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O colegiado aguarda apenas a publicação da Resolução no Diário Oficial do Município para ini-

ciar as atividades. O presidente eleito nomeará o relator. Os vereadores vão analisar a licitação 

do sistema de transporte da cidade e os contratos celebrados entre as empresas e a Prefeitura. 
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O Dia "D" de Dino

Turma do Quinto comemora 81 anos

Os melhores 
apps para editar
vídeos no celular 

 

Como usar o 13º salário 
de maneira eficiente?

O tabuleiro do xadrez político que se tornou a eleição para o governo do Maranhão para o próximo ano poderá ganhar um novo rumo a partir desta semana . 
 Prazo determinado por Flávio Dino para a escolha do pré-candidato que representará o grupo governista na eleição de 2022, encerra nesta  hoje e gera

 expectativa. Os postulantes da base governista à sucessão 2022  falaram a  o  imparcial da importancia e o que esperam deste momento. PÁGINA 3

Quem não gosta da praticida-
de de poder editar vídeos na pal-
ma da mão? Atualmente, existem 
centenas de aplicativos dedica-
dos a essa função. PÁGINA 11

Comprar presentes de Natal, investir em renda 
fixa ou guardar o dinheiro em uma caderneta de 
poupança? Confira algumas dicas para não fazer 

mau uso do dinheiro. PÁGINA 9

OPORTUNIDADE

Eleições 2022

OPINIÃO                             Manda quem pode, obedece quem tem Justiça!
PROF. NONATO CHOCOLATE  - Sociólogo – Mestre em Educação e Professor. PÁGINA 4

Estudo mostra que 56% das meninas tem medo  andar na rua
 A pesquisa divulgada no dia 23, ouviu 2.589 meninas de 10 cidades das cinco regiões do país para entender como elas vivem e o que esperam do futuro. Do Mara-

nhão foram entrevistadas 197 meninas da cidade de Codó e 293 de São Luís. Um exemplo é que 56,9% das meninas sentem medo ao andar na rua, revelou um dado
PÁGINA 8

O show tem como direcionamento artístico, um passeio 
sobre o vasto repertório de uma das mais tradicionais escolas 

de samba do Maranhão. PÁGINA11

UEMASUL prepara 
concurso para  medicina
Serão ofertadas 13 vagas para área de Medicina, 

seis vagas para Enfermagem, Fisioterapia, Farmá-
cia, Ciências Biológicas e Psicologia, e uma para a 

área de Pedagogia .PÁGINA 7
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A aprovação desse texto é uma tentativa do Congresso de ampliar a transparência na
apresentação, aprovação e execução das emendas de relator-geral da lei orçamentária

EMENDAS

Congresso vota hoje
regras de transparência

O Con gres so Na ci o nal ana li sa na
pró xi ma se gun da-fei ra (29) o Pro je to
de Re so lu ção nº 4/2021, que cria re- 
gras pa ra a des ti na ção de emen das ao
Or ça men to. A ses são na Câ ma ra dos
De pu ta dos es tá pre vis ta pa ra as 14h e
a do Se na do, pa ra as 16h.

A apro va ção des se tex to é uma ten- 
ta ti va do Con gres so de am pli ar a
trans pa rên cia na apre sen ta ção, apro- 
va ção e exe cu ção das emen das de re- 
la tor-ge ral da lei or ça men tá ria.

A reu nião do Con gres so es ta va pre- 
vis ta ini ci al men te pa ra esex ta-fei ra
(26). Mas no fim da noi te de quin ta

(25), o pre si den te do Se na do, Ro dri go
Pa che co, co mu ni cou sua de ci são de
trans fe rir a reu nião pa ra se gun da-fei- 
ra.

Apre sen ta do pe las Me sas do Se na- 
do e da Câ ma ra, o pro je to li mi ta o va- 
lor das emen das de re la tor-ge ral, que
pas sa ri am a ser di re ci o na das ape nas
pa ra po lí ti cas pú bli cas pre vis tas em
pa re cer pre li mi nar. A in ten ção é per- 
mi tir que os mem bros do Con gres so
Na ci o nal e a so ci e da de to mem co nhe- 
ci men to pré vio an tes da apre sen ta ção
do re la tó rio ge ral.

O pro je to tam bém de fi ne re gras pa- 

ra a pu bli ca ção das in di ca ções fei tas
pe lo re la tor-ge ral, bem co mo das so li- 
ci ta ções de re cur sos que as ti ve rem
fun da men ta do.

Se gun do a Agên cia Se na do, as no- 
vas re gras pre vis tas na pro pos ta, se
apro va das, de vem va ler pa ra a lei or- 
ça men tá ria de 2022 e vão nor ma li zar
as emen das de 2021 que já fo ram pre- 
vis tas.

O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF)
sus pen deu a exe cu ção das cha ma das
emen das do re la tor-ge ral ao Or ça- 
men to da União, no dia 10.

PARA MINISTRO DO STF

Mendonça pode ser sabatinado no Dia do Evangélico

A INDICAÇÃO DE UM PRESIDENTE AO SUPREMO NUNCA DEMOROU TANTO TEMPO PARA SER AVALIADA

O pre si den te da Co mis são de Cons- 
ti tui ção e Jus ti ça (CCJ) do Se na do, Da- 
vi Al co lum bre (DEM-AP), ain da não
de fi niu um dia exa to pa ra a sa ba ti na
do ex-ad vo ga do-ge ral da União An dré
Men don ça ao Su pre mo Tri bu nal Fe- 
de ral (STF). No en tan to, ele afir mou
que de ve pau tar o pro ce di men to pa ra
a pró xi ma se ma na.

Coin ci den te men te, a

vo ta ção po de acon te cer

na da ta em que se

co me mo ra o Dia

Na ci o nal do Evan gé li co:

30 de no vem bro.

O pró xi mo mi nis tro do STF fi ca rá
no lu gar de Mar co Au ré lio Mel lo, apo- 
sen ta do des de ju lho. A in di ca ção de
um pre si den te ao Su pre mo nun ca de- 
mo rou tan to tem po pa ra ser ava li a da.

An dré Men don ça foi

es co lhi do pe lo

pre si den te Jair

Bol so na ro pa ra ser o seu

mi nis tro “ter ri vel men te

evan gé li co” no STF. Ele

pre ci sa rá, con tu do, da

mai o ria (41) dos vo tos

dos 81 se na do res pa ra

se tor nar ap to a ocu par

uma ca dei ra na Cor te.

Em bo ra afir me que não vai de sis tir
do no me de Men don ça, Bol so na ro já
tra ba lha com um pla no B ca so o ex-
AGU se ja re jei ta do. O es co lhi do é o
mi nis tro Hum ber to Mar tins, do Su pe- 
ri or Tri bu nal de Jus ti ça (STJ). Ou tro
co ta do pa ra o car go é o mi nis tro Otá- 
vio No ro nha, tam bém do STJ, que é
re la tor do ca so das ra cha di nhas en- 
vol ven do o se na dor Flá vio Bol so na ro.
No ro nha tem da do de ci sões fa vo rá- 
veis ao fi lho do pre si den te — e é elo gi- 
a do pe lo Pla nal to.

TRABALHO

Supremo julga demissão
de não vacinados

BARROSO SUSPENDEU TRECHOS DA PORTARIA DO MINISTÉRIO

Pa ra jul gar a por ta ria que proí be a de mis são de não
va ci na dos, o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF) abriu, à 0h
des ta sex ta-fei ra (26/11), o ple ná rio vir tu al da Cor te. Os
ma gis tra dos vão vo tar so bre a de ci são li mi nar do mi nis- 
tro Luís Ro ber to Bar ro so, que sus pen deu, no dia 12 de
no vem bro, tre chos da por ta ria do Mi nis té rio do Tra ba- 
lho.

Re la tor da ação, Bar ro so vo tou pe la ma nu ten ção de
sua de ci são li mi nar, e o mi nis tro Ed son Fa chin acom pa- 
nhou o vo to do re la tor. As ações ques ti o nam a por ta ria
que proí be a de mis são por jus ta cau sa de tra ba lha do res
que se re cu sa rem a se va ci nar con tra a co vid-19.

Bar ro so jus ti fi cou no vo to que “o Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral já re co nhe ceu a le gi ti mi da de da va ci na ção com- 
pul só ria, por meio da ado ção de me di das in du ti vas in- 
di re tas, co mo res tri ção de ati vi da des e de aces so a es ta- 
be le ci men tos, afas tan do ape nas a pos si bi li da de de va ci- 
na ção com o uso da for ça. E, em tais de ci sões, afir mou
que os di rei tos in di vi du ais de vem ce der di an te do in te- 
res se da co le ti vi da de co mo um to do no sen ti do da pro- 
te ção ao di rei to à vi da e à saú de”.

O re la tor ain da res sal tou que as pes qui sas in di cam
que a va ci na ção é es sen ci al pa ra re du zir a trans mis são e
que um fun ci o ná rio não imu ni za do po de re pre sen tar
ris co pa ra a saú de dos de mais co le gas e pa ra o pú bli co
aten di do pe la em pre sa.

A por ta ria edi ta da no iní cio de no vem bro pe lo pe lo
Mi nis té rio do Tra ba lho proí be em pre sas de exi gi rem
com pro van te de va ci na ção con tra o no vo co ro na ví rus
na con tra ta ção ou ma nu ten ção do em pre go do tra ba- 
lha dor. Os mi nis tros têm até o dia 3 de de zem bro pa ra
re gis trar seus vo tos. No en tan to, o jul ga men to po de du- 
rar mais tem po, ca so al gum ma gis tra do pe ça vis tas. A si- 
tu a ção po de fa zer com que o trâ mi te saia do ple ná rio
vir tu al pa ra o fí si co, on de é pre vis to o de ba te en tre os
mi nis tros.

FORO

STF julga amanhã recurso
contra Flávio Bolsonaro

ELE É ACUSADO DE COMANDAR REPASSE ILEGAL DE SALÁRIOS 

O mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF) Gil mar
Men des in cluiu na pau ta da 2ª Tur ma a re cla ma ção do
Mi nis té rio Pú bli co do Rio de Ja nei ro con tra a de ci são do
Tri bu nal de Jus ti ça do Rio que con ce deu fo ro es pe ci al ao
se na dor Flá vio Bol so na ro (Pa tri o ta-RJ) so bre as in ves ti- 
ga ções do ca so das “ra cha di nhas”.

Nes ta ter ça-fei ra (30/11), os mi nis tros vão jul gar um
pe di do da de fe sa de Flá vio Bol so na ro pa ra ar qui var as
in ves ti ga ções em ra zão de su pos tas ir re gu la ri da des no
pro ces so; e uma ação do MP do Rio que ques ti o na a de- 
ci são do Tri bu nal de Jus ti ça do RJ que con ce deu fo ro ao
se na dor, en vi a do o pro ces so pa ra o Ór gão Es pe ci al da
cor te. 

A Se gun da Tur ma do STF é com pos ta ori gi nal men te
por cin co mi nis tros. No en tan to, des de agos to, com a ida
de Cár men Lú cia à Pri mei ra Tur ma, fun ci o na com ape- 
nas qua tro in te gran tes. Com o nú me ro, há mai or chan ce
de em pa te no jul ga men to — o que be ne fi cia réus. Além
de Gil mar Men des e Nu nes Mar ques, com põem a tur ma
os mi nis tros Ri car do Lewan dows ki e Ed son Fa chin.

As sus pei tas en vol ven do Flá vio Bol so na ro vi e ram à
to na no fi nal de 2018 com a re ve la ção de um re la tó rio do
an ti go Con se lho de Con tro le de Ati vi da des Fi nan cei ras
(Co af) apon tan do mo vi men ta ções vul to sas de re cur sos
por Fa brí cio Quei roz, que era fun ci o ná rio do seu ga bi- 
ne te na As sem bleia Le gis la ti va do Es ta do do Rio de Ja- 
nei ro (Alerj). Quei roz, ami go an ti go da fa mí lia Bol so na- 
ro, é acu sa do pe lo Mi nis té rio Pú bli co de ser o ope ra dor
do es que ma de ra cha di nha — ou se ja, se ria ele o res pon- 
sá vel por ge ren ci ar a con tra ta ção dos fun ci o ná ri os fan- 
tas mas, o re co lhi men to dos sa lá ri os e o re pas se des ses
va lo res ao fi lho do pre si den te. Os pro mo to res afir mam
ter pro vas de que es se di nhei ro era usa do por Quei roz
pa ra pa gar na bo ca do cai xa con tas da fa mí lia de Flá vio,
co mo bo le tos do pla no de saú de ou da men sa li da de es- 
co lar de su as fi lhas. 

São Luís, segunda-feira, 29 de novembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Prazo determinado por Flávio Dino para a escolha do pré-candidato que representará o
grupo governista na eleição de 2022, encerra nesta segunda-feira e gera expectativa

SAMARTONY MAR TINS

Car los Bran dão faz aná li se

ELEIÇÕES 2022

Dia D para a escolha do
sucessor de Flávio Dino

O ta bu lei ro do xa drez po lí ti co que
se tor nou a elei ção pa ra o go ver no do
Ma ra nhão pa ra o pró xi mo ano po de rá
ga nhar um no vo ru mo a par tir des ta
se ma na. En cer ra-se, nes ta se gun da-
fei ra (29), o pra zo es ti pu la do pe lo go- 
ver na dor Flá vio Di no (PSB) pa ra que o
pró prio fa ça a es co lha do pré-can di- 
da to que re pre sen ta rá o gru po go ver- 
nis ta na elei ção de 2022. Ca so man te- 
nha a sua pa la vra e não adie a de ci são
pa ra o pró xi mo ano, o go ver na dor de- 
ve se reu nir ho je à tar de, no Pa lá cio
dos Leões com par ti dos e li de ran ças

do gru po pa ra anun ci ar a sua es co lha,
com ba se nos cri té ri os es ta be le ci dos
na car ta-com pro mis so as si na da no
iní cio do mês de ju nho.

En tre os pos tu lan tes da ba se go ver- 
nis ta à su ces são 2022 es tão:  o se na dor
We ver ton Ro cha (PDT), o vi ce-go ver- 
na dor Car los Bran dão (PSDB), o se- 
cre tá rio de Es ta do da Edu ca ção Fe li pe
Ca ma rão (PT) e o se cre tá rio de Es ta do
da In dús tria e Co mér cio, Sim plí cio
Araú jo (PDT) que dis pu tam o apoio
de Flá vio Di no. Den tre os cri té ri os es- 
ta be le ci dos es tão: a vi a bi li da de elei to- 
ral, me di da por pes qui sas de in ten- 
ções de vo tos, vi a bi li da de po lí ti ca e
ga ran tia de con ti nui da de dos pro gra- 
mas es ta be le ci dos pe la atu al ges tão
co mo o Pro gra ma Es co la Dig na; a am- 
pli a ção da re de es ta du al de saú de; o
com ba te res pon sá vel ao co ro na ví rus
e a pri o ri da de má xi ma a va ci na ção;
obras de in fra es tru tu ra no ta da men te
nas ro do vi as es ta du ais; po lí ti cas so ci- 
ais co mo o Va le Gás  e a dis tri bui ção
de ces tas bá si cas, além de par ce ri as
vi san do apoi ar a exe cu ção de ser vi ços
na ci da de. Pa ra is so, o go ver na dor tem
bus ca do o en ten di men to com a co e- 
são de to do gru po que li de ra po li ti ca- 
men te no Ma ra nhão, ob ser van do os
mo vi men tos po lí ti cos fei tos por ca da
um dos seus ali a dos que co lo ca ram o
seu no me à dis po si ção de dar con ti- 
nui da de ao le ga do dos seus oi to anos
à fren te do mai or car go do exe cu ti vo
do es ta do.

Ain da de acor do com o do cu men to
que na épo ca foi di vul ga do pa ra im- 
pren sa “es se ‘Pac to pe la União’ se ba- 
seia na pré-can di da tu ra ao Se na do do
go ver na dor Flá vio Di no; na bus ca de

en ten di men to quan to a go ver na dor e
vi ce-go ver na dor, sem pre com ba se
com diá lo go com to dos os par ti dos e
lí de res; e na cons tru ção de cha pas vi- 
to ri o sas pa ra a Câ ma ra Fe de ral e As- 
sem bleia Le gis la ti va do Ma ra nhão”,
diz o do cu men to, que afir ma que as
de fi ni ções das re gras elei to rais pa ra
2022, cu jo pra zo má xi mo é ou tu bro, e
que o gru po irá ca mi nhar com os
com pro mis sos ago ra ali nha dos.

 

 
So bre a ex pec ta ti va da es co lha em

tor no do no me que re ce be rá o apoio
do go ver na dor pa ra o plei to de 2022,
O Im par ci al con ver sou com os qua tro
pos tu lan tes. Ques ti o na do so bre o as-
sun to, o vi ce-go ver na dor, Car los
Bran dão (PSDB), afir mou que o go- 
ver na dor sa be rá con du zir es se pro- 
ces so com co e rên cia e com ba se na
Car ta Com pro mis so. “Te nho cer te za
de que o go ver na dor Flá vio Di no sa- 
be rá con du zir, da me lhor for ma pos- 
sí vel, a sua su ces são. Ele foi es co lhi do
por to dos nós, que par ti ci pa mos da
úl ti ma reu nião e as si na mos a Car ta
Com pro mis so, pa ra exer cer a li de ran-
ça nes te pro ces so. De le ga mos a ele,
con jun ta men te, es se pa pel, por acre-
di tar mos no bem do Ma ra nhão. En- 
tão, es ta pró xi ma reu nião se rá mui to
im por tan te pa ra que to dos re for cem o
in te res se pe la uni da de e o de se jo de
que o tra ba lho exi to so que vem sen do
fei to, con ti nue”, res sal tou Car los
Bran dão, que é pré-can di da to ao go- 
ver no do Ma ra nhão pe lo PSDB.

Expectativa sobre a escolha do nome 

PALÁCIO DOS LEÕES É A MENINA DOS OLHOS DOS CANDIDATOS  DA BASE DO GOVERNO DO MARANHÃO  NAS ELEIÇÕES DE 2022

Já o se cre tá rio de Edu ca ção Fe li pe
Ca ma rão res sal tou que tor ce pa ra que
Fá vio Di no to me es ta de ci são se ja adi- 
a da pa ra um ou tro mo men to. “A nos sa
ex pec ta ti va e de to dos que com põem
o ti me do go ver na dor Flá vio Di no é
sem pre pe la cons tru ção do con sen so
e da uni da de, e sem pre na ex pec ta ti va
de se guir a li de ran ça do go ver na dor
Flá vio Di no, que além de nos so go ver- 
na dor é o lí der do nos so cam po po lí ti- 
co, pro gres sis ta e da es quer da aqui no
es ta do do Ma ra nhão, e nós do PT te- 
mos a cla re za e cons ci ên cia dis so.
Nos sa tor ci da, to dos sa bem, é pe lo
adi a men to da es co lha do go ver na dor.
Nós acre di ta mos que a reu nião do dia
29 se rá uma reu nião pe la bus ca do
diá lo go, do con sen so e do en ten di- 
men to. Nós acre di ta mos que não se ja
o mo men to ain da da es co lha, acre di- 
ta mos que se ja o mo men to do tra ba- 
lho, mo men to de con ver sar mos so bre
o fu tu ro, mas, é cla ro, es ta mos dis pos- 
tos a se guir cons truin do es se de ba te
pa ra o fu tu ro do es ta do do Ma ra nhão
com mui ta fran que za e trans pa rên cia.
Es ta re mos pre sen tes, aten den do ao
cha ma do do go ver na dor e eu es ta rei
dis pos to a se guir aqui lo que for de ci- 

di do pe lo go ver na dor, mas es pe ci al- 

men te a se guir aqui lo que for de ci di- 
do pe lo meu par ti do, já que sou um
pré-can di da to au to ri za do pe la exe cu- 
ti va es ta du al do par ti do. E es tou na
ex pec ta ti va pe la de ci são que vi rá no
dia 29 e pe la de ci são tam bém que
meu par ti do to mar”, afir mou Fe li pe
Ca ma rão, pré-can di da to ao go ver no
do Es ta do pe lo Par ti do dos Tra ba lha- 
do res.

O Im par ci al tam bém ou viu o se- 
cre tá rio de Es ta do de In dús tria e Co- 
mér cio  que fez ques tão de res sal tar
que co mo pré-can di da to ao go ver no
pe lo So li da ri e da de, se faz ne ces sá rio
pen sar um pro je to po lí ti co mui to
mai or em prol do Ma ra nhão. “De fen- 
do que de ve mos ter um pla no pa ra o
pró xi mo go ver no, que se ja mai or que
os no mes pos tos.  De fen do um pla no
que in clua a ge ra ção de em pre gos, o
cres ci men to econô mi co do es ta do e
jus ti ça so ci al, com a ma nu ten ção dos
pro gra mas so ci ais e obras pú bli cas
que o go ver na dor Fla vio Di no dei xa rá
co mo le ga do. Tam bém de fen do o adi- 
a men to da de ci são pa ra de fi ni ção do
can di da to do gru po, pois es ta mos
ain da sob os efei tos da pan de mia e à
po pu la ção es tá se re cu pe ran do nos
cam pos pes so al, psi co ló gi co e econô- 

mi co, nes te mo men to ape nas 3% da
po pu la ção ma ra nhen se es tá no de ba- 
te po lí ti co, a gran de mai o ria ig no ra
ain da o de ba te e a dis pu ta ao go ver no
es ta du al – pre vis ta pa ra o pró xi mo dia
29 de no vem bro”, afir mou Sim plí cio
Araú jo.

E acres cen tou: “O mo men to é de
man ter o tra ba lho do go ver no es ta du-
al e so men te no ano elei to ral é que de-
ve mos de ba ter so bre a po lí ti ca. A mai- 
o ria dos que es tão ávi dos pa ra an te ci- 
par o pro ces so elei to ral su miu ano
pas sa do e no va men te vi ra as cos tas
pa ra as de man das do po vo, que é em- 
pre go, saú de e a fo me. Sou a fa vor de
ini ci ar o pro ces so de de fi ni ção ape nas
no iní cio de fe ve rei ro de 2022”, res sal-
tou Sim plí cio Araú jo, pré-can di da to
ao Go ver no do Ma ra nhão, pre si den te
do So li da ri e da de Ma e se cre tá rio de
In dús tria, Co mér cio e Ener gia.

A equi pe de O Im par ci al tam bém
en trou em con ta to com a as ses so ria
do se na dor We ver ton Ro cha que até o
fe cha men to des ta edi ção não res pon- 
deu ao ques ti o na men to em tor no da
ex pec ta ti va da es co lha do pré-can di- 
da to que re pre sen ta rá o gru po go ver-
nis ta na elei ção de 2022.

Pro gra ma ção

De sen vol vi men to

IN TI NE RÂN CIA PAR LA MEN TAR

As sem bleia em Ação
na re gião Sul do
Ma ra nhão

O pre si den te da As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra nhão,
de pu ta do Othe li no Ne to (PC doB), con du ziu os tra ba- 
lhos da 6ª edi ção do pro gra ma ‘As sem bleia em Ação’, re- 
a li za do nes ta sex ta-fei ra (26), no mu ni cí pio de Ca ro li na.
Na aber tu ra do even to, o par la men tar fa lou so bre a sa- 
tis fa ção em en cer rar o ci clo de en con tros de 2021 nes sa
re gião tão im por tan te pa ra o tu ris mo e a eco no mia do
es ta do.

O even to con tou com a pre sen ça dos de pu ta dos es ta- 
du ais Ril do Ama ral (So li da ri e da de), au tor do re que ri- 
men to que so li ci tou a re a li za ção do en con tro em Ca ro li- 
na; Pau lo Ne to (DEM), Wen dell La ges (PMN), Zi to Ro lim
(PDT), So cor ro Wa quim (MDB), Ro ber to Cos ta (MDB),
Thai za Hor te gal (PP), Vi ni cius Lou ro (PL), Mar co Au ré lio
(PC doB), Ra fa el (PDT), Antô nio Pe rei ra (DEM), Va lé ria
Ma ce do (PDT), Be tel Go mes (PRTB), Wel ling ton do Cur- 
so (PSDB) e Már cio Ho nai ser (Li cen ci a do). Tam bém es- 
te ve pre sen te ao even to a pre si den te do Gru po de Es po- 
sas de De pu ta dos do Es ta do do Ma ra nhão (Ge de ma),
Ana Pau la Lo ba to, que tam bém é vi ce-pre fei ta de Pi- 
nhei ro.

Othe li no Ne to des ta cou que o pro gra ma iti ne ran te do
Par la men to Es ta du al opor tu ni za aos de pu ta dos co nhe- 
cer mais de per to as de man das de ca da re gião e de ba ter
ações e es tra té gi as pa ra o seu de sen vol vi men to. O par la- 
men tar res sal tou, ain da, que a re gião Sul, em es pe ci al a
ci da de de Ca ro li na, é fun da men tal pa ra o tu ris mo e a
eco no mia do es ta do.

“O nos so es ta do é mui to gran de e, por is so, pre ci sa- 
mos ir aos mu ni cí pi os pa ra sa ber mos, em de ta lhes, as
su as ne ces si da des. A re gião Sul, por exem plo, é um dos
prin ci pais po los tu rís ti cos do Ma ra nhão, e nós pre ci sa- 
mos de ba ter e es ti mu lar as ati vi da des que são eco lo gi- 
ca men te cor re tas e ge ram mui tos em pre gos. Pa ra to dos
nós, de pu ta dos es ta du ais, o ‘As sem bleia em Ação’ é um
mo men to mui to im por tan te”, afir mou o che fe do Le gis- 
la ti vo ma ra nhen se.

A pro gra ma ção da sex ta edi ção do even to con tou
com as pa les tras ‘Pro ces so Le gis la ti vo’, mi nis tra da pe lo
di re tor-ge ral da Me sa Di re to ra da As sem bleia, Bráu lio
Mar tins, e pe lo con sul tor le gis la ti vo cons ti tu ci o nal da
Ca sa, An der son Ro cha; além de ‘Ino va ções do Di rei to
Elei to ral’, pro fe ri da pe lo di re tor de Ad mi nis tra ção da
Ale ma, An ti no No le to.

Na eta pa de au di ên cia pú bli ca, os par ti ci pan tes tam- 
bém pu de ram apre sen tar as pau tas da re gião, en tre elas
a re a li za ção de obras de in fra es tru tu ra ro do viá ria, me- 
lho ri as nas áre as da saú de e edu ca ção, além de in ves ti- 
men tos no po lo tu rís ti co do Par que Na ci o nal da Cha pa- 
da das Me sas.

A ve re a do ra Lu ci a ne Mar tins (PL), pre si den te da Câ- 
ma ra Mu ni ci pal de Ca ro li na, dis se que o ‘As sem bleia em
Ação’ dá voz aos re pre sen tan tes da po pu la ção. Ela en- 
tre gou, ain da, uma pau ta de so li ci ta ções, em no me de
to dos os ve re a do res, ao che fe do Par la men to Es ta du al.

“A ini ci a ti va é uma for ma, tam bém, de nos aju dar a
con ti nu ar cres cen do, pois so mos uma ci da de tu rís ti ca e
com um po ten ci al mui to gran de. A As sem bleia Le gis la- 
ti va acer tou em de sen vol ver es se im por tan te pro gra ma
iti ne ran te”, dis se.

O bis po da Di o ce se de Ca ro li na, Dom Fran cis co, que
tam bém é co or de na dor na ci o nal de aná li se de con jun- 
tu ra da CNBB, pon tu ou que o en con tro dá vi si bi li da de
às ne ces si da des das re giões. “Em no me de um olhar re li- 
gi o so, ci vil e po lí ti co, pa ra be ni zo pe la ideia de tra zer a
As sem bleia Le gis la ti va a Ca ro li na”.

O pre fei to da ci da de de Fi la dél fia (TO), Da vid Ben to,
vi zi nha ao mu ni cí pio de Ca ro li na, tam bém fa lou da im- 
por tân cia do pro gra ma pa ra o de sen vol vi men to da re- 
gião. “Es pe ro que sai a mos da qui com pro pos tas e ações
con cre tas em bus ca do bem co mum da nos sa so ci e da de
e da re gião Sul”, de cla rou.

São Luís, segunda-feira, 29 de novembro de 2021
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PROF. NO NA TO CHO CO LA TE
So ció lo go – Mes tre em Edu ca ção e Pro -
fes sor.

Manda quem pode, obedece quem tem Justiça!

Apro xi ma-se o

mo men to mais

es pe ra do acer ca das

de ci sões po lí ti cas no

Ma ra nhão. Co mo se diz

no di ta do po pu lar: “…

ho ra de va ca

des co nhe cer be zer ro

…”.

Mui tos di ri gen tes par ti dá ri os ad vo- 
gam a te se de quê o me lhor se ria   que
o go ver na dor do es ta do Flá vio Di no
adi as se a sua de ci são de es co lha do
seu can di da to ao go ver no nas elei ções
do ano que vem. Ou tros de fen dem
quê  es sa ‘que re la’ de va ser re sol vi da o
quan to an tes, até pa ra que o es co lhi- 
do an te ci pe sua pré-cam pa nha já na
con di ção de ser ele pró prio o re pre- 
sen tan te do Di nis mo e  con se quen te- 
men te, sim bo li ze a con ti nui da de da
ges tão , bem co mo, a no va era quan do
um jo vem ex-juiz, saiu da ma gis tra tu- 
ra fe de ral pa ra pro ta go ni zar o ce ná rio
es ta du al e es po ra di ca men te fre quen- 
tar o ‘olim po’ dos gran des ‘Qua dros’

da es quer da na ci o nal.
Na prá ti ca o cam po po li ti co que di ri- 
ge  07 mi lhões de ma ra nhen ses, tem
02 pos tu lan tes a ca dei ra no Pa lá cio
dos Leões; Car los Bran dão- PSDB ( vi- 
ce-go ver na dor de 02 man da tos ) e We- 
ver ton Ro cha-PDT ( se na dor elei to
an tes de com ple tar 40 anos de ida de).
Os ou tros dois pré-can di da tos: Fe li pe
Ca ma rão-PT ( Se cre tá rio es ta du al de
Edu ca ção) e Sim plí cio Araú jo-SD ( Se- 
cre tá rio es ta du al de In dús tria e Co- 
mér cio) , ca da um ao seu es ti lo, ali- 
men tam seus cor re li gi o ná ri os e ani- 
mam  su as res pec ti vas mi li tân ci as.
Por ób vio que são le gí ti mos seus plei- 
tos, en tre tan to, am bos são com po- 
nen tes do go ver no de TO DOS NÓS,
en tão,  ja mais con tra ri a ri am o lí der ,
em qual quer to ma da de de ci são que
os co lo quem pa ra dis pu tar uma va ga
a Câ ma ra Fe de ral ou mes mo em al- 
gum es pa ço na cha pa ma jo ri tá ria.
Acho que Di no vai es co lher Bran dão.
Por uma ra zão sim ples; o cri té rio LE- 
AL DA DE.

 Não es que ça mos o cons tran gi- 
men to que o se na dor We ver ton fez o
go ver na dor pas sar nas elei ções de
2020 (prin ci pal men te em São Luis ,
ca pi tal) ele li de rou um blo co com a
di rei ta   que é ali a da do blo co go ver- 
nan te ( ne ces sá rio , se não não ven ce- 
ria a elei ção dos SARNEY’s!) ; o DEM
do Dep. Fed. Jus ce li no Fi lho e Dep.Est.
Ne to Evan ge lis ta ( ex- Sec. De As sis- 
tên cia So ci al) ., PTB do Dep. Fed. Pe- 
dro Lu cas Fer nan des ( atu al men te
PSL), Par te do PC do B Dep. Othe li no
Ne to, (pre si den te da As sem bleia Le- 
gis la ti va , ex-ali a do do ex-Dep. Sarney
Fi lho e do fa le ci do ex-pre fei to Cas te- 

lo), PDT Ver. Os mar Fi lho, pre si den te
da Câ ma ra Mu ni ci pal de São Luis  e os
ir mãos Cu trim ( Dep. Fed. Gil e es ta- 
du al Glau bert).  DE SER TA RAM, lem- 
bram?Ade mais, Bran dão faz par te do
nú cleo po li ti co pe lo qual Di no en trou
na po lí ti ca : pro e mi nên cia do ex- go- 
ver na dor Zé Rei nal do Ta va res, ex-Pre- 
fei to Cle o mar Te ma ( que viu ser sa cri- 
fi ca do sua he ge mo nia na FA MEM –
Fe de ra ção dos Mu ni cí pi os do Ma ra- 
nhão. Pa ra aten der ao gru po do sen.
We ver ton ele gen do nu ma am pla ar ti- 
cu la ção o pre fei to Er lâ nio Xa vi er da
pe que na Iga ra pé Gran de) e o fa le ci do
ex- De pu ta do Hum ber to Cou ti nho. O
pró prio Bran dão “abriu” su as “ba ses”
pa ra elei ção do en tão neó fi to Jo vem
de pu ta do fe de ral Flá vio Di no. Além
do quê, por for ça da le gis la ção elei to- 
ral, Bran dão as su mi rá efe ti va men te o
go ver no, pois Di no de ve re nun ci ar em
Abril pa ra con cor rer ao car go de Se na- 
dor da Re pú bli ca.

Con si de ran do que tem va ga pa ra
to dos e em mais de um de se nho da
con jun tu ra. Se não ve ja mos : Bran dão
( tan to no PSDB quan to no PSB) com
Fe li pe Ca ma rão PT na vi ce.  Othe li no
Ne to PC do B  ou Már cio Ho nais ser
PDT na vi ce , le va ria Fe li pe PT  pa ra a
pri mei ra su plên cia de se na dor e Sim-
pli cio do So li da ri e da de na se gun da
su plên cia. Os par ti dos pre ser va ri am
su as ban ca das es ta du ais e fe de rais.
De ou tra for ma, abri rá mar gem pa ra a
opo si ção se ar ti cu lar e dis pu tar com
chan ces re ais de em ba ra lhar o jo go.
Os DE SER TO RES  es tão dis pos tos a
EMEN DAR es se pre ço? Man da quem
po de, obe de ce quem tem Jus ti ça!

EDITORIAL

Doar sangue: um gesto que salva vidas
“So mos to dos do mes mo san gue.”

Com es se mo te, he mo cen tros de to do
o país re a li zam uma cam pa nha nes ta
úl ti ma se ma na do mês pa ra ce le brar o
Dia Na ci o nal do Do a dor de San gue,
25 de no vem bro, com ações que se- 
guem até o pró xi mo do min go. No gru- 
po H. He mo, a Se ma na do Do a dor —
“Ati tu de tá no san gue”, ocor re até
ama nhã, em di ver sos cen tros co le to- 
res, en tre eles Mi nas Ge rais, Dis tri to
Fe de ral, São Pau lo, Es pí ri to San to, Rio
Gran de do Sul, Ce a rá e Rio Gran de do
Nor te. Tam bém a As so ci a ção Bra si lei- 
ra de He ma to lo gia, He mo te ra pia e Te- 
ra pia Ce lu lar (ABHH) lan çou es te ano
o pro gra ma “Um só san gue”, que con- 
gre ga vá ri as ações e com par ti lha men- 
to de in for ma ções pa ra es ti mu lar o
ato de do ar san gue o ano in tei ro. Além
de des ta car a im por tân cia do ges to
que aju da a sal var vi das, as cam pa- 
nhas vi sam in cen ti var no vos do a do- 
res e man te rem os es to ques de bol sas
de san gue em ní veis se gu ros.

Es sa ação é fun da men tal, ten do em
vis ta que as fes tas de fim de ano e o
car na val cos tu mam ser pe río dos de
bai xa no es to que de san gue em to do o
país e so bre tu do por con ta da pan de- 
mia de co vid-19, quan do hou ve que- 
da de até 50% no nú me ro de do a ções
em al gu mas re giões do Bra sil. Con tu- 
do, as do en ças con ti nu am exis tin do, e
mui tas de las de man dan do trans fu- 
sões. É im por tan te res sal tar que, mes- 

mo du ran te es ta épo ca de pan de mia,
os aten di men tos nos he mo cen tros
vêm ocor ren do, pre fe ren ci al men te,
por meio de agen da men to, de for ma a
evi tar aglo me ra ções e re du zir a pos si- 
bi li da de de trans mis são do ví rus, se- 
guin do to dos os pro to co los de se gu- 
ran ça. Mes mo sen do um ato sim ples e
rá pi do (du ra cer ca de 50 mi nu tos), o
Bra sil tem um bai xo nú me ro de do a- 
do res vo lun tá ri os. De acor do com in- 
for ma ções do Mi nis té rio da Saú de,
1,8% da po pu la ção doa san gue de for- 
ma re gu lar. Es se per cen tu al é in fe ri or
aos 2% de fi ni dos co mo ide ais pe la Or- 
ga ni za ção Pan-Ame ri ca na de Saú de
(Opas), mas fi ca bem atrás dos 5% re- 
gis tra dos em paí ses da Eu ro pa. O país
não tem uma cul tu ra de do a ção vo- 
lun tá ria, ato de ci da da nia que pre ci sa
ser es ti mu la do.

O san gue do a do é se pa ra do em he- 
má ci as, pla que tas, plas ma e cri o pre- 
ci pi ta do, po den do be ne fi ci ar até qua- 
tro pa ci en tes em ape nas uma uni da de
co le ta da. Es ses com po nen tes são dis- 
tri buí dos pa ra hos pi tais pú bli cos e
par ti cu la res pa ra aten der ca sos de
emer gên cia e de pa ci en tes in ter na dos
com ne ces si da de de re ce ber trans fu- 
são. As do a ções vo lun tá ri as são fun- 
da men tais pa ra man ter os es to ques
de pla que tas, que aju dam no con tro le
de san gra men tos e são uti li za das em
tra ta men tos e ci rur gi as.

A do a ção de san gue é um pro ces so

tran qui lo e se gu ro. A quan ti da de re ti- 
ra da é de, no má xi mo, 450ml de san- 
gue. É pou co pa ra quem doa e mui to
pa ra quem pre ci sa. Ao se can di da tar a
do a dor, o vo lun tá rio  pre ci sa pas sar
por uma en tre vis ta ri go ro sa com o ob- 
je ti vo de ga ran tir na tri a gem a se gu- 
ran ça de le e de pa ci en tes que vão re- 
ce ber o san gue.

Po dem ser do a do res pes so as com
ida des en tre 16 e 69 anos, sen do que a
pri mei ra do a ção de ve ser fei ta, obri-
ga to ri a men te, até os 60 anos. Me no res
de 18 anos, só com au to ri za ção por
es cri to dos res pon sá veis le gais. Além
dis so, o do a dor pre ci sa pe sar mais de
50 qui los e ter IMC mai or ou igual a
18,5, não in ge rir be bi da al coó li ca nas
12 ho ras an te ri o res e não fu mar du as
ho ras an tes. É ne ces sá rio apre sen tar
do cu men to de iden ti fi ca ção ofi ci al
com fo to. Al guns me di ca men tos ou
do en ças po dem im pe dir a do a ção, e é
im por tan te se in for mar an tes.

As cam pa nhas de do a ção de san- 
gue são fun da men tais pa ra ga ran tir os
es to ques dos hos pi tais em ní veis ade- 
qua dos e tam bém pa ra sen si bi li zar
no vos do a do res. A do a ção vo lun tá ria
é um ges to de amor e so li da ri e da de e
pre ci sa ser es ti mu la da pa ra aju dar a
sal var vi das. Por is so, a da ta co me mo- 
ra ti va ao do a dor de san gue. Além da
gra ti dão a quem já faz es sa ação al- 
truís ta, in cen ti va mais e mais pes so as
a abra ça rem es sa cau sa.

DOU GLAS CU NHA

SE BRAE CHE GA A ICA TU

BNB/DES CON TO: 80% ATÉ AMA NHÃ

ABER TAS INS CRI ÇÕES PA RA MO BI LI ZA -
ÇÃO MU NI CI PA LIS TA

JO VEM APREN DIZ OFE RE CE OI TO VA GAS

CÂ MA RA INS TA LA CPI
DO TRANS POR TE

O co le gi a do aguar da ape nas a pu bli ca ção da Re so lu- 
ção no Diá rio Ofi ci al do Mu ni cí pio pa ra ini ci ar as ati vi- 
da des. O pre si den te elei to no me a rá o re la tor. Os ve re a- 
do res vão ana li sar a li ci ta ção do sis te ma de trans por te
da ci da de e os con tra tos ce le bra dos en tre as em pre sas e
a Pre fei tu ra. A pri mei ra reu nião da Co mis são Par la men- 
tar de Inqué ri to (CPI), cri a da no âm bi to da Câ ma ra Mu- 
ni ci pal de São Luís, de ve ocor rer nes ta  se ma na, en tre
se gun da-fei ra, 29 de no vem bro ou quar ta-fei ra, dia 1ª de
de zem bro. Mem bro mais ve lho da CPI, o ve re a dor Chi co
Car va lho (PROS) afir mou que aguar da uma po si ção do
pre si den te da Ca sa, ve re a dor Os mar Fi lho (PDT), quan- 
to à con vo ca ção ofi ci al dos in te gran tes. No pri mei ro en- 
con tro, a co mis são de ve ele ger o pre si den te e o vi ce-pre- 
si den te do co le gi a do.

Em pre en de do res in di vi du ais, em pre sá ri os, mi cro e
pe que nas em pre sas de Ica tu, já con tam com uma Sa la
do Em pre en de dor, nu ma par ce ria que en vol ve o Se brae
e a Pre fei tu ra Mu ni ci pal. A inau gu ra ção se deu no dia 26
pas sa do, dia do ani ver sá rio da ci da de, com a pre sen ça
do go ver na dor Flá vio Di no e do pre si den te do Se brae no
Ma ra nhão, Rai mun do Co e lho, que fo ram re ce bi dos pe lo
pre fei to wal le ce Aze ve do.

Os des con tos de até 80% na mai o ria dos dé bi tos re ne- 
go ci a dos por pro du to res ru rais pe la Lei 13.340/16 com o
Ban co do Nor des te po dem ser ga ran ti dos até ama nhã,
 30 de no vem bro, quan do ven ce a pri mei ra par ce la dos
va lo res re pac tu a dos. O pra zo é vá li do pa ra pro du to res
que ti nham con tra ta do fi nan ci a men tos até o ano de
2011 e ade ri ram à re fe ri da Lei en tre 2016 e 2019.

A lei pos si bi li tou a re ne go ci a ção de dí vi das ru rais
com pa ga men to em até 10 par ce las anu ais. A re pac tu a- 
ção per mi te a apli ca ção de des con tos que po dem che- 
gar a 80% do va lor da par ce la. Na gran de mai o ria das
ope ra ções re ne go ci a das, o ven ci men to da pri mei ra par- 
ce la ocor re rá ama nhã, dia 30 de no vem bro. 

 

Nos di as 14 e 15 de de zem bro, o pre si den te da Con fe- 
de ra ção Na ci o nal de Mu ni cí pi os (CNM), Pau lo Ziul kos- 
ki, e os pre si den tes das en ti da des es ta du ais reu ni rão
ges to res mu ni ci pais de to do país em Bra sí lia, pa ra mais
uma Mo bi li za ção Mu ni ci pa lis ta. As ins cri ções pa ra o
even to, que po de ser o úl ti mo do ano, já es tão dis po ní- 
veis. Ziul kos ki con vo ca os pre si den tes das en ti da des es- 
ta du ais e mi cror re gi o nais a mo bi li za rem os pre fei tos de
su as re giões pa ra que a ca pi tal do po der  ve ja, mais uma
vez, a for ça do mu ni ci pa lis mo bra si lei ro, lem bran do
que o aces so ao Con gres so Na ci o nal só é per mi ti do com
a apre sen ta ção do car tão de va ci na ção, por con ta dos
pro to co los sa ni tá ri os pa ra en fren ta men to da Co vid-19.
A mo bi li za ção é fun da men tal pa ra que o Con gres so Na- 
ci o nal con clua a vo ta ção de ma té ri as de ter mi nan tes pa- 
ra as pre fei tu ras.

 

O Ins ti tu to Eu val do Lo di (MA), em par ce ria com as
em pre sas Na tus Lu mi ne, JS Pe ças, Em ko, Re gis tro de
Imó veis, Be zer ra Oli vei ra, Polc e Nu tri power, com se de
em São Luís, ini ci a rá, no dia 1º de de zem bro, a 6ª tur ma
do Pro gra ma IEL Jo vem Apren diz, com o mó du lo de Re- 
la ções So ci o pro fis si o nais, Ci da da nia e Éti ca, mi nis tra do
pe la psi có lo ga do Ins ti tu to, Ana Sanyele Sou za. Oi to va- 
gas ain da es tão dis po ní veis pa ra em pre sas que ne ces si- 
tem de apren di zes e que quei ram fir mar con vê nio com a
en ti da de do Sis te ma FI E MA. O ob je ti vo do pro gra ma é
pro por ci o nar aos jo vens in ser ção no mer ca do de tra ba- 
lho, com ga ran tia de di rei tos tra ba lhis tas e pre vi den ciá- 
ri os, além de uma for ma ção téc ni co-pro fis si o nal.

São Luís, segunda-feira, 29 de novembro de 2021
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O novo tratado marca um novo início para os dois países após as divergências
diplomáticas e estimula a política da UE em um momento complicado para o bloco

RELAÇÕES EXTERIORES

Itália e França assinam
tratado de cooperação

R
o ma, Itá lia- Fran ça e Itá lia as- 
si na ram nes ta sex ta-fei ra (26) 
em Ro ma, em uma ce rimô nia 
so le ne, um tra ta do bi la te ral 

de co o pe ra ção re for ça da que vi sa 
con so li dar a re la ção mú tua e fun da- 
men tal pa ra for ta le cer a União Eu ro- 
peia (UE).

O tra ta do foi as si na do pe lo che fe de 
Go ver no ita li a no Ma rio Draghi e o 
pre si den te fran cês Em ma nu el Ma- 
cron no pa lá cio pre si den ci al do Qui ri- 
nal, na pre sen ça do pre si den te da Re- 
pú bli ca ita li a na Ser gio Mat ta rel la.

O no vo tra ta do mar ca um no vo iní- 
cio pa ra os dois paí ses após as di ver- 
gên ci as di plo má ti cas e es ti mu la a po- 
lí ti ca da UE em um mo men to com pli- 
ca do pa ra o blo co.

“Es te é um mo men to his tó ri co pa ra 
Fran ça e Itá lia”, de cla rou Draghi du- 
ran te uma en tre vis ta co le ti va con jun- 
ta, na qual re cor dou os va lo res e as 
per so na li da des que unem os dois paí- 
ses.

“Se abre um no vo ca pí tu lo his tó ri- 
co (..) pa ra nos sas am bi ções no âm bi- 
to da Eu ro pa”, dis se par te Ma cron, 
que res sal tou a “vi são ge o po lí ti ca co- 
mum”.

Por oca sião da as si na tu ra, pa tru- 
lhas aé re as da Fran ça e da Itá lia so bre- 
vo a ram os céus da ca pi tal, dei xan do 
uma co lu na de fu ma ça com as co res 
dos dois paí ses.

A as si na tu ra de um “tra ta do de co o- 
pe ra ção bi la te ral re for ça da”, mais co- 
nhe ci do co mo Tra ta do do Qui ri nal, é 
al go in co mum en tre paí ses da União 
Eu ro peia.

Pa ra a Fran ça es te é o se gun do tra- 
ta do do ti po des de o as si na do em

O TRATADO TEM COMO OBJETIVO INTENSIFICAR A COOPERAÇÃO EM TODOS OS SETORES

1963 com a Ale ma nha e cor ro bo ra do 
em 2019.

O tra ta do tem co mo ob je ti vo in ten- 
si fi car a co o pe ra ção em to dos os se to- 
res, da po lí ti ca ex ter na, de de fe sa e se- 
gu ran ça, até mi gra ção, eco no mia, 
pes qui sa, cul tu ra e ques tões en tre 
fron tei ras.

O no vo pac to, que era ela bo ra do 
des de 2017, te ve que ser con ge la do 
com a che ga da ao po der na Itá lia em 
2018 do en tão par ti do an tis sis te ma 
Mo vi men to 5 Es tre las (M5S), cu jo lí- 
der da épo ca, Lui gi Di Maio, atu al mi- 

nis tro das Re la ções Ex te ri o res, cri ti ca- 
va aber ta men te Ma cron e apoi a va o 
mo vi men to de pro tes to dos “co le tes 
ama re los” na Fran ça.

No iní cio de 2019, a Fran ça che gou 
a con vo car sem em bai xa dor em Ro- 
ma, um ges to que não acon te cia des- 
de a Se gun da Guer ra Mun di al.

Fran ça e Itá lia, se gun da e ter cei ra 
mai o res eco no mi as da zo na do eu ro, 
atrás ape nas da Ale ma nha, re pre sen-
tam qua se um ter ço dos ci da dãos da 
UE e de seu PIB.

PESQUISA DO IBGE

Pretos e pardos têm maior perda em qualidade de vida

AINDA SEGUNDO A PESQUISA DO IBGE, O ÍNDICE RURAL É QUASE DUAS VEZES PIOR QUE O URBANO

Fa mí li as che fi a das por mu lhe res,
pre tos, par dos e pes so as com me nos
es co la ri da de e ren da so frem uma per- 
da mai or de qua li da de de vi da. É o que
re ve la um no vo in di ca dor apre sen ta- 
do nes ta sex ta-fei ra (26/11) pe lo Ins ti- 
tu to Bra si lei ro de Ge o gra fia e Es ta tís- 
ti ca (IB GE).

O Ín di ce de Per da de Qua li da de de
Vi da (IPQV) cal cu la a va ri a ção da qua- 
li da de de vi da a par tir de in di ca do res
co mo mo ra dia, ser vi ços de uti li da de
pú bli ca, saú de e ali men ta ção, edu ca- 
ção, aces so a ser vi ços fi nan cei ros,
trans por te e la zer. O va lor va ria de 0 a
1, sen do que quan to mais per to do ze- 
ro, me nor é a per da acu mu la da da
pes soa e me lhor é a qua li da de de vi da.
Se gun do o IB GE, a in ten ção do le van- 
ta men to é cons truir uma for ma de
com pa ra ção que mos tre as de si gual- 
da des en tre os gru pos.

O IPQV mos tra que fa mí li as cu ja
pes soa de re fe rên cia era ho mem apre- 
sen ta ram me nor per da de qua li da de
de vi da, com um IPQV de 0,151, con- 
tra 0,169 nas fa mí li as li de ra das por
mu lhe res. E nas fa mí li as com a pes soa
de re fe rên cia pre ta ou par da (0,185), a
per da de qua li da de de vi da era 17%
mai or do que na que las com a pes soa
de re fe rên cia bran ca (0,123).

Da dos do le van ta men to tam bém
mos tram que em área ru ral há mai or
per da da qua li da de de vi da do que na
ur ba na. “O IPQV no Bra sil era de 0,158
en tre 2017 e 2018. Na área ru ral (IPQV
de 0,246), a per da era 1,5 vez mai or do
que a mé dia na ci o nal e 1,7 vez mai or
que na área ur ba na (IPQV de 0,143).
Cer ca de 15% dos bra si lei ros vi vi am
em área ru ral e es sa par ce la da po pu- 
la ção con tri buiu com qua se um quar- 
to do va lor do IPQV Bra sil”, de ta lha o
es tu do.

Re gi o nal men te, Sul (0,115) e Su- 
des te (0,127) ti ve ram IPQV me lhor
que o na ci o nal, en quan to Nor te
(0,225) e Nor des te (0,209) mos tra ram
ín di ces pi o res do que a mé dia na ci o- 
nal. Já o Cen tro-Oes te (0,159) fi cou
mui to pró xi mo do ge ral do país.

Pa ra o eco no mis ta Wil li am Bagh- 
das sa ri an, pro fes sor de Eco no mia do
Ib mec Bra sí lia, es sa pes qui sa é im por- 
tan te por que po de nor te ar a ado ção
de po lí ti cas pú bli cas pa ra tra tar fa to- 
res es pe cí fi cos. “Se o go ver no qui ses se
fa zer po lí ti cas pú bli cas de qua li da de,
ele usa ria es ses da dos e os re cur sos
pú bli cos pa ra aju dar os es ta dos que
têm mais ca rên cia”, pon tua.

Va li da ção quan ti ta ti va
Além dis so, ele apon ta que os va lo res

ex pos tos eram es pe ra dos, mas que é
im por tan te ter a va li da ção quan ti ta ti- 
va de que “as es pe cu la ções pro ce-
dem”, con ta. E con ti nua: “Nós es pe- 
cu lá va mos que as pes so as que mo ram
em meio ur ba no têm me lho res con di- 
ções do que aque las que vi vem no
meio ru ral”.

Se gun do a pes qui sa, o ín di ce ru ral
é qua se du as ve zes pi or que o ur ba no.
“Is so sig ni fi ca que o pes so al da zo na
ru ral tem mui to me nos aces so à ha bi-
ta ção de qua li da de, saú de de qua li da- 
de, do que o pes so al da zo na ur ba na.
Is so é mui to sé rio, prin ci pal men te
quan do pen sa mos em es ta dos co mo
o Ama zo nas, o Pa rá, o Acre, Ro rai ma,
por que são lu ga res nos quais quem
mo ra na zo na ru ral es tá bas tan te de- 
sam pa ra do pe las po lí ti cas pú bli cas”,
acres cen ta.

So bre a de si gual da de in di ca da pe lo
es tu do, Bagh das sa ri an afir ma que o
pro ble ma é na ori gem. “Se eu te nho
uma cri an ça que mo ra em uma ca sa
que tem go tei ra, que tem ra to, uma
ca sa com bai xa se gu ran ça, as con di-
ções ini ci ais pa ra es sa cri an ça são
com ple ta men te di fe ren tes do que
aque las de uma cri an ça que nas ce em
San ta Ca ta ri na, por exem plo”, des ta- 
ca. 

FU GIN DO DO TA LI BÃ

Afe gã da fa mo sa ca pa
da Na ti o nal Ge o graphic
re ce be re fú gio na Itá lia

A afe gã Shar bat Gu la, que fi cou co nhe ci da mun di al- 
men te por es tam par a ca pa da re vis ta Na ti o nal Ge o- 
graphic, em 1985, con se guiu exí lio na Itá lia após dei xar
o Afe ga nis tão com a to ma da do país pe lo Ta li bã em
agos to. A Itá lia é um dos paí ses eu ro peus que mais têm
re ce bi do re fu gi a dos afe gãos fu gin do do re gi me.

Em um co mu ni ca do, o go ver no ita li a no dis se que a
or ga ni za ção da re ti ra da da afe gã do país ocor reu de pois
que ela pe diu exí lio por meio de or ga ni za ções sem fins
lu cra ti vos. Ain da se gun do o co mu ni ca do, Gu la es tá em
Ro ma e o go ver no da Itá lia irá dar su por te pa ra a in te gra- 
ção de la no país.

A afe gã de olhos ver des fi cou

co nhe ci da de pois de pou sar pa ra o

fo tó gra fo Ste ve McCurry em um

cam po de re fu gi a dos em Pe xau ar,

no Pa quis tão, quan do ela ti nha

ape nas 12 anos.

Na épo ca, Shar bat Gu la dei xou o Afe ga nis tão de vi do
aos con fli tos que o país vi via com a ocu pa ção so vié ti- 
ca. Shar bat Gu la fi cou ór fã com ape nas seis anos e foi a
pé pa ra o Pa quis tão com seus ir mãos e sua avó.

Ste ve McCurry, in clu si ve, que aju dou no res ga te de
Shar bat Gu la. Pe las re des so ci ais, ele agra de ceu, nes ta
sex ta-fei ra ao go ver no ita li a no pe la aju da.

“Mi nha ir mã Bon nie e eu te mos o

pra zer de anun ci ar que, jun to com a

ins ti tui ção de ca ri da de bri tâ ni co-

ame ri ca na Fu tu re Bril li an ce e sua

fun da do ra, Sophia Swi re, o apoio do

go ver no ita li a no e a pla ta for ma

Me ta go od, NFT for So ci al Go od,

es ti ve mos ca paz de tra zer o sím bo lo

dos re fu gi a dos afe gãos, Shar bat

Gu la, pa ra a se gu ran ça.

Agra de ce mos es te ges to”, dis se.

A ca pa de 1984 se tor nou uma das mais co nhe ci das da
re vis ta. A fo to gra fia che gou a ser com pa ra da com a Mo- 
na Li sa, qua dro de Le o nar do da Vin ci. “Shar bat Gu la ad- 
qui riu no to ri e da de mun di al, a pon to de sim bo li zar as
vi cis si tu des e con fli tos da fa se his tó ri ca pe la qual o Afe- 
ga nis tão e seu po vo es ta vam pas san do”, des ta ca o co- 
mu ni ca do da Itá lia.

Ste ve McCurry vol tou a en con tra-la em 2002, quan do
ela vi via em Na sir Bagh, no Pa quis tão. Shar bat Gu la dei- 
xou o país e vol tou pa ra o Afe ga nis tão em 2016 de pois
que o go ver no pa quis ta nês a acu sou de com prar uma
iden ti da de fal sa pa ra fi car no país. De vol ta ao país na tal,
ela ga nhou uma ca sa do go ver no afe gão e um sa lá rio de
apro xi ma da men te R$ 2.400 men sais.

São Luís, segunda-feira, 29 de novembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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6GERAL

O PREGOEIRO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR – SAF realizará, às 14h 

do dia 13 de dezembro de 2021, no Auditório desta Secretaria, localizada na Avenida São Luís Rei de 

França, Lote E1-C, bairro Turu, nesta Capital, a licitação em referência, na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL, objetivando a aquisição de materiais para construção de viveiros com mudas de 

sistemas de irrigação por micro aspersão e materiais de consumo para os mesmos, para atender 

uma das demandas do Programa Agente de Desenvolvimento Rural Quilombola, na forma da Lei 

Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 3.555/2000, da Lei Complementar nº 123/2006 e demais 

alterações, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal n.º 8.666/1993, suas alterações e demais 

normas pertinentes à espécie. Esse edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no site 

oficial da SAF (www.saf.ma.gov.br).

São Luís (MA), 24 de novembro de 2021.

JOÃO RODRIGO LISBOA SILVA

Pregoeiro

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR - SAF

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021 – SAF
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 189614/2021

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para a prestação de 

serviços continuados de locação de veículos para atender a demanda da Secretaria Estadual de Saúde 

do Maranhão, com quilometragem livre, seguro total e todos os equipamentos de série exigidos por lei 

observados os detalhamentos técnicos e operacionais, de acordo com as especificações e quantitativos 

previstos no Termo de Referência (ANEXO I) do edital. O Pregoeiro Oficial da Secretaria de Estado da 

Saúde, comunica que a sessão marcada para o dia 29/11/2021 às 10h (horário de Brasília) não será 

realizada, estando SUSPENSA até ulterior deliberação; Local: Site do Portal de Compras do Governo 

Federal (https://www.gov.br/compras/pt-br/); Informações: Comissão Setorial Permanente de 

Licitação – CSL, localizado na Av. Professor Carlos Cunha s/n, Jaracaty, CEP: 65.076-820, São Luís/MA; 

E-mail: csl@saude.ma.gov.br; Fones: (98) 31985558 e 31985559.

São Luís - MA, 25 de novembro de 2021

MARCOS MENDES DE LUCENA

Pregoeiro da SES/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº.103/2021
PROCESSO Nº 163742/2021/SES

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar designada pela Sra. Secretária de 

Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores, instaurada pela Portaria n.º 186 de 15 

de Setembro de 2021, publicada no D.O.E. nº 181, 27 de setembro de 2021, no uso de suas 

atribuições e tendo em vista o disposto no artigo 252 e 254, parágrafo único, da Lei nº 6.107, de 27 de julho 

de 1994, combinado com o art. 256 do Código de Processo Civil, CITA, pelo presente edital, por se 

encontrar em local incerto e não sabido, a Sra. CLÁUDIA DO SOCORRO ARAÚJO SILVA, CPF nº 

074856383-00, e a intima a apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, na sede deste Órgão situada à Av. 

Jerônimo de Albuquerque, s/n, Edíficio Clodomir Milet, 4º andar, sala da Comissão de Processo 

Administrativo Disciplinar/CPAD, defesa escrita nos autos do PROCESSO Nº 0192686/2015 - SEGEP. Os 

autos desse mencionado processo podem ser consultados, em horário comercial, também na sede deste 

órgão.

São Luis (MA), 17 de novembro de 2021

BYRON VÉRAS BEZERRA

Presidente da CPAD/SEGEP

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMONIO E

ASSISTENCIA DOS SERVIDORES
COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR/CPAD

EDITAL DE CITAÇÃO

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar designada pela Sra. Secretária de 

Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores, instaurada pela Portaria n.º 187 de 15 

de Setembro de 2021, publicada no D.O.E. nº 181, 27 de setembro de 2021, no uso de suas 

atribuições e tendo em vista o disposto no artigo 252 e 254, parágrafo único, da Lei nº 6.107, de 27 de julho 

de 1994, combinado com o art. 256 do Código de Processo Civil, CITA, pelo presente edital, por se 

encontrar em local incerto e não sabido, o Sr. CÍCERO JOSÉ ALVES, CPF nº 042086503-97, e a intima 

a apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, na sede deste Órgão situada à Av. Jerônimo de Albuquerque, 

s/n, Edífico Clodomir Milet, 4º andar, sala da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar/CPAD, 

defesa escrita nos autos do PROCESSO Nº 0191579/2015 - SEGEP. Os autos desse mencionado 

processo podem ser consultados, em horário comercial, também na sede deste órgão.

São Luis (MA), 17 de novembro de 2021

BYRON VÉRAS BEZERRA

Presidente da CPAD/SEGEP

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMONIO E

ASSISTENCIA DOS SERVIDORES
COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR/CPAD

EDITAL DE CITAÇÃO

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar designada pela Sra. Secretária de 

Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores, instaurada pela Portaria n.º 188 de 15 

de Setembro de 2021, publicada no D.O.E. nº 181, 27 de setembro de 2021, no uso de suas 

atribuições e tendo em vista o disposto no artigo 252 e 254, parágrafo único, da Lei nº 6.107, de 27 de julho 

de 1994, combinado com o art. 256 do Código de Processo Civil, CITA, pelo presente edital, por se 

encontrar em local incerto e não sabido, a Sra. EURIFRAN SILVA ARAÚJO, CPF nº 299778003-91, e a 

intima a apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, na sede deste Órgão situada à Av. Jerônimo de 

Albuquerque, s/n, Edífico Clodomir Milet, 4º andar, sala da Comissão de Processo Administrativo 

Disciplinar/CPAD, defesa escrita nos autos do PROCESSO Nº 0169014/2015 - SEGEP. Os autos desse 

mencionado processo podem ser consultados, em horário comercial, também na sede deste órgão.

São Luis (MA), 17 de novembro de 2021

BYRON VÉRAS BEZERRA

Presidente da CPAD/SEGEP

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMONIO E

ASSISTENCIA DOS SERVIDORES
COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR/CPAD

EDITAL DE CITAÇÃO

O Conselho de Administração da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, 

convoca os Senhores Acionistas para participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 

30 de novembro de 2021, às 14h30, na sede social da Companhia, situada a Rua Silva Jardim, nº 307, 

Centro, na cidade de São Luís, estado do Maranhão, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do: 1. 

Eleição de Membro Representante do Conselho Fiscal, conforme disposto no art. 53 do Estatuto 

Social da CAEMA;

2. O que mais ocorrer.

São Luís, 22 de novembro de 2021

Roberto Santos Matos

Presidente do Conselho

André dos Santos Paula

Presidente da CAEMA

ESTADO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA

CNPJ Nº 06.274.757/0001-50
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO/UEMA, através do seu Pregoeiro, na forma da Lei 

Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e do Decreto nº 10.024/19, informa que realizará licitação, 

na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, de interesse da 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA, conforme a seguir discriminado:

As propostas serão recebidas no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br. Informa-se ainda que o 

edital e seus anexos estarão disponíveis aos interessados no site da Universidade Estadual do Maranhão, 

onde poderão ser consultados e adquiridos gratuitamente, através do site www.licitacoes.uema.br, e 

www.comprasnet.gov.br. Esclarecimentos adicionais pelo telefone (98) 2016-8114.

São Luís, 24 de novembro de 2021

Maria dos Remédios dos Santos Marques

Presidente da Comissão Setorial Permanente de Licitação da CSL/UEMA

ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

DATA HORA PROCESSO

13/12/2021 9h30 Nº 235693/2019 Pregão Eletrônico nº 055/2021

Objeto: Aquisição de cadeiras universitárias com pranchetas, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas adiante para atender as demandas da Universidade Estadual do 
Maranhão/UEMA - Convênio nº 863128/2017 - UEMA/FNDE.

O PREGOEIRO DA SEGOV/MA torna público que será realizada às 15h (horário local) do dia 9 de 

dezembro do corrente ano, no site eletrônico www.comprasnet.gov.br, licitação na modalidade 

PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para o Registro de Preço para futura e 

eventual contratação de empresa (as) especializada (as) para fornecimento de VEÍCULO - 

AMBULÂNCIAS TIPO “A”, “B”, “C” e “D”, de acordo com especificações, quantidades estimadas 

no Termo de Referência, na forma Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Federal nº 10.520/2002, de 17 

de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar n° 123, de 14 

de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993, de 21 de junho de 

1993, e demais normas regulamentares pertinentes à espécie.

O edital e seus Anexos poderão ser obtidos no endereço eletrônico: 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br e https://segov.ma.gov.br/, e, ainda, em caso de 

problemas nos sites acima, poderão ser solicitados através do e-mail csl@segov.ma.gov.br, em dias 

úteis, das 9h às 18h.

São Luís/MA, 26 de novembro de 2021

ERICK SILVA LINDOSO

Pregoeiro da CSL/SEGOV/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 29/2021 - CSL/SEGOV - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0218878/2021

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que irá realizar, na forma da Lei 

nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei 

Complementar nº 123/2006, do Decreto Estadual nº 36.184, de 21 de setembro de 2020, da Lei Estadual 

nº 9.529, de 23 de dezembro de 2011 e da Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015, aplicando 

subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas regulamentares 

pertinentes à espécie, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por lote, 

objetivando o Registro de Preços para Aquisição de Alimentos, Medicamentos, Suplementos 

Alimentares, Adubos Químicos e outros, no dia 09/12/2021, às 14h (horário de Brasília), através do 

uso de recursos de tecnologia da informação, no site www.compras.ma.gov.br, sendo presidida por 

Pregoeiro da Secretaria Adjunta de Registro de Preços – SARP/MA, situada na Av. Jerônimo de 

Albuquerque, Edifício Clodomir Milet, s/n°, 4º andar, Calhau - São Luís/MA. CEP: 65074-220. O 

Pregoeiro informa que o edital encontra-se disponível na página web www.compras.ma.gov.br e 

www.segep.ma.gov.br.

São Luís, 22 de novembro de 2021

Deimison Neves dos Santos

Secretário Adjunto de Registro de Preços – SARP/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E

ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2021 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 115.206/2021 – SARP/SEGEP

Estado do Maranhão
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO MARANHÃO

CNPJ: 63.428.361/0001-53

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021/CMA. A Câmara Municipal de Altamira do Maranhão (MA), torna 
público que realizará no dia 14/12/2021, às 10:30 horas, licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo 
menor preço global, regida pelas normas estipuladas no instrumento convocatório. Objeto: Contratação de 
empresa para a prestação de serviços de consultoria nas áreas de licitações e contratos administrativos, junto 
ao setor de licitações e contratos, de interesse desta Câmara Municipal de Altamira do Maranhão/MA, para o 
exercício de 2022. Base Legal: Lei Federal nº 8.666/1993, pela Lei Complementar nº 123/2006, pelo Decreto 
Federal nº 8.538/2015, pelas demais normas legais e regulamentares aplicáveis à espécie. Local: Sala da Co-
missão Permanente de Licitação, Prédio da Câmara Municipal de Altamira do Maranhão (MA), situada na Av 
Raimundo Sebastião de Sousa, s/nº, Centro. O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados no 
portal da transparência, na plataforma SACOP e na sede da Câmara Municipal, de segunda a sexta-feira, no 
horário das 08:00hs às 12:00hs, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente, mediante a entrega 
de “pen drive”. Altamira do Maranhão (MA), 25 de novembro de 2021. José Vilarindo da Cunha, Presidente 
da Câmara Municipal.

Estado do Maranhão
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO MARANHÃO

CNPJ: 63.428.361/0001-53

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021/CMA. A Câmara Municipal de Altamira do Maranhão (MA), torna 

público que realizará no dia 14/12/2021, às 11:30 horas, licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo 

menor preço global, regida pelas normas estipuladas no instrumento convocatório. Objeto: Contratação de 

empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos para manutenção das atividades da 

Câmara Municipal de Altamira do Maranhão/MA, no exercício de 2022. Base Legal: Lei nº. 10.520/02 e Lei 

8.666/93. Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação, Prédio da Câmara Municipal de Altamira do 

Maranhão (MA), situada na Av Raimundo Sebastião de Sousa, s/nº, Centro. O Edital e seus anexos estarão 

à disposição dos interessados no portal da transparência, na plataforma SACOP e na sede da Câmara Muni-

cipal, de segunda a sexta-feira, no horário das 08:00hs às 12:00hs, onde poderão ser consultados ou obtidos 

gratuitamente, mediante a entrega de “pen drive”. Altamira do Maranhão (MA), 25 de novembro de 2021. José 

Vilarindo da Cunha, Presidente da Câmara Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PREGAO ELETRÔNICO - SRP Nº. 001/2022
MODALIDADE DE CLASSIFICAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO: 
Contratação de empresa especializada para a aquisição futura de medicamentos, material 
hospitalar, material odontológico, material para atendimento ao covid – 19, para suprir a 
demanda da Secretaria municipal de Saúde de Governador Eugênio Barros – MA - SRP, DATA 
DA ABERTURA: 10.12.2021. HORÁRIO: 9horas. ENDEREÇO DA REALIZAÇÃO DO 
CERTAME: www.bll.org.br AQUISIÇÃO DO EDITAL: Poderá ser consultado gratuitamente 
ou adquirido no horário de 08h30min as 12h00min, de segunda a sexta – feira, na sede da CPL 
na Avenida 11 de março, s/n – CENTRO, com a Pregoeira ou equipe de apoio, somente por 
mídia de PENDRIVE ou través do endereço eletrônico pmgeb.licitacoes@hotmail.com, site 
da prefeitura www.governadoreugeniobarros.ma.gov.br  e também com a Pregoeira ou equipe 
de apoio no horário e endereço mencionados nesta publicação. DATA: Governador Eugênio 
Barros- MA, 26 de novembro de 2021.

Os editais e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de reunião da CPL, na 
Prefeitura, situada à Praça João Gonçalves, s/nº, Centro, Governador Luiz Rocha - MA, de 2ª a 
6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas e no portal do Município no Endereço eletrônico 
http://transparencia.governadorluizrocha.ma.gov.br/. Esclarecimento adicional no endereço 
supra, pelo endereço eletrônico pmglr.licitacao@hotmail.com ou pelo telefone (99) 3561-
1134.

Governador Luis Rocha - MA, 25 de novembro de 2021.
EDNEIDE GONZAGA DE SOUSA

Presidente

Estado do Maranhão
       Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha- MA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Processo 
Administrativo nº 01.1911.0001/2021. Contratação de empresa especializada para o futura e 
eventual  fornecimento de combustíveis derivados do petróleo para atender as necessidades 
das secretarias municipais. DATA DE ABERTURA: 09 de dezembro de 2021 às 09:00 horas. 
MODALIDADE: Pregão. FORMA: Presencial. TIPO: Menor Preço Global por item. BASE LEGAL: 
Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 002/2013 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

Os editais e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de reunião da CPL, na 
Prefeitura, situada à Praça João Gonçalves, s/nº, Centro, Governador Luiz Rocha - MA, de 2ª a 
6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas e no portal do Município no Endereço eletrônico 
http://transparencia.governadorluizrocha.ma.gov.br/. Esclarecimento adicional no endereço 
supra, pelo endereço eletrônico pmglr.licitacao@hotmail.com ou pelo telefone (99) 3561-
1134.

Governador Luis Rocha - MA, 25 de novembro de 2021.
EDNEIDE GONZAGA DE SOUSA

Presidente

Estado do Maranhão
       Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha- MA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Processo 
Administrativo nº 01.1911.0003/2021. Contratação de empresa especializada para o futura 
e eventual  fornecimento de gêneros alimentícios diversos para atender as necessidades 
das secretarias municipais. DATA DE ABERTURA:  10 de dezembro de 2021 às 09:00 horas. 
MODALIDADE: Pregão. FORMA: Presencial. TIPO: Menor Preço Global por item. BASE LEGAL: 
Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 002/2013 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

Os editais e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de reunião da CPL, na 
Prefeitura, situada à Praça João Gonçalves, s/nº, Centro, Governador Luiz Rocha - MA, de 2ª a 
6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas e no portal do Município no Endereço eletrônico 
http://transparencia.governadorluizrocha.ma.gov.br/. Esclarecimento adicional no endereço 
supra, pelo endereço eletrônico pmglr.licitacao@hotmail.com ou pelo telefone (99) 3561-
1134.

Governador Luis Rocha - MA, 25 de novembro de 2021.
EDNEIDE GONZAGA DE SOUSA

Presidente

Estado do Maranhão
       Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha- MA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2021. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Processo 
Administrativo nº 01.1911.0004/2021. Contratação de empresa especializada para o futura 
e eventual  fornecimento de material de limpeza diverso para atender as necessidades 
das secretarias municipais. DATA DE ABERTURA: 10 de dezembro de 2021 às 11:00 horas. 
MODALIDADE: Pregão. FORMA: Presencial. TIPO: Menor Preço Global por item. BASE LEGAL: 
Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 002/2013 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

Os editais e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de reunião da CPL, na 
Prefeitura, situada à Praça João Gonçalves, s/nº, Centro, Governador Luiz Rocha - MA, de 2ª a 
6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas e no portal do Município no Endereço eletrônico 
http://transparencia.governadorluizrocha.ma.gov.br/. Esclarecimento adicional no endereço 
supra, pelo endereço eletrônico pmglr.licitacao@hotmail.com ou pelo telefone (99) 3561-
1134.

Governador Luis Rocha - MA, 25 de novembro de 2021.
EDNEIDE GONZAGA DE SOUSA

Presidente

Estado do Maranhão
       Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha- MA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Processo 
Administrativo nº 01.1911.0005/2021. Contratação de empresa especializada para o futura e 
eventual  fornecimento de material de expediente, escolar e didáticos diversos para atender 
as necessidades das secretarias municipais. DATA DE ABERTURA: 10 de dezembro de 2021 
às 15:00 horas. MODALIDADE: Pregão. FORMA: Presencial. TIPO: Menor Preço Global por 
item. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 002/2013 e Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Graça Aranha- MA

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Graça Aranha torna publica a prorrogação da abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
019/2021. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Processo Administrativo nº   01.0511.0001/2021 que 
objetiva a Contratação de empresa para a futura e eventual contratação de serviços de organização 
e animação de eventos musicais em datas comemorativas. Fica prorrogada a abertura para o dia 
09 de dezembro de 2021 às 09:00 horas. A prorrogação se justifica pela alteração no critério de 
julgamento, passando de   MENOR PREÇO GLOBAL  para  MENOR PREÇO POR ITEM. BASE LEGAL: Lei 
nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 002/2013 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

O edital  ALTERADO  e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de reunião da CPL, no 
prédio da Secretaria Municipal de Administração, na São Francisco, s/nº, Centro, Graça Aranha - MA, 
de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas no portal do Município no Endereço eletrônico  
http://transparencia.gracaaranha.ma.gov.br/ e no site do TCE/MA no sistema SACOP esclarecimento 
adicional no endereço supra, pelo endereço eletrônico pmgracaaranha@yahoo.com ou pelo telefone 
(99) 3575-1117.

Graça Aranha/MA, 23 de novembro de 2021.
Thiago Campos Pedrosa.

Pregoeiro.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

CNPJ nº 01.616.678/0001-66
GABINETE DO PREFEITO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021/CPL

A Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público que realizará às 09:00 horas do dia 
17 de dezembro de 2021, na Prefeitura Municipal, situada na Praça de Eventos Maria Rita, nº 
351A - Centro, Jatobá-MA, Licitação do tipo Menor Preço, sob o Regime de Empreitada por Preço 
Global, para contratação de empresa especializada nos Serviços de Engenharia para Construção 
de infraestrutura na Orla do Açude no município de Jatobá/MA. Objeto do Contrato de Repasse nº 
887712/2019/MTUR/CAIXA, na forma da Lei Federal nº 8.666/93. Este Edital e seus anexos estão 
à disposição das 08:00 às 12:00 horas, no endereço acima citado, também poderá ser obtido no 
sítio eletrônico: www.jatoba.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço e/ou pelo 
e-mail: cpljatoba@outlook.com. Jatobá-MA, 22 de novembro de 2021. Carlos Roberto Ramos da 
Silva, Prefeito.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS

CNPJ Nº 06.933.519/0001-09

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2021.

REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público aos 
interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 002/2013, Decreto Municipal nº 20 02 
001/2017, Decreto Municipal n° 021/2020, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 
147/2014, Lei Complementar n° 155/2016, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes, fará realizar no dia 10 de dezembro de 
2021, às 09:00hs (nove horas), horário de Brasília, no site: www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico nº 049/2021, para registro de preços, do tipo menor preço, objetivando a 
eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de gêneros alimentícios para composição 
de cestas básicas, para distribuição gratuita à famílias em situação de vulnerabilidade social no Município 
de Lima Campos/MA, de acordo com o Edital e Anexos. O edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados no endereço Av. JK, s/nº, Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos–MA, de 2ª a 6ª feira, no 
horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), no endereço eletrônico deste poder executivo 
(www.limacampos.ma.gov.br), e no site www.portaldecompraspublicas.com.br onde poderão ser consultados 
ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra e/ou pelo telefone (0**99) 3646-
1112.

Lima Campos – MA., 24 de novembro de 2021.
Jeane Gomes de Lima

Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania
Decreto nº 006, de 01 de janeiro de 2021.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS

CNPJ Nº 06.933.519/0001-09

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2021.

REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público aos 
interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 20 02 001/2017, Decreto Municipal n° 
021/2020, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, Lei Complementar 
n° 155/2016, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores 
e demais legislações pertinentes, fará realizar no dia 13 de dezembro de 2021, às 09:00hs (nove horas), 
horário de Brasília, no site: www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
nº 050/2021, para registro de preços, do tipo menor preço, objetivando a eventual contratação de pessoa(s) 
jurídica(s) especializada(s) na prestação de serviços de provedor de acesso à internet e serviço de rede 
local para interligação das câmeras de vigilância, de interesse desta Administração Pública, de acordo com 
o Edital e Anexos. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço Av. JK, s/nº, 
Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos–MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs 
(doze horas), no endereço eletrônico deste poder executivo (www.limacampos.ma.gov.br), e no site www.
portaldecompraspublicas.com.br onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos 
adicionais no endereço supra e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112.

Lima Campos – MA. 25 de novembro de 2021.

Lisia Wadna Moreira Melo Vieira
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Decreto nº 011, de 01 de janeiro de 2021

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS

CNPJ Nº 06.933.519/0001-09

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2021.

REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público aos 
interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 002/2013, Decreto Municipal nº 20 02 
001/2017, Decreto Municipal n° 021/2020, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 
147/2014, Lei Complementar n° 155/2016, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes, fará realizar no dia 14 de dezembro de 
2021, às 09:00hs (nove horas), horário de Brasília, no site: www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico nº 051/2021, para registro de preços, do tipo menor preço, objetivando a 
eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, 
materiais para escritório e equipamentos de áudio e vídeo, de interesse desta Administração Pública 
Municipal, de acordo com o Edital e Anexos. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no 
endereço Av. JK, s/nº, Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos–MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs 
(oito horas) às 12:00hs (doze horas), no endereço eletrônico deste poder executivo (www.limacampos.
ma.gov.br), e no site www.portaldecompraspublicas.com.br onde poderão ser consultados ou obtidos 
gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112.

Lima Campos – MA. 25 de novembro de 2021.

Lisia Wadna Moreira Melo Vieira
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Decreto nº 011, de 01 de janeiro de 2021

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS

CNPJ Nº 06.933.519/0001-09
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

AVISO

CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE NOVA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, torna público aos interessados, em especial às empresas participantes da presente licitação, que, 
tendo em vista a inabilitação de todas as empresas participantes do certame licitatório, fica concedido o prazo de 08 
(oito) dias úteis, para que as empresas participantes da licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS n°. 006/2021, 
que tem por objeto a contratação de empresa para execução das obras de Recuperação de Estradas Vicinais, conforme 
Convênio CV nº. 8.319.00/2020 (SICONV nº 907092), celebrado entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do 
São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF e o Município de Lima Campos/MA, de interesse da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito, apresentem nova documentação de habilitação escoimada dos vícios que 
ensejaram suas inabilitações na referida licitação, nos termos do parágrafo 3°, do art. 48, da Lei Federal n°. 8.666/93. 
A sessão para recebimento e julgamento da nova documentação de habilitação das empresas licitantes, ocorrerá às 
09:00hs (nove horas) do dia 10 de dezembro de 2021, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Lima Campos, 
situada na Av. JK, s/nº, Centro, CEP: 65.728-000, Lima Campos-MA. Maiores informações no endereço supracitado ou 
pelo e-mail: licitacao@limacampos.ma.gov.br. 

Lima Campos–MA, 25 de novembro de 2021.

Valmí Silva Júnior  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Portaria nº 001 de 22 de outubro de 2021

1º LEILÃO: 02/12/2021  - 10:30h       -        2º LEILÃO: 03/12/2021  - 10:30h 

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Barão Homem de Melo, 2222 - Sala 402 
Bairro Estoril  -  CEP 30494-080 - BH/MG

PRESENCIAL E ONLINE

WWW.francoleiloes.com.br (31) 3360-4030Ligue

 para:

EDITAL DE LEILÃO
Fernanda de Mello Franco, Leiloeira Ofi cial, Mat. JUCEMG nº 1030, devidamente autorizada pelo credor 
fi duciário abaixo qualifi cado, ou sua Preposta registrada na JUCEMG, Cássia Maria de Melo Pessoa, CPF: 
746.127.276-49, RG: MG-2.089.239, faz saber que, na forma da Lei nº 9.514/97 e do Decreto-lei nº. 
21.981/32 levará a LEILÃO PÚBLICO de modo Presencial e/ou Online o imóvel a seguir caracterizado, nas 
seguintes condições. IMÓVEL: constituído do lote de terreno próprio denominado “F”, da Quadra nº 4(quatro) 
do Loteamento denominado “RECREIO DE ARAÇAGY”, situado em Miritiua, antes pertencente ao município 
de Paço do Lumiar/MA, hoje fazendo parte do município de São José de Ribamar/MA, possuindo as seguin-
tes dimensões limites e áreas: Frente limitando-se com a Travessa dos Veleiros, e mede 15,00m (quinze 
metros); Fundo limitando-se com o lote “C” e mede 15,00m (quinze metros); Lateral direita, limitando-se com 
o lote “E” e mede 40,00m (quarenta metros), Lateral esquerda limitandose com o lote “G’ e mede 40,00m 
(quarenta metros) perfazendo uma área total de 600,00m²(seiscentos metros quadrados).  Av-9 Consta a 
construção residencial composto de: garagem, varanda, sala de estar/jantar, hall de escada, cozinha, lavabo, 
hall, depósito, 2 quartos com WC reversível, escritório com wc reversível e terraço, área de serviço. Pavimen-
to superior com sala de tv e varanda gourmet, hall de escada, suíte master com closet e varanda, suíte 02 
com closet e varanda, suíte 03 com closet e varanda. Em 02 pavimentos com área total de 381,01m². Imóvel 
objeto da Matrícula nº 53040 da Serventia Extrajudicial do 1º Ofício da Comarca da Ilha de São Luis/MA 
Termo Judiciário de São Jose de Ribamar. Dispensa-se a descrição completa do IMÓVEL, nos termos do art. 
2º da Lei nº 7.433/85 e do Art. 3º do Decreto nº 93.240/86, estando o mesmo descrito e caracterizado na 
matrícula anteriormente mencionada. Obs.: Imóvel ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos 
termos do art. 30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 02/12/2021, 
às 10:30 horas, e 2º Leilão dia 03/12/2021, às 10:30horas. LOCAL: Av. Barão Homem de Melo, 2222 – 
Sala 402 – Estoril – CEP 30494-080 – Belo Horizonte/MG. DEVEDORES FIDUCIANTES: MARCELO FER-
REIRA DO NASCIMENTO, brasileiro, empresário, fi liação: Irismar Ferreira do Nascimento e Francisco Nas-
cimento Florêncio, nascido em 25/06/1977, RG 3074753 SSP/PA, CPF 60891548220 e FRANCISCA LIDIA-
NA FORTALEZA SOUZA FERREIRA, brasileira, fi liação: Arcelina Fortaleza de Souza e Manoel Eloi Souza 
Neto, gerente administrativa, nascida em 27/03/1977, RG 290570894 SSP/CE, CPF 62524496368, casados 
entre si sob o regime de Comunhão Parcial de bens em 04/07/2013, residentes e domiciliados a Avenida 
Jornalista Miecio Jorge nº10, Apto 201, Edifício Costa Rica, Renascença II, São Luis/MA, CEP 65010000. 
CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO: No ato da arrema-
tação o arrematante deverá emitir 01 cheque caução no valor de 20% do lance. O pagamento integral da 
arrematação deverá ser realizado em até 24 horas, mediante depósito via TED, na conta do comitente ven-
dedor a ser indicada pelo leiloeiro, sob pena de perda do sinal dado. Após a compensação dos valores o 
cheque caução será resgatado pelo arrematante.  DOS VALORES:1º Leilão: R$1.453.194,47 (um milhão, 
quatrocentos e cinquenta e três mil, cento e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos) 2º 
leilão: R$726.597,23 (setecentos e vinte e seis mil, quinhentos e noventa e sete reais e vinte e três 
centavos), calculados na forma do art. 26, §1º e art. 27, parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei nº 9.514/97. Os valores 
estão atualizados até a presente data podendo sofrer alterações na ocasião do leilão. COMISSÃO DO LEI-
LOEIRO: Caberá ao arrematante, o pagamento da comissão do leiloeiro, no valor de 5% (cinco por cento) da 
arrematação, a ser paga à vista, no ato do leilão, cuja obrigação se estenderá, inclusive, ao(s) devedor(es) 
fi duciante(s), na forma da lei. DO LEILÃO ONLINE: O(s) devedor(es) fi duciante(s) será(ão) comunicado(s) 
das datas, horários e local de realização dos leilões para, no caso de interesse, exercer(em) o direito de 
preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma esta-
belecida no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017.Os interessados em 
participar do leilão de modo on-line, deverão cadastrar-se no site www.francoleiloes.com.br e se habilitar 
acessando a opção “Habilite-se”, com antecedência de 01 hora, antes do início do leilão presencial, junta-
mente com os documentos de identifi cação, inclusive do representante legal, quando se tratar de pessoa 
jurídica, com exceção do(s) devedor(es) fi duciante(s), que poderá(ão) adquirir o imóvel preferencialmente em 
1º ou 2º leilão, caso não ocorra o arremate no primeiro, na forma do parágrafo 2º-B, do artigo 27 da Lei 
9.514/97, devendo apresentar manifestação formal do interesse no exercício da preferência, antes da arre-
matação em leilão. OBSERVAÇÕES: O arrematante será responsável pelas providências de desocupação 
do imóvel, nos termos do art. 30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. O(s) imóvel(i)s será(ão) vendido(s) 
no estado em que se encontram física e documentalmente, em caráter “ad corpus”, sendo que as áreas 
mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação são meramente enunciativas e as fo-
tos dos imóveis divulgadas são apenas ilustrativas. Dessa forma, havendo divergência de metragem ou de 
área, o arrematante não terá direito a exigir do VENDEDOR nenhum complemento de metragem ou de área, 
o término da venda ou o abatimento do preço do imóvel, sendo responsável por eventual regularização 
acaso necessária, nem alegar desconhecimento de suas condições, eventuais irregularidades, característi-
cas, compartimentos internos, estado de conservação e localização, devendo as condições de cada imóvel 
ser prévia e rigorosamente analisadas pelos interessados. Correrão por conta do arrematante, todas as 
despesas relativas à arrematação do imóvel, tais como, taxas, alvarás, certidões, foro e laudêmio, quando for 
o caso, escritura, emolumentos cartorários, registros etc. Todos os tributos, despesas e demais encargos, 
incidentes sobre o imóvel em questão, inclusive encargos condominiais, após a data da efetivação da arre-
matação são de responsabilidade exclusiva do arrematante. A concretização da Arrematação será exclu-
sivamente via Ata de Arrematação. Sendo a transferência da propriedade do imóvel feita por meio de 
Escritura Pública de Compra e Venda.  Prazo de Até 90 dias da formalização da arrematação.  O arre-
matante será responsável por realizar a devida due diligence no imóvel de seu interesse para obter 
informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital. Caso ao fi nal da ação  judicial  
relativa ao  imóvel arrematado, distribuída antes ou depois da arrematação, seja invalidada a consolidação 
da propriedade, e/ou os leilões públicos promovidos pelo vendedor e/ou a adjudicação em favor do vendedor, 
a arrematação será automaticamente rescindida, após o trânsito em julgado da ação, sendo devolvido o valor 
recebido pela venda, incluída a comissão do leiloeiro e os valores comprovadamente despendidos pelo arre-
matante à título de despesas de condomínio e imposto relativo à propriedade imobiliária. A mera existência 
de ação judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à 
desistência da arrematação. O arrematante presente pagará no ato o preço total da arrematação e a comis-
são do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate, exclusivamente por meio de cheques.  O 
proponente vencedor por meio de lance on-line, terá prazo de 24 horas, depois de comunicado expressamen-
te do êxito do lance, para efetuar o pagamento, exclusivamente por meio de TED e/ou cheques, da totalidade 
do preço e da comissão do leiloeiro, conforme edital. O não pagamento dos valores de arrematação, bem 
como da comissão do(a) Leiloeiro(a), no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas contadas da arrematação, 
confi gurará desistência ou arrependimento por parte do(a) arrematante, fi cando este(a) obrigado(a) a pagar 
o valor da comissão devida o(a) Leiloeiro(a) (5% - cinco por cento), sobre o valor da arrematação, perdendo 
a favor do Vendedor o valor correspondente a 20% (vinte por cento) do lance ou proposta efetuada, destina-
do ao reembolso das despesas incorridas por este. Poderá o (a) Leiloeiro(a) emitir título de crédito para a 
cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto, por falta de pagamento, se for o caso, sem prejuízo da 
execução prevista DocuSign Envelope ID: BCDB91FD-F644-4627-B6C3-19BFEB8B317Cno artigo 39, do 
Decreto nº 21.981/32. Ao concorrer para a aquisição do imóvel por meio do presente leilão, fi cará caracteri-
zada a aceitação pelo arrematante de todas as condições estipuladas neste edital. As demais condições 
obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial. Maiores infor-
mações: (31)3360-4030 ou pelo email: contato@francoleiloes.com.br. Belo Horizonte/MG, 22/10/2021.
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Serão ofertadas 13 vagas para área de Medicina, seis vagas para Enfermagem,
Fisioterapia, Farmácia, Ciências Biológicas e Psicologia, e uma para a área de Pedagogia

Com pro mis so

Mais be ne fí ci os

OPORTUNIDADE

UEMASUL prepara
concurso para  medicina

E
n con tra-se em fa se de ela bo- 
ra ção o edi tal pa ra re a li za ção
de con cur so pú bli co com 20
va gas pa ra o cur so de Me di ci- 

na, do Cen tro de Ci ên ci as da Saú de
(CCS), cam pus Im pe ra triz, da Uni ver- 
si da de Es ta du al da Re gião To can ti na
do Ma ra nhão (UE MA SUL). Se rão
ofer ta das 13 va gas pa ra área de Me di- 
ci na, seis va gas pa ra as áre as de En fer- 
ma gem, Fi si o te ra pia, Far má cia, Ci ên- 
ci as Bi o ló gi cas e Psi co lo gia, e uma va- 
ga pa ra a área de Pe da go gia, com ex- 
pe ri ên cia no mé to do de Apren di za- 
gem Ba se a da em Pro ble mas (ABP). O
cer ta me tem pre vi são de lan ça men to
ain da pa ra no vem bro de 2021.

No mo men to, a di re ção do CCS es tá
fi na li zan do as in for ma ções pa ra o
pro ces so de aber tu ra do con cur so
que, na sequên cia, se rão en vi a das ao
Ga bi ne te da Rei to ria. 

“O con cur so é im por tan te pa ra o
cres ci men to do cur so ba se a do nos pi- 
la res do en si no su pe ri or: en si no, pes- 
qui sa, ex ten são e ino va ção, por que
com os pro fes so res efe ti vos, além do
en si no, te re mos co mo de sen vol ver a
pes qui sa e a ex ten são”, ex pli ca a di re- 
to ra do CCS, pro fes so ra Ia ne Pau la Re- 
go Cu nha Di as.

A UE MA SUL es te ve im pos si bi li ta- 
da de re a li zar con cur so pa ra o CCS
des de o pri mei ro se mes tre de 2020,
em de cor rên cia da Lei Com ple men tar
nº173/2020, do Go ver no Fe de ral, pu- 
bli ca da em 27 de maio de 2020. A lei
proí be es ta dos e mu ni cí pi os de ad mi- 
tir ou con tra tar pes so al, a qual quer tí- 
tu lo, até 31 de de zem bro de 2021. Pa ra

agi li zar o pro ces so, o go ver na dor Flá- 
vio Di no as si nou, no úl ti mo dia 3 de
no vem bro, du ran te so le ni da de de
ani ver sá rio de cin co anos da UE MA- 
SUL e en tre ga do no vo pré dio pa ra o
Cen tro de Ci ên ci as Agrá ri as (CCA),
uma au to ri za ção pa ra que o con cur so
fos se re a li za do.

“O go ver na dor as si nou uma au to ri- 
za ção pa ra que pu dés se mos re a li zar
es te con cur so. Com es sa au to ri za ção,
nos adi an ta mos e en ca mi nha mos o
pe di do pa ra a Se cre ta ria de Es ta do de
Ges tão, Pa trimô nio e As sis tên cia dos
Ser vi do res (Se gep), pa ra que fos se
emi ti da uma no ta téc ni ca. Nes ta no ta
téc ni ca, que já re ce be mos, a Se gep e a
Se cre ta ria de Es ta do do Pla ne ja men to
e Or ça men to do Ma ra nhão (Se plan)
au to ri zam a re a li za ção do con cur so”,
de ta lha a pro fes so ra Shei la El ke Araú- 
jo Nu nes, Pró-Rei to ra de Pla ne ja men- 
to e Ad mi nis tra ção e pre si den te da
Co mis são de Im plan ta ção do Cur so
de Me di ci na.

Pa ra a pró-rei to ra Shei la El ke, a re a- 
li za ção do con cur so re pre sen ta mais
uma pas so na con so li da ção do Cen tro
de Ci ên ci as da Saú de (CCS). “Es tas 20
va gas fo ram cri a das pe la Lei nº
10.880, de 5 de ju lho 2018, e a re a li za- 
ção des te con cur so aju da rá no for ta- 
le ci men to do cur so de Me di ci na e da
uni ver si da de co mo um to do, re pre- 
sen tan do mais uma eta pa do pla ne ja- 
men to da es tru tu ra ção do CCS, fei ta
pe la Ges tão Su pe ri or da UE MA SUL”,
fi na li za.

A pró-rei to ra de Ges tão e Sus ten ta- 
bi li da de Aca dê mi ca, pro fes so ra Re gi- 

na Cé lia Cos ta Li ma, fa lou da im por- 
tân cia da re a li za ção do con cur so pú- 
bli co, des ta can do a ne ces si da de de
am pli a ção de va gas pa ra a o cor po do- 
cen te da UE MA SUL. “Nós te mos 32
va gas pa ra pro fes so res efe ti vos a se-
rem pre en chi das, mas es tá va mos im- 
pe di dos de re a li zar con cur so. Com a
ar ti cu la ção da rei to ra, pro fes so ra Eli- 
za beth Nu nes, e di an te das nos sas ne-
ces si da des, o go ver na dor as si nou
uma per mis são pa ra a re a li za ção des- 
se con cur so. A prin ci pal por ta de en- 
tra da pa ra o ser vi ço pú bli co é o con- 
cur so pú bli co. É ele quem ga ran te
mai or qua li da de na edu ca ção su pe ri- 
or pú bli ca, pois o pro fes sor efe ti vo
tem con di ções de tra ba lhar to dos os
ei xos da uni ver si da de: en si no, pes qui-
sa, ex ten são e ino va ção. Nos sa ex pec- 
ta ti va pa ra es se con cur so é mui to
gran de, as sim co mo dos es tu dan tes e
dos pro fes so res e pro fes so ras do
CCS”, rei te ra a pró-rei to ra.

A re a li za ção de con cur sos é uma
mar ca da atu al ges tão da UE MA SUL.
Des de a cri a ção da uni ver si da de, já
fo ram lan ça dos 18 edi tais que re sul ta- 
ram na no me a ção de 39 no vos do cen- 
tes, dis tri buí dos nos cam pi Açai lân- 
dia, Es trei to e Im pe ra triz. 

Um con cur so iné di to ocor reu no
Cen tro de Ci ên ci as Hu ma nas, So ci ais,
Tec no ló gi cas e Le tras (CCHS TL),
Cam pus Açai lân dia, on de fo ram ad-
mi ti dos os pri mei ros pro fes so res e
pro fes so ras efe ti vas do cam pus em
mais de 15 anos de exis tên cia.

MAIS EDUCAÇÃO

Alto Alegre do Pindaré ganha unidade do IEMA

FLÁVIO DINO TAMBÉM ANUNCIOU NO MUNICÍPIO A IMPLANTAÇÃO DOS PROGRAMAS MARANHÃO VERDE E AGENTE JOVEM AMBIENTAL 

A re de do Ins ti tu to Es ta du al de
Edu ca ção, Ci ên cia e Tec no lo gia do
Ma ra nhão (IE MA) che ga a Al to Ale gre
do Pin da ré. A uni da de, que vai con- 
tem plar es tu dan tes do mu ni cí pio e
re gião, foi en tre gue pe lo go ver na dor
Flá vio Di no, du ran te agen da na ci da- 
de. Ain da na oca sião, fo ram en tre gues
kits es por ti vos e ces tas de ali men tos,
blo que tes pa ra me lho rar vi as e mo to- 
res pa ra pes ca.

“Aqui, em Al to Ale gre do Pin da ré,
ini ci a mos um mo de lo no vo do IE MA,
que é o vo ca ci o nal e in te gra do, pois
es sa mes ma es tru tu ra vai ofe re cer en- 
si no mé dio, cur sos pro fis si o na li zan- 
tes e à noi te, se rá pa ra pes so as que
não es tão no en si no mé dio. Um em- 
brião da am pli a ção da re de. So ma da a
es ta, te mos ou tros in ves ti men tos na

edu ca ção com os no vos cur sos da UE- 
MA, na in fra es tru tu ra da ci da de, na
pes ca ar te sa nal, no es por te e na as sis- 
tên cia. Por tan to, uma agen da im por- 
tan te, sem pre bus can do par ce ria com
a pre fei tu ra”, ava li ou o go ver na dor
Flá vio Di no.

A Uni da de Vo ca ci o nal do IE MA
pos sui no ve sa las de au la, sa la de in- 
for má ti ca e bi bli o te ca, co zi nha, dois
la bo ra tó ri os. Se rão ofe re ci dos Cur sos
de Ele tri cis ta de Ma nu ten ção de Fer- 
ro via (36 va gas), Man te ne dor de Fer- 
ro viá rio de Via Per ma nen te (36 va gas)
e Sol da dor (36 va gas), be ne fi ci an do
um to tal de 113 alu nos da ci da de e re- 
gião.

Flá vio Di no anun ci ou a im plan ta- 
ção dos pro gra mas Ma ra nhão Ver de e
Agen te Jo vem Am bi en tal e apro vei tou
a agen da pa ra co nhe cer as ins ta la ções
do Cen tro de Apren di za gem Ni zeth
Oli vei ra Ri bei ro. A es co la mu ni ci pal
ofe re ce en si no bi lín gue.

“Aqui fo ram anun ci a das vá ri as
obras de ex tre ma im por tân cia pa ra a
ci da de, co mo a pa vi men ta ção de vi as,
dis tri bui ção de ces tas bá si cas, a inau- 
gu ra ção des se be lís si mo pré dio do IE- 
MA, que irá trans for mar a vi da dos jo- 

vens. Um dia de gran des con quis tas e
re a li za ções, que vão me lho rar a qua li- 
da de de vi da do po vo de Al to Ale gre do
Pin da ré”, ava li ou o vi ce-go ver na dor
Car los Bran dão.

O pre fei to Fran cis co Ra mos Ri bei-
ro, o Fu fu ca, des ta cou a obra do IE MA.
“É a evo lu ção do en si no, trans for mar
um es pa ço que an ti ga men te era um
de pó si to, em uma es co la de en si no
pro fis si o na li zan te. Um avan ço mui to
gran de. Nós aqui, em Al to Ale gre do
Pin da ré, es ta mos sem pre com pro je- 
tos di fe ren ci a dos, bus can do mais e,
por is so, nós te mos os me lho res Ín di- 
ces de De sen vol vi men to da Edu ca ção
des se es ta do”, en fa ti zou.

Em re for ço às ações no es por te, o
go ver na dor en tre gou kits es por ti vos,
to ta li zan do 576 itens pa ra a prá ti ca de
vá ri as mo da li da des; 8,2 to ne la das de
ali men tos dis tri buí dos em 1.213 ces- 
tas bá si cas, co mo par te do pro gra ma
Co mi da na Me sa; 40 mo to res pa ra ca- 
noa de pes ca ar te sa nal; e fir mou acor-
do de do a ção de 100 mil blo cos in ter- 
tra va dos de con cre to, que se rão uti li-
za dos na pa vi men ta ção de ru as.

São Luís, segunda-feira, 29 de novembro de 2021

EDITAL DE 1° E 2º PÚBLICO LEILÃO N° 002/2021 
 

BATO INNOVA DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA, com sede na Rua Miquerinos, 

nº 01, Edifício Golden Tower, sala 414, Jd. Renascença, São Luís/MA, inscrita no CNPJ nº 
15.259.284/0001-02, como Credor Fiduciário, promoverá a venda dos imóveis adiante 

descritos, no local supra mencionado, nos termos da Lei 9.514/97 de 20 de novembro de 

1997, art. 27, por intermédio do Leiloeiro Público Gustavo Martins Rocha, matrícula n° 

017/06, mediante 1º Público Leilão a ser realizado em 29 de  novembro de 2021 às 10 
horas, e o 2º Público Leilão a ser realizado em  14 de dezembro de 2021 às 10 horas, 
somente on-line pelo site www.grleiloes.com. Informações com o leiloeiro pelo 

telefone/WhatsApp: (98) 4141-2441, no horário comercial ou pelo endereço de e-mail: 

grleiloes@grleiloes.com.  
IMÓVEIS: 

Lote 01 – Terreno localizado na Travessa 23, n° 12, quadra 37-A, Jaguarema, Loteamento 

Ilha Verde Residence, São José de Ribamar/MA, com o tamanho de 10mX30m, área real 

total de 300 m², perfeitamente descrito e caracterizado na matricula n° 101.832, do Serventia 

Extrajudicial do 1° Oficio Comarca da Ilha de São Luís/MA – Termo Judiciário de São José 

de Ribamar/MA.  

1º Leilão (avaliação) - Lance mínimo: R$ 57.201,24  
2º Leilão (dívida) - Lance mínimo: R$ 61.062,92 
 

Lote 02 – Terreno localizado na Rua São Judas Tadeu, n° 06, quadra 08, Jaguarema, 

Loteamento Ilha Verde Residence, São José de Ribamar/MA, com o tamanho de 10mX30m, 

área real total de 300 m², perfeitamente descrito e caracterizado na matricula n° 101.080, do 

Serventia Extrajudicial do 1° Oficio Comarca da Ilha de São Luís/MA – Termo Judiciário de 

São José de Ribamar/MA.  

1º Leilão (avaliação) - Lance mínimo: R$ 71.125,38 
2º Leilão (dívida) - Lance mínimo: R$ 72.738,20 
 

Os imóveis serão vendidos no estado em que se encontram, com todas as suas instalações, 

benfeitorias, pertences e acessórios, no atual estado de ocupação e conservação no qual se 

apresentam. Eventuais débitos que recaiam sobre o imóvel, especialmente dívidas 

condominiais e tributos (IPTU e quaisquer taxas incidentes sobre o imóvel) até a data do 

leilão, serão quitados exclusivamente pela Bato Innova do Brasil Participações. 

Valor do lance mínimo para fins de 1º Leilão é o valor da avaliação fiscal e o valor do lance 

mínimo para fins de 2º Leilão é o valor da dívida do imóvel, sendo aceito pagamento à vista, 

carta de crédito quitada ou parcelamento somente no segundo leilão, pela melhor oferta, mais 

a comissão do leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, reservando-

se a Credora Fiduciária o direito de recusar as propostas sempre que forem por preço vil e/ou 

inferiores ao valor da dívida e das despesas que a ela devem ser somadas nos termos do artigo 

27 da Lei n.º 9.514/97. O prazo para o pagamento do imóvel é de cinco dias úteis. 
 
 
 
 
 
 

Gustavo Martins Rocha 
Leiloeiro Público Oficial 

JUCEMA nº 017-06 
 

Assinado de forma digital 

por GUSTAVO MARTINS 

ROCHA:08524865709

Os editais e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de reunião da CPL, na 
Prefeitura, situada à Praça João Gonçalves, s/nº, Centro, Governador Luiz Rocha - MA, de 2ª a 
6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas e no portal do Município no Endereço eletrônico 
http://transparencia.governadorluizrocha.ma.gov.br/. Esclarecimento adicional no endereço 
supra, pelo endereço eletrônico pmglr.licitacao@hotmail.com ou pelo telefone (99) 3561-
1134.

Governador Luis Rocha - MA, 25 de novembro de 2021.
EDNEIDE GONZAGA DE SOUSA

Presidente

Estado do Maranhão
       Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha- MA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2021. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Processo 
Administrativo nº 01.1911.0002/2021. Contratação de empresa especializada para a futura e 
eventual  prestação de serviços de dedetização, desratização, limpeza de fossas, sanitização 
e limpeza de caixas d’águas no município. DATA DE ABERTURA: 09 de dezembro de 2021 às 
11:00 horas. MODALIDADE: Pregão. FORMA: Presencial. TIPO: Menor Preço Global por item. 
BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 002/2013 e Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N. º 016/2021
 A Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras – MA, através de seu Presidente de Licitação, torna 

público para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Tomada de 

Preço. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de empresa para perfuração de poços tubu-

lares com reservatório de água nas escolas do município de Jenipapo dos Vieiras/MA. BASE LEGAL: 

Lei Federal n. º 8.666/93, Lei nº 123/06 e alterações posteriores e as condições do Edital. Recebimento 

e abertura dos envelopes Proposta e Habilitação: às 09h do dia 16 de dezembro de 2021. O Edital 

estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do Município 

https://jenipapodosvieiras.ma.gov.br/transparencia/licitacoes  ou no site do Tribunal de Contas do Es-

tado – TCE – MA. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 

(vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala de Reunião da CPL, localizada na Rua João Lago da 

Silva, S/N – Centro – Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço das 08:00 as 12:00hs e no email: 

cpljenipapo@gmail.com e pelo telefone 99 98511-8958 Jenipapo dos Vieiras/MA, CEP: 65962-000. 

Jenipapo dos Vieiras -MA. Antônio Iranilton de Carvalho. Presidente da CPL.

Os Editais completos dos leilões, 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.

ACESSE E CADASTRE-SE : WWW.VIPLEILOES.COM.BR
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - CEP 65.850-000

CNPJ nº 06.140.818/0001-96

AVISO DE CONTINUIDADE
TOMADA DE PREÇOS Nº. 016/2021: A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de 
Mirador, por meio de Membro da CPL, Antônio Barros Araújo, com fulcro na Tomada de Pre-
ços N° 016/2021- CPL/PMM, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em servi-
ços de reforma e construção de pontes de madeira nos povoados riacho de lajes, capim grosso, 
prazer, madrugada e descanso localizados na zona rural do município de Mirador – MA, torna 
público para conhecimento dos interessados que a sessão de licitação respectiva ocorrerá no dia 
06 de dezembro de 2021, sem quaisquer alterações no edital. 

Mirador (MA), 24/11/2021
____________________________

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 034/2021/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 alte-
rações, que fará Licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, tendo por 
objeto registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídicas(s) especializada(s) no fornecimento de 
material permanente, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Monção/MA, conforme con-
dições, 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 13 de dezembro de 2021 às 14h00min (catorze horas). Edital: O edital e seus anexos estão à dispo-
sição 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, 23 de novembro de 2021. Kerliana Sena Silva - Secretária Municipal de Saúde.

ESTADO DO MARANHÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 72/2021
Processo n° 10566/2021

Objeto: “Aquisição de Estações de Trabalho Avançadas, visando a modernização e melhoria da in-

fraestrutura tecnológica, a fim de atender as necessidades do Laboratório de Tecnologia Contra La-

vagem de Dinheiro do Ministério Público do Estado do Maranhão (LAB-LD/MPMA)”; Abertura: 
10/12/2021, às 10h (horário de Brasília-DF); Local: Site do Portal de Compras do Governo Federal: 
www.compras.gov.br. Informações: Procuradoria-Geral de Justiça, situada à Avenida Prof. Carlos 
Cunha, nº 3261, Calhau, São Luís-MA. CEP: 65076-820; E-mail: licitacoes@mpma.mp.br; Fones: 
(98) 3219-1645 e 3219-1766.

São Luís-MA, 26 de novembro de 2021.
JOSÉ LINDSTRON PACHECO

Pregoeiro Oficial
CPL/PGJ-MA
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PA TRÍ CIA CU NHA

Os es tu dos na pan de mia

Di rei tos e tra ba lho

Ser menina

56% das meninas tem
medo ao andar na rua

“É
ser po tên cia to dos os di as e em to dos os lo- 
cais”.  Es sa foi a de fi ni ção que uma das 490
en tre vis ta das do Ma ra nhão deu na pes qui- 
sa “Por Ser Me ni na no Bra sil”, re a li za da pe- 

la Plan In ter na ti o nal Bra sil. A pes qui sa di vul ga da no dia
23, ou viu 2.589 me ni nas de 10 ci da des das cin co re giões
do país pa ra en ten der co mo elas vi vem e o que es pe ram
do fu tu ro. Do Ma ra nhão fo ram en tre vis ta das 197 me ni- 
nas da ci da de de Co dó e 293 de São Luís.

Pa ra a mai or par te das me ni nas ou vi das na pes qui sa,
ser me ni na é sinô ni mo de ser for te, co ra jo sa e en fren tar
di fi cul da des. “É sa ber que nem sem pre a gen te po de”,
“que va mos ter que lu tar em do bro”, “que é di fí cil”, é “ser
con si de ra da o gê ne ro frá gil”, “é ter que aguen tar/su por- 
tar mui ta coi sa”, “é ten tar so bre vi ver no mun do”, “é já
co me çar a vi da sem cre di bi li da de ne nhu ma”, “ser en vol- 
vi da des de mui to ce do em mui tas res pon sa bi li da des”,
“é li dar com o ma chis mo”, “bus car di rei tos”, “é mui ta
pres são”. É “aguen tar cer tos ti pos de as sé dio”, “cer tos ti- 
pos de co men tá ri os, e se im por”, “é res pon sa bi li da de e
me do”.

O es tu do traz um olhar so bre a vi da das me ni nas e as
di fe ren ças de gê ne ro den tro de ca sa, na es co la, on-li ne,
na rua e na so ci e da de co mo um to do, apro fun dan do a
com pre en são so bre o im pac to que es sas de si gual da des
cau sam. 

Um exem plo é que 56,9% das me ni nas sen tem me do
ao an dar na rua, re ve lou um da do. Exe cu ta do pe la con- 
sul to ria Tewá 225, se de bru ça tam bém so bre o en ten di- 
men to a res pei to do que elas que rem pa ra o fu tu ro e co- 
mo se pre pa ram pa ra is so.

Fo ram en tre vis ta das mu lhe res das ci da des de Bra sí lia
(DF), Ca cho ei ri nha (RS), Co dó (MA), For mo sa (GO), Ja- 
ca reí (SP), Ma naus (AM), Maués (AM), Por to Ale gre (RS),
São Luís (MA) e São Pau lo (SP).

O es tu do mos tra que 85,7% das par ti ci pan tes gos tam
de ser me ni nas, um per cen tu al su pe ri or aos 75,4% re gis- 
tra dos em 2014, quan do a Plan re a li zou a pri mei ra edi- 
ção – na que la oca sião com me ni nas de 6 a 13 anos. Nes- 
se es tu do, 69,4% de las re ve la ram sen ti rem seus di rei tos
des res pei ta dos por se rem me ni nas/mu lhe res. “Sa be- 
mos o quão re le van te é tra du zir mos em da dos o que
acon te ce com as me ni nas pa ra que pos sa mos en ga jar
mais ato res na trans for ma ção da so ci e da de que vi ve- 

mos”, afir ma Cynthia Bet ti, di re to ra exe cu ti va da Plan
In ter na ti o nal Bra sil. O as pec to vi o lên cia re ve lou que é
 den tro de ca sa que as me ni nas mais so frem com a vi o- 
lên cia fí si ca (30,7%), vi o lên cia se xu al (24,7%) e vi o lên cia
psi co ló gi ca (29,5%). Qua se to das as par ti ci pan tes da
pes qui sa (94,2%) já pre sen ci a ram ao me nos uma si tu a- 
ção de vi o lên cia com elas ou pes so as pró xi mas. Um da- 
do pre o cu pan te é de que 25,9% das me ni nas não pro cu- 
ra ram aju da. Elas re la tam que os pais e adul tos res pon- 
sá veis não acre di ta ram ne las, o que le vou ao não en ca- 
mi nha men to dos ca sos. No re la tó rio, Co dó des ta cou-se
en tre os gru pos fo cais por re la tar um gran de nú me ro de
ca sos de fe mi ni cí dio, ao pon to das me ni nas iden ti fi ca- 
rem vo lun ta ri a men te que is so é re cor ren te no ter ri tó rio,
men ci o nan do ca sos de pa ren tes, vi zi nhas e ami gas que
fo ram as sas si na das por seus ma ri dos. 

“Eu te nho du as ti as mi nhas que so fre ram vi o lên cia,
fe mi ni cí dio. Quan do mi nha pri mei ra tia so freu is so eu
era pe que na e eu não en ten dia” (16 anos, Gru po fo cal de
Co dó). Os ca sos de vi o lên cia se xu al re la ta dos pe las me- 
ni nas em to dos os gru pos pre o cu pam es pe ci al men te
pe la re cor ren te men ção ao fa to de que os pais e adul tos
res pon sá veis não acre di ta ram ne las, o que le vou ao não
en ca mi nha men to dos ca sos.

Qua se uma a ca da cin co me ni nas (18,2%) pre ci sou
in ter rom per os es tu dos. A pan de mia ge rou pro fun das
di fi cul da des de aces so das me ni nas às es co las e foi ci ta- 
da por 19,3% das par ti ci pan tes co mo a cau sa da ex clu- 
são es co lar. No Ma ra nhão, es sa cau sa che gou a 30,7% e
no Ama zo nas a 21,4%. As me ni nas se sen tem exaus tas
com as au las on-li ne. O se gun do mo ti vo mais ci ta do foi
a per da de von ta de de es tu dar, com 17,6% do to tal. Há
tam bém ou tras ra zões: 11,2% das me ni nas ama zo nen- 
ses dei xa ram de es tu dar pa ra aju dar nos afa ze res do- 
més ti cos e 22,8% das gaú chas que pa ra ram de es tu dar
ale ga ram que a ra zão foi a fal ta de pro fes so res nas es co- 
las.

O Ama zo nas foi o es ta do on de hou ve o mai or per cen- 
tu al de in ter rup ção es co lar (32,8%). Em se gui da, tem-se
o Rio Gran de do Sul com 18,6%, o Ma ra nhão com 18%
de me ni nas que pa ra ram de es tu dar. Va le des ta car ain da
co mo a gra vi dez pre co ce pre ju di ca os es tu dos das me ni- 
nas: 4,9% de las dei xa ram de es tu dar por cau sa da ges ta- 
ção. Es se nú me ro foi a 8,2% en tre as me ni nas que dei xa- 

ram a es co la no Ama zo nas e a 6,8% no Ma ra nhão

“Des ta cou-se en tre os gru pos fo cais do Ma ra nhão
(em par ti cu lar São Luís) o re per tó rio e o vo ca bu lá rio das
me ni nas so bre os en ca mi nha men tos, leis e ór gãos pa ra
o ca so de des res pei to dos di rei tos das me ni nas. Em am- 
bos os ca sos (tan to São Pau lo, cu jas me ni nas des ta cam-
se pe lo re per tó rio da lei tu ra so bre o pro ble ma, quan to
São Luís, on de se des ta cam pe lo co nhe ci men to dos di- 
rei tos) há atu a ção da Plan In ter na ti o nal Bra sil no ter ri- 
tó rio. “Quan do ocor re vi o lên cia aci o na mos o ór gão mais
pró xi mo, mas mui tas ve zes ig no ram, ou quan do apa re- 
cem não fa zem na da. Mo ro na zo na ru ral e às ve zes as
mu lhe res não têm co nhe ci men to de seus di rei tos. Fal ta
apoio. A vi o lên cia no cam po e a vi o lên cia do més ti ca são
mui to for tes no Bra sil”, dis se uma en tre vis ta da de São
Luís, de 18 anos.

Aqui no Bra sil as mu lhe res sem pre lu ta ram mui to.
Des de a dé ca da de 1920 te mos lu tas por es ses di rei tos,
co mo a De le ga cia da Mu lher e Mar cha Mun di al das Mu- 
lhe res. Te mos vá ri os ca sos de mu lhe res vi o len ta das e é
mui to di fí cil de li dar, pre ci sa de aju da pa ra de nun ci ar,
le var, aju da fi nan cei ra… às ve zes os ór gãos pú bli cos não
fun ci o nam, tem fal ta de aten di men to, vi o lên cia obs té- 
tri ca, ne gli gên cia do go ver no, ape sar des ses apa ra tos se- 
rem mui to im por tan tes”, dis se ou tra en tre vis ta da de São
Luís, de 19 anos. No uni ver so en tre vis ta do, 18,6% das
me ni nas na fai xa etá ria en tre 14 e 19 es tão atu al men te
tra ba lhan do. O Rio Gran de do Sul apre sen tou o mai or
per cen tu al de me ni nas tra ba lhan do, com 26,1%, se gui- 
do de São Pau lo (21%), Goiás (16,3%), Ama zo nas (14%) e
Ma ra nhão com o me nor per cen tu al, 13,7%. Na pes qui sa
de 2021, em bo ra não se ja o mais ci ta do, cons ta ta-se que
20,8% do to tal das me ni nas tra ba lham pa ra aju dar a fa- 
mí lia, es pe ci al men te no Ma ra nhão, com 29,9% e São
Pau lo com 23,9%. “A pes qui sa re ve lou que a per cep ção
das jo vens so bre o que é ser me ni na é in flu en ci a da por
seu con tex to de in te ra ções e sua re de de cui da dos. Os
de sa fi os va ri am, mas per ma ne cem, em to dos os seus
am bi en tes de in te ra ção: em ca sa, na es co la, na rua, na
in ter net e na sua co mu ni da de. As sim, es tá nas mãos dos
for mu la do res de po lí ti cas pú bli cas, da so ci e da de ci vil e
das or ga ni za ções que atu am pe la pro te ção às me ni nas,
pro por ci o nar con di ções de am bi en te ca pa zes de am pa- 
rar seu de sen vol vi men to até a adul tez”, diz o re la tó rio.

São Luís, segunda-feira, 29 de novembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Comprar presentes de Natal, investir em renda fixa ou guardar o dinheiro em uma
caderneta de poupança? Confira algumas dicas para não fazer mau uso do dinheiro

1. Dí vi das  

2. Con tas do co me ço do ano  

3. Re ser va de emer gên cia  

4. In ves ti men tos  

5. Pre sen tes  

Ar re ca da ção

GRANA NO BOLSO

Como usar o 13º salário
de maneira eficiente?

Q
uem tra ba lha em re gi me de
CLT (Con so li da ção das Leis
do Tra ba lho) re ce be jun to a
re mu ne ra ção de no vem bro

e de zem bro um va lor equi va len te ao
dé ci mo ter cei ro sa lá rio, o pra zo li mi te
pa ra as em pre sas efe tu a rem o pa ga- 
men to. De acor do com a Con fe de ra- 
ção Na ci o nal do Co mér cio (CNC), o
di nhei ro ex tra de ve in je tar R$ 222,8
bi lhões na eco no mia do país, mai or
va lor nos úl ti mos no ve anos. Mas, a
per gun ta que sem pre fi ca no ar é: qual
a me lhor es tra té gia fi nan cei ra pa ra
usá-lo?

Com prar pre sen tes de Na tal, in ves- 
tir em ren da fi xa ou guar dar o di nhei- 
ro em uma ca der ne ta de pou pan ça?
De acor do com o ad mi nis tra dor e
pro fes sor do cur so de Ad mi nis tra- 
ção da Fa cul da de Pi tá go ras, Eli as Go- 
mes, é im por tan te que to dos te nham
cau te la com o va lor ex tra, ana li san do
com cal ma o que fa zer, já pre ven do
2022. “En ten da o mo men to pe lo qual
es tá pas san do. Se vo cê fi cou o ano
ten tan do sa nar dí vi das, sem pre com- 
pran do mui to em car tão de cré di to, e
o seu sa lá rio não é o bas tan te, es ta é a
opor tu ni da de de sair des se su fo co.
Use o 13º pa ra qui tar su as con tas, e o
mais im por tan te – não con trair no vas
dí vi das. Pen se em ter uma vi da fi nan- 
cei ra equi li bra da. Se agir as sim, o seu
pró xi mo 13º se rá to tal men te sem
com pro mis so. O sa cri fí cio no pre sen- 
te tra rá a re com pen sa no fu tu ro”,
pon tua.

En tre as ma nei ras de uti li zar bem o
va lor ex tra es tão: qui tar as dí vi das, pa- 
gar as con tas do iní cio do ano, co mo
IP TU (Im pos to Pre di al e Ter ri to ri al

Ur ba no) e IP VA (Im pos to so bre a Pro- 
pri e da de de Veí cu los Au to mo to res),
fa zer in ves ti men tos ou pou par par te
do di nhei ro. “Sem pre é bom ter uma
re ser va de ca pi tal. Po rém, não dei xe
de com prar al go pa ra si, e nem pa ra
al guém es pe ci al. Te nha o pen sa men to
es tra té gi co fi nan cei ro pa ra o ano to- 
do”, ori en ta.  O co or de na dor do cur so
de Ad mi nis tra ção elen cou cin co di cas
cru ci ais pa ra usar o dé ci mo ter cei ro
sa lá rio de for ma in te li gen te.

Quem es tá no che que es pe ci al ou
par ce las de fi nan ci a men to no car tão
de cré di to, de ve usar o dé ci mo ter cei- 
ro sa lá rio pa ra qui tar es sas dí vi das. Se
não der pa ra “ze rar” tu do, co me ce pe- 
las con tas que co bram os ju ros mais
al tos. Use a quan tia re ce bi da pa ra ga- 
nhar um aba ti men to das dí vi das na
ho ra da ne go ci a ção.

O pla ne ja men to é fun da men tal pa- 
ra tu do na vi da. Já pen sou co me çar o
ano com o IP TU, IP VA, ma trí cu las e
ma te ri ais es co la res pa gos? Pois é, uti- 
li ze o re ce bi men to de no vem bro e de- 
zem bro pa ra co me çar 2022 com uma
fol ga no or ça men to.

Ter um fun do pa ra im pre vis tos é
fun da men tal pa ra dei xar a ca be ça
tran qui la. Nun ca se sa be quan do vai
ocor rer uma do en ça na fa mí lia ou a
per da de um em pre go. Por is so, apro- 
vei te o sa lá rio ex tra pa ra ini ci ar um
“fun dão”. O ide al é que se te nha um
va lor equi va len te a, pe lo me nos, seis

me ses de des pe sas men sais.

Se vo cê já tem um fun do pa ra
emer gên ci as e não tem dí vi das, apro- 
vei te pa ra in ves tir. Es co lha in ves ti- 
men tos ade qua dos às su as ne ces si da- 
des. O sa lá rio tam bém po de se trans- 
for mar no pri mei ro pas so pa ra con- 
tra tar pro du tos fi nan cei ros que ga- 
ran tam a se gu ran ça fi nan cei ra de to- 
dos da sua ca sa. Sem pre apli que o di- 
nhei ro de for ma es tra té gi ca, de olho
no fu tu ro.

Sem pre é bom ter uma

re ser va de ca pi tal.

Po rém, não dei xe de

com prar al go pa ra si, e

nem pa ra al guém

es pe ci al. Te nha o

pen sa men to es tra té gi co

fi nan cei ro pa ra o ano

Se ain da as sim vo cê é da que les que
não con se gue fi car sem gas tar na épo- 
ca em que mais se pre sen teia, bus que
pro mo ções. Apro vei te a Black Friday e
an te ci pe as com pras, uti li ze ape nas
uma par te do va lor re ce bi do pa ra os
pre sen tes.

SÃO LUÍS

DPE recebe 168 cartinhas de crianças da zona rural

AS CRIANÇAS QUE ESCREVERAM AS CARTINHAS TÊM ENTRE 3 E 7 ANOS DE IDADE, PORTANTO, ESTÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

“Eu te amo, Pa pai No el!”. Foi com
lá pis e giz de ce ra que a cri an ça, de 7
ani nhos, es cre veu a de cla ra ção ao
“bom ve lhi nho”, co lo riu a ár vo re de
Na tal e en fei tou a bi ci cle ta com que
so nha um dia po der brin car. “Sou
uma cri an ça in te li gen te, fe liz, ca ri- 
nho sa com ma mãe. Gos to de co mer
min gau e brin car. Pa ra es te Na tal, de- 
se jo uma bi ci cle ta do Bat man ou um
pa ti ne te”, es cre veu o ga ro ti nho, que é
alu no da UEB Evan dro Bes sa, lo ca li- 
za da no bair ro Co quei ro, zo na ru ral
de São Luís. A car ti nha de le é uma das
168 que fo ram re ce bi das pe la De fen- 
so ria Pú bli ca do Ma ra nhão por meio
da cam pa nha “Pa pai No el dos Cor rei- 
os”.

In ter rom pi da so men te no Na tal de
2020, por cau sa da pan de mia da Co- 
vid-19, a cam pa nha sem pre con tou
com o en vol vi men to dos de fen so res
pú bli cos e dos ser vi do res que atu am
na DPE/MA. As car ti nhas são ca ta lo- 
ga das e dis tri buí das en tre as pes so as
que se sen si bi li zam, com o fa to de que

mui tas fa mí li as não têm con di ções de
pre sen te ar as cri an ças. “Po de pa re cer
um so nho ou um de se jo sem tan ta im- 
por tân cia pa ra mui ta gen te, mas pa ra
nós aqui na De fen so ria, po der en tre- 
gar um brin que do a es ses pe que ni nos
é mui to sim bó li co. Ter aces so ao la zer,
ter uma in fân cia fe liz, tu do is so é di- 
rei to da cri an ça”, des ta ca Al ber to Bas- 
tos, de fen sor-ge ral do Ma ra nhão.

As cri an ças que es cre ve ram as car- 
ti nhas têm en tre 3 e 7 anos de ida de,
por tan to, es tão na edu ca ção in fan til.
É nes se mo men to da vi da que, se gun- 
do os psi có lo gos, ocor re a for ma ção
da per so na li da de do in di ví duo. Ao
dei xa rem a cri a ti vi da de fluir na con- 
fec ção das car ti nhas, os pe que ni nos
de sen vol vem tam bém a ca pa ci da de
de exer ci tar a es pe ran ça, sen ti men to
que mui to tem si do bus ca do nes tes
tem pos de pan de mia. “A gen te sem- 
pre re ce be com mui to ca ri nho es sas
car ti nhas, por que não se tra ta ape nas
de al go ma te ri al que a gen te doa. Ao
pre sen te ar uma des sas cri an ças, a

gen te mos tra que so nhar va le à pe na,
que de sis tir nun ca de ve ser uma op-
ção”, co men ta So cor ro Bo a es, che fe
da As ses so ria de Co mu ni ca ção da
DPE.

As car ti nhas fo ram en tre gues pe los
Cor rei os e ago ra se rão ca ta lo ga das,
pa ra me lhor con tro le e dis tri bui ção
en tre de fen so res e ser vi do res da ins ti-
tui ção. Es te ano, a en tre ga dos pre sen-
tes ocor re rá no dia 10 de de zem bro,
na pró pria co mu ni da de. Por is so, as
do a ções da De fen so ria de ve rão ser ar-
re ca da das até o dia 30 de no vem bro,
pró xi ma ter ça-fei ra. “A gen te vai re a li- 
zar a or ga ni za ção ao lon go des ta sex- 
ta-fei ra e co me çar a dis tri bui ção das
car ti nhas o mais rá pi do pos sí vel, pa ra
que to dos pos sam con tri buir com es-
se mo men to mar ca do por so li da ri e- 
da de, em pa tia e amor ao pró xi mo”,
res sal tou Ca ta ri na Pi nhei ro, che fe da
Di vi são de Lo gís ti ca e Con su mo
Cons ci en te da DPE.

Im pac tos ce re brais da do en ça

Sub no ti fi ca ção de da nos neu ro ló gi cos 

Ne ces si da de do acom pa nha men to neu ro -
ló gi co glo bal 

SI LEN CI O SA E DE VAS TA DO RA

Pres são al ta po de
de sen ca de ar sé ri os
da nos ce re brais

A hi per ten são é uma das do en ças crô ni cas com mai or
pre va lên cia en tre a po pu la ção bra si lei ra. Se gun do da- 
dos da Pes qui sa Na ci o nal de Saú de (PNS), di vul ga da em
no vem bro de 2020, mais de 38,1 mi lhões de pes so as
com 18 anos ou mais se en qua dram co mo hi per ten sos,
nú me ro que cor res pon de a 23% da po pu la ção to tal do
país.

As sim co mo a al ta in ci dên cia, o aler ta que es ses da- 
dos tam bém de vem tra zer é que ape sar de es tar cons- 
tan te men te re la ci o na da a pro ble mas car día cos e he pá- 
ti cos, pa ci en tes com hi per ten são des con tro la da po dem
tam bém so frer com com pro me ti men to sig ni fi ca ti vo do
cé re bro e su as fun ções. “A pres são al ta es tá por trás de
cer ca de 80% dos ca sos de aci den te vas cu lar ce re bral
(AVC). Uma ta xa al tís si ma que pre ci sa ser con si de ra da.
Além de tam bém ser res pon sá vel por ca sos de aneu ris- 
mas, ce guei ra, der ra mes, is que mi as, ar te ri os cle ro se e
de mên cia vas cu lar, no vos es tu dos têm evi den ci a do os
ris cos da do en ça que já te mos acom pa nha do ao lon go
dos anos no con sul tó rio, es pe ci al men te da re la ção com
do en ças neu ro ló gi cas”, ex pli ca Dr. Fe res Chad dad, Pro- 
fes sor de Neu ro ci rur gia da UNI FESP, es pe ci a lis ta em da- 
nos neu ro ló gi cos e Mal for ma ção Ar té rio-Ve no sa.

O Ar ti go “Hypertension-in du ced cog ni ti ve im pair- 
ment: from pathophysiology to pu blic he alth”, pu bli ca- 
do em ju nho de 2021, é uma das re vi sões mais re cen tes
so bre a as so ci a ção da hi per ten são com im pac tos no cé- 
re bro. Se gun do o es tu do, a pres são al ta afe ta a in te gri da- 
de es tru tu ral e fun ci o nal da mi cro cir cu la ção ce re bral,
cau san do al te ra ções pa to ló gi cas im por tan tes nos pe- 
que nos va sos, que con tri bu em pa ra o sur gi men to de he- 
mor ra gi as, in far tos la cu na res (si len ci o sos e que po dem
se acu mu lar e pro vo car se que las a lon go pra zo), as sim
co mo le sões da subs tân cia bran ca (co mum na po pu la- 
ção ido sa e prin ci pal men te nos in di ví du os com fa to res
de ris co car di o vas cu la res), e au men to do de clí nio cog- 
ni ti vo.

O ar ti go apon ta que as con sequên ci as ce re brais in du- 
zi das pe la hi per ten são po dem ser con si de ra das co mo
re sul ta do do en ve lhe ci men to vas cu lar ace le ra do pe la
do en ça. Ou tras al te ra ções res sal ta das se re fe rem ao de- 
sen vol vi men to de pla cas ate ros cle ró ti cas (acú mu lo de
gor du ra) em ar té ri as ce re brais mai o res, que des re gu lam
o flu xo san guí neo ce re bral e le vam a der ra mes isquê mi- 
cos. “A pres são al ta po de blo que ar e en tu pir as ar té ri as,
que fi cam mais en ri je ci das e pro pen sas ao sur gi men to
de AVCs, aneu ris mas e ou tras pa to lo gi as. Em ido sos, os
pe ri gos são ain da mai o res, de vi do a do en ça pro vo car a
má adap ta ção da cir cu la ção ce re bral, que re sul ta em da- 
nos à es tru tu ra mi cro vas cu lar, rup tu ra da bar rei ra he- 
ma to en ce fá li ca (es tru tu ra que pre vi ne a pas sa gem de
subs tân ci as do san gue pa ra o sis te ma ner vo so cen tral),
es tres se oxi da ti vo e de fa sa gem do aco pla men to neu ro- 
vas cu lar”, com ple men ta Fe res.

Ou tro pon to a des ta car é que a hi per ten são des con- 
tro la da ace le ra tam bém o de clí nio cog ni ti vo, po den do
com pro me ter a me mó ria, con cen tra ção e ra ci o cí nio.
Se gun do uma pes qui sa da Uni ver si da de Fe de ral de Mi- 
nas Ge rais (UFMG), que uti li zou co mo ba se de da dos o
Es tu do Lon gi tu di nal de Saú de do Adul to – EL SA Bra sil,
de pois de qua tro anos de acom pa nha men to, 22% dos
vo lun tá ri os que apre sen ta vam pré-hi per ten são e 46,8%
que eram hi per ten sos de mons tra ram de clí ni os cog ni ti- 
vos im por tan tes.

A de sa ten ção aos sin to mas neu ro ló gi cos le ves e in ter- 
me diá ri os, a di fi cul da de do acom pa nha men to de pa ci- 
en tes e gru pos de ris co que não aces sam o sis te ma de
saú de e a fal ta de aten di men tos in te grais que ob ser vem
os im pac tos na saú de de ma nei ra es pe cí fi ca, mas abran- 
gen te, es con de um pro ble ma mui to mais ex pres si vo.
Par te des ses pa ci en tes po de vir a de sen vol ver ma ni fes- 
ta ções neu ro ló gi cas tar di as e ter seu pro ces so te ra pêu ti- 
co im pac ta do.

“A im ple men ta ção de cen tros de tri a gem neu ro ló gi ca
em hos pi tais e pos tos de aten di men to é ur gen te. O
acom pa nha men to lon gi tu di nal, com equi pes mul ti dis- 
ci pli na res e check-ups mé di cos re gu la res é fun da men tal
pa ra to dos os pa ci en tes aco me ti dos por do en ças im por- 
tan tes, co mo a hi per ten são. In cluir ava li a ção neu ro ló gi- 
ca pa ra exa mi nar vá ri os do mí ni os cog ni ti vos po de iden- 
ti fi car al te ra ções neu ro ló gi cas, de ma nei ra pre co ce, e
as sim tra ba lhar na re du ção da in ci dên cia de da nos gra- 
ves e ris cos fu tu ros”, re for ça o Dr. Chad dad.

São Luís, segunda-feira, 29 de novembro de 2021
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DA SÉRIE D PARA O BRASILEIRÃO

“Dorme pobre, acorda
rico”, Alef Manga
E

m se tem bro de 2020, Alef
Man ga dis pu ta va a Sé rie D
pe lo Co ru ri pe, de Ala go as,
quan do re ce beu pro pos ta do

Vol ta Re don da. Pa ra o jo vem hu mil de
de San tos, que ain da se ques ti o na va
se era mes mo jo ga dor pro fis si o nal, a
Sé rie C já pa re cia um sal to con si de rá- 
vel na car rei ra, mas foi só o pri mei ro
dos vá ri os que o ata can te deu des de
en tão. Em pou co mais de um ano, na
ver da de, o “Fu ra cão Man ga” es ca lou
to da a hi e rar quia do Cam pe o na to
Bra si lei ro e aca ba de che gar ao cu me:
a Sé rie A.

O aces so na Sé rie B veio com vi tó ria
do Goiás so bre o Gua ra ni. Alef Man ga,
sus pen so, não es te ve em cam po, mas
foi pro ta go nis ta na cam pa nha es me- 
ral di na in tei ra, sen do o ar ti lhei ro do
ti me com 10 gols. Foi o des fe cho per- 
fei to de uma tem po ra da de so nhos
pa ra o ata can te, que tam bém já ha via
si do o prin ci pal go le a dor do Ca ri o ca,
pe lo Vol ta ço, quan do co me çou a des- 
pon tar de fa to. “As coi sas acon te cem
mui to rá pi do na vi da do atle ta. Por
exem plo, pos so di zer que vo cê dor me
po bre e acor da ri co. Até uns me ses
atrás, eu es ta va no Co ru ri pe e ago ra
es tou no Goiás. Vou jo gar uma Sé rie A.
A fi cha ain da não caiu. Sou de San tos,
des de pe que no sou san tis ta, e ima gi- 
na vo cê jo gar no Goiás e ir en fren tar o
San tos na sua ci da de, on de vo cê nas- 
ceu, na Vi la Bel mi ro? Não tem coi sa
me lhor, as sim co mo en fren tar ad ver- 
sá ri os co mo Bru no Hen ri que, Ar ras- 
ca e ta, Ma ri nho, es ses no mes de pe- 
so”.

An tes da gló ria, po rém, Alef Man ga
vi ven ci ou tam bém o ou tro la do da
mo e da. No ca so, a de as pi ran te a jo ga- 
dor. Ele não fez ba se em um clu be
com es tru tu ra, não des pon tou em
uma Co pa São Pau lo, tam pou co fez
car rei ra lo go ce do no ex te ri or. O re co- 

nhe ci men to só veio ago ra, aos 26
anos, de pois de o ata can te dri blar vá- 
ri os per cal ços, den tre eles o mun do
das dro gas, no qual or gu lha-se de não
ter en tra do. “Co me cei a jo gar na vár- 
zea, pe lo me nos pa ra ga nhar a con du- 
ção. O pes so al me da va di nhei ro da
con du ção e eu jo ga va por is so. E por
ne ces si da de em ca sa. Eu pas sei mui ta
di fi cul da de. Já pas sei fo me na vi da.
Foi doí do pa ra mim. Quan do pa rei de
jo gar bo la um tem po, en trei pa ra ou- 
tro ca mi nho, que é o ca mi nho er ra do
das dro gas. Gra ças a Deus, não che- 
guei a usar na da, mas as pes so as es ta- 
vam fa zen do mi nha ca be ça”.

Da Sé rie D à Sé rie A
“A fi cha só vai cair quan do for a es treia
(na Sé rie A). Jo gar con tra clu bes co mo
Co rinthi ans, Pal mei ras, São Pau lo,
San tos. Sem pre ti ve es se so nho de po- 

der jo gar a Sé rie A. Co lo ca mos o Goiás
na Sé rie A e Deus me deu es sa opor tu- 
ni da de. Eu es ta va no Co ru ri pe jo gan-
do a Sé rie D e, do na da, me man da ram
um con vi te pa ra jo gar a Sé rie C pe lo
Vol ta Re don da. Fui fe liz pa ra lá, fui
bem no cam pe o na to e de pois ti ve a
opor tu ni da de de jo gar o Ca ri o ca. Fui
mui to bem no co me ço des se ano. Sei o
quan to tra ba lhei, o tan to que ra lei. So- 
fri na vi da pa ra es tar on de es tou ho je.
Só que ro cres cer ca da vez mais. Sair do
Goiás um dia co mo ído lo e vá ri os jo ga- 
do res que pas sa ram aqui, co mo o Mi- 
cha el”.

Po lê mi ca na che ga da ao Goiás
“Aque la en tre vis ta que eu dei quan do
che guei aqui, de ir pa ra um clu be
gran de, não é que eu fa lei que o Goiás é
ti me pe que no. Pe lo con trá rio. O Goiás
é o mai or do Cen tro-Oes te. Mas sa be- 
mos que vá ri os jo ga do res que pas sa-
ram aqui de pois saí ram e fo ram pa ra a
Eu ro pa. E to do jo ga dor de fu te bol tem
o de se jo de jo gar na Eu ro pa. Ou nos
Es ta dos Uni dos, no Mé xi co, em Du- 
bai… O jo ga dor tem es se so nho, eu te-
nho es se so nho. Até de che gar na se le- 
ção bra si lei ra, por que não? Eu acre di-
to no meu po ten ci al. Acho que foi um
mal-en ten di do, mas eu não fa lei por
mal da de. Fi quei mui to fe liz por tu do
que fiz nes ta Sé rie B. Me ape go mui to a
Deus e te nho es se so nho de, ama nhã
ou de pois, po der ir pa ra a Eu ro pa. De
po der aju dar meus ami gos e mi nha fa- 
mí lia, que pre ci sam de mim. É o so nho
de to do jo ga dor sair de um clu be gran- 
de co mo o Goiás e ir pa ra a Eu ro pa, jo- 
gar uma Cham pi ons Le a gue. Eu te nho
es se de se jo e te nho po ten ci al pa ra che-
gar lá. O Goiás es tá me dan do uma
bai ta de uma opor tu ni da de. Mui tas
pes so as não me co nhe ci am. Ho je me
co nhe cem co mo ou tra pes soa. Es tou
mui to fe liz e nun ca vou es que cer o mo- 
men to”.

BRASILEIRÃO

Vina desfalca Ceará
contra Flamengo

O CEARÁ QUER VINA PARA ATUAR CONTRA O PALMEIRAS

Des ta que do Ce a rá na Sé rie A do Cam pe o na to Bra si- 
lei ro, o meia Vi na es tá fo ra da pró xi ma ro da da da com- 
pe ti ção, quan do a equi pe en fren ta o Fla men go. No iní- 
cio do se gun do tem po di an te do Co rinthi ans, Ti a go Nu- 
nes pre ci sou mu dar após Vi na sen tir do res na par te pos- 
te ri or da co xa di rei ta.

O meia fi ca rá no de par ta men to mé di co, e o Ce a rá
ten ta re cu pe rá-lo pa ra as du as ro da das fi nais, con tra
Amé ri ca-MG e Pal mei ras. O Ce a rá en fren ta o Fla men go
nes ta ter ça-fei ra (30).

O tem po de re cu pe ra ção é, ge ral men te, de cer ca de
du as se ma nas. Mas o Ce a rá tem es pe ran ça de co lo cá-lo,
pe lo me nos, con tra Pal mei ras.

Na Sé rie A, Vi na tem 32 jo gos e oi to gols. Es te ano, são
49 jo gos e 11 gols em to da tem po ra da.

Ve ja os con fron tos:
• Cha ve A: Es có cia x Ucrâ nia / País de Ga -
les x Áus tria
• Cha ve B: Rús sia x Polô nia / Sué cia x Re -
pú bli ca Tche ca
• Cha ve C: Itá lia x Ma cedô nia do Nor te /
Por tu gal x Tur quia

COPA DO MUNDO

Itália e Portugal na mesma chave
A Fi fa sor te ou os du e los da re pes ca gem

eu ro peia pa ra a Co pa do Mun do de 2022.
Fo ram de fi ni das as cha ves que de ter mi na- 
rão os do nos das três úl ti mas va gas do con- 
ti nen te no Mun di al do Ca tar. São 12 equi- 
pes que du e la rão em se mi fi nais e fi nais de
jo gos úni cos, em mar ço do ano que vem.
Itá lia e Por tu gal caí ram na mes ma cha ve, a
C, e dis pu ta rão uma úni ca va ga no tor neio,
ca so avan cem à de ci são.

Os du e los de se mi fi nais se rão re a li za dos
no dia 24 de mar ço de 2022. As fi nais se rão
no dia 29 do mes mo mês e te rão co mo
man dan tes os ven ce do res de País de Ga les
x Áus tria, Rús sia x Polô nia e Por tu gal x Tur- 
quia. Des ta for ma, Cris ti a no Ro nal do e
com pa nhia po dem ter a chan ce de jo gar as
du as eta pas ru mo ao Ca tar em ca sa. “Um
sor teio mui to di fí cil pa ra nós, pois Ma- 
cedô nia do Nor te é um bom ti me. E se ven- 
cer mos va mos jo gar fo ra de ca sa em Por tu- 
gal ou na Tur quia”, dis se o téc ni co da Itá lia,
Ro ber to Man ci ni, em par ti ci pa ção vir tu al
no even to.

A eli mi na tó ria da Eu ro pa te ve fa se de
gru pos en cer ra da nes te mês, com 10 equi- 
pes clas si fi ca das di re ta men te pa ra a Co pa
do Mun do ao fi ca rem na pri mei ra co lo ca- 
ção de su as cha ves. Por tu gal, Sué cia, Itá lia,
Ucrâ nia, País de Ga les, Es có cia, Tur quia,
Rús sia, Polô nia e Ma cedô nia do Nor te, se- 
gun dos co lo ca dos dos 10 gru pos, as se gu ra- 
ram lu gar na re pes ca gem con ti nen tal jun to
a Áus tria e Re pú bli ca Tche ca – que ocu pa- 
ram va gas des ti na das aos dois ti mes de
me lhor cam pa nha na Li ga das Na ções que
não con se gui ram va ga na Co pa ou nes ta fa- 
se de re cu pe ra ção.

Sér via, Es pa nha, Suí ça, Fran ça, Bél gi ca,
Di na mar ca, Ho lan da, Croá cia, In gla ter ra e
Ale ma nha con se gui ram va ga di re ta na Co- 
pa do Mun do e fa zem par te de um gru po de

13 se le ções já ga ran ti das no Ca tar. Além do
país-se de, es tão clas si fi ca dos Bra sil e Ar- 
gen ti na, que ocu pa rão dois dos qua tro
pos tos di re tos da Amé ri ca do Sul no Mun- 
di al.

Os sor teio das cha ves foi re a li za do na se- 
de da Fi fa, em Zu ri que, e con tou com a pre- 
sen ça de Ti a go, ex-jo ga dor da se le ção por- 
tu gue sa, Lot tar Matthäus, cam peão mun- 
di al com a Ale ma nha em 1990, e Ch ris ti an
Ka rem beu, ven ce dor da Co pa do Mun do
de 1998 com a Fran ça.

Pri mei ro foi sor te a da a or dem dos seis
man dan tes nas se mi fi nais, com os ti mes de
me lhor cam pa nha nas eli mi na tó ri as eu ro- 
pei as ocu pan do o po te 1. De pois, fo ram
de fi ni dos os ad ver sá ri os des sas equi pes,
vin dos do po te 2. A or dem do sor teio de fi- 
niu quem ca da ven ce dor en fren ta rá na fi- 
nal, que va le a va ga na Co pa do Mun do.

• Amé ri ca do Sul x Ásia
• Amé ri ca Cen tral e do Nor te x Oce a nia

REPESCAGEM DA COPA

América do Sul enfrentará Ásia

SELEÇÃO PERUANA OCUPA ATUALMENTE A 5ª POSIÇÃO DAS ELIMINATÓRIAS SUL-AMERICANAS

No mes mo dia em que de fi niu os con- 
fron tos das se le ções eu ro pei as que ain da
bri gam por va ga na Co pa do Mun do de
2022, no Ca tar, a Fi fa tam bém re a li zou o
sor teio da re pes ca gem con ti nen tal, com
jo gos que se rão re a li za dos nos di as 13 e 14
de ju nho do ano que vem.

Hou ve mu dan ça no for ma to. Se guem
sen do qua tro paí ses dis pu tan do du as va- 
gas, mas não ha ve rá mais os tra di ci o nais
jo gos de ida e vol ta. Os re pre sen tan tes de
Amé ri ca do Sul, Amé ri ca Cen tral e do Nor- 
te, Ásia e Oce a nia se en fren ta rão em par ti- 
das úni cas em um cam po neu tro, jus ta- 
men te no país-se de. Ve ja co mo fi cou o
cha ve a men to:

O Pe ru atu al men te ocu pa a quin ta po- 
si ção nas eli mi na tó ri as da Con me bol, que
tem ape nas dois re pre sen tan tes já ga ran- 
ti dos: Bra sil e Ar gen ti na. No mo men to,
Equa dor e Colôm bia es tão den tro do gru- 
po que avan ça di re to, mas Chi le, Uru guai,
Bo lí via e Pa ra guai tam bém es tão vi vos na
dis pu ta. Nas eli mi na tó ri as asiá ti cas, os
ter cei ros co lo ca dos dos gru pos da ter cei ra
fa se ain da se en fren tam pa ra sa ber quem
vai dis pu tar a re pes ca gem. Ho je, es se con- 

Á

fron to se ria en tre Emi ra dos Ára bes (gru po
A) e Aus trá lia (gru po B). Es ta ri am clas si fi- 
ca das de for ma di re ta Irã, Co reia do Sul,
Ará bia Sau di ta e Ja pão, mas ain da res tam
qua tro ro da das.

Pe la Con ca caf, a se le ção do Pa na má,
quar ta co lo ca da, ho je es ta ria na re pes ca- 
gem. Es tre an te em 2018, o país pos sui a
mes ma pon tu a ção do Mé xi co, mas le va
des van ta gem nos cri té ri os de de sem pa te.
Ca na dá e Es ta dos Uni dos ocu pam as pri- 
mei ras po si ções. Cos ta Ri ca, Ja mai ca, El
Sal va dor e Hon du ras pos su em chan ces
re mo tas a seis ro da das do fim da dis pu ta.

Por con ta de adi a men tos cau sa dos pe la
pan de mia de Co vid-19, as eli mi na tó ri as
da Oce a nia ain da nem co me ça ram a ser
dis pu ta das. A pre vi são é de que acon te- 
çam em mar ço de 2022, no Ca tar, fun ci o- 
nan do co mo even to-tes te. São 11 paí ses
em bus ca da va ga: No va Ze lân dia, Ilhas
Sa lo mão, No va Ca ledô nia, Po li né sia Fran- 
ce sa, Fi ji, Va nu a tu, Pa pua No va-Gui né,
Sa moa Ame ri ca na, Sa moa, Ton ga e Ilhas
Co ok.

A Co pa do Mun do do Ca tar tem iní cio
mar ca do pa ra o dia 21 de no vem bro de
2022. A fi nal acon te ce no dia 18 de de zem- 
bro.

São Luís, segunda-feira, 29 de novembro de 2021
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O show tem como direcionamento artístico, um passeio sobre o vasto repertório de uma
das mais tradicionais escolas de samba do Maranhão

SHOW HOJE

Turma do Quinto
comemora 81 anos

A
Es co la de Sam ba Tur ma do 
Quin to re a li za rá nes ta se gun- 
da-fei ra, 29 de no vem bro, a 
par tir das 19 ho ras, em sua se- 

de so ci al, na Rua do Nor te, o SHOW 
TUR MA DO QUIN TO DE TO DOS OS 
TEM POS, re me mo ran do par te da his- 
tó ria mu si cal da agre mi a ção que 
com ple ta rá, no pró xi mo dia 25 de de- 
zem bro, 81 anos de his tó ria no car na- 
val ma ra nhen se.

O show tem co mo di re ci o na men to

SHOW SERÁ NESTA SEGUNDA, A PARTIR DAS 19H,EM SUA SEDE SOCIAL, NA RUA DO NORTE

ar tís ti co, um pas seio so bre o vas to re- 
per tó rio de uma das mais tra di ci o nais 
es co las de sam ba do Ma ra nhão.

Ver sos co nhe ci dos da ci da de fo ram 
con ce bi dos pe la na tu re za poé ti ca de 
Cris tó vão Alô Bra sil, Ca bo qui nho, 
Luiz de Fran ça, Ca re ca, Hen ri que Reis 
(Mes tre Sa po), Zé Pe rei ra Go dão, Ce- 
sar Tei xei ra, Her bert de Je sus San tos, 
Luiz Bul cão, Wel ling ton Reis, Je o vah 
Fran ça, e tan tos ou tros com po si to res.

Mais re cen te men te, os no vos po e- 

tas, co mo Lu zi an Fi lho, Jo si as Fi lho 
(Jo ca), Sil vio Rayol, Ma no el Hen ri que, 
Car los Bo ni ek e ou tros, in te gram o ti- 
me de au to res das obras que a es co la 
já de fen deu na pas sa re la do sam ba e 
nas de mais ati vi da des cul tu rais em 
que par ti ci pa.

O show Tur ma do 

Quin to de To dos os 

Tem pos é uma 

con ti nui da de da Li ve 

So li dá ria que a Tur ma 

do Quin to exi biu no ano 

pas sa do.

Festival de Música Timbira 80 anos divulga finalistas

A FESTA DE ENCERRAMENTO CONTARÁ COM APRESENTAÇÃO DE FLÁVIA BITTENCOURT, GILDOMAR MARINHO E FAUZI BEYDOUN

O Fes ti val de Mú si ca Tim bi ra 80
anos – Prê mio Cris tó vão Alô Bra sil di- 
vul gou a lis ta com ple ta dos se le ci o na- 
dos pa ra a eta pa fi nal do con cur so. O
even to ce le bra as oi to dé ca das de fun- 
da ção da Rá dio Tim bi ra, a mais an ti ga
rá dio ma ra nhen se em ati vi da de. O
ob je ti vo do fes ti val é fo men tar a pro- 
du ção e di fu são da mú si ca pro du zi da
por ar tis tas ma ra nhen ses.

“É a me lhor for ma de ho me na ge ar
a his tó ri ca iden ti da de da Rá dio Tim- 
bi ra, no cur so dos seus 80 anos, com a
cul tu ra ma ra nhen se, além de abrir ja- 
ne las de opor tu ni da de pa ra di fun dir a
pro du ção dos nos sos ta len tos. O fes ti- 
val tam bém é im por tan te con tri buin- 
te pa ra a re no va ção da be la e ri ca obra
mu si cal do nos so es ta do”, pon tu ou o
di re tor da rá dio Tim bi ra, Rob son Paz.

O co or de na dor ge ral do even to, Jo- 
si as So bri nho, des ta cou a im por tân- 
cia e o al can ce do even to. “O fes ti val
foi mui to bem re ce bi do pe lo se tor cri- 
a ti vo da mú si ca, de di ver sos gê ne ros,
uma ca rac te rís ti ca for te de nos sa pro- 
du ção cul tu ral. O fes ti val pri o ri za o

ine di tis mo das can ções co mo for ma
de es ti mu lar a atu a li za ção do re per tó- 
rio da mú si ca po pu lar e, tam bém,
dan do vi si bi li da de pa ra ar tis tas no vos
ou pou co co nhe ci dos. E a di vul ga ção
em múl ti plos mei os vai pro pi ci ar a es- 
co lha da me lhor mú si ca pe lo gos to
po pu lar”, ava li ou.

Fo ram es co lhi das 12 mú si cas pa ra
a gran de fi nal. A se le ção con tou com
uma co mis são jul ga do ra for ma da por
jor na lis tas e ra di a lis tas que pos su em
lar ga ex pe ri ên cia na área mu si cal e
atu a ção em veí cu los de co mu ni ca ção
e pro gra mas vol ta dos ao te ma.

As can ções se le ci o na das fo ram ‘Ave
aves sa’, de Fe li pe Cos ta Cruz e La ra
Mou ra; ‘Bem que vim’, Eras mo Di bel;
‘Ela é qui lom bo la’, Well Ma tos; ‘Es sa
mo ça’, Le na Gar cia; ‘Gi ras sóis’, Chi co
Nô; ‘Ilha gran de’, Thi a go Fer nan des e
Sa ma ro ne Jr.; ‘Me la ni na’, de Na to Sil- 
va; ‘Mes tre Antô nio Vi ei ra’, de Car los
Cuí ca; ‘Meu dom’, de Be ne di to Ro sa,
An dréa Fra zão e Be to Sil va; ‘Mi nha
voz’, de Qui ri no e João zi nho Ri bei ro;
‘Nas águas do Ma ra nhão’, de Zé Pau lo

Mar chi nhas; ‘Tris te São João’, de Mar-
co ni Re zen de e Ze ca Ba lei ro.

Na gran de fi nal, se rão seis mú si cas
es co lhi das com en tre ga de prê mi os de
mais de 30 mil em di nhei ro. A fes ta de
en cer ra men to con ta rá com apre sen- 
ta ção das 12 fi na lis tas, shows de Gil- 
do mar Ma ri nho, Flá via Bit ten court e
Fau zi Beydoun, na Con cha Acús ti ca
Rei nal do Faray, La goa da Jan sen, dia
18 de de zem bro.

O Fes ti val de Mú si ca Tim bi ra 80
anos – Prê mio Cris tó vão Alô Bra sil re- 
ce beu, apro xi ma da men te, 200 ins cri-
ções dos mais va ri a dos gê ne ros mu si- 
cais. To das as mú si cas se le ci o na das
se rão exe cu ta das no si te do fes ti val,
na pro gra ma ção da rá dio e pe lo
YouTube.

O even to é uma re a li za ção do Go- 
ver no do Ma ra nhão, por meio da Rá-
dio Tim bi ra e Se cre ta ria de Es ta do da
Cul tu ra, e da As so ci a ção Cul tu ral da
Mú si ca do Ma ra nhão, e apoio do Gru- 
po Ma teus, por meio da Lei Es ta du al
de In cen ti vo à Cul tu ra.

InShot (An droid – iOS)

Go Pro Quik (An droid – iOS)

Cap Cut (An droid – iOS)

Filmr (An droid)

iMo vie (iOS)

DI CA

Os me lho res apps pa ra
edi tar ví de os no ce lu lar

Quem não gos ta da pra ti ci da de de po der edi tar ví de- 
os na pal ma da mão? Atu al men te, exis tem cen te nas de
apli ca ti vos de di ca dos a es sa fun ção. E, nes sa lis ta in ter- 
mi ná vel, é pos sí vel en con trar pro gra mas um tan to
quan to de cep ci o nan tes. Pa ra oti mi zar o seu tem po, es ta
lis ta mos tra as me lho res op ções dis po ní veis pa ra An- 
droid e iOS.

Em bo ra to dos os apli ca ti vos lis ta dos se jam ex ce len- 
tes, ca da um de les pos sui su as pe cu li a ri da des e pon tos
for tes. Por tan to, leia aten ta men te ca da des cri ção pa ra
des co brir qual cor res pon de me lhor às su as ne ces si da- 
des. An tes de pros se guir, va le res sal tar que to dos as op- 
ções são gra tui tas. É pos sí vel, con tu do, que al guns re- 
cur sos se jam pa gos ou es te jam res tri tos a as si na tu ra de
al gum pla no. Mas,  gran de par te das fer ra men tas ci ta das
a se guir es tão li be ra das pa ra to dos os usuá ri os.

Com mais de 12 mi lhões de down lo ads na Go o gle
Play Sto re, o InShot foi co ro a do co mo um dos prin ci pais
edi to res pa ra ce lu lar da atu a li da de. Com pa tí vel com An- 
droid e iOS, o app con quis ta o usuá rio pe la sim pli ci da- 
de, que é apre sen ta da lo go na te la ini ci al — e pas sa um
ar qua se in fan til.

Não jul gue o li vro pe la ca pa: o InShot é um apli ca ti vo
po ten te com de ze nas de fer ra men tas. Com o edi tor, o
usuá rio po de mes clar ví de os, cen su rar frag men tos do
cli pe, adi ci o nar tex to, tran si ções, efei tos, di fe ren tes fil- 
tros e a lis ta con ti nua.

Bas tan te uti li za do pa ra a cri a ção de ví de os des ti na- 
dos ao Ins ta gram ou Tik Tok, o mai or trun fo do InShot é
en tre gar efi ci ên cia e sim pli ci da de. Em bo ra es se não se ja
o apli ca ti vo mais com ple to, ele cer ta men te é o mais
aces sí vel.

Com o no me de uma das fa bri can tes de câ me ras mais
fa mo sas do mun do, o Go Pro Quik não dei xa a de se jar.
Com um de sign en xu to e re cur sos mais li mi ta dos, o edi- 
tor vai na con tra mão do InShot e ou tros con cor ren tes.

Ape sar dis so, o apli ca ti vo en tre ga ex ce len tes re sul ta- 
dos pa ra usuá ri os que bus cam edi ções mais sim ples,
po rém com qua li da de. O app per mi te in se rir tex to e mú- 
si cas no cli pe, bem co mo cri ar li nhas do tem po. O seu
pon to for te, con tu do, são os te mas — que trans for mam
o ví deo e tor nam qual quer pro du ção mais di nâ mi ca e
pro fis si o nal.

O Cap Cut, em bo ra não se ja um dos edi to res mais co- 
nhe ci dos des sa lis ta, é uma ex ce len te op ção pa ra quem
bus ca mais pos si bi li da des de edi ção. O apli ca ti vo reú ne
to dos os re cur sos mais bá si cos, in cluin do tran si ções,
efei tos, a op ção de adi ci o nar tex tos, mú si cas e ele men- 
tos no cli pe.

A va ri e da de de fun ções já se ria su fi ci en te pa ra con- 
quis tar um lu gar nes sa se le ção. O Cap Cut, con tu do, sur- 
pre en de ao ofe re cer op ções avan ça das de edi ção. Além
da ge ra ção de le gen das au to má ti cas, o app ain da pos sui
o re cur so Ch ro ma Key (tam bém co nhe ci do co mo “fun- 
do ver de”) que per mi te fa zer mon ta gens com um to que
mais pro fis si o nal.

O Filmr é ou tro edi tor que une um de sign in tui ti vo a
fer ra men tas po ten tes. In fe liz men te, o apli ca ti vo es tá
dis po ní vel ape nas pa ra apa re lhos An droid. Ao con trá rio
do InShot e do Cap Cut, a ver são gra tui ta do edi tor é me- 
nos ge ne ro sa.

Ape sar dis so, a pla ta for ma ain da é uma al ter na ti va in- 
te res san te pa ra quem es tá em bus ca de uma edi ção
mais sim ples que in clua, por exem plo, a adi ção de mú si- 
cas, tex tos, cor tes e mon ta gens. Ain da é pos sí vel ace le- 
rar e ro ta ci o nar os cli pes com o app.

Com uma pro pos ta mais sim ples as sim co mo o Go- 
Pro Quick, o iMo vie é um edi tor de ví de os fo ca do no iOS.
Atra vés de le, é pos sí vel fa zer mon ta gens, adi ci o nar tran- 
si ções, mú si cas e pla nos de fun do. O des ta que des te
apli ca ti vo é a pos si bi li da de de cri ar trai ler no es ti lo
“Holywood”. 

São Luís, segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Passagem Franca – MA 
 
AVISO DE CONTINUIDADE DE LICITAÇÃO 
 
CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 003/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 
001.2207/2021. O Município de Passagem Franca – MA, por meio da 
Comissão Permanente de Licitação - CPL, designada pela Portaria n. 
001/2021, torna público a continuidade da sessão para julgamento da 
documentação de habilitação e abertura da proposta de preços da licitação 
na modalidade Concorrência Publica N° 003/2021. Objeto: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMAS E MANUTENÇÃO DOS 
PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM 
FRANCA/MA. Local e Data: A reunião para continuidade da sessão será no dia 
03 de dezembro de 2021, às 09:00h, no Prédio da Prefeitura Municipal no 
setor da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Presidente 
Médici, nº 503, centro, Passagem Franca-MA. Passagem Franca – MA, 23 de 
Novembro de 2021. Rualyson da Silva Barbalho - Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação. 
 Pça. Presidente Médici,  n.º 503 – Centro CEP. 65.680-000 

Telefax: (99) 3558-1212  e-mail:  pmpassagemfranca@bol.com.br 

CNPJ. 10.438.570-0001-11 
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Nosso papel tá on, 
tá impresso, todo dia


