ENEM 2021
O que esperar das provas deste ano?
5 temas de redação para estudar nessa reta final
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PAÇO DO LUMIAR

Com emendas de
Duarte Jr, Governo
conclui reforma da
Feira da 10

Ministro Luíz Fux recebe
hoje homenagem do TJMA
O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo
Tribunal Federal e do Conselho Nacional de
Justiça, receberá a Medalha Especial do Mérito
Cândido Mendes. PÁGINA 3

PÁGINA 7

VIOLÊNCIA NO CAMPO

Maranhãoéo2ºestadocom
maisconflitosagráriosnopaís
Nove assassinatos no campo apenas neste ano no estado do Maranhão. O estado é o segundo do país em conflitos agrários e
violência no campo, segundo denunciam organizações e movimentos sociais, ficando atrás apenas do estado do Pará. PÁGINA 8

Bolsonaro deve
vir a São Luís
em dezembro
O presidente da República Jair Bolsonaro (Sem
partido) teve sua presença confirmada em São
Luís para a entrega de títulos de propriedade a
moradores do Residencial Camboa, obra do antigo
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).
PÁGINA 3

PRÉ-CARNAVAL NA ILHA

SÉRIE B
Mais jogos decisivos
a partir de hoje

HONRARIA

Flávio Dino recebe medalha
Maria Firmina dos Reis
PÁGINA 7

MEIO AMBIENTE

“Os Apaixonados” realiza
Festival de Cerveja em São Luís

Brasil está entre campeões
de desmatamento

PÁGINA 11

PÁGINA 5

FESTIVAL DE CURTAS

Cine Carimã está com
inscrições abertas até dia 20
PÁGINA 11

BASTIDORES Maldita fila do osso
Os jogos que completam a rodada 37 do
Campeonato Brasileiro, iniciada ontem serão importantes para mostrar quem tem
mais chances de permanecer na Série B do
Campeonato Brasileiro e quais as equipes
com maiores probabilidades de serem rebaixadas. PÁGINA 10

A fila do osso fez o produto triplicar de preço. Antes
custava R$ 3 e servia para alimentar cachorro. Agora, com a demanda, já cobram até 10 Reais no quilo.
E ninguém chega mais dizendo que é para dar gosto
à comida do cão. É o prato da família de milhares de
desesperados pelo Brasil afora. Um escárnio num país
tão rico e tão belo. Afinal, a fila do osso começa cedo
e a prioridade é de quem chega primeiro. No governo, a prioridade é aprovar o Auxílio Brasil, com prazo
de validade até 31 de dezembro de 2022.
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ASSINATURA ELETRÔNICA

EDUCAÇÃO E SAÚDE

Jerry destina R$ 27,6
milhões em emendas

TSE antecipa vigência
para criar partido

Parlamentar federal já direcionou ao Maranhão R$ 17,6 milhões em emendas
individuais impositivas e mais R$ 10 milhões da cota referente à emenda de Bancada

O

deputado federal licenciado
Márcio Jerry(PCdoB-MA)
destinou emendas ao Orçamento Geral da União 2022
para as áreas de saúde e educação
maranhense. Ao todo, o parlamentar
direcionou ao estado R$ 17,6 milhões
em emendas individuais impositivas
e mais R$ 10 milhões da cota referente
à emenda de Bancada.

rial, a ﬁm de aumentar a capacidade
de atendimento de alta complexidade
e viabilizar procedimentos nos municípios maranhenses. Outros R$ 8 milhões servirão para o custeio dos serviços de atenção primária, apoiando
unidades de atendimentos a garantir
a manutenção, o pagamento de despesas correntes, a compra de materiais e o atendimento da população.

8 milhões para a saúde

Na área da saúde, Jerry destinou R$
1 milhão para reforçar o atendimento
da Assistência Hospitalar e Ambulato-

Emenda de Bancada

Já na área da educação, ao menos
oito municípios maranhenses – São
Luís, Imperatriz, Presidente Dutra,
Buriticupu, Colinas, Porto Franco,
Açailândia, São Raimundo das Mangabeiras – receberão verbas para assegurar a melhoria das instalações, mobiliário e a compra equipamentos para as unidades do Instituto Federal do
Maranhão (IFMA). O intuito é incentivar estudantes, professores, impulsionando pesquisa, o desenvolvimento
tecnológico e inovação nas instituições. O valor a ser repassado aos municípios é de R$ 1,1 milhão.

Os R$ 10 milhões, cota referente ao
deputado na Bancada do Maranhão
no Congresso, serão usados para ﬁnanciar serviços da Média e Alta Complexidades (MAC) e de Atenção Básica
na Saúde, para apoio ao Instituto Federal do Maranhão (IFMA) e ainda para ampliar o acesso à inclusão digital
no estado “Estas são áreas fundamentais para dar continuidade ao projeto
de transformação pelo qual o Maranhão vivenciando dia a dia nestes últimos anos a partir do trabalho do governador Flávio Dino e todo esforço
do meu mandato é para dar continuidade a estas ações que reforçam o
compromisso com a melhoria de vida
do nosso povo em todas as cidades do
nosso estado”.

*Apoio ao Ensino Superior *

Entenda as emendas

IFMAs

Atual secretário das Cidades e Desenvolvimento Urbano do Maranhão,
Jerry aproveitou o retorno ao Congresso Nacional, durante a votação da
Proposta de Emenda à Constituição
23/21 no último dia 9 de novembro,
para fazer os direcionamentos.

Para reforçar as políticas públicas
desenvolvidas no estado, Jerry também direcionou R$ 7 milhões a ações
e outras políticas públicas voltadas à
geração de emprego e renda e promoção da cidadania.

Em apoio ao ensino, Márcio Jerry
destinou ainda recursos à Universidade Estadual do Maranhão (Uema),
campi de São Luís e Colinas, com
emendas que somam R$ 500 mil.
Além de modernizar os laboratórios
de ensino e pesquisa e o parque tecnológico da Universidade, o dinheiro
servirá para aprimorar as instalações,
melhorando as condições do ensino a
distância.

As emendas feitas ao Orçamento
Geral da União são propostas por
meio das quais deputados e senadores podem opinar ou inﬂuenciar na
alocação de recursos públicos. Elas
são subordinadas a normas rígidas
quanto ao seu conteúdo e objetivos,
estabelecidas pela Constituição, por
meio da Lei de Responsabilidade Fiscal.

PEC DOS PRECATÓRIOS

TSE: HÁ HOJE 83 LEGENDAS EM PROCESSO DE FORMAÇÃO
O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu hoje (18) antecipar a vigência da resolução, aprovada em agosto, que permite a coleta pela internet de assinaturas para criação de novo partido político. Pela decisão, a norma já está valendo.
De início, a Resolução 23.647/2021 deveria entrar em
vigor apenas 120 dias após ter sido aprovada em 31 de
agosto. Entretanto, o TSE já disponibilizou, em 3 de novembro, ferramenta que possibilita a coleta das assinaturas eletrônicas, motivo pelo qual os ministros decidiram antecipar a vigência da nova norma. O novo Sistema de Apoiamento a Partido em Formação (SAPF) permite que as novas agremiações coletem assinaturas
com o uso de certiﬁcação digital, nos moldes da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).
Dessa maneira, o cidadão que desejar apoiar a criação de agremiação política pode preencher uma ﬁcha
especíﬁca manualmente ou de forma eletrônica, contanto que possua certiﬁcação digital. Os partidos em
formação continuam a ser os únicos aptos a colher e
apresentar as assinaturas à Justiça Eleitoral, seja na forma física ou eletrônica.
Um dos requisitos para a criação de um novo partido
é o apoio popular, com a coleta de assinaturas de uma
quantidade mínima de cidadãos. Pelas regras atuais, essa quantidade é de 0,5% dos votos dados na última eleição para a Câmara dos Deputados. Atualmente, é preciso colher 491.967 assinaturas, em todos os estados e no
Distrito Federal, no prazo de dois anos a partir da abertura do processo de criação do partido no TSE. Devido
às diﬁculdades causadas pela pandemia da covid-19, o
prazo foi estendido em 120 dias, exclusivamente para as
legendas que já se encontravam em formação durante a
crise sanitária. Segundo o TSE, há hoje 83 legendas em
processo de formação no Brasil, que já conta com 33
partidos regularmente registrados e autorizados a concorrer nas eleições.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

Sem espaço para reajuste de servidores públicos Grupo de trabalho vai
monitorar crise no Inep

IZALCI NA REUNIÃO QUE PRESIDE A FRENTE PARLAMENTAR

O PRESIDENTE DA CÂMARA VOLTOU A COBRAR DO GOVERNO MOBILIZAÇÃO PELA VOTAÇÃO DA REFORMA ADMINISTRATIVA.
O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), aﬁrmou que não vê espaço
para o reajuste salarial dos servidores
públicos caso a PEC dos Precatórios
(Proposta de Emenda à Constituição
23/21, do Poder Executivo) seja aprovada pelo Congresso Nacional. Segundo ele, os números apresentados
pela equipe econômica não preveem
esse aumento. Ele ainda destacou que
esse tema não foi apresentado aos
parlamentares quando o texto foi
acordado. O presidente da República,
Jair Bolsonaro, tem dito que pretende
conceder aumento de até 10% para
servidores com o espaço ﬁscal que seria aberto após a aprovação da proposta.
“Não vi espaço para reajuste de servidores, não conheço esse espaço, os
números da economia apresentados
para Câmara não previam esse aumento e penso que aquele portfólio
de custos amplamente divulgados pela imprensa possam ser honrados e
sejam mantidos”, reforçou.
Lira disse esperar que o Senado
aprove com celeridade a PEC dos Precatórios e sem muitas alterações.

Reforma Administrativa
O presidente da Câmara criticou o
governo por não se mobilizar pela
aprovação da reforma administrativa
(PEC 32/20). Segundo ele, é um “apoio
pálido” em favor do texto. Lira não
acredita que a reforma seja aprovada
neste ano. “Temos basicamente quatro a cinco semanas de votação”, lembrou, já que o Congresso entra em recesso no ﬁnal do ano. “Não temos como trazer essa matérias com as discussões como se encontram”, completou.
Emendas de relator
Lira disse esperar uma solução
acordada entre Câmara e Senado em
relação às emendas de relator do Orçamento. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal (STF) proibiu
a execução do chamado orçamento
secreto. O Congresso aguarda a publicação do acórdão para apresentar
embargos de declaração à Corte. Segundo Lira, qualquer decisão será para aumentar a transparência dos pagamentos dessas emendas.
“Ou, então, a saída seria devolver

todo o Orçamento para o governo federal e aí o governo paga a quem quiser, como quiser, o quanto quiser, sem
nenhum tipo de ﬁscalização. Penso
que o bom senso vai imperar”, destacou o presidente.
Pauta
Lira aﬁrmou que na próxima semana os deputados poderão votar a PEC
10/21 que mantém incentivos tributários para empresas de tecnologia da
informação e comunicação. Segundo
ele, há consenso em relação ao texto.
O presidente também disse que a Medida Provisória 1063/21, que autoriza
produtores a vender etanol direto para postos de combustíveis; e a Medida
Provisória 1069/21, que regulamenta
novas regras para o varejo de combustíveis, também devem entrar na pauta. Outra proposta que poderá ser votada é a que reformula algumas regras
para a certiﬁcação de entidades beneﬁcentes às quais a Constituição assegura imunidade nas contribuições
para a seguridade social. A proposta já
foi aprovada pela Câmara e foi modiﬁcada pelo Senado.

Por iniciativa do presidente da Comissão de Educação (CE), senador Marcelo Castro (MDB-PI), o colegiado
aprovou a criação de um grupo de trabalho (GT) composto por quatro senadores para apurar fatos relacionados à crise no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Izalci Lucas (PSDBDF), presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa
da Educação, será o coordenador do GT. “O Inep, responsável pela produção de evidências sobre a educação
brasileira, indispensáveis no planejamento, formulação, implementação, monitoramento e avaliação de políticas públicas em todos os níveis educacionais e esferas federativas, tem passado por diversos problemas nos
últimos anos. Sucessivas trocas de comando, estrutura
fragilizada de gestão e perda permanente de proﬁssionais qualiﬁcados”, apontou Marcelo Castro na defesa da
criação deste GT.
Castro ainda acrescentou que a atual crise no Inep
agravou-se com o pedido de exoneração de 37 servidores concursados, que atuavam em políticas públicas como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade).
Homenagens a cidades
A Comissão de Educação também aprovou, em caráter terminativo, uma série de projetos reconhecendo a
relevância econômica e cultural de municípios de quatro estados.
Por iniciativa de Jean Paul Prates (PT-RN), a cidade
João Câmara (RN) deve tornar-se a Capital Nacional dos
Ventos (PL 3.682/2020). O senador aﬁrma que há 20
anos João Câmara sobrevivia do Bolsa Família e da agricultura de subsistência, mas o cenário foi completamente alterado a partir de sólidos investimentos em
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VISITA PRESIDENCIAL

Bolsonaro deve vir a
São Luís em dezembro
Presidente deve participar de ato solene para entrega de títulos de propriedade ao
antigo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para os moradores da Camboa
AMANDA BITENCOURT E SAMARTONY
MARTINS

O

presidente da República Jair
Bolsonaro (Sem partido) teve sua presença conﬁrmada
em São Luís para a entrega
de títulos de propriedade a moradores
do Residencial Camboa, obra do antigo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O anuncio foi feito nesta
quinta-feira (18), durante cerimônia
realizada pela Corregedoria Geral de
Justiça (CGJ) para assinatura de certidões de regularização fundiária a famílias que residem nos apartamentos
do PAC Camboa.
Segundo a CGJ-MA, o ato solene de
conclusão oﬁcial do projeto será realizado, oﬁcialmente, com a presença do
presidente da República, em dezembro.
Em ato solene, a Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão (CGJ-MA),
que coordenou o projeto por meio do
Núcleo de Regularização Fundiária
(NRF), reuniu os parceiros institucionais para a assinatura das certidões
individuais de posse dos imóveis resultantes do Acordo de Cooperação
Técnica do Projeto de Regularização
Fundiária de Interesse Social entre os
órgãos parceiros. A chegada do presidente ainda não tem data deﬁnida.

Outras visitas presidenciais

A última vez que o Bolsonaro esteve
no Maranhão foi em maio deste ano
quando inaugurou a ponte sobre o
Rio Parnaíba, no Sul do Maranhão e
do Piauí, que liga as cidades de Alto
Parnaíba (MA) e Santa Filomena (PI),

APESAR DA PRESENÇA CONFIRMADA, CHEGADA DE BOLSONARO AINDA ESTÁ INDEFINIDA
e contou com a presença do ministro
dos Transportes Tarcísio de Freitas e
autoridades. A obra é considerada
fundamental para o desenvolvimento
econômico da fronteira agrícola do
Matopiba, formada pelos estados do
Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. O
presidente passou ainda por Açailândia, onde tratou de três questões prioritárias: 1) Duplicação da BR-010,
Açailândia/Imperatriz; 2) Construção
do aeroporto de Açailândia; 3) Controle das erosões na cidade de Açailândia.

Caso Bolsonaro venha para entrega
de títulos de propriedade a moradores
do Residencial Camboa será a quarta
vez que Bolsonaro vem ao Maranhão
desde o início do mandato. Em meados de março, o presidente esteve em
Alcântara para entra de títulos de propriedade a famílias de lavradores que
foram remanejadas da área do Centro
Espacial. Em outubro de 2020 onde
entregou obras na capital São Luís e
em Imperatriz, segunda maior cidade
do estado.

Nunca neguei minha origem de menino pobre, ﬁlho
de lavrador sem terra, que vivia como “agregado” do “coronel” de patente comprada, o latifundiário Francisco
Alves. Mesmo assim, meu pai, analfabeto e sem posses,
nunca deixou os dez ﬁlhos passarem um dia sem comer.
Sei o que é a dor da fome, mas foi depois dos 16 anos,
quando me mudei sozinho de Jaguarana para São Luís,
em busca de estudar. Mesmo assim não era fome de doer na alma e me fazer desviar de meus objetivos e da minha incansável busca por direito à cidadania. A pobreza,
no entanto, nunca me fez ir à feira em busca de osso para “engrossar” a sopa.
Hoje, depois de tantos anos vividos e vencidos proﬁssionalmente, com sonhos bem realizados com minha
família, jamais imaginei que iria ver cidadãos maranhenses e brasileiros na ﬁla de osso bovino em açougues. É uma realidade perversa deste século, em que a
riqueza é um paradoxo danoso. Alguns, com absurdas
somas de dinheiro, e outros que morrem de fome. É um
mundo desastrado, ter que assistir os mesmos seres humanos na ﬁla do turismo especial ao custo de até US$
100 milhões de poucas horas em órbita, enquanto outros se acotovelam na ﬁla da miséria, na ilusão de estar
enganando a fome com a sopa de osso.
É o Brasil continental que o mundo conhece mais por
mal feitos dos governantes, do que por evolução cientíﬁca ou o potencial econômico. É o Brasil que contrasta a
ﬁla do osso de milhões de famintos, com o desperdício
dos poucos que arrebatam o dinheiro público ou ganham somas babilônicas sonegando impostos ou explorando o trabalho dos desafortunados. É o Brasil em
que o presidente usa o orçamento secreto para angariar
votos em projetos de pouca duração, voltado para fomentar a campanha eleitoral. É o Brasil da eterna política dos descamisados e desempregados – não tão distante dos tempos da escravidão e do extermínio dos índios
pelos colonizadores.
A ﬁla do osso fez o produto triplicar de preço. Antes
custava R$ 3 e servia para alimentar cachorro. Agora,
com a demanda, já cobram até 10 Reais no quilo. E ninguém chega mais dizendo que é para dar gosto à comida
do cão. É o prato da família de milhares de desesperados
pelo Brasil afora. Um escárnio num país tão rico e tão
belo. Aﬁnal, a ﬁla do osso começa cedo e a prioridade é
de quem chega primeiro. No governo, a prioridade é
aprovar o Auxílio Brasil, com prazo de validade até 31 de
dezembro de 2022.
———————————————————————

O PL é logo ali (1)

SOLENIDADE ESPECIAL

Ministro Luíz Fux recebe homenagem do TJMA
O Tribunal de Justiça do Maranhão
(TJMA) realiza nesta sexta-feira (19),
às 10h, na Sala das Sessões Plenárias,
solenidade especial para entrega da
Medalha dos Bons Serviços Bento
Moreira Lima, Medalha Especial do
Mérito Cândido Mendes e Medalha
do Mérito Judiciário Antônio Rodrigues Vellozo, homenageando personalidades pelos bons serviços prestados. A solenidade terá transmissão ao
vivo, através do canal do TJMA no
Youtube.
O ministro Luiz Fux, presidente do
Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, por indicação do desembargador Raimundo
Barros, receberá a Medalha Especial
do Mérito Cândido Mendes, a mais alta comenda do Poder Judiciário maranhense, em solenidade no gabinete
da Presidência do TJMA, às 15h. A
transmissão poderá ser acompanhada a partir das 10h através do link do
canal do Youtube do Tribunal de Justiça do Maranhão.
A Medalha Desembargador Bento
Moreira Lima foi criada em 1986 em
homenagem a um dos mais ilustres
juristas do Maranhão para ser concedida a magistrados que completarem
10, 20, 30 e 40 anos de bons serviços
na magistratura. A solenidade acontece para os homenageados de 2021 e
2020.
2020 – O juiz de direito Jamil Aguiar
da Silva, será condecorado com a
“Medalha dos Bons Serviços Bento
Moreira Lima” pelos 30 anos de exercício na magistratura. Pelos 10 anos
de serviços à Justiça, serão condecorados com a “Medalha dos Bons Serviços Bento Moreira Lima” os seguintes
juízes e juízas: Raquel Araujo Castro
Teles de Menezes, Romulo Lago e
Cruz, Alessandra Lima Silva, Gisa Fernanda Nery Mendonça de Sousa, Jaqueline Rodrigues da Cunha, Alessandro Arrais Pereira, André Bezerra
Ewerton Martins, Marcelo Moraes Re-

Maldita fila do osso

go de Souza, Marcos Aurélio Veloso de
Oliveira Silva, Anelise Nogueira Reginato, Rodrigo Otávio Terças Santos,
Carlos Eduardo de Arruda Mont’Alverne, Marcelo Frazão Pereira, Alexandre Antonio José de Mesquita e
Carlos Eduardo Coelho de Sousa.
2021 – Os desembargadores Antonio Guerreiro Júnior, Lourival de Jesus
Serejo Sousa, Jaime Ferreira de Araújo, Vicente de Paula Gomes de Castro,
Kleber Costa Carvalho, João Santana
Sousa, Luiz Gonzaga Almeida Filho e
Josemar Lopes Santos serão agraciados com a “Medalha dos Bons Serviços Bento Moreira Lima” pelos 40
anos de exercício na magistratura.
Os desembargadores Antonio Fernando Bayma Araujo, José Gonçalo de
Sousa Filho e a desembargadora Maria Francisca Gualberto de Galiza, serão agraciados com a “Medalha dos
Bons Serviços Bento Moreira Lima”
pelos 30 anos de exercício na magistratura. Pelos 30 anos de serviços à
Justiça, serão condecorados com a
“Medalha dos Bons Serviços Bento
Moreira Lima” as seguintes juízas e
juízes: José Edilson Caridade Ribeiro,
Luzia Madeiro Neponucena, Carlos
Henrique Rodrigues Veloso, Lucas da
Costa Ribeiro Neto, Gervásio Protásio
dos Santos Júnior, Antonio Manoel
Araújo Velozo, Francisco Ronaldo Maciel Oliveira, José Américo Abreu Costa, Nelson Melo de Moraes Rego, Joseane de Jesus Correa Bezerra, Edimar
Fernando Mendonça de Sousa, José
Eulálio Figueiredo de Almeida, Márcia Cristina Coelho Chaves.
Juízas e juízes que serão condecorados pelos 20 anos de serviços à Justiça: Antonio Donizete Aranha Baleeiro,
João Pereira Neto, Raul José Duarte
Goulart Júnior, Alessandro Bandeira
Figueiredo, Marcelo Elias Matos e
Oka, Flávio Roberto Ribeiro Soares,
Celso Orlando Aranha Pinheiro Júnior, Maricélia Costa Gonçalves, Lícia
Cristina Ferraz Ribeiro de Oliveira,

Laysa de Jesus Paz Martins Mendes,
Rommel Cruz Viégas Mazurkievicz
Saraiva de Sousa Cruz, Rogério Pelegrine Tognon Rondon, Rafaella de Oliveira Saif Rodrigues, Reginaldo de Jesus Cordeiro Júnior, Vanessa Clementino Sousa, Janaína Araújo de Carvalho e Lidiane Melo de Souza.
E os juízes e juízas que serão condecorados pelos 10 anos de serviço
são: Tereza Cristina Franco Palhares
Nina, Karlos Alberto Ribeiro Mota,
Celso Seraﬁm Júnior, José Jorge Figueiredo dos Anjos Júnior, Sheila Silva
Cunha e José Ribamar Serra.
Já a “Medalha Especial do Mérito
Cândido Mendes”, a mais alta comenda do Poder Judiciário maranhense,
criada pela Resolução nº 56, de 23 de
outubro de 2013, em reverência ao
grande jurista maranhense que se notabilizou pelos estudos jurídicos em
defesa das fronteiras do país.
“Mérito Cândido Mendes”:
Ministro do STF, Kassio Nunes Marques – indicação do desembargador
José de Ribamar Froz Sobrinho;
Ministro do STJ, Rogério Schietti Machado Cruz – indicação do desembargador José de Ribamar Froz Sobrinho;
Ministro do STJ, Luiz Alberto Gurgel
de Faria – indicação do desembargador José Jorge Figueiredo dos Anjos;
Desembargador Presidente do TJ/PI,
José Ribamar Oliveira – indicação do
desembargador Raimundo José Barros de Sousa;
Desembargador Federal, Novély Vilanova da Silva Reis – indicação do desembargador Marcelo Carvalho Silva;
Vice-Governador do Estado do Maranhão, Carlos Orleans Brandão Júnior –
indicação do Corregedor-Geral da
Justiça, desembargador Paulo Sérgio
Velten Pereira. Vice-Almirante (RM1)
Wilson Pereira de Lima Filho, Presidente do Tribunal Marítimo – indicação pelo presidente do Tribunal de
Justiça do Maranhão, desembargador
Lourival de Jesus Serejo Sousa.

O senador Roberto Rocha ainda aﬁnadíssimo com o
deputado federal Josimar do Maranhãozinho, que comanda o PL no Maranhão, legenda que pode abrigar
tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto seu amigo senador – sem partido.

O PL é logo ali (2)

Maranhãozinho, pré-candidato a governador pelo
PL, aparece em foto com Roberto Rocha, os dois fazendo
o L do Partido, como se o senador já estivesse acertado a
ﬁliação. Caso isso ocorra, Roberto Rocha vai para a reeleição, contra Flávio Dino.

Direita globalizada

Uma realidade politica inegável que estará presente
mais forte em 2022 do que em 2018: a direita hoje é globalizada e virou uma frente mundial. Aonde não ganha
eleição, abre ainda mais o espaço sobre sua inﬂuência e
seus dogmas ideológicos.
———————————————————————

“Não tenho pretensão de ser posto
Ypiranga de ninguém”.

De Affonso Celso Pastore, 82, assessor econômico do
pré-candidato a presidente, Sergio Moro, ironizando o
apelido de Paulo Guedes.
———————————————————————
Embora tenha sido aprovada na Câmara, em
meio a tenebrosas negociações com base no
orçamento secreto, a PEC dos Precatórios ainda não tem votos suﬁcientes no Senado, para
colocar de pé o Auxílio Brasil, apesar da pressa de Bolsonaro.

1

Levantamentos de veículos de imprensa até
ontem, apontavam que ao menos 39 senadores estariam contrários à PEC dos Precatórios
no formato da Câmara. Eles questionam o Auxílio Brasil ter prazo deﬁnido no ﬁm de 2022, e outros itens.

2

TJ homenageia (1)

Entre os homenageados de hoje no Tribunal de Justiça do Maranhão está o presidente do STF e do CNJ, ministro Luiz Fux. São três tipos de medalhas que serão outorgadas, às 10h em sessão plenária, a personalidades
que prestaram serviço ao Estado.

TJ homenageia (2)

Já Luiz Fux receberá a Medalha Especial de Mérito
Cândido Mendes, por indicação do desembargador Raimundo Barros. É a mais alta comenda do Judiciário Maranhense, e a entrega se dará no gabinete do presidente
do TJ, Lourival Serejo, às 15h.

4

Samartony Martins
E-mail: samartonymartins@gmail.com
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Transformação
comportamental: o
consumidor é digital,
mas e o empresário?
ROGÉRIO MATOFINO
arquiteto de negócios e publicitário especializado em gestão. Atua também como professor universitário e palestrante nas áreas de Vendas, Comunicação, Marketing e Transformação Digital.

EDITORIAL

Pandemia de diabetes
Doença que tem aumentado em todo o mundo nos últimos anos, o diabetes já está sendo considerado pela
Organização Mundial da Saúde
(OMS) uma pandemia. E não é para
menos. O Atlas do Diabetes, divulgado na última semana pela Federação
Internacional de Diabetes, aponta
que 537 milhões de adultos, entre 20 e
79 anos, convivem com a patologia. A
previsão é de que este número suba
para 783 milhões até 2045, se nada for
feito para frear esse avanço.
Considerada uma doença “silenciosa”, justamente por não dar sinais no
começo, 44,7% dos adultos desconhecem que têm o problema que só este
ano já provocou a morte de 6,7 milhões de pessoas no planeta. É um número muito alto quando se sabe que é
uma doença evitável ou, pelo menos,
controlável. Em 90% dos casos, o diabetes se manifesta como o Tipo 2, relacionado ao sobrepeso, obesidade e
maus hábitos de vida.
No próximo dia 6 de dezembro será
publicada a décima edição do Atlas do
Diabetes, referente a 2021, que pode
conﬁrmar essa realidade alarmante.
No Brasil, os dados também são preocupantes. O país ocupa a quinta posição no número de pessoas com diabetes: até 2019, eram 16,8 milhões de
brasileiros com a doença, sendo que a
metade deles não sabia dessa condição.
A falta de informação sobre a doença, o descaso com a prevenção justa-

mente pelo desconhecimento e o diagnóstico tardio levam ao aumento
no número de casos, complicações e
mortes. A obesidade e fatores genéticos são apontados como as principais
causas da doença entre a população.
O diabetes geralmente tem sintomas imperceptíveis no início e quando o diagnóstico é feito a doença já está instalada e é muito associada a problemas cardiovasculares, principal
causa da mortalidade para a patologia, e à saúde renal. Se não for controlada, já que não tem cura, pode aumentar também o risco de cegueira,
problemas arteriais nos membros inferiores, com ocorrência de amputações e neuropatias. Fome frequente,
sede constante, feridas que demoram
a cicatrizar, necessidade de urinar várias vezes ao dia, fadiga e formigamento nos pés e mãos são alguns dos
sinais que devem ser observados.
Por isso, o alerta para a gravidade
da doença e a importância da prevenção e do acompanhamento médico
regular com exames de glicemia em
jejum. Especialistas lembram que os
fatores genéticos não podem ser controlados, mas a obesidade e hábitos
alimentares errados, sim. A má alimentação, rica em carboidratos e gorduras, é um grande fator de risco para
o diabetes. E os cuidados devem começar na infância, já que a doença
tem atingido de forma crescente crianças e jovens.
Para conter o avanço da doença, é

importante adotar uma rotina alimentar saudável e incluir a prática regular de atividades físicas no dia a dia.
Isso inclui combater a obesidade,
também já considerada uma pandemia no mundo todo, e os riscos para o
desenvolvimento do quadro que pode
levar a complicações graves e mortes.
Fazer um checape anualmente é a
melhor forma de prevenir e diagnosticar precocemente o diabetes. Quem
tem casos da doença na família, é hipertenso, tem sobrepeso ou obesidade deve redobrar os cuidados, bem
como mulheres que tiveram diabetes
gestacional.
Esta é uma doença grave, com custo elevado para o sistema público de
saúde. O último Atlas da Federação
Internacional do Diabetes aponta que
o Brasil gasta cerca de US$ 52 bilhões
por ano só com o tratamento de adultos portadores da doença, o que representa cerca de US$ 3 mil por habitante. É importante lembrar também
que o diabetes pode ser um fator agravante no quadro da covid-19.
Diante desse cenário alarmante, é
fundamental intensiﬁcar campanhas
de prevenção e aumentar o acesso da
população a exames de rotina que podem diagnosticar e ajudar no tratamento precoce para prevenir o avanço da doença no país. Cuidar da saúde
é dever de todos e só com informação
e conhecimento o Brasil pode mudar
isso.

A cruz de cada um
RICARDO VIVEIROS
jornalista, escritor e professor. Doutor
em Educação, Arte e História da Cultura
pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e autor de vários livros, entre os
quais: "A Vila que Descobriu o Brasil",
"Pelos Caminhos da Educação" e "O Poeta e o Passarinho".
Todos os humanos, em distintos níveis de cultura e educação, têm símbolos. Pessoais e coletivos. A palavra
símbolo tem origem no grego
“symbolon”, que designa algo concreto para representar algo abstrato (étnico, pátrio, religioso, esportivo, medidas de tempo ou matéria etc.).

cas de ovos de avestruz há mais de 60
mil anos. Seriam o mais antigo sistema de representação de fatos que se
tem notícia. A semiótica é a disciplina
que se ocupa do estudo dos símbolos

declarou à comunidade de Corinto
que “Certamente a palavra da cruz é
loucura para os que se perdem, mas
para nós, que somos salvos, poder de
Deus”.

Outras disciplinas especiﬁcam metodologias de estudos na mesma área,
como a semântica que se ocupa do
simbolismo nas palavras empregadas
na linguagem, ou a psicanálise que,
entre outros, se dedica à interpretação do simbolismo no imaginário das
pessoas.

A cruz com o cristo pregado e a cruz
vazia têm signiﬁcados diferentes para
os cristãos. É o símbolo mais famoso
do cristianismo, usado como uma
lembrança do sacrifício feito por Jesus
Cristo pela humanidade. Também representa a vitória do Filho de Deus sobre a morte e pode ser apresentada
com a imagem do próprio Cristo cruciﬁcado (leva o nome de cruciﬁxo). A
cruz vazia signiﬁca Cristo renascido.

Ao longo da história das religiões,
símbolos foram criados como forma
de preservação e expansão do EvanCada um de nós carrega uma cruz
A comunicação tem nos símbolos gelho entre os povos. A cruz é o mais
ao longo da vida, seja qual for o camium elemento muito importante. Há signiﬁcativo dentre todos.
nho que escolheu para trilhar. Ela poos limitados a pequenos grupos, ouEla faz parte da história da humani- de ser mais leve ou mais pesada. O imtros são conhecidos internacionalmente. Alguns objetos ou órgãos se dade, tendo sua origem pagã na escra- portante é saber torna-la parte de sua
tornaram símbolos, e são reconheci- vidão e no castigo aos criminosos da trajetória e símbolo de sua fé, espeépoca. Seu princípio como imagem, rança. Nela será escrito, a cada passo,
do visualmente de imediato.
portanto foi ruim. Símbolo do mal, o que você fez de bom e de ruim, ou o
Por exemplo, um garfo e uma faca daqueles que por descumprirem as que você deixou de fazer. A cruz é parte de nosso ser, um símbolo invisível
como identiﬁcação de um restauran- leis eram mortos na cruz.
que está presente em cada um de nós.
te. Uma tesoura e um pente como
Essa pena capital teve seu ápice no
identiﬁcação de um salão de beleza. O
São muitas as cruzes que a humacoração como referência de amor. Há ministério de Cristo, pois ele foi levatambém símbolos sonoros e gestuais. do à cruz. Esse símbolo máximo do nidade carrega, de modo coletivo ou
cristianismo faz parte do nosso dia a individual. Olhe para o lado e ajude a
Antropólogos descobriram no sítio dia como cristãos e das nossas consi- quem pode estar precisando. Há cruarqueológico de Howort em Poort derações a respeito da fé. O apóstolo zes muito pesadas…
Shelter, perto de Grahamstown (Áfri- Paulo, convicto da necessidade de dica do Sul), símbolos gravados em cas- fundir o Cristo que passou pela cruz,

É inegável que o comportamento do consumidor sofreu profundas mudanças nos últimos anos e deve seguir se transformando ainda mais nos próximos. Isso faz
com que muitas empresas apostem em um processo de
transformação digital, façam investimentos pesados em
comunicação e marketing e ainda apostem no atendimento omnichannel.
Hoje é o cliente quem decide em qual canal ele quer
ser atendido e a empresa precisa estar preparada para
dar conta de toda essa complexidade de ferramentas.
Outro detalhe importante são as abordagens de vem:
você pode ter uma operação comercial hunter e farmer no mesmo time, desde que o líder consiga guiar o
pessoal e todos respeitem o processo. A tecnologia pela
tecnologia não faz milagre.
No entanto, muitas vezes o que presenciamos é um
discurso sem que os protagonistas deste processo – ou
seja, os gestores e/ou decisores – acreditem realmente
nesse caminho. Isso, infelizmente acaba por invalidar
grande parte (ou todo) o esforço na aplicação de novas
tecnologias e processos dentro da empresa.
O “PREÇO” DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
A necessidade de se transformar para atender este
novo consumidor parece ter sido assimilada pela imensa maioria do empresariado brasileiro. Entretanto, muitas empresas ainda esbarram em grandes obstáculos no
momento implementar os projetos, principalmente,
quando se trata de pessoas. O maior desaﬁo está na resistência de muitos empresários ou executivos em fazer
o que precisa ser feito (investimento, decisões, liderança) para realmente mudar a realidade de seus negócios.
E quando falamos em investimentos não é somente o
ﬁnanceiro, que pode ser considerável, mas sobretudo o
grande esforço e as dores que um processo de profunda
quebra de paradigmas pode causar. Não é à toa que deste momento denso deve emergir uma nova cultura organizacional, capaz de levar a empresa adiante de forma
sustentável e com capacidade de enfrentar qualquer
mudança que o mercado exija dela no futuro.
Infelizmente, é muito comum observar empresários
fazerem altos investimentos em estratégias de marketing, tecnologia e contratando pessoas em excesso para
sustentar um discurso de transformação digital que
muitas vezes é vazio.
A imagem de que a empresa é “digital, 100% rastreável
e trabalha com previsibilidade” muitas vezes esbarra em
processos que são “atropelados” e tem como resultado
proﬁssionais que não conseguem colocar em prática suas funções de maneira satisfatória.
O QUE É ATENDIMENTO OMNICHANNEL E QUAIS
OS DESAFIOS PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO?
A integração entre os canais (on/ofﬂine) de venda nas
empresas enfrenta desaﬁos internos de implementação
e a maioria deles passa pelo crivo de seus gestores. Um
exemplo é a distribuição de recursos ﬁnanceiros vs. resultados e expectativas destinadas para cada área. Aliás,
por qual razão separar vendas e marketing se ambas
áreas compõem o comercial da empresa?
O fato é que essa forma de organização ignora o comportamento do consumidor. Mesmo quando compra na
loja física, ele utiliza os canais online para pesquisa.
Muitas vezes acontece o oposto. E possuir diversos canais não signiﬁca que a sua empresa é multicanal.
Resumindo: a verdadeira integração só acontece
quando a experiência de compra e todos os fatores que a
inﬂuenciam são os mesmos em todos os canais. Embora
pareça simples, isso signiﬁca remover uma série de barreiras internas que podem ser muito complexas e demandar muito trabalho, mas que invariavelmente começam por uma mudança de mentalidade.
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Brasil entre campeões
de desmatamento
É alarmante que três países da América Latina estejam no topo da lista: Brasil, a
Bolívia, o Peru

O compromisso assumido por diversos países, entre eles o Brasil, de
acabar com o desmatamento e revertê-lo até 2030 foi considerado um dos
acordos mais importantes da cúpula
do clima COP26 em Glasgow, na Escócia.
Não é a primeira vez que os líderes
mundiais fazem esse tipo de promessa e muitos duvidam que os acordos
venham a ser concretizados na data
prevista. Em 2014, a Organização das
Nações Unidas anunciou um acordo
para reduzir o desmatamento pela
metade até 2020 e a zero até 2030. Depois, em 2017, foi estabelecido outro
objetivo, de aumentar as áreas de ﬂoresta em 3% em todo o mundo até
2030.
Mas o desmatamento prosseguiu
em “ritmo alarmante”, segundo um
relatório de 2019, com sérias consequências para a luta contra as mudanças climáticas. Mesmo assim, os
especialistas não têm dúvidas em
classiﬁcar este tema como “urgente”.
As ﬂorestas absorvem grandes quantidades de dióxido de carbono (CO2),
que é um dos principais causadores
do aquecimento global, e o corte de

árvores pode ter grande impacto sobre a vida no planeta.
A ONU aﬁrma que 420 milhões de
hectares de ﬂorestas foram perdidos
desde 1990, principalmente devido à
agricultura. Foram realizados alguns
esforços de reﬂorestamento, seja por
crescimento natural ou plantio, mas
as árvores precisam de anos para crescer, até que possam absorver completamente o CO2.
Durante a última década, foram
perdidos 4,7 milhões de hectares de
ﬂorestas por ano. Entre os países mais
afetados, encontram-se o Brasil, a Bolívia, o Peru, a Indonésia e a República
Democrática do Congo. É alarmante
para muitos que três países da América Latina estejam no topo da lista.
Veja qual é a situação em cada um
deles:
Brasil
Cerca de 60% da ﬂoresta amazônica ﬁcam no Brasil, que desempenha
um papel fundamental na absorção
do CO2 nocivo que, de outra forma,
escaparia para a atmosfera. Após reduções constantes desde 2004, o desmatamento da Amazônia brasileira
aumentou novamente, segundo o
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).
Segundo um relatório do instituto,
a taxa de desmatamento em 2020 foi a
mais alta em mais de uma década. O
presidente Jair Bolsonaro aﬁrmou na
ONU que, desde agosto deste ano, o
desmatamento no Brasil diminuiu em
comparação com 2020.
Mas a taxa de desmatamento ainda
é superior aos níveis anteriores à sua
chegada ao poder, em 2019. Os dados
do Imazon – Instituto do Homem e

Meio Ambiente da Amazônia – não
demonstram desaceleração da taxa
de desmatamento este ano.
O presidente Bolsonaro foi criticado pelas suas políticas contrárias à
preservação ambiental, como o incentivo à agricultura e à mineração na
Amazônia. O mandatário brasileiro
também foi questionado pelo corte
dos fundos das agências governamentais responsáveis por ﬁscalizar os
agricultores e madeireiros que violam
a legislação ambiental.
Em 2020, as multas por cortes ilegais caíram em 20%. Os números exatos não estão disponíveis, mas estudos recentes sugerem que até 94% do
desmatamento e da destruição dos
habitats brasileiros podem ter causas
ilegais.

Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16 - Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA - CEP: 65.360-000
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 032/2021/CCL/PMM. Órgão Realizador: O
município de Monção/MA, através da Prefeitura Municipal de Monção/MA, CNPJ: 06.190.243/0001-16, por
meio do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, instituída pela Portaria nº 009/2021, torna público aos interessados
que, com base legal: Lei n° 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.892/2013,
Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Municipal nº 017/2020 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e alterações, que fará Licitação na modalidade Pregão, na forma
Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, tendo por objeto registro de preços para futura e eventual
contratação de pessoa(s) jurídicas(s) especializada(s) no fornecimento de equipamentos, material permanente
hospitalar e odontológico, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Monção/MA,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, através de sessão
pública on-line por meio de recursos de tecnologia da informação – internet disponível no site: https://www.
licitanet.com.br/. A realização do certame está prevista para o dia 02 de dezembro de 2021 às 14h00min (catorze horas). Edital: O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por meio do endereço eletrônico:
www.licitanet.com.br, na sede da Prefeitura na Sala da Comissão Central de Licitação, situada na Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro, Monção/MA, de segunda a sexta feira das 08h às 12h mediante apresentação de
mídia gravável, no portal da transparência e no mural de licitações do Sacop/MA onde poderão ser consultados
ou obtidos gratuitamente. Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do art. 21, §4º da Lei nº
8.666/93. Monção/MA, 16 de novembro de 2021. Kerliana Sena Silva - Secretária Municipal de Saúde.
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 22/2021 PMODC O município de Olho
d’Água das Cunhas/MA, através da Prefeitura Municipal de Olho d’Água das Cunhas /MA, CNPJ:
06.014.005/0001-50, por meio do Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, designado pelo portaria nº 029/2021 de 01 janeiro de 2021, torna público para conhecimento dos interessados que com base
na Lei nº 10.520/02, decreto nº 10.024/2019, lei nº 123/06 e suas alterações dadas pela lei nº 147/2014 e
aplicado subsidiariamente no que couberem a Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes à espécie, que
fará licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, Pregão Eletrônico
SRP nº 22/2021, tendo como objeto contratação de empresa para fornecimento de material esportivo em
geral para atender a demanda do município de Olho D’água das Cunhas MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. A realização do certame está prevista para o
dia 06/12/2021 às 10:00hs (horário local). O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será
exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: www.licitanet.gov.br – Prefeitura de Olho d’Água das
Cunhas -MA. O edital completo está a disposição dos interessados nos sites: www.olhodaguadascunhas.
ma.gov.br e SACOP – Sistema de Acompanhamento de Contratações Públicas, Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do e-mail: cplodc@gmail.com. Pregoeiro Oficial: EVANDRO SOUSA
BARBOSA. Olho d’Água das Cunhas /MA, 17 de novembro de 2021. EVANDRO SOUSA BARBOSA
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
DA SERRA NEGRA - MA
A Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra – MA informa
a ERRATA DE PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA
DE PREÇO nº 016/2021. Retifica-se o aviso, publicado no D.O.U
(diário oficial da União) no dia 10 de novembro de 2021, página 237,
Seção 3 e publicado no D.O.E (diário oficial da Estado) no dia 10 de
novembro de 2021, página 30, publicações de terceiros e no JORNAL
O IMPARCIAL no dia 10 de novembro de 2021, página 6. Onde se lê:
Tomada de Preço 016/2021, Leia-se: Concorrência Pública 001/2021,
e onde se lê: Abertura no dia 30 de novembro de 2021, Leia-se: Abertura no dia 22 de dezembro de 2021.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA

Bolívia
Entre 2002 e 2020, a Bolívia perdeu
3,02 milhões de hectares de ﬂoresta
primária úmida, que representam
51% da sua perda total de cobertura
ﬂorestal no mesmo período, segundo
os dados da ONG Global Forest Watch.
A área total de ﬂoresta primária úmida do país andino foi reduzida em
7,4% nesse período.
Peru
Entre 2002 e 2020, o Peru perdeu
2,16 milhões de hectares de ﬂoresta
primária úmida e a área total de ﬂoresta primária úmida foi reduzida em
3,1% nesse período, segundo a Global
Forest Watch.
Nesse mesmo período, o país perdeu 3,39 milhões de hectares de cobertura ﬂorestal, equivalentes a 4,3%
de redução com relação à cobertura
existente em 2000 e a 2,17 bilhões de
toneladas de emissões de CO2.

AVISO DE CREDENCIAMENTO A Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer através da Comissão Especial de Seleção/CES, no uso de suas atribuições legais torna
público para o conhecimento dos interessados o lançamento do Edital de chamamento público
para credenciamento nº 03/2021, visando; credenciamento de árbitros e assistentes de arbitragem, entre os dias 22 de novembro até 03 de dezembro do ano em curso. LOCAL DE
REALIZAÇÃO: No Prédio da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer,
localizada à Praça da Matriz, s/n – Centro – nesta cidade, das 08h às 12h. O edital se encontra à
disposição dos interessados na Central de Licitações, Contratos e Convênios/CELICC, na Praça Matriz, nº 142, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08h às 13h, onde poderá ser consultado e obtido
gratuitamente mediante a apresentação de mídia eletrônica (pen drive, CD, DVD ou outro). Ou
baixado mediante “download” na página/Portal Oficial do Município. Esclarecimentos adicionais pelo telefone (98) 3224-0769 ou pelo e-mail: cpl.licitacao.ribamar@gmail.com. Adiel
Tavares Ribeiro. Presidente da Comissão Permanente de Licitação. URUBATAN LIMA DE
MELO NETO - Secretário Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 057/2021 – CELICC/PMSJR.
PROC. Nº 1074/2021/SEMED. A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar – MA, através
do seu Pregoeiro, torna público aos interessados que realizará às 11h:00min do dia 03 de
dezembro de 2021, na Escola Municipal Humberto de Campos, localizada na Av. Gonçalves
Dias, 868 – Centro, nesta Cidade, na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço, cujo
objeto é o Registro de Preços para Aquisição de Material Permanente – Tipo Mobiliário Escolar, destinados as Escolas da Rede Municipal de São José de Ribamar, visando atender às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação, na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17
de julho de 2002, e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. O
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no
horário das 08:00h às 13:30, telefone (98) 3224-0769 e no site www.saojosederibamar.ma.gov.
br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Qualquer modificação no Edital será
divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados que adquirirem o Edital na CELICC. Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados através do
e-mail: pregaocelicc@sjr.ma.gov.br ou no endereço acima. São José de Ribamar (MA), 18 de
dezembro de 2021. Gotardo Tibére Costa. Pregoeiro.
LEILÃO DE BENS DO SENAC/MA
Dia 07/12/2021 às 10:00h

USO DE DROGAS

EUA registram recorde de mortes por overdose
Mais de 100 mil americanos morreram de overdose de drogas ao longo
de um período de um ano durante a
pandemia de covid-19. É o maior número de mortes anuais por drogas já
registrado nos Estados Unidos.
Dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) mostram
que as mortes por overdose aumentaram 28,5% nos 12 meses encerrados
em abril passado.
Os especialistas acreditam que as
overdoses provavelmente aumentaram por causa do impacto psicológico
da pandemia e da oferta de opioides
sintéticos, como o fentanil.
Os casos de overdose aumentaram
em 48 dos 50 Estados americanos.
Usando dados de atestados de óbito, o CDC estima que 100.306 pessoas
morreram entre abril de 2020 e abril
de 2021, em comparação com 78.056
no ano anterior.
Katherine Keyes, uma especialista
em abuso de drogas e professora associada de epidemiologia da Universidade de Columbia, nos EUA, disse à
BBC que, embora as mortes por overdose tenham aumentado “exponencialmente” nos últimos anos, a pandemia “adicionou combustível a esse incêndio”.
“Os dados disponíveis indicam que
havia mais pessoas usando drogas sozinhas, o que sabemos ser um fator de
risco para overdose”, explicou. “Também houve uma diminuição no acesso a serviços de apoio à prevenção de
overdose, redução de danos, tratamento e recuperação”.
O número de mortes por drogas já
ultrapassou o de armas, acidentes de
carro e gripe.
O maior aumento nas mortes por
overdose foi registrado no Estado de
Vermont, onde o número disparou
70% para 209, seguido por Virgínia

Lote 01- 04 lavatórios, 17 cadeiras de corte de cabelo, 13 carros auxiliares manicure e
pedicure, 02 cadeiras cirandinhas Veneza. Lance inicial: R$ 1.100,00. Lote 02- 09 cadeiras
giratórias, 24 mesas retangulares. Lance inicial: R$ 1.000,00. Lote 03- adega, armário
hospitalar, 04 cadeiras fixas interlocutoras, 07 mesas refeitório, 04 cadeiras fixas napa
cinza, 05 mesas retangulares, mesa retangular porta teclado. Lance inicial: R$ 1.000,00.
Lote 04- 30 cadeiras fixas assento encosto amadeirado, 04 armários de aço vertical, 05
estantes de aço, 07 gaveteiros, 05 escadas. Lance inicial: R$ 600,00. Lote 05- 40 poltronas
auditório. Lance inicial: R$ 1.200,00. Lote 06- preparador de alimento, 08 aparelhos de
ar condicionado, balança verificadora, extrator de suco. Lance inicial: R$ 1.000,00. Lote
07- 06 aparelhos de ar condicionado, balcão checkout. Lance inicial: R$ 1.000,00. Lote
08- 11 maquinas costura, 05 carrinhos auxiliares. Lance inicial: R$ 600,00. Lote 09- 16
impressoras, 06 notebooks, scanner, 10 computadores. Lance inicial: R$ 1.200,00.
Gustavo Martins Rocha
Leiloeiro Oficial do Estado do Maranhão
Telefone/WhatsApp: (98) 4141-2441
Site para lances: www.grleiloes.com

LEILÃO DO SENAC/MA
Dia 07/12/2021 às 10:00h
São oito lotes com materiais
diversos:
cadeiras,
mesas,
armários, escadas, aparelhos de
ar condicionado, máquinas de
costura, notebooks, computadores
e muitos outros bens.
Gustavo Martins Rocha
Leiloeiro Oficial do Estado do
Maranhão
Telefone/WhatsApp:
(98) 4141-2441
Site para lances: www.grleiloes.com

OS CASOS DE OVERDOSE AUMENTARAM EM 48 DOS 50 ESTADOS AMERICANOS
Ocidental e (62%) e Kentucky (55%).
Keyes disse que o aumento dos opioides sintéticos — particularmente o
fentanil — estão “entre os principais
fatores que contribuem” para o aumento das mortes por overdose.
Usuários de outras drogas como cocaína ou metanfetamina têm consumido cada vez mais o fentanil.
“É uma espécie de epidemia em
movimento, que estava realmente
concentrada nas pessoas que usavam
principalmente opioides como a heroína, mas agora está se espalhando
para as pessoas que também usam
outras drogas”, acrescentou ela. “Isso
realmente acelera as mortes por overdose que estamos vendo para uma gama mais ampla de usuários de drogas”.
Shannon Monnat, diretora do Centro Lerner para Promoção da Saúde
Pública da Universidade de Syracuse,
nos EUA, disse que as mortes por
overdose são “uma tragédia america-

na” e que poderiam ser evitadas.
“Mesmo depois que a covid acabar,
as overdoses provavelmente continuarão a aumentar”, disse ela. “Temos
que enfrentar esta crise de vários ângulos.”
Entre as soluções possíveis, disse
ela, estão testes de fentanil e locais de
consumo supervisionado onde os
usuários podem ser monitorados e
conectados a serviços de recuperação
e saúde.
“Mas, além disso, precisamos reconhecer que o aumento nos transtornos por uso de drogas nos últimos 20 a
30 anos é um sintoma de problemas
sociais e econômicos muito maiores”,
acrescentou Monnat.
“Em última análise, as soluções para combater nossa crise de overdose
de drogas só serão eﬁcazes se abordarem os determinantes sociais e
econômicos de longo prazo que estão
na base dela.”

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
CNPJ: 06.229.975/0001-72
ERRATA DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº
036/2021. A Prefeitura Municipal de Bom Jardim/ MA, inscrita
no CNPJ sob nº 06.229.975/0001-72, através do Pregoeiro
oficial, informa a presente ERRATA do aviso de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 036/2021. Que tem por objetivo
a contratação de empresa para prestação de serviços,
organização e realização de eventos, para atender as demandas
da Prefeitura Municipal de Bom Jardim/MA. ONDE SE LÊ:
Contratação de empresa para prestação de serviços, organização
e realização de eventos, para atender as demandas da Prefeitura
Municipal de Bom Jardim/MA. LEIA-SE: Formação de Registro
de preço para futura e eventual Contratação de empresa para
prestação de serviços de organização e realização de eventos,
para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Bom
Jardim/MA. Bom Jardim/MA, 17 de novembro 2021. Fabiano de
Jesus Barbosa Ferreira - Pregoeiro oficial. Portaria N° 011/2021
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São Luís, sexta-feira, 19 de novembro de 2021
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021 - SEAP/MA
Processo nº 87484/2021- SEAP
Pregão Eletrônico Nº 073/2021 (SRP)
Ata de Registro n°01/2021 - SEAP/MA
Órgão Gerenciador: Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão
Local de Execução: Conforme item 4.2 do Termo de Referência.
O ESTADO DO MARANHÃO, por intermédio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária,
CNPJ/MF n.º , situada na Rua Gabriela Mistral, 716 - Vila Palmeira – (antigo Colégio Universitário –
COLUN), São Luís- MA CEP: 65.045-070, neste ato representada por seu Secretário, Sr. Murilo Andrader.
de Oliveira, inscrito no CPF sob o nº 976.346.386-68, enquanto ÓRGÃO GERENCIADOR, para fins de ,
prestação dos serviços de locação de caminhões e carretas, com operador habilitado, fornecimento des
combustível e quilometragem livre, destinados à produçao das fábricas de blocos de concreto instaladas
no Sistema Penitenciário Maranhense (capital e interior), resolve registrar os preços da empresa C C G
CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob
o nº 05.638.550/0001-54, com sede na o Av. Engenheiro Emiliano Macieira, Nº 650, Km 11 Rod BR 135,
Pedrinhas - São Luís/MA - CEP 65095-603, neste ato representada por seu sócio, Sr. Gustavo Sodre
Pereira, inscrito com R.G. sob o nº 0150667620008 SSP/MA, e no CPF sob o n° 976.683.463-68,
doravante denominada BENEFICIÁRIA DA ATA, nas condições e epecificaões ofertadas, de acordo com
a proposta adequada apresentada no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2021 - SRP, considerando o termo
de adjudicação e termo de homologação do referido certame, formalizados nos autos do Processo
Administrativo nº 87484/2021 - SEAP, com fundamento na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Estadual nº
11.000/2019, Decreto Estadual nº 36.184/2020, Decreto Estadual nº 36.843/2021, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993.
o
1. OBJETO
1. A presente ata tem por finalidade o Registro de Preço dos itens pertencentes ao grupo/lote, conforme m
abaixo:

GRUPO/LOTE - ÚNICO
EMPRESA: C C G CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 05.638.550/0001-54
r.
FONE: (98) 3313-9550
ENDEREÇO: Av. Engenheiro Emiliano Macieira, Nº 650, KM 11. ROD. BR 135, PEDRINHAS - 5,
os
São Luís/MA - CEP 65095-603.
8)
REPRESENTANTE LEGAL: Gustavo Sodré Pereira
CPF Nº. 976.683.463-68
RG Nº. 01.506.676.200-08 SSP/MA
DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA: 2121
CONTA CORRENTE: 28101-8
BANCO: BRADESCO S.A

ITEM

Descrição do item

1

LOCAÇÃO DE
CAMINHÃO
TRUCK (6X4):
Carroceria/
Caçamba
Basculante,
com
Capacidade
Mínima De
14.000kg.
Disponibilizado:
motorista,
combustível e
quilometragem
livre.
MODELO:
VOLKSWAGEM
31.280 CRM 6X4
2020

2

3

TOTAL
R$

LOCAÇÃO DE
CAMINHÃO
TRUCK (6X2):
carroceria
aberta, com
grades em
madeira, com
capacidade
mínima de
14.000kg.
Disponibilizado:
Motorista,
combustível e
quilometragem
livre.
MODELO:
VOLKSWAGEM
31.280 CRM 6X4
2020
LOCAÇÃO DE
CARRETA
SEMIREBOQUE:
carroceria
aberta, com
grades, dotada
de 3 (três)
eixos.
Disponibilizado:
Motorista,
combustível e
quilometragem
livre.
MODELO:
IVECO HIWAY
800S48TZ 6X4
2020

Órgão
Gerenciador

SARP/MA

Total
registrado

05

Valor
Anual
Total
(R$)

Valor
Anual
Unitário
(R$)

270.000,00
(Duzentos
e setenta
mil reais)

1.350.000,00
(Um milhão
trezentos e
cinquenta
mil reais)

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 400/2021 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 172.078/2021 – EMSERH
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de saúde de Clínica Médica
e Pediatria para atendimento à demanda da Unidade de Pronto Atendimento do Parque Vitória,
administrada pela EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço.
DATA DA ABERTURA: 13/12/2021 às 14h30, 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 igor.rochacsl@gmail.com, ou pelo telefone (98) 3235-7333.

SARP/MA

SARP/MA

05

05

455.000,00
(Quatrocentos
e
cinquenta
mil reais)

1.275.000,00
(Um milhão
duzentos e
setenta e
cinco mil
reais)

2.275.000,00
(Dois
milhões
duzentos e
setenta e
cinco mil
reais)

4.900.000,00 (QUATRO MILHÕES E NOVECENTOS MIL REAIS)

2. DO CADASTRO DE RESERVA
2.1. Considerando a ordenação final das propostas de preços, não houveram empresas aptas para
constituir cadastro de reservas.
3. DA VALIDADE DA ATA
3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar de sua publicação
no Diário Oficial do Estado do Maranhão – DOE/MA e Jornal de Grande circulação no Estado do
Maranhão.
4. REVISÃO E CANCELAMENTO
4.1. A Administração, poderá realizar pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores
a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao fornecedor.
4.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços aos valores
praticados pelo mercado.
4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
4.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
4.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e 4.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação (nos casos em que houverem fornecedores através cadastro de reserva).
4.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
4.7. O Registro do fornecedor será cancelado quando:
4.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
4.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
4.7.3 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado; ou 4.7.4 Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar
contratoadministrativo, alcançando o órgão gerenciador.
4.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 4.7, será formalizado por despacho do
órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
4.9 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados,
por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor.
5. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1. A ata de registro de preços não poderá ser utilizada por outros órgãos.
6. CONDIÇÕES GERAIS
6.1. As especificações técnicas constantes do Edital do Pregão Presencial n.º 73 /2021SEAP e a proposta
de preços integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.
6.2. A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais da Secretaria
De Estado De Administração Penitenciária do Maranhão e do Prestador de Serviço Beneficiário.
São Luís, 09 de novembro de 2021
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
Murilo Andrade de OliveiraBENEFICIÁRIO DO REGISTRO
C C G CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
(Gustavo Sodré Pereira)

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha - MA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2021. Processo Administrativo n° 06.1011.0001/2021. OBJETO: Contratação de
empresa para fornecimento de equipamentos diversos para informatização das equipes de Saúde da Família
e equipes de Atenção Primária, por meio da implementação de Prontuário Eletrônico. MODALIDADE: Pregão.
FORMA: Eletrônica. TIPO: Menor Preço Global por item. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº
10.024/19 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. DATA DE ABERTURA: 02 de dezembro de 2021 às 14:00 horas.
A sessão publica de julgamento será realizada eletronicamente no site https://www.bbmnetlicitacoes.com.
br no dia e horário marcados.
Os editais e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de reunião da CPL, na Prefeitura, situada
à Praça João Gonçalves, s/nº, Centro, Governador Luiz Rocha - MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00
às 12:00 horas e no portal do Municipio no Endereço eletrônico https://governadorluizrocha.ma.gov.br/
transparencia/licitacoes no site https://www.bbmnetlicitacoes.com.br e no site do TCE/MA no sistema
SACOP. Esclarecimento adicional no endereço supra, pelo endereço eletrônico pmglr.licitacao@hotmail.com
ou pelo telefone (99) 3561-1134.
Governador Luis Rocha - MA, 17 de novembro de 2021.
Everaldo Nunes
Pregoeiro

PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2021. Processo Administrativo n° 06.1011.0001/2021. OBJETO: Contratação
de empresa para fornecimento de equipamento e material permanente para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde conforme definido no Edital e seus anexos. MODALIDADE: Pregão. FORMA:
Eletrônica. TIPO: Menor Preço Global por item. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº
10.024/19 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. DATA DE ABERTURA: 02 de dezembro de 2021 às 09:00 horas.
A sessão publica de julgamento será realizada eletronicamente no site https://www.bbmnetlicitacoes.com.
br no dia e horário marcados.
Os editais e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de reunião da CPL, na Prefeitura, situada
à Praça João Gonçalves, s/nº, Centro, Governador Luiz Rocha - MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00
às 12:00 horas e no portal do Municipio no Endereço eletrônico http://transparencia.governadorluizrocha.
ma.gov.br/ no site https://www.bbmnetlicitacoes.com.br e no site do TCE/MA no sistema SACOP.
Esclarecimento adicional no endereço supra, pelo endereço eletrônico pmglr.licitacao@hotmail.com ou pelo
telefone (99) 3561-1134.
Governador Luis Rocha - MA, 17 de novembro de 2021.
Everaldo Nunes
Pregoeiro

São Luís (MA), 16 de novembro de 2021
Igor Manoel Sousa Rocha
Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 264/2021 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 96.576/2021 - EMSERH
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO SOB DEMANDA
PARA AS UNIDADES DE SAÚDE ADMINISTRADAS PELA EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço por lote.
DATA DA ABERTURA: às 8h30 do dia 15 / 12 / 2021, horário de Brasília/DF.
ID nº [889963].
Local de Realização: Sistema Licitações-e: www.licitacoes-e.com.br.
Novo Edital e demais informações estão disponíveis no site da EMSERH (www.emserh.ma.gov.br).
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH, localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25,
e/ou
Bairro
do
Calhau,
São
Luís/MA,
pelos
e-mails
csl@emserh.ma.gov.br
amaral.neto@emserh.ma.gov.br, ou pelo telefone (98) 3235-7333.
São Luís (MA), 16 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 REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 356/2021 – CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116.570/2021 – EMSERH
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Saúde, para atender a
demanda do Centro de Reabilitação - CER - Olho D’água.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço por item.
NOVA DATA DA DISPUTA: 15/12/2021 às 9h, horário de Brasília.
MOTIVO: Erro no cadastramento do item 2 no Sistema do Licitações-e.
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.
ID: 902090.
NOVO ID: 907941.
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 laurocsl8@gmail.com, ou pelo telefone (98) 3235-7333.
São Luís (MA), 16 de novembro de 2021
Lauro César Costa
Agente de Licitação da EMSERH

255.000,00
(Duzentos
e
cinquenta
e cinco mil
reais)

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha- MA
AVISO DE LICITAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA. AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2021/CPL/PMB. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0052/2021 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças. A Prefeitura Municipal de Bacuri
- MA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados que realizará às 09:00 horas do dia 07 de Dezembro de 2021,
na sala da Comissão Permanente de Licitação/CPL, situada à Av. 07 de Setembro, n.º 210, Centro, Bacuri - MA, Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor por item, para a contratação de empresa especializada para aquisição de Equipamentos
e materiais permanentes de Informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, na forma da Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Informamos, ainda, que o Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no
endereço www.licitanet.com.br no portal de transparência do município em: http://transparencia.bacuri.ma.gov.br/acessoInformacao/
licitacao/tce, bem como no SACOP (portal do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão-TCE), https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/
muralsite/mural.zul, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo Referência. Edital e seus anexos, na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993. O Edital
e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08 às 12 horas, onde poderão ser
consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), feito exclusivamente,
através do Documento de Arrecadação Municipal – DAM, emitido pela Coordenação de Tributos, Arrecadação e Fiscalização da
Secretaria Municipal de Administração e Finanças, situada à Av. 07 de Setembro, n.º 210, Bairro Centro, Bacuri – MA, ou pelo e-mail:bacuricpl@gmail.com. . Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e comunicada
aos interessados que adquirirem o Edital na CPL. Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados na CPL, no endereço acima.
Bacuri (MA), 18 de Novembro de 2021.Linelson Ribeiro Rodrigues-Pregoeiro Oficial.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 033/2021 – CCL/PMB
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.028/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada em realização de cirurgias de facoemulsificação com implante
de lente intra-ocular dobrável (Cirurgia de Catarata).
Data da Abertura: 03/12/2021 às 09h00min, horário de Brasília.
Local de Realização: Portal de CMB – www.centralcomprasbhsma.com.br
Informações adicionais em www.barreirinhas.ma.gov.br, www.centralcomprasbhsma.com.br e Mural de
Contratações do SACOP - www.tce.ma.gov.br.
Barreirinhas (MA), 17 de novembro de 2021.
Áquilas Conceição Martins
Pregoeira CCL/PMB

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2021 – CCL/PMB
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.176/2021
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de fardamento e acessórios da Guarda Municipal.
Data da Abertura: 02/12/2021 às 09h00min, horário de Brasília.
Local de Realização: Portal de CMB – www.centralcomprasbhsma.com.br
Informações adicionais em www.barreirinhas.ma.gov.br, www.centralcomprasbhsma.com.br e Mural de
Contratações do SACOP - www.tce.ma.gov.br.
Barreirinhas (MA), 16 de novembro de 2021.
Áquilas Conceição Martins
Pregoeira CCL/PMB

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial nº 031/2021-CPL/PMC. A Prefeitura Municipal de Carolina,
mediante seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 12, de 01 de janeiro de 2021, torna público que o Pregão
Presencial nº 031/2021-CPL/PMC, do tipo Menor Preço, para Contratação de empresa especializada para
Prestação de serviços de licença de uso de software de ordenamento turístico do município com tratamento de
dados, geração de relatórios e demonstrativos para análise técnica e gerencial. Criação, manutenção, monitoramento e hospedagem de website do sistema de ordenamento turístico. Prestação dos serviços de conteúdo,
criação e monitoramento de redes sociais nas diversas plataformas/tecnologias, relacionado ao sistema de
ordenamento turístico, conforme Anexo I do Edital, realizar-se-á em 02.12.2021, às 08h30min, na sala da
Comissão Permanente de Licitação-CPL, desta Prefeitura, localizada na Praça Alípio Carvalho, nº 50, Centro.
CEP 65.980-000 - Carolina/MA. O Edital foi redigido na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto
Federal nº 3.555/2000, da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014 e
pela Lei Complementar nº 155/2016, aplicando subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993
e demais normas regulamentares pertinentes à espécie; e seus anexos estão à disposição dos interessados, de
2º a 6º feira, no horário das 08h às 12h, na Comissão Permanente de Licitação-CPL desta Prefeitura ou no site
www.carolina.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Carolina/MA, 17 de novembro de
2021. AMILTON FERREIRA GUIMARÃES – Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021. A Prefeitura Municipal
de Esperantinópolis – MA, através da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e
Transporte, torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando
licitação na modalidade Tomada de Preços do tipo Menor Preço Global objetivando
a Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Pavimentação Asfáltica no município de Esperantinópolis/MA, com recursos provenientes do
CONTRATO DE REPASSE N° 902757/2020/MDR/CAIXA, em conformidade com o
Projeto Básico disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em
conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e as condições
do Edital à realizar-se às 10:00 (dez) horas do dia 13 de dezembro de 2021. A sessão
pública de julgamento será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação –
CPL, situada à Rua 03 de agosto, nº 31, Centro, Esperantinópolis – MA, no dia, hora e
local citados, em que serão recebidos os envelopes de habilitação e proposta de preços. O Edital e seus anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço
para consulta gratuita, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional
no mesmo endereço, telefone: (99) 98853-8649 e através do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com. ou na página www.esperantinopolis.ma.gov.br. Esperantinópolis MA, 10 de novembro de 2021. Sueldo Sankly de Freitas Formiga Secretário de Obras,
Habitação e Transporte Portaria: 014/2021.

ITAGUATINS S/A – AGRO PECUÁRIA
CNPJ nº 06.110.662/0001-09
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - São convidados os senhores acionistas da Itaguatins S/A – Agro Pecuária, a se reunirem, em Assembleia Geral
Extraordinária, a se realizar, em 1ª convocação, no dia 29 de novembro de 2021,
pelas 10:00 (dez) horas, na sede social, sita na Vila Pimenteiras, s/nº, no Município de Coelho Neto, Estado do Maranhão, a fim de tratarem sobre a seguinte
ordem do dia: a) extinção do Conselho Consultivo da Sociedade; b) eleição da
diretoria da empresa; c) outros assuntos de interesse social.
Coelho Neto - MA, 10 de novembro de 2021.
José Bernardino Pereira dos Santos - Diretor Presidente I

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021. A Prefeitura Municipal de Icatu/MA,
através da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que
fará realizar, sob a égide da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Licitação na modalidade Tomada
de Preços, do tipo menor preço global, sob o Regime de empreitada por preço global, objetivando: contratação de pessoa jurídica especializada para construção de uma escola com 04 (quatro) salas de aula
no povoado Palmeiras, zona rural, no município de Icatu - MA, proveniente do CV nº 02/2021SEDUC.
ABERTURA: 14 de dezembro de 2021, às 08h00min (oito horas), Sala de sessões da Comissão de Licitações localizada na Rua Coronel Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA, sendo presidida pelo Presidente
da Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos podem ser
consultados gratuitamente no prédio da Prefeitura onde funciona a Comissão Permanente de Licitação
ou pelo site www.icatu.ma.gov.br e ser adquiridos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00
(cinquenta reais) feito exclusivamente através de documento de Arrecadação Municipal (DAM), Rua
Coronel Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA, e demais informações no e-mail cplicatulicitacao@
gmail.com. Icatu/MA, 17 de novembro de 2021. Denilson Odilon Fonsêca, Presidente da CPL.

ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ÁLCOOL
CNPJ nº 06.110.605/0001-11
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - São convidados os senhores acionistas da Itajubara S/A – Açúcar e Álcool, a se reunirem, em Assembleia Geral
Extraordinária, em 1ª convocação, no dia 29 de novembro de 2021, pelas 9:00
(nove) horas, na sede social, sita na Vila Pimenteiras, s/nº, no Município de Coelho
Neto, Estado do Maranhão, a fim de tratarem sobre a seguinte ordem do dia: a) extinção do Conselho Consultivo da Sociedade; b) eleição da diretoria da empresa;
c) outros assuntos de interesse social.
Coelho Neto - MA, 10 de novembro de 2021.
José Bernardino Pereira dos Santos - Diretor Presidente I

ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS
CNPJ nº 06.110.761/0001-82
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - São convidados os senhores acionistas da Itapagé S/A - Celulose, Papéis e Artefatos, a se reunirem, em assembleia geral extraordinária, a se realizar, em 1ª convocação, no dia 29 de novembro
de 2021, pelas 11:00 (onze) horas, na sede social, sita na Vila Pimenteiras, s/nº,
no Município de Coelho Neto, Estado do Maranhão, a fim de tratarem sobre a seguinte ordem do dia: a) extinção do Conselho Consultivo da Sociedade; b) eleição
da diretoria da empresa; c) outros assuntos de interesse social.
Coelho Neto - MA, 10 de novembro de 2021.
José Bernardino Pereira dos Santos - Diretor Presidente I
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 052/2021 – CELICC/PMSJR.
PROC. Nº 1569/2021/SEMED. A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar – MA, através
do seu Pregoeiro, torna público aos interessados que realizará às 08h:30min do dia 02 de dezembro de 2021, na Escola Municipal Humberto de Campos, localizada na Av. Gonçalves Dias,
868 – Centro, nesta Cidade, na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço, cujo objeto
é o Registro de Preços para Aquisição de Fardamento Escolar (JALECO), visando atender a
demanda dos professores da rede de Ensino da Secretaria Municipal de Educação-SEMED, na
forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente pela Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no
endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00h às 13:30, telefone (98) 3224-0769 e no
site www.saojosederibamar.ma.gov.br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente.
Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e
comunicada aos interessados que adquirirem o Edital na CELICC. Pedidos de esclarecimentos
deverão ser protocolados através do e-mail: pregaocelicc@sjr.ma.gov.br ou no endereço acima.
São José de Ribamar (MA), 18 de novembro de 2021. Gotardo Tibére Costa. Pregoeiro.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 053/2021 – CELICC/PMSJR.
PROC. Nº 1298/2021/SEMED. A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar – MA, através
do seu Pregoeiro, torna público aos interessados que realizará às 11h:00min do dia 02 de dezembro de 2021, na Escola Municipal Humberto de Campos, localizada na Av. Gonçalves Dias,
868 – Centro, nesta Cidade, na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço, cujo objeto é
o Registro de Preços para aquisição de Utensílios de Cozinha, visando atender às necessidades
da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. O Edital
e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário
das 08:00h às 13:30, telefone (98) 3224-0769 e no site www.saojosederibamar.ma.gov.br, onde
poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados que adquirirem
o Edital na CELICC. Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados através do e-mail:
pregaocelicc@sjr.ma.gov.br ou no endereço acima. São José de Ribamar (MA), 18 de dezembro de 2021. Gotardo Tibére Costa. Pregoeiro.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2021 – CELICC/PMSJR. PROC.
Nº 460/2021/SEMPAF. A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar – MA, através do seu
Pregoeiro, torna público aos interessados que realizará às 13h:30min do dia 02 de dezembro
de 2021, na Escola Municipal Humberto de Campos, localizada na Av. Gonçalves Dias, 868
– Centro, nesta Cidade, na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço, cujo objeto é o
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização (Desinsetização e desratização) para efetuar o extermínio de aranhas, baratas, formigas, ratos e se for
o caso de cupins em todas as dependências das áreas (interna s e externas), na forma da Lei
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço
supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00h às 13:30, telefone (98) 3224-0769 e no site www.
saojosederibamar.ma.gov.br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Qualquer
modificação no Edital será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e comunicada
aos interessados que adquirirem o Edital na CELICC. Pedidos de esclarecimentos deverão ser
protocolados através do e-mail: pregaocelicc@sjr.ma.gov.br ou no endereço acima. São José de
Ribamar (MA), 18 de dezembro de 2021. Gotardo Tibére Costa. Pregoeiro.
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HONRARIA

Dino recebe medalha
Maria Firmina dos Reis
A medalha foi criada para homenagear personalidades por suas ações meritórias que
contribuem para o engrandecimento da Academia Ludovicense de Letras

Com emendas de
Duarte Jr, governo
conclui reforma da
Feira da 10, em Paço
do Lumiar

O

governador Flávio Dino recebeu na noite desta quarta-feira (17) a medalha Maria Firmina dos Reis do Mérito Literário e Cultural, uma homenagem da Academia Ludovicense de
Letras.
A medalha foi criada para homenagear personalidades por suas ações
meritórias que contribuem para o engrandecimento da Academia Ludovicense de Letras, fortalecendo a educação e a cultura maranhense.

“A comenda que recebo
hoje é tão
representativa, ela é um
laço de fraternidade que
muito me honra por ser
uma homenagem
oriunda de uma
importante instituição
cultural. Agradeço em
especial pelo encontro
com todos vocês que
vieram me entregar
pessoalmente esta
significativa medalha

GOVERNADOR RECEBEU A HOMENAGEM DA ACADEMIA LUDOVICENSE DE LETRAS

disse o governador
Flávio Dino.
Para Dilercy Aragão Adler, presidente da Academia Ludovicence de
Letras no biênio 2016 e 2017, a entrega
da medalha representa o resultado do
trabalho do governador dedicado a
cultura e educação do Maranhão.
“Maria Firmina foi a patrona da

Maria Firmina dos
Reis“,
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 056/2021 – CELICC/PMSJR.
PROC. Nº 131/2021/SEMED. A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar – MA, através
do seu Pregoeiro, torna público aos interessados que realizará às 08h:30min do dia 03 de
dezembro de 2021, na Escola Municipal Humberto de Campos, localizada na Av. Gonçalves
Dias, 868 – Centro, nesta Cidade, na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço, cujo
objeto é Registro de Preços para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de desentupimento, desobstrução, limpeza e esgotamento de fossa séptica e sumidouros,
vasos sanitários, caixa de gordura e/ou rede de esgoto, na forma da Lei Federal nº 10.520, de
17 de julho de 2002, e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. O
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no
horário das 08:00h às 13:30, telefone (98) 3224-0769 e no site www.saojosederibamar.ma.gov.
br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Qualquer modificação no Edital será
divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados que adquirirem o Edital na CELICC. Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados através do
e-mail: pregaocelicc@sjr.ma.gov.br ou no endereço acima. São José de Ribamar (MA), 18 de
dezembro de 2021. Gotardo Tibére Costa. Pregoeiro.

UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO

Feira do Livro em 2017 e apesar de ser
um projeto da prefeitura, neste ano a
prefeitura não pode realizar a feira e o
governo bancou extraordinariamente
o evento. Percebemos toda a dedicação do governador a cultura e isso é
muito importante. A gente percebe
que são metas importantes no governo dele, cultura e educação”.

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

Na manhã desta quinta-feira (18), uma comitiva formada pelo deputado estadual, Duarte Jr, pela Prefeita
de Paço do Lumiar, Paula Azevedo e pelo Vice-governador, Carlos Brandão, entre outras autoridades, entregou
aos feirantes e consumidores a Feira Da 10 completamente reformada.
A feira agora conta uma nova cobertura, quiosques
amplos e padronizados, o calçamento também foi trocado para garantir maior segurança e higiene ao ambiente de comercialização de produtos alimentícios.
Os recursos para reforma da feira foram destinados
pelo deputado estadual Duarte Jr, que ressaltou a importância dessa entrega à população: “A reforma da feira
garante um melhor atendimento aos consumidores e
aumenta a rentabilidade dos feirantes que vendem produtos com mais qualidade.
A reforma da Feira da 10, como o mercado é popularmente conhecido, era uma reivindicação antiga dos
moradores do município e foi viabilizada, por meio da
indicação de emendas na ordem de 1 milhão de reais
feita pelo deputado Duarte Jr à Secretaria de Estado das
Cidades e Desenvolvimento Urbano.
Em seu pronunciamento, o Vice-governador, Carlos
Brandão, falou sobre uma série de obras estruturantes
previstas para o município de Paço do Lumiar, reforçando o compromisso em construir uma maternidade no
município, que hoje não tem.
A prefeita de Paço do Lumiar, Paula Azevedo, ressaltou a relevância dessas obras para o município e agradeceu: “Só tenho motivos para agradecer por essas benfeitorias que têm melhorado bastante a qualidade de vida dos luminenses.”

PRORROGADO PERÍODO DE INSCRIÇÃO
PARA SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE
PROFESSOR SUBSTITUTO
Foi publicado no dia 16 de novembro, no site da Pró-Reitoria de Gestão de
Pessoas e no Diário Oficial da União (DOU), o Edital nº212/2021-PROGEP,
que prorroga o período de inscrições para o processo seletivo simplificado para
contratação de professor substituto, objeto do Edital nº 203/2021-PROGEP, para
até o dia 22 de novembro.
O seletivo oferta cinco vagas para diversas áreas e atuação junto aos câmpus de
São Luís, Chapadinha e Pinheiro. A remuneração vai de R$ 3.600,48 (titulação
de Especialista, com regime de 40 h) a R$ 5.831,21 (titulação de Doutor,
com regime de 40h). As inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente
no Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH) da UFMA
no site https://sigrh.ufma.br/sigrh/public/home.jsf, menu “Concursos”, opção
“Concursos Abertos”.
Os Editais e demais informações estão disponíveis no site da PROGEP
(https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/progep/).

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021-CPL/PMMS. A PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARAJÁ DO SENA, Estado do Maranhão, torna público, que fará realizar licitação
na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor Preço por Lote, tendo por objeto a
contratação de pessoa(s) jurídica(s) para execução dos serviços de implantação de sistema
de abastecimento de água no povoado Cana Brava e bairro Novo Marajá no município de
Marajá do Sena/MA, conforme edital e anexos. A sessão do certame licitatório será realizada
no dia 06 de dezembro de 2021, às 10h:00min (dez horas), na sala de reunião da Prefeitura,
sito na Av. Dep. César Bandeira, s/n, Centro, Marajá do Sena – MA. O Edital e seus anexos
estão à disposição no site oficial www.marajadosena.ma.gov.br, ou solicitados via email
licitacaopmms@gmail.com. Esclarecimentos adicionais no endereço supra ou via email de 2º
à 6º feira, no horário das 08h:00min às 12h:00min. Marajá do Sena – MA, 16 de novembro de
2021. Bruno Henrique Galvão de Oliveira, Secretário Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 018/2021. A Prefeitura Municipal
de Presidente Dutra/MA, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Lei
Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, Lei Complementar
nº 155/2016, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores e demais legislações pertinentes, que fará realizar Licitação na modalidade Pregão
Eletrônico SRP nº 018/2021. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de
empresa especializada no fornecimento de urnas funerárias, vestimentas e prestação de serviços de translado e formalização para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência
Social de Presidente Dutra-MA, de acordo com o edital e seus anexos. DATA DA REALIZAÇÃO: 02/12/2021 às 09:00(nove) horas OBSERVAÇÕES: O Edital estará disponível na
íntegra, no endereço eletrônico: www.compraspresidentedutra.com.br e na Plataforma SACOP-TCE/MA. Esclarecimentos adicionais Centro Administrativo Ciro Evangelista, Avenida Adir
Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Dutra/MA de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito
horas) às 12:00hs (doze horas). Presidente Dutra – MA. Em 16 de novembro de 2021. Otávio
Renan Meneses Delmondes Santana - Pregoeiro Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021- SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 113/2021
AVISO DE LICITAÇÃO
INTERESSADO: Município de São Domingos do Azeitão/MA.
OBJETO: Registro de Preços para futura contratação de empresa para o fornecimento parcelado sob
demanda de cestas básicas.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM

DATA DE SESSÃO: Dia 02/12/2021

HORÁRIO: 14h00 min. Horário de Brasília/DF.

FONTE DE RECURSOS: 001 RECURSOS ORDINÁRIOS

VALOR ESTIMADO: R$ 181.525,00 (cento e oitenta e um mil, quinhentos e vinte e cinco
reais)
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado na Comissão Permanente de Licitações
– CPL, em dias úteis de segunda à sexta, no horário das 08:00 às 12:00 horas, também podendo ser obtido
gratuitamente por meio digital, nos seguintes endereços eletrônicos: no site da Prefeitura Municipal de São
Domingos do Azeitão/MA: https://saodomingosdoazeitao.ma.gov.br/ e no site do Tribunal de Contas do
Estado: https://site.tce.ma.gov.br/. Mais informações poderão ser consultadas e obtidas através do e-mail da
CPL: cpl.saodomingosdoazeitao@gmail.com.a
São Domingos do Azeitão - MA, 18 de novembro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2021. A Prefeitura Municipal
de Presidente Dutra/MA, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Lei
Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, Lei Complementar
nº 155/2016, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores e demais legislações pertinentes, que fará realizar Licitação na modalidade Pregão
Eletrônico SRP nº 015/2021. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual Contratação
de empresa especializada para Serviços Técnicos Especializados para Desenvolver Ações no
Setor Cultural (Oficinas, Cursos, Palestras e Feiras para a Secretaria Municipal de Cultura e
Turismo do Município de Presidente Dutra - MA, de acordo com o edital e seus anexos. DATA
DA REALIZAÇÃO: 02/12/2021 às 14:00(Quatorze) horas OBSERVAÇÕES: O Edital estará
disponível na íntegra, no endereço eletrônico: www.compraspresidentedutra.com.br e na Plataforma SACOP-TCE/MA. Esclarecimentos adicionais Centro Administrativo Ciro Evangelista,
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Dutra/MA de 2ª a 6ª feira, no horário das
08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas). Presidente Dutra – MA. Em 16 de novembro de
2021. Otávio Renan Meneses Delmondes Santana - Pregoeiro Municipal.

PRFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DA SECRETÁRIA

AVISO DE LICITAÇÃO. Tomada de Preços nº 08/2021. TIPO: Empreitada Por Preço Global. OBJETO:
Reforma do Hospital Municipal (instalação elétrica, Aplicação de Manta Térmica e Aplicação de Pintura).
ABERTURA: 06/12/2021 as 14h00min. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no site da prefeitura: http://transparencia.saojoaodosoter.ma.gov.br/acessoInformacao/licita cao/tce ou também poderão
ser lidos e/ou obtidos na sala da Comissão, situada, Av. Esperança, nº 2025 – Centro – São João do Sóter –
MA no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas) onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante a entrega de 03 (três) resmas de papel (500 folhas), tamanho A4, 210 x 297mm,
75 g/m², ultra branco, junto ao setor de Licitação do município, referente ao custo de reprodução. Em
nenhuma hipótese haverá atendimento aos licitantes que não atenderem as normas de saúde e os que
se apresentarem fora do horário de atendimento das 08:00 as 12:00 horas. São João do Sóter – MA.
São João do Sóter – MA, 18 de novembro de 2021. Keylla Lacerda Braga, Secretária Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 – CPL/PMMS. A PREFEITURA MUNICIPAL DE
MARAJÁ DO SENA, Estado do Maranhão, torna público, que fará realizar licitação na modalidade
CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo Menor Preço por Lote, tendo por objeto o Registro de Preços
para eventual contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção predial
preventiva, corretiva, reparos com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, nos bens
públicos municipais do município de Marajá do Sena/MA, conforme edital e anexos. A sessão do
certame licitatório será realizada no dia 20 de dezembro de 2021, às 09h:00min (nove horas), na
sala de reunião da Prefeitura, sito na Av. Dep. César Bandeira, s/n, Centro, Marajá do Sena – MA. O
Edital e seus anexos estão à disposição no site oficial www.marajadosena.ma.gov.br, ou solicitados via
email licitacaopmms@gmail.com. Esclarecimentos adicionais no endereço supra ou via email de 2º
à 6º feira, no horário das 08h:00min às 12h:00min. Marajá do Sena – MA, 16 de novembro de 2021.
Elivando Pessoa Lima, Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças.

Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16 - Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA - CEP: 65.360-000
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 031/2021/CCL/PMM. Órgão Realizador: O
município de Monção/MA, através da Prefeitura Municipal de Monção/MA, CNPJ: 06.190.243/0001-16, por
meio do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, instituída pela Portaria nº 009/2021, torna público aos interessados
que, com base legal: Lei n° 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.892/2013,
Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Municipal nº 017/2020 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e alterações, que fará Licitação na modalidade Pregão, na forma
Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, tendo por objeto registro de preços para futura e eventual
contratação de pessoa(s) jurídicas(s) especializada(s) no fornecimento de equipamentos de proteção individual
(EPIs), a serem utilizadas pela Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Educação de
Monção/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, através
de sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da informação – internet disponível no site:
https://www.licitanet.com.br/. A realização do certame está prevista para o dia 02 de dezembro de 2021 às
08h00min (oito horas). Edital: O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por meio do endereço
eletrônico: www.licitanet.com.br, na sede da Prefeitura na Sala da Comissão Central de Licitação, situada na
Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro, Monção/MA, de segunda a sexta feira das 08h às 12h mediante apresentação de mídia gravável, no portal da transparência e no mural de licitações do Sacop/MA onde poderão ser
consultados ou obtidos gratuitamente. Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do art. 21, §4º
da Lei nº 8.666/93. Monção/MA, 16 de novembro de 2021. Kedma Oliveira Nussrala - Secretária Municipal
de Finanças e Planejamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITORÓ - MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021-SRP - O Município de Peritoró - MA, torna público
aos interessados que, com base na Lei nº 10.024/2019, 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, que realizará às 10h00min (dez horas) do
dia 03 de dezembro de 2021, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 012/2021-SRP, do
tipo menor preço por item, tendo por objeto Registro de Preços para futura e eventual aquisição
de material de informática para a informatização das UBS e implantação de prontuário eletrônico, de interesse da Secretaria de Saúde do município de Peritoró/MA. A presente licitação será
realizada através da plataforma LICITAPERITORO – https://licitaperitoro.com.br/ . O Edital
e seus anexos encontram-se disponíveis de segunda a sexta das 08h00min às 12h00min para
consulta grátis ou ser retirado mediante entrega de 5 (cinco) pasta A-Z, a Sala da Comissão de
Licitação, localizada na Rua da Prata, nº s/n, Centro, Peritoró, CEP: 65.418.000, ou por consulta no site www.peritoro.ma.gov.br e www.tce.ma.gov.br, https://licitaperitoro.com.br/ demais
informações na CPL ou por e-mail cpl-peritoro@hotmail.com . Peritoró/MA, 18 de novembro
de 2021. JOSÉ RAIMUNDO LOREDO JÚNIOR. Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021 – CELICC/PMSJR. PROC.
Nº 015/2021/SEMTRANS. A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar – MA, através do
seu Pregoeiro, torna público aos interessados que realizará às 16h:30min do dia 02 de dezembro de 2021, na Escola Municipal Humberto de Campos, localizada na Av. Gonçalves Dias,
868 – Centro, nesta Cidade, na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço, cujo objeto é
o aquisição de equipamentos de proteção individual para otimizar as operações realizadas pela
Defesa Civil do Município de São José de Ribamar/MA, nas ações preventivas, de socorro e
assistenciais em locais de difícil acesso, na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002, e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. O Edital e seus
anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das
08:00h às 13:30, telefone (98) 3224-0769 e no site www.saojosederibamar.ma.gov.br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Qualquer modificação no Edital será divulgada
na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados que adquirirem o
Edital na CELICC. Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados através do e-mail:
pregaocelicc@sjr.ma.gov.br ou no endereço acima. São José de Ribamar (MA), 18 de dezembro de 2021. Gotardo Tibére Costa. Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO DO PREGAO ELETRONICO Nº 015/2021 SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº001.0410/2021
A Prefeitura Municipal de Passagem Franca-MA, por meio da Comissão Permanente de Licitação –
CPL, torna público para o conhecimento, que a licitação na modalidade PREGAO ELETRONICO
Nº 015/2021, do tipo Menor Preço, que tem como objeto a FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA/
MA. A ser Realizada em 26 (vinte e seis dias) do mês de novembro de 2021 (Dois mil e Vinte e um)
às 09h:00min (nove horas), foi CANCELADO.
Passagem Franca - MA, 18 de novembro de 2021.
Rualyson da Silva Barbalho
Pregoeiro CPL
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Violência no campo

Maranhão é o 2º em
conflitos agrários

a tristeza diante do alto número de mortes por conﬂito
agrário. “Nossos povos estão perdendo suas vidas tenove assassinatos no campo apenas neste ano tando defendo o seu território. Perdemos em nome do
no estado do Maranhão. O estado é o segundo lucro, do capitalismo selvagem. Mas enquanto tivermos
do país em conﬂitos agrários e violência no vida nós vamos continuar resistindo”.
O grupo denuncia a omissão do Governo do Estado
campo, segundo denunciam organizações e
movimentos sociais, ﬁcando atrás apenas do estado do diante da urgência e gravidade dos casos, frente ao derramamento de sangue que atinge comunidades e terriPará.
Nesta semana, organizações e movimentos sociais se tórios tradicionais encurralados pelo agronegócio e mereuniram para expressar sua indignação, denunciar a gaprojetos. “Essa violência é para retirar seus povos dos
escalada nos conﬂitos agrários e assassinatos de cam- territórios para movimentar o agronegócio. Nós estaponeses e camponesas no estado do Maranhão, as ame- mos em luta, nós não pararemos, continuaremos ﬁrmes
aças, além de expor a situação grave de violência, mas até chegar a nossa vitória”, denunciou Geisane de Jesus,
também de resistência pela permanência em seus terri- da Comunidade Flexeiras (Arari).
“A CPT (Comissão Pastoral da Terra) tem acompatórios. Já são nove trabalhadores e trabalhadoras rurais
nhando essa luta com muita dor. A gente traz nessa colemortos em decorrência de conﬂitos no campo.
Segundo dados da Comissão Pastoral da Terra (CPT), tiva esse grito, essa realidade, por isso colocamos esse
nos últimos nove anos houve 1.685 casos de conﬂitos espaço de denúncia de trabalhadores e trabalhadores.
agrários, estatística que torna o Maranhão um dos esta- Muitas realidades ainda não estão colocadas, mas o que
dos mais violentos da Amazônia Legal, perdendo ape- foi trazido vimos sobre o quanto falta a presença do esnas para o Pará. Nos últimos 30 anos, houve mais de 140 tado nessa questão”, disse Márcia Palhano, representanassassinatos no campo maranhense, com menos de 5% te da Comissão.
Além dessas organizações, estiveram presentes Codestes casos tendo solução, segundo dados da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais e Agricul- missão Pastoral da Terra, Conferência Nacional dos Bispos, Conselho Pastoral dos Pescadores, Fóruns e Redes
tores Familiares do Maranhão (FETAEMA).
No último dia 12 de novembro, Maria José Rodrigues de Cidadania do Maranhão, Movimento Quilombola do
e seu ﬁlho, identiﬁcado como José do Carmo Corrêa Jú- Maranhão-MOQUIBOM e trabalhadores rurais, indígenior, coletavam e quebravam coco quando tiveram suas nas e pescadores pertencentes às comunidades impacvidas tiradas na comunidade Bom Lugar, município de tadas pelos conﬂitos.
Penalva.
Para Dom José Valdeci, bispo de Brejo e presidente da Mortes em Bom Lugar
No último sábado, a Secretaria de Estado dos Direitos
Comissão Episcopal para a Ação Sociotransformadora, é
preciso que o poder público faça com que haja justiça e Humanos e Participação Popular (SEDIHPOP) esteve
que os direitos de todos sejam respeitados, principal- em Penalva/MA para levantar informações sobre os asmente o direito à vida. “Este é um momento muito im- sassinatos de Maria Corrêa e Júnior Corrêa, mortos enportante diante dos conﬂitos, da violência, de despejo quanto trabalhavam.
Segundo o secretário dos Direitos Humanos e Popudos trabalhadores e trabalhadoras, de ameaça contra as
comunidades tradicionais, povos indígenas, quilombo- lar, Chico Gonçalves, “depois das primeiras comunicalas. Nós como Igreja do Maranhão assumimos também ções que ﬁzemos ao Ministério Público, à Delegacia e a
essa responsabilidade para dizer que basta de violência, Ouvidoria Agrária da Segurança Pública, mandamos
que basta de ameaças. Nós queremos defender a vida, a uma equipe para apuração qualitativa dos fatos, que dedignidade, para que todos permaneçam em suas terras. ve ampliar nos próximos dias as nossas articulações”.
A equipe da Sedihpop em contato com a presidente
E que sejam investigados aqueles que cometeram crimes. Sabemos que mais de 610 mil pessoas foram mor- da Associação das Comunidades Negras Rurais Quilomtas pelo coronavírus, mas além disso, sabemos que di- bolas do Maranhão (Aconeruq), Nice Aires, soube da
ante da nossa sociedade em que estamos, que precisa- existência de crimes ambientais na região, que tem
mos daqueles que tem responsabilidade para
que ameaçado o modo de vida e a sobrevivência dos moranão sejam provocadas mais mortes, mais situações gri- dores de diversas comunidades quilombolas de Penaltantes junto àqueles e aquelas que não tem vez e nem va, dentre elas Boa Vontade, Boa Esperança, Centro do
voz na sociedade. Queremos que os clamores dos que Meio 2, Jaraguai, Centro do Meio 1 e Gapó.
De acordo com o governo do estado, a Sedihpop irá
estão nas comunidades e periferias, sejam de fato resfazer um relatório com as informações levantadas e enpeitados”, pediu.
Rosa Tremembé, da Teia dos Povos e Comunidades caminhará ao Ministério Público e Defensoria locais paTradicionais do Maranhão, bradou sobre a indignação e ra informar sobre o caso, à Delegacia Agrária e Local paPATRÍCIA CUNHA
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ra apuração dos crimes, e à Secretaria de Estado do Meio
Ambiente para apurar as denúncias e solicitar informações sobre a concessão de licenças ambientais para o
desmatamento.

Nove assassinatos

Maria Corrêa e Júnior Corrêa morreram dia 12 de novembro

Além das mortes de Maria Corrêa e Júnior Corrêa em
12 de novembro, ocorreram outros 7 assassinatos este
ano. Em 7 de janeiro, o trabalhador rural Francisco Santos Silva foi assassinado no povoado Jabuti, em Parnarama. Em 18 junho, um casal de trabalhadores rurais, Maria da Luz Benício e Reginaldo Alves de Barros foi morto
da comunidade de Vilela, no município de Junco do Maranhão; já no início de julho, o trabalhador rural Antônio
Gonçalo Diniz, da comunidade de Flexeiras, município
de Arari foi morto; em 11 de julho, foi alvejado e morto,
José Francisco de Sousa Araújo, da comunidade de Volta
da Palmeira, interior de Codó; em 15 de julho foi assassinada Rosa Maria Gomes, no interior de Palmeirândia e
em 29 de outubro, foi assassinado João de Deus Moreira
Rodrigues, no interior de Arari.

Essa violência é para retirar seus
povos dos territórios para
movimentar o agronegócio. Nós
estamos em luta, nós não
pararemos, continuaremos firmes
até chegar a nossa vitória

VIDA

oimparcial.com.br

Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br
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ENEM 2021

EXAME NACIONAL

O que esperar do
Enem deste ano?
Será a primeira vez que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será aplicado duas
vezes no mesmo ano, por causa da pandemia da covid-19
Apesar de estar cursando o que deseja, Giselle Franco se preparou novamente para realização do Enem, busos dias 21 e 28 de novembro cando apenas testar os seus conheciserá realizado em dois do- mentos.
O fato de já conhecer como funciomingos consecutivos uma
das provas mais esperadas na a realização do Exame é uma vanpelos estudantes, o Exame Nacional tagem, segundo a acadêmica em medo Ensino Médio (Enem), principal dicina veterinária. “Iniciei o ano já esporta de entrada para quem busca in- tudando, pela segunda vez. Tinha acagressar nas universidades públicas ou bado de prestar o Enem em janeiro,
privadas. É a primeira vez que o exa- mas ainda não sabia ao certo se passame será aplicado duas vezes no mes- ria então resolvi retornar os estudos.
mo ano, por causa da Pandemia da Eu acabei, por ﬁm, passando no curso
Covid-19. Será também o segundo que almejava e irei fazer a prova apeEnem de Giselle Franco, 20 anos de nas para testar os meus conhecimenidade, acadêmica de medicina veteri- tos adquiridos até aqui. Porém, funnária na Universidade Estadual do damentado no ano em que estudei
Maranhão (UEMA).“Acredito, basea- para passar na prova, estudei e me esdo nos anos anteriores, que o nível es- forcei bastante. Iniciei desde o cometará mais alto. A cada ano que ﬁz o ço do ano o meu estudo sozinho e alEnem percebi que estava mais eleva- gumas vezes estudava com amigos. A
do que o ano anterior. Isso é bom em fase de vestibular é muito difícil, mas
parte, pois quem realmente se prepa- ele é passageiro, sendo necessário
rou um nível acima passa, mas quem uma rede de apoio familiar, de amigos
não teve as mesmas condições ou e pessoas que ajudem com encorajaqualidade de estudo sente mais ainda mento, pois o próprio vestibulando
o peso da prova, e as vezes isso deses- pensa diversas vezes em desistir. Contabiliza o emocional durante o pro- tudo, é importante lembrar que não
cesso de responder a prova.”, disse Gi- tem preço olhar seu nome na lista de
selle Franco, sobre sua expectativa pa- aprovados, nesse momento todo esra o Enem 2021.
forço vale a pena”, disse Giselle FranNo primeiro dia do Enem terá 45 co sobre sua preparação para a realiquestões de linguagens; 45 questões zação do Enem.
de ciências humanas e a redação, toPensando nestas datas da realizatalizando 5 horas e 30 minutos. No se- ção do Enem, O Imparcial separou algundo dia de aplicação da prova, terá guns possíveis temas que poderão ser
45 questões de matemática e 45 ques- abordados na redação: Saneamento
tões de Ciência da Natureza, totali- Básico (questão de saúde pública,
zando 5 horas. Os portões abrem 12 com consequência e impactos na dighoras, fechando as 13 horas e as pro- nidade humana); Abandono Escolar
vas iniciam às 13h30.
(problema que se acentuou durante a
ARTHUR EVERTON
Especial para O Imparcial

N

Nessa reta ﬁnal do Enem 2021, que acontece nos dias
21 e 28 de novembro, para as versões impressa e digital,
reforçar o estudo de todo o conteúdo estratégico é essencial. Abaixo, a professora de Produção Textual, Júlia
Langer, lista 5 temas para ajudar o estudante na preparação para o exame.

pandemia da covid-19); Violência doméstica (elevado número de casos de
agressões gerados durante o isolamento social) e Inclusão digital de
pessoas idosas (problema sério de diﬁculdade tecnológica e lacuna geracional faz com que os velhos não tenham a mesmo grau de acesso).

Sobre o Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio foi instituído em 1998, com o objetivo de avaliar o desempenho escolar
dos estudantes ao término da educação básica. Em 2009, o exame aperfeiçoou sua metodologia e passou a ser
utilizado como mecanismo de acesso
à educação superior.
Desde 2020, o participante pode escolher entre fazer o exame impresso
ou o Enem digital, com provas aplicadas em computadores, em locais deﬁnidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP).

A cada ano que fiz o
Enem percebi que estava
mais elevado que o ano
anterior. Isso é bom em
parte, pois quem
realmente se preparou
um nível acima passa

EDUCAÇÃO INFANTIL

Sesc está com inscrições abertas para 299 vagas
Ofertando turmas para crianças de
3 a 5 anos, as inscrições para o ano letivo 2022 na Escola do Serviço Social
do Comércio (Sesc) estão abertas até
hoje, sexta-feira (19), nas unidades da
Deodoro em São Luís, em Itapecuru e
Caxias. Com um total de 299 vagas, as
inscrições serão apenas no formato
presencial, no horário das 8h às 11h e
das 14h às 17h.
Os responsáveis devem preencher
o formulário de inscrição e autodeclaração de renda familiar no ato de inscrição, além de apresentar os seguintes documentos:
• Cópia do RG ou certidão de nascimento do candidato;
• Cópia do CPF do candidato;
• Originais do comprovante de escolaridade ou declaração escolar do
candidato;
• Originais do CPF e RG do responsável legal;
• Cartão Sesc do titular (categoria comerciário);
• Comprovante de residência com
emissão inferior a 60 dias;
• Laudo ou relatório que comprove
deﬁciência física ou mental do candi-

5 Temas de Redação
para estudar nessa
reta final

1. A contribuição da biotecnologia à saúde
no Brasil

As biotecnologias contribuem enormemente para o
aprimoramento de técnicas de diversos setores da nossa
sociedade, inclusive na saúde. Esta área ganhou bastante notoriedade recentemente com o desenvolvimento
de vacinas para o vírus da covid-19 e o controle da pandemia pelo coronavírus. Pesquisas em biotecnologia
contribuem bastante para controle de pragas e epidemias, como a da dengue no Brasil. Medicamentos e vacinas dependem diretamente do desenvolvimento tecnológico e da manipulação de organismos em laboratórios.

2. Causas e possíveis soluções para os
conﬂitos de terras indígenas brasileiras

Falar sobre os índios brasileiros e a contribuição cultural desses povos é falar um pouco da própria identidade nacional. O embate a respeito da demarcação de terras indígenas é uma problemática histórica, a qual perpassa muitos governos. No entanto, recentemente, houve uma reviravolta quanto à legalidade da demarcação
de tais terras, trazendo à tona outras questões, como a
exploração de mineradoras e madeireiras em territórios
indígenas dentro da Amazônia Legal, impactos ambientais e conﬂitos armados.

3. Os impactos da poluição ambiental no
Brasil

A questão ambiental é um assunto bastante em voga
no momento, sobretudo toda a problemática envolvendo a região da Amazônia. Fizemos um recorte na poluição, pois além de fugir um pouco do embate político
(como seria o desmatamento, por exemplo), contribui
para um debate muito atual e pertinente sobre o uso de
materiais plásticos, reciclagem e medidas socioambientais sustentáveis.

AS VAGAS SÃO ABERTAS A DEPENDENTES DE TRABALHADORES DO COMÉRCIO
dato, quando for o caso.
A educação infantil do Sesc tem um
programa elaborado de ensino, onde
o aluno aprende por meio de atividades lúdicas e relacionadas ao cotidiano. As vagas são gratuitas e abertas a
dependentes de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo
(preferencialmente) e ao público geral com renda familiar bruta igual ou
inferior a 03 salários mínimos nacio-

nais.
As crianças devem completar 3, 4 e
5 anos até o dia 31 de março de 2022. A
divulgação da lista de selecionados
para o ano letivo de 2022 está prevista
para o dia 30 de novembro. Conﬁra o
quadro de vagas em cada Unidade
aqui. Mais informações pelos telefones (98)3216-3856 (São Luís), (98)
98893-0336 (Itapecuru) e (99) 35213862.

CASO DE POLÍCIA

Vereador é preso por atropelar mulheres

O VEÍCULO DIRIGIDO PELO VEREADOR PEGOU FOGO APÓS O GRAVE ACIDENTE

O vereador de Buritirana, Edeilson
Messias (PTD), foi preso na quartafeira (17), após atropelar duas mulheres. O acidente aconteceu na Av. Pedro
Neiva de Santana, em Imperatriz. A
moto em que as duas estavam foi arrastada pelo veículo do vereador. A
Guarda Municipal aﬁrmou que Edeilson Messias não prestou socorro às vítimas e estava embriagado, o que foi
constatado com um exame de bafômetro realizado em um posto da PRF.
Após o acidente, o veículo dirigido pelo vereador pegou fogo.

4. Os caminhos de combate à fome no Brasil

A insegurança alimentar extrema, ou a fome, é um
grave drama vivido por mais de 20 milhões de brasileiros. Este tema chama a atenção devido ao retorno do
Brasil ao mapa da fome. Além disso, a alta inﬂação sobre
alimentos básicos e a pandemia da covid-19 escancaram a desigualdade social do país, levando muitas famílias a depender de caridades e ações sociais para se alimentarem. Essa triste realidade traz a manchetes de jornais cenas de seres humanos recorrendo a restos de comida descartados em lixos e a ossadas rejeitadas por redes alimentícias.

5. A diﬁculdade de erradicar o trabalho infantil no Brasil

O trabalho infantil volta à cena social a partir da tentativa de redução da idade mínima, de 16 para 14 anos,
para o trabalho no Brasil. Este tema envolve uma reﬂexão de jovens, concluintes do Ensino Médio no Brasil,
tanto a respeito dos prejuízos à saúde, à segurança e ao
bem-estar, quanto ao desenvolvimento físico e psicológico do adolescente brasileiro.
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JUSTIÇA DESPORTIVA

SÉRIE B

Mais jogos decisivos
a partir desta sexta

Grêmio não pode ter
presença de torcida

Rodada que prossegue hoje e vai até segunda-feira e apontará a maioria dos times que
permanecerão na Série B do Brasileiro e outros que serão rebaixados para a Série C
NERES PINTO

O

s jogos que completam a rodada 37 do Campeonato
Brasileiro, iniciada ontem
serão importantes para
mostrar quem tem mais chances de
permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro e quais as equipes com
maiores probabilidades de serem rebaixadas. A programação também deverá indicar a situação de quem ainda
almeja subir para a divisão de elite.
Algumas equipes já garantiram
permanência na Segundona, mas outras poderão ﬁcar correndo risco de
rebaixamento e na dependência dos
critérios de desempate em número de
vitórias e saldo de gols para a última
rodada.
Ainda não estão classiﬁcados, matematicamente, Operário-PR (45 pontos); Vila Nova (45); Ponte Preta (43);
Brusque (41); Remo (41); Londrina
(41); Vitória (40) e Conﬁança (36). O
único rebaixado, oﬁcialmente, é o
Brasil de Pelotas-RS, com 23.
A rodada 37 continua nesta sextafeira com três jogos. Em São Januário,
o Vasco, que vai continuar disputando
a Segundona no ano que vem, joga em
São Januário com o desesperado Clube do Remo, que precisa vencer para
chegar aos 44 pontos e ainda manter
vivas as chances de escapar da degola.
O Vila Nova-GO, por sua vez, recebe o
Londrina, e o Brusque também joga
em casa com o Operário do Paraná.
No sábado, o ameaçado Conﬁança
joga em Aracaju com a Ponte Preta e
no domingo (21) serão disputadas

GRÊMIO SEGUE PUNIDO POR INVASÃO DE TORCEDORES

EM SÃO JANUÁRIO, O VASCO JOGA EM CASA COM O DESESPERADO REMO
mais três partidas: Náutico x Avaí, nos
Aﬂitos; Brasil-RS x Botafogo-RJ,
em Pelotas, e Coritiba x CSA, no Couto Pereira. A programação será fechada na segunda-feira (22), com Guarani x Goiás, em Campinas, e CRB-AL x
Vitória-BA, em Maceió.
Na rodada ﬁnal (38ª), dia 28, todos
os jogos serão disputados no mesmo
dia e horário, às 16h: Avaí x Sampaio;
Operário x CRB; Remo x Conﬁança;
Cruzeiro x Náutico; Botafogo x Guarani; CSA x Brasil-RS; Goiás x Brusque;
Londrina x Vasco; Ponte Preta x Coritiba; Vitória x Vila Nova.

Maiores torcidas

Segundo o site “Sr.Goool”, o Vitória,
que luta desesperadamente contra o
rebaixamento, registra a maior média

de público da edição 2021 da Série B.
Em três partidas como mandante, o
Vitória levou 27.336 torcedores ao
Barradão, em Salvador, tendo média
de 9.112 pagantes, superior a de Botafogo e Coritiba, que já garantiram o
acesso. O Coxa é o segundo colocado
em público, com média de 8.468 espectadores por jogo. Foram 50.806
torcedores nas seis partidas com presença da galera. O Botafogo, líder da
Segundona, está em quarto lugar com
média de 5.744 alvinegros, também
nos seis jogos com torcida.
O Cruzeiro fez nove jogos na mesma situação e levou uma média de
6.934 pagantes de um total de 62.410
torcedores. No geral, a Segundona
tem média de 3.447 torcedores por jogo.

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) negou o pedido de reconsideração do Grêmio sobre a liminar que impede o clube de ter torcida em seus jogos na
Arena e como visitante. Assim, o Tricolor terá de seguir
jogando sem público até o julgamento do caso no tribunal, ainda sem data marcada.
A informação foi conﬁrmada pelo presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Jr. O departamento jurídico e a diretoria do clube examinam se há a possiblidade de algum próximo passo para que os torcedores voltem à assistir os jogos do time no estádio.
O clube está obrigado a mandar os jogos na Arena
com portões fechados após a invasão de campo e depredação da cabine do VAR depois da derrota para o Palmeiras, no início do mês. Nas partidas fora de casa, a torcida está proibida de acessar o espaço visitante.
Apesar da punição, torcedores se organizam para ir à
Arena Condá no sábado, dia em que o Tricolor enfrenta a
Chapecoense, no espaço da torcida mandante. A consulesa do clube em Chapecó, Lucivete Agostini, orienta
que os torcedores comprem ingressos normalmente,
mas que se vistam de forma neutra, sem identiﬁcação
com o Grêmio.
O STJD reforça que, com a liminar em vigor, o Grêmio
não tem direito a ingressos como visitante. Logo, o torcedor gremista está proibido de frequentar jogos até nova decisão. É dever do clube mandante, no caso a Chape,
ﬁscalizar e proibir a entrada de torcedores identiﬁcados
com o Tricolor.

LIBERTADORES

FÓRMULA 1

BH não preocupa para a final

Verstappen não teme levar punição
Chefe da Mercedes, Toto Wolff prometeu que colocaria ﬁm à “diplomacia” na
Fórmula 1 para defender seus pilotos. Assim ele o fez ao solicitar, com a Mercedes,
o direito de revisão da disputa entre Max
Verstappen e Lewis Hamilton no GP de
São Paulo no último domingo, na qual o
holandês espalhou o carro sobre o rival e
ambos saíram da pista. O pedido, porém,
está longe de preocupar o piloto da RBR.
“Não é o ﬁm do mundo. Mas não espero
que isso aconteça, porque foi justo e duro,
uma corrida entre dois lutadores pelo
campeonato. Então, não teria sido uma
manobra fácil, porque eu não sou assim, e
nem acho que devia ser quando se está
brigando por um título”, comentou Verstappen.

Boa notícia para o torcedor do Flamengo
que amanheceu a quinta-feira preocupado
com Bruno Henrique. Exame realizado no
início da tarde desta quinta-feira não indicou lesão no joelho esquerdo do atacante,
que não preocupa para a ﬁnal da Libertadores, dia 27 de novembro, contra o Palmeiras, em Montevidéu.
Com uma tendinite, o camisa 27 seguirá
programação para reduzir as dores e estar
100% no jogo no Uruguai.
A informação é de que as dores acusadas
por Bruno Henrique diante do Corinthians
são fruto do desgaste ao longo da temporada e do alto impacto. Com uma tendinite, o
atacante se cuidará ao longo da semana
para redução das dores, e a expectativa é de
que esteja apto diante do Palmeiras. Nos
dois próximos jogos do Brasileirão, contra
Inter e Grêmio, ele deve ser poupado.
A situação de outros nomes que voltam
do DM é a mesma: não preocupam para a
ﬁnal da Libertadores, mas seguem programação cuidadosa para evitar novas lesões.
Entre Diego Alves, Rodrigo Caio, Arrascaeta
e Pedro, apenas o goleiro terá condição de
atuar contra o Inter, sábado, no Beira-Rio.
Após um período fora para fortalecimento
muscular, a tendência é que retorne no lu-

gar de Hugo. Já Rodrigo Caio está em tratamento de um edema na panturrilha esquerda, mas há otimismo de que esteja em
campo na ﬁnal. Não houve lesão, apenas o
problema fruto de uma pancada, e o zagueiro está se resguardando por precaução
devido ao retrospecto de problemas médicos ao longo da temporada.
Arrascaeta está no processo de transição
de recuperação muscular na coxa, sofrida
no dia 7 de outubro, e a evolução é gradativa, mas lenta. A comissão técnica não quer
expor o uruguaio ao risco de novas lesões e
há chances reduzidas de que tenha minutos em campo antes da ﬁnal da Libertadores.
O mesmo vale para Pedro, em reta ﬁnal
de recuperação de artroscopia no joelho. O
atacante já está correndo em torno do gramado com ﬁsioterapeutas, mas ainda não
iniciou o processo de transição para recondicionamento físico.
O Flamengo viaja nesta sexta-feira para
Porto Alegre, no início da noite, e permanece na capital gaúcha até a manhã de quarta, quando segue para Montevidéu. Neste
período, treinará no CT do Grêmio e tem
dois duelos pelo Brasileirão: sábado, diante
do Inter, e terça, contra o Grêmio.

O lance em questão se deu na volta 48
da corrida no Autódromo de Interlagos,
quando Verstappen espalhou o carro para
repelir a ultrapassagem de Hamilton, que
já estava com quase todo o carro na frente
do rival, por dentro. Os dois saíram da pista na curva da Descida do Lago e mantiveram as posições, com o piloto da RBR na
frente.
A Federação Internacional do Automobilismo (FIA) convocou representantes da
Mercedes para uma reunião sobre o assunto nesta quinta-feira. No encontro, a
entidade decidirá com os comissários da
prova no Brasil se aceita ou não o pedido
de revisão, com base em novas evidências
sobre o assunto.
O pedido foi conﬁrmado horas depois
que a página da F1 compartilhou o vídeo
de bordo de Verstappen. Nas imagens,

que foram solicitadas à equipe pela direção de prova no domingo mas até então
não tinham sido enviadas, o holandês
freia tardiamente e movimenta pouco o
volante, não contornando a curva efetivamente.
O lance foi notado pelos comissários
durante a corrida vencida por Hamilton,
mas desconsiderado pouco depois por
não haver perda de posição. Na ocasião, o
chefe da RBR Christian Horner chegou a
pedir para a direção de prova que deixasse
a dupla competir livremente. “Não precisei olhar as ﬁlmagens porque eu é quem
estava pilotando o carro, então sei exatamente o que aconteceu. Como eu disse
antes, foi uma grande batalha e eu me diverti muito. Eles venceram, o que foi justo,
porque foram mais rápidos do que nós”,
declarou Verstappen.
Diretor de provas da FIA, Michael Masi
explicou os critérios adotados pela entidade para descartar uma investigação ao
lance – fato que fez com que os comissários não analisassem, por exemplo, a telemetria de Verstappen, que contém dados
úteis para esse tipo de decisão. “Julgamos
os incidentes apenas por seu mérito, respeitamos o princípio de deixá-los correr e,
observando a situação com o que tínhamos em mãos, adotamos essa ﬁlosoﬁa; o
fato de nenhum dos carros ter perdido posição foi a visão que tivemos”, justiﬁcou.
A três corridas do ﬁm da temporada,
Verstappen ainda tem 14 pontos de vantagem sobre Hamilton. Considerando as
chances de protagonizar outro incidente
com o rival até a conclusão do campeonato, o holandês garantiu que, se estivesse
na mesma situação, faria tudo da exata
forma. “Sim. Como pilotos, sabemos exatamente o que podemos ou não podemos
fazer em um carro. Estávamos em uma
briga tensa, eu pisei no freio tarde, os
pneus estavam bem gastos. Se tivesse virado mais abruptamente para a esquerda,
simplesmente sairia da pista. Ambos travamos tardiamente, então teria sido muito difícil fazer a curva. É difícil saber”.
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PRÉ-CARNAVAL NA ILHA

DISCOTECAGEM 100% VINIL

Circuito Alvorada:
uma fusão cultural

“OsApaixonados” realiza
FestivaldeCervejanailha

Projeto idealizado pela jornalista e Dj Vanessa Serra percorrerá quatro cidades com
uma programação cultural diversificada com homenagens e apresentações musicais

D

epois de acontecer nas cidades de São José de Ribamar, Rosário será a vez de
São Luís receber a Alvorada
– Paisagens e Memórias Sonoras, que
será realizada no terraço do auditório
da Biblioteca Pública Benedito Leite,
Centro histórico, reconhecida como
uma das quinze bibliotecas mais bonitas do Brasil.
Esta edição será segunda-feira (22),
às 9h da manhã, dia de Santa Cecília,
exaltada como a padroeira da Música
e dos Músicos. O projeto idealizado e
apresentado pela jornalista e DJ Vanessa Serra, conta com apoio técnico
da Capella Sonorizações, e foi contemplado com recursos da Lei Aldir
Blanc, pot meio da Secretaria de Cultura do Estado do Maranhão.
Nesta ocasião, além da discotecagem 100% vinil, presente em todas as
edições, a bela vista da cidade e dos rios Bacanga e Anil será moldura também para a realização de um show
com convidados especialíssimos. A
performer Adriane Bombom, a cantora Rose Maranhão, Arlindo Carvalho
Trio e o Mestre Josias Sobrinho participam desta edição, que ainda haverá
um momento de coroação da Alvorada homenageando mulheres de grande expressão que tiveram contribuição fundamental para que esta iniciativa tivesse continuidade nesta travessia dos momentos difíceis de crise social e econômica em virtude da pandemia. São elas: jornalistas Larissa
Corrêa e Suzana Fernandes, as professoras Sandra Passinho e Káty Morais e

a cantora e colecionadora de discos
Lenita Pinheiro.
O encerramento do Circuito acontece em Alcântara, terça-feira (23), às
7h da manhã, no largo da Igreja de São
Benedito, tendo a participação especial de um grupo da nova geração de
caixeiras do Divino, liderado por Karina Pinheiro. A programação do Circuito Alvorada é aberta ao público. Todo o registro será editado em vídeo a
ser transmitido pelo YouTube, em data a ser divulgada ainda.
SOBRE O ALVORADA
O nascer das manhãs, o começar
do dia, a sensação festiva de despertar
com oração e música deﬁnem o que é
uma Alvorada. Uma tradição muito
popular entre os devotos que participam de festejos religiosos e da cultura
popular como a festa do Divino Espírito Santo realizada, anualmente, em
diversos locais do Estado. Essa foi a
inspiração para o programa dominical Alvorada – Paisagens e Memórias
Sonoras, realizado toda semana e exibido pelas redes sociais, sempre a partir de 7h da manhã.
Alvorada também é título de uma
das músicas mais emblemáticas do
samba brasileiro de autoria de Cartola. Faz parte dos versos da canção de
Paulinho da Viola “Foi um rio que passou em minha vida” onde diz: “O samba trazendo alvorada/Meu coração
conquistou”. É ainda tema dos versos
de domínio popular ecoado pelas caixeiras do Divino, registrados também
no antológico disco do bumba-meu-

boi de Laurentino, sotaque de zabumba, nos anos 70.
O programa teve sua primeira edição no primeiro domingo de maio no
ano passado, e a cada semana, foi se
fortalecendo com a presença do público apreciador, e tornando mais leve
os tempos de isolamento por conta da
pandemia do Covid – 19. Tornou-se
como uma válvula de escape e fortalecimento de nossas esperanças, com
estímulo das boas recordações e resgate da memória musical afetiva. As
músicas que costumávamos ouvir nas
vitrolas da casa de nossos pais, avós,
tios; lembranças de uma boa infância
e juventude em cidades do interior do
Maranhão onde se ouvia música através das rádios AM ou sistemas de alto
falantes.
Tudo isso é base ao que que é realizado no programa Alvorada, com discotecagem 100% vinil, legitimando
esse rico patrimônio cultural imaterial brasileiro. Todo o repertório é formado por clássicos da Época de Ouro
da produção fonográﬁca brasileira,
sob os gêneros choro, samba, sambacanção, moda de viola, romântica,
tropicália, rock rural, bossa nova, romântica, jovem guarda e bolero dos
anos 40, 50, 60, 70, 80 e início de 90.
Tem início com a audição de um concerto de Bach ou uma salva de caixeiras do Divino Espírito Santo, seguido
das demais músicas e homenagens
escolhidas para a semana. Há sempre
um destaque para a produção regional, com clássicos de manifestações e
artistas do cancioneiro maranhense.

FESTIVAL DE CURTAS

FLAVIO NYCOLAS E DANNNY PROMOVEM EVENTO HÁ 6 ANOS
A edição especial do Festival de Cerveja do Bloco Tradicional Os Apaixonados, acontece neste sábado, dia 20
de novembro, por volta das 16h, tendo como cenário o
sítio de Flavio Nycolas e Danny. Segundo a direção do
evento, o objetivo é oferecer aos seus brincantes e convidados um momento de descontração, alegria e muita
agitação.
O festival de cerveja, já faz parte do calendário da nossa Ilha de todos os ritmos, desenvolvido pelo grupo cultural Os Apaixonados, que faz parte da nossa folia de
blocos tradicionais. O evento é patrocinado pelo Governo do Estado, através da Lei de Aldir Blanc de Fomento a
cultura, por tanto não haverá cobrança de entrada, pois
o evento é gratuito para componentes e convidados.
Para sacudir os foliões, o roteiro musical tem a presença do samba nacional e local dos grupos Argumento
e Feijoada Completa, além das vozes de Veronica Lima,
Erickson Andrade e Rafaella Mafra. Não poderia deixar
de faltar a batucada tradicionalíssima do nosso carnaval
de rua com a batucada do “Bloco Os Apaixonados”, o
dono da festa.
HISTORICO – Há 6 anos, o evento Festival de Cerveja
é produzido de forma independente e competente. Ao
longo desses anos, o projeto foi executado, para que o
Bloco Tradicional Os Apaixonados, um dos ícones na cadeia do nosso carnaval, possa produzir um desﬁle com
qualidade e participe do concurso de passarela,

Serviço

O que :Pré Festival de Cerveja do Blocos Tradicional
Os Apaixonados
Quando: 20 de novembro de 2021 (sábado)
Onde: Sítio de Danny e Flavio (Altos do Itapiraco)
Horário: A partir das 16h.

AUDIOVISUAL

Cine Carimã está com inscrições abertas até dia 20 IIMostraAquilombando
Cenas emformatovirtual

FESTIVAL DE CINEMA SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO, COM PREMIAÇÃO PRESENCIAL NO CASA D’ARTE, EM RAPOSA.
Segue a todo vapor a programação
do Festejo 2021, evento em comemoração ao aniversário de atuação do
Pontão de Cultura, composto pelo
Instituto
Maranhão
Sustentável
(IMAS), em seu 10º ano de existência,
junto ao Casa d’Arte Centro de Cultura, que completa 7 anos. Ainda em novembro, será realizada a primeira edição do Festival de Curtas Cine Carimã
– que está com inscrições abertas até
o dia 20/11.
O festival de cinema será realizado
no dia 27 de novembro, com uma linda premiação presencial no Casa
d’Arte, em Raposa, com exibição especial no dia 29 de novembro, no Viva
Raposa. O resultado dos selecionados
será divulgado nas redes sociais do
Centro Cultural, no dia 24/11. As inscrições podem ser feitas em três categorias: em Filmes de Bolso de moradores da Raposa, com duração de até
5 minutos; em Filmes de Bolso de outros municípios maranhenses, também de até cinco minutos; e Curtas
Maranhenses, de até 10 minutos de
duração. Em cada categoria, serão selecionadas quatro produções audiovisuais. Todos os autores deverão se

responsabilizar pelos direitos de imagem em suas obras. Para se inscrever,
é necessário enviar o material, categoria participante e a ﬁcha técnica no
e-mail casadarte1@gmail.com.
Os 12 selecionados ganharão certiﬁcado e ajuda de custo de R$ 400, 00
(quatrocentos reais). No dia 29 de novembro (segunda-feira), as 12 produções serão reexibidas em uma sessão
especial para os moradores da região,
no Viva Raposa – programação contará, ainda, com apresentação de três
artistas raposenses.
A curadoria do Festival será feita
por Cláudia Marreiros e a produção
pela Casa d’Arte Centro de Cultura.
No caso de não haver inscritos o suﬁciente em cada categoria, o Festival, a
seu critério, poderá não preencher todas as vagas. Para mais informações
sobre
as
inscrições,
acesse:
https://www.casadarte.art.br/festejo2021.
Neste sábado (20), ocorrerá uma
celebração especial em homenagem
ao Dia da Consciência Negra, com o
projeto “No Caminho do Farol”. Neste
dia, a programação também terá atrações especiais – mais detalhes serão

divulgados em breve.
No dia 27 de novembro, o Festejo
dá espaço para o cinema, com a primeira edição do Festival de Curtas Cine Carimã. Já o último dia de Festejo,
no dia 29/11, contará com novas edições dos projetos Quintal Cultural e
Cine Carimã. Mais informações no
Instagram
da
Casa
D’Arte: https://www.instagram.com/casadartecult/.

Serviço:

O quê: inscrições abertas para o
Festival de Curtas Cine Carimã;
Quando: até o dia 20 de novembro;
Onde: envio dos vídeos, nome da
categoria participante e da ﬁcha técnica
para
o
email casadarte1@gmail.com;
Redes
sociais:
YouTube: https://www.youtube.com/
nel/UChvKAwTcWEszQe3pyzBMrTA
Facebook: https://www.facebook.com/casadartecult/
Instagram: @casadartecult
–
https://www.instagram.com/casadartecult/.

CINE AFROMAR É A 1ª MOSTRA DE CINEMA NEGRO NO ESTADO
Um recorte da realidade dos quilombos poderá ser
vista durante a II Mostra Aquilombando Cenas e I Mostra Cine Afromar, que em mais uma edição online. Com
projeto por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir
Blanc 2021 (@culturamaranhão) e realização da Essanay
Filmes (@essanayfilmes), o evento que iniciou nesta
quinta-feira (18) vai até a próxima semana, dia 27 de novembro.
A Mostra Aquilombando Cenas é a primeira mostra
maranhense destinada a criação e apreciação de produções cênicas com narrativas negras. Esse ano o evento
contará também com a I Mostra Cine Afromar, a primeira mostra de Cinema Negro no Estado do Maranhão.
Ainda neste novembro, a produção do evento anunciou as inscrições de artistas, grupos, coletivos, companhias artísticas negres; e diretores, produtoras, realizadores independentes negres de cinema residentes no
Brasil, para a convocatória de apresentações de cenas
artísticas e exibições de ﬁlmes que compõe a programação. O resultado foi divulgado no último dia 14.

Serviço

O quê? II Mostra Aquilombando Cenas e I Mostra Cine Afromar
Quando? 18 a 27 de novembro
Onde? Online – https://linktr.ee/MostraAquilombandoCenas

Nedilson Machado

NEDILSON MACHADO

E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

São Luís, sexta-feira, 19 de novembro de 2021

Noite de super eclipse

Bandeira do Amor

Nesta sexta-feira (19), vai acontecer o
eclipse lunar parcial mais longo em 580
anos.
O fenômeno poderá ser assistido do Brasil
e de toda a América do Norte, bem como em
grandes partes da América do Sul, Polinésia,
leste da Austrália e nordeste da Ásia. Segundo a BBC, o eclipse parcial começa por volta
das 4h19, horário oﬁcial de Brasília, e deve
durar pouco mais de 3 horas.

E esta sexta-feira (19), será também para
celebrar o Dia da Bandeira.
E, a proposito, um grupo de brasileiros sonha modiﬁcar a bandeira nacional como
primeiro passo para refundar o país e espalhar uma mensagem oposta ao ódio que tem
marcado o debate político e dividido a sociedade. A proposta é substituir a expressão
“Ordem e progresso” por “Amor, ordem e
progresso”.

Pra curtir
O maior Festival Temático de Churrasco
do Brasil será realizado, neste sábado, dia
20, a partir das 16h no
Blue Tree Hotel São
Luís, com o patrocínio
da Fribal, que busca
promover uma experiência gastronômica
única.
O BBQ Country Show
é um festival de carnes, que busca reunir
os grandes mestras e
mestres assadores do
país para apresentar
os melhores pratos e
cortes com carnes.

No registro, o jornalista e CEO da
Santé, Pedro Henrique Freire, com o
músico e artista plástico Betto Pereira que está na Ilha e fará abertura da
mostra Cazumbá Mundi neste sábado (20), no Convento das Mercês. A
proposta da mostra é levar a riqueza
e beleza da cultura popular do Maranhão para o mundo. O projeto cultural diferenciado também celebra 40
anos de carreira do multi talentoso
artista plástico, cantor e compositor
Betto Pereira, com patrocínio da Potiguar, via Lei Estadual de Incentivo
à Cultura. A abertura para convidados acontece às 20h; e contará com
um pocket show com participações
especiais de Zeca Baleiro, Zé Olhinho, César Nascimento, Emanuel Jesus e Flávia Bittencourt.

Será aberta às 9h30,
desta sexta-feira (19),
no Espaço de Arte Ilzé
Cordeiro, no Centro
Cultural do MPMA,
no Centro de São
Luís, a exposição coletiva “Consciências”,
promovida pelo Ministério Público do
Maranhão.

Neste domingo (21), no
Villa Reale Holandeses, a partir das 17h,
São Luís vai entrar na
rota de um dos maiores eventos do Piauí, o
“Jeitinho Carioca”; que
já é um grande sucesso
no estado vizinho e
promete chegar com
tudo na “Ilha do
Amor”. A atração principal, será a banda nacional “Sambô”, famosa por misturar o samba com diversos outros
estilos musicais, como
o rock e o pop.

A mostra reúne obras
de 11 artistas em alusão ao Dia da Consciência Negra, a ser comemorado no próximo dia 20 de novembro.
Continua em cartaz
até dia 17 de dezembro, na Sala Sesc de
Exposições(Avenida
dos Holandeses), a
exposição “Libertadores Brasileiros”. Você
pode conferir a mostra presencialmente
de segunda a sexta,
das 9h às 12h e das
14h às 17h.
A exposição constitui
em uma provocação
a partir de instalações artísticas no formato lambe-lambe
construídas em grande dimensão.

Com a participação especial do dançarino e
coreógrafo Marcelo
Grangeiro (foto) acontece neste sábado (20)
no Teatro Arthur Azevedo o espetáculo “Um
Passo Pra Cá: a dança
liberta”. As coreograﬁas a serem apresentadas foram preparadas
ao longo da semana
durante uma oﬁcina
para mulheres e
LGBTQIA+ do Complexo Penitenciário de Pedrinhas, ministrada
por Grangeiro.

Projeto “Eu Me Protejo”

Festival Varilux de Cinema

Vumbora Pro Mar

Na próxima quinta-feira (25), o projeto Eu Me
Protejo se une à Secretaria Municipal Extraordinária da Pessoa Com Deﬁciência (SEMEPED) e à
Secretaria Municipal de Educação (SEMED) para implantar o ensinamento de prevenção da violência na infância na Escola de Gestão Pública
Municipal em Renascença, em São Luís, no Maranhão. A abertura do projeto contará com a
presença do secretário municipal da Pessoa
com Deﬁciência, Dr Carlivan Braga, da secretária adjunta de Educação de São Luís, Gusmaia
Mousinho, entre outras autoridades.

Consolidado como o maior evento de ﬁlmes
franceses fora da França e somando mais de um
milhão de espectadores em todo país desde sua
criação, o Festival Varilux de Cinema Francês
chega a 12ª edição com exibição somente nos cinemas entre 25 de novembro e 8 de dezembro
deste ano.
Drama, romance, comédia, animação e documentário integram a programação composta
por dois clássicos e 17 longas-metragens inéditos e recentes, entre premiados e participantes
de festivais internacionais.

O Carnaval em alto mar promovido por Bell
Marques teve sua segunda edição conﬁrmada
em 2022! Apenas com artistas da Bahia, o projeto Vumbora Pro Mar leva a folia das ruas de Salvador para o transatlântico MSC Fantasia de 18
a 21 de novembro. Além do anﬁtrião, foram conﬁrmados Durval Lelys, Timbalada, Harmonia do
Samba, É O Tchan e Rafa e Pipo Marques. “A primeira edição do Vumbora Pro Mar foi inesquecível e ﬁquei feliz ao notar a ansiedade das pessoas para a conﬁrmação da próxima edição”, celebra Bell Marques.

