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BASTIDORES
A fila do osso fez o produto triplicar de preço. Antes 
custava R$ 3 e servia para alimentar cachorro. Ago-
ra, 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 gover-
no, a prioridade é aprovar o Auxílio Brasil, com prazo 
de validade até 31 de dezembro de 2022.

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

Maranhão é o 2º estado com 
mais conflitos agrários no país

Bolsonaro deve 
vir a São Luís 
em dezembro

O que esperar das provas deste ano?

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 ministro Luiz Fux, presidente do Supremo 
Tribunal Federal e do Conselho Nacional de 

Justiça, receberá a Medalha Especial do Mérito 
Cândido Mendes. PÁGINA 3

Mais jogos decisivos 
a partir de hoje

Flávio Dino recebe medalha 
Maria Firmina dos Reis

Brasil está entre campeões 
de desmatamento

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

Os jogos que completam a rodada 37 do 
Campeonato Brasileiro, iniciada ontem se-
rão importantes para mostrar quem tem 
mais chances de permanecer na Série B do 
Campeonato Brasileiro e quais as equipes 
com maiores probabilidades de serem re-
baixadas. PÁGINA 10

VIOLÊNCIA NO CAMPO

PAÇO DO LUMIARHOMENAGEM

SÉRIE BPRÉ-CARNAVAL NA ILHA HONRARIA

MEIO AMBIENTE

FESTIVAL DE CURTAS

ENEM 2021
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PÁGINA 5

 5 temas de redação para estudar nessa reta final

Ministro Luíz Fux recebe 
hoje homenagem do TJMA 

Com emendas de 
Duarte Jr, Governo 
conclui reforma da 

Feira da 10
PÁGINA 7

“Os Apaixonados” realiza 
Festival de Cerveja em São Luís

 Cine Carimã está com 
inscrições abertas até dia 20

Maldita fila do osso 
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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

8 mi lhões pa ra a saú de

IF MAs

*Apoio ao En si no Su pe ri or *

Emen da de Ban ca da

En ten da as emen das

Re for ma Ad mi nis tra ti va

Emen das de re la tor

Pau ta

EDUCAÇÃO E SAÚDE

Jerry destina R$ 27,6
milhões em emendas 

O
de pu ta do fe de ral li cen ci a do
Már cio Jerry(PC doB-MA)
des ti nou emen das ao Or ça- 
men to Ge ral da União 2022

pa ra as áre as de saú de e edu ca ção
ma ra nhen se. Ao to do, o par la men tar
di re ci o nou ao es ta do R$ 17,6 mi lhões
em emen das in di vi du ais im po si ti vas
e mais R$ 10 mi lhões da co ta re fe ren te
à emen da de Ban ca da.

Atu al se cre tá rio das Ci da des e De- 
sen vol vi men to Ur ba no do Ma ra nhão,
Jerry apro vei tou o re tor no ao Con- 
gres so Na ci o nal, du ran te a vo ta ção da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tui ção
23/21 no úl ti mo dia 9 de no vem bro,
pa ra fa zer os di re ci o na men tos.

Na área da saú de, Jerry des ti nou R$
1 mi lhão pa ra re for çar o aten di men to
da As sis tên cia Hos pi ta lar e Am bu la to- 

ri al, a fim de au men tar a ca pa ci da de
de aten di men to de al ta com ple xi da de
e vi a bi li zar pro ce di men tos nos mu ni- 
cí pi os ma ra nhen ses. Ou tros R$ 8 mi- 
lhões ser vi rão pa ra o cus teio dos ser- 
viços de atenção pri mária, apoi an do
uni da des de aten di men tos a ga ran tir
a ma nu tenção, o pa ga men to de des- 
pe sas cor ren tes, a com pra de ma te ri- 
ais e o aten di men to da po pu lação.

Já na área da edu ca ção, ao me nos
oi to mu ni cí pi os ma ra nhen ses – São
Luís, Im pe ra triz, Pre si den te Du tra,
Bu ri ti cu pu, Co li nas, Por to Fran co,
Açai lân dia, São Rai mun do das Man- 
ga bei ras – re ce be rão ver bas pa ra as se- 
gu rar a me lho ria das ins ta la ções, mo- 
bi liá rio e a com pra equi pa men tos pa- 
ra as uni da des do Ins ti tu to Fe de ral do
Ma ra nhão (IF MA). O in tui to é in cen ti- 
var es tu dan tes, pro fes so res, im pul si o- 
nan do pes qui sa, o de sen vol vi men to
tec no lógi co e ino vação nas ins ti tui- 
ções. O va lor a ser re pas sa do aos mu- 
ni cí pi os é de R$ 1,1 mi lhão.

Em apoio ao en si no, Már cio Jerry
des ti nou ain da re cur sos à Uni ver si da- 
de Es ta du al do Ma ra nhão (Ue ma),
cam pi de São Luís e Co li nas, com
emen das que so mam R$ 500 mil.
Além de mo der ni zar os la bo ra tóri os
de en si no e pes qui sa e o par que tec- 
no lógi co da Uni ver si da de, o di nhei ro
ser vi rá pa ra apri mo rar as ins ta lações,
me lho ran do as con di ções do en si no a
dis tância.

Pa ra re for çar as po lí ti cas pú bli cas
de sen vol vi das no es ta do, Jerry tam- 
bém di re ci o nou R$ 7 mi lhões a ações
e ou tras po lí ti cas pú bli cas vol ta das à
ge ra ção de em pre go e ren da e pro mo- 
ção da ci da da nia.

Os R$ 10 mi lhões, co ta re fe ren te ao
de pu ta do na Ban ca da do Ma ra nhão
no Con gres so, se rão usa dos pa ra fi- 
nan ci ar ser vi ços da Mé dia e Al ta Com-
ple xi da des (MAC) e de Aten ção Bá si ca
na Saú de, pa ra apoio ao Ins ti tu to Fe- 
de ral do Ma ra nhão (IF MA) e ain da pa- 
ra am pli ar o aces so à in clu são di gi tal
no es ta do “Es tas são áre as fun da men- 
tais pa ra dar con ti nui da de ao pro je to
de trans for ma ção pe lo qual o Ma ra-
nhão vi ven ci an do dia a dia nes tes úl ti-
mos anos a par tir do tra ba lho do go- 
ver na dor Flá vio Di no e to do es for ço
do meu man da to é pa ra dar con ti nui-
da de a es tas ações que re for çam o
com pro mis so com a me lho ria de vi da
do nos so po vo em to das as ci da des do
nos so es ta do”.

As emen das fei tas ao Or ça men to
Ge ral da União são pro pos tas por
meio das quais de pu ta dos e se na do- 
res po dem opi nar ou in flu en ci ar na
alo ca ção de re cur sos pú bli cos. Elas
são su bor di na das a nor mas rí gi das
quan to ao seu con teú do e ob je ti vos,
es ta be le ci das pe la Cons ti tui ção, por
meio da Lei de Res pon sa bi li da de Fis-
cal.

PEC DOS PRECATÓRIOS

Sem espaço para reajuste de servidores públicos

O PRESIDENTE DA CÂMARA VOLTOU A COBRAR DO GOVERNO MOBILIZAÇÃO PELA VOTAÇÃO DA REFORMA ADMINISTRATIVA.

O pre si den te da Câ ma ra, Arthur Li- 
ra (PP-AL), afir mou que não vê es pa ço
pa ra o re a jus te sa la ri al dos ser vi do res
pú bli cos ca so a PEC dos Pre ca tó ri os
(Pro pos ta de Emen da à Cons ti tui ção
23/21, do Po der Exe cu ti vo) se ja apro- 
va da pe lo Con gres so Na ci o nal. Se- 
gun do ele, os nú me ros apre sen ta dos
pe la equi pe econô mi ca não pre ve em
es se au men to. Ele ain da des ta cou que
es se te ma não foi apre sen ta do aos
par la men ta res quan do o tex to foi
acor da do. O pre si den te da Re pú bli ca,
Jair Bol so na ro, tem di to que pre ten de
con ce der au men to de até 10% pa ra
ser vi do res com o es pa ço fis cal que se- 
ria aber to após a apro va ção da pro- 
pos ta.

“Não vi es pa ço pa ra re a jus te de ser- 
vi do res, não co nhe ço es se es pa ço, os
nú me ros da eco no mia apre sen ta dos
pa ra Câ ma ra não pre vi am es se au- 
men to e pen so que aque le port fó lio
de cus tos am pla men te di vul ga dos pe- 
la im pren sa pos sam ser hon ra dos e
se jam man ti dos”, re for çou.

Li ra dis se es pe rar que o Se na do
apro ve com ce le ri da de a PEC dos Pre- 
ca tó ri os e sem mui tas al te ra ções.

O pre si den te da Câ ma ra cri ti cou o
go ver no por não se mo bi li zar pe la
apro va ção da re for ma ad mi nis tra ti va
(PEC 32/20). Se gun do ele, é um “apoio
pá li do” em fa vor do tex to. Li ra não
acre di ta que a re for ma se ja apro va da
nes te ano. “Te mos ba si ca men te qua- 
tro a cin co se ma nas de vo ta ção”, lem- 
brou, já que o Con gres so en tra em re- 
ces so no fi nal do ano. “Não te mos co- 
mo tra zer es sa ma té ri as com as dis- 
cus sões co mo se en con tram”, com- 
ple tou.

Li ra dis se es pe rar uma so lu ção
acor da da en tre Câ ma ra e Se na do em
re la ção às emen das de re la tor do Or- 
ça men to. Na se ma na pas sa da, o Su- 
pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF) proi biu
a exe cu ção do cha ma do or ça men to
se cre to. O Con gres so aguar da a pu bli- 
ca ção do acór dão pa ra apre sen tar
em bar gos de de cla ra ção à Cor te. Se- 
gun do Li ra, qual quer de ci são se rá pa- 
ra au men tar a trans pa rên cia dos pa- 
ga men tos des sas emen das.

“Ou, en tão, a saí da se ria de vol ver

to do o Or ça men to pa ra o go ver no fe-
de ral e aí o go ver no pa ga a quem qui-
ser, co mo qui ser, o quan to qui ser, sem
ne nhum ti po de fis ca li za ção. Pen so
que o bom sen so vai im pe rar”, des ta- 
cou o pre si den te.

Li ra afir mou que na pró xi ma se ma-
na os de pu ta dos po de rão vo tar a PEC
10/21 que man tém in cen ti vos tri bu- 
tá ri os pa ra em pre sas de tec no lo gia da
in for ma ção e co mu ni ca ção. Se gun do
ele, há con sen so em re la ção ao tex to.
O pre si den te tam bém dis se que a Me- 
di da Pro vi só ria 1063/21, que au to ri za
pro du to res a ven der eta nol di re to pa- 
ra pos tos de com bus tí veis; e a Me di da
Pro vi só ria 1069/21, que re gu la men ta
no vas re gras pa ra o va re jo de com bus- 
tí veis, tam bém de vem en trar na pau- 
ta. Ou tra pro pos ta que po de rá ser vo- 
ta da é a que re for mu la al gu mas re gras
pa ra a cer ti fi ca ção de en ti da des be ne- 
fi cen tes às quais a Cons ti tui ção as se- 
gu ra imu ni da de nas con tri bui ções
pa ra a se gu ri da de so ci al. A pro pos ta já
foi apro va da pe la Câ ma ra e foi mo di- 
fi ca da pe lo Se na do.

ASSINATURA ELETRÔNICA

TSE antecipa vigência
para criar partido

TSE:  HÁ HOJE 83 LEGENDAS EM PROCESSO DE FORMAÇÃO

O ple ná rio do Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral (TSE) de ci- 
diu ho je (18) an te ci par a vi gên cia da re so lu ção, apro va- 
da em agos to, que per mi te a co le ta pe la in ter net de as si- 
na tu ras pa ra cri a ção de no vo par ti do po lí ti co. Pe la de ci- 
são, a nor ma já es tá va len do.

De iní cio, a Re so lu ção 23.647/2021 de ve ria en trar em
vi gor ape nas 120 di as após ter si do apro va da em 31 de
agos to. En tre tan to, o TSE já dis po ni bi li zou, em 3 de no- 
vem bro, fer ra men ta que pos si bi li ta a co le ta das as si na- 
tu ras ele trô ni cas, mo ti vo pe lo qual os mi nis tros de ci di- 
ram an te ci par a vi gên cia da no va nor ma. O no vo Sis te- 
ma de Apoi a men to a Par ti do em For ma ção (SAPF) per- 
mi te que as no vas agre mi a ções co le tem as si na tu ras
com o uso de cer ti fi ca ção di gi tal, nos mol des da In fra es- 
tru tu ra de Cha ves Pú bli cas Bra si lei ra (ICP-Bra sil).

Des sa ma nei ra, o ci da dão que de se jar apoi ar a cri a- 
ção de agre mi a ção po lí ti ca po de pre en cher uma fi cha
es pe cí fi ca ma nu al men te ou de for ma ele trô ni ca, con- 
tan to que pos sua cer ti fi ca ção di gi tal. Os par ti dos em
for ma ção con ti nu am a ser os úni cos ap tos a co lher e
apre sen tar as as si na tu ras à Jus ti ça Elei to ral, se ja na for- 
ma fí si ca ou ele trô ni ca.

Um dos re qui si tos pa ra a cri a ção de um no vo par ti do
é o apoio po pu lar, com a co le ta de as si na tu ras de uma
quan ti da de mí ni ma de ci da dãos. Pe las re gras atu ais, es- 
sa quan ti da de é de 0,5% dos vo tos da dos na úl ti ma elei- 
ção pa ra a Câ ma ra dos De pu ta dos. Atu al men te, é pre ci- 
so co lher 491.967 as si na tu ras, em to dos os es ta dos e no
Dis tri to Fe de ral, no pra zo de dois anos a par tir da aber- 
tu ra do pro ces so de cri a ção do par ti do no TSE. De vi do
às di fi cul da des cau sa das pe la pan de mia da co vid-19, o
pra zo foi es ten di do em 120 di as, ex clu si va men te pa ra as
le gen das que já se en con tra vam em for ma ção du ran te a
cri se sa ni tá ria. Se gun do o TSE, há ho je 83 le gen das em
pro ces so de for ma ção no Bra sil, que já con ta com 33
par ti dos re gu lar men te re gis tra dos e au to ri za dos a con- 
cor rer nas elei ções.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

Grupo de trabalho vai
monitorar crise no Inep

IZALCI NA REUNIÃO QUE PRESIDE A FRENTE PARLAMENTAR 

Por ini ci a ti va do pre si den te da Co mis são de Edu ca- 
ção (CE), se na dor Mar ce lo Cas tro (MDB-PI), o co le gi a do
apro vou a cri a ção de um gru po de tra ba lho (GT) com- 
pos to por qua tro se na do res pa ra apu rar fa tos re la ci o na- 
dos à cri se no Ins ti tu to Na ci o nal de Es tu dos e Pes qui sas
Edu ca ci o nais Aní sio Tei xei ra (Inep). Izal ci Lu cas (PSDB-
DF), pre si den te da Fren te Par la men tar Mis ta em De fe sa
da Edu ca ção, se rá o co or de na dor do GT. “O Inep, res- 
pon sá vel pe la pro du ção de evi dên ci as so bre a edu ca ção
bra si lei ra, in dis pen sá veis no pla ne ja men to, for mu la- 
ção, im ple men ta ção, mo ni to ra men to e ava li a ção de po- 
lí ti cas pú bli cas em to dos os ní veis edu ca ci o nais e es fe- 
ras fe de ra ti vas, tem pas sa do por di ver sos pro ble mas nos
úl ti mos anos. Su ces si vas tro cas de co man do, es tru tu ra
fra gi li za da de ges tão e per da per ma nen te de pro fis si o- 
nais qua li fi ca dos”, apon tou Mar ce lo Cas tro na de fe sa da
cri a ção des te GT.

Cas tro ain da acres cen tou que a atu al cri se no Inep
agra vou-se com o pe di do de exo ne ra ção de 37 ser vi do- 
res con cur sa dos, que atu a vam em po lí ti cas pú bli cas co- 
mo o Exa me Na ci o nal do En si no Mé dio (Enem) e o Exa- 
me Na ci o nal de De sem pe nho dos Es tu dan tes (Ena de).

Ho me na gens a ci da des
A Co mis são de Edu ca ção tam bém apro vou, em ca rá- 

ter ter mi na ti vo, uma sé rie de pro je tos re co nhe cen do a
re le vân cia econô mi ca e cul tu ral de mu ni cí pi os de qua- 
tro es ta dos.

Por ini ci a ti va de Je an Paul Pra tes (PT-RN), a ci da de
João Câ ma ra (RN) de ve tor nar-se a Ca pi tal Na ci o nal dos
Ven tos (PL 3.682/2020). O se na dor afir ma que há 20
anos João Câ ma ra so bre vi via do Bol sa Fa mí lia e da agri- 
cul tu ra de sub sis tên cia, mas o ce ná rio foi com ple ta- 
men te al te ra do a par tir de só li dos in ves ti men tos em

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

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

VISITA PRESIDENCIAL

Bolsonaro deve vir a
São Luís em dezembro
AMANDA BITENCOURT E SAMARTONY
MARTINS

Ou tras vi si tas pre si den ci ais

O
pre si den te da Re pú bli ca Jair 
Bol so na ro (Sem par ti do) te- 
ve sua pre sen ça con fir ma da 
em São Luís pa ra a en tre ga 

de tí tu los de pro pri e da de a mo ra do res 
do Re si den ci al Cam boa, obra do an ti- 
go Pro gra ma de Ace le ra ção do Cres ci- 
men to (PAC). O anun cio foi fei to nes ta 
quin ta-fei ra (18), du ran te ce rimô nia 
re a li za da pe la Cor re ge do ria Ge ral de 
Jus ti ça (CGJ) pa ra as si na tu ra de cer ti- 
dões de re gu la ri za ção fun diá ria a fa- 
mí li as que re si dem nos apar ta men tos 
do PAC Cam boa.

Se gun do a CGJ-MA, o ato so le ne de 
con clu são ofi ci al do pro je to se rá re a li- 
za do, ofi ci al men te, com a pre sen ça do 
pre si den te da Re pú bli ca, em de zem- 
bro.

Em ato so le ne, a Cor re ge do ria Ge- 
ral da Jus ti ça do Ma ra nhão (CGJ-MA), 
que co or de nou o pro je to por meio do 
Nú cleo de Re gu la ri za ção Fun diá ria 
(NRF), reu niu os par cei ros ins ti tu ci o- 
nais pa ra a as si na tu ra das cer ti dões 
in di vi du ais de pos se dos imó veis re- 
sul tan tes do Acor do de Co o pe ra ção 
Téc ni ca do Pro je to de Re gu la ri za ção 
Fun diá ria de In te res se So ci al en tre os 
ór gãos par cei ros. A che ga da do pre si- 
den te ain da não tem da ta de fi ni da.

A úl ti ma vez que o Bol so na ro es te ve 
no Ma ra nhão foi em maio des te ano 
quan do inau gu rou a pon te so bre o 
Rio Par naí ba, no Sul do Ma ra nhão e 
do Pi auí, que li ga as ci da des de Al to 
Par naí ba (MA) e San ta Fi lo me na (PI),

APESAR DA PRESENÇA CONFIRMADA, CHEGADA DE BOLSONARO AINDA ESTÁ INDEFINIDA

e con tou com a pre sen ça do mi nis tro 
dos Trans por tes Tar cí sio de Frei tas e 
au to ri da des. A obra é con si de ra da 
fun da men tal pa ra o de sen vol vi men to 
econô mi co da fron tei ra agrí co la do 
Ma to pi ba, for ma da pe los es ta dos do 
Ma ra nhão, To can tins, Pi auí e Bahia. O 
pre si den te pas sou ain da por Açai lân- 
dia, on de tra tou de três ques tões pri o- 
ri tá ri as: 1) Du pli ca ção da BR-010, 
Açai lân dia/Im pe ra triz; 2) Cons tru ção 
do ae ro por to de Açai lân dia; 3) Con- 
tro le das ero sões na ci da de de Açai- 
lân dia.

Ca so Bol so na ro ve nha pa ra en tre ga 
de tí tu los de pro pri e da de a mo ra do res 
do Re si den ci al Cam boa se rá a quar ta 
vez que Bol so na ro vem ao Ma ra nhão 
des de o iní cio do man da to. Em me a-
dos de mar ço, o pre si den te es te ve em 
Al cân ta ra pa ra en tra de tí tu los de pro- 
pri e da de a fa mí li as de la vra do res que 
fo ram re ma ne ja das da área do Cen tro 
Es pa ci al. Em ou tu bro de 2020 on de 
en tre gou obras na ca pi tal São Luís e 
em Im pe ra triz, se gun da mai or ci da de 
do es ta do.

SOLENIDADE ESPECIAL

Ministro Luíz Fux recebe homenagem do   TJMA 
O Tri bu nal de Jus ti ça do Ma ra nhão

(TJ MA) re a li za nes ta sex ta-fei ra (19),
às 10h, na Sa la das Ses sões Ple ná ri as,
so le ni da de es pe ci al pa ra en tre ga da
Me da lha dos Bons Ser vi ços Ben to
Mo rei ra Li ma, Me da lha Es pe ci al do
Mé ri to Cân di do Men des e Me da lha
do Mé ri to Ju di ciá rio Antô nio Ro dri- 
gues Vel lo zo, ho me na ge an do per so- 
na li da des pe los bons ser vi ços pres ta- 
dos. A so le ni da de te rá trans mis são ao
vi vo, atra vés do ca nal do TJ MA no
Youtube.

O mi nis tro Luiz Fux, pre si den te do
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e do Con- 
se lho Na ci o nal de Jus ti ça, por in di ca- 
ção do de sem bar ga dor Rai mun do
Bar ros, re ce be rá a Me da lha Es pe ci al
do Mé ri to Cân di do Men des, a mais al- 
ta co men da do Po der Ju di ciá rio ma ra- 
nhen se, em so le ni da de no ga bi ne te
da Pre si dên cia do TJ MA, às 15h. A
trans mis são po de rá ser acom pa nha- 
da a par tir das 10h atra vés do link do
ca nal do Youtube do Tri bu nal de Jus ti- 
ça do Ma ra nhão.

A Me da lha De sem bar ga dor Ben to
Mo rei ra Li ma foi cri a da em 1986 em
ho me na gem a um dos mais ilus tres
ju ris tas do Ma ra nhão pa ra ser con ce- 
di da a ma gis tra dos que com ple ta rem
10, 20, 30 e 40 anos de bons ser vi ços
na ma gis tra tu ra. A so le ni da de acon te- 
ce pa ra os ho me na ge a dos de 2021 e
2020.

2020 – O juiz de di rei to Ja mil Agui ar
da Sil va, se rá con de co ra do com a
“Me da lha dos Bons Ser vi ços Ben to
Mo rei ra Li ma” pe los 30 anos de exer- 
cí cio na ma gis tra tu ra. Pe los 10 anos
de ser vi ços à Jus ti ça, se rão con de co- 
ra dos com a “Me da lha dos Bons Ser vi- 
ços Ben to Mo rei ra Li ma” os se guin tes
juí zes e juí zas: Ra quel Arau jo Cas tro
Te les de Me ne zes, Ro mu lo La go e
Cruz, Ales san dra Li ma Sil va, Gi sa Fer- 
nan da Nery Men don ça de Sou sa, Ja- 
que li ne Ro dri gues da Cu nha, Ales san- 
dro Ar rais Pe rei ra, An dré Be zer ra
Ewer ton Mar tins, Mar ce lo Mo ra es Re- 

go de Sou za, Mar cos Au ré lio Ve lo so de
Oli vei ra Sil va, Ane li se No guei ra Re gi- 
na to, Ro dri go Otá vio Ter ças San tos,
Car los Edu ar do de Ar ru da Mont’Al- 
ver ne, Mar ce lo Fra zão Pe rei ra, Ale- 
xan dre An to nio Jo sé de Mes qui ta e
Car los Edu ar do Co e lho de Sou sa.

2021 – Os de sem bar ga do res An to- 
nio Guer rei ro Jú ni or, Lou ri val de Je sus
Se re jo Sou sa, Jai me Fer rei ra de Araú- 
jo, Vi cen te de Pau la Go mes de Cas tro,
Kle ber Cos ta Car va lho, João San ta na
Sou sa, Luiz Gon za ga Al mei da Fi lho e
Jo se mar Lo pes San tos se rão agra ci a- 
dos com a “Me da lha dos Bons Ser vi- 
ços Ben to Mo rei ra Li ma” pe los 40
anos de exer cí cio na ma gis tra tu ra.

Os de sem bar ga do res An to nio Fer- 
nan do Bayma Arau jo, Jo sé Gon ça lo de
Sou sa Fi lho e a de sem bar ga do ra Ma- 
ria Fran cis ca Gual ber to de Ga li za, se- 
rão agra ci a dos com a “Me da lha dos
Bons Ser vi ços Ben to Mo rei ra Li ma”
pe los 30 anos de exer cí cio na ma gis- 
tra tu ra. Pe los 30 anos de ser vi ços à
Jus ti ça, se rão con de co ra dos com a
“Me da lha dos Bons Ser vi ços Ben to
Mo rei ra Li ma” as se guin tes juí zas e
juí zes: Jo sé Edil son Ca ri da de Ri bei ro,
Lu zia Ma dei ro Ne po nu ce na, Car los
Hen ri que Ro dri gues Ve lo so, Lu cas da
Cos ta Ri bei ro Ne to, Ger vá sio Pro tá sio
dos San tos Jú ni or, An to nio Ma no el
Araú jo Ve lo zo, Fran cis co Ro nal do Ma- 
ci el Oli vei ra, Jo sé Amé ri co Abreu Cos- 
ta, Nel son Me lo de Mo ra es Re go, Jo se- 
a ne de Je sus Cor rea Be zer ra, Edi mar
Fer nan do Men don ça de Sou sa, Jo sé
Eu lá lio Fi guei re do de Al mei da, Már- 
cia Cris ti na Co e lho Cha ves.

Juí zas e juí zes que se rão con de co- 
ra dos pe los 20 anos de ser vi ços à Jus ti- 
ça: An to nio Do ni ze te Ara nha Ba le ei ro,
João Pe rei ra Ne to, Raul Jo sé Du ar te
Gou lart Jú ni or, Ales san dro Ban dei ra
Fi guei re do, Mar ce lo Eli as Ma tos e
Oka, Flá vio Ro ber to Ri bei ro So a res,
Cel so Or lan do Ara nha Pi nhei ro Jú ni- 
or, Ma ri cé lia Cos ta Gon çal ves, Lí cia
Cris ti na Fer raz Ri bei ro de Oli vei ra,

Laysa de Je sus Paz Mar tins Men des,
Rom mel Cruz Vié gas Ma zur ki e vicz
Sa rai va de Sou sa Cruz, Ro gé rio Pe le- 
gri ne Tog non Ron don, Ra fa el la de Oli- 
vei ra Saif Ro dri gues, Re gi nal do de Je-
sus Cor dei ro Jú ni or, Va nes sa Cle men- 
ti no Sou sa, Ja naí na Araú jo de Car va- 
lho e Li di a ne Me lo de Sou za.

E os juí zes e juí zas que se rão con- 
de co ra dos pe los 10 anos de ser vi ço
são: Te re za Cris ti na Fran co Pa lha res
Ni na, Kar los Al ber to Ri bei ro Mo ta,
Cel so Se ra fim Jú ni or, Jo sé Jor ge Fi-
guei re do dos An jos Jú ni or, Shei la Sil va
Cu nha e Jo sé Ri ba mar Ser ra.

Já a “Me da lha Es pe ci al do Mé ri to
Cân di do Men des”, a mais al ta co men-
da do Po der Ju di ciá rio ma ra nhen se,
cri a da pe la Re so lu ção nº 56, de 23 de
ou tu bro de 2013, em re ve rên cia ao
gran de ju ris ta ma ra nhen se que se no- 
ta bi li zou pe los es tu dos ju rí di cos em
de fe sa das fron tei ras do país.

“Mé ri to Cân di do Men des”:
Mi nis tro do STF, Kas sio Nu nes Mar- 

ques – in di ca ção do de sem bar ga dor
Jo sé de Ri ba mar Froz So bri nho;
Mi nis tro do STJ, Ro gé rio Schi et ti Ma- 
cha do Cruz – in di ca ção do de sem bar- 
ga dor Jo sé de Ri ba mar Froz So bri nho;
Mi nis tro do STJ, Luiz Al ber to Gur gel
de Fa ria – in di ca ção do de sem bar ga- 
dor Jo sé Jor ge Fi guei re do dos An jos;
De sem bar ga dor Pre si den te do TJ/PI,
Jo sé Ri ba mar Oli vei ra – in di ca ção do
de sem bar ga dor Rai mun do Jo sé Bar-
ros de Sou sa;
De sem bar ga dor Fe de ral, Novély Vi la- 
no va da Sil va Reis – in di ca ção do de-
sem bar ga dor Mar ce lo Car va lho Sil va;
Vi ce-Go ver na dor do Es ta do do Ma ra-
nhão, Car los Or le ans Bran dão Jú ni or –
in di ca ção do Cor re ge dor-Ge ral da
Jus ti ça, de sem bar ga dor Pau lo Sér gio
Vel ten Pe rei ra. Vi ce-Al mi ran te (RM1)
Wil son Pe rei ra de Li ma Fi lho, Pre si-
den te do Tri bu nal Ma rí ti mo – in di ca-
ção pe lo pre si den te do Tri bu nal de
Jus ti ça do Ma ra nhão, de sem bar ga dor
Lou ri val de Je sus Se re jo Sou sa.

1

2

O PL é lo go ali (1)

O PL é lo go ali (2)

Di rei ta glo ba li za da

“Não te nho pre ten são de ser pos to
Ypiranga de nin guém”.

TJ ho me na geia (1)

TJ ho me na geia (2)

Mal di ta fi la do os so
Nun ca ne guei mi nha ori gem de me ni no po bre, fi lho

de la vra dor sem ter ra, que vi via co mo “agre ga do” do “co- 
ro nel” de pa ten te com pra da, o la ti fun diá rio Fran cis co
Al ves. Mes mo as sim, meu pai, anal fa be to e sem pos ses,
nun ca dei xou os dez fi lhos pas sa rem um dia sem co mer.
Sei o que é a dor da fo me, mas foi de pois dos 16 anos,
quan do me mu dei so zi nho de Ja gua ra na pa ra São Luís,
em bus ca de es tu dar. Mes mo as sim não era fo me de do- 
er na al ma e me fa zer des vi ar de meus ob je ti vos e da mi- 
nha in can sá vel bus ca por di rei to à ci da da nia. A po bre za,
no en tan to, nun ca me fez ir à fei ra em bus ca de os so pa- 
ra “en gros sar” a so pa.

Ho je, de pois de tan tos anos vi vi dos e ven ci dos pro fis- 
si o nal men te, com so nhos bem re a li za dos com mi nha
fa mí lia, ja mais ima gi nei que iria ver ci da dãos ma ra- 
nhen ses e bra si lei ros na fi la de os so bo vi no em açou- 
gues. É uma re a li da de per ver sa des te sé cu lo, em que a
ri que za é um pa ra do xo da no so. Al guns, com ab sur das
so mas de di nhei ro, e ou tros que mor rem de fo me. É um
mun do de sas tra do, ter que as sis tir os mes mos se res hu- 
ma nos na fi la do tu ris mo es pe ci al ao cus to de até US$
100 mi lhões de pou cas ho ras em ór bi ta, en quan to ou- 
tros se aco to ve lam na fi la da mi sé ria, na ilu são de es tar
en ga nan do a fo me com a so pa de os so.

É o Bra sil con ti nen tal que o mun do co nhe ce mais por
mal fei tos dos go ver nan tes, do que por evo lu ção ci en tí- 
fi ca ou o po ten ci al econô mi co. É o Bra sil que con tras ta a
fi la do os so de mi lhões de fa min tos, com o des per dí cio
dos pou cos que ar re ba tam o di nhei ro pú bli co ou ga- 
nham so mas ba bilô ni cas so ne gan do im pos tos ou ex- 
plo ran do o tra ba lho dos de sa for tu na dos. É o Bra sil em
que o pre si den te usa o or ça men to se cre to pa ra an ga ri ar
vo tos em pro je tos de pou ca du ra ção, vol ta do pa ra fo- 
men tar a cam pa nha elei to ral. É o Bra sil da eter na po lí ti- 
ca dos des ca mi sa dos e de sem pre ga dos – não tão dis tan- 
te dos tem pos da es cra vi dão e do ex ter mí nio dos ín di os
pe los co lo ni za do res.

A fi la do os so fez o pro du to tri pli car de pre ço. An tes
cus ta va R$ 3 e ser via pa ra ali men tar ca chor ro. Ago ra,
com a de man da, já co bram até 10 Re ais no qui lo. E nin- 
guém che ga mais di zen do que é pa ra dar gos to à co mi da
do cão. É o pra to da fa mí lia de mi lha res de de ses pe ra dos
pe lo Bra sil afo ra. Um es cár nio num país tão ri co e tão
be lo. Afi nal, a fi la do os so co me ça ce do e a pri o ri da de é
de quem che ga pri mei ro. No go ver no, a pri o ri da de é
apro var o Au xí lio Bra sil, com pra zo de va li da de até 31 de
de zem bro de 2022.

———————————————————————

O se na dor Ro ber to Ro cha ain da afi na dís si mo com o
de pu ta do fe de ral Jo si mar do Ma ra nhão zi nho, que co- 
man da o PL no Ma ra nhão, le gen da que po de abri gar
tan to o pre si den te Jair Bol so na ro quan to seu ami go se- 
na dor – sem par ti do.

Ma ra nhão zi nho, pré-can di da to a go ver na dor pe lo
PL, apa re ce em fo to com Ro ber to Ro cha, os dois fa zen do
o L do Par ti do, co mo se o se na dor já es ti ves se acer ta do a
fi li a ção. Ca so is so ocor ra, Ro ber to Ro cha vai pa ra a re e- 
lei ção, con tra Flá vio Di no.

Uma re a li da de po li ti ca ine gá vel que es ta rá pre sen te
mais for te em 2022 do que em 2018: a di rei ta ho je é glo- 
ba li za da e vi rou uma fren te mun di al. Aon de não ga nha
elei ção, abre ain da mais o es pa ço so bre sua in fluên cia e
seus dog mas ide o ló gi cos.

———————————————————————

De Af fon so Cel so Pas to re, 82, as ses sor econô mi co do
pré-can di da to a pre si den te, Ser gio Mo ro, iro ni zan do o
ape li do de Pau lo Gue des.

———————————————————————
 

Em bo ra te nha si do apro va da na Câ ma ra, em
meio a te ne bro sas ne go ci a ções com ba se no
or ça men to se cre to, a PEC dos Pre ca tó ri os ain- 
da não tem vo tos su fi ci en tes no Se na do, pa ra

co lo car de pé o Au xí lio Bra sil, ape sar da pres sa de Bol so- 
na ro.

 
Le van ta men tos de veí cu los de im pren sa até

on tem, apon ta vam que ao me nos 39 se na do- 
res es ta ri am con trá ri os à PEC dos Pre ca tó ri os
no for ma to da Câ ma ra. Eles ques ti o nam o Au- 

xí lio Bra sil ter pra zo de fi ni do no fim de 2022, e ou- 
tros itens.

En tre os ho me na ge a dos de ho je no Tri bu nal de Jus ti- 
ça do Ma ra nhão es tá o pre si den te do STF e do CNJ, mi- 
nis tro Luiz Fux. São três ti pos de me da lhas que se rão ou- 
tor ga das, às 10h em ses são ple ná ria, a per so na li da des
que pres ta ram ser vi ço ao Es ta do.

Já Luiz Fux re ce be rá a Me da lha Es pe ci al de Mé ri to
Cân di do Men des, por in di ca ção do de sem bar ga dor Rai- 
mun do Bar ros. É a mais al ta co men da do Ju di ciá rio Ma- 
ra nhen se, e a en tre ga se da rá no ga bi ne te do pre si den te
do TJ, Lou ri val Se re jo, às 15h.

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

https://banca.oimparcial.com.br/
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RI CAR DO VI VEI ROS
jor na lis ta, es cri tor e pro fes sor. Dou tor
em Edu ca ção, Ar te e His tó ria da Cul tu ra
pe la Uni ver si da de Pres bi te ri a na Mac -
ken zie e au tor de vá ri os li vros, en tre os
quais: "A Vi la que Des co briu o Bra sil",
"Pe los Ca mi nhos da Edu ca ção" e "O Po -
e ta e o Pas sa ri nho".

EDITORIAL

Pandemia de diabetes
Do en ça que tem au men ta do em to- 

do o mun do nos úl ti mos anos, o di a- 
be tes já es tá sen do con si de ra do pe la
Or ga ni za ção Mun di al da Saú de
(OMS) uma pan de mia. E não é pa ra
me nos. O Atlas do Di a be tes, di vul ga- 
do na úl ti ma se ma na pe la Fe de ra ção
In ter na ci o nal de Di a be tes, apon ta
que 537 mi lhões de adul tos, en tre 20 e
79 anos, con vi vem com a pa to lo gia. A
pre vi são é de que es te nú me ro su ba
pa ra 783 mi lhões até 2045, se na da for
fei to pa ra fre ar es se avan ço.

Con si de ra da uma do en ça “si len ci- 
o sa”, jus ta men te por não dar si nais no
co me ço, 44,7% dos adul tos des co nhe- 
cem que têm o pro ble ma que só es te
ano já pro vo cou a mor te de 6,7 mi- 
lhões de pes so as no pla ne ta. É um nú- 
me ro mui to al to quan do se sa be que é
uma do en ça evi tá vel ou, pe lo me nos,
con tro lá vel. Em 90% dos ca sos, o di a- 
be tes se ma ni fes ta co mo o Ti po 2, re- 
la ci o na do ao so bre pe so, obe si da de e
maus há bi tos de vi da.

No pró xi mo dia 6 de de zem bro se rá
pu bli ca da a dé ci ma edi ção do Atlas do
Di a be tes, re fe ren te a 2021, que po de
con fir mar es sa re a li da de alar man te.
No Bra sil, os da dos tam bém são pre o- 
cu pan tes. O país ocu pa a quin ta po si- 
ção no nú me ro de pes so as com di a be- 
tes: até 2019, eram 16,8 mi lhões de
bra si lei ros com a do en ça, sen do que a
me ta de de les não sa bia des sa con di- 
ção.

A fal ta de in for ma ção so bre a do en- 
ça, o des ca so com a pre ven ção jus ta- 

men te pe lo des co nhe ci men to e o di- 
ag nós ti co tar dio le vam ao au men to
no nú me ro de ca sos, com pli ca ções e
mor tes. A obe si da de e fa to res ge né ti- 
cos são apon ta dos co mo as prin ci pais
cau sas da do en ça en tre a po pu la ção.

O di a be tes ge ral men te tem sin to- 
mas im per cep tí veis no iní cio e quan- 
do o di ag nós ti co é fei to a do en ça já es- 
tá ins ta la da e é mui to as so ci a da a pro- 
ble mas car di o vas cu la res, prin ci pal
cau sa da mor ta li da de pa ra a pa to lo- 
gia, e à saú de re nal. Se não for con tro- 
la da, já que não tem cu ra, po de au- 
men tar tam bém o ris co de ce guei ra,
pro ble mas ar te ri ais nos mem bros in- 
fe ri o res, com ocor rên cia de am pu ta- 
ções e neu ro pa ti as. Fo me fre quen te,
se de cons tan te, fe ri das que de mo ram
a ci ca tri zar, ne ces si da de de uri nar vá- 
ri as ve zes ao dia, fa di ga e for mi ga- 
men to nos pés e mãos são al guns dos
si nais que de vem ser ob ser va dos.

Por is so, o aler ta pa ra a gra vi da de
da do en ça e a im por tân cia da pre ven- 
ção e do acom pa nha men to mé di co
re gu lar com exa mes de gli ce mia em
je jum. Es pe ci a lis tas lem bram que os
fa to res ge né ti cos não po dem ser con- 
tro la dos, mas a obe si da de e há bi tos
ali men ta res er ra dos, sim. A má ali- 
men ta ção, ri ca em car boi dra tos e gor- 
du ras, é um gran de fa tor de ris co pa ra
o di a be tes. E os cui da dos de vem co- 
me çar na in fân cia, já que a do en ça
tem atin gi do de for ma cres cen te cri- 
an ças e jo vens.

Pa ra con ter o avan ço da do en ça, é

im por tan te ado tar uma ro ti na ali- 
men tar sau dá vel e in cluir a prá ti ca re-
gu lar de ati vi da des fí si cas no dia a dia.
Is so in clui com ba ter a obe si da de,
tam bém já con si de ra da uma pan de-
mia no mun do to do, e os ris cos pa ra o
de sen vol vi men to do qua dro que po de
le var a com pli ca ções gra ves e mor tes.
Fa zer um che ca pe anu al men te é a
me lhor for ma de pre ve nir e di ag nos ti-
car pre co ce men te o di a be tes. Quem
tem ca sos da do en ça na fa mí lia, é hi- 
per ten so, tem so bre pe so ou obe si da- 
de de ve re do brar os cui da dos, bem
co mo mu lhe res que ti ve ram di a be tes
ges ta ci o nal.

Es ta é uma do en ça gra ve, com cus- 
to ele va do pa ra o sis te ma pú bli co de
saú de. O úl ti mo Atlas da Fe de ra ção
In ter na ci o nal do Di a be tes apon ta que
o Bra sil gas ta cer ca de US$ 52 bi lhões
por ano só com o tra ta men to de adul- 
tos por ta do res da do en ça, o que re- 
pre sen ta cer ca de US$ 3 mil por ha bi-
tan te. É im por tan te lem brar tam bém
que o di a be tes po de ser um fa tor agra- 
van te no qua dro da co vid-19.

Di an te des se ce ná rio alar man te, é
fun da men tal in ten si fi car cam pa nhas
de pre ven ção e au men tar o aces so da
po pu la ção a exa mes de ro ti na que po- 
dem di ag nos ti car e aju dar no tra ta-
men to pre co ce pa ra pre ve nir o avan- 
ço da do en ça no país. Cui dar da saú de
é de ver de to dos e só com in for ma ção
e co nhe ci men to o Bra sil po de mu dar
is so.

A cruz de cada um

To dos os hu ma nos, em dis tin tos ní- 
veis de cul tu ra e edu ca ção, têm sím- 
bo los. Pes so ais e co le ti vos. A pa la vra
sím bo lo tem ori gem no gre go
“symbolon”, que de sig na al go con cre- 
to pa ra re pre sen tar al go abs tra to (ét- 
ni co, pá trio, re li gi o so, es por ti vo, me- 
di das de tem po ou ma té ria etc.).

A co mu ni ca ção tem nos sím bo los
um ele men to mui to im por tan te. Há
os li mi ta dos a pe que nos gru pos, ou- 
tros são co nhe ci dos in ter na ci o nal- 
men te. Al guns ob je tos ou ór gãos se
tor na ram sím bo los, e são re co nhe ci- 
do vi su al men te de ime di a to. 

Por exem plo, um gar fo e uma fa ca
co mo iden ti fi ca ção de um res tau ran- 
te. Uma te sou ra e um pen te co mo
iden ti fi ca ção de um sa lão de be le za. O
co ra ção co mo re fe rên cia de amor. Há
tam bém sím bo los so no ros e ges tu ais.

An tro pó lo gos des co bri ram no sí tio
ar que o ló gi co de Howort em Po ort
Shel ter, per to de Grahams town (Áfri- 
ca do Sul), sím bo los gra va dos em cas- 

cas de ovos de aves truz há mais de 60
mil anos. Se ri am o mais an ti go sis te- 
ma de re pre sen ta ção de fa tos que se
tem no tí cia. A se mió ti ca é a dis ci pli na
que se ocu pa do es tu do dos sím bo los

 Ou tras dis ci pli nas es pe ci fi cam me- 
to do lo gi as de es tu dos na mes ma área,
co mo a se mân ti ca que se ocu pa do
sim bo lis mo nas pa la vras em pre ga das
na lin gua gem, ou a psi ca ná li se que,
en tre ou tros, se de di ca à in ter pre ta- 
ção do sim bo lis mo no ima gi ná rio das
pes so as.

Ao lon go da his tó ria das re li giões,
sím bo los fo ram cri a dos co mo for ma
de pre ser va ção e ex pan são do Evan- 
ge lho en tre os po vos. A cruz é o mais
sig ni fi ca ti vo den tre to dos. 

Ela faz par te da his tó ria da hu ma ni- 
da de, ten do sua ori gem pa gã na es cra- 
vi dão e no cas ti go aos cri mi no sos da
épo ca. Seu prin cí pio co mo ima gem,
por tan to foi ruim. Sím bo lo do mal,
da que les que por des cum pri rem as
leis eram mor tos na cruz.

Es sa pe na ca pi tal te ve seu ápi ce no
mi nis té rio de Cris to, pois ele foi le va- 
do à cruz. Es se sím bo lo má xi mo do
cris ti a nis mo faz par te do nos so dia a
dia co mo cris tãos e das nos sas con si- 
de ra ções a res pei to da fé. O após to lo
Pau lo, con vic to da ne ces si da de de di- 
fun dir o Cris to que pas sou pe la cruz,

de cla rou à co mu ni da de de Co rin to
que “Cer ta men te a pa la vra da cruz é
lou cu ra pa ra os que se per dem, mas
pa ra nós, que so mos sal vos, po der de
Deus”.

A cruz com o cris to pre ga do e a cruz
va zia têm sig ni fi ca dos di fe ren tes pa ra
os cris tãos. É o sím bo lo mais fa mo so
do cris ti a nis mo, usa do co mo uma
lem bran ça do sa cri fí cio fei to por Je sus
Cris to pe la hu ma ni da de. Tam bém re-
pre sen ta a vi tó ria do Fi lho de Deus so- 
bre a mor te e po de ser apre sen ta da
com a ima gem do pró prio Cris to cru- 
ci fi ca do (le va o no me de cru ci fi xo). A
cruz va zia sig ni fi ca Cris to re nas ci do.

Ca da um de nós car re ga uma cruz
ao lon go da vi da, se ja qual for o ca mi- 
nho que es co lheu pa ra tri lhar. Ela po-
de ser mais le ve ou mais pe sa da. O im- 
por tan te é sa ber tor na-la par te de sua
tra je tó ria e sím bo lo de sua fé, es pe-
ran ça. Ne la se rá es cri to, a ca da pas so,
o que vo cê fez de bom e de ruim, ou o
que vo cê dei xou de fa zer. A cruz é par-
te de nos so ser, um sím bo lo in vi sí vel
que es tá pre sen te em ca da um de nós.

São mui tas as cru zes que a hu ma- 
ni da de car re ga, de mo do co le ti vo ou
in di vi du al. Olhe pa ra o la do e aju de a
quem po de es tar pre ci san do. Há cru- 
zes mui to pe sa das…

 

RO GÉ RIO MA TO FI NO
ar qui te to de ne gó ci os e pu bli ci tá rio es pe ci a li za do em ges -
tão. Atua tam bém co mo pro fes sor uni ver si tá rio e pa les tran -
te nas áre as de Ven das, Co mu ni ca ção, Mar ke ting e Trans -
for ma ção Di gi tal. 

Trans for ma ção
com por ta men tal: o
con su mi dor é di gi tal,
mas e o em pre sá rio?

É ine gá vel que o com por ta men to do con su mi dor so- 
freu pro fun das mu dan ças nos úl ti mos anos e de ve se- 
guir se trans for man do ain da mais nos pró xi mos. Is so faz
com que mui tas em pre sas apos tem em um pro ces so de
trans for ma ção di gi tal, fa çam in ves ti men tos pe sa dos em
co mu ni ca ção e mar ke ting e ain da apos tem no aten di- 
men to om ni chan nel.

Ho je é o cli en te quem de ci de em qual ca nal ele quer
ser aten di do e a em pre sa pre ci sa es tar pre pa ra da pa ra
dar con ta de to da es sa com ple xi da de de fer ra men tas.
Ou tro de ta lhe im por tan te são as abor da gens de vem:
vo cê po de ter uma ope ra ção co mer ci al hun ter e far- 
mer no mes mo ti me, des de que o lí der con si ga gui ar o
pes so al e to dos res pei tem o pro ces so. A tec no lo gia pe la
tec no lo gia não faz mi la gre.

No en tan to, mui tas ve zes o que pre sen ci a mos é um
dis cur so sem que os pro ta go nis tas des te pro ces so – ou
se ja, os ges to res e/ou de ci so res – acre di tem re al men te
nes se ca mi nho. Is so, in fe liz men te aca ba por in va li dar
gran de par te (ou to do) o es for ço na apli ca ção de no vas
tec no lo gi as e pro ces sos den tro da em pre sa.

O “PRE ÇO” DA TRANS FOR MA ÇÃO DI GI TAL
A ne ces si da de de se trans for mar pa ra aten der es te

no vo con su mi dor pa re ce ter si do as si mi la da pe la imen- 
sa mai o ria do em pre sa ri a do bra si lei ro. En tre tan to, mui- 
tas em pre sas ain da es bar ram em gran des obs tá cu los no
mo men to im ple men tar os pro je tos, prin ci pal men te,
quan do se tra ta de pes so as. O mai or de sa fio es tá na re- 
sis tên cia de mui tos em pre sá ri os ou exe cu ti vos em fa zer
o que pre ci sa ser fei to (in ves ti men to, de ci sões, li de ran- 
ça) pa ra re al men te mu dar a re a li da de de seus ne gó ci os.

E quan do fa la mos em in ves ti men tos não é so men te o
fi nan cei ro, que po de ser con si de rá vel, mas so bre tu do o
gran de es for ço e as do res que um pro ces so de pro fun da
que bra de pa ra dig mas po de cau sar. Não é à toa que des- 
te mo men to den so de ve emer gir uma no va cul tu ra or ga- 
ni za ci o nal, ca paz de le var a em pre sa adi an te de for ma
sus ten tá vel e com ca pa ci da de de en fren tar qual quer
mu dan ça que o mer ca do exi ja de la no fu tu ro.

In fe liz men te, é mui to co mum ob ser var em pre sá ri os
fa ze rem al tos in ves ti men tos em es tra té gi as de mar ke- 
ting, tec no lo gia e con tra tan do pes so as em ex ces so pa ra
sus ten tar um dis cur so de trans for ma ção di gi tal que
mui tas ve zes é va zio.

A ima gem de que a em pre sa é “di gi tal, 100% ras treá vel
e tra ba lha com pre vi si bi li da de” mui tas ve zes es bar ra em
pro ces sos que são “atro pe la dos” e tem co mo re sul ta do
pro fis si o nais que não con se guem co lo car em prá ti ca su- 
as fun ções de ma nei ra sa tis fa tó ria.

O QUE É ATEN DI MEN TO OM NI CHAN NEL E QUAIS
OS DE SA FI OS PA RA SUA IM PLE MEN TA ÇÃO?

A in te gra ção en tre os ca nais (on/of fli ne) de ven da nas
em pre sas en fren ta de sa fi os in ter nos de im ple men ta ção
e a mai o ria de les pas sa pe lo cri vo de seus ges to res. Um
exem plo é a dis tri bui ção de re cur sos fi nan cei ros vs. re- 
sul ta dos e ex pec ta ti vas des ti na das pa ra ca da área. Aliás,
por qual ra zão se pa rar ven das e mar ke ting se am bas
áre as com põem o co mer ci al da em pre sa?

O fa to é que es sa for ma de or ga ni za ção ig no ra o com- 
por ta men to do con su mi dor. Mes mo quan do com pra na
lo ja fí si ca, ele uti li za os ca nais on li ne pa ra pes qui sa.
Mui tas ve zes acon te ce o opos to. E pos suir di ver sos ca- 
nais não sig ni fi ca que a sua em pre sa é mul ti ca nal.

Re su min do: a ver da dei ra in te gra ção só acon te ce
quan do a ex pe ri ên cia de com pra e to dos os fa to res que a
in flu en ci am são os mes mos em to dos os ca nais. Em bo ra
pa re ça sim ples, is so sig ni fi ca re mo ver uma sé rie de bar- 
rei ras in ter nas que po dem ser mui to com ple xas e de- 
man dar mui to tra ba lho, mas que in va ri a vel men te co- 
me çam por uma mu dan ça de men ta li da de.

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

https://banca.oimparcial.com.br/
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É alarmante que três países da América Latina estejam no topo da lista:  Brasil, a
Bolívia, o Peru

Bra sil

Bo lí via

Pe ru

MEIO AMBIENTE

Brasil entre campeões
de desmatamento

O com pro mis so as su mi do por di- 
ver sos paí ses, en tre eles o Bra sil, de
aca bar com o des ma ta men to e re ver- 
tê-lo até 2030 foi con si de ra do um dos
acor dos mais im por tan tes da cú pu la
do cli ma COP26 em Glas gow, na Es có- 
cia.

Não é a pri mei ra vez que os lí de res
mun di ais fa zem es se ti po de pro mes- 
sa e mui tos du vi dam que os acor dos
ve nham a ser con cre ti za dos na da ta
pre vis ta. Em 2014, a Or ga ni za ção das
Na ções Uni das anun ci ou um acor do
pa ra re du zir o des ma ta men to pe la
me ta de até 2020 e a ze ro até 2030. De- 
pois, em 2017, foi es ta be le ci do ou tro
ob je ti vo, de au men tar as áre as de flo- 
res ta em 3% em to do o mun do até
2030.

Mas o des ma ta men to pros se guiu
em “rit mo alar man te”, se gun do um
re la tó rio de 2019, com sé ri as con- 
sequên ci as pa ra a lu ta con tra as mu- 
dan ças cli má ti cas. Mes mo as sim, os
es pe ci a lis tas não têm dú vi das em
clas si fi car es te te ma co mo “ur gen te”.
As flo res tas ab sor vem gran des quan ti- 
da des de dió xi do de car bo no (CO2),
que é um dos prin ci pais cau sa do res
do aque ci men to glo bal, e o cor te de

ár vo res po de ter gran de im pac to so- 
bre a vi da no pla ne ta.

A ONU afir ma que 420 mi lhões de
hec ta res de flo res tas fo ram per di dos
des de 1990, prin ci pal men te de vi do à
agri cul tu ra. Fo ram re a li za dos al guns
es for ços de re flo res ta men to, se ja por
cres ci men to na tu ral ou plan tio, mas
as ár vo res pre ci sam de anos pa ra cres- 
cer, até que pos sam ab sor ver com ple- 
ta men te o CO2.

Du ran te a úl ti ma dé ca da, fo ram
per di dos 4,7 mi lhões de hec ta res de
flo res tas por ano. En tre os paí ses mais
afe ta dos, en con tram-se o Bra sil, a Bo- 
lí via, o Pe ru, a In do né sia e a Re pú bli ca
De mo crá ti ca do Con go. É alar man te
pa ra mui tos que três paí ses da Amé ri- 
ca La ti na es te jam no to po da lis ta.

Ve ja qual é a si tu a ção em ca da um
de les:

Cer ca de 60% da flo res ta amazô ni- 
ca fi cam no Bra sil, que de sem pe nha
um pa pel fun da men tal na ab sor ção
do CO2 no ci vo que, de ou tra for ma,
es ca pa ria pa ra a at mos fe ra. Após re- 
du ções cons tan tes des de 2004, o des- 
ma ta men to da Amazô nia bra si lei ra
au men tou no va men te, se gun do o
Ins ti tu to Na ci o nal de Pes qui sas Es pa- 
ci ais (IN PE).

Se gun do um re la tó rio do ins ti tu to,
a ta xa de des ma ta men to em 2020 foi a
mais al ta em mais de uma dé ca da. O
pre si den te Jair Bol so na ro afir mou na
ONU que, des de agos to des te ano, o
des ma ta men to no Bra sil di mi nuiu em
com pa ra ção com 2020.

Mas a ta xa de des ma ta men to ain da
é su pe ri or aos ní veis an te ri o res à sua
che ga da ao po der, em 2019. Os da dos
do Ima zon – Ins ti tu to do Ho mem e

Meio Am bi en te da Amazô nia – não
de mons tram de sa ce le ra ção da ta xa
de des ma ta men to es te ano.

O pre si den te Bol so na ro foi cri ti ca- 
do pe las su as po lí ti cas con trá ri as à
pre ser va ção am bi en tal, co mo o in- 
cen ti vo à agri cul tu ra e à mi ne ra ção na
Amazô nia. O man da tá rio bra si lei ro
tam bém foi ques ti o na do pe lo cor te
dos fun dos das agên ci as go ver na- 
men tais res pon sá veis por fis ca li zar os
agri cul to res e ma dei rei ros que vi o lam
a le gis la ção am bi en tal.

Em 2020, as mul tas por cor tes ile- 
gais caí ram em 20%. Os nú me ros exa- 
tos não es tão dis po ní veis, mas es tu-
dos re cen tes su ge rem que até 94% do
des ma ta men to e da des trui ção dos
ha bi tats bra si lei ros po dem ter cau sas
ile gais.

En tre 2002 e 2020, a Bo lí via per deu
3,02 mi lhões de hec ta res de flo res ta
pri má ria úmi da, que re pre sen tam
51% da sua per da to tal de co ber tu ra
flo res tal no mes mo pe río do, se gun do
os da dos da ONG Glo bal Fo rest Wat ch.
A área to tal de flo res ta pri má ria úmi- 
da do país an di no foi re du zi da em
7,4% nes se pe río do.

En tre 2002 e 2020, o Pe ru per deu
2,16 mi lhões de hec ta res de flo res ta
pri má ria úmi da e a área to tal de flo- 
res ta pri má ria úmi da foi re du zi da em
3,1% nes se pe río do, se gun do a Glo bal
Fo rest Wat ch.

Nes se mes mo pe río do, o país per- 
deu 3,39 mi lhões de hec ta res de co-
ber tu ra flo res tal, equi va len tes a 4,3%
de re du ção com re la ção à co ber tu ra
exis ten te em 2000 e a 2,17 bi lhões de
to ne la das de emis sões de CO2.

USO DE DROGAS

EUA registram recorde de mortes por overdose
Mais de 100 mil ame ri ca nos mor re- 

ram de over do se de dro gas ao lon go 
de um pe río do de um ano du ran te a 
pan de mia de co vid-19. É o mai or nú- 
me ro de mor tes anu ais por dro gas já 
re gis tra do nos Es ta dos Uni dos.

Da dos do Cen tro de Con tro le e Pre- 
ven ção de Do en ças (CDC) mos tram 
que as mor tes por over do se au men ta- 
ram 28,5% nos 12 me ses en cer ra dos 
em abril pas sa do.

Os es pe ci a lis tas acre di tam que as 
over do ses pro va vel men te au men ta- 
ram por cau sa do im pac to psi co ló gi co 
da pan de mia e da ofer ta de opi oi des 
sin té ti cos, co mo o fen ta nil.

Os ca sos de over do se au men ta ram 
em 48 dos 50 Es ta dos ame ri ca nos.

Usan do da dos de ates ta dos de óbi- 
to, o CDC es ti ma que 100.306 pes so as 
mor re ram en tre abril de 2020 e abril 
de 2021, em com pa ra ção com 78.056 
no ano an te ri or.

Kathe ri ne Keyes, uma es pe ci a lis ta 
em abu so de dro gas e pro fes so ra as so- 
ci a da de epi de mi o lo gia da Uni ver si- 
da de de Co lum bia, nos EUA, dis se à 
BBC que, em bo ra as mor tes por over- 
do se te nham au men ta do “ex po nen ci- 
al men te” nos úl ti mos anos, a pan de- 
mia “adi ci o nou com bus tí vel a es se in- 
cên dio”.

“Os da dos dis po ní veis in di cam que 
ha via mais pes so as usan do dro gas so- 
zi nhas, o que sa be mos ser um fa tor de 
ris co pa ra over do se”, ex pli cou. “Tam- 
bém hou ve uma di mi nui ção no aces- 
so a ser vi ços de apoio à pre ven ção de 
over do se, re du ção de da nos, tra ta- 
men to e re cu pe ra ção”.

O nú me ro de mor tes por dro gas já 
ul tra pas sou o de ar mas, aci den tes de 
car ro e gri pe.

O mai or au men to nas mor tes por 
over do se foi re gis tra do no Es ta do de 
Ver mont, on de o nú me ro dis pa rou 
70% pa ra 209, se gui do por Vir gí nia

OS CASOS DE OVERDOSE AUMENTARAM EM 48 DOS 50 ESTADOS AMERICANOS

Oci den tal e (62%) e Kentucky (55%).
Keyes dis se que o au men to dos opi- 

oi des sin té ti cos — par ti cu lar men te o 
fen ta nil — es tão “en tre os prin ci pais 
fa to res que con tri bu em” pa ra o au- 
men to das mor tes por over do se. 
Usuá ri os de ou tras dro gas co mo co- 
caí na ou me tan fe ta mi na têm con su- 
mi do ca da vez mais o fen ta nil.

“É uma es pé cie de epi de mia em 
mo vi men to, que es ta va re al men te 
con cen tra da nas pes so as que usa vam 
prin ci pal men te opi oi des co mo a he- 
roí na, mas ago ra es tá se es pa lhan do 
pa ra as pes so as que tam bém usam 
ou tras dro gas”, acres cen tou ela. “Is so 
re al men te ace le ra as mor tes por over- 
do se que es ta mos ven do pa ra uma ga- 
ma mais am pla de usuá ri os de dro- 
gas”.

Shan non Mon nat, di re to ra do Cen- 
tro Ler ner pa ra Pro mo ção da Saú de 
Pú bli ca da Uni ver si da de de Syracuse, 
nos EUA, dis se que as mor tes por 
over do se são “uma tra gé dia ame ri ca- 

na” e que po de ri am ser evi ta das.
“Mes mo de pois que a co vid aca bar, 

as over do ses pro va vel men te con ti nu-
a rão a au men tar”, dis se ela. “Te mos 
que en fren tar es ta cri se de vá ri os ân-
gu los.”

En tre as so lu ções pos sí veis, dis se 
ela, es tão tes tes de fen ta nil e lo cais de 
con su mo su per vi si o na do on de os 
usuá ri os po dem ser mo ni to ra dos e 
co nec ta dos a ser vi ços de re cu pe ra ção 
e saú de.

“Mas, além dis so, pre ci sa mos re co- 
nhe cer que o au men to nos trans tor- 
nos por uso de dro gas nos úl ti mos 20 a 
30 anos é um sin to ma de pro ble mas 
so ci ais e econô mi cos mui to mai o res”, 
acres cen tou Mon nat.

“Em úl ti ma aná li se, as so lu ções pa-
ra com ba ter nos sa cri se de over do se 
de dro gas só se rão efi ca zes se abor da- 
rem os de ter mi nan tes so ci ais e 
econô mi cos de lon go pra zo que es tão 
na ba se de la.”

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

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 Es-
colar, 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 ad-
quirirem 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 CREDENCIAMENTO A Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e La-

zer 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 arbi-

tragem, 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 Pra-

ça 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 adi-
cionais 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

LEILÃO DE BENS DO SENAC/MA
Dia 07/12/2021 às 10:00h

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

 

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 subsidia-
riamente 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 (cator-
ze 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 Presi-
dente 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 por-
taria 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, quan-
tidades 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 adicio-
nais 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

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

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: Aber-
tura no dia 22 de dezembro de 2021. 



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

6GERAL

Descrição do item Órgão
Gerenciador

Total
registrado

Valor
Anual

Unitário
(R$)

Valor
Anual
Total
(R$)

BANCO: BRADESCO S.A

ITEM

1

2

3

TOTAL
R$

SARP/MA

SARP/MA

4.900.000,00 (QUATRO MILHÕES E NOVECENTOS MIL REAIS)

SARP/MA

05

05

05

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

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

270.000,00
(Duzentos
e setenta
mil reais)

255.000,00
(Duzentos

e
cinquenta
e cinco mil

reais)

455.000,00
(Quatrocentos 

e
cinquenta
mil reais)

1.350.000,00
(Um milhão
trezentos 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)

GRUPO/LOTE - ÚNICO

EMPRESA: C C G CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 05.638.550/0001-54

FONE: (98) 3313-9550

ENDEREÇO: Av. Engenheiro Emiliano Macieira, Nº 650, KM 11. ROD. BR 135, PEDRINHAS - 

São Luís/MA - CEP 65095-603.

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

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 Andrade 

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 de 

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.

1. OBJETO

1. A presente ata tem por finalidade o Registro de Preço dos itens pertencentes ao grupo/lote, conforme 

abaixo:

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
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021 - SEAP/MA

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.

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 LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 400/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 172.078/2021 – EMSERH

 

r.

, 

s 

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, 

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

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

São Luís (MA), 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 264/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 96.576/2021 - EMSERH

o 

m 

r. 

5, 

os 

8) 

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

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

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. PRO-
CESSO 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 mo-
dalidade 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 for-
ma 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-mai-
l: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, monito-
ramento 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 Pavimen-
tação 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 pre-
ços. 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: cplesperantino-
polis@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.

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

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha- MA

AVISO DE LICITAÇÃO

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

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: con-
tratação 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 Licita-
ções 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.

ITAGUATINS S/A – AGRO PECUÁRIA
CNPJ nº 06.110.662/0001-09
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - São convidados os senhores acio-
nistas 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 Muni-
cípio 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

ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ÁLCOOL
CNPJ nº 06.110.605/0001-11
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - São convidados os senhores acio-
nistas 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) ex-
tinção 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 acio-
nistas da Itapagé S/A - Celulose, Papéis e Artefatos, a se reunirem, em assem-
bleia 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 se-
guinte 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 de-
zembro 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 de-
zembro 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 divul-
gada 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 dezem-
bro 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 (Desinse-
tização 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.



São Luís, sexta-feira, 19 de novembro de 2021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA

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 dezem-
bro 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 po-
derão 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 dezem-
bro de 2021. Gotardo Tibére Costa. Pregoeiro.

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 ser-
viços 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 ad-
quirirem 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 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 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 subsidia-
riamente 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 apre-
sentação 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.

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 PRE-
ÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDA-
DES 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITORÓ - 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 disposi-
ções 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 eletrôni-
co, 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 consul-
ta 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.

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 servi-
ços 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 REALI-
ZAÇÃO: 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 SACO-
P-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.

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 Plata-
forma 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.

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 pre-

feitura: 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 gratuita-

mente 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.
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A medalha foi criada para homenagear personalidades por suas ações meritórias que
contribuem para o engrandecimento da Academia Ludovicense de Letras

HONRARIA

Dino recebe medalha
Maria Firmina dos Reis

O
go ver na dor Flá vio Di no re- 
ce beu na noi te des ta quar- 
ta-fei ra (17) a me da lha Ma- 
ria Fir mi na dos Reis do Mé- 

ri to Li te rá rio e Cul tu ral, uma ho me- 
na gem da Aca de mia Lu do vi cen se de 
Le tras.

A me da lha foi cri a da pa ra ho me na- 
ge ar per so na li da des por su as ações 
me ri tó ri as que con tri bu em pa ra o en- 
gran de ci men to da Aca de mia Lu do vi- 
cen se de Le tras, for ta le cen do a edu ca- 
ção e a cul tu ra ma ra nhen se.

“A co men da que re ce bo 

ho je é tão 

re pre sen ta ti va, ela é um 

la ço de fra ter ni da de que 

mui to me hon ra por ser 

uma ho me na gem 

oriun da de uma 

im por tan te ins ti tui ção 

cul tu ral. Agra de ço em 

es pe ci al pe lo en con tro 

com to dos vo cês que 

vi e ram me en tre gar 

pes so al men te es ta 

sig ni fi ca ti va me da lha 

Ma ria Fir mi na dos 

Reis“,

GOVERNADOR RECEBEU A HOMENAGEM DA ACADEMIA LUDOVICENSE DE LETRAS

dis se o go ver na dor 

Flá vio Di no.

Pa ra Dilercy Ara gão Adler, pre si- 
den te da Aca de mia Lu do vi cen ce de 
Le tras no bi ê nio 2016 e 2017, a en tre ga 
da me da lha re pre sen ta o re sul ta do do 
tra ba lho do go ver na dor de di ca do a 
cul tu ra e edu ca ção do Ma ra nhão.

“Ma ria Fir mi na foi a pa tro na da 

Fei ra do Li vro em 2017 e ape sar de ser 
um pro je to da pre fei tu ra, nes te ano a 
pre fei tu ra não po de re a li zar a fei ra e o 
go ver no ban cou ex tra or di na ri a men te 
o even to. Per ce be mos to da a de di ca- 
ção do go ver na dor a cul tu ra e is so é 
mui to im por tan te. A gen te per ce be 
que são me tas im por tan tes no go ver-
no de le, cul tu ra e edu ca ção”.

OBRAS

Com emen das de
Du ar te Jr, go ver no
con clui re for ma da
Fei ra da 10, em Pa ço
do Lu mi ar

Na ma nhã des ta quin ta-fei ra (18),  uma co mi ti va for- 
ma da pe lo de pu ta do es ta du al, Du ar te Jr,  pe la Pre fei ta
de Pa ço do Lu mi ar, Pau la Aze ve do  e pe lo Vi ce-go ver na- 
dor, Car los Bran dão,  en tre ou tras au to ri da des, en tre gou
aos fei ran tes e con su mi do res  a Fei ra Da 10 com ple ta- 
men te re for ma da.

A fei ra ago ra con ta uma no va co ber tu ra, qui os ques
am plos e pa dro ni za dos, o cal ça men to tam bém foi tro- 
ca do pa ra ga ran tir mai or se gu ran ça e hi gi e ne ao am bi- 
en te de co mer ci a li za ção de pro du tos ali men tí ci os.

Os re cur sos pa ra re for ma da fei ra fo ram des ti na dos
pe lo de pu ta do es ta du al Du ar te Jr, que res sal tou a im- 
por tân cia des sa en tre ga à po pu la ção: “A re for ma da fei ra
ga ran te um me lhor aten di men to aos con su mi do res  e
au men ta a ren ta bi li da de  dos fei ran tes que ven dem pro- 
du tos  com mais qua li da de.

A re for ma da Fei ra da 10, co mo o mer ca do é po pu lar- 
men te co nhe ci do, era uma rei vin di ca ção  an ti ga dos
mo ra do res do mu ni cí pio e foi vi a bi li za da, por meio da
in di ca ção de emen das na or dem de 1 mi lhão de re ais
fei ta pe lo de pu ta do Du ar te Jr à Se cre ta ria de Es ta do das
Ci da des e De sen vol vi men to Ur ba no.

Em seu pro nun ci a men to, o Vi ce-go ver na dor, Car los
Bran dão, fa lou so bre uma sé rie de obras es tru tu ran tes
pre vis tas pa ra o mu ni cí pio  de Pa ço do Lu mi ar, re for çan- 
do o com pro mis so em cons truir uma ma ter ni da de no
mu ni cí pio, que ho je não tem.

A pre fei ta de Pa ço do Lu mi ar, Pau la Aze ve do, res sal- 
tou  a re le vân cia des sas obras pa ra o mu ni cí pio e agra- 
de ceu: “Só  te nho mo ti vos pa ra agra de cer por es sas ben- 
fei to ri as que têm me lho ra do bas tan te a qua li da de de vi- 
da dos lu mi nen ses.”

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

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/).

PRORROGADO PERÍODO DE INSCRIÇÃO 
PARA SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE 

PROFESSOR SUBSTITUTO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO
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PA TRÍ CIA CU NHA

Mor tes em Bom Lu gar

No ve as sas si na tos

Violência no campo

Maranhão é o 2º em
conflitos agrários

N
o ve as sas si na tos no cam po ape nas nes te ano
no es ta do do Ma ra nhão. O es ta do é o se gun do
do país em con fli tos agrá ri os e vi o lên cia no
cam po, se gun do de nun ci am or ga ni za ções e

mo vi men tos so ci ais, fi can do atrás ape nas do es ta do do
Pa rá.

Nes ta se ma na, or ga ni za ções e mo vi men tos so ci ais se
reu ni ram pa ra ex pres sar sua in dig na ção, de nun ci ar a
es ca la da nos con fli tos agrá ri os e as sas si na tos de cam- 
po ne ses e cam po ne sas no es ta do do Ma ra nhão, as ame- 
a ças, além de ex por a si tu a ção gra ve de vi o lên cia, mas
tam bém de re sis tên cia pe la per ma nên cia em seus ter ri- 
tó ri os.  Já são no ve tra ba lha do res e tra ba lha do ras ru rais
mor tos em de cor rên cia de con fli tos no cam po.

Se gun do da dos da Co mis são Pas to ral da Ter ra (CPT),
nos úl ti mos no ve anos hou ve 1.685 ca sos de con fli tos
agrá ri os, es ta tís ti ca que tor na o Ma ra nhão um dos es ta- 
dos mais vi o len tos da Amazô nia Le gal, per den do ape- 
nas pa ra o Pa rá. Nos úl ti mos 30 anos, hou ve mais de 140
as sas si na tos no cam po ma ra nhen se, com me nos de 5%
des tes ca sos ten do so lu ção, se gun do da dos da Fe de ra- 
ção dos Tra ba lha do res e Tra ba lha do ras Ru rais e Agri cul- 
to res Fa mi li a res do Ma ra nhão (FE TA E MA).

No úl ti mo dia 12 de no vem bro, Ma ria Jo sé Ro dri gues
e seu fi lho, iden ti fi ca do co mo Jo sé do Car mo Cor rêa Jú- 
ni or, co le ta vam e que bra vam co co quan do ti ve ram su as
vi das ti ra das na co mu ni da de Bom Lu gar, mu ni cí pio de
Pe nal va.

Pa ra Dom Jo sé Val de ci, bis po de Bre jo e pre si den te da
Co mis são Epis co pal pa ra a Ação So ci o trans for ma do ra, é
pre ci so que o po der pú bli co fa ça com que ha ja jus ti ça e
que os di rei tos de to dos se jam res pei ta dos, prin ci pal- 
men te o di rei to à vi da. “Es te é um mo men to mui to im- 
por tan te di an te dos con fli tos, da vi o lên cia, de des pe jo
dos tra ba lha do res e tra ba lha do ras, de ame a ça con tra as
co mu ni da des tra di ci o nais, po vos in dí ge nas, qui lom bo- 
las. Nós co mo Igre ja do Ma ra nhão as su mi mos tam bém
es sa res pon sa bi li da de pa ra di zer que bas ta de vi o lên cia,
que bas ta de ame a ças. Nós que re mos de fen der a vi da, a
dig ni da de, pa ra que to dos per ma ne çam em su as ter ras.
E que se jam in ves ti ga dos aque les que co me te ram cri- 
mes. Sa be mos que mais de 610 mil pes so as fo ram mor- 
tas pe lo co ro na ví rus, mas além dis so, sa be mos que di- 
an te da nos sa so ci e da de em que es ta mos, que pre ci sa- 
mos da que les que tem res pon sa bi li da de pa ra           que
não se jam pro vo ca das mais mor tes, mais si tu a ções gri- 
tan tes jun to àque les e aque las que não tem vez e nem
voz na so ci e da de. Que re mos que os cla mo res dos que
es tão nas co mu ni da des e pe ri fe ri as, se jam de fa to res- 
pei ta dos”, pe diu.

Ro sa Tre mem bé, da Teia dos Po vos e Co mu ni da des
Tra di ci o nais do Ma ra nhão, bra dou so bre a in dig na ção e

a tris te za di an te do al to nú me ro de mor tes por con fli to
agrá rio. “Nos sos po vos es tão per den do su as vi das ten- 
tan do de fen do o seu ter ri tó rio. Per de mos em no me do
lu cro, do ca pi ta lis mo sel va gem. Mas en quan to ti ver mos
vi da nós va mos con ti nu ar re sis tin do”.

O gru po de nun cia a omis são do Go ver no do Es ta do
di an te da ur gên cia e gra vi da de dos ca sos, fren te ao der- 
ra ma men to de san gue que atin ge co mu ni da des e ter ri- 
tó ri os tra di ci o nais en cur ra la dos pe lo agro ne gó cio e me- 
ga pro je tos. “Es sa vi o lên cia é pa ra re ti rar seus po vos dos
ter ri tó ri os pa ra mo vi men tar o agro ne gó cio. Nós es ta- 
mos em lu ta, nós não pa ra re mos, con ti nu a re mos fir mes
até che gar a nos sa vi tó ria”, de nun ci ou Gei sa ne de Je sus,
da Co mu ni da de Fle xei ras (Ara ri).

“A CPT (Co mis são Pas to ral da Ter ra) tem acom pa- 
nhan do es sa lu ta com mui ta dor. A gen te traz nes sa co le- 
ti va es se gri to, es sa re a li da de, por is so co lo ca mos es se
es pa ço de de nún cia de tra ba lha do res e tra ba lha do res.
Mui tas re a li da des ain da não es tão co lo ca das, mas o que
foi tra zi do vi mos so bre o quan to fal ta a pre sen ça do es- 
ta do nes sa ques tão”, dis se Már cia Pa lha no, re pre sen tan- 
te da Co mis são.

Além des sas or ga ni za ções, es ti ve ram pre sen tes Co- 
mis são Pas to ral da Ter ra, Con fe rên cia Na ci o nal dos Bis- 
pos, Con se lho Pas to ral dos Pes ca do res, Fó runs e Re des
de Ci da da nia do Ma ra nhão, Mo vi men to Qui lom bo la do
Ma ra nhão-MO QUI BOM e tra ba lha do res ru rais, in dí ge- 
nas e pes ca do res per ten cen tes às co mu ni da des im pac- 
ta das pe los con fli tos.

No úl ti mo sá ba do, a Se cre ta ria de Es ta do dos Di rei tos
Hu ma nos e Par ti ci pa ção Po pu lar (SE DIH POP) es te ve
em Pe nal va/MA pa ra le van tar in for ma ções so bre os as- 
sas si na tos de Ma ria Cor rêa e Jú ni or Cor rêa, mor tos en- 
quan to tra ba lha vam.

Se gun do o se cre tá rio dos Di rei tos Hu ma nos e Po pu- 
lar, Chi co Gon çal ves, “de pois das pri mei ras co mu ni ca- 
ções que fi ze mos ao Mi nis té rio Pú bli co, à De le ga cia e a
Ou vi do ria Agrá ria da Se gu ran ça Pú bli ca, man da mos
uma equi pe pa ra apu ra ção qua li ta ti va dos fa tos, que de- 
ve am pli ar nos pró xi mos di as as nos sas ar ti cu la ções”.

A equi pe da Se dih pop em con ta to com a pre si den te
da As so ci a ção das Co mu ni da des Ne gras Ru rais Qui lom- 
bo las do Ma ra nhão (Aco ne ruq), Ni ce Ai res, sou be da
exis tên cia de cri mes am bi en tais na re gião, que tem
ame a ça do o mo do de vi da e a so bre vi vên cia dos mo ra- 
do res de di ver sas co mu ni da des qui lom bo las de Pe nal- 
va, den tre elas  Boa Von ta de, Boa Es pe ran ça, Cen tro do
Meio 2, Ja ra guai, Cen tro do Meio 1 e Ga pó.

De acor do com o go ver no do es ta do, a Se dih pop irá
fa zer um re la tó rio com as in for ma ções le van ta das e en- 
ca mi nha rá ao Mi nis té rio Pú bli co e De fen so ria lo cais pa- 
ra in for mar so bre o ca so, à De le ga cia Agrá ria e Lo cal pa- 

ra apu ra ção dos cri mes, e à Se cre ta ria de Es ta do do Meio
Am bi en te pa ra apu rar as de nún ci as e so li ci tar in for ma- 
ções so bre a con ces são de li cen ças am bi en tais pa ra o
des ma ta men to.

Ma ria Cor rêa e Jú ni or Cor rêa mor re ram dia 12 de no vem bro

Além das mor tes de Ma ria Cor rêa e Jú ni or Cor rêa em
12 de no vem bro, ocor re ram ou tros 7 as sas si na tos es te
ano. Em 7 de ja nei ro, o tra ba lha dor ru ral Fran cis co San- 
tos Sil va foi as sas si na do no po vo a do Ja bu ti, em Par na ra- 
ma. Em 18 ju nho, um ca sal de tra ba lha do res ru rais, Ma- 
ria da Luz Be ní cio e Re gi nal do Al ves de Bar ros foi mor to
da co mu ni da de de Vi le la, no mu ni cí pio de Jun co do Ma- 
ra nhão; já no iní cio de ju lho, o tra ba lha dor ru ral Antô nio
Gon ça lo Di niz, da co mu ni da de de Fle xei ras, mu ni cí pio
de Ara ri foi mor to; em 11 de ju lho, foi al ve ja do e mor to,
Jo sé Fran cis co de Sou sa Araú jo, da co mu ni da de de Vol ta
da Pal mei ra, in te ri or de Co dó; em 15 de ju lho foi as sas si- 
na da Ro sa Ma ria Go mes, no in te ri or de Pal mei rân dia e
em 29 de ou tu bro, foi as sas si na do João de Deus Mo rei ra
Ro dri gues, no in te ri or de Ara ri.

Es sa vi o lên cia é pa ra re ti rar seus

po vos dos ter ri tó ri os pa ra

mo vi men tar o agro ne gó cio. Nós

es ta mos em lu ta, nós não

pa ra re mos, con ti nu a re mos fir mes

até che gar a nos sa vi tó ria

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

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

ARTHUR EVER TON
Es pe ci al pa ra O Im par ci al

So bre o Enem

EXAME NACIONAL

O que esperar do
Enem deste ano?

N
os di as 21 e 28 de no vem bro
se rá re a li za do em dois do- 
min gos con se cu ti vos uma
das pro vas mais es pe ra das

pe los es tu dan tes, o Exa me Na ci o nal
do En si no Mé dio (Enem), prin ci pal
por ta de en tra da pa ra quem bus ca in- 
gres sar nas uni ver si da des pú bli cas ou
pri va das. É a pri mei ra vez que o exa- 
me se rá apli ca do du as ve zes no mes- 
mo ano, por cau sa da Pan de mia da
Co vid-19. Se rá tam bém o se gun do
Enem de Gi sel le Fran co, 20 anos de
ida de, aca dê mi ca de me di ci na ve te ri- 
ná ria na Uni ver si da de Es ta du al do
Ma ra nhão (UE MA).“Acre di to, ba se a- 
do nos anos an te ri o res, que o ní vel es- 
ta rá mais al to. A ca da ano que fiz o
Enem per ce bi que es ta va mais ele va- 
do que o ano an te ri or. Is so é bom em
par te, pois quem re al men te se pre pa- 
rou um ní vel aci ma pas sa, mas quem
não te ve as mes mas con di ções ou
qua li da de de es tu do sen te mais ain da
o pe so da pro va, e as ve zes is so de ses- 
ta bi li za o emo ci o nal du ran te o pro- 
ces so de res pon der a pro va.”, dis se Gi- 
sel le Fran co, so bre sua ex pec ta ti va pa- 
ra o Enem 2021.

No pri mei ro dia do Enem te rá 45
ques tões de lin gua gens; 45 ques tões
de ci ên ci as hu ma nas e a re da ção, to- 
ta li zan do 5 ho ras e 30 mi nu tos. No se- 
gun do dia de apli ca ção da pro va, te rá
45 ques tões de ma te má ti ca e 45 ques- 
tões de Ci ên cia da Na tu re za, to ta li- 
zan do 5 ho ras. Os por tões abrem 12
ho ras, fe chan do as 13 ho ras e as pro- 
vas ini ci am às 13h30.

Ape sar de es tar cur san do o que de- 
se ja, Gi sel le Fran co se pre pa rou no va- 
men te pa ra re a li za ção do Enem, bus- 
can do ape nas tes tar os seus co nhe ci- 
men tos.

O fa to de já co nhe cer co mo fun ci o- 
na a re a li za ção do Exa me é uma van- 
ta gem, se gun do a aca dê mi ca em me- 
di ci na ve te ri ná ria. “Ini ci ei o ano já es- 
tu dan do, pe la se gun da vez. Ti nha aca- 
ba do de pres tar o Enem em ja nei ro,
mas ain da não sa bia ao cer to se pas sa- 
ria en tão re sol vi re tor nar os es tu dos.
Eu aca bei, por fim, pas san do no cur so
que al me ja va e irei fa zer a pro va ape- 
nas pa ra tes tar os meus co nhe ci men- 
tos ad qui ri dos até aqui. Po rém, fun- 
da men ta do no ano em que es tu dei
pa ra pas sar na pro va, es tu dei e me es- 
for cei bas tan te. Ini ci ei des de o co me- 
ço do ano o meu es tu do so zi nho e al- 
gu mas ve zes es tu da va com ami gos. A
fa se de ves ti bu lar é mui to di fí cil, mas
ele é pas sa gei ro, sen do ne ces sá rio
uma re de de apoio fa mi li ar, de ami gos
e pes so as que aju dem com en co ra ja- 
men to, pois o pró prio ves ti bu lan do
pen sa di ver sas ve zes em de sis tir. Con- 
tu do, é im por tan te lem brar que não
tem pre ço olhar seu no me na lis ta de
apro va dos, nes se mo men to to do es- 
for ço va le a pe na”, dis se Gi sel le Fran- 
co so bre sua pre pa ra ção pa ra a re a li- 
za ção do Enem.

Pen san do nes tas da tas da re a li za- 
ção do Enem, O Im par ci al se pa rou al- 
guns pos sí veis te mas que po de rão ser
abor da dos na re da ção: Sa ne a men to
Bá si co (ques tão de saú de pú bli ca,
com con sequên cia e im pac tos na dig- 
ni da de hu ma na); Aban do no Es co lar
(pro ble ma que se acen tu ou du ran te a

pan de mia da co vid-19); Vi o lên cia do- 
més ti ca (ele va do nú me ro de ca sos de
agres sões ge ra dos du ran te o iso la- 
men to so ci al) e In clu são di gi tal de
pes so as ido sas (pro ble ma sé rio de di- 
fi cul da de tec no ló gi ca e la cu na ge ra ci-
o nal faz com que os ve lhos não te- 
nham a mes mo grau de aces so).

O Exa me Na ci o nal do En si no Mé- 
dio foi ins ti tuí do em 1998, com o ob je-
ti vo de ava li ar o de sem pe nho es co lar
dos es tu dan tes ao tér mi no da edu ca-
ção bá si ca. Em 2009, o exa me aper fei- 
ço ou sua me to do lo gia e pas sou a ser
uti li za do co mo me ca nis mo de aces so
à edu ca ção su pe ri or.

Des de 2020, o par ti ci pan te po de es-
co lher en tre fa zer o exa me im pres so
ou o Enem di gi tal, com pro vas apli ca- 
das em com pu ta do res, em lo cais de fi- 
ni dos pe lo Ins ti tu to Na ci o nal de Es tu- 
dos e Pes qui sas Edu ca ci o nais Aní sio
Tei xei ra (INEP).

A ca da ano que fiz o

Enem per ce bi que es ta va

mais ele va do que o ano

an te ri or. Is so é bom em

par te, pois quem

re al men te se pre pa rou

um ní vel aci ma pas sa

EDUCAÇÃO INFANTIL

Sesc está com inscrições abertas para 299 vagas

• Có pia do RG ou cer ti dão de nas ci- 
men to do can di da to;
• Có pia do CPF do can di da to;
• Ori gi nais do com pro van te de es co- 
la ri da de ou de cla ra ção es co lar do 
can di da to;
• Ori gi nais do CPF e RG do res pon sá- 
vel le gal;
• Car tão Sesc do ti tu lar (ca te go ria co- 
mer ciá rio);
• Com pro van te de re si dên cia com 
emis são in fe ri or a 60 di as;
• Lau do ou re la tó rio que com pro ve 
de fi ci ên cia fí si ca ou men tal do can di-

Ofer tan do tur mas pa ra cri an ças de 
3 a 5 anos, as ins cri ções pa ra o ano le- 
ti vo 2022 na Es co la do Ser vi ço So ci al 
do Co mér cio (Sesc) es tão aber tas até 
ho je, sex ta-fei ra (19), nas uni da des da 
De o do ro em São Luís, em Ita pe cu ru e 
Ca xi as. Com um to tal de 299 va gas, as 
ins cri ções se rão ape nas no for ma to 
pre sen ci al, no ho rá rio das 8h às 11h e 
das 14h às 17h.

Os res pon sá veis de vem pre en cher 
o for mu lá rio de ins cri ção e au to de cla- 
ra ção de ren da fa mi li ar no ato de ins- 
cri ção, além de apre sen tar os se guin- 
tes do cu men tos:

da to, quan do for o ca so.

AS VAGAS SÃO ABERTAS A DEPENDENTES DE TRABALHADORES DO COMÉRCIO

A edu ca ção in fan til do Sesc tem um 
pro gra ma ela bo ra do de en si no, on de 
o alu no apren de por meio de ati vi da- 
des lú di cas e re la ci o na das ao co ti di a- 
no. As va gas são gra tui tas e aber tas a 
de pen den tes de tra ba lha do res do co- 
mér cio de bens, ser vi ços e tu ris mo 
(pre fe ren ci al men te) e ao pú bli co ge- 
ral com ren da fa mi li ar bru ta igual ou 
in fe ri or a 03 sa lá ri os mí ni mos na ci o- 

nais.
As cri an ças de vem com ple tar 3, 4 e 

5 anos até o dia 31 de mar ço de 2022. A 
di vul ga ção da lis ta de se le ci o na dos 
pa ra o ano le ti vo de 2022 es tá pre vis ta 
pa ra o dia 30 de no vem bro. Con fi ra o 
qua dro de va gas em ca da Uni da de 
aqui. Mais in for ma ções pe los te le fo- 
nes (98)3216-3856 (São Luís), (98) 
98893-0336 (Ita pe cu ru) e (99) 3521-
3862.

CASO DE POLÍCIA

Vereador é preso por atropelar mulheres

O VEÍCULO DIRIGIDO PELO VEREADOR PEGOU FOGO APÓS O GRAVE ACIDENTE

O ve re a dor de Bu ri ti ra na, Edeil son
Mes si as (PTD), foi pre so na quar ta-
fei ra (17), após atro pe lar du as mu lhe- 
res. O aci den te acon te ceu na Av. Pe dro
Nei va de San ta na, em Im pe ra triz. A
mo to em que as du as es ta vam foi ar-
ras ta da pe lo veí cu lo do ve re a dor. A
Guar da Mu ni ci pal afir mou que Edeil- 
son Mes si as não pres tou so cor ro às ví- 
ti mas e es ta va em bri a ga do, o que foi
cons ta ta do com um exa me de bafô-
me tro re a li za do em um pos to da PRF.
Após o aci den te, o veí cu lo di ri gi do pe- 
lo ve re a dor pe gou fo go.

1. A con tri bui ção da bi o tec no lo gia à saú de
no Bra sil

2. Cau sas e pos sí veis so lu ções pa ra os
con fli tos de ter ras in dí ge nas bra si lei ras

3. Os im pac tos da po lui ção am bi en tal no
Bra sil

4. Os ca mi nhos de com ba te à fo me no Bra -
sil

5. A di fi cul da de de er ra di car o tra ba lho in -
fan til no Bra sil

ENEM 2021

5 Te mas de Re da ção
pa ra es tu dar nes sa
re ta fi nal

Nes sa re ta fi nal do Enem 2021, que acon te ce nos di as
21 e 28 de no vem bro, pa ra as ver sões im pres sa e di gi tal,
re for çar o es tu do de to do o con teú do es tra té gi co é es- 
sen ci al. Abai xo, a pro fes so ra de Pro du ção Tex tu al, Jú lia
Lan ger, lis ta 5 te mas pa ra aju dar o es tu dan te na pre pa- 
ra ção pa ra o exa me.

As bi o tec no lo gi as con tri bu em enor me men te pa ra o
apri mo ra men to de téc ni cas de di ver sos se to res da nos sa
so ci e da de, in clu si ve na saú de. Es ta área ga nhou bas tan- 
te no to ri e da de re cen te men te com o de sen vol vi men to
de va ci nas pa ra o ví rus da co vid-19 e o con tro le da pan- 
de mia pe lo co ro na ví rus. Pes qui sas em bi o tec no lo gia
con tri bu em bas tan te pa ra con tro le de pra gas e epi de- 
mi as, co mo a da den gue no Bra sil. Me di ca men tos e va ci- 
nas de pen dem di re ta men te do de sen vol vi men to tec no- 
ló gi co e da ma ni pu la ção de or ga nis mos em la bo ra tó ri- 
os.

Fa lar so bre os ín di os bra si lei ros e a con tri bui ção cul- 
tu ral des ses po vos é fa lar um pou co da pró pria iden ti da- 
de na ci o nal. O em ba te a res pei to da de mar ca ção de ter- 
ras in dí ge nas é uma pro ble má ti ca his tó ri ca, a qual per- 
pas sa mui tos go ver nos. No en tan to, re cen te men te, hou- 
ve uma re vi ra vol ta quan to à le ga li da de da de mar ca ção
de tais ter ras, tra zen do à to na ou tras ques tões, co mo a
ex plo ra ção de mi ne ra do ras e ma dei rei ras em ter ri tó ri os
in dí ge nas den tro da Amazô nia Le gal, im pac tos am bi en- 
tais e con fli tos ar ma dos.

A ques tão am bi en tal é um as sun to bas tan te em vo ga
no mo men to, so bre tu do to da a pro ble má ti ca en vol ven- 
do a re gião da Amazô nia. Fi ze mos um re cor te na po lui- 
ção, pois além de fu gir um pou co do em ba te po lí ti co
(co mo se ria o des ma ta men to, por exem plo), con tri bui
pa ra um de ba te mui to atu al e per ti nen te so bre o uso de
ma te ri ais plás ti cos, re ci cla gem e me di das so ci o am bi en- 
tais sus ten tá veis.

A in se gu ran ça ali men tar ex tre ma, ou a fo me, é um
gra ve dra ma vi vi do por mais de 20 mi lhões de bra si lei- 
ros. Es te te ma cha ma a aten ção de vi do ao re tor no do
Bra sil ao ma pa da fo me. Além dis so, a al ta in fla ção so bre
ali men tos bá si cos e a pan de mia da co vid-19 es can ca- 
ram a de si gual da de so ci al do país, le van do mui tas fa mí- 
li as a de pen der de ca ri da des e ações so ci ais pa ra se ali- 
men ta rem. Es sa tris te re a li da de traz a man che tes de jor- 
nais ce nas de se res hu ma nos re cor ren do a res tos de co- 
mi da des car ta dos em li xos e a os sa das re jei ta das por re- 
des ali men tí ci as.

O tra ba lho in fan til vol ta à ce na so ci al a par tir da ten- 
ta ti va de re du ção da ida de mí ni ma, de 16 pa ra 14 anos,
pa ra o tra ba lho no Bra sil. Es te te ma en vol ve uma re fle- 
xão de jo vens, con cluin tes do En si no Mé dio no Bra sil,
tan to a res pei to dos pre juí zos à saú de, à se gu ran ça e ao
bem-es tar, quan to ao de sen vol vi men to fí si co e psi co ló- 
gi co do ado les cen te bra si lei ro.

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

SÉRIE B

Mais jogos decisivos
a partir desta sexta
NERES PINTO

O
s jo gos que com ple tam a ro- 
da da 37 do Cam pe o na to 
Bra si lei ro, ini ci a da on tem 
se rão im por tan tes pa ra 

mos trar quem tem mais chan ces de 
per ma ne cer na Sé rie B do Cam pe o na- 
to Bra si lei ro e quais as equi pes com 
mai o res pro ba bi li da des de se rem re- 
bai xa das. A pro gra ma ção tam bém de- 
ve rá in di car a si tu a ção de quem ain da 
al me ja su bir pa ra a di vi são de eli te.

Al gu mas equi pes já ga ran ti ram 
per ma nên cia na Se gun do na, mas ou- 
tras po de rão fi car cor ren do ris co de 
re bai xa men to e na de pen dên cia dos 
cri té ri os de de sem pa te em nú me ro de 
vi tó ri as e sal do de gols pa ra a úl ti ma 
ro da da.

Ain da não es tão clas si fi ca dos, ma- 
te ma ti ca men te, Ope rá rio-PR (45 pon- 
tos); Vi la No va (45); Pon te Pre ta (43); 
Brus que (41); Re mo (41); Lon dri na 
(41); Vi tó ria (40) e Con fi an ça (36). O 
úni co re bai xa do, ofi ci al men te, é o 
Bra sil de Pe lo tas-RS, com 23.

A  ro da da  37 con ti nua nes ta sex ta-
fei ra com três jo gos. Em São Ja nuá rio, 
o Vas co, que vai con ti nu ar dis pu tan do 
a Se gun do na no ano que vem, jo ga em 
São Ja nuá rio com o de ses pe ra do Clu- 
be do Re mo,  que pre ci sa ven cer pa ra 
che gar aos 44 pon tos e ain da man ter 
vi vas as chan ces de es ca par da de go la. 
O Vi la No va-GO, por sua vez, re ce be o 
Lon dri na,  e o Brus que tam bém  jo ga 
em ca sa com o Ope rá rio do Pa ra ná.

No sá ba do, o ame a ça do Con fi an ça 
jo ga em  Ara ca ju com a Pon te Pre ta e 
no do min go  (21) se rão dis pu ta das

Mai o res tor ci das

EM SÃO JANUÁRIO, O VASCO JOGA  EM CASA COM O DESESPERADO REMO

mais três par ti das: Náu ti co x Avaí, nos 
Afli tos; Bra sil-RS x Bo ta fo go-RJ, 
em  Pe lo tas, e Co ri ti ba x CSA, no Cou- 
to Pe rei ra. A pro gra ma ção se rá fe cha- 
da na se gun da-fei ra (22), com Gua ra- 
ni x Goiás, em Cam pi nas, e  CRB-AL x 
Vi tó ria-BA, em Ma ceió.

Na ro da da fi nal (38ª), dia 28, to dos 
os jo gos se rão dis pu ta dos no mes mo 
dia e ho rá rio, às 16h: Avaí x Sam paio; 
Ope rá rio x CRB; Re mo x Con fi an ça; 
Cru zei ro x Náu ti co; Bo ta fo go x Gua ra- 
ni; CSA x Bra sil-RS; Goiás x Brus que; 
Lon dri na x Vas co; Pon te Pre ta x Co ri ti- 
ba; Vi tó ria x Vi la No va.

Se gun do o si te “Sr.Go o ol”, o Vi tó ria, 
que  lu ta de ses pe ra da men te con tra o 
re bai xa men to,  re gis tra a mai or mé dia 

de pú bli co da edi ção 2021 da Sé rie B. 
Em três par ti das co mo man dan te, o 
Vi tó ria le vou 27.336 tor ce do res ao 
Bar ra dão, em Sal va dor, ten do mé dia 
de 9.112 pa gan tes, su pe ri or a de Bo ta- 
fo go e Co ri ti ba, que já ga ran ti ram o 
aces so. O Co xa é o se gun do co lo ca do 
em pú bli co, com mé dia de 8.468 es- 
pec ta do res por jo go. Fo ram 50.806 
tor ce do res  nas seis par ti das com pre- 
sen ça da ga le ra. O Bo ta fo go, lí der da 
Se gun do na, es tá em quar to lu gar com 
mé dia de 5.744 al vi ne gros, tam bém 
nos seis jo gos com tor ci da.

O Cru zei ro fez no ve jo gos na mes-
ma si tu a ção e le vou uma mé dia de 
6.934 pa gan tes de um to tal de 62.410 
tor ce do res. No ge ral, a Se gun do na 
tem mé dia de 3.447 tor ce do res por jo- 
go.

JUSTIÇA DESPORTIVA

Grêmio não pode ter
presença de torcida

GRÊMIO SEGUE PUNIDO POR INVASÃO DE TORCEDORES

O Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça Des por ti va (STJD) ne- 
gou o pe di do de re con si de ra ção do Grê mio so bre a li mi- 
nar que im pe de o clu be de ter tor ci da em seus jo gos na
Are na e co mo vi si tan te. As sim, o Tri co lor te rá de se guir
jo gan do sem pú bli co até o jul ga men to do ca so no tri bu- 
nal, ain da sem da ta mar ca da.

A in for ma ção foi con fir ma da pe lo pre si den te do Grê- 
mio, Ro mil do Bol zan Jr. O de par ta men to ju rí di co e a di- 
re to ria do clu be exa mi nam se há a pos si bli da de de al- 
gum pró xi mo pas so pa ra que os tor ce do res vol tem à as- 
sis tir os jo gos do ti me no es tá dio.

O clu be es tá obri ga do a man dar os jo gos na Are na
com por tões fe cha dos após a in va são de cam po e de pre- 
da ção da ca bi ne do VAR de pois da der ro ta pa ra o Pal- 
mei ras, no iní cio do mês. Nas par ti das fo ra de ca sa, a tor- 
ci da es tá proi bi da de aces sar o es pa ço vi si tan te.

Ape sar da pu ni ção, tor ce do res se or ga ni zam pa ra ir à
Are na Con dá no sá ba do, dia em que o Tri co lor en fren ta a
Cha pe co en se, no es pa ço da tor ci da man dan te. A con su- 
le sa do clu be em Cha pe có, Lu ci ve te Agos ti ni, ori en ta
que os tor ce do res com prem in gres sos nor mal men te,
mas que se vis tam de for ma neu tra, sem iden ti fi ca ção
com o Grê mio.

O STJD re for ça que, com a li mi nar em vi gor, o Grê mio
não tem di rei to a in gres sos co mo vi si tan te. Lo go, o tor- 
ce dor gre mis ta es tá proi bi do de fre quen tar jo gos até no- 
va de ci são. É de ver do clu be man dan te, no ca so a Cha pe,
fis ca li zar e proi bir a en tra da de tor ce do res iden ti fi ca dos
com o Tri co lor.

LIBERTADORES

BH não preocupa para a final

Boa no tí cia pa ra o tor ce dor do Fla men go
que ama nhe ceu a quin ta-fei ra pre o cu pa do
com Bru no Hen ri que. Exa me re a li za do no
iní cio da tar de des ta quin ta-fei ra não in di- 
cou le são no jo e lho es quer do do ata can te,
que não pre o cu pa pa ra a fi nal da Li ber ta- 
do res, dia 27 de no vem bro, con tra o Pal- 
mei ras, em Mon te vi déu.

Com uma ten di ni te, o ca mi sa 27 se gui rá
pro gra ma ção pa ra re du zir as do res e es tar
100% no jo go no Uru guai.

A in for ma ção é de que as do res acu sa das
por Bru no Hen ri que di an te do Co rinthi ans
são fru to do des gas te ao lon go da tem po ra- 
da e do al to im pac to. Com uma ten di ni te, o
ata can te se cui da rá ao lon go da se ma na
pa ra re du ção das do res, e a ex pec ta ti va é de
que es te ja ap to di an te do Pal mei ras. Nos
dois pró xi mos jo gos do Bra si lei rão, con tra
In ter e Grê mio, ele de ve ser pou pa do.

A si tu a ção de ou tros no mes que vol tam
do DM é a mes ma: não pre o cu pam pa ra a
fi nal da Li ber ta do res, mas se guem pro gra- 
ma ção cui da do sa pa ra evi tar no vas le sões.
En tre Di e go Al ves, Ro dri go Caio, Ar ras ca e ta
e Pe dro, ape nas o go lei ro te rá con di ção de
atu ar con tra o In ter, sá ba do, no Bei ra-Rio.
Após um pe río do fo ra pa ra for ta le ci men to
mus cu lar, a ten dên cia é que re tor ne no lu- 

gar de Hu go. Já Ro dri go Caio es tá em tra ta- 
men to de um ede ma na pan tur ri lha es- 
quer da, mas há oti mis mo de que es te ja em
cam po na fi nal. Não hou ve le são, ape nas o
pro ble ma fru to de uma pan ca da, e o za- 
guei ro es tá se res guar dan do por pre cau ção
de vi do ao re tros pec to de pro ble mas mé di-
cos ao lon go da tem po ra da.

Ar ras ca e ta es tá no pro ces so de tran si ção
de re cu pe ra ção mus cu lar na co xa, so fri da
no dia 7 de ou tu bro, e a evo lu ção é gra da ti- 
va, mas len ta. A co mis são téc ni ca não quer
ex por o uru guaio ao ris co de no vas le sões e
há chan ces re du zi das de que te nha mi nu-
tos em cam po an tes da fi nal da Li ber ta do- 
res.

O mes mo va le pa ra Pe dro, em re ta fi nal
de re cu pe ra ção de ar tros co pia no jo e lho. O
ata can te já es tá cor ren do em tor no do gra- 
ma do com fi si o te ra peu tas, mas ain da não
ini ci ou o pro ces so de tran si ção pa ra re con-
di ci o na men to fí si co.

O Fla men go vi a ja nes ta sex ta-fei ra pa ra
Por to Ale gre, no iní cio da noi te, e per ma ne- 
ce na ca pi tal gaú cha até a ma nhã de quar- 
ta, quan do se gue pa ra Mon te vi déu. Nes te
pe río do, trei na rá no CT do Grê mio e tem
dois du e los pe lo Bra si lei rão: sá ba do, di an te
do In ter, e ter ça, con tra o Grê mio.

FÓRMULA 1

Verstappen não teme levar punição
Che fe da Mer ce des, To to Wolff pro me- 

teu que co lo ca ria fim à “di plo ma cia” na
Fór mu la 1 pa ra de fen der seus pi lo tos. As- 
sim ele o fez ao so li ci tar, com a Mer ce des,
o di rei to de re vi são da dis pu ta en tre Max
Vers tap pen e Lewis Ha mil ton no GP de
São Pau lo no úl ti mo do min go, na qual o
ho lan dês es pa lhou o car ro so bre o ri val e
am bos saí ram da pis ta. O pe di do, po rém,
es tá lon ge de pre o cu par o pi lo to da RBR.
“Não é o fim do mun do. Mas não es pe ro
que is so acon te ça, por que foi jus to e du ro,
uma cor ri da en tre dois lu ta do res pe lo
cam pe o na to. En tão, não te ria si do uma
ma no bra fá cil, por que eu não sou as sim, e
nem acho que de via ser quan do se es tá
bri gan do por um tí tu lo”, co men tou Vers- 
tap pen.

O lan ce em ques tão se deu na vol ta 48
da cor ri da no Au tó dro mo de In ter la gos,
quan do Vers tap pen es pa lhou o car ro pa ra
re pe lir a ul tra pas sa gem de Ha mil ton, que
já es ta va com qua se to do o car ro na fren te
do ri val, por den tro. Os dois saí ram da pis- 
ta na cur va da Des ci da do La go e man ti ve- 
ram as po si ções, com o pi lo to da RBR na
fren te.

A Fe de ra ção In ter na ci o nal do Au to mo- 
bi lis mo (FIA) con vo cou re pre sen tan tes da
Mer ce des pa ra uma reu nião so bre o as- 
sun to nes ta quin ta-fei ra. No en con tro, a
en ti da de de ci di rá com os co mis sá ri os da
pro va no Bra sil se acei ta ou não o pe di do
de re vi são, com ba se em no vas evi dên ci as
so bre o as sun to.

O pe di do foi con fir ma do ho ras de pois
que a pá gi na da F1 com par ti lhou o ví deo
de bor do de Vers tap pen. Nas ima gens,

que fo ram so li ci ta das à equi pe pe la di re- 
ção de pro va no do min go mas até en tão
não ti nham si do en vi a das, o ho lan dês
freia tar di a men te e mo vi men ta pou co o
vo lan te, não con tor nan do a cur va efe ti va- 
men te.

O lan ce foi no ta do pe los co mis sá ri os
du ran te a cor ri da ven ci da por Ha mil ton,
mas des con si de ra do pou co de pois por
não ha ver per da de po si ção. Na oca sião, o
che fe da RBR Ch ris ti an Hor ner che gou a
pe dir pa ra a di re ção de pro va que dei xas se
a du pla com pe tir li vre men te. “Não pre ci- 
sei olhar as fil ma gens por que eu é quem
es ta va pi lo tan do o car ro, en tão sei exa ta- 
men te o que acon te ceu. Co mo eu dis se
an tes, foi uma gran de ba ta lha e eu me di- 
ver ti mui to. Eles ven ce ram, o que foi jus to,
por que fo ram mais rá pi dos do que nós”,
de cla rou Vers tap pen.

Di re tor de pro vas da FIA, Mi cha el Ma si
ex pli cou os cri té ri os ado ta dos pe la en ti- 
da de pa ra des car tar uma in ves ti ga ção ao
lan ce – fa to que fez com que os co mis sá ri- 
os não ana li sas sem, por exem plo, a te le- 
me tria de Vers tap pen, que con tém da dos
úteis pa ra es se ti po de de ci são. “Jul ga mos
os in ci den tes ape nas por seu mé ri to, res- 
pei ta mos o prin cí pio de dei xá-los cor rer e,
ob ser van do a si tu a ção com o que tí nha- 
mos em mãos, ado ta mos es sa fi lo so fia; o
fa to de ne nhum dos car ros ter per di do po- 
si ção foi a vi são que ti ve mos”, jus ti fi cou.

A três cor ri das do fim da tem po ra da,
Vers tap pen ain da tem 14 pon tos de van ta- 
gem so bre Ha mil ton. Con si de ran do as
chan ces de pro ta go ni zar ou tro in ci den te
com o ri val até a con clu são do cam pe o na- 
to, o ho lan dês ga ran tiu que, se es ti ves se
na mes ma si tu a ção, fa ria tu do da exa ta
for ma. “Sim. Co mo pi lo tos, sa be mos exa- 
ta men te o que po de mos ou não po de mos
fa zer em um car ro. Es tá va mos em uma
bri ga ten sa, eu pi sei no freio tar de, os
pneus es ta vam bem gas tos. Se ti ves se vi- 
ra do mais abrup ta men te pa ra a es quer da,
sim ples men te sai ria da pis ta. Am bos tra- 
va mos tar di a men te, en tão te ria si do mui- 
to di fí cil fa zer a cur va. É di fí cil sa ber”.

São Luís, sexta-feira, 19 de novembro de 2021
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Projeto idealizado pela jornalista e Dj Vanessa Serra percorrerá quatro cidades com
uma programação cultural diversificada com homenagens e apresentações musicais

Ser vi ço:

DISCOTECAGEM 100% VINIL

Circuito Alvorada: 
uma fusão cultural

D
e pois de acon te cer nas ci- 
da des de São Jo sé de Ri ba- 
mar, Ro sá rio se rá a vez de
São Luís re ce ber a Al vo ra da

– Pai sa gens e Me mó ri as So no ras, que
se rá re a li za da no ter ra ço do au di tó rio
da Bi bli o te ca Pú bli ca Be ne di to Lei te,
Cen tro his tó ri co, re co nhe ci da co mo
uma das quin ze bi bli o te cas mais bo- 
ni tas do Bra sil.

Es ta edi ção se rá se gun da-fei ra (22),
às 9h da ma nhã, dia de San ta Ce cí lia,
exal ta da co mo a pa dro ei ra da Mú si ca
e dos Mú si cos. O pro je to ide a li za do e
apre sen ta do pe la jor na lis ta e DJ Va- 
nes sa Ser ra, con ta com apoio téc ni co
da Ca pel la So no ri za ções, e foi con- 
tem pla do com re cur sos da Lei Al dir
Blanc, pot meio da Se cre ta ria de Cul- 
tu ra do Es ta do do Ma ra nhão.

Nes ta oca sião, além da dis co te ca- 
gem 100% vi nil, pre sen te em to das as
edi ções, a be la vis ta da ci da de e dos ri- 
os Ba can ga e Anil se rá mol du ra tam- 
bém pa ra a re a li za ção de um show
com con vi da dos es pe ci a lís si mos.  A
per for mer Adri a ne Bom bom, a can to- 
ra Ro se Ma ra nhão, Ar lin do Car va lho
Trio e o Mes tre Jo si as So bri nho par ti- 
ci pam des ta edi ção, que ain da ha ve rá
um mo men to de co ro a ção da Al vo ra- 
da ho me na ge an do mu lhe res de gran- 
de ex pres são que ti ve ram con tri bui- 
ção fun da men tal pa ra que es ta ini ci a- 
ti va ti ves se con ti nui da de nes ta tra ves- 
sia dos mo men tos di fí ceis de cri se so- 
ci al e econô mi ca em vir tu de da pan- 
de mia. São elas: jor na lis tas La ris sa
Cor rêa e Su za na Fer nan des, as pro fes- 
so ras San dra Pas si nho e Káty Mo rais e

a can to ra e co le ci o na do ra de dis cos
Le ni ta Pi nhei ro.

O en cer ra men to do Cir cui to acon- 
te ce em Al cân ta ra, ter ça-fei ra (23), às
7h da ma nhã, no lar go da Igre ja de São
Be ne di to, ten do a par ti ci pa ção es pe- 
ci al de um gru po da no va ge ra ção de
cai xei ras do Di vi no, li de ra do por Ka ri- 
na Pi nhei ro.  A pro gra ma ção do Cir- 
cui to Al vo ra da é aber ta ao pú bli co. To- 
do o re gis tro se rá edi ta do em ví deo a
ser trans mi ti do pe lo YouTube, em da- 
ta a ser di vul ga da ain da.

SO BRE O AL VO RA DA 
O nas cer das ma nhãs, o co me çar

do dia, a sen sa ção fes ti va de des per tar
com ora ção e mú si ca de fi nem o que é
uma Al vo ra da. Uma tra di ção mui to
po pu lar en tre os de vo tos que par ti ci- 
pam de fes te jos re li gi o sos e da cul tu ra
po pu lar co mo a fes ta do Di vi no Es pí- 
ri to San to re a li za da, anu al men te, em
di ver sos lo cais do Es ta do. Es sa foi a
ins pi ra ção pa ra o pro gra ma do mi ni- 
cal Al vo ra da – Pai sa gens e Me mó ri as
So no ras, re a li za do to da se ma na e exi- 
bi do pe las re des so ci ais, sem pre a par- 
tir de 7h da ma nhã.

Al vo ra da tam bém é tí tu lo de uma
das mú si cas mais em ble má ti cas do
sam ba bra si lei ro de au to ria de Car to- 
la. Faz par te dos ver sos da can ção de
Pau li nho da Vi o la “Foi um rio que pas- 
sou em mi nha vi da” on de diz: “O sam- 
ba tra zen do al vo ra da/Meu co ra ção
con quis tou”. É ain da te ma dos ver sos
de do mí nio po pu lar eco a do pe las cai- 
xei ras do Di vi no, re gis tra dos tam bém
no an to ló gi co dis co do bum ba-meu-

boi de Lau ren ti no, so ta que de za bum-
ba, nos anos 70.

O pro gra ma te ve sua pri mei ra edi- 
ção no pri mei ro do min go de maio no
ano pas sa do, e a ca da se ma na, foi se
for ta le cen do com a pre sen ça do pú-
bli co apre ci a dor, e tor nan do mais le ve
os tem pos de iso la men to por con ta da
pan de mia do Co vid – 19. Tor nou-se
co mo uma vál vu la de es ca pe e for ta le-
ci men to de nos sas es pe ran ças, com
es tí mu lo das bo as re cor da ções e res- 
ga te da me mó ria mu si cal afe ti va. As
mú si cas que cos tu má va mos ou vir nas
vi tro las da ca sa de nos sos pais, avós,
ti os; lem bran ças de uma boa in fân cia
e ju ven tu de em ci da des do in te ri or do
Ma ra nhão on de se ou via mú si ca atra- 
vés das rá di os AM ou sis te mas de al to
fa lan tes.

Tu do is so é ba se ao que que é re a li- 
za do no pro gra ma Al vo ra da, com dis- 
co te ca gem 100% vi nil, le gi ti man do
es se ri co pa trimô nio cul tu ral ima te ri-
al bra si lei ro. To do o re per tó rio é for-
ma do por clás si cos da Épo ca de Ou ro
da pro du ção fo no grá fi ca bra si lei ra,
sob os gê ne ros cho ro, sam ba, sam ba-
can ção, mo da de vi o la, ro mân ti ca,
tro pi cá lia, rock ru ral, bos sa no va, ro- 
mân ti ca, jo vem guar da e bo le ro dos
anos 40, 50, 60, 70, 80 e iní cio de 90.
Tem iní cio com a au di ção de um con-
cer to de Ba ch ou uma sal va de cai xei- 
ras do Di vi no Es pí ri to San to, se gui do
das de mais mú si cas e ho me na gens
es co lhi das pa ra a se ma na. Há sem pre
um des ta que pa ra a pro du ção re gi o- 
nal, com clás si cos de ma ni fes ta ções e
ar tis tas do can ci o nei ro ma ra nhen se.

FESTIVAL DE CURTAS

Cine Carimã está com inscrições abertas até dia 20

FESTIVAL DE CINEMA SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO, COM PREMIAÇÃO PRESENCIAL NO CASA D’ARTE, EM RAPOSA.

Se gue a to do va por a pro gra ma ção
do Fes te jo 2021, even to em co me mo- 
ra ção ao ani ver sá rio de atu a ção do
Pon tão de Cul tu ra, com pos to pe lo
Ins ti tu to Ma ra nhão Sus ten tá vel
(IMAS), em seu 10º ano de exis tên cia,
jun to ao Ca sa d’Ar te Cen tro de Cul tu- 
ra, que com ple ta 7 anos. Ain da em no- 
vem bro, se rá re a li za da a pri mei ra edi- 
ção do Fes ti val de Cur tas Ci ne Ca ri mã
– que es tá com ins cri ções aber tas até
o dia 20/11.

O fes ti val de ci ne ma se rá re a li za do
no dia 27 de no vem bro, com uma lin- 
da pre mi a ção pre sen ci al no Ca sa
d’Ar te, em Ra po sa, com exi bi ção es- 
pe ci al no dia 29 de no vem bro, no Vi va
Ra po sa. O re sul ta do dos se le ci o na dos
se rá di vul ga do nas re des so ci ais do
Cen tro Cul tu ral, no dia 24/11. As ins- 
cri ções po dem ser fei tas em três ca te- 
go ri as: em Fil mes de Bol so de mo ra- 
do res da Ra po sa, com du ra ção de até
5 mi nu tos; em Fil mes de Bol so de ou- 
tros mu ni cí pi os ma ra nhen ses, tam- 
bém de até cin co mi nu tos; e Cur tas
Ma ra nhen ses, de até 10 mi nu tos de
du ra ção. Em ca da ca te go ria, se rão se- 
le ci o na das qua tro pro du ções au di o- 
vi su ais. To dos os au to res de ve rão se

res pon sa bi li zar pe los di rei tos de ima- 
gem em su as obras. Pa ra se ins cre ver,
é ne ces sá rio en vi ar o ma te ri al, ca te- 
go ria par ti ci pan te e a fi cha téc ni ca no
e-mail casadarte1@gmail.com.

Os 12 se le ci o na dos ga nha rão cer ti- 
fi ca do e aju da de cus to de R$ 400, 00
(qua tro cen tos re ais). No dia 29 de no- 
vem bro (se gun da-fei ra), as 12 pro du- 
ções se rão re e xi bi das em uma ses são
es pe ci al pa ra os mo ra do res da re gião,
no Vi va Ra po sa – pro gra ma ção con ta- 
rá, ain da, com apre sen ta ção de três
ar tis tas ra po sen ses.

A cu ra do ria do Fes ti val se rá fei ta
por Cláu dia Mar rei ros e a pro du ção
pe la Ca sa d’Ar te Cen tro de Cul tu ra.
No ca so de não ha ver ins cri tos o su fi- 
ci en te em ca da ca te go ria, o Fes ti val, a
seu cri té rio, po de rá não pre en cher to- 
das as va gas. Pa ra mais in for ma ções
so bre as ins cri ções, aces- 
se: https://www.ca sa dar- 
te.art.br/festejo2021.

Nes te sá ba do (20), ocor re rá uma
ce le bra ção es pe ci al em ho me na gem
ao Dia da Cons ci ên cia Ne gra, com o
pro je to “No Ca mi nho do Fa rol”. Nes te
dia, a pro gra ma ção tam bém te rá atra- 
ções es pe ci ais – mais de ta lhes se rão

di vul ga dos em bre ve.
No dia 27 de no vem bro, o Fes te jo

dá es pa ço pa ra o ci ne ma, com a pri- 
mei ra edi ção do Fes ti val de Cur tas Ci-
ne Ca ri mã. Já o úl ti mo dia de Fes te jo,
no dia 29/11, con ta rá com no vas edi- 
ções dos pro je tos Quin tal Cul tu ral e
Ci ne Ca ri mã. Mais in for ma ções no
Ins ta gram da Ca sa D’Ar- 
te: https://www.ins ta gram.com/ca- 
sa dar te cult/.

O quê: ins cri ções aber tas pa ra o
Fes ti val de Cur tas Ci ne Ca ri mã;

Quan do: até o dia 20 de no vem bro;
On de: en vio dos ví de os, no me da

ca te go ria par ti ci pan te e da fi cha téc- 
ni ca pa ra o e-
mail casadarte1@gmail.com;

Re des so ci ais:
YouTube: https://www.youtube.com/
nel/UChvKAwTcWEszQe3pyzBMrTA

Fa ce bo ok: https://www.fa ce bo- 
ok.com/ca sa dar te cult/

Ins ta gram: @ca sa dar te cult –
 https://www.ins ta gram.com/ca sa- 
dar te cult/.

    Ser vi ço

Ser vi ço

PRÉ-CARNAVAL NA ILHA

“Os Apaixonados”  realiza
Festival de Cerveja na ilha

 FLAVIO NYCOLAS E DANNNY PROMOVEM EVENTO HÁ 6 ANOS

A edi ção es pe ci al do Fes ti val de Cer ve ja do Blo co Tra- 
di ci o nal Os Apai xo na dos, acon te ce nes te sá ba do, dia 20
de no vem bro, por vol ta das 16h, ten do co mo ce ná rio o
sí tio de Fla vio Nycolas e Danny. Se gun do a di re ção do
even to, o ob je ti vo é ofe re cer aos seus brin can tes e con- 
vi da dos um mo men to de des con tra ção, ale gria e mui ta
agi ta ção.

O fes ti val de cer ve ja, já faz par te do ca len dá rio da nos-
sa Ilha de to dos os rit mos, de sen vol vi do pe lo gru po cul- 
tu ral Os Apai xo na dos, que faz par te da nos sa fo lia de
blo cos tra di ci o nais. O even to é pa tro ci na do pe lo Go ver- 
no do Es ta do, atra vés da Lei de Al dir Blanc de Fo men to a
cul tu ra, por tan to não ha ve rá co bran ça de en tra da, pois
o even to é  gra tui to pa ra com po nen tes e con vi da dos.

 Pa ra sa cu dir os fo liões, o ro tei ro mu si cal tem a pre- 
sen ça do sam ba na ci o nal e lo cal dos gru pos Ar gu men to
e Fei jo a da Com ple ta, além das vo zes de Ve ro ni ca Li ma,
Erick son An dra de e Ra fa el la Ma fra. Não po de ria dei xar
de fal tar a ba tu ca da tra di ci o na lís si ma do nos so car na val
de rua com a ba tu ca da  do “Blo co Os Apai xo na dos”, o
do no da fes ta.

HIS TO RI CO – Há 6 anos, o even to Fes ti val de Cer ve ja
é pro du zi do de for ma in de pen den te e com pe ten te. Ao
lon go des ses anos, o pro je to foi exe cu ta do, pa ra que o
Blo co Tra di ci o nal Os Apai xo na dos, um dos íco nes na ca- 
deia do nos so car na val,  pos sa pro du zir um  des fi le com
qua li da de  e  par ti ci pe do con cur so de pas sa re la,

O que :Pré Fes ti val de Cer ve ja do Blo cos Tra di ci o nal
Os Apai xo na dos

Quan do: 20 de no vem bro de 2021 (sá ba do)
On de: Sí tio de Danny e Fla vio (Al tos do Ita pi ra co)
Ho rá rio: A par tir das 16h.

AUDIOVISUAL

II Mostra Aquilombando
Cenas  em formato virtual

 CINE AFROMAR  É A 1ª MOSTRA DE CINEMA NEGRO NO ESTADO 

Um re cor te da re a li da de dos qui lom bos po de rá ser
vis ta du ran te a II Mos tra Aqui lom ban do Ce nas e I Mos- 
tra Ci ne Afro mar, que em mais uma edi ção on li ne. Com
pro je to por meio da Lei de Emer gên cia Cul tu ral Al dir
Blanc 2021 (@cul tu ra ma ra nhão) e re a li za ção da Essanay
Fil mes (@essanayfilmes), o even to que ini ci ou nes ta
quin ta-fei ra (18) vai até a pró xi ma se ma na, dia 27 de no- 
vem bro.

A Mos tra Aqui lom ban do Ce nas é a pri mei ra mos tra
ma ra nhen se des ti na da a cri a ção e apre ci a ção de pro du- 
ções cê ni cas com nar ra ti vas ne gras. Es se ano o even to
con ta rá tam bém com a I Mos tra Ci ne Afro mar, a pri mei- 
ra mos tra de Ci ne ma Ne gro no Es ta do do Ma ra nhão.

Ain da nes te no vem bro, a pro du ção do even to anun- 
ci ou as ins cri ções de ar tis tas, gru pos, co le ti vos, com pa- 
nhi as ar tís ti cas ne gres; e di re to res, pro du to ras, re a li za- 
do res in de pen den tes ne gres de ci ne ma re si den tes no
Bra sil, pa ra a con vo ca tó ria de apre sen ta ções de ce nas
ar tís ti cas e exi bi ções de fil mes que com põe a pro gra ma- 
ção. O re sul ta do foi di vul ga do no úl ti mo dia 14.

 

O quê? II Mos tra Aqui lom ban do Ce nas e I Mos tra Ci- 
ne Afro mar

Quan do? 18 a 27 de no vem bro
On de? On li ne – https://link tr.ee/Mos tra A qui lom- 

ban do Ce nas

São Luís, sexta-feira, 19 de novembro de 2021
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Noite de super eclipse

Nes ta sex ta-fei ra (19), vai acon te cer o
eclip se lu nar par ci al mais lon go em 580
anos. 

O fenô me no po de rá ser as sis ti do do Bra sil
e de to da a Amé ri ca do Nor te, bem co mo em
gran des par tes da Amé ri ca do Sul, Po li né sia,
les te da Aus trá lia e nor des te da Ásia. Se gun-
do a BBC, o eclip se par ci al co me ça por vol ta
das 4h19, ho rá rio ofi ci al de Bra sí lia, e de ve
du rar pou co mais de 3 ho ras.

Bandeira do Amor

E es ta sex ta-fei ra (19), se rá tam bém pa ra
ce le brar  o Dia da Ban dei ra. 

E, a pro po si to, um gru po de bra si lei ros so-
nha mo di fi car a ban dei ra na ci o nal co mo
pri mei ro pas so pa ra re fun dar o país e es pa- 
lhar uma men sa gem opos ta ao ódio que tem
mar ca do o de ba te po lí ti co e di vi di do a so ci e-
da de. A pro pos ta é subs ti tuir a ex pres são
“Or dem e pro gres so” por “Amor, or dem e
pro gres so”.

No re gis tro, o jor na lis ta e CEO da
San té, Pe dro Hen ri que Frei re, com o
mú si co e ar tis ta plás ti co Bet to Pe rei -
ra que es tá na Ilha e fa rá aber tu ra da
mos tra Ca zum bá Mun di nes te sá ba -
do (20), no Con ven to das Mer cês. A
pro pos ta da mos tra  é le var a ri que za
e be le za da cul tu ra po pu lar do Ma ra -
nhão pa ra o mun do. O pro je to cul tu -
ral di fe ren ci a do tam bém ce le bra 40
anos de car rei ra do mul ti ta len to so
ar tis ta plás ti co, can tor e com po si tor
Bet to Pe rei ra, com pa tro cí nio da Po -
ti guar, via Lei Es ta du al de In cen ti vo
à Cul tu ra. A aber tu ra pa ra con vi da -
dos acon te ce às 20h; e con ta rá com
um poc ket show com par ti ci pa ções
es pe ci ais de Ze ca Ba lei ro, Zé Olhi -
nho, Cé sar Nas ci men to, Ema nu el Je -
sus e Flá via Bit ten court.

Nes te do min go (21), no
Vil la Re a le Ho lan de -
ses, a par tir das 17h,
São Luís vai en trar na
ro ta de um dos mai o -
res even tos do Pi auí, o
“Jei ti nho Ca ri o ca”; que
já é um gran de su ces so
no es ta do vi zi nho e
pro me te che gar com
tu do na “Ilha do
Amor”. A atra ção prin -
ci pal, se rá a ban da na -
ci o nal “Sambô”, fa mo -
sa por mis tu rar o sam -
ba com di ver sos ou tros
es ti los mu si cais, co mo
o rock e o pop. 

Com a par ti ci pa ção es -
pe ci al do dan ça ri no e
co reó gra fo Mar ce lo
Gran gei ro (fo to) acon -
te ce nes te sá ba do (20)
no Te a tro Arthur Aze -
ve do o es pe tá cu lo “Um
Pas so Pra Cá: a dan ça
li ber ta”. As co re o gra fi -
as a se rem apre sen ta -
das fo ram pre pa ra das
ao lon go da se ma na
du ran te uma ofi ci na
pa ra mu lhe res e
LGBTQIA+ do Com ple -
xo Pe ni ten ciá rio de Pe -
dri nhas, mi nis tra da
por Gran gei ro. 

Projeto “Eu Me Protejo”

Na pró xi ma quin ta-fei ra (25), o pro je to Eu Me
Pro te jo se une à Se cre ta ria Mu ni ci pal Ex tra or di- 
ná ria da Pes soa Com De fi ci ên cia (SE ME PED) e à
Se cre ta ria Mu ni ci pal de Edu ca ção (SE MED) pa- 
ra im plan tar o en si na men to de pre ven ção da vi- 
o lên cia na in fân cia na Es co la de Ges tão Pú bli ca
Mu ni ci pal em Re nas cen ça, em São Luís, no Ma- 
ra nhão. A aber tu ra do pro je to con ta rá com a
pre sen ça do se cre tá rio mu ni ci pal da Pes soa
com De fi ci ên cia, Dr Car li van Bra ga, da se cre tá- 
ria ad jun ta de Edu ca ção de São Luís, Gus maia
Mou si nho, en tre ou tras au to ri da des.

Festival Varilux de Cinema

Con so li da do co mo o mai or even to de fil mes
fran ce ses fo ra da Fran ça e so man do mais de um
mi lhão de es pec ta do res em to do país des de sua
cri a ção, o Fes ti val Va ri lux de Ci ne ma Fran cês
che ga a 12ª edi ção com exi bi ção so men te nos ci-
ne mas en tre 25 de no vem bro e 8 de de zem bro
des te ano. 

Dra ma, ro man ce, co mé dia, ani ma ção e do-
cu men tá rio in te gram a pro gra ma ção com pos ta
por dois clás si cos e 17 lon gas-me tra gens iné di- 
tos e re cen tes, en tre pre mi a dos e par ti ci pan tes
de fes ti vais in ter na ci o nais. 

Vumbora Pro Mar

O Car na val em al to mar pro mo vi do por Bell
Mar ques te ve sua se gun da edi ção con fir ma da
em 2022! Ape nas com ar tis tas da Bahia, o pro je- 
to Vum bo ra Pro Mar le va a fo lia das ru as de Sal- 
va dor pa ra o tran sa tlân ti co MSC Fan ta sia de 18
a 21 de no vem bro. Além do an fi trião, fo ram con- 
fir ma dos Dur val Lelys, Tim ba la da, Har mo nia do
Sam ba, É O Tchan e Ra fa e Pi po Mar ques. “A pri- 
mei ra edi ção do Vum bo ra Pro Mar foi ines que cí- 
vel e fi quei fe liz ao no tar a an si e da de das pes so- 
as pa ra a con fir ma ção da pró xi ma edi ção”, ce le- 
bra Bell Mar ques.

Pra curtir

O mai or Fes ti val Te -
má ti co de Chur ras co
do Bra sil se rá re a li za -
do, nes te sá ba do, dia
20, a par tir das 16h no
Blue Tree Ho tel São
Luís, com o pa tro cí nio
da Fri bal, que bus ca
pro mo ver uma ex pe -
ri ên cia gas tronô mi ca
úni ca.

O BBQ Country Show
é um fes ti val de car -
nes, que bus ca reu nir
os gran des mes tras e
mes tres as sa do res do
país pa ra apre sen tar
os me lho res pra tos e
cor tes com car nes.

Se rá aber ta às 9h30,
des ta sex ta-fei ra (19),
no Es pa ço de Ar te Il zé
Cor dei ro, no Cen tro
Cul tu ral do MP MA,
no Cen tro de São
Luís, a ex po si ção co -
le ti va “Cons ci ên ci as”,
pro mo vi da pe lo Mi -
nis té rio Pú bli co do
Ma ra nhão.

A mos tra reú ne obras
de 11 ar tis tas em alu -
são ao Dia da Cons ci -
ên cia Ne gra, a ser co -
me mo ra do no pró xi -
mo dia 20 de no vem -
bro.

Con ti nua em car taz
até dia 17 de de zem -
bro, na Sa la Sesc de
Ex po si ções(Ave ni da
dos Ho lan de ses), a
ex po si ção “Li ber ta do -
res Bra si lei ros”. Vo cê
po de con fe rir a mos -
tra pre sen ci al men te
de se gun da a sex ta,
das 9h às 12h e das
14h às 17h.

A ex po si ção cons ti tui
em uma pro vo ca ção
a par tir de ins ta la -
ções ar tís ti cas no for -
ma to lam be-lam be
cons truí das em gran -
de di men são.
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