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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 fi-
lhas para ameaçar a mulher após ela ter pedido 
divórcio. 

Brasil visto de monóculo 
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Em visita a O Imparcial 
Kaio Saraiva fala dos projetos 

para gestão da OAB-MA
 PÁGINA 9

Rodoviários cobram de 
empresários cumprimento 

de acordo do transporte

SERÁ QUE VAI CHOVER?  Veja como será o tempo esta semana na  Ilha
PÁGINA 8

Sampaio só 
teve três 

vitórias fora

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

Já imaginou uma pessoa sem o registro de nascimento? Ela simplesmente não existe como cidadã porque além de não integrar o sistema de saúde, educa-
ção, 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

Em reunião entre os Sindicato do Trabalhadores em Transporte Ro-
doviário no Estado do Maranhão (STTREMA) e o Sindicato das Em-
presas de Transportes de Passageiros de São Luís (SET),  houve co-
brança 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

 

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

Blade Runner
terá série com 
10 episódios

PÁGINA 11
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Ao todo, 26 investigadores vão colocar em prática 29 planos de ataque aos
equipamentos e sistemas

ELEIÇÕES 2022

TSE abre sexto teste de
segurança das urnas

O
Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral 
(TSE) abriu, nes ta se gun da-
fei ra (22/11), o sex to tes te de 
se gu ran ça das ur nas ele trô- 

ni cas. Ao to do, 26 in ves ti ga do res vão 
co lo car em prá ti ca 29 pla nos de ata- 
que aos equi pa men tos e sis te mas pa- 
ra ava li ar a se gu ran ça das má qui nas. 
Se gun do o TSE, es se nú me ro de ins- 
cri tos é o mai or já re gis tra do.

A fa se de tes tes é o se gun do mo- 
men to do pro ces so elei to ral. O pri- 
mei ro é a aber tu ra do có di go-fon te. O 
mi nis tro Luís Ro ber to Bar ro so, pre si- 
den te do TSE, res sal ta a im por tân cia 
do aper fei ço a men to. “Es ta mos em 
bus ca de fa lhas e aper fei ço a men to. O 
TPS é o mo men to em que a so ci e da de 
co la bo ra com a se gu ran ça das ur nas 
pa ra in di car for mas de cor re ção. Ele 
ocor re des de 2009, e traz gran de con- 
tri bui ção”, afir mou na ce rimô nia de 
aber tu ra.

O TSE co lo cou à dis po si ção dos 
par ti ci pan tes com pu ta do res, ur nas, 
im pres so ras, fer ra men tas e in su mos 
no ter cei ro an dar do edi fí cio-se de da 
Cor te Elei to ral, em Bra sí lia. A eta pa 
de ve du rar até a pró xi ma sex ta-fei ra 
(26/11). O ob je ti vo é cor ri gir, an tes 
das elei ções de 2022, even tu ais vul ne- 
ra bi li da des dos softwa res e hardwa res 
que ve nham a ser iden ti fi ca das pe los 
par ti ci pan tes do even to.

Pa ra Bar ro so, é uma par ce ria pa ra 
me lho rar o sis te ma elei to ral. “Apri mo- 
rar os sis te mas me di an te ata ques de 
pes so as fí si cas, hac kers do bem, que 
quei ram ten tar vul ne rar as di fe ren tes 
ca ma das do sis te ma. Es sas pes so as

An te ci pa ção

A FASE DE TESTES É O SEGUNDO MOMENTO DO PROCESSO ELEITORAL

es tão nos aju dan do a me lho rar o sis- 
te ma”, res sal tou.

O Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral 
(TSE) de ci diu an te ci par a aber tu ra de 
có di gos das ur nas ele trô ni cas ao pú- 
bli co. O pro ce di men to es ta va pre vis to 
pa ra abril de 2022. No en tan to, o Ple- 
ná rio do TSE apro vou, por una ni mi- 
da de, a mi nu ta pro pos ta pe lo mi nis- 
tro Luís Ro ber to Bar ro so co mo for ma 
de dar mais tem po às en ti da des in te- 
res sa das pa ra ins pe ci o nar o sis te ma.

O có di go-fon te é um con jun to de li- 
nhas de pro gra ma ção de um soft ware, 
com as ins tru ções pa ra que ele fun ci- 

o ne. Com a apro va ção, a aber tu ra 
ocor re rá no pró xi mo dia 4 de ou tu bro, 
a me nos de um ano das elei ções.

As ur nas ele trô ni cas são al vos do 
pre si den te da Re pú bli ca, Jair Bol so na-
ro — que ata ca fer vo ro sa men te o sis- 
te ma de vo ta ção bra si lei ro. O pró prio 
man da tá rio res pon de um inqué ri to 
no TSE que in ves ti ga a dis se mi na ção 
de fa ke news. O pe di do é ba se a do nos 
cons tan tes acu sa ções, sem pro vas, 
fei tas por Bol so na ro às má qui nas e ao 
sis te ma elei to ral do país. O pre si den te 
sus ten ta que as elei ções de 2018 fo- 
ram frau da das e que a cha pa de le te ria 
si do elei ta em pri mei ro tur no.

EDUCAÇÃO

Ex-ministros dizem que futuro do Enem está ameaçado

DUAS SEMANAS ATRÁS, 37 SERVIDORES PEDIRAM DEMISSÃO ALEGANDO INTERFERÊNCIA DO GOVERNO NO CONTEÚDO DAS PROVAS

Em car ta aber ta, ex-mi nis tros da
Edu ca ção cri ti ca ram a ges tão do Ins ti- 
tu to Na ci o nal de Es tu dos e Pes qui sas
Edu ca ci o nais Aní sio Tei xei ra (Inep) e
afir ma ram que o Enem es tá sob ame- 
a ça. Eles apon tam que a ins ti tui ção
vi ve uma cri se agu da e rei te ra ram pre- 
o cu pa ção em re la ção ao fu tu ro do
exa me.

O Enem 2021 tem si do al vo de crí ti- 
cas e des con fi an ças por par te de par- 
la men ta res e ins ti tui ções. A de ban da- 
da co le ti va de ser vi do res do Inep —
fo ram 37 pe di dos de exo ne ra ção em
pro tes to con tra o pre si den te do ór gão,
Da ni lo Du pas — ge rou um cli ma de
in se gu ran ça em edu ca do res e alu nos
a res pei to da re a li za ção do exa me.

“Nos qua se 85 anos de

exis tên cia ja mais vi mos

na ins ti tui ção uma cri se

tão pro fun da, ain da

mais às por tas da

re a li za ção do mais

im por tan te ins tru men to

de aces so ao en si no

su pe ri or, que é o Exa me

Na ci o nal do En si no

Mé dio (Enem)”, diz um

tre cho do do cu men to.

A car ta as si na da pe los ex-mi nis tros
da Edu ca ção Tar so Gen ro; Fer nan do
Had dad; Aloi zio Mer ca dan te; Re na to
Ja ni ne Ri bei ro; Men don ça Fi lho; e
Ros si e li So a res. “La men ta mos to mar
co nhe ci men to de re la tos de as sé dio e
in ter fe rên cia po lí ti ca vei cu la dos na
mí dia, de cor ren tes da atu a ção do
quin to pre si den te do Ins ti tu to nos úl- 
ti mos três anos e sua equi pe”.

“Di an te do ex pos to, de fen de mos a
ado ção de me di das de fi ni ti vas e es- 
tru tu ran tes pa ra so lu ci o nar os pro- 
ble mas crô ni cos en fren ta dos pe la Au- 
tar quia nes ta ges tão e a gra ve cri se do
mo men to atu al”, fi na li za ram os ex-
mi nis tros.

Edu ar do Lei te quer vo ta ção con cluí da em até 48 ho ras

FALHAS NO APLICATIVO DE VOTAÇÃO

PSDB decide adiar
conclusão das prévias

O APLICATIVO ESTÁ COM PROBLEMAS DESDE DOMINGO

Após di ver sas fa lhas no apli ca ti vo de vo ta ção das pré- 
vi as do PSDB, o par ti do anun ci ou, na noi te do do min go
(21), que o pro ces so se rá con cluí do em no va da ta a ser
de fi ni da. A Exe cu ti va Na ci o nal es ta va reu ni da com os
can di da tos João Do ria, Edu ar do Lei te e Arthur Vir gí lio
des de às 15h. A reu nião te ve fim lo go an tes das 18h,
quan do es ta va pre vis ta uma co le ti va de im pren sa.

Uma das pos si bi li da des é re a li zar a vo ta ção on li ne
du ran te a se ma na. Ou tra op ção é pror ro gar o pra zo por
48 ho ras. O adi a men to da es co lha do re pre sen tan te do
par ti do nas elei ções de 2022 pa ra Pre si den te ocor re após
um dia cheio de fa lhas na vo ta ção on li ne.

O apli ca ti vo Pré vi as PSDB es tá com pro ble mas des de
do min go, quan do fi li a dos co me ça ram a re por tar que
não es ta vam con se guin do com ple tar o pro ces so de ve ri- 
fi ca ção de iden ti da de pa ra re gis trar o vo to. Pa ra vo tar
por meio do apli ca ti vo, é pre ci so con fir mar a iden ti da de
in for man do o tí tu lo de elei tor e atra vés de uma fo to pa ra
re co nhe ci men to fa ci al. Usuá ri os re la ta ram pro ble mas
tan to na bus ca pe lo tí tu lo de elei tor quan to na ve ri fi ca- 
ção fa ci al.

O go ver na dor do Rio Gran de do Sul, Edu ar do Lei te
(PSDB), de fen deu nes te do min go (21/11), que a vo ta ção
das pré vi as pre si den ci ais do PSDB se ja re to ma da e con- 
cluí da em até 48 ho ras. Mas ele ava lia que is so te rá de ser
fei to com se gu ran ça e com a ga ran tia de que as pes so as
con se gui rão vo tar.

Ele de fen deu que, já que, pe lo edi tal das pré vi as, a
elei ção aca ba nes te do min go e con si de ran do que a co- 
or de na ção das pré vi as já foi dis sol vi da, a pri o ri da de, se- 
gun do Lei te, é que o pro ces so se ja tra ta do com a mai or
ce le ri da de pos sí vel.

MUDANÇAS

Decreto presidencial aprova
novo estatuto do IBGE

O ATO ESTÁ PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Nes ta se gun da-fei ra (22/11), o pre si den te da Re pú bli- 
ca, Jair Bol so na ro, edi tou De cre to que apro va o no vo Es- 
ta tu to do Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra fia e Es ta tís ti ca
(IB GE). O ato es tá pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União.

Em no ta, a Se cre ta ria Ge ral da

Pre si dên cia da Re pú bli ca diz que o

De cre to ade qua o es ta tu to à Lei

bá si ca dos ór gãos da Pre si dên cia e

dos mi nis té ri os.

“A me di da é im por tan te pa ra pro mo ver a ade qua ção
do Es ta tu to do IB GE à or ga ni za ção bá si ca atu al dos ór- 
gãos da Pre si dên cia da Re pú bli ca e dos Mi nis té ri os, es- 
ta be le ci da pe la Lei 13.844, de 2019, pro mo ver re a lo ca- 
ções in ter nas de car gos em co mis são e fun ções de con fi- 
an ça, e pa ra re ma ne jar car gos e fun ções de con fi an ça
pa ra me lhor or ga ni za ção dos pro ces sos de tra ba lho do
IB GE”, diz a Se cre ta ria Ge ral.

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

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

ELEIÇÕES 2022

“Por uma OAB/MA
apartidária”, diz Saraiva
SAMARTONY MARTINS

C
om a mis são de fa zer uma 
ges tão ba se a da na va lo ri za- 
ção da ad vo ca cia ma ra nhen- 
se, ten do a  ca pa ci ta ção e 

con di ções se gu ras e con for tá veis de 
tra ba lho pa ra que a clas se pos sa exer- 
cer me lhor o seu ofí cio co mo li nha de 
fren te, o ad vo ga do Kaio Sa rai va, pre- 
ten de mar car a sua ges tão co mo pre- 
si den te elei to da OAB/MA pa ra o tri ê- 
nio 2022/2024.

Que a sua elei ção é a re a li za ção de 
um  gran de so nho que lhe per mi ti rá 
con tri buir com a ad vo ca cia ma ra- 
nhen se e de mais de 4.384  ad vo ga dos 
que acre di ta ram nas pro pos tas de su- 
as cha pa. E que fa rá uma ges tão pa ra 
to da ad vo ca cia do es ta do.  “Ti ve mos a 
opor tu ni da de de no ini cio do ano, le- 
var ao Con se lho Fe de ral a pro po si ção 
de re a li zar mos no es ta do do Ma ra- 
nhão, as elei ções on li ne. E es se pro je- 
to foi re a li za do pe lo Con se lho Fe de ral 
no qual o Ma ra nhão e ou tros qua tro 
es ta dos, Dis tri to Fe de ral, Pa ra ná, San- 
ta Ca ta ri na e Rio Gran de do Sul. Ca da 
es ta do te ve a opor tu ni da de de mar car 
a sua elei ção E aqui o Con se lho Es ta- 
du al da OAB/MA re a li zou as elei ções 
pa ra o úl ti mo dia 16 de no vem bro. 
Nós fo mos pi o nei ros no país a re a li zar 
no Sis te ma OAB as elei ções on li ne. Fi- 
quei mui to fe liz por que é um gran de 
avan ço na ad vo ca cia. E is so mos tra 
mais uma vez que o Ma ra nhão tem 
uma OAB mo der na e que bus ca aten- 
der a ca da ad vo ga do do nos so es ta do, 
que é de uma imen sa ex ten são ter ri to- 
ri al.. Ti ve mos a me nor abs ten ção da

KAIO SARAIVA FOI ELEITO COMO PRESIDENTE DA OAB/MA PARA O TRIÊNIO 2022/2024

his tó ria com pou co mais de 14%”, 
afir mou Kaio Sa rai va, que foi re ce bi do 
pe lo di re tor pre si den te de O Im par ci al 
Pe dro Frei re.

Ques ti o na do so bre de que for ma a 
OAB/MA atu a rá du ran te as elei ções 
de 2022, Kaio Sa ri a va foi ca te gó ri co. 
“En ten do que a OAB/MA tem que ter 
sem pre um po si ci o na men to apar ti- 
dá rio. A ins ti tui ção tem que ser in de- 
pen den te. Não de ve se en vol ver em 
um pro ces so elei to ral, to man do par ti- 
do por A, B ou C. Não que a nos sa ins- 
ti tui ção não de va fa zer re la ci o na men- 

to o mí ni mo ins ti tu ci o nal por que is so 
é na tu ral e is to de ve ser fei to de for ma 
im par ci al em prol da ad vo ca cia e da 
so ci e da de. Mas o po si ci o na men to da 
OAB se rá de par ti ci par de um pro ces- 
so de for ma de mo crá ti ca e im par ci al 
sem ado tar um po si ci o na men to po lí- 
ti co par ti dá rio. Pois en ten do que re ti-
ra a le gi ti mi da de da ins ti tui ção quan- 
do é ne ces sá rio lu tar em prol da so ci e-
da de e da nos sa ad vo ca cia”, res sal tou 
Kaio Sa rai va que na ges tão pas sa da 
exer ceu a fun ção de te sou rei ro da ins- 
ti tui ção.

Defesa de prerrogativas como prioridade

ELEITOS DA OAB RECEBIDOS POR  PEDRO FREIRE DIRETOR/PRESIDENTE DE O IMPARCIAL  E  RAIMUNDO BORGES DIRETOR DE REDAÇÃO

So bre ter si do elei to em uma vo ta- 
ção que foi bas tan te equi li bra da, uma
vez que a ou tra cha pa en ca be ça da pe- 
lo ad vo ga do Di e go Sá, ob te ve  43,76%
dos vo tos, Kaio Sa rai va fez ques tão de
res sal tar, que co mo pre si den te elei to
da OAB/MA fa rá uma ges tão vol ta da
pa ra to da a clas se, sem dis tin ção de
te rem fei to ou tra es co lha du ran te a
vo ta ção. “Sem dú vi da ne nhu ma vou
fa zer uma ges tão vol ta da pa ra to da
ad vo ca cia. Com pre en der que ao to- 
mar pos se, o re pre sen tan te da ins ti- 
tui ção ci vil de mai or cre di bi li da de do
país, nós não re pre sen ta mos uma
par ce la da de mo cra cia, mas a nos sa
ins ti tui ção e os 19 mil ad vo ga dos que
ho je atu am em nos so es ta do. Nós fa- 
re mos uma ges tão vol ta da pa ra to dos
os ad vo ga dos  e ad vo ga das, e aqui de
uma for ma mui to es pe ci al , con vo car
meu co le gas da ad vo ca cia que acre di- 
ta ram no pro je to da cha pa 4, aque les
que re sol ve ram acre di tar em ou tra
op ção du ran te o pe río do elei to ral que

ago ra va mos vir jun tos pa ra cons truir
uma de mo cra cia me lhor pa ra to dos
nós. Va mos fa zer uma ges tão uni da,
uma cons tru ção de uma ad vo ca cia
ca da vez me lhor no es ta do.

So bre o seu mai or de sa fio co mo
pre si den te elei to da ins ti tui ção, Kaio
Sa rai va, se rá a de fe sa de pror ro ga ti va
da ad vo ca cia pa ra um me lhor exer cí- 
cio da pro fis são. O pre si den te elei to
afir mou que a ins ti tui ção vai con ti nu- 
ar atu an do no en fren ta men to des sa
pan de mia com a re to ma da dos ad vo- 
ga dos ao mer ca do de tra ba lho e o in- 
gres so da jo vem ad vo ca cia com ca pa- 
ci ta ção ade qua da, em es pa ços de tra- 
ba lho pa ra po der aten der seus cli en- 
tes. “Va mos in ves tir na de fe sa de prer- 
ro ga ti vas da ad vo ca cia ma ra nhen se.
Quan do o ad vo ga do tem uma de fe sa
de prer ro ga ti vas atu an te, ga ran tin do
o seu o exer cí cio pro fis si o nal in de- 
pen den te atu an te com al ti vez. Tu do
is so a gen te con tri bui não só com a
ad vo ca cia co mo tam bém pa ra a so ci- 

e da de ma ra nhen se. Sem du vi da ne- 
nhu ma a de fe sa de prer ro ga ti vas se rá
a me ni na dos olhos de nos sa ges tão.
Nós des cen tra li za re mos o sis te ma de
prer ro ga ti vas; ins ta la re mos o SOS
mo ro si da de, por meio das quais os
nos sos co le gas po de rão fa zer re cla-
ma ções so bre os pro ces sos que es tão
pa ra li sa dos há mui to tem po, que es- 
tão pen den te por ex pe di ção de al va rá
pa ra que a gen te pos sa re a li zar um
diá lo go com a co mu ni da de ju di ci o nal
e co brar o an da men to da que le pro- 
ces so. Ca so não se ja da do o an da men- 
to nós to ma re mos as me di das ne ces-
sá ri as pa ra que as re cla ma ções a cor- 
re ge do ria, ou vi do ria e ao CNJ, tu do is- 
so sem pre com mui to diá lo go e de for- 
ma res pei to sa, de for ma ins ti tu ci o nal
e im par ci al”, afir mou Kaio Sa rai va
que es te ve na se de de O Im par ci al 
acom pa nha do por  Ta ti a na Cos ta (vi- 
ce-pre si den te), Ma ri a na Ber re do (di-
re to ra-te sou rei ra) e Van dir Be zer ra Jr
(se cre tá rio-ge ral ad jun to)
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Avan ço pe la di rei ta

Sa bem tu do (1)

Sa bem tu do (2)

O Bra sil foi a de mo cra cia que mais atri bu -
tos em de clí nio em 2020

No vá cuo

Mon ta nha de di nhei ro

Bra sil vis to de
mo nó cu lo

No tour que fez pe lo Ori en te Mé dio, pre si den te Jair Bol so na ro
en con trou com qua tro di ta do res, acom pa nha dos dos fi lhos Edu- 
ar do e Flá vio, e da pri mei ra-da ma Mi chel le Bol so na ro. Em Du bai,
o pre si den te es te ve com o Sheik Moham med Bin Rashid Al Mak- 
toum, um lí der au to ri tá rio no país e que en co men dou o se ques tro
de su as du as fi lhas pa ra ame a çar a mu lher após ela ter pe di do di- 
vór cio. Se gun do ana lis tas do ce ná rio in ter na ci o nal, o pre si den te
Bra si lei ro não co lheu gran des ne gó ci os, nem atraiu in ves ti men- 
tos pa ra o Bra sil da que la re gião mo vi da à di nhei ra ma do pe tró leo.
Em Abu Dha bi, Bol so na ro foi re ce bi do o prín ci pe Moha med bin
Zayed, tam bém di ta dor dos Emi ra dos Ára bes, que nun ca foi elei to
e cu ja di ta du ra es tá em pa ta mar si mi lar a Cu ba e Ve ne zu e la no
ran king da Eco no mist Democracy In dex. Mas o fi lho Ze ro três
Edu ar do, que co mo o país, tan to abo mi na os re gi mes de Cu ba e
Ve ne zu e la, Bol so na ro e o prín ci pe pa re ci am “ve lhos ami gos” no
en con tro no dia 15. No Bah rein, on de inau gu rou a em bai xa da
bra si lei ra, Bol so na ro não pou pou elo gi os ao mo nar ca ab so lu tis ta
Ha mad bin Isa Al Kha li fa. A fa mí lia Al Kha li fa con tro la o país há
mais de 40 anos de for ma di ta to ri al, de ter mi nan do quem ocu pa o
car go de pre mi er e mi nis tros. Na sua úl ti ma pa ra da do tour bol so- 
na ris ta nas ará bi as , no Ca tar, o pre si den te en con trou o Emir do
país, o Sheik Ta mim bin Ha mad Al Tha ni, di ta dor do no do ti me de
fu te bol Pa ris Saint Ger man, e que con tro la uma na ção que des res- 
pei ta os di rei tos hu ma nos e res trin ge di rei tos de mu lhe res e gru- 
pos da ad ver si da de se xu al. Mas o pre si den te bra si lei ro con si de- 
rou al ta men te po si ti va a vi a gem, que se gun do ele, foi cus te a da
pe los di ta do res an fi triões. Ao mes mo tem po em que anun ci ou
pos si bi li da de de in ves ti men tos no Bra sil e a for ma li za ção de acor- 
do bi la te rais – sem des cre vê-los quais. De qual quer for ma, a
Amazô nia, que Bol so na ro dis se es tar in tac ta co mo era em 1.500,
es tá no cen tro do mun do cli má ti co.

En quan to Bol so na ro era bem re ce bi do no mun do ára be, o ex-
pre si den te Lu la per cor ria a Eu ro pa, on de dis cur sou no Par la men- 
to Eu ro peu, foi re ce bi do na Fran ça co mo che fe de Es ta do, e ho me- 
na ge a do com o ti tu lo ho no rá rio de Pa ris. Bol so na ro não ape nas
cri ti cou o pe tis ta pe la re cep ti vi da de na Eu ro pa, quan to cha mou
de “ma lu co” o par la men to Eu ro peu por aplau dir de pé o dis cur so
do ex-pre si den te pe tis ta. Se ja co mo for, os dois prin ci pais ad ver- 
sá ri os da dis pu ta pre si den ci al de 2022, mos tra ram o Bra sil de dois
for ma tos po lí ti cos e dois mun dos em que a de mo cra cia vem se re- 
ge ne ran do for te men te na Eu ro pa e o ab so lu tis mo vi ve ilha do em
meio à glo ba li za ção pla ne tá ria.

O de pu ta do Jo si mar do Ma ra nhão zi nho an da tão ani ma do
com a pos si bi li da de de con cor rer pe lo PL ao go ver no do Ma ra- 
nhão que já até ne go cia com o PTB uma ali an ça pe la qual o par ti- 
do de Ro ber to Jef fer son in di que o vi ce – A de pu ta da Mi cal Da mas- 
ce no.

Tra ba lham nas som bras da pré-can di da tu ra Car los Bran dão
(PSDB) ao go ver no do Ma ra nhão du as fi gu ras ex perts em sar neís- 
mo e em di nis mo: Jo sé Rei nal do Ta va res e Luís Fer nan do Sil va. Os
dois ti ve ram pro fun das re la ções com os dois gru pos que se di gla- 
di am no Ma ra nhão.

Luís Fer nan do foi elei to du as ve zes pre fei to de São Jo sé de Ri- 
ba mar e de pois que re nun ci ou nas du as ve zes, ocu pou se cre ta ri as
nos go ver nos Ro se a na Sarney e Flá vio Di no. Jo sé Rei nal do foi vi ce
de Ro se a na, go ver na dor e ar ti cu la dor do in gres so de Di no na po lí- 
ti ca.

 

Diz o in for me “O Es ta do da De mo cra cia em 2021”, ela bo ra do
pe lo Ins ti tu to In ter na ti o nal IDEA, uma das prin ci pais re fe rên ci as
mun di ais so bre qua li da de das de mo cra ci as

 
Na pró xi ma sex ta-fei ra (26), o pro je to As sem bleia em fo- 

co, da As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra nhão vol tar ao
in te ri or, úl ti ma eta pa de 2021, em reu nião na ci da de da

Ca ro li na. O pre si den te Othe li no vai reu nir li de ran ças
da re gião Sul e do Ma to pi ba.

O ob je ti vo des sa iti ne rân cia é le var apro xi man do o par- 
la men to pa ra re giões dis tan tes da ca pi tal e pro cu rar
en vol ver os mu ni cí pi os nas ati vi da des po lí ti cas. Mos- 

trar co mo os de pu ta dos pro du zem as leis e co mo elas
são apli ca das em prol da po pu la ção.

Foi co me mo ra do on tem a dia da Colô nia Li ba ne sa no
Ma ra nhão, con for me a lei 10.710/2017, de au to ria do
en tão de pu ta do es ta du al Edu ar do Brai de, ho je pre fei- 

to de São Luís. Ele é des cen den tes de car ca ma nos, dos
que se fi xa ram em São Luís.

O PLS e o DEM fe cha ram a fu são pa ra to na rem-se o mai or Par- 
ti do no Con gres so, mas dei xa ram no lim bo os par la men ta res. No
Ma ra nhão, o de pu ta do Jus ce li no Re sen de era pre si den te do DEM,
mas ago ra é a União Bra sil que vai re di vi dir o po der nos Es ta dos.

O TSE exa mi na a fu são do DEM/PSL que faz bro tar a União
Bra sil, um par ti dão que so zi nho po de abo ca nhar a bo la da de R$
160 mi lhões só do Fin do Par ti dá rio, fo ra o Fin do Elei to ral, cu jo vo- 
lu me to tal é mais for mi dá vel em 2022, com R$ 5,7 bi lhões.

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

https://banca.oimparcial.com.br/
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EU GES LI MA
his to ri a dor e pre si den te do IHGM)

RO DRI GO DES TER RO (RDES TER -
RO@GMAIL.COM)
Ad vo ga do e Pro fes sor

407 anos da Batalha de Guaxenduba

No úl ti mo dia 19, re gis tra ram-se os
407 anos de mais uma efe mé ri de im- 
por tan te pa ra a his tó ria do Ma ra nhão,
pa ra his tó ria de Ica tu e pa ra his tó ria
do Bra sil, um epi só dio úni co na nos sa
his tó ria, nes ses pri mór di os co lo ni ais,
que foi a Ba ta lha de Gua xen du ba
(1614), even to bé li co em que na ções
eu ro pei as – fran ce ses e por tu gue ses –
em so lo ma ra nhen se, dis pu ta ram a
pos se, não só do Ma ra nhão, mas de
to do nor te do Bra sil.

Há mais de qua tro sé cu los, na ma- 
nhã do dia 19 de no vem bro de 1614,
nas arei as das prai as do en tão sí tio de
Gua xen du ba, no con ti nen te ma ra- 
nhen se, ho je, as prai as de San ta Ma- 
ria, praia da Bo ca da La goa e praia de
São Pe dro, lo ca li za das no po vo a do de
San ta Ma ria, mu ni cí pio de Ica tu, Ma- 
ra nhão, fran ce ses e por tu gue ses se
en fren ta ram nu ma san gren ta e re nhi- 
da guer ra épi ca pe la pos se do Ma ra- 
nhão.

As for ças por tu gue sas es ta vam sob
o co man do do Ca pi tão-Mor Jerô ni mo
de Al bu quer que, au xi li a do pe lo Sar- 
gen to-Mor do Bra sil Di o go de Cam- 
pos Mo re no e o exér ci to fran cês, sob a
li de ran ça de Da ni el de La Tou che, o

se nhor de la Ra var dière. Em bo ra em
su pe ri o ri da de nu mé ri ca e bé li ca, mas
por er ros es tra té gi cos, au to con fi an ça
de ma si a da, além de fa to res na tu rais,
os fran ce ses aca ba ram sen do der ro ta- 
dos pe las de bi li ta das for ças por tu gue- 
sas, que se uti li zan do de um es ti lo de
guer ra pe cu li ar ao Bra sil co lo ni al,
mes cla vam es tra té gi as de guer ra eu- 
ro peia com in dí ge na, ou se ja, ado ta- 
ram uma es tra té gia mais efi caz pa ra o
mo men to, sen do de ci si vo o ta que sur- 
pre sa e ful mi nan te dos por tu gue ses às
tro pas fran ce ses que ain da es ta vam
des can san do do de sem bar que e ten- 
tan do se for ti fi car.

Ao con trá rio dos seus ini mi gos, lu- 
sos, os fran ce ses que ape sar de con tar
com um sig ni fi ca ti vo con tin gen te de
mais de dois mil ín di os tu pi nam bás e
du zen tos sol da dos fran ce ses, usa ram
um es ti lo de com ba te ti pi ca men te eu- 
ro peu das guer ras de Flan dres.

Uma das ra zões da der ro ta dos
fran ce ses na Ba ta lha de Gua xen du ba
foi por que par te de su as for ças, prin- 
ci pal men te as que de sem bar ca ram
nas prai as, não eram for ma das por
sol da dos pro fis si o nais, mas sim por
gen te de ofí cio, ou se ja, car pin tei ros,
fer rei ros, en fim, co lo nos, tra ba lha do- 
res que vi e ram co lo ni zar a Fran ça

Equi no ci al e fa zer a Amé ri ca e que
aca ba ram sen do obri ga dos a lu ta rem
im pro vi sa dos de sol da dos, en fren tan- 
do o mal tra pi lho exér ci to por tu guês,
po rém, mais ex pe ri men ta do no cam- 
po de ba ta lha e nes sas guer ras de ser-
tão.

Nos re gis tros dos de poi men tos dos
pri si o nei ros fran ce ses, cap tu ra dos em
Gua xen du ba, on de eles re la tam su as
vi das de sim ples tra ba lha do res e con- 
tam co mo vi e ram pa rar no Ma ra nhão
com su as fa mí li as, eles se quei xam de
te rem si do en ga na dos pe los co man- 
dan tes fran ce ses que “ven de ram” pa-
ra eles um pa raí so nos tró pi cos e
quan do che ga ram aqui, não era na da
dis so, e ain da ti ve ram que pe gar em
ar mas, sen do mui tos mas sa cra dos
nes sa guer ra, so fren do os fran ce ses
uma bai xa en tre 115 a 150 com ba ten- 
tes e 9 pri si o nei ros dos 200 que de-
sem bar ca ram, ou se ja, uma ver da dei- 
ra car ni fi ci na, fo ra as cen te nas de ín- 
di os tu pi nam bás, ali a dos dos fran ce-
ses que tam bém tom ba ram. Es sa
guer ra, co mo re la ta Di o go de Cam pos
Mo re no em sua “Jor na da do Ma ra- 
nhão”, foi um ver da dei ro “in fer no na
praia”, so bre tu do pa ra as tro pas fran- 
ce sas de la Ra var dière que com sua
po lí ti ca de já ga nhou, aca bou sen do
fa tal men te sur pre en di do.

Nada é Impossível de Mudar

No úl ti mo dia 10 de no vem bro re- 
ce bi a no tí cia de que o li vro Vul ne ra bi- 
li da des So ci ais em Tem po de Pan de- 
mia, or ga ni za do por mim e pe la Pro- 
fes so ra Dou to ra Cláu dia Gon çal ves,
ao la do de ou tros dois de au to ria de
Edu ar do Jú lio e Matheus Ga to, tam- 
bém ma ra nhen ses, foi es co lhi do co- 
mo um dos 10 fi na lis tas da pri mei ra
fa se do 63º Prê mio Ja bu ti, or ga ni za do
pe la Câ ma ra Bra si lei ra do Li vro e con- 
fes so que, se quer em meus so nhos, ja- 
mais ima gi nei que fos se pos sí vel. Em
um Es ta do que tem Aluí sio de Aze ve- 
do, Gon çal ves Di as, Gra ça Ara nha,
Dag mar Des ter ro e tan tos ou tros co- 
mo ex po en tes da li te ra tu ra bra si lei ra,
po der exal tar o no me do Ma ra nhão
atra vés da li te ra tu ra é sem dú vi das
uma gran de hon ra.

O Prê mio Ja bu ti, que te ve sua pri- 
mei ra edi ção em 1959, é um dos mai o- 
res e mais tra di ci o nais prê mi os li te rá- 
ri os do Bra sil, já ten do si do ven ci do
por pes so as co mo Ce cí lia Mei re les,
Flo res tan Fer nan des, Mil ton San tos,
Ma ri le na Chauí, Chi co de Oli vei ra,
Már cio Se lig mann-Sil va e tan tos ou- 
tros. Atu al men te, ele es tá em sua se- 
xa gé si ma ter cei ra edi ção e con tou
com mais de três mil ins cri tos em
qua tro ei xos prin ci pais: li te ra tu ra;
não fic ção; pro du ção edi to ri al; e, ino- 
va ção. No ei xo não fic ção, in se re-se a
ca te go ria Ci ên ci as So ci ais, na qual
con cor re mos.

Eu ve nho de uma fa mí lia de es cri- 
to res em que a li te ra tu ra sem pre fez
par te do nos so dia a dia. Se ja atra vés
das po e si as do meu pai ou da mi nha
ir mã, da sen si bi li da de das ano ta ções
da mi nha mãe, dos tex tos e po e si as da

mi nha Tia-avó Dag mar Des ter ro ou
dos li vros de Tio Car los, a li te ra tu ra,
em su as mais di ver sas for mas de ex- 
pres são, sem pre foi ba se da mi nha
for ma ção.

Quan do co me cei a per cor rer mais
um de grau na mi nha for ma ção e in- 
gres sei no Pro gra ma de Pós-Gra du a- 
ção em Po lí ti cas Pú bli cas da UF MA
ou vi uma pro fes so ra de di rei tos hu- 
ma nos ci tar Drum mond, Ce cí lia Mei- 
re les, Go fre do Tel les e tan tos ou tros
po e tas e po e ti sas em meio a uma ar ti- 
cu la ção en tre a fi lo so fia, o di rei to e as
po lí ti cas pú bli cas, e ti ve a cer te za de
que aque le ca mi nho era o que eu que- 
ria se guir.

Anos de pois, já ten do con cluí do
mi nha pes qui sa de mes tra do sob a
ori en ta ção da Pro fes so ra Dou to ra
Cláu dia Gon çal ves, a mes ma pro fes- 
so ra que ci ta va po e sia du ran te as au- 
las, ti ve o pra zer e a hon ra de, ao seu
la do, or ga ni zar es te li vro, ar ti cu lan do,
no va men te, um pou co de po e sia e as
po lí ti cas pú bli cas.

 É uma obra co le ti va que con ta com
ar ti gos que apre sen tam re sul ta dos de
pes qui sas fei tas por co le gas, pro fes so- 
ras e pro fes so res, em sua mai o ria vin- 
cu la dos ao Pro gra ma de Pós-Gra du a- 
ção em Po lí ti cas Pú bli cas, mas tam- 
bém de ou tras Uni ver si da des, que por
anos in ves ti ga ram as mais di ver sas
for mas de ex pres são da ques tão so ci al
e a par ce la da so ci e da de que, com a
pan de mia da CO VID-19, foi efe ti va- 
men te mais im pac ta da. 

Co mo dis se a Pro fes so ra Dou to ra
Ana Te re sa Frei tas na be la e ge ne ro sa
apre sen ta ção ela bo ra da pa ra o li vro
pre ten de-se por meio de le “dar voz às
vi das si len ci a das (…) re ve lar par te do
abis mo so ci al e as vul ne ra bi li da des
ain da mais des pro vi das de dig ni da de

no tem po da pan de mia do co ro na ví-
rus”.

Re cor do-me do dia que, con ver- 
san do com a Pro fes so ra Cláu dia, ela
me di zia que era pre ci so re gis trar
aqui lo que vi vía mos e, aci ma de tu do,
o que sen tía mos quan do a pan de mia
se con cre ti za va co mo uma das mai o- 
res cri ses, de na tu re za sa ni tá ria, mas
tam bém de cu nho econô mi co e so ci-
al, vi ven ci a das pe la hu ma ni da de. Es- 
sa era nos sa in ten ção, re gis trar o mo-
men to vi vi do.

Ter fi gu ra do en tre os fi na lis tas já
foi, por si só, uma vi tó ria co le ti va de
to dos e to das que fi ze ram es se li vro
exis tir, se ja pe la men sa gem que le va
ou por sim ples men te ser fru to da qui- 
lo que a Uni ver si da de tem de me lhor e
pos sui co mo mis são: a ge ra ção, am- 
pli a ção, di fu são e pre ser va ção de idei-
as e co nhe ci men to nos mais di ver sos
cam pos do sa ber.

É pre ci so aqui, por tan to, em de fe sa
das uni ver si da des e do en si no pú bli- 
co, re to mar Pau lo Frei re, pa tro no da
edu ca ção bra si lei ra, pa ra lem brar que
“a edu ca ção é um ato de amor, por is-
so, um ato de co ra gem” e, por tan to,
uma for ma de re sis tir. In de pen den te
do prê mio, que o li vro sir va pa ra sen tir
e re fle tir so bre o tem po pre sen te, so- 
bre a im por tân cia das Uni ver si da des e
co mo uma for ma de fo men tar uma
mu dan ça pro fun da na so ci e da de pe la
edu ca ção.

Fi na li zo lem bran do, co mo di ria
Bre cht, que na da é im pos sí vel de mu-
dar “em tem po de de sor dem san gren- 
ta, de con fu são or ga ni za da, de ar bi- 
tra ri e da de cons ci en te, de hu ma ni da- 
de de su ma ni za da, na da de ve pa re cer
na tu ral, na da de ver pa re cer im pos sí- 
vel de mu dar”. Que pos sa mos mu dar
o mun do pe la edu ca ção!

E D I T O R I A L

Cui da do com o “chip
da be le za”

Im pul si o na dos pe las re des so ci ais e por per fis de fa- 
mo sos que so bre va lo ri zam a ex po si ção do cor po per fei- 
to, mui ta gen te bus ca uma so lu ção fá cil pa ra ter uma pe- 
le mais bo ni ta, fir me, ema gre cer e me lho rar o de sem pe- 
nho fí si co. Is so ex pli ca a mais re cen te fe bre do “chip da
be le za”, im plan te hor mo nal que vem sen do uti li za do
in de vi da men te e que po de cau sar da nos ir re ver sí veis à
saú de. 

O aler ta par tiu da So ci e da de Bra si lei ra de En do cri no- 
lo gia e Me ta bo lo gia (Sbem Na ci o nal), que afir mou re- 
cen te men te, em no ta, que não re co men da o uso de im- 
plan tes de ges tri no na pa ra tra ta men to te ra pêu ti co de
en do me tri o se e é con tra a apli ca ção pa ra fins es té ti cos e
de de sem pe nho fí si co. O po si ci o na men to ofi ci al da en- 
ti da de so bre uso e abu so de im plan tes de ges tri no na no
Bra sil foi fei to em con jun to com o De par ta men to de En- 
do cri no lo gia Fe mi ni na, An dro lo gia e Trans ge ne ri da de.

 
De acor do com o do cu men to, o uso de im plan tes hor- 

mo nais, uti li zan do es te roi des se xu ais e seus de ri va dos,
vem au men tan do de for ma avas sa la do ra no Bra sil. Por
se rem apre sen ta ções cus to mi zá veis, exis te um re al ris co
de su per do sa gem e de sub do sa gem.

Tam bém a Fe de ra ção Bra si lei ra das As so ci a ções de
Gi ne co lo gia e Obs te trí cia (Fe bras go) já ti nha cri ti ca do o
uso co mo op ção te ra pêu ti ca no tra ta men to de sin to mas
da mens tru a ção, me no pau sa, do en ças de pen den tes do
es tro gê nio (os hormô ni os fe mi ni nos) ou con tra cep ção.
Em no ta, a Fe bras go di vul gou que não exis tem da dos
su fi ci en tes que va li dem a se gu ran ça do uso do dis po si ti- 
vo, es pe ci al men te de lon go pra zo.

 
A ges tri no na co me çou a ser es tu da da no fi nal dos

anos 1970 pa ra tra ta men to da en do me tri o se por via oral
e, no Bra sil, ob te ve re gis tro na An vi sa em 1996. Mas,
con for me a Sbem, não exis tem es tu dos de se gu ran ça e
efi cá cia da ges tri no na pa ra tra ta men to de en do me tri o se
por uso pa ren te ral, par ti cu lar men te, por meio de im- 
plan tes.

Co mo não há pro du ção de ges tri no na oral no Bra sil,
os im plan tes hor mo nais são co mer ci a li za dos de for ma
ma ni pu la da, iso la da ou as so ci a da a ou tros hormô ni os.
Di an te dis so, a gran de ques tão é: qual a do sa gem e o que
es tá sen do co lo ca do den tro dos im plan tes? Nin guém
sa be ao cer to.

A ges tri no na tam bém é um hormô nio com ações ana- 
bo li zan tes e cons ta na lis ta de subs tân ci as proi bi das no
es por te da World An ti-Do ping Agency (WA DA). O uso do
im plan te hor mo nal ga nhou es pa ço no mer ca do e vi rou
o “que ri di nho das mu lhe res” que bus cam, de for ma fá cil
e equi vo ca da, o au men to da mas sa mus cu lar, da li bi do e
me lho ra da per for man ce fí si ca e es té ti ca.

Mas há efei tos co la te rais sé ri os do im plan te de ges tri- 
no na re la ta dos em con sul tó ri os mé di cos, en tre eles in- 
cha ço, al te ra ção do cli tó ris, mu dan ça da voz, au men to
de ac ne e de ole o si da de na pe le, en tre ou tros. A Sbem
aler ta pa ra o au men to de re la tos de efei tos ad ver sos as- 
so ci a dos ao uso de im plan tes de ges tri no na e ou tros
hormô ni os an dro gê ni cos em mu lhe res, com ris co até de
com pli ca ções car di o vas cu la res e mor te. 

Va le des ta car que os im plan tes hor mo nais tra zem be- 
ne fí ci os quan do bem ad mi nis tra dos em pa ci en tes que
ne ces si tam e acom pa nha dos por mé di cos en do cri no lo- 
gis tas ou gi ne co lo gis tas du ran te o tra ta men to. Mas, de
no vo, a uti li za ção de qual quer hormô nio com fi na li da de
es té ti ca não é re co nhe cid, e a in di ca ção de hormô ni os
pa ra pes so as que não apre sen tam de fi ci ên ci as hor mo- 
nais é con train di ca da e po de tra zer sé ri os da nos à saú- 
de.

Di an te des ses ris cos, é pre ci so que ha ja mai or fis ca li- 
za ção da co mer ci a li za ção da ges tri no na pe la An vi sa, pa- 
ra coi bir o uso abu si vo que vem sen do ob ser va do no
Bra sil, bem co mo uma cam pa nha de cons ci en ti za ção
so bre os ris cos do uso des se ti po de im plan te.

É im por tan te que as mu lhe res con ver sem com seus
mé di cos, se mu ni ci em de in for ma ções so bre ou tros ti- 
pos de tra ta men tos com hormô nio pa ra fins te ra pêu ti- 
cos e não se ren dam ao can to da se reia de fa mo sas e in- 
flu en ci a do ras em re des so ci ais so bre a fa ci li da de de ga- 
nhos es té ti cos com a ges tri no na. Os ris cos pa ra a saú de
são gran des, e o aler ta já foi da do.

São Luís, terça-feira, 23 de novembro de 2021
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O presidente da Argentina, Alberto Fernández, viajará para Brasília para participar
presencialmente da cúpula do Mercosul

Gri tos en sur de ce do res

CÚPULA DO MERCOSUL

Presidente da Argentina
virá ao Brasil em dezembro

O
pre si den te da Ar gen ti na, Al- 
ber to Fer nán dez, vi a ja rá a 
Bra sí lia pa ra par ti ci par pre- 
sen ci al men te da cú pu la do 

Mer co sul, em de zem bro. A in for ma- 
ção foi con fir ma da nes ta se gun da-fei- 
ra, 22, a pe lo em bai xa dor ar gen ti no 
no Bra sil, Da ni el Sci o li, em en tre vis ta 
à rá dio Té lam.

Fer nán dez te rá seu pri mei ro en- 
con tro com o pre si den te Jair Bol so na- 
ro em so lo bra si lei ro des de que as su- 
miu o go ver no ar gen ti no, no fi nal de 
2019. Em ou tu bro, os dois lí de res tro- 
ca ram aper to de mãos ra pi da men te 
du ran te a reu nião do G-20, mas não 
che ga ram a apro fun dar con ver sa.

O se cre tá rio de As sun tos Es tra té gi- 
cos ar gen ti no, Gus ta vo Bé liz, se en- 
con tra rá, em 1ºde de zem bro, com 
Flá vio Ro cha, que tem car go ho mó lo- 
go em Bra sí lia. O mi nis tro da Agri cul- 
tu ra da Ar gen ti na, Ju lián Do min guez, 
tam bém cum pri rá agen da com a mi- 
nis tra Te re za Cris ti na, dis se Sci o li.

O en con tro acon te ce rá 

em um con tex to de 

ten sões di plo má ti cas 

en tre as du as mai o res 

eco no mi as da Amé ri ca 

do Sul.

Des de a elei ção de Fer nán dez, Bol-

FERNÁNDEZ TERÁ SEU PRIMEIRO ENCONTRO COM BOLSONARO EM SOLO BRASILEIRO

so na ro já cri ti cou di ver sas ve zes ges- 
tão da na ção vi zi nha, que se gun do ele 
é go ver na da pe la “es quer da lha”. O 
bra si lei ro se con si de ra va ali a do do ex-
pre si den te Mau ri cio Ma cri, de ten- 
dên cia li be ral que não con se guiu ser 
re e lei to.

Em ju nho des te ano, Fer nan dez 
pro vo cou po lê mi ca no Bra sil ao afir- 
mar que “os bra si lei ros saí ram da sel- 
va, mas nós os ar gen ti nos che ga mos 
de bar co. E eram bar cos que vi e ram 
da Eu ro pa”. Pos te ri or men te, ele pe diu 

des cul pas pe los co men tá ri os. “Não 
quis ofen der a nin guém, de qual quer 
for ma, a quem se sen tiu ofen di do ou 
in vi si bi li za do, des de já mi nhas des- 
cul pas”, dis se.

Após me ses de di ver gên ci as, os 
dois paí ses fi nal men te fe cha ram um 
acor do pa ra re du ção em 10% da cha-
ma da Ta ri fa Ex ter na Co mum (TEC) 
em vá ri os pro du tos no âm bi to do 
Mer co sul. O go ver no bra si lei ro, con- 
tu do, de fen dia cor te de 20%.

EUA

Veículo invade desfile e deixa 5 mortos e 40 feridos

AFP PHO TO

As au to ri da des do Wis con sin, nor te
dos Es ta dos Uni dos, in ves ti gam nes ta
se gun da-fei ra as cir cuns tân ci as nas
quais um veí cu lo avan çou no do min- 
go con tra uma mul ti dão que acom pa- 
nha va um des fi le de Na tal em Wau- 
kesha, uma tra gé dia que dei xou cin co
mor tos e 40 fe ri dos.

“Po de mos con fir mar que cin co
pes so as mor re ram e 40 es tão fe ri das.
Po rém, es tes nú me ros po dem mu dar
à me di da que co le ta mos mais in for- 
ma ções”, afir mou em um co mu ni ca- 
do a po lí cia da ci da de de Wau kesha
em um co mu ni ca do. Uma pes soa foi
de ti da.

O in ci den te acon te ceu no do min go
pou co de pois das 16H30 lo cais
(19H30 de Bra sí lia), du ran te o des fi le
anu al de Na tal em Wau kesha, su búr- 
bio de Milwau kee.

“Um veí cu lo SUV

in va diu nos sa pa ra da de

Na tal, que es tá va mos

re a li zan do no cen tro da

ci da de”, afir mou o che fe

de po lí cia, Dan

Thomp son.

Ele dis se que uma pes soa foi de ti da
e que a po lí cia apre en deu o veí cu lo
en vol vi do. As for ças de se gu ran ça não
iden ti fi ca ram ou tras ame a ças.

Um agen te ati rou con tra o veí cu lo
em uma ten ta ti va de pa rar o veí cu lo,
se gun do as au to ri da des.

Ini ci al men te, 11 adul tos e 12 me- 
no res de ida de fo ram le va dos pa ra
seis hos pi tais da re gião, in for mou o
co man dan te do cor po de bom bei ros,
Ste ven Howard.

As es co las per ma ne ce rão fe cha das
nes ta se gun da-fei ra e al gu mas ro do- 
vi as es tão blo que a das, in for mou
Thomp son, en quan to a in ves ti ga ção
pros se gue. O FBI anun ci ou que es tá
au xi li an do as au to ri da des lo cais.

O pre si den te Joe Bi den

foi in for ma do e a Ca sa

Bran ca “mo ni to ra de

per to a si tu a ção em

Waus kesha. Nos sos

co ra ções es tão com

to dos os que fo ram

afe ta dos por es te

in ci den te ter rí vel”, dis se

um fun ci o ná rio da

pre si dên cia.

“En tra mos em con ta to com as au- 
to ri da des es ta du ais e lo cais pa ra ofe- 

re cer o apoio e as sis tên cia ne ces sá ri- 
os”, com ple tou.

An ge li to Te no rio, que é can di da to
ao car go de te sou rei ro do es ta do do
Wis con sin, es ta va no des fi le e con tou
ao Milwau kee Jour nal Sen ti nel que
“viu um SUV che gar, sim ple e men te
ace le rar e con ti nu ar a to da ve lo ci da de
ao lon go do tra je to da pa ra da”.

“E en tão ou vi mos um es tron do for- 
te e gri tos en sur de ce do res das pes so- 
as que fo ram atin gi das pe lo veí cu lo”,
acres cen tou.

“Um de nos sos pa dres es tá en tre os
fe ri dos, as sim co mo vá ri os pa ro qui a-
nos e cri an ças da es co la ca tó li ca de
Wau kesha” de cla rou a por ta-voz da
igre ja ca tó li ca de Milwau kee, San dra
Pe ter son

O Jour nal Sen ti nel in for mou que
ima gens mos tram a ca mi nho ne te
avan çan do em gran de ve lo ci da de
con tra a pa ra da na ta li na, atrás da
ban da de mú si ca de uma es co la.

“Tu do que ou vi fo ram gri tos e de- 
pois pes so as gri ta vam os no mes de
seus fi lhos”, de cla rou ao ca nal CNN
An ge la O’Boyle, ou tra tes te mu nha
que mo ra pró xi ma do lo cal do des fi le.

O go ver na dor do Wis con sin, Tony
Evers, dis se que ele e sua es po sa es ta- 
vam “re zan do por Wau kesha” e por
“to das as cri an ças, fa mí li as e mem- 
bros da co mu ni da de afe ta dos por es te
ato sem sen ti do”.

Vá ri os con gres sis tas ex pres sa ram
con do lên ci as, in cluin do os dois se na- 
dos do es ta do, a de mo cra ta Tammy
Baldwin e o re pu bli ca no Ron John son.

A tra gé dia acon te ceu em uma se-
ma na con tur ba da no es ta do do Wis- 
con sin, após a ab sol vi ção do ado les-
cen te Kyle Rit te nhou se, que ma tou a
ti ros dois ho mens du ran te os pro tes- 
tos con tra a vi o lên cia po li ci al no ano
pas sa do em Ke nosha, que fi ca a 80
quilô me tros de Wau kesha.

 

ELEI ÇÕES

No Chi le, com
99,99% das ur nas
apu ra das, Kast e
Bo ric fa rão 2º tur no
pre si den ci al

O di rei tis ta Jo sé An to nio Kast e Ga bri el Bo ric, de es- 
quer da, fi ca ram à fren te no pri mei ro tur no, no do min go,
21, e se en fren ta rão em se gun do tur no no dia 19 de de- 
zem bro pe la pre si dên cia do Chi le. Com 99,99% das ur- 
nas apu ra das nes ta se gun da-fei ra, 22, Kast ti nha 1,961
mi lhão de vo tos (27,91% dos vo tos vá li dos) e Bo ric, 1,814
(25,83%), na con ta gem ofi ci al.

Ex-de pu ta do, Kast é do Par ti do

Re pu bli ca no e elo gia o le ga do do

ex-di ta dor Au gus to Pi no chet. Um

ad vo ga do de 55 anos, ele dis se na

cam pa nha que, se Pi no chet

es ti ves se vi vo, vo ta ria ne le,

po si ci o nan do-se co mo de fen sor da

or dem e da fa mí lia tra di ci o nal.

Já Bo ric, com 35 anos, apa re ceu no

ce ná rio po lí ti co co mo lí der

es tu dan til, em meio a mo bi li za ções

des se gru po em 2011. Atu al men te, é

de pu ta do pe la Con ver gen cia So ci al

e de fen de re for mas na pre vi dên cia,

no sis te ma edu ca ci o nal e tam bém

na saú de.

O pri mei ro tur no fi cou mar ca do pe la der ro ta das du- 
as co a li zões mais ao cen tro (à es quer da e à di rei ta) que
do mi na vam há tem pos a po lí ti ca do país, com pre si dên- 
ci as al ter na das en tre Mi chel le Ba che let e o atu al lí der,
Se bas tián Piñera.

O pre si den te atu al es ca pou há al guns di as de um pro- 
ces so de im pe a ch ment, após vi rem a pú bli co ne gó ci os
de sua fa mí lia em pa raí sos fis cais e um po ten ci al con fli- 
to de in te res ses, en quan to o Chi le vi ve tam bém a re da- 
ção da no va Cons ti tui ção, fru to de As sem bleia elei ta an- 
te ri or men te pa ra es se fim.

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

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


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

6GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO

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

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

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

PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE OLHO D’ÁGUA, LOCALIZADA NO 
MUNICÍPIO DE SERRANO DO MARANHÃO/MA. I - Com fulcro no Princípio da Autotutela, 
Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal pelas razões supramencionadas, em 
decorrência de alteração no projeto para a reforma que influenciará diretamente na 

elaboração da Proposta, pautado pela conveniência e oportunidade, determino a 
REVOGAÇÃO do Processo Licitatório de número 50/2021, Modalidade Tomada de Preço 
número 4/2021. II – Publique-se pelos meios adequados para ciência dos interessados. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021. PROCESSO 

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

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

DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTINHO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE 

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

do Supremo Tribunal Federal pelas razões supramencionadas, em decorrência de 

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

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

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

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

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

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-de-
licitacoes-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

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 de-
zembro 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 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 poste-
riores, 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 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 representan-
tes 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 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 representan-
tes 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 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 representan-
tes 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.

GRANORTE S.A.

CNPJ 06.049.258/0001-69
NIRE 201300005927

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 delibera-
rem 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 exer-
cícios 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 man-
dato para representação do Acionista por procurador e/ou documento que prove a legitimidade de 
representação.

São Luís – MA, 20 de novembro de 2021.

José Carlos dos Santos Salgueiro
Diretor-Presidente

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: Con-
tratação de pessoa jurídica especializada para reforma e ampliação da unidade básica de saúde do po-
voado 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 Cor-
tez 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.

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

�������������������
Vicente Paulo
Leiloeiro Oficial
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���������������������

TJ-MA

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

������������������� Vicente Paulo
Leiloeiro Oficial
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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

������������������� Vicente Paulo
Leiloeiro Oficial
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AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 017/2021

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da Prefeitura Municipal de Mirador - MA, localiza-
da 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 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 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 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 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.

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.

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.

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.

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

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

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 Su-
perficial 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)

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 Su-
perficial 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 Es-
perança, conforme dados constantes no processo n° 
(188570/2021)

COMUNICAÇÃO/  REQUERIMENTO

SUZANO S/A torna público, que REQUEREU da Secre-
taria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Natu-
rais-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 irriga-
ção na fazenda Pingo de Ouro e Guanabara, conforme 
dados constantes no processo n° (188548/2021)
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Foram empossados os professores Soraia Raquel Alves da Silva e eleito vice-presidente,
o professor Roberto Mauro Rocha, para o biênio 2021-2023

Governo participa de
posse do CEE

O
go ver na dor Flá vio Di no 
par ti ci pou da pos se da no va 
pre si dên cia do Con se lho 
Es ta du al de Edu ca ção (CEE) 

nes ta se gun da-fei ra (22). Fo ram em- 
pos sa dos os pro fes so res So raia Ra- 
quel Al ves da Sil va – que foi re con du- 
zi da ao car go de pre si den te -, e elei to 
vi ce-pre si den te, o pro fes sor Ro ber to 
Mau ro Ro cha, pa ra o bi ê nio 2021-
2023. A ce rimô nia ocor reu no Pa lá cio 
dos Leões e con tou com pre sen ças de 
se cre tá ri os de Es ta do, pro fes so res e 
au to ri da des li ga das à edu ca ção.

“O con se lho é um es pa ço im por- 
tan tís si mo pa ra or ga ni zar mos as le- 
gis la ções e nor mas da edu ca ção, so- 
bre tu do, nes se mo men to de gran de 
de sa fio que é pan de mia, po der mos 
res pon der, com o Go ver no do Es ta do, 
so bre a ne ces si da de de ga ran tir o di- 
rei to à edu ca ção. Es ta mos fir mes no 
pro pó si to des ta ga ran tia da edu ca ção 
dig na e de qua li da de, pa ra que pos sa- 
mos dar nos sa con tri bui ção no de sen- 
vol vi men to do Es ta do a par tir da sua 
or ga ni za ção edu ca ci o nal”, pon tu ou a 
re pre sen tan te do Go ver no na so le ni- 
da de, Lau rin da Pin to.

A pre si den te em pos sa da, So raia 
Ra quel Al ves da Sil va, tem tra je tó ria 
re co nhe ci da na edu ca ção ma ra nhen- 
se. Gra du a da em Pe da go gia e Mes tra 
em Edu ca ção pe la Uni ver si da de Fe- 
de ral do Ma ra nhão, é ser vi do ra de 

SECRETÁRIOS  PROFESSORES E AUTORIDADES LIGADAS À EDUCAÇÃO NA CERIMÔNIA

“O con se lho é um ór gão que tem 
gran des res pon sa bi li da des no sis te- 
ma es ta du al. Es se mo men to, con si de- 
ra mos im por tan tís si mo, pois é quan- 
do nos co lo ca mos, ca da vez mais, em 
prol da atu a ção por meio des ta ins ti- 
tui ção, na pers pec ti va de cons truir a 
edu ca ção de qua li da de pa ra to dos. 
Uma atu a ção con jun ta com os con se- 

fi 

das no âm bi to edu ca ci o nal, fis ca li za 
ins ti tui ções e su ge re me di das pa ra 
me lho rar a qua li da de do en si no. O ór- 
gão tra ba lha em con for mi da de com 
as di re tri zes e ba ses na ci o nais e pe la 
efe ti va ção das po lí ti cas pú bli cas pa ra 
a edu ca ção e na to ma da de de ci sões 
pa ra o seg men to. A atu a ção do CEE 
au xi lia a ges tão es ta du al no aper fei ço- 

afir
fi 

fi 

fi 

la-

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

Foram empossados os professores Soraia Raquel Alves da Silva e eleito vice-presidente,
o professor Roberto Mauro Rocha, para o biênio 2021-2023

Governo participa de
posse do CEE

O
go ver na dor Flá vio Di no 
par ti ci pou da pos se da no va 
pre si dên cia do Con se lho 
Es ta du al de Edu ca ção (CEE) 

nes ta se gun da-fei ra (22). Fo ram em- 
pos sa dos os pro fes so res So raia Ra- 
quel Al ves da Sil va – que foi re con du- 
zi da ao car go de pre si den te -, e elei to 
vi ce-pre si den te, o pro fes sor Ro ber to 
Mau ro Ro cha, pa ra o bi ê nio 2021-
2023. A ce rimô nia ocor reu no Pa lá cio 
dos Leões e con tou com pre sen ças de 
se cre tá ri os de Es ta do, pro fes so res e 
au to ri da des li ga das à edu ca ção.

“O con se lho é um es pa ço im por- 
tan tís si mo pa ra or ga ni zar mos as le- 
gis la ções e nor mas da edu ca ção, so- 
bre tu do, nes se mo men to de gran de 
de sa fio que é pan de mia, po der mos 
res pon der, com o Go ver no do Es ta do, 
so bre a ne ces si da de de ga ran tir o di- 
rei to à edu ca ção. Es ta mos fir mes no 
pro pó si to des ta ga ran tia da edu ca ção 
dig na e de qua li da de, pa ra que pos sa- 
mos dar nos sa con tri bui ção no de sen- 
vol vi men to do Es ta do a par tir da sua 
or ga ni za ção edu ca ci o nal”, pon tu ou a 
re pre sen tan te do Go ver no na so le ni- 
da de, Lau rin da Pin to.

A pre si den te em pos sa da, So raia 
Ra quel Al ves da Sil va, tem tra je tó ria 
re co nhe ci da na edu ca ção ma ra nhen- 
se. Gra du a da em Pe da go gia e Mes tra 
em Edu ca ção pe la Uni ver si da de Fe- 
de ral do Ma ra nhão, é ser vi do ra de 
car rei ra da Re de Es ta du al de En si no e 
foi vi ce-pre si den te do Con se lho no bi- 
ê nio 2017-2019. Des de 2018, So raia 
de sen vol ve a fun ção de Ar ti cu la do ra 
do CEE-MA, no pro gra ma ProBNCC.

SECRETÁRIOS  PROFESSORES E AUTORIDADES LIGADAS À EDUCAÇÃO NA CERIMÔNIA

“O con se lho é um ór gão que tem 
gran des res pon sa bi li da des no sis te- 
ma es ta du al. Es se mo men to, con si de- 
ra mos im por tan tís si mo, pois é quan- 
do nos co lo ca mos, ca da vez mais, em 
prol da atu a ção por meio des ta ins ti- 
tui ção, na pers pec ti va de cons truir a 
edu ca ção de qua li da de pa ra to dos. 
Uma atu a ção con jun ta com os con se- 
lhei ros, equi pe téc ni ca e ser vi do res da 
edu ca ção”, des ta cou a pre si den te do 
CEE, So raia Ra quel.

O Con se lho Es ta du al de Edu ca ção 
de fi ne nor mas que de vem ser se gui- 

das no âm bi to edu ca ci o nal, fis ca li za 
ins ti tui ções e su ge re me di das pa ra 
me lho rar a qua li da de do en si no. O ór- 
gão tra ba lha em con for mi da de com 
as di re tri zes e ba ses na ci o nais e pe la 
efe ti va ção das po lí ti cas pú bli cas pa ra 
a edu ca ção e na to ma da de de ci sões 
pa ra o seg men to. A atu a ção do CEE 
au xi lia a ges tão es ta du al no aper fei ço- 
a men to das po lí ti cas pú bli cas, além 
de ser um in ter lo cu tor en tre a so ci e- 
da de ci vil or ga ni za da e o Go ver no.

afir
fi 

fi 

fi 

la-

COMUNICAÇÃO/  REQUERIMENTO

SUZANO S/A torna público, que REQUEREU da Secre-
taria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Natu-
rais-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 da-
dos constantes no processo n° (162599/2021)

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 Su-
perficial 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)

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
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.

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 previs-
tas 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 pertinen-
tes. 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

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-condicio-
nados, 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 con-
sultadas 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.

Hugo Ribeiro Cardoso
Pregoeiro

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.

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 Ministe-
rial, 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

Nosso papel tá on,
tá impresso, todo dia

8888888
MILHÕES
DE ACESSOS
o imparcial.com.br

OImparcialMA oimparcialonline oimparcial Tv Imparcial98 99144-5645

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.

RAIMUNDO NONATO RIBEIRO NETO

Ordenador de Despesas

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR - SAF

COMUNICAÇÃO
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e 

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 AGRICULTURA FAMILIAR - SAF

COMUNICAÇÃO
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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

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR - SAF

COMUNICAÇÃO
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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 ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSLIC
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 100/2021 - SRP
PROCESSO Nº 214581/2021 - SEAP
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A Prefeitura de São Luís foi convidada para participar da reunião, mas não enviou
nenhum representante, deixando inviável um possível acordo entre as partes

Se gun do dia de pro va; lo cal,
ho rá rio e ga ba ri to

O que cai no se gun do dia do
Enem?

• Ci ên ci as da Na tu re za e su as Tec no -
lo gi as, com pos tas pe las dis ci pli nas de
Quí mi ca, Fí si ca e Bi o lo gia.
• Ma te má ti ca e su as Tec no lo gi as,
com ques tões de ma te má ti ca.

SÃO LUÍS

Rodoviários cobram
acordo com empresários
ARTHUR EVERTON
Especial para O Imparcial

F
oi re a li za da uma reu nião pe la 
Pro cu ra do ria Re gi o nal do Tra- 
ba lho, na úl ti ma sex ta fei ra, 
en tre os Sin di ca to do Tra ba- 

lha do res em Trans por te Ro do viá rio 
no Es ta do do Ma ra nhão (ST TRE MA) e 
o Sin di ca to das Em pre sas de Trans- 
por tes de Pas sa gei ros de São Luís 
(SET), du ran te a reu nião não foi co gi- 
ta da, por en quan to, a re a li za ção de 
mais uma gre ve de ro do viá ri os nes te 
ano, mas hou ve co bran ça di re ci o na da 
aos em pre sá ri os que não vem cum- 
pri do com seus acor dos. A reu nião foi 
con du zi da pe lo pro cu ra dor do tra ba- 
lho Mau rel Ma me de Se la res.

A Pre fei tu ra de São Luís foi con vi- 
da da pa ra par ti ci par da reu nião, mas 
não en vi ou ne nhum re pre sen tan te, 
dei xan do in viá vel um pos sí vel acor do 
en tre as par tes.

Uma no va reu nião, com a pre sen ça 
da Pre fei tu ra de São Luís, es tá mar ca-

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

da pa ra de pois do dia 30 de no vem- 
bro, o SET diz não ter con di ções de 
aten der to das as no vas exi gên ci as dos 
tra ba lha do res, sem o au xi lio da Pre fei- 
tu ra de São Luís.

No mês pas sa do, hou ve uma gre ve 
de 12 di as dos ro do viá ri os, do dia 20 
de ou tu bro a 1° de no vem bro, sem ha- 
ver au men to da ta ri fa da pas sa gem. 
Co mo jus ti fi ca ti va pa ra a pa ra li sa ção 
na que la oca sião, os ro do viá ri os exi gi- 
am um re a jus te de 13% nos sa lá ri os, 

jor na da de tra ba lho de seis ho ras, tí- 
que te de ali men ta ção no va lor de R$ 
800, ma nu ten ção do pla no de saú de e 
a con ces são do au xí lio-cre che, pa ra 
tra ba lha do res com fi lhos pe que nos.

O acor do fir ma do na que la oca sião 
de ter mi nou: re a jus te sa la ri al de 5%, 
per cen tu al de 6% no tí que te ali men- 
ta ção – que cor res pon de a R$ 620, não 
hou ve des con to no sa lá rio dos ro do- 
viá ri os en vol vi dos re la ci o na do aos 12 
di as de pa ra li sa ção.

EXAME NACIONAL

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

Exa me Na ci o nal do En si no Mé dio
(Enem) 2021 não ter mi nou no úl ti mo
do min go (21). O se gun do dia de apli- 
ca ção de pro va es tá mar ca do pa ra o
pró xi mo do min go, dia 28 de no vem- 
bro. Os ins cri tos te rão cin co ho ras pa- 
ra so lu ci o nar ques tões re la ci o na das à
ci ên ci as da na tu re za e ma te má ti ca e
su as tec no lo gi as.

En cer ra da a apli ca ção do Enem im- 
pres so e di gi tal, o ga ba ri to das pro vas
ob je ti vas de ve rá ser di vul ga do até dia
1º de de zem bro, na pá gi na ofi ci al do
Ins ti tu to Na ci o nal de Es tu dos e Pes- 

qui sas Edu ca ci o nais Aní sio Tei xei ra
(Inep). Já as no tas fi nais ain da não
têm da ta de fi ni da.

O lo cal de pro va dia 28 do Enem
2021 se rá o mes mo que do pri mei ro
dia. E, as sim tam bém co mo ocor reu
no do min go, 21, os por tões abrem às
12 ho ras e fe cham às 13 ho ras (ho rá rio
de Bra sí lia). 

Co mo não há re da ção nes te se gun- 
do dia, se rão 5 ho ras pa ra res pon der
às 90 ques tões e o exa me ter mi na às
18h30.

De pois de res pon der as pro vas de

Lin gua gens, Có di gos e su as Tec no lo- 
gi as, Ci ên ci as Hu ma nas e su as Tec no- 
lo gi as e de sen vol ver uma re da ção no
pri mei ro dia do Enem, os can di da tos
têm mais uma se ma na pa ra se pre pa-
rar pa ra o se gun do dia do Enem.

Nes sa eta pa, a apli ca ção te rá cin co
ho ras de du ra ção, con ta das a par tir da
au to ri za ção do apli ca dor pa ra o iní cio
das pro vas, e os ves ti bu lan dos vão
res pon der 45 ques tões das se guin tes
áre as:

PERÍODO CHUVOSO

Veja como será o tempo
esta semana na  Ilha

NOS ÚLTIMOS DIAS FORAM REGISTRADAS CHUVAS NA CAPITAL

O pe río do chu vo so co me ça a se apro xi mar na ca pi tal
ma ra nhen se. Ape sar do fim de se ma na ter si do de sol e
pou cas nu vens, fo ram re gis tra das pan ca das de chu va
rá pi das em al guns mo men tos. Ve ja abai xo a pre vi são do
tem po pa ra es ta se ma na na Gran de São Luís.

Ter ça-fei ra (23)
Já nes ta ter ça, a pre vi são é de sol, com chu va de ma- 

nhã e di mi nui ção de nu vens à tar de. Noi te com pou ca
ne bu lo si da de. A mí ni ma é de 26ºC e a má xi ma é de 30ºC.

Quar ta-fei ra (24)
Na quar ta, a pre vi são é de sol e au men to de nu vens

pe la ma nhã. Pan ca das de chu va pe la tar de. Já à noi te, o
cli ma fi ca aber to. A mí ni ma é de 26ºC e a má xi ma é de
31ºC.

Quin ta-fei ra (25)
Du ran te a quin ta, a pre vi são é de sol, com chu va de

ma nhã e di mi nui ção de nu vens à tar de. Noi te com pou- 
ca ne bu lo si da de. A mí ni ma é de 26ºC e a má xi ma é de
31ºC.

Sex ta-fei ra (26)
A pre vi são pa ra a sex ta é de sol e au men to de nu vens

pe la ma nhã. Pan ca das de chu va pe la tar de. Já à noi te, o
cli ma fi ca aber to. A mí ni ma é de 25ºC e a má xi ma é de
30ºC.

PRÉ-PANDEMIA

Caixa volta ao horário
de atendimento normal

O ATENDIMENTO AO PÚBLICO ACONTECE ENTRE 10H E 16H

A par tir de ho je, ter ça-fei ra (23), as agên ci as da Cai xa
Econô mi ca Fe de ral vol tam a aten der nos ho rá ri os an te- 
ri o res à pan de mia de co vid-19. De acor do com o ban co,
is so vai acon te cer des de que a le gis la ção mu ni ci pal não
de ter mi ne um pa drão di fe ren te do es ta be le ci do an te ri- 
or men te.

Os ho rá ri os re gu la res de aber tu ra e fe cha men to das
uni da des va ri am de acor do com as es pe ci fi ci da des e fu- 
sos de ca da re gião. Em gran de par te do país, o aten di- 
men to ao pú bli co acon te ce en tre 10h e 16h. Du ran te a
pan de mia, as agên ci as fun ci o na ram a par tir de 8h, em
es pe ci al pa ra aten der de man das re la ti vas ao pa ga men to
de be ne fí ci os co mo o au xí lio emer gen ci al.

A lis ta com o ho rá rio de fun ci o na men to das uni da des
es tá dis po ní vel no si te da Cai xa, bem co mo in for ma ções
so bre to da a re de de aten di men to do ban co. “Pri o ri zan- 
do a se gu ran ça e o bem-es tar de cli en tes e em pre ga dos,
o ban co vai man ter os cui da dos ne ces sá ri os pa ra pre- 
ven ção, con tro le e mi ti ga ção dos ris cos de trans mis são
da co vid-19, co mo a dis po ni bi li za ção de ál co ol em gel
em to das as uni da des”, in for mou.

A Cai xa tam bém dis po ni bi li za aos cli en tes aten di- 
men to re mo to e di gi tal por meio do What sApp Cai xa, no
0800 104 0104, do in ter net ban king e de di ver sos apli ca- 
ti vos, co mo Ha bi ta ção Cai xa, DP VAT e Au xí lio Bra sil.

Por te le fo ne, os cli en tes con tam com a cen tral de
aten di men to pe los nú me ros 4004 0104 (ca pi tais e re- 
giões me tro po li ta nas) e 0800 104 0104 (pa ra de mais re- 
giões).

Pa ra in for ma ções so bre be ne fí cio so ci ais PIS, FGTS e
Car tão So ci al o nú me ro é o 0800 726 0207, com aten di- 
men to ele trô ni co 24 ho ras por dia e aten di men to hu ma- 
no de se gun da a sex ta-fei ra, das 8h às 21h, e aos sá ba- 
dos, das 10h às 16h.

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

Nú me ros do sub-re gis tro
• 1º Ro rai ma – 13.920 – 18,30%
• 2º Ama zo nas – 79.624 – 9,78%
• 3º Pa rá – 143.724 – 9,48%
• 4º Ama pá – 16.590 – 9,42%
• 5º Acre – 16.864 – 6,33%
• 6º Ma ra nhão – 119.221 – 4,70%

REGIÃO NORDESTE

Maranhão lidera
índice de sub-registro
PATRÍCIA CUNHA

N
o úl ti mo fi nal de se ma na o 
sub-re gis tro no Es ta do do 
Ma ra nhão foi te ma do XX- 
VII Con gres so Na ci o nal de 

Re gis tro Ci vil (Co nar ci), even to re a li- 
za do em São Luís. Tam bém no do min- 
go, o as sun to foi ex plo ra do no te ma da 
re da ção do Exa me Na ci o nal do En si- 
no Mé dio, “In vi si bi li da de e re gis tro ci- 
vil: ga ran tia de aces so à ci da da nia no 
Bra sil”.

Já ima gi nou uma pes soa sem o re- 
gis tro de nas ci men to? Ela sim ples- 
men te não exis te co mo ci da dã por que 
além de não in te grar o sis te ma de saú- 
de, edu ca ção, com di rei to a ter aces so 
a ser vi ços bá si cos pa ra so bre vi ver, ela 
é ine xis ten te pa ra o es ta do, por tan to, 
in vi sí vel. O Ma ra nhão é o sex to do 
país com pes so as sem re gis tro de nas- 
ci men to e lí der do ran king no Nor des- 
te com 4,7% da po pu la ção sem o do- 
cu men to.

O te ma de mui ta im por tân cia e 
vem sen do de ba ti do e tra ba lha do no 
es ta do já há al gum tem po. Se gun do 
da dos do Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o- 
gra fia e Es ta tís ti ca (IB GE), em 2017, o 
es ta do al can ça va o per cen tu al de 
6,4% de pes so as sem re gis tro de nas ci- 
men to, en quan to o país pos suía 2,6% 
de sua po pu la ção sem do cu men to. 
Em al gu mas ci da des ma ra nhen ses, 
es se nú me ro che ga va a mais de 57%.

Da dos mais re cen tes do Ins ti tu to 
apon tam que o Ma ra nhão pos sui um 
ín di ce de 4,7% de cri an ças nas ci das e 
não re gis tra das até o ter cei ro mês do 
ano sub se quen te, um dos mai o res do 
Bra sil. Nes se mes mo le van ta men to, 
no tou-se que a mai o ria das cri an ças 
nas ci am em hos pi tais.

O MARANHÃO É O SEXTO DO PAÍS COM PESSOAS SEM REGISTRO DE NASCIMENTO

Ba se a do nes se le van ta men to, o Mi- 
nis té rio da Mu lher, da Fa mí lia e dos 
Di rei tos Hu ma nos con si de rou a si tu a- 
ção co mo ex tre ma no es ta do. No en- 
tan to, ape sar da po si ção ocu pa da, le- 
van do-se em con si de ran do as ações 
que vêm sen do re a li za das des de 2020 
na pro mo ção da emis são da cer ti dão 
de nas ci men to e do aces so à do cu- 
men ta ção bá si ca, a pers pec ti va é que 
o Ma ra nhão avan ce no com ba te ao 
sub-re gis tro, uma das pre o cu pa ções 
le van ta das du ran te o Co nar ci.

Na oca sião, o cor re ge dor-ge ral da 
Jus ti ça do Ma ra nhão, de sem bar ga dor 
Pau lo Vel ten, clas si fi cou o tra ba lho de 
er ra di ca ção do sub-re gis tro no Es ta do 
co mo uma lu ta per ma nen te na pro- 
mo ção da ci da da nia, des ta can do, 
den tre as ações de es tru tu ra ção dos 
ser vi ços pa ra pro mo ver o com ba te ao 
sub-re gis tro, a im plan ta ção do Nú- 
cleo de Re gis tro Ci vil, ar ti cu la ção in- 
te rins ti tu ci o nal e a ma nu ten ção da 
atu a ção em re de; pro vi men to de ser- 
ven ti as va gas; au men to da ren da mí- 
ni ma pa ra car tó ri os de fi ci tá ri os; im- 
plan ta ção da Se ma na de Com ba te ao 
Sub-re gis tro; e pro je to de lei que tra ta 

da es tru tu ra ção das uni da des in ter li- 
ga das.

A Cor re ge do ria Ge ral de Jus ti ça do 
Ma ra nhão em par ce ria com os Car tó- 
ri os de Re gis tro Ci vil do Es ta do man- 
tém cer ca de 70 uni da des in ter li ga das 
do Re gis tro Ci vil nos hos pi tais e ma- 
ter ni da des, o que o dei xa en tre os 
qua tro es ta dos com mais pos tos ins-
ta la dos em ma ter ni da des em to do o 
país. As mais re cen tes ins ta la das nos 
hos pi tais de Li ma Cam pos, Bom Jar- 
dim e Mi ran da do Nor te. O ser vi ço ga- 
ran te a emis são da cer ti dão de nas ci-
men to, ain da na ma ter ni da de, pa ra 
cri an ças re cém-nas ci das, evi tan do 
que cres çam sem a do cu men ta ção 
bá si ca e sem aces so a ser vi ços pú bli-
cos es sen ci ais, co mo os de saú de e de 
edu ca ção.

A po lí ti ca de im plan ta ção das uni- 
da des in ter li ga das tem for te apoio do 
Go ver no do Es ta do do Ma ra nhão, que 
no fim de 2020 re no vou o con vê nio 
com o Mi nis té rio da Mu lher, Fa mí lia e 
Di rei tos Hu ma nos, man ten do a ade-
são do Es ta do ao com pro mis so na ci o- 
nal de er ra di ca ção ao sub-re gis tro.

Sem registro de nascimeto, sem existência

Ado ta da co mo pri o ri tá ria pe la Cor- 
re ge do ria do Ma ra nhão, a ini ci a ti va
es tá in se ri da na Agen da 2030 da Or ga- 
ni za ção das Na ções Uni das, ob je ti vo
16.9, que des ta ca a ação das ins ti tui- 
ções pú bli cas na ga ran tia de iden ti da- 
de le gal pa ra to dos. 

O ob je ti vo é as se gu rar o aces so à
do cu men ta ção pa ra to dos e ze rar es se
ín di ce. “Nos pro pu se mos a ou vir
aque les que ver da dei ra men te co nhe- 
cem o ser vi ço, mas com a in ten ção de
en ten der, con si de ran do to dos os ar- 
gu men tos uti li za dos. Es ta mos avan- 
çan do, po de res cons ti tuí dos, ór gãos
pú bli cos e en ti da des da so ci e da de ci- 
vil, mui to além da har mo nia, mas atu- 
an do jun tos em prol da ci da da nia
nes ta pau ta hu ma ni tá ria. Com es se
tra ba lho, es ta mos opor tu ni zan do o
re gis tro ci vil a to dos os ma ra nhen ses e
ga ran tin do que his tó ri as de vi da pos- 
sam ser re con ta das”, fi na li zou Pau lo
Vel ten.

O ob je ti vo da ação é atu ar jun to à
po pu la ção já ma pe a da pe lo Exe cu ti vo
mu ni ci pal e fa ci li tar o aces so ao Re- 

gis tro Ci vil de Nas ci men to e ou tros
do cu men tos bá si cos, que ga ran tem o
aces so a di ver sos di rei tos.

Se gun do in for ma ções do Tri bu nal
de Jus ti ça, o mu ni cí pio de San ta Qui- 
té ria foi o pri mei ro do país a er ra di car
o sub-re gis tro, por meio de uma cam- 
pa nha re a li za da pe lo Po der Ju di ciá rio,
Mi nis té rio Pú bli co e Cen tro de De fe sa
e Pro mo ção dos Di rei tos da Ci da da- 
nia, em maio de 2005, quan do 24% da
po pu la ção não pos suía Cer ti dão de
Nas ci men to e mais de 3.500 pes so as
fo ram re gis tra das.

O re gis tro ci vil de nas ci men to, ou
cer ti dão de nas ci men to, co mo é mais
co nhe ci do, é o pri mei ro do cu men to
ob ti do por qual quer pes soa e aque le
que tor na ofi ci al, pa ra o Es ta do, a exis- 
tên cia do in di ví duo. Ob ti do de for ma
gra tui ta, é con si de ra do o pas so ini ci al
pa ra o exer cí cio ple no da ci da da nia,
pois so men te com o re gis to ci vil é
pos sí vel ter aces so a ou tros do cu men- 
tos e ser vi ços pú bli cos, co mo re ce bi- 
men to das pri mei ras va ci nas e ma trí- 
cu la em cre ches e es co las.

Nos pro pu se mos a ou vir

aque les que

ver da dei ra men te

co nhe cem o ser vi ço, mas

com a in ten ção de

en ten der, con si de ran do

to dos os ar gu men tos

uti li za dos

• 120 com pri mi dos de ecstasy
• 20 fras cos de lan ça per fu me
• R$ 3 mil em no tas fal sas

VIA POSTAL

PF, Receita Federal e PC
combatem o tráfico

A OPERAÇÃO INTERCEPTOU VÁRIOS OBJETOS COM DROGAS

A Po lí cia Fe de ral, em ação con jun ta com a Re cei ta Fe- 
de ral e a Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão, de fla grou na ma nhã
des ta se gun da-fei ra (22), a Ope ra ção “Trac king”, com o
ob je ti vo de re pri mir e pre ve nir o trá fi co in te res ta du al de
dro gas por via pos tal.

A fis ca li za ção de ro ti na en vol ve o uso de cães de tec to- 
res de dro gas e mo der no sis te ma de raio-x. Uma vez
apre en di do os ob je tos ilí ci tos, a in ves ti ga ção bus ca rá
iden ti fi car quem te ria re me ti do e quem se ria o des ti na- 
tá rio da dro ga, res pon sa bi li zan do com is so os en vol vi- 
dos na prá ti ca de li tu o sa.

Du ran te o ano de 2021 a Po lí cia Fe de ral in ter cep tou e
apre en deu di ver sos ob je tos pos tais que con ti nham em
seu in te ri or subs tân ci as ilí ci tas tais co mo “lan ça per fu- 
me”, LSD, ecstasy e ou tras dro gas sin té ti cas.

Ações co mo es sa vi sam ini bir que tra fi can tes uti li zem
o ser vi ço pos tal co mo meio lo gís ti co pa ra ati vi da des cri- 
mi no sas. O re sul ta do da ope ra ção foi a apre en são de:

O no me da ope ra ção é um ter mo em in glês que tra du- 
zi do pa ra o por tu guês sig ni fi ca “mo ni to ran do”, fa zen do
as sim uma alu são às ati vi da des de sen vol vi das pe la Po lí- 
cia Fe de ral.

VETUS II

Operação contra
violência em idosos

A AÇÃO POLICIAL INICIOU NO DIA 15 DE OUTUBRO DESTE ANO

Com iní cio no dia 15 de ou tu bro, a Po lí cia Ci vil do
Ma ra nhão de fla grou, em ci da des do es ta do, a Ope ra ção
Ve tus II, que ti nha co mo ob je ti vo, com ba ter cri mes de
vi o lên cia con tra ido sos, por meio de ações co or de na das
das for ças de se gu ran ça do es ta do e o Mi nis té rio Pú bli- 
co, es pe ci al men te da De le ga cia do Ido so.

Na úl ti ma quin ta-fei ra (18), apon ta do co mo o dia “D”
da ope ra ção, fo ram re a li za das vi si tas e ve ri fi ca ção se ha- 
vi am des cum pri men tos de me di das pro te ti vas, além de
um ba lan ço dos tra ba lhos re a li za dos por di ver sos ór- 
gãos en vol vi dos nes ta gran de ope ra ção de ní vel na ci o- 
nal co or de na da pe lo Mi nis té rio da Jus ti ça e Se gu ran ça
Pú bli ca. No Ma ra nhão, os al vos da ope ra ção fo ram as ci- 
da des de São Luís, Im pe ra triz, San ta Inês, Ca xi as, Ita pe- 
cu ru-Mi rim e Co dó, ten do co mo re sul ta do o de 113 ví ti- 
mas aten di das por meio de de nún ci as e uma res ga ta da.
A ação po li ci al con tou com a par ti ci pa ção de 30 po li ci ais
ci vis do Ma ra nhão.

Da dos con ta bi li za dos pe la Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão
até o úl ti mo dia 18, apon tam que fo ram re a li za das 90 vi- 
si tas e di li gên ci as po li ci ais em abri gos, la res, re si dên ci as
e de mais lo cais de mo ra dia dos ido sos. Sen do cum pri do
1(um) man da do de bus ca, 1(um) man da do de pri são e
37 Me di das Pro te ti vas de Ur gên cia (MPU) so li ci ta das.

No to tal, uma pes soa foi pre sa, um au to de pri são em
fla gran te la vra do, qua tro inqué ri tos po li ci ais con cluí- 
dos, qua tro inqué ri tos po li ci ais ins tau ra dos e 11 ter mos
cir cuns tan ci a do de ocor rên ci as la vra dos.

A vi o lên cia con tra o ido so é cri me pre vis to em lei e
po de ter pe na de dois me ses a um ano de re clu são, além
de mul ta.

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

SÉRIE B

Sampaio só teve
três vitórias fora
NERES PINTO

O
Sam paio vai fa zer sua ul ti- 
ma apre sen ta ção nes ta Sé- 
rie B do Bra si lei ro no pró xi- 
mo dia 28 (do min go), di an te 

do Avaí-SC, em Flo ri a nó po lis. O ti me 
ma ra nhen se, que so freu pa ra ga ran tir 
sua va ga na Se gun do na do ano que 
vem, vai ten tar a quar ta vi tó ria fo ra de 
ca sa na com pe ti ção de 2021. Até aqui, 
o Tri co lor só con se guiu triun far di an- 
te do Re mo-PA, no dia 29 de ju nho, do 
Bra sil de Pe lo tas (2 a 1) em 31 de ju lho, 
e do Vi la No va-GO por 2 a 0, em 7 de 
agos to. Fo ram 18 jo gos dis pu ta dos fo- 
ra de São Luís, com três vi tó ri as, seis 
em pa tes e no ve der ro tas.

Os nú me ros tam bém mos tram o 
quan to a de fe sa  do Tri co lor es te ve 
mal nes ta Sé rie B. Se o ata que che gou 
a mar car 40 gols, o se tor de fen si vo 
dei xou pas sar a mes ma quan ti da de 
de bo las. Por is so, o sal do é ze ro, por 
en quan to. Se o ti me per der a úl ti ma 
par ti da, fi ca rá com  sal do ne ga ti vo. Ci- 
el, prin ci pal ar ti lhei ro da equi pe, tem 
8 gols, a me ta de do que mar ca ram Léo 
Ga ma lho (Co ri ti ba) e  Edu (Brus que). 
To do es se pa no ra ma se mo di fi cou a 
par tir do se gun do tur no, quan do a 
equi pe não ga nhou ne nhum jo go fo ra 
da ca pi tal ma ra nhen se e so freu re pe- 
ti das der ro tas no Cas te lão. O as pec to 
po si ti vo fi cou ape nas por con ta das 
vi tó ri as  so bre o Bo ta fo go, cam peão, e 
Vas co da Ga ma, du as gran des equi pes 
do fu te bol do Rio de Ja nei ro.

Após o jo go con tra o Avaí, o Sam- 
paio di vul ga rá a lis ta dois jo ga do res 
com quem pre ten de con tar na tem-

Mu dan ças

A PRIMEIRA VITÓRIA FORA DE CASA FOI CONTRA O REMO, NO ESTADO DO PARÁ

po ra da 2022 e, con se quen te men te, a 
li be ra ção da que les que não ser vem 
pa ra con ti nu ar ves tin do a ca mi sa tri- 
co lor. Ao mes mo tem po, o pre si den te 
Sér gio Fro ta te rá uma con ver sa com o 
téc ni co João Bri gat ti pa ra que es te 
apre sen te sua pro pos ta, ca so de se je 
per ma ne cer no clu be des de o iní cio 
da tem po ra da. O or ça men to pa ra o 
co me ço do pró xi mo ano se rá mar ca- 
do por uma fo lha sa la ri al bem me nor, 
de vi do à de fi ci ên cia fi nan cei ra do Es- 
ta du al. O ti me, no en tan to, se rá re for- 
ça do, vi san do a dis pu ta da Co pa do 
Nor des te.

A equi pe que vai jo gar do min go no 
Es tá dio da Res sa ca da de ve rá so frer al- 
gu mas al te ra ções. O meia Eloir já foi o 
li be ra do pa ra os trei nos e se rá uma 
das op ções. En quan to is so, Nád son 
não vol ta rá mais a jo gar fu te bol es te 

ano, pois é len ta sua re cu pe ra ção  de 
uma le são mus cu lar de grau dois.  Os 
la te rais Wat son (di rei to) e Alyson (es-
quer do) de ve rão ser sub me ti dos a no-
vos exa mes até ama nhã. Eles  es tão 
em tra ta men to de le sões mus cu la res e 
de do res no qua dril, res pec ti va men- 
te.  A equi pe que  vai co me çar jo gan do 
só se rá de fi ni da em Flo ri a nó po lis, on- 
de o ad ver sá rio es tá so li ci tan do da 
pre fei tu ra a li be ra ção de to dos os lu-
ga res do es tá dio, a fim dq que pos sa 
ter o apoio de sua gran de tor ci da.

Com o Bo ta fo go fa zen do a fes ta da 
con quis ta an te ci pa da do tí tu lo da Se-
gun do na na vi tó ria por 1 a 0 so bre o 
Bra sil, em Pe lo tas-RS, ao mes mo tem-
po em que o Co ri ti ba já es tá clas si fi ca- 
do, res ta a bri ga pe la ocu pa ção das 
du as va gas res tan tes. Na lu ta es tão 
Avaí, Gua ra ni, Goiás,  CSA e CRB.

GRÊMIO X FLAMENGO

Arrascaeta, BH e Pedro
devem jogar hoje

PEDRO PASSOU POR UMA ARTROSCOPIA RECENTEMENTE

De pois da vi tó ria so bre o In ter na ci o nal por 2 a 1, no
úl ti mo sá ba do (20), no Bei ra-Rio, o elen co do Fla men go
re a li zou um trei na men to na tar de do do min go (21) no
CT do Grê mio. Ar ras ca e ta, Bru no Hen ri que e Pe dro par- 
ti ci pa ram de um tra ba lho com bo la jun to com os ou tros
atle tas que não ini ci a ram a par ti da.

Os ti tu la res con tra o In ter fi ze ram uma ati vi da de re- 
ge ne ra ti va. O tra ba lho com bo la fei to por Pe dro jun to
com os ou tros jo ga do res foi o pri mei ro des de a ar tros co- 
pia no jo e lho di rei to. Bru no Hen ri que se gue o pla ne ja- 
men to pa ra ten tar di mi nuir as do res cau sa das por uma
ten di ni te no jo e lho di rei to. Já Ar ras ca e ta en trou em
cam po nos úl ti mos 15 mi nu tos da par ti da con tra o In ter.

Re na to Gaú cho e sua co mis são vão de ci dir se uti li- 
zam (e por quan tos mi nu tos) es tes três atle tas na par ti- 
da con tra o Grê mio, nes ta ter ça-fei ra (23), em Por to Ale- 
gre. A pre o cu pa ção é equi li brar o rit mo de jo go mas mi- 
ni mi zar o ris co de uma le são, já que a de le ga ção em bar- 
ca nes ta quar ta-fei ra pa ra o Uru guai, on de no sá ba do,
dia 27 de no vem bro, en fren ta o Pal mei ras pe la fi nal da
Li ber ta do res.

PAPÃO DO NORTE

Moto Club terá técnico caseiro

Ain da em bus ca de so lu ções pa ra o pro- 
ble ma fi nan cei ro que en fren ta nes te fim de
ano, o Mo to es tá ne go ci an do par ce ri as
com em pre sas ma ra nhen se, via Lei de In- 
cen ti vo ao Es por te. O ti me que rei ni ci a rá as
ati vi da des no ano que vem, pas sa rá por re- 
for mu la ções. Al guns atle tas do atu al gru po
se rão con vi da dos a con ti nu ar,  mas a mai o- 
ria se rá li be ra da.

Com a re ve la ção do téc ni co Mar ci nho
Guer rei ro, de que vai se trans fe rir pa ra o
Pa ra go mi nas, o Ru bro-Ne gro de ve rá bus- 
car um no vo pre pa ra dor pa ra o rei ní cio dos
tra ba lhos em ja nei ro. 

Por en quan to, não foi re ve la do ne nhum
no me em co gi ta ção, mas a ten dên cia é a
op ção por um pro fis si o nal que já co nhe ça
a re a li da de fi nan cei ra do clu be e do nos so
fu te bol. Mar ci nho vi a ja pa ra Pa ra go mi nas
no pró xi mo dia 28 a fim de se apre sen tar ao

no vo clu be.
No de par ta men to de fu te bol, as con ver-

sas pa ra a vin da de Ro dri go Ra mos es tão
bem adi an ta das. Ago ra, com a eli mi na ção
na Co pa do Nor des te, as ba ses sa la ri ais são
mais mo des tas. Ca so se jam con cluí das as
tra ta ti vas por to da es ta se ma na, Ro dri go
che ga rá a São Luís lo go após o Na tal.

Nes ta ter ça-fei ra, o pre si den te Yglesio
Moyses de ve rá ter um en con tro com os jo-
ga do res no pe río do da tar de no CT Pe rei ra
dos San tos. 

Na opor tu ni da de, o di ri gen te tra ta rá da
ques tão sa la ri al e fa rá pro pos tas pa ra a
per ma nên cia dos pro fis si o nais que e in te- 
res sam pa ra con ti nu ar no pró xi mo ano. O
go lei ro João Pau lo e o meia Már cio Di o go
são pri o ri da des, mas de pen dem dos va lo- 
res a se rem apre sen ta dos na pro pos ta fi-
nan cei ra. (N.P)

BAYERN DE MUNIQUE

5 atletas se recusam a tomar vacina
No va cri se no Bayern de Mu ni que, e das

gran des. De acor do com o jor nal “Bild”,
pe lo me nos cin co jo ga do res do elen co se
re cu sam a to mar va ci na con tra a Co vid-
19. Além do já co nhe ci do ca so de Joshua
Kim mi ch, o pe rió di co tam bém lis ta Ser ge
Gnabry, Mi cha el Cui san ce, Ja mal Mu si a la
e Eric Ma xim Chou po-Mo ting. Eles es ta ri- 
am dis pos tos a en trar na Jus ti ça con tra o
clu be.

Is so por que, se gun do apu ra ção do
“Bild”, os jo ga do res não va ci na dos que
pre ci sa rem pas sar por iso la men to te rão
os sa lá ri os re du zi dos. Uma lei apro va da
em no vem bro do ano pas sa do no es ta do
da Ba vi e ra per mi te di mi nuir o sa lá rio de
em pre ga dos que se jam obri ga dos a pas- 
sar por qua ren te na co mo con sequên cia
de não es ta rem va ci na dos.

Es se é o ca so dos cin co jo ga do res do
Bayern men ci o na dos an te ri or men te, que
fo ram iso la dos de pois de en tra rem em
con ta to com um ca so po si ti vo en tre os
fun ci o ná ri os do clu be. Os atle tas não con- 
cor dam com as me di das es ta be le ci das e
não des car tam ir aos tri bu nais. “No fim
das con tas eu sou fa vo rá vel à va ci na ção.
Eu já me va ci nei e fa lei so bre is so com o
Ser ge (Gnabry). Que ro con tar com eles no
ti me, são im por tan tes pa ra nós, bons jo- 
ga do res”, co men tou o ata can te Leroy Sa- 
né, que dis se “res pei tar a de ci são” do co le- 
ga. A Ale ma nha de ba te a pos si bi li da de de

va ci na ção obri ga tó ria, em meio à no va
on da de Co vid-19 no país. A ta xa de in ci- 
dên cia de ca sos de co ro na ví rus de se te di- 
as su biu pa ra o pon to mais al to des de que
a pan de mia co me çou pe lo 14° dia con se- 
cu ti vo no úl ti mo do min go, atin gin do
372,7 em to da a Ale ma nha.

No ge ral, 5,35 mi lhões de in fec ções por
co ro na ví rus fo ram no ti fi ca das na Ale ma- 
nha des de o iní cio da pan de mia, em fe ve- 
rei ro de 2020. O to tal de mor tes es tá em
99.062.

Ape sar da com pro va da efi cá cia dos
imu ni zan tes con tra Co vid-19, al guns jo- 
ga do res do Bayern de Mu ni que se re cu- 
sam a to mar va ci na. Is so tem ge ra do pro- 
ble mas tam bém den tro do ves tiá rio. “Ba- 
si ca men te, eu me di vir to mais quan do as
coi sas ca mi nham su a ve men te. Mas não
po de mos co me ter o er ro de dei xar os as- 
sun tos ex te ri o res afe ta rem o la do es por ti- 
vo. Es se ba ru lho é par te do Bayern, sem- 
pre foi as sim. Cla ro que não es tou fe liz
com o va za men to de in for ma ções in ter- 
nas”, co men tou o téc ni co Ju li an Na gels- 
mann, em en tre vis ta co le ti va nes ta se gun- 
da-fei ra.

O Bayern de Mu ni que en fren ta nes ta
ter ça-fei ra o Dí na mo de Ki ev, pe la quin ta
ro da da da fa se de gru pos da Li ga dos
Cam peões. Com 100% de apro vei ta men to
até ago ra, o ti me ale mão já es tá clas si fi ca- 
do pa ra as oi ta vas de fi nal.

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

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


oimparcial.com.br IMPAR Thayane Maramaldo
E-mail: maramaldothay@gmail.com 11

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

Ofi ci nas 

Ma ra nhão

Ho rá rio: 16h. En tra da fran ca.

VI SEMANA IMPERATRIZENSE DE TEATRO

Espetáculos teatrais
seguem nesta semana

A Pe que na Com pa nhia de Te a tro
es tá re a li zan do des de o dia 19 e vai até
o dia 28 de no vem bro a VI SE MA NA
IM PE RA TRI ZEN SE DE TE A TRO que,
re pe tin do o for ma to do ano pas sa do,
acon te ce de mo do não pre sen ci al e
on-li ne no ca nal da Com pa nhia de Te- 
a tro no YouTube, sem pre a par tir das
19h.

A pro gra ma ção da Mos tra con ta
com apre sen ta ções de es pe tá cu los,
de ba tes e en con tros re fle xi vos com
ar tis tas e pes qui sa do res em lin gua- 
gens e po lí ti cas cul tu rais.

Fo ram se le ci o na dos, atra vés de
con vo ca tó ria, 10 tra ba lhos pa ra com- 
por a pro gra ma ção da Mos tra, que
ser vi rão co mo ma pe a men to das pro- 
du ções te a trais ocor ri das du ran te o
pe río do de con fi na men to de vi do às
nor mas sa ni tá ri as im pos tas pe la pan- 
de mia do no vo co ro na vi rus.

A ca da dois es pe tá cu los apre sen ta- 
dos a VI Se ma na Im pe ra tri zen se de

Te a tro reú ne pla teia, elen cos e equi- 
pes de pro du ção pa ra um de ba te na
pla ta for ma Zo om, sem pre às 20h. O
link es tá dis po ní vel na bio @pe que na- 
com pa nhi a de te a tro no Ins ta gram.

Nes ta ter ça-fei ra, dia 23, acon te ce o
es pe tá cu lo “Cor po água em cor po
car ne”, di ri gi do e fil ma do por Wal qui- 
ria Al mei da, com atu a ção de Matheus
Hen ri que. O dis tan ci a men to so ci al,
que le vou à prá ti ca de ati vi da des ao ar
li vre e, con se quen te men te, à uma re- 
la ção mais jun ta ao na tu ral, é o pon to
de par ti da des ta per for man ce. Aqui
te mos o au tor re co nhe ci men to do
per for mer en quan to pró prio ele men- 
to de cons ti tui ção da na tu re za, nu ma
re la ção ho ri zon tal de im por tân cia. A
par tir des sa pers pec ti va, há a iden ti fi- 
ca ção do seu pró prio cor po co mo
uma for ma que tam bém con tém ele- 
men tos co mo sal, água e mo vi men- 
tos, as sim co mo o mar.

Dia 24, quar ta-fei ra, a pro gra ma ção
se guiu com a per for man ce “Cou ra ça”,
de Leô ni das Por te la. Uma per for man- 
ce em trân si to que en saia um re tor no
à vi da pós-pan de mia, ex põe o re gis tro
vi vo de um cor po após ex pe ri men tar
o iso la men to, o dis tan ci a men to, a não
pre sen ça.

Na quin ta-fei ra, dia 25, se rá a vez
do gru po Hu ma ni tas de Te a tro apre- 
sen tar “O sor ri so do pa lha ço de
Deus”. Um ex pe ri men to au di o vi su al
ba se a do em tex to te a tral de Car los B.
Fi lho tra ba lhan do a in ter fa ce en tre te- 
a tro e ci ne ma. Um ator que só que ria
re pre sen tar um pa lha ço e ser fe liz no
amor. Su as an gús ti as e de cep ções são
des trin cha das den tro do seu ca ma- 
rim. Di an te de um es pe lho, o Pa lha ço
de Deus se en con tra con si go mes mo e
bus ca re a ver seu sor ri so.

Na sex ta-fei ra, dia 26, o gru po Xa- 

ma Te a tro apre sen ta o es pe tá cu lo “As
Três Fi an dei ras”, di ri gi do por Igor
Nas ci men to e in ter pre ta do por Re na-
ta Fi guei re do, Gi se le Vas con ce los e
Ro sa Ewer ton.

No dia 27 é a vez do es pe tá cu lo
“Cor del na Fo guei ra” da San ta Ig no- 
rân cia Cia. de Ar tes. Di ri gi do por Lau-
an de Ai res, o es pe tá cu lo con ta a his tó- 
ria de Seu Me ni no e Do na.

E pa ra en cer rar a pro gra ma ção da
VI SE MA NA IM PE RA TRI ZEN SE DE
TE A TRO dia 28, do min go, o es pe tá cu- 
lo mu si cal “Ópe ra do Ma lan dro” de
Chi co Bu ar que, en ce na do pe lo En- 
Can to Co le ti vo Cul tu ral. Di ri gi do e
adap ta do por Le o nar do Fer nan des, o
mu si cal nos apre sen ta ao sam ba de
mai or pres tí gio nas ro das de ma lan-
dra gem do Rio de Ja nei ro dos anos 40,
on de Max Over se as, um con tra ban- 
dis ta es qui vo, nun ca cap tu ra do pe la
po lí cia, pois es ta é co man da da por
seu par cei ro Cha ves, que co la bo ra
com seus pla nos fa zen do vis ta gros sa.

EN CON TROS RE FLE XI VOS
Os en con tros re fle xi vos acon te ce- 

rão na pla ta for ma “Zo om” sem pre às
20h e es ta rão dis po ní veis tam bém no
ca nal da Pe que na Com pa nhia de Te a- 
tro no Youtube.

A pro gra ma ção com ple ta e de ta- 
lha da po de ser acom pa nha da atra vés
das pu bli ca ções nas pá gi nas da Pe- 
que na Com pa nhia de Te a tro nas re-
des so ci ais Fa ce bo ok e Ins ta gram.

A re a li za ção da VI Se ma na Im pe ra-
tri zen se de Te a tro acon te ce atra vés de
ha bi li ta ção e se le ção no Edi tal de Co- 
ne xão Cul tu ral – Fo men to a Pro je tos,
pu bli ca do pe la Se cre ta ria de Es ta do
da Cul tu ra – SEC MA, atra vés da Lei Al- 
dir Blanc.

Pa ra mais in for ma ções: (98) 98171-
0108 / (98) 98771-7085

ESPETÁCULO

Cia. Carroça de Mamulegos apresenta “Janeiros”
A par tir de 23 de no vem bro, a Cia.

Car ro ça de Ma mu len gos le va seu es- 
pe tá cu lo Ja nei ros pa ra 17 ci da des nos
es ta dos do Ma ra nhão e Pa rá, pe las
quais pas sa a Es tra da de Fer ro Ca ra- 
jás. Em inin ter rup ta iti ne rân cia há 45
anos, a com pa nhia é for ma da pe la fa- 
mí lia Go mi de – uma tru pe te a tral que
per cor re o país le van do a ar te po pu lar
bra si lei ra ao pú bli co atra vés de apre- 
sen ta ções e ofi ci nas em es co las, co- 
mu ni da des, uni ver si daS des, pra ças e
te a tros. O pro je to Ja nei ros – Cia. Car- 
ro ça de Ma mu len gos nos Tri lhos da
Va le tem pa tro cí nio do Mi nis té rio do
Tu ris mo e do Ins ti tu to Cul tu ral Va le.

Com di re ção de Ro dol fo Vaz, Ja nei- 
ros foi cri a do du ran te um pe río do em
que a com pa nhia se fi xou em Mi nas
Ge rais, em 2014. A pe ça é fru to de uma
par ce ria en tre ar tis tas mi nei ros e a
Car ro ça de Ma mu len gos. “A equi pe de
cri a ção é to da mi nei ra. Por is so, é uma
pe ça meio bu có li ca, bar ro ca. Os fi gu- 
ri nos e ce ná ri os tra zem es sa a ideia
das mon ta nhas e per cur sos ca rac te- 
rís ti cos do es ta do”, diz Ma ria Go mi de,
in te gran te da Car ro ça, que as si na a
dra ma tur gia em par ce ria com
Raysner de Pau la.

Em ce na, es tão qua tro ir mãos Go- 
mi de – Ma ria, João, Isa bel e
Matheus. En tre me mó ri as e so nhos, a
pe ça con ta e can ta a tra je tó ria de vi da

e ar te da fa mí lia em su as iti ne rân ci as
pe lo Bra sil. O es pe tá cu lo abor da a
pas sa gem do tem po, os de sa fi os de
per se ve rar e de man ter uma com pa- 
nhia de te a tro por tan tos anos. “É uma
mon ta gem qua se bi o grá fi ca, mas lú- 
di ca”, diz Ma ria.

Pa ra evo car es sa his tó ria, a pe- 
ça apre sen ta um ho mem que plan tou
seu sus ten to por on de pas sou. Em su- 
as an dan ças, ele en con trou a mu lher
mais ve lha da Ter ra, a mãe-co ra gem
que ou sou do mar o “Boi Bra vo do
Tem po”.

Em ca da uma das ci da des da tur nê,
a com pa nhia fa rá du as ofi ci nas em es- 
co las lo cais, às 10h: “Con ta ção de His- 
tó ri as – Ini ci a ção no Uni ver so Cri a ti vo
da Ar te de Con tar His tó ri as” e “Ofi ci na
de Pa lha ça ria – A Ar te do Ri so na Pa- 
lha ça ria Po pu lar”. 

Vol ta dos pa ra es tu dan tes e pro fes- 
so res, os en con tros ofe re cem fer ra- 
men tas pa ra de sen vol ver a ima gi na- 
ção e a cri a ti vi da de. As ofi ci nas são
des do bra men tos da es co la Car ro ça de
Ma mu len gos, que atua no Ca ri ri (CE),
on de es tá a sua se de, e tam bém de for- 
ma iti ne ran te aten den do a pú bli cos
de to das as ida des, in cluin do um cur- 
so de pós-gra du a ção mi nis tra do pe la
com pa nhia em par ce ria com A Ca sa
Tom ba da (SP).

23/11 – Ba ca bei ra (Co mu ni da de
Ga ma lei ra)

Lo cal: Es co la Lou re ca Cas tro Oli- 
vei ra

24/11 – Mi ran da do Nor te (Co mu- 
ni da de Cam pes tre)

Lo cal: Es co la Va len tim Frei re Mar- 
tins

25/11 – Ara ri (Co mu ni da de Moi tas)
Lo cal: Es co la Jo sé Jo a quim Ba ta lha

26/11 – Vi tó ria do Me a rim (Co mu-
ni da de Co que)

Lo cal: Es co la Rai mun do Bo gea
27/11 – San ta Inês (Co mu ni da de

Ju ça ral do Ca pis tra no)
Lo cal: Gi ná sio na fren te da Es co la

Abraão Bar ros Ro dri gues
28/11 – Iga ra pé do Meio (Co mu ni- 

da de de São Vi cen te)
Lo cal: Pra ça pró xi ma à Es co la Ma- 

ria de Lour des Lei tão Car va lho
29/11 – Pin da ré Mi rim (Co mu ni da-

de Olho d’água dos Car nei ros)
Lo cal: Na fren te da As so ci a ção Co-

mu ni tá ria Nos sa Se nho ra da Con cei- 
ção

30/11 – Tu fi lân dia (Co mu ni da de
Bo gea)

Lo cal: Qua dra em fren te à Es co la
Mu ni ci pal Gra ça Ara nha

01/12 – Al to Ale gre do Pin da ré (Co- 
mu ni da de Au zi lân dia)

Lo cal: Qua dra Po li es por ti va Ma ria
Flá via ao la do da Es co la Gra ça Ar ti ol le

03/12 – Bu ru ti cu pu (Cen tro dos Fa- 
ri as)

Lo cal: Es co la Jo sé de Alen car
04/12 – Bom Je sus das Sel vas (Co- 

mu ni da de Ve ro na)
Lo cal: Ca sa Fa mi li ar Ru ral
05/12 – Ci de lân dia (Co mu ni da de

de An di ro bal)
Lo cal: Cam pi nho de fu te bol pró xi- 

mo à Uni da de Es co lar Fé em Deus
06/12 – Vi la No va dos Mar tí ri- 

os (Co mu ni da de de Cur ver lân dia)
Lo cal: Es co la Mu ni ci pal de En si no

Fun da men tal Hum ber to de Cam pos
07/12 – São Pe dro da Água Bran-

ca (Co mu ni da de de Pri mei ro Co cal)
Lo cal: Es co la Mu ni cí pio Ban dei ra

Tri bu zi
14/12 – São Luís (Vi la Ca bral)
Lo cal:  Es co la Ar tur Aze ve do

Sé rie Ali en

MARANHÃO

Credenciamento para o
carnaval termina hoje

OS FORMULÁRIOS PARA INSCRIÇÕES ESTÃO NO SITE DA SECMA

Ar tis tas, gru pos, ban das e ma ni fes ta ções cul tu rais
car na va les cas que per de ram o pra zo de ins cri ção pa ra o
cre den ci a men to no edi tal 14/2021 da Se cre ta ria de Es ta- 
do da Cul tu ra (Sec ma) de Atra ções Car na va les cas, te rão
a opor tu ni da de de fa zê-los até 23 de no vem bro, das 14h
às 17h, na Sa la de Cre den ci a men to Cul tu ral, na se de da
Sec ma.

O edi tal cre den ci a rá gru pos e ar tis tas con sa gra dos
pe la crí ti ca es pe ci a li za da ou pe la opi nião pú bli ca, pa ra
com por a pro gra ma ção ofi ci al do Pré-Car na val, Car na- 
val do Ma ra nhão e de mais even tos re a li za dos ou apoi a- 
dos pe la Sec ma.

Pa ra os pro po nen tes não re si den tes ou do mi ci li a dos
na Re gião Me tro po li ta na de São Luís se rão acei tas ins- 
cri ções en vi a das via Cor rei os, com AR – Avi so de Re ce bi- 
men to – e pos ta das até o úl ti mo dia de ins cri ção, pe lo
en de re ço:  Se cre ta ria de Cul tu ra (Ave ni da dos Ho lan de- 
ses, nº 1803, São Mar cos, em São Luís, CEP: 65.077-357).

O Edi tal de Cre den ci a men to po de ser con fe ri do na
ín te gra no si te da SEC MA.

Um dos gran des di fe ren ci ais des se Edi tal é a pos si bi li- 
da de de con tra ta ções ao lon go do ano de 2022, con for- 
me ne ces si da de da Ad mi nis tra ção Pú bli ca, dos ar tis tas
que fo rem cre den ci a dos. O que ga ran ti rá con tra ta ções
mais cé le res, de ven do o pro po nen te, após ha bi li ta do no
cre den ci a men to, ape nas le var à Sec ma as do cu men ta- 
ções pa ra o pa ga men to.

Os for mu lá ri os pa ra ins cri ções no Cre den ci a men to
es tão dis po ní veis no si te da Se cre ta ria e de vem ser le va- 
dos jun to às de mais do cu men ta ções, de vi da men te pre- 
en chi dos e as si na dos.

O re sul ta do fi nal do cer ta me de ve rá ser di vul ga do dia
14 de de zem bro, por meio do si te ofi ci al da Se cre ta ria, e
os pro po nen tes cre den ci a dos es ta rão, en tão, dis po ní- 
veis às con tra ta ções ao lon go do ano de 2022 con for me a
ne ces si da de da Ad mi nis tra ção Pú bli ca.

LIVE-ACTION

Blade Runner terá
série com 10 episódios

 O CINEASTA RIDLEY SCOTT DEU DETALHES SOBRE  “ALIEN”

O ci ne as ta Ridley Scott re ve lou, nes ta se gun da-fei ra
(22), que Bla de Run ner ga nha rá uma sé rie te le vi si va em
for ma to li ve-ac ti on. A pro du ção es tá sen do pla ne ja da
pa ra ter 10 epi só di os de cer ca de uma ho ra ca da. “Nós já
es ta mos es cre ven do o pi lo to”, re ve lou Scott em con ver- 
sa com a BBC. Ape sar de não ter re ve la do uma pos sí vel
da ta de es treia, de acor do com ele, os tra ba lhos es tão
an dan do ra pi da men te.

Nes te mês de no vem bro, a fran quia ga nhou a ani ma- 
ção Bla de Run ner: Black Lo tus, que foi pro du zi da em
con jun to pe lo Crunchyroll e Adult Swim. O de se nho é
am bi en ta do em 2032 e o en re do é uma es pé cie de
sequên cia de Black Out 2022, um cur ta ani ma do que foi
lan ça do em 2017.

Além de fa lar pe la pri mei ra vez do se ri a do de Bla de
Run ner, Scott deu mais de ta lhes so bre a sé rie de Ali en,
que es tá sen do con du zi da pe lo sho wrun ner No ah
Hawley. O di re tor dis se que os tra ba lhos na pro du ção
tam bém es tão an dan do rá pi do, que o epi só dio pi lo to já
es tá sen do es cri to e que os pro du to res es tão pen san do
em uma pri mei ra tem po ra da com cer ca de 8 a 10 ho ras.

John Land graf, pre si den te do ca nal FX, já ha via re ve- 
la do an te ri or men te que a sé rie ba se a da no uni ver so
de Ali en de ve es tre ar so men te em 2023. Es se se rá o pri- 
mei ro pro du to da fran quia cu ja his tó ria se rá am bi en ta- 
da na Ter ra.

De acor do com Hawley, in clu si ve, o se ri a do não mos- 
tra rá a pro ta go nis ta El len Ripley (Sigourney We a ver) e
a te má ti ca prin ci pal do show se rá a de si gual da de.

“Na mi nha (sé rie), vo cê tam bém ve rá as pes so as que
os es tão en vi an do (pa ra fa zer o tra ba lho su jo). En tão,
vo cê ve rá o que acon te ce quan do a de si gual da de con tra
a qual lu ta mos ago ra não for re sol vi da. Se nós, co mo so- 
ci e da de, não des co brir mos co mo apoi ar uns aos ou tros
e dis tri buir a ri que za, o que acon te ce rá co nos co?”, che- 
gou a di zer em en tre vis ta ao si te Vanity Fair em ju lho.

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

Com o ob je ti vo de de ba ter ques tões so bre
o fun ci o na men to e ma nu ten ção do sis te ma
de jus ti ça mi li tar em um am bi en te de mo crá- 
ti co, o Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão vai
pro mo ver, nos di as 25 e 26 de no vem bro, o
sim pó sio “Sis te ma de Jus ti ça Mi li tar e Se gu- 
ran ça Pú bli ca no Es ta do De mo crá ti co de Di- 
rei to”. O even to se rá re a li za do no au di tó rio
da Pro cu ra do ria Ge ral de Jus ti ça, no Ca lhau,
em São Luís.

Impulsionar com Prospera

O San tan der es tá com ins cri ções aber tas
pa ra o San tan der X For ma ção | Im pul si o nar
com Pros pe ra, cur so vol ta do a em pre en de- 
do res e ne gó ci os bra si lei ros com al gum im- 
pac to so ci al po si ti vo, re a li za do em par ce ria
com o Pros pe ra, pro gra ma de mi cro cré di to
do Ban co. As ins cri ções irão até 14 de de- 
zem bro de 2021 e os par ti ci pan tes te rão au- 
las on li ne de ges tão de ne gó ci os, a par tir do
dia 10 de ja nei ro de 2022.

Es ta mos em con ta gem re gres si va
pa ra mais uma edi ção do Prê mio The
Best – Me lho res do Ano, e aqui re cor -
da mos com dois ilus tres pre mi a dos
ao lon go des tes 34 anos de re a li za -
ção: a de co ra do ra Cin tia Klamt e o
pro du tor de even tos Gui lher me Fro -
ta. Gui lher me, aliás, es tá vol tan do
com for ça to tal a pro du zir even tos
cul tu rais. Acei tou o con vi te de sua
ami ga Dé bo ra Col ker pa ra pro du zir
aqui em São Luís, o no vo es pe tá cu lo
da Com pa nhia de Dan ça De bo rah
Col ker, o “CU RA” , que es tá pro gra -
ma do pa ra os di as de 10, 11 e 12 de
de zem bro, no Te a tro Arthur Aze ve do,
co me mo ran do os 31 anos da Gui lher -
me Fro ta Pro du ções. Su ces so.

A Di re to ria de Ven das
da TIM no Cen tro-Oes -
te e no Nor te es tá sob
no va di re ção. Mãe de
Eva e grá vi da de oi to
me ses da pe que na Mel,
a exe cu ti va Gra ci e la
Ber le zi vai co man dar
um ti me de 450 pro fis -
si o nais di re tos no Dis -
tri to Fe de ral e em 11
es ta dos on de a ope ra -
do ra es tá pre sen te, in -
cluin do o Ma ra nhão.
Es ta é a se gun da vez
que a exe cu ti va é pro -
mo vi da grá vi da pe la
TIM.

A ar tis ta plás ti ca Ma ri -
na Gon dim vol ta a ex -
por seus tra ba lhos na
Black Friday do Mo nu -
men tal nos pró xi mos
di as 26 e 27, ade rin do
às pro mo ções e ofer tas
que mar cam a tem po -
ra da. No seu stand,
Ma ri na apre sen ta uma
ex po si ção de “ar te in -
clu si va”, com tra ba -
lhos em téc ni ca de su -
bli ma ção. São te las,
ca ne cas, por ce la na,
ca mi se tas re sul ta dos
de seus mo men tos
mais ins pi ra do res.

Natal Luz de Gramado

Após mais de um ano de res tri ções im pos tas
pe la Co vid-19 e em meio à mai or cri se hí dri ca
dos úl ti mos 91 anos, o Na tal Luz de Gra ma do
(RS), mai or even to na ta li no da Amé ri ca La ti na,
es tá de vol ta, em sua 36ª edi ção e pú bli co es ti- 
ma do em 2,5 mi lhões. 

Des de o úl ti mo dia 28 de ou tu bro (se guin do
até  30 de ja nei ro de 2022), mui tas lu zes es tão
en fei tan do a ci da de, com apre sen ta ções te a- 
trais, mu si cais, des fi les e ati vi da des que cri am
sen sa ções e emo ci o nam o pú bli co, res ga tan do a
sim bo lo gia do Na tal.

Vagas para mulheres

A VLI – com pa nhia de so lu ções lo gís ti cas que
ope ra ter mi nais, fer ro vi as e por tos – es tá com oi- 
to opor tu ni da des aber tas ex clu si va men te pa ra
mu lhe res e pes so as com de fi ci ên cia (PCDs) pa- 
ra o Ter mi nal de Por to Fran co, no Ma ra nhão. As
va gas são pa ra téc ni ca (o) em ele tro me câ ni ca
mul ti mo dal es pe ci a li za da (o) I, ele tro me câ ni ca
(o) mul ti mo dal II, téc ni ca (o) em ele tro me câ ni- 
ca mul ti mo dal I, ele tri cis ta mul ti mo dal I e ele- 
tri cis ta mul ti mo dal II. Pa ra se can di da tar às va- 
gas é pre ci so ter for ma ção em elé tri ca ou cur so
téc ni co em ele tro me câ ni ca in dus tri al.

III Latin American Workshop

Vem aí o III La tin Ame ri can Workshop on
Com pu ta ti o nal Neu ros ci en ce (LAWCN). En tre
os di as 8 e 10 de de zem bro des te ano, o even to
se rá re a li za do em for ma to hí bri do, em que pre- 
sen ci al men te se rá re a li za do no au di tó rio da Ci- 
da de Uni ver si tá ria da UF MA. O even to tem co- 
mo pú bli co al vo es tu dan tes de gra du a ção dos
cur sos de me di ci na, far má cia, bi o lo gia, psi co lo- 
gia, edu ca ção fí si ca, en ge nha ria elé tri ca, ci ên cia
da com pu ta ção, en ge nha ria da com pu ta ção,
ma te má ti ca, fí si ca e Ba cha re la do In ter dis ci pli- 
nar em Ci ên cia e Tec no lo gia.

Pra curtir

Em car taz até o dia 20
de ja nei ro de 2022, a
ex po si ção “Cons ci ên -
ci as”, no Es pa ço de
Ar te Il zé Cor dei ro,
pro mo vi da pe lo Cen -
tro Cul tu ral do Mi nis -
té rio Pú bli co do Ma -
ra nhão.

A ex po si ção reú ne di -
ver sos tra ba lhos de
11 ar tis tas (ho mens e
mu lhe res) ma ra -
nhen ses, de vá ri as
ge ra ções, com pin tu -
ras, de se nhos e es -
cul tu ras fei tas com
téc ni cas di ver si fi ca -
das.

Es tão aber tas até o
dia 25 pró xi mo as
Ins cri ções pa ra o Fes -
ti val Ke bra da Se le ti va
2021, do Cen tro Cul -
tu ral da Va le Ma ra -
nhão, que pre ten de
se le ci o nar 9 shows, 5
DJs e 7 gra fi tei ros pa -
ra com por a pro gra -
ma ção.

Nes ta ter ça-fei ra (23),
às 13h, a Mu sic Rio
Academy, es co la de
ne gó ci os do en tre te -
ni men to do Vi vo Rio,
irá pro mo ver mais
uma li ve gra tui ta e
in for ma ti va so bre te -
mas li ga dos ao mer -
ca do do show bu si -
ness.

Des ta vez, com pos to
por um ti me de gran -
des mu lhe res pro fis -
si o nais, o ba te pa po
irá abor dar o te ma “O
ar tis ta na vi tri ne”.

Quem aí ain da não
vo tou pa ra es co lher
os Me lho res do Ano
na pre mi a ção The
Best? A vo ta ção pros -
se gue até dia 26 des te
mês no Blog do Ned
(https://ne dil son ma -
cha do.com.br/)
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