re pú bli- 
ca foi ins tau ra da no Bra sil. “Do pon to de vis ta po lí ti co,
mu dou-se o re gi me. Ins ti tui-se uma Re pú bli ca que se
ini ci ou de for ma mui to pre cá ria de mo cra ti ca men te e da
óti ca da par ti ci pa ção po pu lar. Bas te eli tis ta. Ini ci al men- 
te, con tro la da pe los mi li ta res. Im por tan te lem brar que a
nos sa Re pú bli ca der ru bou a Mo nar quia por meio de um
Gol pe mi li tar. Do pon to de vis ta so ci al, não hou ve avan- 
ço al gum. Até ho je, nos sa Re pú bli ca tem mui tos pro ble- 
mas e dei xa a de se jar”, dis se Eu ges Li ma, pro fes sor, his- 
to ri a dor e pre si den te do Ins ti tu to His tó ri co e Ge o grá fi co
do Ma ra nhão (IHGM) so bre que mu dou na tran si ção da
Mo nar quia pa ra Re pú bli ca.

“Do pon to de vis ta po lí ti co, mu dou-

se o re gi me. Ins ti tui-se uma

Re pú bli ca que se ini ci ou de for ma

mui to pre cá ria de mo cra ti ca men te e

da óti ca da par ti ci pa ção po pu lar.

Bas te eli tis ta. Ini ci al men te,

con tro la da pe los mi li ta res.

Im por tan te lem brar que a nos sa

Re pú bli ca der ru bou a Mo nar quia

por meio de um Gol pe mi li tar

O dia da Pro cla ma ção da Re pú bli ca é con si de ra do fe- 
ri a do na ci o nal por de ter mi na ção le gis la ti va. Em 14 de
ja nei ro de 1890, foi emi ti da a pri mei ra lei re co nhe cen do
o dia co mo fe ri a do, pa ra as sim ter um dia ce le brar a pá- 
tria bra si lei ra. Atu al men te o dia em ques tão é con si de ra- 
do fe ri a do por cau sa de uma lei mais re cen te. Em de- 
zem bro de 2002, du ran te o go ver no de Fer nan do Hen ri- 
que Car do so, foi apro va da pe la lei n° 10.607, que ci ta to- 
dos os fe ri a dos na ci o nais do Bra sil.

Os pro tes tos que a opo si ção ao pre si den te Jair Bol so- 
na ro pre ten dia re a li zar nes ta da ta mui to di fi cil men te irá
acon te cer. A ma ni fes ta ção es tá pro gra ma da des de an tes
os atos do dia 2 de ou tu bro, mas al gu mas en ti da des de
es quer da co me çam a re a va li ar sua par ti ci pa ção. O prin- 
ci pal mo ti vo é a pro xi mi da de com o dia 20 de no vem bro,
quan do ocor rem ma ni fes ta ções em to do o país em de- 
cor rên cia do Dia Na ci o nal da Cons ci ên cia Ne gra.

A atu al ban dei ra do Bra sil é re sul ta do da Pro cla ma ção

da Re pú bli ca, que ocor reu no dia 15 de no vem bro de
1889, sen do so men te ofi ci a li za da no dia 19 de no vem- 
bro co mo nos sa ban dei ra, por is so co me mo ra mos o Dia
da Ban dei ra nes te dia. O de se nho da ban dei ra atu al foi
fei to por Dé cio Vi la res, que te ve co mo ins pi ra ção a ban- 
dei ra do Im pé rio, que já tra zia o ver de e ama re lo

An tes, a ban dei ra era se me lhan te com a dos Es ta dos
Uni dos da Amé ri ca, apre sen tan do lis tra ver des e ama re- 
las no lu gar das ver me lhas e bran cas que sim bo li zam o
país nor te-ame ri ca no, sen do as sim re sol ve ram mu dar
por ori en ta ção dos go ver nan tes bra si lei ros que não
que ri am ter sua ima gem li ga da ao go ver no ame ri ca no.

Com pos ta por um re tân gu lo ver de (sim bo li zan do as
ma tas), um lo san go ama re lo (sim bo li zan do as ri que- 
zas), cír cu lo azul (sim bo li zan do os céus e os ri os) e uma
fai xa bran ca (sim bo li zan do a paz), a ban dei ra tam bém
tem em seu cen tro 27 es tre las que re pre sen tam o Dis tri- 
to Fe de ral e os es ta dos que com põe o Bra sil, além dis so
den tro do cir cu lo pos sui a se guin te fra se “Or dem e Pro- 
gres so”, ins pi ra da nas idei as po si ti vis tas de Au gus to
Com te que pre ga va a ex pe ri ên cia co mo ba se do co nhe- 
ci men to.

Com pos ta em 1980, pe lo jor na lis ta e es cri tor Me dei- 
ros e Al bu quer que e pe lo com po si tor e ma es tro Le o pol- 
do Mi guez, a obra foi a ven ce do ra de um con cur so pa ra
ele ger o hi no ofi ci al do Bra sil re pu bli ca no.

Por pos suir le tras re bus ca das e ufa nis tas (or gu lho
exa ge ra do), a com po si ção foi pre te ri da e dei xou de ser
ofi ci a li za da co mo Hi no Na ci o nal. Mas em ja nei ro de
1890, de acor do com o de cre to, tor nou-se o Hi no Na ci o- 
nal da Pro cla ma ção da Re pú bli ca. Até a dé ca da de 70 sé- 
cu lo pas sa do, aca bou cain do no es que ci men to. Ho je, ra- 
ra men te é to ca do em so le ni da des ofi ci ais.

No en tan to, es te hi no na ci o nal re tra ta o de se jo das
pes so as por li ber da de e seu de se jo de es ta be le cer uma
for ma de go ver no que ga ran ta mais li ber da de e de mo- 
cra cia e me nos au to ri ta ris mo. O Bra sil cla ma va por um
sis te ma de go ver no que per mi ta ao país pro gre dir e
avan çar nas ques tões po lí ti cas, econô mi cas e so ci ais.

Ma re chal De o do ro da Fon se ca

De fen sor da Mo nar quia, sem pre de cla rou ser ami go e
fi el ao im pe ra dor D. Pe dro II. So men te di as an tes da pro- 
cla ma ção que De o do ro pas sou pa ra o ou tro la do, após
re ce ber os re pu bli ca nos Ben ja min Cons tant e Quin ti no
Bo caiu va em sua ca sa, aca bou sen do con ven ci do de que
o ga bi ne te co man da do pe lo vis con de de Ou ro Pre to, mi- 
nis tro de D. Pe dro II, que pre ten dia re du zir gra da ti va- 
men te o po der do Exér ci to e da Ma ri nha, con tra ri a do
com es sa in for ma ção, de ci diu-se a der ru bar a mo nar- 

quia. Foi o pri mei ro pre si den te da Re pú bli ca.
Ma re chal Flo ri a no Pei xo to

En car re ga do da se gu ran ça do pri mei ro-mi nis tro e
ali a do de D. Pe dro II, o Vis con de de Ou ro Pre to, aca bou
re cu san do a ati rar nos re bel des que pe di am a Re pú bli ca.
Foi es co lhi do pa ra ser vi ce De o do ro, as su miu a Pre si- 
dên cia em 1891, com a re nún cia do pre si den te.

Ruy Bar bo sa

Es co lhi do pa ra ser mi nis tro da Fa zen da, por in di ca- 
ção de De o do ro da Fon se ca, o gran de in te lec tu al ti nha
co mo mis são mo der ni zar a eco no mia bra si lei ra. Re nun- 
cio em 1891, en tre tan to, com a in fla ção nas al tu ras em
de cor rên cia da bo lha es pe cu la ti va (si tu a ção na qual o
va lor de um ati vo se des via for te men te do va lor cor res- 
pon den te des se mes mo ati vo), cri a da por Ruy Bar bo sa.

D. Pe dro II

Se gun do e úl ti mo im pe ra dor do Bra sil, foi der ru ba do
pe lo Gol pe Mi li tar (che fi a do pe lo Ma re chal De o do ro da
Fon se ca) que pro cla mou a Re pú bli ca em 15 de no vem- 
bro de 1889. Dois di as após a Pro cla ma ção da Re pú bli ca,
com o ba ni men to da fa mí lia re al, par tiu pa ra o exi lio na
Fran ça, on de mor reu aos 66 anos.

São Luís, segunda e terça-feira, 15 e 16 de novembro

https://banca.oimparcial.com.br/
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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 EVER TON
Es pe ci al pa ra O Im par ci al

Di cas pa ra se re fres car
• Adi ci o ne água em sua vi da
• Evi te a in ges tão de be bi das al coó li -
cas e ca fé
• Use rou pas le ves e re la xa das
• Abra as ja ne las du ran tes a noi te
• Des li gue to das as fon tes de ca lor
• Pre fi ra re fei ções le ves (fru tas e ver -
du ras)
• Ba nhe quan tas ve zes achar ne ces -
sá rio

So bre a BRF

TEMPERATURA

Especialista explica
o alto calor na Ilha

A
ca da dia a po pu la ção lu do vi- 
cen se vem so fren do com as
al tas tem pe ra tu ras, em bo ra
nos úl ti mos di as te nha fi ca do

com o tem po nu bla do e chu vas iso la- 
das, se gun do o me te o ro lo gis ta Gun ter
de Aze ve do, es ta mos pas san do por
um pe río do de es ta ção se ca e com al ta
ra di a ção so lar, co mum no mês de no- 
vem bro.

“O fa to de es tar mos atra ves san do
um pe río do bas tan te quen te, prin ci- 
pal men te no se tor nor te do es ta do, é
por que es ta mos du ran te a es ta ção se- 
ca – que ocor rem du ran te os me ses de
agos to a no vem bro. Nes se pe río do
tem bas tan te ra di a ção so lar che gan do
à su per fí cie de vi do à bai xa ne bu lo si- 
da de, e con se quen te men te par te des- 
sa ener gia de ca lor sen sí vel aque ce a
at mos fe ra pró xi mo a su per fí cie fa zen- 
do com que a tem pe ra tu ra do ar au- 
men te”, dis se Gun ter de Aze ve do,
che fe do La bo ra tó rio de Me te o ro lo gia
da Uni ver si da de Es ta du al do Ma ra- 
nhão (UE MA) so bre o mo ti vo de São
Luís es tá com ele va das tem pe ra tu ras.

Jun ta men te com o for te ca lor que
sen ti mos du ran te o fim do mês de ou- 
tu bro e iní cio de no vem bro, ti ve mos
al guns pe río dos nu bla dos e com al gu- 
mas chu vas, que vem se apre sen tan- 
do na ca pi tal.

Se gun do Gun ter, os me ses de ou tu- 
bro e no vem bro são con si de ra do me- 
ses de pré-es ta ção de chu vas e nos
pró xi mos me ses os lu do vi cen ses en- 
fren ta rão o pe río do mais chu vo so.

 
“O pe río do mais chu vo so em São

Luís acon te ce ge ral men te são em me- 
ses de fe ve rei ro a maio, en tre tan to os
me ses de de zem bro e ja nei ro são con- 
si de ra do os me ses de tran si ção, que
acon te cem as pri mei ras chu vas em
anos nor mais, é o que se es pe ra que
acon te ça pois na pré-es ta ção (ou tu- 
bro e no vem bro) já acon te ce ram al- 
gu mas chu vas, en tão elas de vem ir se
in ten si fi can do prin ci pal men te em ja- 
nei ro”, dis se Gun ter de Aze ve do, so- 
bre quan do co me ça o pe río do chu vo- 
so em São Luís.

O fa to de es tar mos

atra ves san do um

pe río do bas tan te quen te,

prin ci pal men te no se tor

nor te do es ta do

JUS TI ÇA

Em pre sa é con de na da por trans por te ir re gu lar
Uma das mai o res em pre sas de ali- 

men tos do mun do, a BRF, fru to da fu- 
são en tre Sa dia e Per di gão, foi al vo de
uma ação ci vil ajui za da pe lo Mi nis té- 
rio Pú bli co do Tra ba lho no Ma ra nhão
(MPT-MA), em ra zão do re cru ta men- 
to e trans por te ir re gu lar de tra ba lha- 
do res ma ra nhen ses pa ra atu a rem em
Ma to Gros so.

A con de na ção em 1º grau foi con- 
fir ma da pe lo Tri bu nal Re gi o nal do
Tra ba lho da 16ª Re gião (TRT-16), que
de ter mi nou o pa ga men to de R$ 100
mil em da no mo ral co le ti vo.De acor- 
do com o pro cu ra dor-che fe do MPT-
MA, Lu ci a no Ara gão San tos, res pon- 
sá vel pe las in ves ti ga ções, a BRF con- 
tra tou cen te nas de tra ba lha do res no
Ma ra nhão, en tre os anos de 2013 e
2014, pa ra tra ba lhar em seu es ta be le- 
ci men to no Mu ni cí pio de No va Mu- 
tum (MT).

“No en tan to, a em pre sa dei xou de
pro vi den ci ar a emis são das Cer ti dões
De cla ra tó ri as de Trans por te de Tra ba- 
lha do res (CDTT), fa to por ela mes ma
ad mi ti do ao ado tar uma li nha de de- 
fe sa ba se a da na su pos ta cor re ção da
ir re gu la ri da de a par tir do ano de
2015”, ex pli ca ele.

Se gun do a Ins tru ção Nor ma ti va nº
90/2011 do Mi nis té rio do Tra ba lho,
que tra ta do re cru ta men to de tra ba- 
lha do res ur ba nos e o seu trans por te
pa ra lo ca li da de di ver sa de sua ori gem,
a emis são de CDTT é obri ga tó ria. No
en tan to, as in ves ti ga ções do MPT-MA
com pro va ram a con du ta omis si va da
em pre sa de ali men tos.

Em ses são or di ná ria, os de sem bar- 
ga do res da 1ª Tur ma do TRT-16 Jo sé
Evan dro de Sou za, Már cia An drea Fa- 
ri as da Sil va (re la to ra) e So lan ge Cris- 
ti na Pas sos de Cas tro aco lhe ram o re- 
cur so do MPT-MA que pe dia o da no
mo ral co le ti vo. “Con si de ran do a fun- 
ção so ci o e conô mi ca e pro du ti va do

re cla ma do; a ne ces si da de da Jus ti ça
de coi bir prá ti cas de ali ci a men to de
tra ba lha do res, bem co mo o ca rá ter
pe da gó gi co da san ção, sou pe la fi xa- 
ção de in de ni za ção por da no mo ral
co le ti vo no va lor de R$ 100 mil”, ava li- 
ou a de sem bar ga do ra re la to ra Már cia
An drea Fa ri as da Sil va.

No en tan to, a em pre sa

dei xou de pro vi den ci ar a

emis são das Cer ti dões

De cla ra tó ri as de

Trans por te de

Tra ba lha do res (CDTT)

Va le res sal tar que o TRT-16 tam bém
con fir mou, no acór dão, a con de na ção
em pri mei ra ins tân cia no que tan ge o
cum pri men to, pe la BRF, da obri ga ção
de co mu ni car o trans por te de tra ba- 
lha do res con tra ta dos em qual quer
ati vi da de econô mi ca ur ba na, re cru ta- 
dos pa ra tra ba lhar em lo ca li da de di- 
ver sa da sua ori gem, sob pe na de mul- 
ta de cin co mil re ais, mul ti pli ca do pe- 
lo nú me ro de afe ta dos pe la con du ta
ir re gu lar. A sen ten ça ha via si do pro fe- 

ri da em 2020 pe lo juiz subs ti tu to da
Va ra do Tra ba lho de Ba ca bal, Luz nard
de Sá Car do so.

Con si de ran do a fun ção

so ci o e conô mi ca e

pro du ti va do re cla ma do;

a ne ces si da de da Jus ti ça

de coi bir prá ti cas de

ali ci a men to de

tra ba lha do res, bem

co mo o ca rá ter

pe da gó gi co da san ção

A BRF é uma mul ti na ci o nal bra si-
lei ra do ra mo ali men tí cio, fru to da fu-
são en tre Sa dia e Per di gão. Ela é uma
das mai o res em pre sas glo bais de ali-
men tos, es tá pre sen te em 117 paí ses e
pos sui mais de 100 mil tra ba lha do res.

MARANHÃO

Taxa de ocupação hoteleira
no feriado passa de 80%

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

Se gun do le van ta men to da Se cre ta ria de Es ta do do
Tu ris mo (Se tur), por meio do Ob ser va tó rio do Tu ris mo
do Ma ra nhão, o po lo Len çóis e Del ta já des pon ta com
ta xa de ocu pa ção na ca sa dos 83,6% de ocu pa ção na re- 
gião do Po lo Len çóis e Del ta pa ra o fe ri a do de 15 de no- 
vem bro. 

Já a pre vi são pa ra a ca pi tal São Luís é de 63%. Os nú- 
me ros de ve rão au men tar nos pró xi mos di as com no vas
ven das re a li za das no bal cão dos mei os de hos pe da gem
do es ta do.

O go ver na dor do Ma ra nhão, Flá vio Di no, anun ci ou
em en tre vis ta co le ti va, na úl ti ma quin ta-fei ra (11), o uso
op ci o nal de más ca ra em am bi en tes fe cha dos em ci da- 
des com 70% da po pu la ção va ci na da com du as do ses ou
do se úni ca con tra a Co vid-19. Con di ção que já é aten di- 
da pe las ci da des do Po lo Len çóis e Del ta.

O de cre to que au to ri za a me di da foi pu bli ca do na
quin ta-fei ra. Flá vio Di no ex pli cou a de ci são foi to ma da
após uma reu nião com mé di cos in fec to lo gis tas, com
ba se nos nú me ros da pan de mia e da va ci na ção con tra o
no vo co ro na ví rus no Ma ra nhão.

ALI MEN TA ÇÃO

Mi tos e ver da des so bre
o con su mo do tri go

“O TRIGO É UM CEREAL RICO EM CARBOIDRATO”.

Co mum em re cei tas mi le na res, o tri go es tá pre sen te
em uma sé rie de ali men tos e tem um dia pa ra cha mar de
seu, nes ta se ma na foi co me mo ra do o Dia do Tri go (10 de
no vem bro).zsz

Du ran te o iso la men to so ci al di ver sas pes so as se
aven tu ra ram na co zi nha, e pro du ções de pães e tor tas se
tor na ram um pas sa tem po em mui tos la res.

Es se fa to é com pro va do pe los da dos da As so ci a ção
Bra si lei ra das In dús tri as de Bis coi tos, Mas sas Ali men tí- 
ci as e Pães e Bo los In dus tri a li za dos (ABI MA PI), que
apon tam que o au men to no con su mo ala van cou em
15% a de man da por tri go no Bra sil du ran te a pan de mia.

Apon ta do co mo um dos vi lões das di e tas nu tri ci o- 
nais, o tri go tem seus be ne fí ci os e de ve es tar pre sen te na
ali men ta ção diá ria, é o que in for ma a pro fes so ra de Nu- 
tri ção da Fa cul da de Pi tá go ras, Rayana Sil va de Al mei da.
“O tri go é um ce re al ri co em car boi dra to. Os ali men tos a
ba se de tri go são nos sas prin ci pais fon tes de ener gia,
atu an do na pre ven ção de di ver sas do en ças e for ne cen- 
do vi ta mi nas e mi ne rais es sen ci ais pa ra o bom fun ci o- 
na men to do or ga nis mo”, pon tua. O tri go é um ce re al ri- 
co em car boi dra to. Os ali men tos a ba se de tri go são nos- 
sas prin ci pais fon tes de ener gia.

São Luís, segunda e terça-feira, 15 e 16 de novembro

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

PELA PERMANÊNCIA

Sampaio encara o
Náutico nos Aflitos
NERES PINTO

B
as tan te mo ti va do de pois da 
vi tó ria por 3 a 0 so bre o Vi la 
No va-GO, na noi te da úl ti ma 
quin ta-fei ra (11),  o Sam paio 

Cor rêa en ca ra o Náu ti co na noi te des- 
ta se gun da-fei ra (15), no Es tá dio dos 
Afli tos, em Re ci fe-PE, a par tir das 18h, 
pe la ro da da 36 da Sé rie B do Cam pe o- 
na to Bra si lei ro.

Com a per ma nên cia na com pe ti- 
ção de 2022 pra ti ca men te ga ran ti da, o 
Tri co lor, mes mo as sim, le va mui to a 
sé rio es ta noi te di an te do Tim bu. A in- 
ten ção é pon tu ar pa ra su bir mais na 
clas si fi ca ção ge ral.

O re pre sen tan te do Ma ra nhão ter- 
mi nou a úl ti ma ro da da (36) em 10º lu- 
gar, com 46 pon tos, e uma vi tó ria es ta 
noi te po de rá dei xá-lo na oi ta va po si- 
ção, com 49,  des de que o Vas co da Ga- 
ma, que tem igual pon tu a ção não saia 
ven ce dor na par ti da que te rá di an te 
do Vi la No va-GO, em Goi â nia, tam- 
bém às 18h. Ho je, o Sam paio tem 12 
vi tó ri as e o Vas co 13. O sal do de gols 
dos vas caí nos é de 6 gols ne ga ti vos, 
en quan to os bo li vi a nos têm 1 po si ti- 
vo.

No con fron to com o Vi la (44 pon- 
tos), mes mo que o ti me co lo ra do goi- 
a no ven ça, o Vas co não ul tra pas sa rá 
os bo li vi a nos em qual quer si tu a ção, 
pois o Sam paio tam bém tem mai or 
nú me ro de vi tó ri as: 12 con tra 10.

O Náu ti co já fes te jou a per ma nên- 
cia na Sé rie B, com 49 pon tos. As sim, 
ao con trá rio das ro da das an te ri o res, 
não en tra rá em cam po com tan ta mo- 
ti va ção, pois tam bém já não te rá mais 
chan ces de su bir pa ra a di vi são de eli- 
te do fu te bol na ci o nal em 2022.

As sim, o con fron to va le mais pe la

Re tros pec to

Ar bi tra gem

SAMPAIO VENCEU O NÁUTICO POR 2 X 0 NO PRIMEIRO TURNO NO ESTÁDIO CASTELÃO.

ri va li da de exis ten te en tre as du as 
equi pes do fu te bol nor des ti no.

Na  par ti da des ta noi te, o Sam paio 
Cor rêa não te rá o ata can te Je an Sil va, 
pu ni do pe lo ter cei ro car tão ama re lo 
no jo go an te ri or.

Sa tis fei to com o ren di men to da 
equi pe, o téc ni co João Bri gat ti dei xou 
São Luís, no en tan to, sem in di car 
quais as pos sí veis mu dan ças.

O ti me po de co me çar com Luiz Da- 
ni el; Mau rí cio, Alan Go dói, Nil son Jú- 
ni or e Éder Li ma; Be ti nho, Fer rei ra e 
Léo Ar tur; Pi men ti nha, Ci el e Roney.

O Náu ti co, que em pa tou sua úl ti ma 
par ti da em Ara ca ju, dia 9 des te mês, 
foi es te: An der son; Thas sio, Ra fa el Ri- 
bei ro, Ca mu tan ga e Gui lher me Nu nes 
(Lu an); Dja van (Ju ni nho Car pi na), 
Rhaldney e Matheus Je sus (Luiz Hen- 
ri que); Jaíl son (Giovanny), Vi ní cius e 
Ál va ro (Pai va). O téc ni co é Hé lio dos 

An jos.

Na úl ti ma vez em que Náu ti co e 
Sam paio se en fren ta ram, no Cas te lão, 
pe la 12ª ro da da do pri mei ro tur no da 
Se gun do na 2021 foi no dia 11 de agos- 
to, com vi tó ria dos tri co lo res por 2 a 0, 
gols de Da ni el Cos ta e Pi men ti nha. Na 
oca sião, o Tri co lor as su miu o ter cei ro 
lu gar na com pe ti ção.

To do o trio de ar bi tra gem pa ra par- 
ti da se rá do Ama zo nas. O ár bi tro se rá 
Ivan da Sil va Gui ma rães Ju ni or, ten do 
co mo as sis ten tes Ues clei Re gi son Pe- 
rei ra dos San tos e De bo rah Ce ci lia 
Cruz Cor reia. A equi pe de ví deo se rá 
de São Pau lo: Adri a no de As sis Mi ran-
da (ár bi tro de ví deo) e Fa bri cio Por fi- 
rio de Mou ra, as sis ten te de ví deo.

PRÉ-COPA DO NORDESTE

Moto tem contagem regressiva para decisão

De pois de pas sar mais de quin ze
di as se pre pa ran do, o Mo to se gue ho je
pa ra Ma ceió-AL, on de jo ga na noi te
da pró xi ma quin ta-fei ra, con tra o Clu- 
be de Re ga tas Bra sil (CRB). O jo go se rá
de ci si vo pa ra as pre ten sões ru bro-ne- 
gras de che gar à fa se de gru pos da Co- 
pa do Nor des te em 2022.

O téc ni co Mar ci nho Guer rei ro
apro vei tou o  amis to so dis pu ta do em
Ma tões do Nor te pa ra de fi nir a for ma- 
ção ini ci al do ti me. A no vi da de se rá a
vol ta do za guei ro An der son Ce a ren se,
que atu a rá ao la do de We der Sil va.
Am bos se re cu pe ra ram  e for mam
uma no va du pla ti tu lar. Ou tro za guei- 
ro  rein te gra do é Ke ven, uma das bo as
op ções pa ra es te se tor.

Com o re tor no de Lu cas Hulk, o
trei na dor mo ten se de fi niu tam bém o
meio-cam po. No ata que não de ve rá

ha ver al te ra ção. A pro vá vel equi pe se- 
rá es ta: João Pau lo; Di e go Re nan, Wé- 
der Sil va,  An der son Ce a ren se e Es- 
quer di nha; Hulk, Van der, Clei ti nho e

Hen ri que;  Már cio Di o go e Wál la ce.
Es ta for ma ção foi tes ta da em Ma tões,
no amis to so que o ti me dis pu tou na
úl ti ma quar ta-fei ra (10) e de mons trou
mui to en tro sa men to, ape sar de ter jo- 
ga do ape nas um tem po.

Mar ci nho Guer rei ro já avi sou que
vai ad mi nis trar o re sul ta do, pois não
dá pa ra des co nhe cer a van ta gem (2 a
1) do pri mei ro jo go dis pu ta do em São
Luís. To da via, a in ten ção é não atrair o
CRB pa ra o seu cam po (do Mo to) du- 
ran te to do o trans cor rer da par ti da.
Uma das ar mas do ata que, o ve loz ata- 
can te Gus ta vo, au tor do gol que re sul- 
tou na vi tó ria, se rá man ti do no ban co,
mas de ve en trar no se gun do tem po.

Os jo ga do res vi a jam es ti mu la dos
por uma boa gra ti fi ca ção pro me ti da
pe la di re to ria, que es tá de olho nos
R$1,2 mi lhão que a com pe ti ção re gi o- 
nal ofe re ce rá  pe la par ti ci pa ção ini ci- 
al. O bom re sul ta do tam bém va le rá  a
re no va ção de con tra tos de vá ri os atle- 
tas e da co mis são téc ni ca.

O pre si den te Yglésio, que as su miu
o car go na se ma na  pas sa da, es tá se
mo vi men tan do pa ra com por o gru po
de as ses so res no de par ta men to de fu- 
te bol. Até mo men tos an tes do fe cha- 
men to des ta edi ção, o ex-go lei ro Ro- 
dri go Ra mos con ti nu a va sen do o mais
co ta do pa ra as su mir a ge rên cia de fu- 
te bol. Tan to o pro fis si o nal co mo o di-
ri gen te con fir ma ram o con ta to ini ci al.

O Mo to tam bém agi li za os con ta tos
vi san do o fe cha men to de par ce ri as
com em pre sas (via Lei de In cen ti vo ao
Es por te) e os go ver nos es ta du al e mu- 
ni ci pal, pois no mo men to se en con tra
sem re cei ta ca paz de su prir as des pe- 
sas de fi nal do ano. Quan do ain da era
can di da to, Yglésio fez al gu mas pro- 
pos tas, mas  de ime di a to te ve a res- 
pos ta de que o as sun to só se ria tra ta- 
do após as elei ções. Com a ofi ci a li za- 
ção da can di da tu ra de Ri bei ro Ne to,
as ne go ci a ções fo ram in ter rom pi das,
mas ago ra vol tam a ser co lo ca das na
pau ta do pre si den te. (N.C)

Re gu la men to

VÔLEI

Copa da Primavera
começa com três jogos

ESTE ANO SÃO 7 EQUIPES NO MASCULINO E 6 NO FEMININO.

Te rá ini cio nes ta ter ça-fei ra (16), no Gi ná sio da As so- 
ci a ção Atlé ti ca Ban co do Bra sil ( AABB), no bair ro do Ca- 
lhau, em São Luís, as dis pu tas da XII edi ção da Co pa Pri- 
ma ve ra de Vo lei bol- Tro féu Al fre do Me ne zes, com pe ti- 
ção que mo vi men ta as prin ci pais equi pes do Vo lei bol
Ma ra nhen se.

Es te ano, a com pe ti ção con ta rá com a par ti ci pa ção de
se te equi pes no mas cu li no e 6 no fe mi ni no. No mas cu li- 
no bri gam pe lo ti tu lo, as equi pes do Upa on-Açu Vô lei
Fu tu ro, LVI MA, Mais Vô lei, Clu be Atlé ti co Fu tu ro, Fi lhos
de Igor, AAGB Gra ça Bri to e CDB Vô lei. No fe mi ni no, a
com pe ti ção con ta rá com a par ti ci pa ção da AABB, Cia do
Vô lei, UF MA, AABB Po de ro sas, AP CEF e Upa on-Açu Vô- 
lei Fu tu ro. “A ex pec ta ti va é a me lhor pos sí vel, vis to ser a
com pe ti ção mais es pe ra da na ca te go ria adul to. Com
apoio da AABB e a par ti ci pa ção das prin ci pais equi pes
do vo lei bol Ma ra nhen se, es pe ra mos re a li zar uma boa
com pe ti ção”, des ta cou Te les fo ro Sou sa, co or de na dor da
com pe ti ção. Na pri mei ra ro da da da com pe ti ção, se rão
re a li za dos três jo gos. Pe lo tor neio fe mi ni no, a UF MA en- 
fren ta a AABB Po de ro sa às 19h e a AP CEF jo ga con tra
CIA DO Vô lei às 20h. No mas cu li no, o CDB Vô lei en fren- 
ta o Fi lhos de Igor às 21h.

A Co pa Pri ma ve ra de Vo lei bol- Tro féu Al fre do Me ne- 
zes, é uma re a li za ção da As so ci a ção Atlé ti ca Ban co do
Bra sil, atra vés do pre si den te Fé lix Pin to e da co or de na- 
do ra de vô lei Clau dia Gar cia, com apoio da Fe de ra ção
Ma ra nhen se de Vo lei bol (FMV)

As equi pes se en fren tam den tro do gru po em par ti das
de três sets , clas si fi can do pa ra as du as me lho res pa ra a
fa se se mi fi nal. Na fa se se mi fi nal e fi nal, se rão dis pu ta- 
das par ti das de 5 sets. Na úl ti ma edi ção da com pe ti ção,
re a li za da em 2019 CVT Vô lei con quis tou o ti tu lo na ca te- 
go ria fe mi ni no e no mas cu li no, o ti tu lo da com pe ti ção
fi cou com a Fa cul da de Pi tá go ras.

RETA FINAL

Fla quer ter Arrascaeta
contra o Corinthians

O MEIA ARRASCAETA ESTÁ EM RETA FINAL DE RECUPERAÇÃO.

A es pe ra do tor ce dor do Fla men go es tá pró xi ma do
fim. Sem en trar em cam po com a ca mi sa ru bro-ne gra
des de o dia 3 de ou tu bro e le si o na do des de o dia 7,
quan do es ta va com a se le ção do Uru guai, Ar ras ca e ta es- 
tá em re ta fi nal de re cu pe ra ção e a co mis são téc ni ca pla- 
ne ja uti li zá-lo nes ta quar ta-fei ra, con tra o Co rinthi ans.
O meia já es tá em tran si ção pa ra par te fí si ca e uma pro- 
gra ma ção foi fei ta pa ra que che gue com rit mo de jo go à
fi nal do dia 27.

Ar ras ca e ta pas sou mais de um mês por con ta dos fi si- 
o te ra peu tas pa ra tra tar de um es ti ra men to grau 2 na co- 
xa di rei ta. A le são, que acon te ceu no em pa te sem gols
en tre Uru guai e Colôm bia, ti rou o ca mi sa 14 da da ta Fi fa
de no vem bro e o Fla men go ado tou pre cau ção na re cu- 
pe ra ção por con ta do his tó ri co re cen te de le sões.

Es ta foi a se gun da le são mus cu lar de Ar ras ca e ta no
pe río do de um mês. O meia ti nha ma chu ca do a co xa es- 
quer da em se tem bro, na vi tó ria so bre o Pal mei ras, e a
pro xi mi da de da fi nal da Li ber ta do res fez com que o de- 
par ta men to mé di co se cer cas se de cui da dos. Des de o
iní cio da se ma na, o jo ga dor tra ba lha no Ni nho do Uru bu
em tur nos di fe ren tes dos com pa nhei ros e al ter na en tre
a fi si o te ra pia e a pre pa ra ção fí si ca.

O de se jo da co mis são téc ni ca é de que Ar ras ca e ta en- 
tre em cam po em pe lo me nos du as par ti das an tes da vi- 
a gem pa ra o Uru guai. Há chan ces de ele ser ti tu lar já di- 
an te do Co rinthi ans, na quar ta-fei ra, no Ma ra ca nã, mas
uma re a va li a ção no iní cio da se ma na que vem de ter mi- 
na rá as con di ções.

Além do Co rinthi ans, Ar ras ca e ta te rá ain da os du e los
con tra In ter e Grê mio, am bos em Por to Ale gre, pa ra ga- 
nhar rit mo de jo go vi san do a fi nal em seu país. Fla men- 
go e Pal mei ras se en fren tam no sá ba do, dia 27 de no- 
vem bro, às 17h, no es tá dio Cen te ná rio, em Mon te vi déu,
pe lo tí tu lo da Li ber ta do res.

São Luís, segunda e terça-feira, 15 e 16 de novembro

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

