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SERÁ QUE VAI CHOVER? Veja como será o tempo esta semana na Ilha

PÁGINA 8

Maranhão lidera
índice de sub-registro
Já imaginou uma pessoa sem o registro de nascimento? Ela simplesmente não existe como cidadã porque além de não integrar o sistema de saúde, educação, com direito a ter acesso a serviços básicos para sobreviver, ela é inexistente para o estado, portanto, invisível. O Maranhão é o sexto do país com pessoas
sem registro de nascimento e líder do ranking no Nordeste com 4,7% da população sem o documento. PÁGINA 9

Veja como se preparar e que o esperar do 2º dia de prova do Enem

Rodoviários cobram de
empresários cumprimento
de acordo do transporte

Em reunião entre os Sindicato do Trabalhadores em Transporte Rodoviário no Estado do Maranhão (STTREMA) e o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís (SET), houve cobrança direcionada aos empresários que não vem cumprido com
seus acordos sobre o trasnporte público da captial. A reunião foi
conduzida pelo procurador do trabalho Maurel Mamede Selares.
PÁGINA 8

Sampaio só
teve três
vitórias fora

Blade Runner
terá série com
10 episódios
PÁGINA 11

Tricolor vai enfrentar o Avaí, no
último jogo desta temporada,
pela Série B. Time catarinense
pode necessitar da vitória para
confirmar subida para a divisão
de elite. PÁGINA 10

Em visita a O Imparcial
Kaio Saraiva fala dos projetos
para gestão da OAB-MA
PÁGINA 9

Brasilvistodemonóculo
No tour que fez pelo Oriente Médio, presidente
Jair Bolsonaro encontrou com quatro ditadores,
acompanhados dos filhos Eduardo e Flávio, e da
primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Em Dubai,
o presidente esteve com o Sheik Mohammed Bin
Rashid Al Maktoum, um líder autoritário no país
e que encomendou o sequestro de suas duas filhas para ameaçar a mulher após ela ter pedido
divórcio.
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FALHAS NO APLICATIVO DE VOTAÇÃO

ELEIÇÕES 2022

TSE abre sexto teste de
segurança das urnas

PSDB decide adiar
conclusão das prévias

Ao todo, 26 investigadores vão colocar em prática 29 planos de ataque aos
equipamentos e sistemas

O

Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) abriu, nesta segundafeira (22/11), o sexto teste de
segurança das urnas eletrônicas. Ao todo, 26 investigadores vão
colocar em prática 29 planos de ataque aos equipamentos e sistemas para avaliar a segurança das máquinas.
Segundo o TSE, esse número de inscritos é o maior já registrado.
A fase de testes é o segundo momento do processo eleitoral. O primeiro é a abertura do código-fonte. O
ministro Luís Roberto Barroso, presidente do TSE, ressalta a importância
do aperfeiçoamento. “Estamos em
busca de falhas e aperfeiçoamento. O
TPS é o momento em que a sociedade
colabora com a segurança das urnas
para indicar formas de correção. Ele
ocorre desde 2009, e traz grande contribuição”, aﬁrmou na cerimônia de
abertura.
O TSE colocou à disposição dos
participantes computadores, urnas,
impressoras, ferramentas e insumos
no terceiro andar do edifício-sede da
Corte Eleitoral, em Brasília. A etapa
deve durar até a próxima sexta-feira
(26/11). O objetivo é corrigir, antes
das eleições de 2022, eventuais vulnerabilidades dos softwares e hardwares
que venham a ser identiﬁcadas pelos
participantes do evento.
Para Barroso, é uma parceria para
melhorar o sistema eleitoral. “Aprimorar os sistemas mediante ataques de
pessoas físicas, hackers do bem, que
queiram tentar vulnerar as diferentes
camadas do sistema. Essas pessoas

O APLICATIVO ESTÁ COM PROBLEMAS DESDE DOMINGO

A FASE DE TESTES É O SEGUNDO MOMENTO DO PROCESSO ELEITORAL
estão nos ajudando a melhorar o sistema”, ressaltou.
Antecipação
O Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) decidiu antecipar a abertura de
códigos das urnas eletrônicas ao público. O procedimento estava previsto
para abril de 2022. No entanto, o Plenário do TSE aprovou, por unanimidade, a minuta proposta pelo ministro Luís Roberto Barroso como forma
de dar mais tempo às entidades interessadas para inspecionar o sistema.
O código-fonte é um conjunto de linhas de programação de um software,
com as instruções para que ele funci-

one. Com a aprovação, a abertura
ocorrerá no próximo dia 4 de outubro,
a menos de um ano das eleições.
As urnas eletrônicas são alvos do
presidente da República, Jair Bolsonaro — que ataca fervorosamente o sistema de votação brasileiro. O próprio
mandatário responde um inquérito
no TSE que investiga a disseminação
de fake news. O pedido é baseado nos
constantes acusações, sem provas,
feitas por Bolsonaro às máquinas e ao
sistema eleitoral do país. O presidente
sustenta que as eleições de 2018 foram fraudadas e que a chapa dele teria
sido eleita em primeiro turno.

EDUCAÇÃO

Após diversas falhas no aplicativo de votação das prévias do PSDB, o partido anunciou, na noite do domingo
(21), que o processo será concluído em nova data a ser
deﬁnida. A Executiva Nacional estava reunida com os
candidatos João Doria, Eduardo Leite e Arthur Virgílio
desde às 15h. A reunião teve ﬁm logo antes das 18h,
quando estava prevista uma coletiva de imprensa.
Uma das possibilidades é realizar a votação online
durante a semana. Outra opção é prorrogar o prazo por
48 horas. O adiamento da escolha do representante do
partido nas eleições de 2022 para Presidente ocorre após
um dia cheio de falhas na votação online.
O aplicativo Prévias PSDB está com problemas desde
domingo, quando ﬁliados começaram a reportar que
não estavam conseguindo completar o processo de veriﬁcação de identidade para registrar o voto. Para votar
por meio do aplicativo, é preciso conﬁrmar a identidade
informando o título de eleitor e através de uma foto para
reconhecimento facial. Usuários relataram problemas
tanto na busca pelo título de eleitor quanto na veriﬁcação facial.
Eduardo Leite quer votação concluída em até 48 horas
O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite
(PSDB), defendeu neste domingo (21/11), que a votação
das prévias presidenciais do PSDB seja retomada e concluída em até 48 horas. Mas ele avalia que isso terá de ser
feito com segurança e com a garantia de que as pessoas
conseguirão votar.
Ele defendeu que, já que, pelo edital das prévias, a
eleição acaba neste domingo e considerando que a coordenação das prévias já foi dissolvida, a prioridade, segundo Leite, é que o processo seja tratado com a maior
celeridade possível.

MUDANÇAS

Ex-ministrosdizemquefuturodoEnemestáameaçado Decretopresidencialaprova
novoestatutodoIBGE

O ATO ESTÁ PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

DUAS SEMANAS ATRÁS, 37 SERVIDORES PEDIRAM DEMISSÃO ALEGANDO INTERFERÊNCIA DO GOVERNO NO CONTEÚDO DAS PROVAS
Em carta aberta, ex-ministros da
Educação criticaram a gestão do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e
aﬁrmaram que o Enem está sob ameaça. Eles apontam que a instituição
vive uma crise aguda e reiteraram preocupação em relação ao futuro do
exame.
O Enem 2021 tem sido alvo de críticas e desconﬁanças por parte de parlamentares e instituições. A debandada coletiva de servidores do Inep —
foram 37 pedidos de exoneração em
protesto contra o presidente do órgão,
Danilo Dupas — gerou um clima de
insegurança em educadores e alunos
a respeito da realização do exame.

existência jamais vimos
na instituição uma crise
tão profunda, ainda
mais às portas da
realização do mais
importante instrumento
de acesso ao ensino
superior, que é o Exame
Nacional do Ensino
Médio (Enem)”, diz um

“Nos quase 85 anos de

Nesta segunda-feira (22/11), o presidente da República, Jair Bolsonaro, editou Decreto que aprova o novo Estatuto do Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística
(IBGE). O ato está publicado no Diário Oﬁcial da União.

trecho do documento.

A carta assinada pelos ex-ministros
da Educação Tarso Genro; Fernando
Haddad; Aloizio Mercadante; Renato
Janine Ribeiro; Mendonça Filho; e
Rossieli Soares. “Lamentamos tomar
conhecimento de relatos de assédio e
interferência política veiculados na
mídia, decorrentes da atuação do
quinto presidente do Instituto nos últimos três anos e sua equipe”.
“Diante do exposto, defendemos a
adoção de medidas deﬁnitivas e estruturantes para solucionar os problemas crônicos enfrentados pela Autarquia nesta gestão e a grave crise do
momento atual”, ﬁnalizaram os exministros.

Em nota, a Secretaria Geral da
Presidência da República diz que o
Decreto adequa o estatuto à Lei
básica dos órgãos da Presidência e
dos ministérios.
“A medida é importante para promover a adequação
do Estatuto do IBGE à organização básica atual dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios, estabelecida pela Lei 13.844, de 2019, promover realocações internas de cargos em comissão e funções de conﬁança, e para remanejar cargos e funções de conﬁança
para melhor organização dos processos de trabalho do
IBGE”, diz a Secretaria Geral.
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ELEIÇÕES 2022

“Por uma OAB/MA
sil visto de
apartidária”, diz Saraiva Bra
monóculo
Presidente eleito da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional no Maranhão, afirmou
em entrevista a O Imparcial que a instituição não deve se envolver no processo eleitoral
SAMARTONY MARTINS

C

om a missão de fazer uma
gestão baseada na valorização da advocacia maranhense, tendo a capacitação e
condições seguras e confortáveis de
trabalho para que a classe possa exercer melhor o seu ofício como linha de
frente, o advogado Kaio Saraiva, pretende marcar a sua gestão como presidente eleito da OAB/MA para o triênio 2022/2024.
Que a sua eleição é a realização de
um grande sonho que lhe permitirá
contribuir com a advocacia maranhense e de mais de 4.384 advogados
que acreditaram nas propostas de suas chapa. E que fará uma gestão para
toda advocacia do estado. “Tivemos a
oportunidade de no inicio do ano, levar ao Conselho Federal a proposição
de realizarmos no estado do Maranhão, as eleições online. E esse projeto foi realizado pelo Conselho Federal
no qual o Maranhão e outros quatro
estados, Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Cada
estado teve a oportunidade de marcar
a sua eleição E aqui o Conselho Estadual da OAB/MA realizou as eleições
para o último dia 16 de novembro.
Nós fomos pioneiros no país a realizar
no Sistema OAB as eleições online. Fiquei muito feliz porque é um grande
avanço na advocacia. E isso mostra
mais uma vez que o Maranhão tem
uma OAB moderna e que busca atender a cada advogado do nosso estado,
que é de uma imensa extensão territorial.. Tivemos a menor abstenção da

KAIO SARAIVA FOI ELEITO COMO PRESIDENTE DA OAB/MA PARA O TRIÊNIO 2022/2024
história com pouco mais de 14%”,
aﬁrmou Kaio Saraiva, que foi recebido
pelo diretor presidente de O Imparcial
Pedro Freire.
Questionado sobre de que forma a
OAB/MA atuará durante as eleições
de 2022, Kaio Sariava foi categórico.
“Entendo que a OAB/MA tem que ter
sempre um posicionamento apartidário. A instituição tem que ser independente. Não deve se envolver em
um processo eleitoral, tomando partido por A, B ou C. Não que a nossa instituição não deva fazer relacionamen-

to o mínimo institucional porque isso
é natural e isto deve ser feito de forma
imparcial em prol da advocacia e da
sociedade. Mas o posicionamento da
OAB será de participar de um processo de forma democrática e imparcial
sem adotar um posicionamento político partidário. Pois entendo que retira a legitimidade da instituição quando é necessário lutar em prol da sociedade e da nossa advocacia”, ressaltou
Kaio Saraiva que na gestão passada
exerceu a função de tesoureiro da instituição.

Defesa de prerrogativas como prioridade

No tour que fez pelo Oriente Médio, presidente Jair Bolsonaro
encontrou com quatro ditadores, acompanhados dos ﬁlhos Eduardo e Flávio, e da primeira-dama Michelle Bolsonaro. Em Dubai,
o presidente esteve com o Sheik Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, um líder autoritário no país e que encomendou o sequestro
de suas duas ﬁlhas para ameaçar a mulher após ela ter pedido divórcio. Segundo analistas do cenário internacional, o presidente
Brasileiro não colheu grandes negócios, nem atraiu investimentos para o Brasil daquela região movida à dinheirama do petróleo.
Em Abu Dhabi, Bolsonaro foi recebido o príncipe Mohamed bin
Zayed, também ditador dos Emirados Árabes, que nunca foi eleito
e cuja ditadura está em patamar similar a Cuba e Venezuela no
ranking da Economist Democracy Index. Mas o ﬁlho Zero três
Eduardo, que como o país, tanto abomina os regimes de Cuba e
Venezuela, Bolsonaro e o príncipe pareciam “velhos amigos” no
encontro no dia 15. No Bahrein, onde inaugurou a embaixada
brasileira, Bolsonaro não poupou elogios ao monarca absolutista
Hamad bin Isa Al Khalifa. A família Al Khalifa controla o país há
mais de 40 anos de forma ditatorial, determinando quem ocupa o
cargo de premier e ministros. Na sua última parada do tour bolsonarista nas arábias , no Catar, o presidente encontrou o Emir do
país, o Sheik Tamim bin Hamad Al Thani, ditador dono do time de
futebol Paris Saint German, e que controla uma nação que desrespeita os direitos humanos e restringe direitos de mulheres e grupos da adversidade sexual. Mas o presidente brasileiro considerou altamente positiva a viagem, que segundo ele, foi custeada
pelos ditadores anﬁtriões. Ao mesmo tempo em que anunciou
possibilidade de investimentos no Brasil e a formalização de acordo bilaterais – sem descrevê-los quais. De qualquer forma, a
Amazônia, que Bolsonaro disse estar intacta como era em 1.500,
está no centro do mundo climático.
Enquanto Bolsonaro era bem recebido no mundo árabe, o expresidente Lula percorria a Europa, onde discursou no Parlamento Europeu, foi recebido na França como chefe de Estado, e homenageado com o titulo honorário de Paris. Bolsonaro não apenas
criticou o petista pela receptividade na Europa, quanto chamou
de “maluco” o parlamento Europeu por aplaudir de pé o discurso
do ex-presidente petista. Seja como for, os dois principais adversários da disputa presidencial de 2022, mostraram o Brasil de dois
formatos políticos e dois mundos em que a democracia vem se regenerando fortemente na Europa e o absolutismo vive ilhado em
meio à globalização planetária.

Avanço pela direita

O deputado Josimar do Maranhãozinho anda tão animado
com a possibilidade de concorrer pelo PL ao governo do Maranhão que já até negocia com o PTB uma aliança pela qual o partido de Roberto Jefferson indique o vice – A deputada Mical Damasceno.

Sabem tudo (1)

Trabalham nas sombras da pré-candidatura Carlos Brandão
(PSDB) ao governo do Maranhão duas ﬁguras experts em sarneísmo e em dinismo: José Reinaldo Tavares e Luís Fernando Silva. Os
dois tiveram profundas relações com os dois grupos que se digladiam no Maranhão.

Sabem tudo (2)

Luís Fernando foi eleito duas vezes prefeito de São José de Ribamar e depois que renunciou nas duas vezes, ocupou secretarias
nos governos Roseana Sarney e Flávio Dino. José Reinaldo foi vice
de Roseana, governador e articulador do ingresso de Dino na política.

O Brasil foi a democracia que mais atributos em declínio em 2020

Diz o informe “O Estado da Democracia em 2021”, elaborado
pelo Instituto International IDEA, uma das principais referências
mundiais sobre qualidade das democracias

ELEITOS DA OAB RECEBIDOS POR PEDRO FREIRE DIRETOR/PRESIDENTE DE O IMPARCIAL E RAIMUNDO BORGES DIRETOR DE REDAÇÃO
Sobre ter sido eleito em uma votação que foi bastante equilibrada, uma
vez que a outra chapa encabeçada pelo advogado Diego Sá, obteve 43,76%
dos votos, Kaio Saraiva fez questão de
ressaltar, que como presidente eleito
da OAB/MA fará uma gestão voltada
para toda a classe, sem distinção de
terem feito outra escolha durante a
votação. “Sem dúvida nenhuma vou
fazer uma gestão voltada para toda
advocacia. Compreender que ao tomar posse, o representante da instituição civil de maior credibilidade do
país, nós não representamos uma
parcela da democracia, mas a nossa
instituição e os 19 mil advogados que
hoje atuam em nosso estado. Nós faremos uma gestão voltada para todos
os advogados e advogadas, e aqui de
uma forma muito especial , convocar
meu colegas da advocacia que acreditaram no projeto da chapa 4, aqueles
que resolveram acreditar em outra
opção durante o período eleitoral que

agora vamos vir juntos para construir
uma democracia melhor para todos
nós. Vamos fazer uma gestão unida,
uma construção de uma advocacia
cada vez melhor no estado.
Sobre o seu maior desaﬁo como
presidente eleito da instituição, Kaio
Saraiva, será a defesa de prorrogativa
da advocacia para um melhor exercício da proﬁssão. O presidente eleito
aﬁrmou que a instituição vai continuar atuando no enfrentamento dessa
pandemia com a retomada dos advogados ao mercado de trabalho e o ingresso da jovem advocacia com capacitação adequada, em espaços de trabalho para poder atender seus clientes. “Vamos investir na defesa de prerrogativas da advocacia maranhense.
Quando o advogado tem uma defesa
de prerrogativas atuante, garantindo
o seu o exercício proﬁssional independente atuante com altivez. Tudo
isso a gente contribui não só com a
advocacia como também para a soci-

edade maranhense. Sem duvida nenhuma a defesa de prerrogativas será
a menina dos olhos de nossa gestão.
Nós descentralizaremos o sistema de
prerrogativas; instalaremos o SOS
morosidade, por meio das quais os
nossos colegas poderão fazer reclamações sobre os processos que estão
paralisados há muito tempo, que estão pendente por expedição de alvará
para que a gente possa realizar um
diálogo com a comunidade judicional
e cobrar o andamento daquele processo. Caso não seja dado o andamento nós tomaremos as medidas necessárias para que as reclamações a corregedoria, ouvidoria e ao CNJ, tudo isso sempre com muito diálogo e de forma respeitosa, de forma institucional
e imparcial”, aﬁrmou Kaio Saraiva
que esteve na sede de O Imparcial
acompanhado por Tatiana Costa (vice-presidente), Mariana Berredo (diretora-tesoureira) e Vandir Bezerra Jr
(secretário-geral adjunto)

Na próxima sexta-feira (26), o projeto Assembleia em foco, da Assembleia Legislativa do Maranhão voltar ao
interior, última etapa de 2021, em reunião na cidade da
Carolina. O presidente Othelino vai reunir lideranças
da região Sul e do Matopiba.
O objetivo dessa itinerância é levar aproximando o parlamento para regiões distantes da capital e procurar
envolver os municípios nas atividades políticas. Mostrar como os deputados produzem as leis e como elas
são aplicadas em prol da população.
Foi comemorado ontem a dia da Colônia Libanesa no
Maranhão, conforme a lei 10.710/2017, de autoria do
então deputado estadual Eduardo Braide, hoje prefeito de São Luís. Ele é descendentes de carcamanos, dos
que se ﬁxaram em São Luís.
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No vácuo

O PLS e o DEM fecharam a fusão para tonarem-se o maior Partido no Congresso, mas deixaram no limbo os parlamentares. No
Maranhão, o deputado Juscelino Resende era presidente do DEM,
mas agora é a União Brasil que vai redividir o poder nos Estados.

Montanha de dinheiro

O TSE examina a fusão do DEM/PSL que faz brotar a União
Brasil, um partidão que sozinho pode abocanhar a bolada de R$
160 milhões só do Findo Partidário, fora o Findo Eleitoral, cujo volume total é mais formidável em 2022, com R$ 5,7 bilhões.
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EDITORIAL

Cuidado com o “chip
da beleza”
Impulsionados pelas redes sociais e por perﬁs de famosos que sobrevalorizam a exposição do corpo perfeito, muita gente busca uma solução fácil para ter uma pele mais bonita, ﬁrme, emagrecer e melhorar o desempenho físico. Isso explica a mais recente febre do “chip da
beleza”, implante hormonal que vem sendo utilizado
indevidamente e que pode causar danos irreversíveis à
saúde.
O alerta partiu da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (Sbem Nacional), que aﬁrmou recentemente, em nota, que não recomenda o uso de implantes de gestrinona para tratamento terapêutico de
endometriose e é contra a aplicação para ﬁns estéticos e
de desempenho físico. O posicionamento oﬁcial da entidade sobre uso e abuso de implantes de gestrinona no
Brasil foi feito em conjunto com o Departamento de Endocrinologia Feminina, Andrologia e Transgeneridade.

407 anos da Batalha de Guaxenduba
senhor de la Ravardière. Embora em
superioridade numérica e bélica, mas
por erros estratégicos, autoconﬁança
No último dia 19, registraram-se os demasiada, além de fatores naturais,
407 anos de mais uma efeméride im- os franceses acabaram sendo derrotaportante para a história do Maranhão, dos pelas debilitadas forças portuguepara história de Icatu e para história sas, que se utilizando de um estilo de
do Brasil, um episódio único na nossa guerra peculiar ao Brasil colonial,
história, nesses primórdios coloniais, mesclavam estratégias de guerra euque foi a Batalha de Guaxenduba ropeia com indígena, ou seja, adota(1614), evento bélico em que nações ram uma estratégia mais eﬁcaz para o
europeias – franceses e portugueses – momento, sendo decisivo o taque surem solo maranhense, disputaram a presa e fulminante dos portugueses às
posse, não só do Maranhão, mas de tropas franceses que ainda estavam
descansando do desembarque e tentodo norte do Brasil.
Há mais de quatro séculos, na ma- tando se fortiﬁcar.
Ao contrário dos seus inimigos, lunhã do dia 19 de novembro de 1614,
nas areias das praias do então sítio de sos, os franceses que apesar de contar
Guaxenduba, no continente mara- com um signiﬁcativo contingente de
nhense, hoje, as praias de Santa Ma- mais de dois mil índios tupinambás e
ria, praia da Boca da Lagoa e praia de duzentos soldados franceses, usaram
São Pedro, localizadas no povoado de um estilo de combate tipicamente euSanta Maria, município de Icatu, Ma- ropeu das guerras de Flandres.
ranhão, franceses e portugueses se
Uma das razões da derrota dos
enfrentaram numa sangrenta e renhida guerra épica pela posse do Mara- franceses na Batalha de Guaxenduba
foi porque parte de suas forças, prinnhão.
As forças portuguesas estavam sob cipalmente as que desembarcaram
o comando do Capitão-Mor Jerônimo nas praias, não eram formadas por
de Albuquerque, auxiliado pelo Sar- soldados proﬁssionais, mas sim por
gento-Mor do Brasil Diogo de Cam- gente de ofício, ou seja, carpinteiros,
pos Moreno e o exército francês, sob a ferreiros, enﬁm, colonos, trabalhadoliderança de Daniel de La Touche, o res que vieram colonizar a França
EUGES LIMA
historiador e presidente do IHGM)

Equinocial e fazer a América e que
acabaram sendo obrigados a lutarem
improvisados de soldados, enfrentando o maltrapilho exército português,
porém, mais experimentado no campo de batalha e nessas guerras de sertão.
Nos registros dos depoimentos dos
prisioneiros franceses, capturados em
Guaxenduba, onde eles relatam suas
vidas de simples trabalhadores e contam como vieram parar no Maranhão
com suas famílias, eles se queixam de
terem sido enganados pelos comandantes franceses que “venderam” para eles um paraíso nos trópicos e
quando chegaram aqui, não era nada
disso, e ainda tiveram que pegar em
armas, sendo muitos massacrados
nessa guerra, sofrendo os franceses
uma baixa entre 115 a 150 combatentes e 9 prisioneiros dos 200 que desembarcaram, ou seja, uma verdadeira carniﬁcina, fora as centenas de índios tupinambás, aliados dos franceses que também tombaram. Essa
guerra, como relata Diogo de Campos
Moreno em sua “Jornada do Maranhão”, foi um verdadeiro “inferno na
praia”, sobretudo para as tropas francesas de la Ravardière que com sua
política de já ganhou, acabou sendo
fatalmente surpreendido.

Nada é Impossível de Mudar
RODRIGO DESTERRO (RDESTERRO@GMAIL.COM)
Advogado e Professor
No último dia 10 de novembro recebi a notícia de que o livro Vulnerabilidades Sociais em Tempo de Pandemia, organizado por mim e pela Professora Doutora Cláudia Gonçalves,
ao lado de outros dois de autoria de
Eduardo Júlio e Matheus Gato, também maranhenses, foi escolhido como um dos 10 ﬁnalistas da primeira
fase do 63º Prêmio Jabuti, organizado
pela Câmara Brasileira do Livro e confesso que, sequer em meus sonhos, jamais imaginei que fosse possível. Em
um Estado que tem Aluísio de Azevedo, Gonçalves Dias, Graça Aranha,
Dagmar Desterro e tantos outros como expoentes da literatura brasileira,
poder exaltar o nome do Maranhão
através da literatura é sem dúvidas
uma grande honra.
O Prêmio Jabuti, que teve sua primeira edição em 1959, é um dos maiores e mais tradicionais prêmios literários do Brasil, já tendo sido vencido
por pessoas como Cecília Meireles,
Florestan Fernandes, Milton Santos,
Marilena Chauí, Chico de Oliveira,
Márcio Seligmann-Silva e tantos outros. Atualmente, ele está em sua sexagésima terceira edição e contou
com mais de três mil inscritos em
quatro eixos principais: literatura;
não ﬁcção; produção editorial; e, inovação. No eixo não ﬁcção, insere-se a
categoria Ciências Sociais, na qual
concorremos.
Eu venho de uma família de escritores em que a literatura sempre fez
parte do nosso dia a dia. Seja através
das poesias do meu pai ou da minha
irmã, da sensibilidade das anotações
da minha mãe, dos textos e poesias da

minha Tia-avó Dagmar Desterro ou
dos livros de Tio Carlos, a literatura,
em suas mais diversas formas de expressão, sempre foi base da minha
formação.
Quando comecei a percorrer mais
um degrau na minha formação e ingressei no Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da UFMA
ouvi uma professora de direitos humanos citar Drummond, Cecília Meireles, Gofredo Telles e tantos outros
poetas e poetisas em meio a uma articulação entre a ﬁlosoﬁa, o direito e as
políticas públicas, e tive a certeza de
que aquele caminho era o que eu queria seguir.
Anos depois, já tendo concluído
minha pesquisa de mestrado sob a
orientação da Professora Doutora
Cláudia Gonçalves, a mesma professora que citava poesia durante as aulas, tive o prazer e a honra de, ao seu
lado, organizar este livro, articulando,
novamente, um pouco de poesia e as
políticas públicas.

no tempo da pandemia do coronavírus”.
Recordo-me do dia que, conversando com a Professora Cláudia, ela
me dizia que era preciso registrar
aquilo que vivíamos e, acima de tudo,
o que sentíamos quando a pandemia
se concretizava como uma das maiores crises, de natureza sanitária, mas
também de cunho econômico e social, vivenciadas pela humanidade. Essa era nossa intenção, registrar o momento vivido.
Ter ﬁgurado entre os ﬁnalistas já
foi, por si só, uma vitória coletiva de
todos e todas que ﬁzeram esse livro
existir, seja pela mensagem que leva
ou por simplesmente ser fruto daquilo que a Universidade tem de melhor e
possui como missão: a geração, ampliação, difusão e preservação de ideias e conhecimento nos mais diversos
campos do saber.

É preciso aqui, portanto, em defesa
das universidades e do ensino público, retomar Paulo Freire, patrono da
educação brasileira, para lembrar que
É uma obra coletiva que conta com “a educação é um ato de amor, por isartigos que apresentam resultados de so, um ato de coragem” e, portanto,
pesquisas feitas por colegas, professo- uma forma de resistir. Independente
ras e professores, em sua maioria vin- do prêmio, que o livro sirva para sentir
culados ao Programa de Pós-Gradua- e reﬂetir sobre o tempo presente, soção em Políticas Públicas, mas tam- bre a importância das Universidades e
bém de outras Universidades, que por como uma forma de fomentar uma
anos investigaram as mais diversas mudança profunda na sociedade pela
formas de expressão da questão social educação.
e a parcela da sociedade que, com a
Finalizo lembrando, como diria
pandemia da COVID-19, foi efetivaBrecht, que nada é impossível de mumente mais impactada.
Como disse a Professora Doutora dar “em tempo de desordem sangrenAna Teresa Freitas na bela e generosa ta, de confusão organizada, de arbiapresentação elaborada para o livro trariedade consciente, de humanidapretende-se por meio dele “dar voz às de desumanizada, nada deve parecer
vidas silenciadas (…) revelar parte do natural, nada dever parecer impossíabismo social e as vulnerabilidades vel de mudar”. Que possamos mudar
ainda mais desprovidas de dignidade o mundo pela educação!

De acordo com o documento, o uso de implantes hormonais, utilizando esteroides sexuais e seus derivados,
vem aumentando de forma avassaladora no Brasil. Por
serem apresentações customizáveis, existe um real risco
de superdosagem e de subdosagem.
Também a Federação Brasileira das Associações de
Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) já tinha criticado o
uso como opção terapêutica no tratamento de sintomas
da menstruação, menopausa, doenças dependentes do
estrogênio (os hormônios femininos) ou contracepção.
Em nota, a Febrasgo divulgou que não existem dados
suﬁcientes que validem a segurança do uso do dispositivo, especialmente de longo prazo.
A gestrinona começou a ser estudada no ﬁnal dos
anos 1970 para tratamento da endometriose por via oral
e, no Brasil, obteve registro na Anvisa em 1996. Mas,
conforme a Sbem, não existem estudos de segurança e
eﬁcácia da gestrinona para tratamento de endometriose
por uso parenteral, particularmente, por meio de implantes.
Como não há produção de gestrinona oral no Brasil,
os implantes hormonais são comercializados de forma
manipulada, isolada ou associada a outros hormônios.
Diante disso, a grande questão é: qual a dosagem e o que
está sendo colocado dentro dos implantes? Ninguém
sabe ao certo.
A gestrinona também é um hormônio com ações anabolizantes e consta na lista de substâncias proibidas no
esporte da World Anti-Doping Agency (WADA). O uso do
implante hormonal ganhou espaço no mercado e virou
o “queridinho das mulheres” que buscam, de forma fácil
e equivocada, o aumento da massa muscular, da libido e
melhora da performance física e estética.
Mas há efeitos colaterais sérios do implante de gestrinona relatados em consultórios médicos, entre eles inchaço, alteração do clitóris, mudança da voz, aumento
de acne e de oleosidade na pele, entre outros. A Sbem
alerta para o aumento de relatos de efeitos adversos associados ao uso de implantes de gestrinona e outros
hormônios androgênicos em mulheres, com risco até de
complicações cardiovasculares e morte.
Vale destacar que os implantes hormonais trazem benefícios quando bem administrados em pacientes que
necessitam e acompanhados por médicos endocrinologistas ou ginecologistas durante o tratamento. Mas, de
novo, a utilização de qualquer hormônio com ﬁnalidade
estética não é reconhecid, e a indicação de hormônios
para pessoas que não apresentam deﬁciências hormonais é contraindicada e pode trazer sérios danos à saúde.
Diante desses riscos, é preciso que haja maior ﬁscalização da comercialização da gestrinona pela Anvisa, para coibir o uso abusivo que vem sendo observado no
Brasil, bem como uma campanha de conscientização
sobre os riscos do uso desse tipo de implante.
É importante que as mulheres conversem com seus
médicos, se municiem de informações sobre outros tipos de tratamentos com hormônio para ﬁns terapêuticos e não se rendam ao canto da sereia de famosas e inﬂuenciadoras em redes sociais sobre a facilidade de ganhos estéticos com a gestrinona. Os riscos para a saúde
são grandes, e o alerta já foi dado.

BRASIL E MUNDO

oimparcial.com.br

Thayane Maramaldo
E-mail: maramaldothay@gmail.com
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ELEIÇÕES

CÚPULA DO MERCOSUL

PresidentedaArgentina
viráaoBrasilemdezembro
O presidente da Argentina, Alberto Fernández, viajará para Brasília para participar
presencialmente da cúpula do Mercosul

O

presidente da Argentina, Alberto Fernández, viajará a
Brasília para participar presencialmente da cúpula do
Mercosul, em dezembro. A informação foi conﬁrmada nesta segunda-feira, 22, a pelo embaixador argentino
no Brasil, Daniel Scioli, em entrevista
à rádio Télam.
Fernández terá seu primeiro encontro com o presidente Jair Bolsonaro em solo brasileiro desde que assumiu o governo argentino, no ﬁnal de
2019. Em outubro, os dois líderes trocaram aperto de mãos rapidamente
durante a reunião do G-20, mas não
chegaram a aprofundar conversa.
O secretário de Assuntos Estratégicos argentino, Gustavo Béliz, se encontrará, em 1ºde dezembro, com
Flávio Rocha, que tem cargo homólogo em Brasília. O ministro da Agricultura da Argentina, Julián Dominguez,
também cumprirá agenda com a ministra Tereza Cristina, disse Scioli.

O direitista José Antonio Kast e Gabriel Boric, de esquerda, ﬁcaram à frente no primeiro turno, no domingo,
21, e se enfrentarão em segundo turno no dia 19 de dezembro pela presidência do Chile. Com 99,99% das urnas apuradas nesta segunda-feira, 22, Kast tinha 1,961
milhão de votos (27,91% dos votos válidos) e Boric, 1,814
(25,83%), na contagem oﬁcial.

O encontro acontecerá

FERNÁNDEZ TERÁ SEU PRIMEIRO ENCONTRO COM BOLSONARO EM SOLO BRASILEIRO

em um contexto de

sonaro já criticou diversas vezes gestão da nação vizinha, que segundo ele
é governada pela “esquerdalha”. O
brasileiro se considerava aliado do expresidente Mauricio Macri, de tendência liberal que não conseguiu ser
reeleito.
Em junho deste ano, Fernandez
provocou polêmica no Brasil ao aﬁrmar que “os brasileiros saíram da selva, mas nós os argentinos chegamos
de barco. E eram barcos que vieram
da Europa”. Posteriormente, ele pediu

tensões diplomáticas
entre as duas maiores
economias da América
do Sul.
Desde a eleição de Fernández, Bol-

desculpas pelos comentários. “Não
quis ofender a ninguém, de qualquer
forma, a quem se sentiu ofendido ou
invisibilizado, desde já minhas desculpas”, disse.
Após meses de divergências, os
dois países ﬁnalmente fecharam um
acordo para redução em 10% da chamada Tarifa Externa Comum (TEC)
em vários produtos no âmbito do
Mercosul. O governo brasileiro, contudo, defendia corte de 20%.

Thompson.
Ele disse que uma pessoa foi detida
e que a polícia apreendeu o veículo
envolvido. As forças de segurança não
identiﬁcaram outras ameaças.
Um agente atirou contra o veículo
em uma tentativa de parar o veículo,
segundo as autoridades.
Inicialmente, 11 adultos e 12 menores de idade foram levados para
seis hospitais da região, informou o
comandante do corpo de bombeiros,
Steven Howard.
As escolas permanecerão fechadas
nesta segunda-feira e algumas rodovias estão bloqueadas, informou
Thompson, enquanto a investigação
prossegue. O FBI anunciou que está
auxiliando as autoridades locais.

O presidente Joe Biden
foi informado e a Casa
Branca “monitora de
perto a situação em
Wauskesha. Nossos
corações estão com
todos os que foram

“Um veículo SUV

afetados por este

invadiu nossa parada de incidente terrível”, disse
Natal, que estávamos

um funcionário da

realizando no centro da

presidência.

cidade”, aﬁrmou o chefe
de polícia, Dan

Republicano e elogia o legado do
ex-ditador Augusto Pinochet. Um
advogado de 55 anos, ele disse na
campanha que, se Pinochet
posicionando-se como defensor da

Veículo invade desfile e deixa 5 mortos e 40 feridos

As autoridades do Wisconsin, norte
dos Estados Unidos, investigam nesta
segunda-feira as circunstâncias nas
quais um veículo avançou no domingo contra uma multidão que acompanhava um desﬁle de Natal em Waukesha, uma tragédia que deixou cinco
mortos e 40 feridos.
“Podemos conﬁrmar que cinco
pessoas morreram e 40 estão feridas.
Porém, estes números podem mudar
à medida que coletamos mais informações”, aﬁrmou em um comunicado a polícia da cidade de Waukesha
em um comunicado. Uma pessoa foi
detida.
O incidente aconteceu no domingo
pouco depois das 16H30 locais
(19H30 de Brasília), durante o desﬁle
anual de Natal em Waukesha, subúrbio de Milwaukee.

Ex-deputado, Kast é do Partido

estivesse vivo, votaria nele,

EUA

AFP PHOTO

No Chile, com
99,99% das urnas
apuradas, Kast e
Boric farão 2º turno
presidencial

“Entramos em contato com as autoridades estaduais e locais para ofe-

ordem e da família tradicional.

recer o apoio e assistência necessários”, completou.
Gritos ensurdecedores
Angelito Tenorio, que é candidato
ao cargo de tesoureiro do estado do
Wisconsin, estava no desﬁle e contou
ao Milwaukee Journal Sentinel que
“viu um SUV chegar, simpleemente
acelerar e continuar a toda velocidade
ao longo do trajeto da parada”.
“E então ouvimos um estrondo forte e gritos ensurdecedores das pessoas que foram atingidas pelo veículo”,
acrescentou.
“Um de nossos padres está entre os
feridos, assim como vários paroquianos e crianças da escola católica de
Waukesha” declarou a porta-voz da
igreja católica de Milwaukee, Sandra
Peterson
O Journal Sentinel informou que
imagens mostram a caminhonete
avançando em grande velocidade
contra a parada natalina, atrás da
banda de música de uma escola.
“Tudo que ouvi foram gritos e depois pessoas gritavam os nomes de
seus ﬁlhos”, declarou ao canal CNN
Angela O’Boyle, outra testemunha
que mora próxima do local do desﬁle.
O governador do Wisconsin, Tony
Evers, disse que ele e sua esposa estavam “rezando por Waukesha” e por
“todas as crianças, famílias e membros da comunidade afetados por este
ato sem sentido”.
Vários congressistas expressaram
condolências, incluindo os dois senados do estado, a democrata Tammy
Baldwin e o republicano Ron Johnson.
A tragédia aconteceu em uma semana conturbada no estado do Wisconsin, após a absolvição do adolescente Kyle Rittenhouse, que matou a
tiros dois homens durante os protestos contra a violência policial no ano
passado em Kenosha, que ﬁca a 80
quilômetros de Waukesha.

Já Boric, com 35 anos, apareceu no
cenário político como líder
estudantil, em meio a mobilizações
desse grupo em 2011. Atualmente, é
deputado pela Convergencia Social
e defende reformas na previdência,
no sistema educacional e também
na saúde.
O primeiro turno ﬁcou marcado pela derrota das duas coalizões mais ao centro (à esquerda e à direita) que
dominavam há tempos a política do país, com presidências alternadas entre Michelle Bachelet e o atual líder,
Sebastián Piñera.
O presidente atual escapou há alguns dias de um processo de impeachment, após virem a público negócios
de sua família em paraísos ﬁscais e um potencial conﬂito de interesses, enquanto o Chile vive também a redação da nova Constituição, fruto de Assembleia eleita anteriormente para esse ﬁm.

GERAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021.

AVISO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2021. Tomada de preços nº 4/2021. Processo

ADMINISTRATIVO Nº 051/2021. Tomada de preços nº 5/2021. Processo administrativo

administrativo nº 50/2021. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA

nº 51/2021. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA

PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE OLHO D’ÁGUA, LOCALIZADA NO

DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTINHO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE

MUNICÍPIO DE SERRANO DO MARANHÃO/MA. I - Com fulcro no Princípio da Autotutela,

DE

LICITAÇÃO.

TOMADA

DE

PREÇOS

Nº

005/2021.

PROCESSO

SERRANO DO MARANHÃO/MA. I - Com fulcro no Princípio da Autotutela, Súmula nº 473

Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal pelas razões supramencionadas, em

do Supremo Tribunal Federal pelas razões supramencionadas, em decorrência de

decorrência de alteração no projeto para a reforma que influenciará diretamente na

alteração no projeto para a reforma que influenciará diretamente na elaboração da

elaboração da Proposta, pautado pela conveniência e oportunidade, determino a

Proposta, pautado pela conveniência e oportunidade, determino a REVOGAÇÃO do

REVOGAÇÃO do Processo Licitatório de número 50/2021, Modalidade Tomada de Preço

Processo Licitatório de número 51/2021, Modalidade Tomada de Preço número 5/2021.

número 4/2021. II – Publique-se pelos meios adequados para ciência dos interessados.

II – Publique-se pelos meios adequados para ciência dos interessados. Serrano do

Serrano do Maranhão, MA, 11 de novembro de 2021. Ramiro José Saif Campos. Secretário

Maranhão, MA, 11 de novembro de 2021. Ramiro José Saif Campos. Secretário

Municipal de Saúde.

Municipal de Saúde.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021. A Prefeitura Municipal de Coroatá/MA,
através de seu pregoeiro, designado pela Portaria nº 001/2021, torna público para conhecimento dos
interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 040/2020,
Lei Complementar 123/2006, Lei nº 10.024/2019, Decreto Federal 3.555/2002, e da Lei nº 8.666/93 e
suas alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA do tipo MENOR
PREÇO por ITEM, cujo objeto é Contratação De Empresa Para o Fornecimento De Material Lúdico e
Pedagógico em atendimento a Secretaria de Educação do Município De Coroatá-Ma. A realização do
certame está prevista para o dia 07 de Dezembro de 2021, às 08h00min - horário de Brasília. Edital/
Anexos estão à disposição dos interessados no horário das 08:00 às 14:00hs na Comissão Permanente
de Licitação-CPL, para consulta gratuita, podendo ser obtidos através do sites: http://transparencia.
coroata.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce;
http://site.tce.ma.gov.br/index.php/mural-delicitacoes-2 e www.portaldecompraspublicas.com.br, ou mediante pagamento de R$ 50,00 (cinquenta
reais), a ser recolhido através do Documento de Arrecadação Municipal-DAM emitido pela Secretaria
Municipal de Finanças, E-mail.:cplcoroata@gmail.com, Tel.: 3641-1478, Coroatá/MA 19/11/2021, Eldo
de Melo Viana, Secretário municipal de Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2021 – REGISTRO DE PREÇO - O
Município de Formosa da Serra Negra do Maranhão - MA, torna público aos interessados que, com base na Lei
nº 10.520/02 e no Decreto n° 7.892/2013 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores, fará realizar às 14h00min (catorze horas) do dia 07 de dezembro de 2021, licitação na modalidade
Pregão Presencial nº 046/2021 – Registro de Preço, do tipo maior preço por item, tendo por objeto a Registro
de preços para eventual aquisição de materiais de expediente e escritório para o Município de Formosa da Serra
Negra. A presente licitação será realizada na Sala da Comissão Permanente de Licitação no Prédio da Prefeitura
Municipal de Formosa da Serra Negra. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço
da CPL, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas, ou através do e-mail cpl-formosadaserranegra@
hotmail.com, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente, bem como consultados através do SACOP
e portal da transparência deste órgão. Em atendimento as recomendações deste Órgão e da OMS informamos
que a sessão ocorrerá em local aberto e arejado; será estabelecido distanciamento mínimo de 02 metros de cada
participante durante a sessão; será obrigatória a utilização de mascaras, luvas e que cada participante porte seu
frasco de álcool em gel. Os interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, podendo, inclusive, encaminhá-los
via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e horários finais para recebimento dos
mesmos. Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93. Pedidos
de esclarecimentos deverão ser protocolados na CPL ou encaminhados no e-mail informado. Formosa da Serra
Negra - MA, 23 de novembro de 2021. Ricardo Pontes Sales. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA
AVISO DE LICITAÇÃO. CHAMADA PÚBLICA Nº 06/2021. A Prefeitura Municipal de São
José de Ribamar, por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL/CELICC torna público
aos interessados que realizará sessão pública inaugural para entrega dos envelopes às 09:00
(nove) horas do dia 09 de dezembro de 2021 (horário local), no prédio da Biblioteca Pública
Municipal, Chamada Pública para credenciamento nº 06/2021, objetivando a contratação de
entidade da sociedade civil sem fins lucrativos para execução da infraestrutura e logística do
projeto “FEIRINHA SÃO JOSÉ DE RIBAMAR”, visando realizar eventos dominicais com o
intuito de fomentar a agricultura familiar, o artesanato, a cultura, o comércio e o turismo local.
O Edital está à disposição dos interessados na Central de Licitações, Contratos e Convênios CELICC, na Praça da Matriz, nº 142, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08h às 13h e no site http://
www.saojosederibamar.ma.gov.br onde poderá ser consultado e obtido gratuitamente. São José
de Ribamar/MA, 23 de novembro de 2021. Adiel Tavares Ribeiro. Presidente da Comissão
Permanente de Licitação.


03/12/2021 09:00h

Vicente Paulo
Leiloeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2021 – Registro de Preço - O
Município de Formosa da Serra Negra - MA, torna público aos interessados que, com base na Lei nº
10.024/2019, 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 10h00min (dez horas) do dia 07 de dezembro de 2021, licitação na modalidade
Pregão Eletrônico nº 008/2021 – Registro de Preço, do tipo menor preço por item, tendo por objeto
a Futura e eventual Contratação de empresa para aquisição de ambulâncias e veículos tipo PICK-UP
para o Município de Formosa da Serra Negra - MA. A presente licitação será realizada através da
Plataforma LICITANET – www.licitanet.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 Avenida João da Mata, N°
s/n, Centro – Formosa da Serra Negra/MA, de segunda-feira à sexta-feira das 08:00 as 12:00 horas
onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante pagamento de DAM, bem como no
endereço eletrônico www.formosadaserranegra.ma.gov.br e www.licitanet.com.br. Formosa da Serra
Negra/MA, 23 de novembro de 2021. RICARDO PONTES SALES - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2021 – REGISTRO DE PREÇO - O
Município de Formosa da Serra Negra do Maranhão - MA, torna público aos interessados que, com base na
Lei nº 10.520/02 e no Decreto n° 7.892/2013 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores, fará realizar às 16h00min (dezesseis horas) do dia 07 de dezembro de 2021, licitação na
modalidade Pregão Presencial nº 047/2021 – Registro de Preço, do tipo maior preço por item, tendo por objeto
a Registro de preços para eventual aquisição de materiais de limpeza para o Município de Formosa da Serra
Negra. A presente licitação será realizada na Sala da Comissão Permanente de Licitação no Prédio da Prefeitura
Municipal de Formosa da Serra Negra. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço
da CPL, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas, ou através do e-mail cpl-formosadaserranegra@
hotmail.com, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente, bem como consultados através do SACOP
e portal da transparência deste órgão. Em atendimento as recomendações deste Órgão e da OMS informamos
que a sessão ocorrerá em local aberto e arejado; será estabelecido distanciamento mínimo de 02 metros de cada
participante durante a sessão; será obrigatória a utilização de mascaras, luvas e que cada participante porte seu
frasco de álcool em gel. Os interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, podendo, inclusive, encaminhá-los
via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e horários finais para recebimento dos
mesmos. Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93. Pedidos
de esclarecimentos deverão ser protocolados na CPL ou encaminhados no e-mail informado. Formosa da Serra
Negra - MA, 23 de novembro de 2021. Ricardo Pontes Sales. Pregoeiro.

COMUNICAÇÃO/ REQUERIMENTO
SUZANO S/A torna público, que REQUEREU da Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais-SEMA em 28
de setembro de 2021 a Renovação para Uso de Água Superficial situado na Rodovia BR 230, KM 65, S/N, Zona Rural
no Município de Riachão, Estado do Maranhão, para fins de
irrigação, molhamento de estradas, combate a incêndios e
aplicação de defensivos na fazenda Alto da Cruz, conforme
dados constantes no processo n° (189022/2021)
GRANORTE S.A.

TJ-MA



CNPJ 06.049.258/0001-69
NIRE 201300005927

Os Editais completos dos leiloes, inclusive com a lista discriminada de todos os lotes, em cumprimento ao
decreto 21.981/32, encontra-se disponível no endereço www.vipleiloes.com.br e para mais informações ligue:
(11) 3777- 0523


03/12/2021 09:30h


Vicente Paulo
Leiloeiro Oficial

SEGEP

Os Editais completos dos leiloes, inclusive com a lista discriminada de todos os lotes, em cumprimento ao
decreto 21.981/32, encontra-se disponível no endereço www.vipleiloes.com.br e para mais informações ligue:
(11) 3777- 0523


06/12/2021 09:00h

Vicente Paulo
Leiloeiro Oficial

Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
Edital de Convocação
Ficam os senhores acionistas convocados para comparecerem nas Assembleias Gerais Ordinária
e Extraordinária, a serem realizadas às 17:00 horas do dia 30 de novembro de 2021, em segunda
convocação, no escritório social situado na Av. Colares Moreira, n.º 07, Centro Empresarial Vinicius
de Moraes, Salas 1106/1107, Renascença, São Luís – MA, CEP 65071-322, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (1) Tomar as contas dos
Administradores; deliberar sobre as demonstrações financeiras da sociedade, relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.2018; 31.12.2019 e 31.12.2020; (2) Deliberar sobre a destinação do
resultado do exercício e a distribuição de dividendos; (3) Eleger os Membros do Conselho Fiscal;
Em Assembleia Geral Extraordinária: (1) Autorizar contratação de financiamento bancário para
aquisição de equipamentos; (2) Autorizar a Diretoria a alienar bens móveis e imóveis da empresa;
(3) Abertura de filial; (4) Fixar a verba de remuneração da Diretoria e dos membros do Conselho
Fiscal.
Informações Gerais:
1. Documentos à Disposição dos Acionistas: Nos termos da legislação aplicável, as cópias dos
documentos referentes às matérias da ordem do dia se encontram à disposição dos Acionistas na
sede social da Companhia.
2. Participação nas Assembleias Gerais: Os Acionistas deverão comparecer às Assembleias
Gerais munidos dos seguintes documentos: (a) documento de identidade, (b) instrumentos de mandato para representação do Acionista por procurador e/ou documento que prove a legitimidade de
representação.


São Luís – MA, 20 de novembro de 2021.
Os Editais completos dos leiloes, inclusive com a lista discriminada de todos os lotes, em cumprimento ao
decreto 21.981/32, encontra-se disponível no endereço www.vipleiloes.com.br e para mais informações ligue:
(11) 3777- 0523

José Carlos dos Santos Salgueiro
Diretor-Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2021 – Registro
de Preço - O Município de Formosa da Serra Negra - MA, torna público aos interessados
que, com base na Lei nº 10.024/2019, 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei nº
8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 08h00min (oito horas) do dia 07 de dezembro de 2021, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 007/2021 – Registro de Preço,
do tipo menor preço por item, tendo por objeto a Futura e eventual Contratação de empresa
para fornecimento de equipamento permanente hospitalares para o Município de Formosa da
Serra Negra - MA. A presente licitação será realizada através da Plataforma LICITANET –
www.licitanet.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 Avenida João da Mata, N° s/n, Centro
– Formosa da Serra Negra/MA, de segunda-feira à sexta-feira das 08:00 as 12:00 horas onde
poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante pagamento de DAM, bem como no
endereço eletrônico www.formosadaserranegra.ma.gov.br e www.licitanet.com.br. Formosa da
Serra Negra/MA, 23 de novembro de 2021. RICARDO PONTES SALES - Pregoeiro.
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2021 – REGISTRO DE PREÇO - O
Município de Formosa da Serra Negra do Maranhão - MA, torna público aos interessados que, com base na
Lei nº 10.520/02 e no Decreto n° 7.892/2013 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores, fará realizar às 08h00min (oito horas) do dia 08 de dezembro de 2021, licitação na
modalidade Pregão Presencial nº 048/2021 – Registro de Preço, do tipo maior preço por item, tendo por objeto
a Registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios para o Município de Formosa da Serra
Negra. A presente licitação será realizada na Sala da Comissão Permanente de Licitação no Prédio da Prefeitura
Municipal de Formosa da Serra Negra. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço
da CPL, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas, ou através do e-mail cpl-formosadaserranegra@
hotmail.com, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente, bem como consultados através do SACOP
e portal da transparência deste órgão. Em atendimento as recomendações deste Órgão e da OMS informamos
que a sessão ocorrerá em local aberto e arejado; será estabelecido distanciamento mínimo de 02 metros de cada
participante durante a sessão; será obrigatória a utilização de mascaras, luvas e que cada participante porte seu
frasco de álcool em gel. Os interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, podendo, inclusive, encaminhá-los
via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e horários finais para recebimento dos
mesmos. Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93. Pedidos
de esclarecimentos deverão ser protocolados na CPL ou encaminhados no e-mail informado. Formosa da Serra
Negra - MA, 23 de novembro de 2021. Ricardo Pontes Sales. Pregoeiro.

COMUNICAÇÃO/ REQUERIMENTO

SUZANO S/A torna público, que REQUEREU da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais-SEMA em 27 de setembro de 2021 a Renovação
para Uso de Água Superficial situado na Rodovia BR
010, sentido Itinga, KM 40 S/N, vicinal esquerda; Faz.
Flexa Dupla, KM 06, Zona Rural no Município de Itinga
do Maranhão, Estado do Maranhão, para fins de irrigação na fazenda Pingo de Ouro e Guanabara, conforme
dados constantes no processo n° (188548/2021)

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021. A Prefeitura Municipal de Icatu/MA,
através da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que
fará realizar, sob a égide da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Licitação na modalidade Tomada
de Preços, do tipo menor preço global, sob o Regime de empreitada por preço global, objetivando: Contratação de pessoa jurídica especializada para reforma e ampliação da unidade básica de saúde do povoado de salgado na cidade de Icatu - MA, a partir da proposta nº 11523.2260001/21-002. ABERTURA:
15 de dezembro de 2021, às 08h00min (oito horas), Sala de sessões da Comissão de Licitações localizada
na Rua Coronel Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA, sendo presidida pelo Presidente da Comissão
Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos podem ser consultados
gratuitamente no prédio da Prefeitura onde funciona a Comissão Permanente de Licitação ou pelo site
www.icatu.ma.gov.br e ser adquiridos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta
reais) feito exclusivamente através de documento de Arrecadação Municipal (DAM), Rua Coronel Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA, e demais informações no e-mail cplicatulicitacao@gmail.com. Icatu/
MA, 19 de novembro de 2021. Denilson Odilon Fonsêca, Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA MA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N.º 005/2021
A Prefeitura Municipal de Nova Olinda/MA, através da Secretaria Municipal de Educação, CNPJ:
06.080.098/0001-10, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade
Tomada de Preço n.º 005/2021, objetivando a Contratação de empresa de engenharia especializada para
construção de 01 (uma) creche tipo pré-escola na zona rural, povoado Monte Alegre do município de Nova
Olinda do Maranhão – MA, de interesse da Administração Pública Municipal de Nova Olinda do Maranhão,
nos termos da Lei 8.666/93 e demais alterações, a realizar-se no dia 10/12/2021 às 08:30 (oito horas e trinta
minutos). LOCAL DE REALIZAÇÃO: Rua do SESP s/n Centro Nova Olinda MA, onde poderão consultar o
edital e seus anexos gratuitamente, em horário comercial das 08:00h às 12:00hs ou solicitar através do e-mail:
cplnovaolindadomaranhao@outlook.com. Nova Olinda do Maranhão/MA, 18 de novembro de 2021. MARIA
GORETE DA SILVA CARVALHO – Secretaria Municipal de Educação.

COMUNICAÇÃO/ REQUERIMENTO
SUZANO S/A torna público, que REQUEREU da Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais-SEMA em 27
de setembro de 2021 a Renovação para Uso de Água Superficial situado na Rodovia BR 010, sentido Intiga KM 40,
S/N, Vicinal Esquerda; Faz. Flexa Dupla, Km 06, Zona Rural
no Município de Intiga do Maranhão, Estado do Maranhão,
para fins de irrigação, molhamento de estradas, combate a
incêndios e aplicação de defensivos na fazenda Boa Esperança, conforme dados constantes no processo n°
(188570/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA MA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 024/2021 – REPUBLICAÇÃO. A Prefeitura
Municipal de Nova Olinda/MA, através da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, CNPJ:
01.612.625/0001-77, torna público para conhecimento dos interessados que realizará em sessão pública online por meio de recursos de tecnologia da informação - INTERNET através do site www.licitanet.com.br.
Com fundamentação na Lei Federal nº 10.520/02, no Decreto Federal nº 10.024/2019, no Decreto Federal
nº 7.892/2013 e alterações, na Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e
subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame, processo cujo
objeto é o registro de preços visando eventual e futura aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender as
necessidades da administração pública municipal de Nova Olinda do Maranhão. Data da Abertura: 08/12/2021
às 08:30h. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por intermédio de sistema eletrônico,
qual seja www.licitanet.com.br podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cplnovaolindadomaranhao@
outlook.com. E também poderão ser consultados e obtidos gratuitamente na sala da comissão permanente de
licitação da Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Maranhão, localizada na Rua do SESP s/n Centro, Nova
Olinda do Maranhão – MA, 18 de novembro de 2021. ELY SILVA LINHARES – Secretaria Municipal de
Administração e Planejamento.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 017/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA MA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 026/2021 A Prefeitura Municipal de Nova
Olinda/MA, através da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, CNPJ: 01.612.625/0001-77,
torna público para conhecimento dos interessados que realizará em sessão pública on-line por meio de recursos
de tecnologia da informação - INTERNET através do site www.licitanet.com.br. Com fundamentação na Lei
Federal nº 10.520/02, no Decreto Federal nº 10.024/2019, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações,
na Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei
nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame, processo cujo objeto é o registro de
preços visando eventual e futura prestação de serviços de realização e organização de eventos, para atender as
necessidades da administração pública municipal de Nova Olinda do Maranhão. Data da Abertura: 08/12/2021
às 14:00h. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por intermédio de sistema eletrônico,
qual seja www.licitanet.com.br podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cplnovaolindadomaranhao@
outlook.com. E também poderão ser consultados e obtidos gratuitamente na sala da comissão permanente de
licitação da Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Maranhão, localizada na Rua do SESP s/n Centro, Nova
Olinda do Maranhão – MA, 18 de novembro de 2021. ELY SILVA LINHARES – Secretaria Municipal de
Administração e Planejamento.

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da Prefeitura Municipal de Mirador - MA, localizada provisoriamente no Retorno da Rua Professor Francisco Câmara, S/N, antiga pousada da Ana,
Centro - Mirador/MA, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de
Preços de nº. 017/2021 no dia 10/12/2021, 09:00 hrs, horário local, objetivando a contratação
de empresa especializada para EXECUÇÃO DE MICRODRENAGEM, nas ruas da sede do município
de MIRADOR (MA).
O presente Edital estará à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitações da
Prefeitura Municipal de Mirador podendo ainda ser adquiridos GRATUITAMENTE durante os dias
úteis, das 08:00 às 12:00 horas mediante pedido ao e-mail cplmirador2021@gmail.com ou no portal
da transparência do município.
MIRADOR (MA), 19/11/2021
____________________________
Antônio Barros Araújo
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA MA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N.º 006/2021
A Prefeitura Municipal de Nova Olinda/MA, através da Secretaria Municipal de Educação, CNPJ:
06.080.098/0001-10, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade
Tomada de Preço n.º 006/2021, objetivando a Contratação de empresa de engenharia especializada para
construção de 01 (uma) creche tipo pré-escola na sede do município de Nova Olinda do Maranhão – MA,
de interesse da Administração Pública Municipal de Nova Olinda do Maranhão, nos termos da Lei 8.666/93
e demais alterações, a realizar-se no dia 10/12/2021 às 11:00 (onze horas). LOCAL DE REALIZAÇÃO:
Rua do SESP s/n Centro Nova Olinda MA, onde poderão consultar o edital e seus anexos gratuitamente, em
horário comercial das 08:00h às 12:00hs ou solicitar através do e-mail: cplnovaolindadomaranhao@outlook.
com. Nova Olinda do Maranhão/MA, 18 de novembro de 2021. MARIA GORETE DA SILVA CARVALHO
– Secretaria Municipal de Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA MA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N.º 007/2021
A Prefeitura Municipal de Nova Olinda/MA, através da Secretaria Municipal de Administração e
Planejamento, CNPJ: 01.612.625/0001-77, torna público para conhecimento dos interessados que realizará
licitação na modalidade Tomada de Preço n.º 007/2021, objetivando a Contratação de empresa de engenharia
especializada para recuperação de estrada vicinal, de interesse da Administração Pública Municipal de Nova
Olinda do Maranhão, nos termos da Lei 8.666/93 e demais alterações, a realizar-se no dia 15/12/2021 às 08:30
(oito horas e trinta minutos). LOCAL DE REALIZAÇÃO: Rua do SESP s/n Centro Nova Olinda MA, onde
poderão consultar o edital e seus anexos gratuitamente, em horário comercial das 08:00h às 12:00hs ou solicitar
através do e-mail: cplnovaolindadomaranhao@outlook.com. Nova Olinda do Maranhão/MA, 18 de novembro
de 2021. ELY SILVA LINHARES – Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHAS/ MA
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 033/2021/CCL/PMM. Órgão Realizador: O município
de Monção/MA, através da Prefeitura Municipal de Monção/MA, CNPJ: 06.190.243/0001-16, por meio do Pregoeiro
e sua Equipe de Apoio, instituída pela Portaria nº 009/2021, torna público aos interessados que, com base legal: Lei
n° 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.892/2013, Lei Complementar nº 123/2006, Lei
Complementar nº 147/2014, Decreto Municipal nº 017/2020 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e
alterações, que fará Licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, tendo
por objeto registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídicas(s) especializada(s) na prestação
de serviços de manutenção preventiva e corretiva em computadores, rede local, multifuncionais e impressoras com
reposição de peças, visando atender as demandas das Secretarias da Prefeitura Municipal 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 07 de dezembro de 2021 às 08h00min (oito horas). Edital: O edital e seus anexos estão
à disposição dos interessados por meio do endereço eletrônico: www.licitanet.com.br, na sede da Prefeitura na Sala da
Comissão Central de Licitação, situada na Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro, Monção/MA, de segunda a sexta feira
das 08h às 12h mediante apresentação de mídia gravável, no portal da transparência e no mural de licitações do Sacop/
MA onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do
art. 21, §4º da Lei nº 8.666/93. Monção/MA, 19 de novembro de 2021. Kedma Oliveira Nussrala - Secretária Municipal
de Finanças e Planejamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA MA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 027/2021 A Prefeitura Municipal de Nova
Olinda/MA, através da Secretaria Municipal de Educação, CNPJ: 06.080.098/0001-10, torna público para
conhecimento dos interessados que realizará em sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia
da informação - INTERNET através do site www.licitanet.com.br. Com fundamentação na Lei Federal nº
10.520/02, no Decreto Federal nº 10.024/2019, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações, na Lei
Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993
e de outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame, processo cujo objeto é registro de preços para eventual
e futura aquisição de computadores e equipamentos de informática para as escolas da rede municipal de
educação, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Nova Olinda do Maranhão.
Data da Abertura: 09/12/2021 às 08:30h. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por
intermédio de sistema eletrônico, qual seja www.licitanet.com.br podendo ainda ser solicitado através do
e-mail: cplnovaolindadomaranhao@outlook.com. E também poderão ser consultados e obtidos gratuitamente
na sala da comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Maranhão, localizada
na Rua do SESP s/n Centro, Nova Olinda do Maranhão – MA, 18 de novembro de 2021. MARIA GORETE
DA SILVA CARVALHO – Secretaria Municipal de Educação.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.º 12/2021. A Prefeitura
Municipal de Olho D’Água das Cunhas/MA, CNPJ: 06.014.005/0001-50, torna
público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade
Tomada de Preço n.º 12/2021, objetivando a Contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de construção de muros em escolas municipais no município
de Olho D’água das Cunhas, nos termos da Lei 8.666/93 e demais alterações, a
realizar-se no dia 09/12/2021 às 09:00 horas. LOCAL DE REALIZAÇÃO: Rua
João Pessoa nº 56 - Centro Olho D’Água das Cunhas/MA. O edital completo está
a disposição dos interessados nos sites: www.olhodaguadascunhas.ma.gov.br e
SACOP - Sistema de Acompanhamento de Contratações Públicas, Esclarecimentos
adicionais poderão ser obtidos através do e-mail: cplodc@gmail.com. Olho
D’Água das Cunhas/MA, 19 de novembro de 2021. JOEL MEIRELES SILVA
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Thayane Maramaldo
E-mail: maramaldothay@gmail.com

São Luís, terça-feira, 23 de novembro de 2021

Governo participa de
Governo
participa
de
posse do CEE
posse do CEE

Foram empossados os professores Soraia Raquel Alves da Silva e eleito vice-presidente,
o professor Roberto Mauro Rocha, para o biênio 2021-2023
Foram empossados
Soraia Raquel Alves da Silva e eleito vice-presidente,
governador Fláos
vio professores
Dino
participou da posse da nova
o professor
Roberto Mauro Rocha, para o biênio 2021-2023
presidência do Conselho

O
O

Estadual de Educação (CEE)
governador Flávio Dino
nesta segunda-feira (22). Foram emparticipou da posse da nova
possados os professores Soraia Rapresidência do Conselho
quel Alves da Silva – que foi reconduEstadual de Educação (CEE)
zida ao cargo de presidente -, e eleito
nesta segunda-feira (22). Foram emvice-presidente, o professor Roberto
possados os professores Soraia RaMauro Rocha, para o biênio 2021quel Alves da Silva – que foi recondu2023. A cerimônia ocorreu no Palácio
zida ao cargo de presidente -, e eleito
dos Leões e contou com presenças de
vice-presidente, o professor Roberto
secretários de Estado, professores e
Mauro Rocha, para o biênio 2021autoridades ligadas à educação.
2023. A cerimônia ocorreu no Palácio
“O conselho é um espaço impordos Leões e contou com presenças de
tantíssimo para organizarmos as lesecretários de Estado, professores e
gislações e normas da educação, soautoridades ligadas à educação.
bretudo, nesse momento de grande
“O conselho é um espaço impordesaﬁo que é pandemia, podermos
tantíssimo para organizarmos as leresponder, com o Governo do Estado,
gislações e normas da educação, sosobre a necessidade de garantir o dibretudo, nesse momento de grande
reito à educação. Estamos ﬁrmes no
desaﬁo que é pandemia, podermos
propósito desta garantia da educação
responder, com o Governo do Estado,
digna e de qualidade, para que possasobre a necessidade de garantir o dimos dar nossa contribuição no desenreito à educação. Estamos ﬁrmes no
volvimento do Estado a partir da sua
propósito desta garantia da educação
organização educacional”, pontuou a
digna e de qualidade, para que possarepresentante do Governo na solenimos dar nossa contribuição no desendade, Laurinda Pinto.
volvimento do Estado a partir da sua
A presidente empossada, Soraia
organização educacional”, pontuou a
Raquel Alves da Silva, tem trajetória
representante do Governo na solenireconhecida na educação maranhendade, Laurinda Pinto.
se. Graduada em Pedagogia e Mestra
A presidente empossada, Soraia
em Educação pela Universidade FeRaquel Alves da Silva, tem trajetória
deral do Maranhão, é servidora de
reconhecida na educação maranhencarreira da Rede Estadual de Ensino e
se. Graduada em Pedagogia e Mestra
foi vice-presidente do Conselho no biem Educação pela Universidade Feênio 2017-2019. Desde 2018, Soraia
deral do Maranhão, é servidora de
desenvolve a função de Articuladora
do CEE-MA, no programa ProBNCC.

SECRETÁRIOS PROFESSORES E AUTORIDADES LIGADAS À EDUCAÇÃO NA CERIMÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO

“O conselho é um órgão que tem das no âmbito educacional, ﬁscaliza
grandes responsabilidades no siste- instituições e sugere medidas para
SECRETÁRIOS PROFESSORES E AUTORIDADES LIGADAS À EDUCAÇÃO NA CERIMÔNIA
ma estadual. Esse momento, conside- melhorar a qualidade do ensino. O órramos importantíssimo, pois é quan- gão trabalha em conformidade com
“O conselho é um órgão que tem das no âmbito educacional, ﬁscaliza
do nos colocamos, cada vez mais, em as diretrizes e bases nacionais e pela
grandes responsabilidades no siste- instituições e sugere medidas para
prol da atuação por meio desta insti- efetivação das políticas públicas para
ma estadual. Esse momento, conside- melhorar a qualidade do ensino. O órtuição, na perspectiva de construir a a educação e na tomada de decisões
ramos importantíssimo, pois é quan- gão trabalha em conformidade com
educação de qualidade para todos. para o segmento. A atuação do CEE
do nos colocamos, cada vez mais, em as diretrizes e bases nacionais e pela
Uma atuação conjunta com os conse- auxilia a gestão estadual no aperfeiçoprol da atuação por meio desta insti- efetivação das políticas públicas para
lheiros, equipe técnica e servidores da amento das políticas públicas, além
tuição, na perspectiva de construir a a educação e na tomada de decisões
educação”, destacou a presidente do de ser um interlocutor entre a socieeducação de qualidade para todos. para o segmento. A atuação do CEE
dade civil organizada e o Governo.
CEE, Soraia Raquel.
Uma atuação conjunta com os conse- auxilia a gestão estadual no aperfeiçoO Conselho Estadual de Educação
deﬁne normas que devem ser segui-

ﬁ

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR – SAF torna público, que recebeu da
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, em 18/11/2021, a Autorização de
Perfuração nº 0813011/2021, que permite a construção de um poço tubular, o qual possui as
coordenadas geográficas 07º27’36.00”S e 46°02’27.40”W, com validade de 2 anos, situado no Povoado
São Cardoso, s/n, zona rural, município de Balsas, Estado do Maranhão, para fins de abastecimento
público, conforme dados constantes no processo nº 207269/2021.
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO NETO
Ordenador de Despesas

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSLIC
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 100/2021 - SRP
PROCESSO Nº 214581/2021 - SEAP

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021. PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 084/2021. O Município de Serrano do Maranhão, através do
Presidente da Comissão Permanente de Licitação e seus membros, designados pela
Portaria nº 035/2021 de 01/02/2021, publicada no Diário oficial do Município, torna público
para conhecimento dos interessados que no dia 08/12/2021, horário 09:00hs, no endereço
Av das Palmeiras, S/N, Centro, Serrano do Maranhão/MA, fará realizar licitação na
modalidade Tomada de Preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTINHO, LOCALIZADA NO
MUNICÍPIO DE SERRANO DO MARANHÃO/MA, conforme as condições estabelecidas
neste edital e seus anexos. O procedimento licitatório observará as disposições da Lei
Federal nºs 8.666/93, e subsidiariamente, e das Leis Complementares nºs 123/06, 147/14
e 155/16. O Edital estará disponível na sede da Prefeitura Municipal, no endereço físico
supracitado e no portal oficial da Prefeitura Municipal, e também poderá ser solicitado ao
email cpl.serranodomaranhao@gmail.com, mediante recibo de retirada de edital. Os
pedidos
de
esclarecimento
e
impugnações
serão
solicitado
ao
email
cpl.serranodomaranhao@gmail.com. Serrano do Maranhão, MA, 23 de novembro de
2021. Jakson Ribeiro Lobato. Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

COMUNICAÇÃO/ REQUERIMENTO

COMUNICAÇÃO/ REQUERIMENTO

SUZANO S/A torna público, que REQUEREU da Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais-SEMA em 27
de setembro de 2021 a Renovação para Uso de Água Superficial situado na Rodovia BR 010 sentido Itinga, KM 40,
S/N vicinal esquerda; Faz. Flexa Dupla, KM 06, Zona Rural
no Município de Itinga do Maranhão, Estado do Maranhão,
para fins de molhamento de mudas, aplicação de herbicidas,
combate a incêndios na fazenda Sombra da Tarde, conforme
dados constantes no processo n° (188563/2021)

SUZANO S/A torna público, que REQUEREU da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais-SEMA em 25 de agosto de 2021 a Renovação para
Uso de Água Superficial situado na Rodovia MA 266,
sentido Grajaú, margem direita, S/N, Zona Rural no
Município de Porto Franco, Estado do Maranhão, para
fins de irrigação na fazenda Ouro Verde, conforme dados constantes no processo n° (162599/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA
AVISO DE LICITAÇÃO. CHAMADA PÚBLICA Nº 06/2021. A Prefeitura Municipal de São
José de Ribamar, por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL/CELICC torna público
aos interessados que realizará sessão pública inaugural para entrega dos envelopes às 09:00
(nove) horas do dia 09 de dezembro de 2021 (horário local), no prédio da Biblioteca Pública
Municipal, Chamada Pública para credenciamento nº 06/2021, objetivando a contratação de
entidade da sociedade civil sem fins lucrativos para execução da infraestrutura e logística do
projeto “FEIRINHA SÃO JOSÉ DE RIBAMAR”, visando realizar eventos dominicais com o
intuito de fomentar a agricultura familiar, o artesanato, a cultura, o comércio e o turismo local.
O Edital está à disposição dos interessados na Central de Licitações, Contratos e Convênios CELICC, na Praça da Matriz, nº 142, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08h às 13h e no site http://
www.saojosederibamar.ma.gov.br onde poderá ser consultado e obtido gratuitamente. São José
de Ribamar/MA, 23 de novembro de 2021. Adiel Tavares Ribeiro. Presidente da Comissão
Permanente de Licitação.
la-

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, através de sua Comissão Setorial de
Licitação – CSLIC, torna público aos interessados que realizará a licitação em epígrafe NO DIA 9 DE
DEZEMBRO DE 2021, ÀS 14H30, pelo site eletrônico www.comprasnet.gov.br, cujo objeto trata do
registro de preços visando a aquisição de insumos voltados à produção da fábrica de móveis,
instalada no Sistema Penitenciário Maranhense.
O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sites https://www.gov.br/compras/pt-br
e http://seap.ma.gov.br/pregoes-online/, podendo, em caso de problemas nos sites acima, ser
adquirido gratuitamente na CSLIC/SEAP, através dos e-mails: cslicseap@gmail.com ou
cslic@seap.ma.gov.br, durante os dias úteis, das 8h às 12h, e das 14h às 18h.
São Luís/MA, 22 de novembro de 2021
MARIA HILDETE DE JESUS SEIXAS
Pregoeira substituta da CSLIC/SEAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR - SAF
COMUNICAÇÃO
da
e
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o
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AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021, REGISTRO DE
PREÇO Nº 028/2021. O Município de Turilândia (MA), através da Secretaria de Administração
e Finanças, por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, avisa aos interessados que
fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico.
Modo de disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor Preço por Lote, que será regida pela Lei nº
10.520/2002 e Decretos nº 7.892/2013 e nº 10.024/2019, subsidiariamente as disposições da Lei
nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: Registro de Preços para Eventual Contratação de Empresa
para Fornecimento de Material de Limpeza e Utensílios de Cozinha para atender as necessidades
das Secretarias do Município de Turilândia - MA. Data e horário do recebimento das Propostas
e Documentação de Habilitação: até às 08h:59min do dia 07/12/2021. Data e horário do início
da disputa: 09h:00min do dia 07/12/2021. Site para realização do Pregão: www.licitanet.com.
br. Poderão participar da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, que comprovem
possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus
objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas no site do LICITANET, www.turilandia.
ma.gov.br/portal/index.php/portal-da-transparencia, e no Mural de Licitações do TCE-MA.
Dúvidas e esclarecimentos, e-mail: cplturilandia@gmail.com. Turilândia - MA, 22 de novembro
de 2021. Leilson Costa Fonseca - Secretário Municipal de Administração e Finanças.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021, REGISTRO DE
PREÇO Nº 029/2021. O Município de Turilândia (MA), através da Secretaria de Administração
e Finanças, por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, avisa aos interessados que
fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico.
Modo de disputa: Aberto. Tipo de licitação: Maior Desconto (Percentual), que será regida
pela Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019, subsidiariamente as disposições da Lei nº
8.666/93, suas alterações. Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa
para Fornecimento de Combustíveis para atender as necessidades do Município de Turilândia
- MA. Data e horário do recebimento das propostas e Documentação de Habilitação: até
às 14h:29min do dia 07/12/2021. Data e horário do início da disputa: 14h:30min do dia
07/12/2021. Site para realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar da
Licitação todas as empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos
mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores
informações poderão ser obtidas no site do LICITANET, www.turilandia.ma.gov.br/portal/
index.php/portal-da-transparencia, e no Mural de Licitações do TCE-MA. Dúvidas e
esclarecimentos, e-mail: cplturilandia@gmail.com. Turilândia - MA, 22 de novembro de
2021. Leilson Costa Fonseca - Secretário Municipal de Administração e Finanças.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR - SAF
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº036/2021
O Município de Anajatuba/MA, através da Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, por meio da Secretário Municipal
de Administração designado pelo Decreto nº003/2021, torna público que realizará às 09:00h (Nove horas) do dia 03 de
Dezembro de 2021, na plataforma Compras Públicas, no endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.
com.br, Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço global, tendo por objeto a Seleção da proposta
mais vantajosa visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para
prestação de serviços de Publicidade Legal diário de grande circulação no estado do maranhão, no formato impresso
e eletrônica (digital), para atender as necessidades do Município de Anajatuba - MA, conforme disposições previstas no Edital e seus Anexos, regido pela Lei Federal nº10.520/02, Decreto Federal Nº10.024/19, Decreto Municipal
nº022/2021, Decreto Municipal nº023/2021, Lei Complementar 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014,
Lei Complementar 155/2017, subsidiariamente pela Lei nº8.666/93 e suas alterações e demais legislações pertinentes. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitação da
Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, localizada na Rua Benedito Leite, 868, Centro, de 2ª a 6ª feira-feira, no horário
das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados e retirados gratuitamente por mídia digital. Assim como
pelo portal da prefeitura, no endereço eletrônico: www.anajatuba.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo
endereço. Anajatuba - MA, em 17 de Novembro de 2021. LEONARDO MENDES ARAGÃO. Secretário Municipal de
Administração. Decreto nº 003/2021

la-

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR – SAF torna público, que recebeu da
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, em 18/11/2021, a Autorização de
Perfuração nº 0490611/2021, que permite a construção de um poço tubular, o qual possui as
coordenadas geográficas 03º56’14.04”S e 43°17’13.38”W, com validade de 2 anos, situado no Povoado
Tanque, s/n, zona rural, município de Chapadinha, Estado do Maranhão, para fins de abastecimento
público, conforme dados constantes no processo nº 200384/2021.
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO NETO
Ordenador de Despesas

ESTADO DO MARANHÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2021
A Procuradoria-Geral de Justiça comunica que realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma
eletrônica, do tipo MENOR PREÇO, regida pelas Leis Federais nº. 10.520/2002 e nº 8.666/1993, dos Decretos federais nº
10.024/2019, e nº 7.892/2013, dos Atos Regulamentares nº 11/2014 – GPGJ e nº 01/2020 – GPGJ, ambos deste Órgão Ministerial, da Lei Complementar n° 123/2006 e, de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, objetivando o Registro de Preços
para aquisição eventual de Material Permanente – GELADEIRAS, MICRO-ONDAS, TELEVISORES, SUPORTES E
FRAGMENTADORAS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Cuja a abertura da
sessão pública estava marcada para o dia 23 de novembro de 2021, às 10h (dez horas), horário de Brasília-DF, fica marcada nova
data de abertura da sessão para o dia 06 de dezembro de 2021, às 10h (dez horas), horário de Brasília-DF. Obtenção do
Edital e recebimento das Propostas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br. (UASG: 925129). O edital e seus anexos
poderão ser consultados no prédio sede da Procuradoria-Geral de Justiça, situada à Avenida Prof. Carlos Cunha, nº 3261, Calhau,
São Luís, Maranhão. Informações: site: www.mpma.mp.br e nos telefones: (98) 3219-1645 e 3219-1766, das 8h às 13h.
São Luís-MA, 22 de dezembro de 2021.
MARCELO CLAUDIO MENDES PASSOS
Pregoeiro Oficial - CPL/PGJ-MA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 118/2021
AVISO DE LICITAÇÃO
INTERESSADO: Município de São Domingos do Azeitão/MA
OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento e instalação de ares-condicionados, do tipo split, novo, para atender as diversas Secretarias do Município de São Domingos do Azeitão/MA,
conforme quantidades, condições e especificações constantes no Termo de Referência.
• MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE.
• ENVIO DA PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO: Do dia 23/11/2021, às 08h00 min ao dia 06/12//2021 às 08h59min,
Horário de Brasília/DF.
• ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO PÚBLICA: Do dia 23/11/2021 às 9h00min, Horário de Brasília/DF.
• FONTE DE RECURSOS: Sistema de Registro de Preços;
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado na nos seguintes endereços eletrônicos: www.
comprasnet.gov.br, 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 ou pelo telefone (99) 98438-7265.
São Domingos do Azeitão/MA, 22 de novembro de 2021.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR - SAF
COMUNICAÇÃO
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SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR – SAF torna público, que requereu da
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, em 18/11/2021, Outorga de Direito
de Uso de Água de um poço tubular, cujas coordenadas geográficas são: 03º49’33.10” S e Long. 43°56’
53.40” W, situado no Povoado Santa Rita Pimenteira, s/n, zona rural, município de Vargem Grande,
Estado do Maranhão, para fins de abastecimento público, conforme dados constantes no processo nº
225895/2021.
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RAIMUNDO NONATO RIBEIRO NETO
Ordenador de Despesas

Nosso papel tá on,
tá impresso, todo dia
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VIDA

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

oimparcial.com.br

São Luís, terça-feira, 23 de novembro de 2021

PERÍODO CHUVOSO

SÃO LUÍS

Rodoviárioscobram
acordocomempresários

Veja como será o tempo
esta semana na Ilha

A Prefeitura de São Luís foi convidada para participar da reunião, mas não enviou
nenhum representante, deixando inviável um possível acordo entre as partes
ARTHUR EVERTON
Especial para O Imparcial

F

oi realizada uma reunião pela
Procuradoria Regional do Trabalho, na última sexta feira,
entre os Sindicato do Trabalhadores em Transporte Rodoviário
no Estado do Maranhão (STTREMA) e
o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís
(SET), durante a reunião não foi cogitada, por enquanto, a realização de
mais uma greve de rodoviários neste
ano, mas houve cobrança direcionada
aos empresários que não vem cumprido com seus acordos. A reunião foi
conduzida pelo procurador do trabalho Maurel Mamede Selares.

NOS ÚLTIMOS DIAS FORAM REGISTRADAS CHUVAS NA CAPITAL

NO FIM DO MÊS DE OUTUBRO, UMA PARALISAÇÃO GERAL DEIXOU SÃO LUÍS SEM ÔNIBUS

A Prefeitura de São Luís foi convidada para participar da reunião, mas
não enviou nenhum representante,
deixando inviável um possível acordo
entre as partes.
Uma nova reunião, com a presença
da Prefeitura de São Luís, está marca-

da para depois do dia 30 de novembro, o SET diz não ter condições de
atender todas as novas exigências dos
trabalhadores, sem o auxilio da Prefeitura de São Luís.
No mês passado, houve uma greve
de 12 dias dos rodoviários, do dia 20
de outubro a 1° de novembro, sem haver aumento da tarifa da passagem.
Como justiﬁcativa para a paralisação
naquela ocasião, os rodoviários exigiam um reajuste de 13% nos salários,

jornada de trabalho de seis horas, tíquete de alimentação no valor de R$
800, manutenção do plano de saúde e
a concessão do auxílio-creche, para
trabalhadores com ﬁlhos pequenos.
O acordo ﬁrmado naquela ocasião
determinou: reajuste salarial de 5%,
percentual de 6% no tíquete alimentação – que corresponde a R$ 620, não
houve desconto no salário dos rodoviários envolvidos relacionado aos 12
dias de paralisação.

EXAME NACIONAL

O que esperar do 2º dia de prova do Enem 2021

O período chuvoso começa a se aproximar na capital
maranhense. Apesar do ﬁm de semana ter sido de sol e
poucas nuvens, foram registradas pancadas de chuva
rápidas em alguns momentos. Veja abaixo a previsão do
tempo para esta semana na Grande São Luís.
Terça-feira (23)
Já nesta terça, a previsão é de sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca
nebulosidade. A mínima é de 26ºC e a máxima é de 30ºC.
Quarta-feira (24)
Na quarta, a previsão é de sol e aumento de nuvens
pela manhã. Pancadas de chuva pela tarde. Já à noite, o
clima ﬁca aberto. A mínima é de 26ºC e a máxima é de
31ºC.
Quinta-feira (25)
Durante a quinta, a previsão é de sol, com chuva de
manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade. A mínima é de 26ºC e a máxima é de
31ºC.
Sexta-feira (26)
A previsão para a sexta é de sol e aumento de nuvens
pela manhã. Pancadas de chuva pela tarde. Já à noite, o
clima ﬁca aberto. A mínima é de 25ºC e a máxima é de
30ºC.

PRÉ-PANDEMIA

Caixa volta ao horário
de atendimento normal

O ATENDIMENTO AO PÚBLICO ACONTECE ENTRE 10H E 16H

Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) 2021 não terminou no último
domingo (21). O segundo dia de aplicação de prova está marcado para o
próximo domingo, dia 28 de novembro. Os inscritos terão cinco horas para solucionar questões relacionadas à
ciências da natureza e matemática e
suas tecnologias.

Segundo dia de prova; local,
horário e gabarito

Encerrada a aplicação do Enem impresso e digital, o gabarito das provas
objetivas deverá ser divulgado até dia
1º de dezembro, na página oﬁcial do
Instituto Nacional de Estudos e Pes-

quisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep). Já as notas ﬁnais ainda não
têm data deﬁnida.
O local de prova dia 28 do Enem
2021 será o mesmo que do primeiro
dia. E, assim também como ocorreu
no domingo, 21, os portões abrem às
12 horas e fecham às 13 horas (horário
de Brasília).
Como não há redação neste segundo dia, serão 5 horas para responder
às 90 questões e o exame termina às
18h30.

O que cai no segundo dia do
Enem?

Depois de responder as provas de

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e desenvolver uma redação no
primeiro dia do Enem, os candidatos
têm mais uma semana para se preparar para o segundo dia do Enem.
Nessa etapa, a aplicação terá cinco
horas de duração, contadas a partir da
autorização do aplicador para o início
das provas, e os vestibulandos vão
responder 45 questões das seguintes
áreas:
• Ciências da Natureza e suas Tecnologias, compostas pelas disciplinas de
Química, Física e Biologia.
• Matemática e suas Tecnologias,
com questões de matemática.

A partir de hoje, terça-feira (23), as agências da Caixa
Econômica Federal voltam a atender nos horários anteriores à pandemia de covid-19. De acordo com o banco,
isso vai acontecer desde que a legislação municipal não
determine um padrão diferente do estabelecido anteriormente.
Os horários regulares de abertura e fechamento das
unidades variam de acordo com as especiﬁcidades e fusos de cada região. Em grande parte do país, o atendimento ao público acontece entre 10h e 16h. Durante a
pandemia, as agências funcionaram a partir de 8h, em
especial para atender demandas relativas ao pagamento
de benefícios como o auxílio emergencial.
A lista com o horário de funcionamento das unidades
está disponível no site da Caixa, bem como informações
sobre toda a rede de atendimento do banco. “Priorizando a segurança e o bem-estar de clientes e empregados,
o banco vai manter os cuidados necessários para prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão
da covid-19, como a disponibilização de álcool em gel
em todas as unidades”, informou.
A Caixa também disponibiliza aos clientes atendimento remoto e digital por meio do WhatsApp Caixa, no
0800 104 0104, do internet banking e de diversos aplicativos, como Habitação Caixa, DPVAT e Auxílio Brasil.
Por telefone, os clientes contam com a central de
atendimento pelos números 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 104 0104 (para demais regiões).
Para informações sobre benefício sociais PIS, FGTS e
Cartão Social o número é o 0800 726 0207, com atendimento eletrônico 24 horas por dia e atendimento humano de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, e aos sábados, das 10h às 16h.

VIDA

oimparcial.com.br
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VIA POSTAL

REGIÃO NORDESTE

Maranhão lidera
índice de sub-registro

PF, Receita Federal e PC
combatem o tráfico

Dentre os estados do Brasil, o estado fica em sexto, segundo dados do IBGE. O fim do
número de crianças sem a certidão de nascimento foi debatido este final de semana
PATRÍCIA CUNHA

N

o último ﬁnal de semana o
sub-registro no Estado do
Maranhão foi tema do XXVII Congresso Nacional de
Registro Civil (Conarci), evento realizado em São Luís. Também no domingo, o assunto foi explorado no tema da
redação do Exame Nacional do Ensino Médio, “Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no
Brasil”.
Já imaginou uma pessoa sem o registro de nascimento? Ela simplesmente não existe como cidadã porque
além de não integrar o sistema de saúde, educação, com direito a ter acesso
a serviços básicos para sobreviver, ela
é inexistente para o estado, portanto,
invisível. O Maranhão é o sexto do
país com pessoas sem registro de nascimento e líder do ranking no Nordeste com 4,7% da população sem o documento.
O tema de muita importância e
vem sendo debatido e trabalhado no
estado já há algum tempo. Segundo
dados do Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE), em 2017, o
estado alcançava o percentual de
6,4% de pessoas sem registro de nascimento, enquanto o país possuía 2,6%
de sua população sem documento.
Em algumas cidades maranhenses,
esse número chegava a mais de 57%.
Dados mais recentes do Instituto
apontam que o Maranhão possui um
índice de 4,7% de crianças nascidas e
não registradas até o terceiro mês do
ano subsequente, um dos maiores do
Brasil. Nesse mesmo levantamento,
notou-se que a maioria das crianças
nasciam em hospitais.

O MARANHÃO É O SEXTO DO PAÍS COM PESSOAS SEM REGISTRO DE NASCIMENTO
Baseado nesse levantamento, o Ministério da Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos considerou a situação como extrema no estado. No entanto, apesar da posição ocupada, levando-se em considerando as ações
que vêm sendo realizadas desde 2020
na promoção da emissão da certidão
de nascimento e do acesso à documentação básica, a perspectiva é que
o Maranhão avance no combate ao
sub-registro, uma das preocupações
levantadas durante o Conarci.
Na ocasião, o corregedor-geral da
Justiça do Maranhão, desembargador
Paulo Velten, classiﬁcou o trabalho de
erradicação do sub-registro no Estado
como uma luta permanente na promoção da cidadania, destacando,
dentre as ações de estruturação dos
serviços para promover o combate ao
sub-registro, a implantação do Núcleo de Registro Civil, articulação interinstitucional e a manutenção da
atuação em rede; provimento de serventias vagas; aumento da renda mínima para cartórios deﬁcitários; implantação da Semana de Combate ao
Sub-registro; e projeto de lei que trata

da estruturação das unidades interligadas.
A Corregedoria Geral de Justiça do
Maranhão em parceria com os Cartórios de Registro Civil do Estado mantém cerca de 70 unidades interligadas
do Registro Civil nos hospitais e maternidades, o que o deixa entre os
quatro estados com mais postos instalados em maternidades em todo o
país. As mais recentes instaladas nos
hospitais de Lima Campos, Bom Jardim e Miranda do Norte. O serviço garante a emissão da certidão de nascimento, ainda na maternidade, para
crianças recém-nascidas, evitando
que cresçam sem a documentação
básica e sem acesso a serviços públicos essenciais, como os de saúde e de
educação.
A política de implantação das unidades interligadas tem forte apoio do
Governo do Estado do Maranhão, que
no ﬁm de 2020 renovou o convênio
com o Ministério da Mulher, Família e
Direitos Humanos, mantendo a adesão do Estado ao compromisso nacional de erradicação ao sub-registro.

A OPERAÇÃO INTERCEPTOU VÁRIOS OBJETOS COM DROGAS
A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal e a Polícia Civil do Maranhão, deﬂagrou na manhã
desta segunda-feira (22), a Operação “Tracking”, com o
objetivo de reprimir e prevenir o tráﬁco interestadual de
drogas por via postal.
A ﬁscalização de rotina envolve o uso de cães detectores de drogas e moderno sistema de raio-x. Uma vez
apreendido os objetos ilícitos, a investigação buscará
identiﬁcar quem teria remetido e quem seria o destinatário da droga, responsabilizando com isso os envolvidos na prática delituosa.
Durante o ano de 2021 a Polícia Federal interceptou e
apreendeu diversos objetos postais que continham em
seu interior substâncias ilícitas tais como “lança perfume”, LSD, ecstasy e outras drogas sintéticas.
Ações como essa visam inibir que traﬁcantes utilizem
o serviço postal como meio logístico para atividades criminosas. O resultado da operação foi a apreensão de:
• 120 comprimidos de ecstasy
• 20 frascos de lança perfume
• R$ 3 mil em notas falsas
O nome da operação é um termo em inglês que traduzido para o português signiﬁca “monitorando”, fazendo
assim uma alusão às atividades desenvolvidas pela Polícia Federal.

VETUS II

Operação contra
Sem registro de nascimeto, sem existência violência em idosos

A AÇÃO POLICIAL INICIOU NO DIA 15 DE OUTUBRO DESTE ANO

Adotada como prioritária pela Corregedoria do Maranhão, a iniciativa
está inserida na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, objetivo
16.9, que destaca a ação das instituições públicas na garantia de identidade legal para todos.
O objetivo é assegurar o acesso à
documentação para todos e zerar esse
índice. “Nos propusemos a ouvir
aqueles que verdadeiramente conhecem o serviço, mas com a intenção de
entender, considerando todos os argumentos utilizados. Estamos avançando, poderes constituídos, órgãos
públicos e entidades da sociedade civil, muito além da harmonia, mas atuando juntos em prol da cidadania
nesta pauta humanitária. Com esse
trabalho, estamos oportunizando o
registro civil a todos os maranhenses e
garantindo que histórias de vida possam ser recontadas”, ﬁnalizou Paulo
Velten.
O objetivo da ação é atuar junto à
população já mapeada pelo Executivo
municipal e facilitar o acesso ao Re-

gistro Civil de Nascimento e outros
documentos básicos, que garantem o
acesso a diversos direitos.
Segundo informações do Tribunal
de Justiça, o município de Santa Quitéria foi o primeiro do país a erradicar
o sub-registro, por meio de uma campanha realizada pelo Poder Judiciário,
Ministério Público e Centro de Defesa
e Promoção dos Direitos da Cidadania, em maio de 2005, quando 24% da
população não possuía Certidão de
Nascimento e mais de 3.500 pessoas
foram registradas.
O registro civil de nascimento, ou
certidão de nascimento, como é mais
conhecido, é o primeiro documento
obtido por qualquer pessoa e aquele
que torna oﬁcial, para o Estado, a existência do indivíduo. Obtido de forma
gratuita, é considerado o passo inicial
para o exercício pleno da cidadania,
pois somente com o registo civil é
possível ter acesso a outros documentos e serviços públicos, como recebimento das primeiras vacinas e matrícula em creches e escolas.

Números do sub-registro
•
•
•
•
•
•

1º Roraima – 13.920 – 18,30%
2º Amazonas – 79.624 – 9,78%
3º Pará – 143.724 – 9,48%
4º Amapá – 16.590 – 9,42%
5º Acre – 16.864 – 6,33%
6º Maranhão – 119.221 – 4,70%

Nos propusemos a ouvir
aqueles que
verdadeiramente
conhecem o serviço, mas
com a intenção de
entender, considerando
todos os argumentos
utilizados

Com início no dia 15 de outubro, a Polícia Civil do
Maranhão deﬂagrou, em cidades do estado, a Operação
Vetus II, que tinha como objetivo, combater crimes de
violência contra idosos, por meio de ações coordenadas
das forças de segurança do estado e o Ministério Público, especialmente da Delegacia do Idoso.
Na última quinta-feira (18), apontado como o dia “D”
da operação, foram realizadas visitas e veriﬁcação se haviam descumprimentos de medidas protetivas, além de
um balanço dos trabalhos realizados por diversos órgãos envolvidos nesta grande operação de nível nacional coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança
Pública. No Maranhão, os alvos da operação foram as cidades de São Luís, Imperatriz, Santa Inês, Caxias, Itapecuru-Mirim e Codó, tendo como resultado o de 113 vítimas atendidas por meio de denúncias e uma resgatada.
A ação policial contou com a participação de 30 policiais
civis do Maranhão.
Dados contabilizados pela Polícia Civil do Maranhão
até o último dia 18, apontam que foram realizadas 90 visitas e diligências policiais em abrigos, lares, residências
e demais locais de moradia dos idosos. Sendo cumprido
1(um) mandado de busca, 1(um) mandado de prisão e
37 Medidas Protetivas de Urgência (MPU) solicitadas.
No total, uma pessoa foi presa, um auto de prisão em
ﬂagrante lavrado, quatro inquéritos policiais concluídos, quatro inquéritos policiais instaurados e 11 termos
circunstanciado de ocorrências lavrados.
A violência contra o idoso é crime previsto em lei e
pode ter pena de dois meses a um ano de reclusão, além
de multa.
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GRÊMIO X FLAMENGO

SÉRIE B

Sampaio só teve
três vitórias fora

Arrascaeta, BH e Pedro
devem jogar hoje

Tricolor vai enfrentar o Avaí, no último jogo desta temporada, pela Série B. Time
catarinense pode necessitar da vitória para confirmar subida para a divisão de elite
NERES PINTO

O

Sampaio vai fazer sua ultima apresentação nesta Série B do Brasileiro no próximo dia 28 (domingo), diante
do Avaí-SC, em Florianópolis. O time
maranhense, que sofreu para garantir
sua vaga na Segundona do ano que
vem, vai tentar a quarta vitória fora de
casa na competição de 2021. Até aqui,
o Tricolor só conseguiu triunfar diante do Remo-PA, no dia 29 de junho, do
Brasil de Pelotas (2 a 1) em 31 de julho,
e do Vila Nova-GO por 2 a 0, em 7 de
agosto. Foram 18 jogos disputados fora de São Luís, com três vitórias, seis
empates e nove derrotas.
Os números também mostram o
quanto a defesa do Tricolor esteve
mal nesta Série B. Se o ataque chegou
a marcar 40 gols, o setor defensivo
deixou passar a mesma quantidade
de bolas. Por isso, o saldo é zero, por
enquanto. Se o time perder a última
partida, ﬁcará com saldo negativo. Ciel, principal artilheiro da equipe, tem
8 gols, a metade do que marcaram Léo
Gamalho (Coritiba) e Edu (Brusque).
Todo esse panorama se modiﬁcou a
partir do segundo turno, quando a
equipe não ganhou nenhum jogo fora
da capital maranhense e sofreu repetidas derrotas no Castelão. O aspecto
positivo ﬁcou apenas por conta das
vitórias sobre o Botafogo, campeão, e
Vasco da Gama, duas grandes equipes
do futebol do Rio de Janeiro.
Após o jogo contra o Avaí, o Sampaio divulgará a lista dois jogadores
com quem pretende contar na tem-

A PRIMEIRA VITÓRIA FORA DE CASA FOI CONTRA O REMO, NO ESTADO DO PARÁ
porada 2022 e, consequentemente, a
liberação daqueles que não servem
para continuar vestindo a camisa tricolor. Ao mesmo tempo, o presidente
Sérgio Frota terá uma conversa com o
técnico João Brigatti para que este
apresente sua proposta, caso deseje
permanecer no clube desde o início
da temporada. O orçamento para o
começo do próximo ano será marcado por uma folha salarial bem menor,
devido à deﬁciência ﬁnanceira do Estadual. O time, no entanto, será reforçado, visando a disputa da Copa do
Nordeste.

Mudanças

A equipe que vai jogar domingo no
Estádio da Ressacada deverá sofrer algumas alterações. O meia Eloir já foi o
liberado para os treinos e será uma
das opções. Enquanto isso, Nádson
não voltará mais a jogar futebol este

ano, pois é lenta sua recuperação de
uma lesão muscular de grau dois. Os
laterais Watson (direito) e Alyson (esquerdo) deverão ser submetidos a novos exames até amanhã. Eles estão
em tratamento de lesões musculares e
de dores no quadril, respectivamente. A equipe que vai começar jogando
só será deﬁnida em Florianópolis, onde o adversário está solicitando da
prefeitura a liberação de todos os lugares do estádio, a ﬁm dq que possa
ter o apoio de sua grande torcida.
Com o Botafogo fazendo a festa da
conquista antecipada do título da Segundona na vitória por 1 a 0 sobre o
Brasil, em Pelotas-RS, ao mesmo tempo em que o Coritiba já está classiﬁcado, resta a briga pela ocupação das
duas vagas restantes. Na luta estão
Avaí, Guarani, Goiás, CSA e CRB.

PEDRO PASSOU POR UMA ARTROSCOPIA RECENTEMENTE
Depois da vitória sobre o Internacional por 2 a 1, no
último sábado (20), no Beira-Rio, o elenco do Flamengo
realizou um treinamento na tarde do domingo (21) no
CT do Grêmio. Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro participaram de um trabalho com bola junto com os outros
atletas que não iniciaram a partida.
Os titulares contra o Inter ﬁzeram uma atividade regenerativa. O trabalho com bola feito por Pedro junto
com os outros jogadores foi o primeiro desde a artroscopia no joelho direito. Bruno Henrique segue o planejamento para tentar diminuir as dores causadas por uma
tendinite no joelho direito. Já Arrascaeta entrou em
campo nos últimos 15 minutos da partida contra o Inter.
Renato Gaúcho e sua comissão vão decidir se utilizam (e por quantos minutos) estes três atletas na partida contra o Grêmio, nesta terça-feira (23), em Porto Alegre. A preocupação é equilibrar o ritmo de jogo mas minimizar o risco de uma lesão, já que a delegação embarca nesta quarta-feira para o Uruguai, onde no sábado,
dia 27 de novembro, enfrenta o Palmeiras pela ﬁnal da
Libertadores.

PAPÃO DO NORTE

BAYERN DE MUNIQUE

Moto Club terá técnico caseiro

5 atletas se recusam a tomar vacina

Ainda em busca de soluções para o problema ﬁnanceiro que enfrenta neste ﬁm de
ano, o Moto está negociando parcerias
com empresas maranhense, via Lei de Incentivo ao Esporte. O time que reiniciará as
atividades no ano que vem, passará por reformulações. Alguns atletas do atual grupo
serão convidados a continuar, mas a maioria será liberada.
Com a revelação do técnico Marcinho
Guerreiro, de que vai se transferir para o
Paragominas, o Rubro-Negro deverá buscar um novo preparador para o reinício dos
trabalhos em janeiro.
Por enquanto, não foi revelado nenhum
nome em cogitação, mas a tendência é a
opção por um proﬁssional que já conheça
a realidade ﬁnanceira do clube e do nosso
futebol. Marcinho viaja para Paragominas
no próximo dia 28 a ﬁm de se apresentar ao

novo clube.
No departamento de futebol, as conversas para a vinda de Rodrigo Ramos estão
bem adiantadas. Agora, com a eliminação
na Copa do Nordeste, as bases salariais são
mais modestas. Caso sejam concluídas as
tratativas por toda esta semana, Rodrigo
chegará a São Luís logo após o Natal.
Nesta terça-feira, o presidente Yglesio
Moyses deverá ter um encontro com os jogadores no período da tarde no CT Pereira
dos Santos.
Na oportunidade, o dirigente tratará da
questão salarial e fará propostas para a
permanência dos proﬁssionais que e interessam para continuar no próximo ano. O
goleiro João Paulo e o meia Márcio Diogo
são prioridades, mas dependem dos valores a serem apresentados na proposta ﬁnanceira. (N.P)

Nova crise no Bayern de Munique, e das
grandes. De acordo com o jornal “Bild”,
pelo menos cinco jogadores do elenco se
recusam a tomar vacina contra a Covid19. Além do já conhecido caso de Joshua
Kimmich, o periódico também lista Serge
Gnabry, Michael Cuisance, Jamal Musiala
e Eric Maxim Choupo-Moting. Eles estariam dispostos a entrar na Justiça contra o
clube.
Isso porque, segundo apuração do
“Bild”, os jogadores não vacinados que
precisarem passar por isolamento terão
os salários reduzidos. Uma lei aprovada
em novembro do ano passado no estado
da Baviera permite diminuir o salário de
empregados que sejam obrigados a passar por quarentena como consequência
de não estarem vacinados.
Esse é o caso dos cinco jogadores do
Bayern mencionados anteriormente, que
foram isolados depois de entrarem em
contato com um caso positivo entre os
funcionários do clube. Os atletas não concordam com as medidas estabelecidas e
não descartam ir aos tribunais. “No ﬁm
das contas eu sou favorável à vacinação.
Eu já me vacinei e falei sobre isso com o
Serge (Gnabry). Quero contar com eles no
time, são importantes para nós, bons jogadores”, comentou o atacante Leroy Sané, que disse “respeitar a decisão” do colega. A Alemanha debate a possibilidade de

vacinação obrigatória, em meio à nova
onda de Covid-19 no país. A taxa de incidência de casos de coronavírus de sete dias subiu para o ponto mais alto desde que
a pandemia começou pelo 14° dia consecutivo no último domingo, atingindo
372,7 em toda a Alemanha.
No geral, 5,35 milhões de infecções por
coronavírus foram notiﬁcadas na Alemanha desde o início da pandemia, em fevereiro de 2020. O total de mortes está em
99.062.
Apesar da comprovada eﬁcácia dos
imunizantes contra Covid-19, alguns jogadores do Bayern de Munique se recusam a tomar vacina. Isso tem gerado problemas também dentro do vestiário. “Basicamente, eu me divirto mais quando as
coisas caminham suavemente. Mas não
podemos cometer o erro de deixar os assuntos exteriores afetarem o lado esportivo. Esse barulho é parte do Bayern, sempre foi assim. Claro que não estou feliz
com o vazamento de informações internas”, comentou o técnico Julian Nagelsmann, em entrevista coletiva nesta segunda-feira.
O Bayern de Munique enfrenta nesta
terça-feira o Dínamo de Kiev, pela quinta
rodada da fase de grupos da Liga dos
Campeões. Com 100% de aproveitamento
até agora, o time alemão já está classiﬁcado para as oitavas de ﬁnal.

IMPAR

oimparcial.com.br

Thayane Maramaldo
E-mail: maramaldothay@gmail.com
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VI SEMANA IMPERATRIZENSE DE TEATRO

Espetáculos teatrais
seguem nesta semana

Credenciamento para o
carnaval termina hoje

A programação da Mostra conta com apresentações de espetáculos, debates e
encontros reflexivos com artistas e pesquisadores em linguagens e políticas culturais

A Pequena Companhia de Teatro
está realizando desde o dia 19 e vai até
o dia 28 de novembro a VI SEMANA
IMPERATRIZENSE DE TEATRO que,
repetindo o formato do ano passado,
acontece de modo não presencial e
on-line no canal da Companhia de Teatro no YouTube, sempre a partir das
19h.
A programação da Mostra conta
com apresentações de espetáculos,
debates e encontros reﬂexivos com
artistas e pesquisadores em linguagens e políticas culturais.
Foram selecionados, através de
convocatória, 10 trabalhos para compor a programação da Mostra, que
servirão como mapeamento das produções teatrais ocorridas durante o
período de conﬁnamento devido às
normas sanitárias impostas pela pandemia do novo coronavirus.
A cada dois espetáculos apresentados a VI Semana Imperatrizense de

Teatro reúne plateia, elencos e equipes de produção para um debate na
plataforma Zoom, sempre às 20h. O
link está disponível na bio @pequenacompanhiadeteatro no Instagram.
Nesta terça-feira, dia 23, acontece o
espetáculo “Corpo água em corpo
carne”, dirigido e ﬁlmado por Walquiria Almeida, com atuação de Matheus
Henrique. O distanciamento social,
que levou à prática de atividades ao ar
livre e, consequentemente, à uma relação mais junta ao natural, é o ponto
de partida desta performance. Aqui
temos o autorreconhecimento do
performer enquanto próprio elemento de constituição da natureza, numa
relação horizontal de importância. A
partir dessa perspectiva, há a identiﬁcação do seu próprio corpo como
uma forma que também contém elementos como sal, água e movimentos, assim como o mar.
Dia 24, quarta-feira, a programação
seguiu com a performance “Couraça”,
de Leônidas Portela. Uma performance em trânsito que ensaia um retorno
à vida pós-pandemia, expõe o registro
vivo de um corpo após experimentar
o isolamento, o distanciamento, a não
presença.
Na quinta-feira, dia 25, será a vez
do grupo Humanitas de Teatro apresentar “O sorriso do palhaço de
Deus”. Um experimento audiovisual
baseado em texto teatral de Carlos B.
Filho trabalhando a interface entre teatro e cinema. Um ator que só queria
representar um palhaço e ser feliz no
amor. Suas angústias e decepções são
destrinchadas dentro do seu camarim. Diante de um espelho, o Palhaço
de Deus se encontra consigo mesmo e
busca reaver seu sorriso.
Na sexta-feira, dia 26, o grupo Xa-

ma Teatro apresenta o espetáculo “As
Três Fiandeiras”, dirigido por Igor
Nascimento e interpretado por Renata Figueiredo, Gisele Vasconcelos e
Rosa Ewerton.
No dia 27 é a vez do espetáculo
“Cordel na Fogueira” da Santa Ignorância Cia. de Artes. Dirigido por Lauande Aires, o espetáculo conta a história de Seu Menino e Dona.
E para encerrar a programação da
VI SEMANA IMPERATRIZENSE DE
TEATRO dia 28, domingo, o espetáculo musical “Ópera do Malandro” de
Chico Buarque, encenado pelo EnCanto Coletivo Cultural. Dirigido e
adaptado por Leonardo Fernandes, o
musical nos apresenta ao samba de
maior prestígio nas rodas de malandragem do Rio de Janeiro dos anos 40,
onde Max Overseas, um contrabandista esquivo, nunca capturado pela
polícia, pois esta é comandada por
seu parceiro Chaves, que colabora
com seus planos fazendo vista grossa.
ENCONTROS REFLEXIVOS
Os encontros reﬂexivos acontecerão na plataforma “Zoom” sempre às
20h e estarão disponíveis também no
canal da Pequena Companhia de Teatro no Youtube.
A programação completa e detalhada pode ser acompanhada através
das publicações nas páginas da Pequena Companhia de Teatro nas redes sociais Facebook e Instagram.
A realização da VI Semana Imperatrizense de Teatro acontece através de
habilitação e seleção no Edital de Conexão Cultural – Fomento a Projetos,
publicado pela Secretaria de Estado
da Cultura – SECMA, através da Lei Aldir Blanc.
Para mais informações: (98) 981710108 / (98) 98771-7085

ESPETÁCULO

Cia. Carroça de Mamulegos apresenta “Janeiros”
A partir de 23 de novembro, a Cia.
Carroça de Mamulengos leva seu espetáculo Janeiros para 17 cidades nos
estados do Maranhão e Pará, pelas
quais passa a Estrada de Ferro Carajás. Em ininterrupta itinerância há 45
anos, a companhia é formada pela família Gomide – uma trupe teatral que
percorre o país levando a arte popular
brasileira ao público através de apresentações e oﬁcinas em escolas, comunidades, universidaSdes, praças e
teatros. O projeto Janeiros – Cia. Carroça de Mamulengos nos Trilhos da
Vale tem patrocínio do Ministério do
Turismo e do Instituto Cultural Vale.

Com direção de Rodolfo Vaz, Janeiros foi criado durante um período em
que a companhia se ﬁxou em Minas
Gerais, em 2014. A peça é fruto de uma
parceria entre artistas mineiros e a
Carroça de Mamulengos. “A equipe de
criação é toda mineira. Por isso, é uma
peça meio bucólica, barroca. Os ﬁgurinos e cenários trazem essa a ideia
das montanhas e percursos característicos do estado”, diz Maria Gomide,
integrante da Carroça, que assina a
dramaturgia em parceria com
Raysner de Paula.
Em cena, estão quatro irmãos Gomide – Maria, João, Isabel e
Matheus. Entre memórias e sonhos, a
peça conta e canta a trajetória de vida

26/11 – Vitória do Mearim (Comunidade Coque)
Local: Escola Raimundo Bogea
27/11 – Santa Inês (Comunidade
Juçaral do Capistrano)
Local: Ginásio na frente da Escola
Abraão Barros Rodrigues
28/11 – Igarapé do Meio (Comunidade de São Vicente)
Local: Praça próxima à Escola Maria de Lourdes Leitão Carvalho
29/11 – Pindaré Mirim (Comunidade Olho d’água dos Carneiros)
Local: Na frente da Associação Comunitária Nossa Senhora da Conceição
Oﬁcinas
30/11 – Tuﬁlândia (Comunidade
Em cada uma das cidades da turnê,
a companhia fará duas oﬁcinas em es- Bogea)
Local: Quadra em frente à Escola
colas locais, às 10h: “Contação de Histórias – Iniciação no Universo Criativo Municipal Graça Aranha
01/12 – Alto Alegre do Pindaré (Coda Arte de Contar Histórias” e “Oﬁcina
de Palhaçaria – A Arte do Riso na Pa- munidade Auzilândia)
Local: Quadra Poliesportiva Maria
lhaçaria Popular”.
Voltados para estudantes e profes- Flávia ao lado da Escola Graça Artiolle
03/12 – Buruticupu (Centro dos Fasores, os encontros oferecem ferramentas para desenvolver a imagina- rias)
Local: Escola José de Alencar
ção e a criatividade. As oﬁcinas são
04/12 – Bom Jesus das Selvas (Codesdobramentos da escola Carroça de
Mamulengos, que atua no Cariri (CE), munidade Verona)
onde está a sua sede, e também de forLocal: Casa Familiar Rural
ma itinerante atendendo a públicos
05/12 – Cidelândia (Comunidade
de todas as idades, incluindo um cur- de Andirobal)
so de pós-graduação ministrado pela
Local: Campinho de futebol próxicompanhia em parceria com A Casa mo à Unidade Escolar Fé em Deus
Tombada (SP).
06/12 – Vila Nova dos Martírios (Comunidade de Curverlândia)
Local: Escola Municipal de Ensino
Maranhão
23/11 – Bacabeira (Comunidade Fundamental Humberto de Campos
Gamaleira)
07/12 – São Pedro da Água BranLocal: Escola Loureca Castro Oli- ca (Comunidade de Primeiro Cocal)
veira
Local: Escola Município Bandeira
24/11 – Miranda do Norte (Comu- Tribuzi
nidade Campestre)
14/12 – São Luís (Vila Cabral)
Local: Escola Valentim Freire MarLocal: Escola Artur Azevedo
tins
25/11 – Arari (Comunidade Moitas) Horário: 16h. Entrada franca.
Local: Escola José Joaquim Batalha
e arte da família em suas itinerâncias
pelo Brasil. O espetáculo aborda a
passagem do tempo, os desaﬁos de
perseverar e de manter uma companhia de teatro por tantos anos. “É uma
montagem quase biográﬁca, mas lúdica”, diz Maria.
Para evocar essa história, a peça apresenta um homem que plantou
seu sustento por onde passou. Em suas andanças, ele encontrou a mulher
mais velha da Terra, a mãe-coragem
que ousou domar o “Boi Bravo do
Tempo”.

OS FORMULÁRIOS PARA INSCRIÇÕES ESTÃO NO SITE DA SECMA
Artistas, grupos, bandas e manifestações culturais
carnavalescas que perderam o prazo de inscrição para o
credenciamento no edital 14/2021 da Secretaria de Estado da Cultura (Secma) de Atrações Carnavalescas, terão
a oportunidade de fazê-los até 23 de novembro, das 14h
às 17h, na Sala de Credenciamento Cultural, na sede da
Secma.
O edital credenciará grupos e artistas consagrados
pela crítica especializada ou pela opinião pública, para
compor a programação oﬁcial do Pré-Carnaval, Carnaval do Maranhão e demais eventos realizados ou apoiados pela Secma.
Para os proponentes não residentes ou domiciliados
na Região Metropolitana de São Luís serão aceitas inscrições enviadas via Correios, com AR – Aviso de Recebimento – e postadas até o último dia de inscrição, pelo
endereço: Secretaria de Cultura (Avenida dos Holandeses, nº 1803, São Marcos, em São Luís, CEP: 65.077-357).
O Edital de Credenciamento pode ser conferido na
íntegra no site da SECMA.
Um dos grandes diferenciais desse Edital é a possibilidade de contratações ao longo do ano de 2022, conforme necessidade da Administração Pública, dos artistas
que forem credenciados. O que garantirá contratações
mais céleres, devendo o proponente, após habilitado no
credenciamento, apenas levar à Secma as documentações para o pagamento.
Os formulários para inscrições no Credenciamento
estão disponíveis no site da Secretaria e devem ser levados junto às demais documentações, devidamente preenchidos e assinados.
O resultado ﬁnal do certame deverá ser divulgado dia
14 de dezembro, por meio do site oﬁcial da Secretaria, e
os proponentes credenciados estarão, então, disponíveis às contratações ao longo do ano de 2022 conforme a
necessidade da Administração Pública.

LIVE-ACTION

Blade Runner terá
série com 10 episódios

O CINEASTA RIDLEY SCOTT DEU DETALHES SOBRE “ALIEN”
O cineasta Ridley Scott revelou, nesta segunda-feira
(22), que Blade Runner ganhará uma série televisiva em
formato live-action. A produção está sendo planejada
para ter 10 episódios de cerca de uma hora cada. “Nós já
estamos escrevendo o piloto”, revelou Scott em conversa com a BBC. Apesar de não ter revelado uma possível
data de estreia, de acordo com ele, os trabalhos estão
andando rapidamente.
Neste mês de novembro, a franquia ganhou a animação Blade Runner: Black Lotus, que foi produzida em
conjunto pelo Crunchyroll e Adult Swim. O desenho é
ambientado em 2032 e o enredo é uma espécie de
sequência de Black Out 2022, um curta animado que foi
lançado em 2017.
Série Alien
Além de falar pela primeira vez do seriado de Blade
Runner, Scott deu mais detalhes sobre a série de Alien,
que está sendo conduzida pelo showrunner Noah
Hawley. O diretor disse que os trabalhos na produção
também estão andando rápido, que o episódio piloto já
está sendo escrito e que os produtores estão pensando
em uma primeira temporada com cerca de 8 a 10 horas.
John Landgraf, presidente do canal FX, já havia revelado anteriormente que a série baseada no universo
de Alien deve estrear somente em 2023. Esse será o primeiro produto da franquia cuja história será ambientada na Terra.
De acordo com Hawley, inclusive, o seriado não mostrará a protagonista Ellen Ripley (Sigourney Weaver) e
a temática principal do show será a desigualdade.
“Na minha (série), você também verá as pessoas que
os estão enviando (para fazer o trabalho sujo). Então,
você verá o que acontece quando a desigualdade contra
a qual lutamos agora não for resolvida. Se nós, como sociedade, não descobrirmos como apoiar uns aos outros
e distribuir a riqueza, o que acontecerá conosco?”, chegou a dizer em entrevista ao site Vanity Fair em julho.

NEDILSON MACHADO
São Luís, terça-feira, 23 de novembro de 2021

Nedilson Machado

E-mail: nedilsonmachado@gmail.com
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“Sistema de Justiça Militar e Segurança Pública no Estado Democrático de Direito”. O evento será realizado no auditório
da Procuradoria Geral de Justiça, no Calhau,
em São Luís.

NEDILSON MACHADO
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São Luís, terça-feira, 23 de novembro de 2021
São Luís, segunda-feira 22 de novembro de 2021

Responsável: Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com

Impulsionar com Prospera
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O Santander está com inscrições abertas
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com o Prospera, programa de microcrédito
do Banco. As inscrições irão até 14 de dezembro de 2021 e os participantes terão aulas online de gestão de negócios, a partir do
dia 10 de janeiro de 2022.
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Colker, o “CURA” , que está programado para os dias de 10, 11 e 12 de
dezembro, no Teatro Arthur Azevedo,
comemorando os 31 anos da Guilherme Frota Produções. Sucesso.
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Desde o último dia 28 de outubro (seguindo
até 30 de janeiro de 2022), muitas luzes estão
enfeitando a cidade, com apresentações teatrais, musicais, desﬁles e atividades que criam
sensações e emocionam o público, resgatando a
simbologia do Natal.

opera terminais, ferrovias e portos – está com oito oportunidades abertas exclusivamente para
mulheres e pessoas com deﬁciência (PCDs) paVagas
para
mulheres
ra
o Termi
nal de
Porto Franco, no Maranhão. As
vagas são para técnica (o) em eletromecânica
A ti
VLI
com
deda
so(o)
luções
gísme
ticas
que
mul
mo–dal
espa
penhia
cializa
I, elelotro
câni
ca
opemul
ra ter
minais,
fertéc
roni
vias
porem
tosele
– es
táme
com
oi(o)
timo
dal II,
cae(o)
tro
cânito opor
nidal
dades
aber
tastaexmul
clusi
vamen
ra
ca
multitu
mo
I, ele
tricis
timo
dal te
I epa
elemu
lhe
e ti
pes
so
as II.
com
ência
(PCDs)
tri
cis
tares
mul
mo
dal
Pade
ra ﬁ
secican
dida
tar às pavara o éTer
mi
de Por
to Fran
co, no
Ma
raou
nhão.
gas
pre
cinal
so ter
forma
ção em
elétri
ca
curAs
so
téc
nicosão
empa
eleratro
me
ca in
dusele
tritro
al. mecânica
vagas
téc
nicâ
cani(o)
em
multimodal especializada (o) I, eletromecânica
(o) multimodal II, técnica (o) em eletromecânica multimodal I, eletricista multimodal I e eletricista multimodal II. Para se candidatar às vagas é preciso ter formação em elétrica ou curso
técnico em eletromecânica industrial.
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