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Para auxiliar os trabalhadores que perderam seus empregos por causa das consequências econômicas da pandemia de Covid-19, e que estejam buscando novas vagas
no mercado de trabalho, a Prefeitura de São
Luís lançou o Cartão Cidadão. PÁGINA 8

O anjo de Gabriel
Conheça a história do menino catador de lixo que comoveu internautas

João Paulo, que mora em Belém (PA), foi tocado pela situação do garoto, o menino Gabriel, de apenas 12 anos, achando uma
árvore de Natal em meio ao lixo ele é catador recicláveis com a mãe, Dona Maria Francisca Silva, com quem estava no momento
do registro. O fotógrafo recebeu apoio de internautas para realizar uma “vaquinha” online e arrecadar doações.
PAGINA 9

Estudante morre esfaqueado após briga em
escola no interior do Maranhão
Na tarde da última quarta-feira (1º), um estudante, de 17 anos, foi apreendido após ter esfaqueado um outro aluno da Escola Municipal Deusdeth Cortez, no município de Cajapió,
no Maranhão, cidade distante cerca de 300 km de São Luís da capital maranhense.
PÁGINA 9

Prestação de Contas
do município de São
Luís é apresentada
na Câmara
Semfaz apresentou o Relatório
Resumido de Execução Orçamentária e
o Relatório de Gestão Fiscal referentes
ao 1º e 2º quadrimestres de 2021 da
Prefeitura de São Luís.
PÁGINA 3

IPVA sobe no estado
do Maranhão em 2022
O ano de 2022 começa com aumento do preço
dos impostos para o maranhense. O Imposto sobre
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) ficará mais
caro devido a subida nos preços dos veículos no Brasil.
PÁGINA

Dinheirama oculta

Programação de Natal do
Maranhão começa hoje
São Luís terá diversas atrações entre exibições de
videomapping, desfiles natalinos, apresentações musicais e decoração especial no Centro Histórico.
PÁGINA 11

De manobra e manobra, o Congresso vai
fazendo seus malabarismos, usando a linguagem sofisticada dos códigos de lei para
continuar com o segredo da gastança do orçamento invisível, chamado de emendas do
relator. Esse orçamento paralelo, que a ministra do STF, Rosa Weber, tenta abri-lo com
toda transparência por ser dinheiro público,
permanece secreto.
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SENADO

CONFIRMADO PELO SENADO

André Mendonça será
novo ministro do STF

PECdosPrecatóriosé
aprovadaemdoisturnos

O Supremo Tribunal Federal (STF) definiu ainda nesta quinta (2) que a posse de André
Mendonça será no dia 16 de dezembro, às 16h

O

Supremo Tribunal Federal
(STF) terá um novo ministro. Com 47 votos a favor e
32 contra, o Plenário do Senado conﬁrmou maioria para aprovar
o nome de André Mendonça a um cargo na Corte. Nesta quarta-feira
(1º/12), o ex-advogado-geral da União
foi sabatinado pela Comissão de
Constituição e Justiça da Casa.
A votação ocorreu depois de mais
de oito horas de sabatina na CCJ, na
qual o ex-ministro da Justiça fez acenos à classe política e defendeu o Estado laico, mas se distanciou de decisões e falas controversas do presidente Jair Bolsonaro (PL).
A sabatina de Mendonça teve início
na manhã desta quarta. A senadora
Eliziane Gama (Cidadania-MA) foi a
relatora do processo. Ela foi a primeira mulher a relatar uma indicação ao
STF. O ex-AGU iniciou o trâmite exaltando sua história no direito e citando
sua religião. Pastor presbiteriano licenciado e servidor público federal
concursado, ele ﬁcou conhecido como a indicação do “ministro terrivelmente evangélico” de Bolsonaro.
Na sessão da CCJ, Mendonça foi
questionado sobre liberdade de imprensa, compromisso com a Constituição, atuação durante o governo
Bolsonaro, religião, marco temporal,
democracia, casamento homoafetivo,
dentre outros. Um dos principais
pontos de discussão da sabatina foi a
religião do advogado, que é pastor
presbiteriano. Ele foi qualiﬁcado como “terrivelmente evangélico” por
Jair Bolsonaro em uma solenidade na
Câmara dos Deputados em 2019, um

AGORA, A MATÉRIA VOLTA PARA A CÂMARA FEDERAL
Em dois turnos, a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) dos Precatórios foi aprovada pelo Senado Federal nesta quinta-feira (2/12). No primeiro turno, o texto arrematou 64 votos e 13 contra. No segundo turno, foram 60 votos a favor e 10 contra. Agora, a matéria volta
para a Câmara Federal.

A PEC é a aposta do governo para
viabilizar o Auxílio Brasil de R$ 400
até o ﬁm de 2022. A medida
provisória que regulamenta o
repasse também está sob análise do
Senado e deverá ter um desfecho
PLENÁRIO REGISTROU 47 VOTOS A FAVOR E 32 CONTRA A INDICAÇÃO DE MENDONÇA

ainda nesta quinta-feira.

qualiﬁcativo utilizado pelo presidente.

gastar Mendonça e fazer com que ele
fosse derrotado na etapa.
André Mendonça está prestes a
Pressão
ocupar a cadeira do STF deixada pelo
Uma indicação do presidente ao ministro Marco Aurélio de Mello, apoSupremo Tribunal Federal (STF) nun- sentado desde 12 de julho.
ca demorou tanto tempo para ser
O Supremo Tribunal Federal (STF)
pautada pela Comissão de Constitui- deﬁniu ainda nesta quinta (2) que a
ção e Justiça (CCJ). O principal res- posse de André Mendonça será no dia
ponsável pela demora foi o presidente 16 de dezembro, às 16h. A data foi dedo colegiado, Davi Alcolumbre (DEM- ﬁnida após reunião entre o novo miAP) — que se tornou desafeto do Palá- nistro e o presidente da Corte, Luiz
cio do Planalto e, segundo os bastido- Fux.
res, deixou o tempo passar para des-

TOTAL CHEGA A 80

A proposta abre margem de R$ 106 bilhões para mais
despesas no Orçamento do governo para o ano que
vem.
É com esta modiﬁcação no texto vindo da Câmara
que o Planalto irá subsidiar os custos do programa social. Além disso, qualquer sobra de orçamento até 2026
será destinada ao repasse para as famílias carentes.
Na PEC do Senado também há espaço para um suborçamento, no qual os estados e municípios poderão
pagar os precatórios devidos. Outra mudança importante é que, antes, a pedalada dessas dívidas da União
iriam até 2036, mas, no cálculo do Senado, é possível

ECONOMIA

28pesquisadoresrenunciamnaCapes BC avalia rever ganho da poupança

DEBANDADA DA AGÊNCIA DESSA VEZ PARTIU DE PESQUISADORES DA ÁREA DA QUÍMICA
Mais 28 pesquisadores renunciaram as
atribuições na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (Capes). Pesquisadores da área da química pediram desligamento de funções no processo de avaliação em cursos pós-graduação,
nesta quarta-feira (1/12).

Segundo os cientistas, falta
diálogo com a presidência
da Coordenação. Os
motivos são semelhantes
aos colocados por
proﬁssionais das áreas de
matemática e física, que
também haviam
renunciado. Até o

momento 80 pessoas
renunciaram a seus cargos
na Capes.
Na carta de renúncia, proﬁssionais da
química apontam que as atribuições como
consultores e coordenadores são trabalhos
voluntários.”Aceitamos de bom grado colaborar com a Capes, sabendo que uma
avaliação indutiva e formadora é o caminho para melhora a qualidade na formação
de recursos humanos para o país, na produção de conhecimento e na transferência
desse conhecimento para a sociedade”,
aﬁrmam.
A CAPES é uma agência vinculada ao Ministério da Educação (MEC), e tem como
atribuição apoiar as universidades, por
meio dos seus programas, e atuar na expansão e consolidação da pós-graduação
stricto sensu em todos os estados brasileiros. Desde abril de 2021, a agência é presidida pela reitora do Centro Universitário
de Bauru, Claudia Mansani de Toledo.

O BANCO CENTRAL ESTUDA MUDAR A REGRA DE CORREÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA
O Banco Central estuda mudar a regra
de correção da caderneta de poupança, a
principal fonte para os ﬁnanciamentos à
casa própria e ainda hoje o investimento
mais popular entre os brasileiros.
A medida exigiria prazo para consulta
pública e uma transição longa e feita em
etapas. Mas fala recente do presidente do
BC, Roberto Campos Neto, revelando os
estudos em andamento, colocou o tema
da remuneração da poupança em debate
na véspera da reunião do Copom, que deve elevar a Selic dos atuais 7,75% ao ano
para mais de 8,5%.
Pelas regras em vigor, se os juros passarem desse patamar de 8,5%, a poupança
terá de pagar 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial (hoje, zerada). Com a Selic abaixo de 8,5%, o rendimento da aplicação
corresponde a 70% da taxa Selic mais a TR.
Esse modelo existe desde 2012 e foi adotado na época para permitir a redução dos

juros naquele momento.
O BC quer que a poupança tenha uma
correção mais próxima daquela que é usada para fazer o ﬁnanciamento de projetos
imobiliários. Hoje, há um descasamento
de prazos e de indexadores. A caderneta,
que tem uma liquidez de curto prazo, é
fonte de crédito em geral de longo prazo,
entre 20 anos e 30 anos.
O BC tem há mais de um ano um grupo
dedicado a estudar o tema e fazer simulações. Embora a mudança exija cautela na
sua implementação, poderá ser anunciada ainda em 2022, durante o governo Bolsonaro. O assunto vem sendo discutido
com os bancos.
“Faz anos que está em todas as propostas da CBIC ter indexador de índice de
preços, e não a TR, que é manipulada pelo
governo”, diz o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC),
José Carlos Martins.
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CÂMARA DE SÃO LUÍS

PrestaçãodeContasdo
municípioéapresentada
Semfaz apresentou o Relatório Resumido de Execução Orçamentária e o Relatório de
Gestão Fiscal referentes ao 1º e 2º quadrimestres de 2021 da Prefeitura de São Luís

O

Relatório Resumido de Execução
Orçamentária
(RREO) e o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) referentes
ao 1º e 2º quadrimestres de 2021 da
Prefeitura de Sâo Luís foram apresentados na manhã de quinta-feira (2),
em uma audiência pública na Câmara
Municipal de São Luís. A apresentação dos dados dos relatórios foi conduzida pelo Secretário Municipal da
Fazenda (SEMFAZ), José de Jesus do
Rosário Azzolini, e contou com a participação de Simão Cirineu Dias, Secretário Municipal de Planejamento e
Desenvolvimento (SEPLAN).

AUDIÊNCIA PÚBLICA CONTOU COM A PRESENÇA DE PARLAMENTARES E TÉCNICOS

De acordo com José Azzolini, o objetivo da Audiência Pública para prestação de contas é dar ainda mais
transparência aos atos da administração pública. O secretário ainda ressal-

tou que as reuniões para prestação de
contas são previstas em lei.
Segundo o secretário da SEPLAN,
as secretarias de fazenda e planejamento estão trabalhando em sintonia
para alcançar um equilíbrio ﬁscal. “Os
dados que nós temos de arrecadação
estão convalidados no orçamento
deste ano. Nós tendemos a chegar ao
equilíbrio ﬁscal, essa é a nossa tentativa, nosso controle diário, para ver o
que vamos empenhar em função da
arrecadação que nós temos obtido”,
disse.
Também participaram da audiência a Secretária Adjunta da SEMFAZ,
Monique Bragança; a Superintendente Executiva de Planejamento da
SEMFAZ, Lilian Porto; o Secretário
Adjunto da SEPLAN, Eduardo Beckman e o Contador Geral do Município,
Jairo Câmara.
O Relatório Resumido da Execução
Orçamentária ajuda a compreender a
situação ﬁscal do município, com da-

dos sobre a execução orçamentária da
receita e da despesa. O relatório é um
mecanismo de ﬁscalização e transparência no que diz respeito ao equilíbrio das contas públicas. Já o Relatório de Gestão Fiscal deve conter informações relativas à despesa total com
pessoal, dívida consolidada, concessão de garantias e operações de crédito, entre outras. Os demonstrativos
constam na Lei de Responsabilidade
Fiscal e corroboram para um maior
controle das contas públicas.
Sobre a Semfaz
A Secretaria Municipal da Fazenda
é o órgão responsável por realizar a
política ﬁnanceira e tributária do Município, além de desenvolver as atividades de ﬁscalização, arrecadação,
lançamento de tributos, cadastro mobiliário, revisão, consulta e julgamento dos processos impetrados em 1ª
instância e atendimento aos contribuintes.

Dinheirama oculta
De manobra e manobra, o Congresso vai fazendo seus malabarismos, usando a linguagem soﬁsticada dos códigos de lei para
continuar com o segredo da gastança do orçamento invisível,
chamado de emendas do relator. Esse orçamento paralelo, que a
ministra do STF, Rosa Weber, tenta abri-lo com toda transparência
por ser dinheiro público, permanece secreto. Uma Proposta de
Emenda Constituição, costurada às pressas, a qual ao invés revelar os parlamentares beneﬁciários das emendas e o destino do dinheiro aplicado em suas bases eleitorais, como pediu Rosa Weber,
fez foi legalizar o que parecia ilegal. A manobra da PEC tenta convencer o STF que tudo está legal e transparente.
Ao confrontar uma ordem do Supremo Tribunal Federal, os
presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado Rodrigo Pacheco
parecem ter se metido numa encrenca. Já olhando a pouca distância o ano eleitoral de 2022, o Congresso pariu um soneto sem
rima, que pode acabar em novo arregaço com os ministros do STF.
O imbróglio se resume no seguinte: os parlamentares são candidatos a renovar o mandato em 2022, por isso eles tentam esconder
quem recebeu os R$ 3 bilhões antes da votação da PEC dos Precatórios. Será deixa-los em situação calamitosa perante os eleitores,
cuja maioria esmagadora vive na penúria da crise.
Aﬁnal, o montante é espantoso: R$ 36 bilhões em emendas, segundo a Revista Veja baseada em dados do próprio Congresso. É a
soma de R$ 23 bilhões de despesas encobertas nos últimos 22 meses, com os R$ 13,6 bilhões reservados para 2022, quando os deputados e senadores mais precisam de dinheiro para a campanha. Sem falar na bufunfa de R$ 4 bilhões do Fundo Eleitoral e R$
1,3 bilhão do Fundo Partidário. A dinheirama das emendas (R$ 36
bilhões) é equivalente a um ano de Bolsa Família, programa extinto e substituído pelo Auxílio Brasil, que vai socorrer 13 milhões de
famílias que sobrevivem na extrema pobreza no país, conforme
matéria do jornalista José Casado.
A ordem do STF é para suspender o pagamento das emendas
do orçamento secreto de 2021, enquanto não colocar transparência na gastança. O Congresso pediu à corte a anulação da ordem
de Rosa Webber, e aprovou um projeto mudando novas regras,
mas técnicos e políticos dizem que elas não atendem exigências
do STF. O parlamento não deixa explícito que o nome do parlamentar que pediu as emendas deve ser tornado público. O parecer prevê que as solicitações podem ser de “parlamentares, agentes públicos ou da sociedade civil”. Trata-se de um contorcionismo de letras para manter ocultos os nomes de senadores e deputados que demandaram os recursos – sem que o eleitor saiba onde
e como foram aplicados.

Redemoinho (1)

RECONHECIMENTO

Thiago Diaz será homenageado pela Assembleia

Eliziane Gama (Cidadania), evangélica e líder do Bloco Independente do Senado, foi sugerida ao ex-juiz Sérgio Moro como
possível vice em sua chapa ao Planalto. A recomendação foi feita
pelo líder do Cidadania na Câmara, Alex Manente.

Redemoinho (2)
O deputado organizou um jantar em Brasília, com a bancada
do Cidadania, tendo Moro como convidado especial. Eliziane Gama não se fez presente, mas seu nome foi sugerido e ela disse, depois, ter ﬁcado envaidecida. Já Sérgio Moro, mostrou-se aberto ao
diálogo.

Redemoinho (3)
Depois daquele evento, Eliziane e Moro já conversaram. No
Maranhão, ela apoia a candidatura de Weverton Rocha (PDT),
mas é ligada ao grupo de Flávio Dino (PSB), que apoia Lula da Silva e quer ver Sérgio Moro pelas costas.

Cada vez mais próximo do presidente Jair Bolsonaro, o
senador Roberto Rocha foi o relator da Medida Provisória 1.061/2021, que institui o programa Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família. A indicação foi do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).
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INDICAÇÃO PARA RECEBIMENTO DA MEDALHA MANOEL BECKMAN AO PRESIDENTE DA OAB/MA FOI DO DEPUTADO ROBERTO COSTA
O presidente da OAB/MA, Thiago
Diaz, será homenageado pela Assembleia Legislativa do Maranhão. O Conselheiro Federal eleito da Ordem dos
Advogados do Brasil, para o triênio
2022/2024, se despede duas gestões à
frente da Seccional Maranhense da
Ordem, marcados por uma atuação
democrática, participativa e de intensa valorização da advocacia maranhense. A indicação para recebimento da medalha foi do presidente do
deputado Roberto Costa. A homenagem acontece nesta sexta-feira, dia 03
de dezembro, às 11h, a maior honraria
da Assembleia Legislativa do Maranhão, a Medalha Manoel Beckman.
À frente da Seccional Maranhense
da OAB, desde 2016, Thiago Diaz, se
despede de uma gestão marcada por
avanços e conquistas para a advocacia e sociedade maranhense. “Não
nos furtamos ao bom combate. Quando preciso, fomos duros, para que nenhum direito assegurado à advocacia
fosse desrespeitado, sobretudo o direito pleno do livre exercício da pro-

ﬁssão”, aﬁrmou. Um trabalho que resulta em muitas conquistas para a
classe que levou a OAB/MA ser Porto
e o Farol do proﬁssional em advocacia. O Porto porque proporciona a segurança da terra ﬁrme, e o Farol porque indica o caminho seguro.

fensor da advocacia. Em 2015, foi escolhido por um grupo de jovens advogados e advogadas para concorrer as
eleições da OAB/MA.
Em seu primeiro mandato, que foi
até 2018, promoveu uma verdadeira
revolução, por meio de uma gestão
compartilhada (com o slogan “A Casa
de Todos”), pautada na valorização,
Conquistas na gestão
Thiago Diaz, por meio de uma ges- qualiﬁcação, defesa das prerrogativas
tão aberta, fortaleceu a advocacia ma- e representatividade na sociedade.
ranhense em várias frentes: Defesa
Em reconhecimento a esse trabadas Prerrogativas, valorização da Jo- lho, Thiago Diaz, foi reeleito para prevem Advocacia, ativa participação da sidir a OAB Maranhão no triênio
Mulher Advogada, qualiﬁcação pre- 2019/2021. Em 2019, foi eleito para
sencial em todo o Maranhão, bem es- presidir o Conselhão – Conselho das
tar da advocacia e atuação da Ordem Proﬁssões Regulamentadas do Estado
por meio das mais de 90 comissões do Maranhão, para o biênio
atuantes em prol dos direitos da clas- 2020/2021, integra a Associação Mase de da sociedade. Ao ﬁnalizar sua ranhense de Advogados e o Centro de
gestão, em 31/12, Thiago entrega uma Estudos Constitucionais do MaraOrdem mais forte, apartidária e altiva. nhão. Ele é pós-graduado em Direito
Tributário pela Fundação Getúlio Vargas. Tem também, experiência acadêSobre Thiago Diaz
Thiago Roberto Morais Diaz, assu- mica por ministrar aulas em Direito
miu a OAB/MA, aos 33 anos. É um ad- Eleitoral.
vogado militante, apaixonado e de-
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– No próximo dia 10, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin vai deﬁnir seu destino político, que não
será mesmo a continuidade no PSDB. O PSB do governador Flávio Dino e de Carlos Siqueira está de portas
escancaradas para o pouso da revoada do tucano.
O PSB é o ponto de partida de referência para Geraldo
Alckmin, um dos fundadores do PSDB, pelo qual foi
eleito três vezes governador de São Paulo. O que virá
depois é negociação para ele se tornar vice na chapa de
Luiz Inácio Lula da Silva.

Elogio do relator
No twitter, o senador Roberto Rocha, relator do Auxílio Brasil,
disse que o programa une o melhor do Bolsa Família com o melhor do auxílio emergencial. “É permanente, a ser previsto na
Constituição, e que já nasce com valores mais generosos do que o
seu antecessor”, anotou.

Chegança de Zé Carlos
Ao postar uma foto com o deputado federal Zé Carlos (PT),
Carlos Brandão escreveu na legenda que “o papo político rolou
solto”. E ajuntou: “Caminhar com quem trabalha pelo nosso estado é valioso”. Em outra foto, aparece com o ex-prefeito de São Mateus, Miltinho Aragão (PSB).
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ESG também é
agenda de governo
CLAUDIO SALES, ALEXANDRE UHLIG E EDUARDO
MÜLLER MONTEIRO
Integrantes do Instituto Acende Brasil (www.acendebrasil.com.br)

O livreiro surfista
LOURIVAL SEREJO
Desembargador
A imagem de um livreiro sempre
vem associada à ﬁgura de um senhor
idoso, pausado, que sabe tudo sobre
os livros que estão à venda em sua livraria. É uma ﬁgura em extinção. A
maioria dos jovens que atendem nas
livrarias quase não sabem informar
nada, a ponto de o freguês chegar procurando pelo livro Raízes do Brasil, de
Sérgio Buarque de Holanda, e eles levarem você para a estante de botânica. Conheço um livreiro, aqui em São
Luís, que, embora tenha os cabelos
brancos, com mais de 60 anos, ainda
tem o vigor de jovem capaz de ainda
transformar-se num surﬁsta, sempre
que tenha oportunidade.
A livraria de Érico ﬁca numa rua
bem discreta, que desemboca na rua
do Alecrim. É a Literarte, acomodada
num imóvel que, até poucas décadas,
era uma casa residencial com uma
porta e duas janelas. É a livraria mais
suja que já vi, a partir da entrada. E o
livreiro está sempre à vontade, de bermuda e uma camiseta cavada. O lugar
é mal iluminado e mal cuidado. Por
várias vezes, já chamei a atenção dele
sobre aquela sujeira. Ele promete limpar, mas passo muito tempo sem ir lá
e, quando volto, está tudo igual.

Mas eu não estaria ocupando este
espaço se tanto a livraria como o livreiro não tivessem algo de especial.
Seria muito estranho preocupar-me
com esses pequenos detalhes.
Por cima desses aspectos negativos
que expus, elevam-se as qualidades
que o freguês encontrará naquele ambiente: o estoque selecionado de livros e o livreiro. Do mesmo modo como ele surfa nas ondas, ele surfa nos
livros. Ouso dizer que é o livreiro mais
competente de São Luís. Ele sabe falar
de cada livro que o freguês procura, de
cada autor e o por que trouxe aquela
obra para suas estantes.
Aﬁnal, quem é o livreiro Érico Vaz
Costa? Ele é ﬁlho de Valdimir Costa,
dono da antiga Livraria J.C., que funcionava na Rua Joaquim Távora. Desde seu avô, a família vem explorando
esse ramo de comércio. Espontaneamente ele escolheu preservar a tradição comercial da família. Não é rico,
mas vive a riqueza de ser feliz na opção que escolheu para trabalhar. Érico
tem uma cultura invejável, que abrange vários ângulos, inclusive a música e
as artes em geral. Sua formação superior é em Economia.
E a livraria, o que oferece ao freguês? Os livros mais selecionados
possíveis, tanto os essencialmente literários como os técnicos. O acervo da

Literarte abrange ﬁlosoﬁa, sociologia,
literatura, artes, medicina, história
etc. O expediente que Érico usa para
adquirir livros é inusitado. Ele não se
preocupa com os livros da onda; procura os que ele considera indispensáveis para a leitura de um aluno ou professor universitário.
Ali tem os clássicos e os teóricos necessários à grade de um mestrado ou
doutorado. Livros da Edusp, da UNB,
da UFMG ou outras universidades.Raramente se encontra ali um
best seller. Para ele o que conta é a
matéria do livro ou a competência do
autor. Pesquisa na internet os lançamentos e quando descobre algum que
considera essencial, trata de adquirilo para seu acervo.
Não é mesmo curiosa essa livraria?
Suja na entrada, maltratada na iluminação, mas rica em conteúdo. Dirigida por um surﬁsta realizado com o negócio que escolheu para viver a ponto
de não se preocupar com lucros exagerados, embora os preços estejam
permanentemente atualizados. Aﬁnal, ele é economista.
Por todos esses detalhes, caro leitor, vale a pena conferir a experiência
de visitar a livraria do Érico. Não se
impressione com a entrada, procure
que você achará um livro indispensável para seu gosto.

Atratividade de jovens ao magistério
MOZART NEVES RAMOS
Professor emérito da UFPE e titular da
Cátedra Sérgio Henrique Ferreira da
USP de Ribeirão Preto
No Brasil, ser professor não é objeto
de desejo. Isso é muito grave. Os próximos governantes precisam incluir
isso na agenda. Em outras palavras,
em suas propostas para o novo Brasil,
precisam indicar de que forma pretendem atrair jovens para o magistério. Sem bons professores, o Brasil não
terá futuro. Todas as pesquisas mostram que, entre os fatores que mais
impactam o aprendizado do aluno, a
qualidade do professor é o mais importante. O baixo aprendizado escolar e a elevada taxa de desigualdade
educacional, que se acentuaram drasticamente com a pandemia, constituem o desaﬁo mais relevante a enfrentar. Por isso, não há tempo a perder.
Antes da pandemia, o cenário era
dramático. De cada 100 alunos que
concluíam o ensino médio, apenas 10
aprendiam o que seria esperado em
matemática. No que se referia aos
cursos de licenciatura, relativos à formação de professores, mais da metade dos que começavam desistiam antes da conclusão.
Por exemplo, de cada 100 que ingressavam no curso de licenciatura
em física, 71 desistiam, conforme dados do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que acompanharam os ingressantes de 2010 até 2016, quando,
na prática, deveriam tê-lo concluído.
O quadro é muito similar ao das demais licenciaturas.
O aprendizado escolar, no ensino

médio, está, literalmente, estagnado
desde o início das primeiras avaliações, ainda na década de 1990. E estagnação, em educação, signiﬁca retrocesso.
A evasão dos cursos de licenciatura
sempre foi elevada, e muito pouco foi
feito, em termos de medidas efetivas,
para reverter esse quadro. Só que agora não dá mais para esperar: ou enfrentamos o desaﬁo da atratividade,
ou vamos sucumbir. Os países de melhor desempenho econômico mundial consideram a educação como o novo nome do desenvolvimento.
Cito agora duas medidas para reverter esse quadro, que tive o privilégio de compartilhar com o presidente
do Senado, Rodrigo Pacheco. O Fundo
de Financiamento Estudantil (Fies),
por exemplo, poderia ser fortemente
aplicado para alunos de cursos de licenciatura de currículos inovadores,
que procuram alinhar a teoria com a
prática, trabalham com metodologias
ativas e criativas e desenvolvam novas
habilidades e competências que vão
além dos aspectos meramente cognitivos, ou seja, formando o futuro professor no contexto de uma educação
integral, em consonância com a Base
Nacional Comum Curricular (BNCC).
Em decorrência da baixa demanda
por esses cursos, as boas instituições
de ensino superior estão desistindo
de oferecê-los; os que persistem concorrem com a oferta de cursos de baixo impacto de mudança e de qualidade, com mensalidades inferiores a R$
100.
Outra medida importante poderia
ser a criação de um Fundo de Manu-

tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Proﬁssionais da Educação (Fundeb) especíﬁco para a carreira do magistério, seguindo a cultura da colaboração entre
as unidades federativas vigentes no
Fundeb em curso, que tem tido um
papel central no enfrentamento da
questão do salário do docente.
Dados da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (Pnad/IBGE)
mostram que, no início da carreira, a
diferença entre o salário de um professor e o de outros proﬁssionais com
a mesma titulação é de 11% a menos,
mas, no meio do percurso proﬁssional, essa diferença sobe para além dos
40%. Sem um plano de carreira vinculado ao desenvolvimento proﬁssional, os jovens não se sentem atraídos
pelo magistério.
Quanto custa isso? Essa é a primeira pergunta que nos vem à mente.
Mas, como diz Derek Bok, ex-presidente da Universidade Harvard, se você acha a educação cara, experimente
a ignorância. O Brasil precisa continuar a ampliar os investimentos em educação, mas precisa também que a
aplicação desses recursos seja acompanhada de uma gestão mais eﬁciente, para que eles resultem em aprendizagem.
Algumas vezes, há uma perda signiﬁcativa, não só pelo mau uso contábil desses recursos, mas também por
não terem a eﬁcácia esperada. Anualmente, veriﬁca-se que 500 mil jovens
desistem do ensino médio, o que provoca uma perda de mais de R$ 3 bilhões, e isso só no campo educacional. O custo social é muito maior.

Difícil imaginar alguém que ainda não tenha ouvido
falar dos princípios ESG (sigla em inglês para “Ambiental, Social e Governança”), mesmo porque no último
ano houve uma explosão do tema em todos os meios.
Segundo o Pacto Global, em 2020, o tema ESG foi citado
quase sete vezes mais do que em 2019 nas redes sociais
brasileiras. O curioso é que, apesar do destaque que tem
recebido, a agenda ESG é tão antiga quanto a humanidade, apesar de entrar e sair de evidência com outros
nomes.
Em alguns momentos o tema ambiental foi o principal motivo de preocupação, como, por exemplo, no século 17, durante o período de excesso de extração de
madeira no Brasil. Em outro momento, a principal preocupação foi com a dimensão social, no início do século
20, quando a Organização Internacional do Trabalho
(OIT) foi criada e estabeleceu normas internacionais
que deﬁniam desde a idade mínima para trabalhar até a
limitação de horas trabalhadas.
Mais recentemente, mas beirando 30 anos, em 1992,
foram publicados, a pedido da Bolsa de Valores de Londres, um conjunto de princípios que permitiriam que
acionistas de uma empresa acompanhassem sua gestão
e desempenho, o que pode ser considerado como o início do que ﬁcou conhecido como Governança Corporativa.
Ou seja, ESG não é agenda nova, mas passou a ser vista como uma agenda mais consolidada e formalizada.
Um marco nesse sentido foi a publicação pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 2004, do documento
“Who Cares Wins”, quando o termo ESG foi cunhado para expressar o conjunto de preocupações ambientais,
sociais e de governança que têm impacto material nos
investimentos. O tema parece ter sido assimilado mais
rapidamente em outros países. A Associação Brasileira
de Private Equity (Abvcap), em estudo de 2020, mostra
que menos de 15% das empresas brasileiras entenderam a relevância do assunto e aderiram às boas práticas
nos três eixos. Na Europa e na Oceania este índice chega
a 50%.
O “discurso ESG” tem sido muito concentrado em
mudanças climáticas, tema que pode ser o principal
problema dos países desenvolvidos, especialmente para
reduzir as emissões de GEEs (gases de efeito estufa) provenientes da queima de combustíveis fósseis para gerar
energia elétrica. Entretanto, a realidade brasileira é muito diferente. Nosso setor elétrico responde apenas por
cerca de 3% das emissões de GEEs nacionais, enquanto
a média global é de 32%.
Diante do quadro acima, e olhando para os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) propostos pelas Nações Unidas para acabar com a pobreza, proteger
o meio ambiente e garantir que as pessoas, em todos os
lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade,
qual deve ser o papel do governo brasileiro na promoção equilibrada (entre as três dimensões) e pragmática
(voltada a ações e resultados) da agenda ESG?
Será que a dimensão social não merece mais atenção
no Brasil em comparação com outros países? Na dimensão ambiental, o desmatamento e o impacto de nossa
matriz de transporte nas emissões de gases de efeito estufa não deveriam ser priorizados? Na dimensão de governança, a regulação não deveria inibir a ocupação por
grupos de interesse na formulação de políticas públicas
que deveriam ser pautadas pela técnica, e não pela pressão baseada em desonestidade intelectual sem limites?
No Brasil, os temas materiais que inﬂuenciam substancialmente as avaliações e decisões atreladas a ESG
não são os mesmos que os dos países desenvolvidos.
Portanto, cabe uma avaliação que considere nossas particularidades. Se o governo brasileiro quiser assumir a liderança coordenada da pauta ESG, será necessário um
diagnóstico realista que, por sua vez, possibilitará traçar
um plano com metas e ações especiﬁcas para obtermos
resultados pragmáticos nos três eixos: ambiental, social
e de governança. Somente assim será vencida a atual lacuna entre retórica e ação na agenda ESG brasileira.

BRASIL E MUNDO

oimparcial.com.br

Thayane Maramaldo
E-mail: maramaldothay@gmail.com
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VARIANTE DA COVID

ACORDO ENTRE MÉXICO E EUA

Programadeimigração
deTrumpseráretomado

Brasiltemcincocasos
confirmadosdaÔmicron

México e EUA concordaram em reativar parcialmente um programa do governo Trump
por meio do qual os migrantes devem esperar em território mexicano pela resposta

M

éxico e Estados Unidos
concordaram em reativar
parcialmente um programa do governo de Donald
Trump por meio do qual os migrantes
devem esperar em território mexicano pela resposta aos seus pedidos de
asilo no país vizinho, informou a
chancelaria nesta quinta-feira (2).
“O México decidiu que, por razões
humanitárias e temporariamente,
não devolverá a seus países de origem
certos migrantes que têm uma audiência para comparecer perante um
juiz de imigração nos Estados Unidos
para solicitar asilo”, disse o ministério
em um comunicado.
“Stay in Mexico” será restaurado
após negociações com os Estados
Unidos, onde a justiça ordenou a
reimplementação da política de imigração de Trump, que devolvia os migrantes ao território mexicano, um revés para o presidente democrata Joe
Biden, que encerrou essa prática
quando assumiu o cargo em janeiro.
Nos Estados Unidos, o Departamento de Segurança Nacional informou que, assim que o México reativar
seu programa de recebimento de migrantes, fará algumas alterações em
seus protocolos de proteção de migrantes (MPP) para agilizar o processo
e responder às preocupações do México.
Um dos principais compromissos
dos Estados Unidos é que os processos de pedido de asilo sejam “concluídos em seis meses” a partir do momento em que o requerente é devolvi-

HÁ OUTROS 8 CASOS SOB INVESTIGAÇÃO,SEGUNDO MINISTÉRIO
O Ministério da Saúde conﬁrmou nesta quinta-feira
(2) cinco casos da variante Ômicron no Brasil – três em
São Paulo e dois no Distrito Federal.

São quatro homens e uma mulher,
todos vacinados contra a covid-19.
Eles estão isolados e pelo menos
“STAY IN MEXICO” SERÁ RESTAURADO APÓS NEGOCIAÇÕES COM OS ESTADOS UNIDOS
do ao México e para agilizar a comunicação e informação prestada aos
migrantes.
Na fronteira há migrantes que tiveram que esperar mais de um ano por
suas audiências e a partir de março de
2020, devido à pandemia da covid-19,
o processo foi adiado ainda mais.
Os Estados Unidos prometeram
que todos os inscritos no MPP serão
vacinados. O México, que durante
anos se recusou a receber migrantes
de volta, aceitou as políticas de Trump

após a chegada de Andrés Manuel López Obrador à presidência, em dezembro de 2018.
Com a ascensão de Biden à Casa
Branca, foi reativada a entrada de migrantes, em sua maioria centro-americanos, no México com o sonho de
poder ir para os Estados Unidos.
Mais de 190.000 migrantes foram
detectados pelas autoridades mexicanas entre janeiro e setembro, três vezes mais do que em 2020. Cerca de
74.300 foram deportados.

NOVA YORK

um apresenta sintomas leves. A
maioria está assintomática.
De acordo com a pasta, há ainda oito casos da variante em investigação no país, sendo um em Minas Gerais,
um no Rio de Janeiro e seis no Distrito Federal.
“Hoje, temos uma situação sanitária bem mais equilibrada, mas lidamos com a imprevisibilidade biológica
desse vírus, que sofre mutações. A vigilância em saúde
está atenta e atuante pra que essas variantes sejam identiﬁcadas e pra que se avalie o potencial dessa variante
complicar o cenário pandêmico”, disse o ministro da
Saúde, Marcelo Queiroga.

FOCO NA MIGRAÇÃO

SededaONUéisoladaapósameaçadehomemarmado PapachegaemChipre
paradiálogoentreigrejas

A VIAGEM DE CINCO DIAS TAMBÉM INCLUIRÁ A GRÉCIA

A SEDE DA ONU ESTÁ FECHADA, COM ATIVIDADES POLICIAIS EM FRENTE AO LOCAL, CONFIRMOU O PORTA-VOZ DA ORGANIZAÇÃO
A sede das Nações Unidas em Nova
York estava isolada por policiais nesta
quinta-feira (2) no ﬁnal da manhã devido à presença de um homem armado no portão, informaram responsáveis da organização.
“A Polícia de Nova York continua
negociando com o indivíduo armado
com uma escopeta” na 1ª Avenida,
que estava fechada ao tráfego, informou o serviço de segurança da organização por e-mail.

perto de uma marquise
de um ponto de ônibus,
vestido com uma
jaqueta vermelha e
cabelos brancos,
caminhando
nervosamente pela

De acordo com imagens calçada.
das redes sociais, um
homem pode ser visto

“A área está isolada pela polícia e
nem mesmo o pessoal da ONU corre
perigo”, acrescenta a mensagem do

serviço de segurança.
Uma das entradas do complexo da
ONU, localizada na 46th Street, longe
de onde o atirador se encontra, está
aberta.
Pouco antes, um responsável que
pediu anonimato, havia informado
que “um homem com um fuzil ameaça se matar” em uma das entradas do
prédio.
A polícia, por sua vez, aconselhou,
em uma mensagem em sua conta do
Twitter, os transeuntes como motoristas a “evitar” a área e usar outras ruas,
apesar de não haver atualmente “nenhuma ameaça”.
O fechamento da sede não gerou
nenhuma perturbação dentro do edifício, onde o Conselho de Segurança
deu continuidade a uma reunião sobre o Iraque.

O papa Francisco chegou nesta quinta-feira (2) em
Chipre, primeira parada de uma viagem de cinco dias
que também incluirá a Grécia, países nos quais defenderá o acolhimento humanitário dos migrantes e o diálogo entre as diferentes igrejas.
Esta é a segunda visita de um papa ao país, uma ilha
habitada principalmente por cristãos ortodoxos, depois
da feita por Bento XVI em 2010.
O avião do pontíﬁce argentino, de 84 anos, pousou às
14h52 no horário local (09h52, no horário de Brasília) no
aeroporto de Larnaca, no sul de Chipre. Durante a viagem, um dos jornalistas que o acompanhava entregoulhe pedaços emoldurados de tecido das tendas utilizadas pelos migrantes em Calais (norte da França), onde
muitos esperam para cruzar o Canal da Mancha e chegar ao Reino Unido. “É terrível”, respondeu o pontíﬁce,
visivelmente comovido.
Em sua chegada, as autoridades deram as boas-vindas ao Papa Francisco com uma banda e o tapete vermelho estendido sob um sol escaldante. “Bem-vindo ao
Chipre” e “nós te amamos, Papa Francisco”, cantou um
grupo de crianças, uma delas carregando uma bandeira
libanesa. “Rezem pelo Líbano”, gritavam.
O pontíﬁce dirigiu-se em seguida à catedral maronita
de Nossa Senhora da Graça, em Nicósia, onde se encontrou com o patriarca desta igreja católica oriental – que
representa menos de 1% da população cipriota, mas está presente na Síria e no Líbano -, o cardeal Béchara Rai.
Francisco fará dois discursos em Nicósia, dividida
desde 1974 entre a República de Chipre, membro da
União Europeia, e a autoproclamada República Turca
do Norte de Chipre (TRNC), reconhecida apenas pela
Turquia. “Com a sua ajuda, as coisas podem acontecer, é
nossa esperança”, disse Moncia Despoti, uma maronita
de 55 anos que esperava a chegada do papa.

GERAL
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Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios
CNPJ Nº 01.608.475/0001-28
REFEITURA DE MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS-MA
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2021. A Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios através da Comissão
Permanente de Licitação, torna público aos interessados que realizará na Sala da Comissão Permanente de
Licitação, situado a Avenida Rio Branco – s/n – Centro- Vila Nova dos Martírios/MA, sob égide da Lei Federal n.º
8.666/1993 e suas alterações e demais legislações pertinentes, Licitação Pública na modalidade CONCORRÊNCIA,
do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando Contratação de empresa especializada na prestação de
serviço de engenharia para a execução de urbanização, iluminação, sinalização e pavimentação asfáltica em
CBUQ na Avenida Americana no município de Vila Nova dos Martírios (MA). A abertura da sessão pública será no dia
04 de janeiro de 2022, às 10h00min (dez horas). O edital encontra-se disponível no site https://vilanovadosmartirios.
ma.gov.br/publicacoes.php, podendo ser solicitado pelo e-mail editais.vnm2021@gmail.com e poderá ser consultado
gratuitamente de 2ª a 6ª no horário de 08h00min ás 12h00min, ou adquirido impresso a partir da data de sua publicação
mediante o recolhimento da taxa de R$ 25,00 (vinte cinco reais) na rede bancária credenciada, através do DAM e
posteriormente obtido na Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios, Sala da Comissão de Licitação, no endereço
supracitado. Informações adicionais podem ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação ou pelo telefone (99)
3539-1502.Vila Nova Martírios - MA., 01 de dezembro de 2021. Jorge Vieira dos Santos Filho. Prefeito Municipal.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSLIC
AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 005/2021 - CSLIC/SEAP
PROCESSO Nº 93060/2020 - SEAP
A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, através de sua Comissão Setorial de
Licitação – CSLIC, torna público aos interessados que terá a sessão da licitação reaberta para análise
e julgamento dos envelopes das propostas de preços, tendo como objeto CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE E REDE COLETORA DE ESGOTO NO COMPLEXO
PENITENCIÁRIO DE PEDRINHAS, que será realizada no DIA 9 DE DEZEMBRO DE 2021, ÀS 14H30,
na Sala de Reuniões do Conselho Penitenciário desta SEAP, localizada na Rua Gabriela Mistral, nº 716 Vila Palmeira, CEP: 65045-070, nesta Capital.
O edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados no site www.seap.ma.gov.br e através dos
e-mails cslicseap@gmail.com ou cslic@seap.ma.gov.br. Outras informações em (98) 99106-4279.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS
Rua São Francisco, s/n, Centro – Nova Colinas-MA
CNPJ: 01.608.768/0001-05
AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS/MA.
A Prefeitura Municipal de Nova Colinas - MA, comunica aos interessados que realizará a seguinte
licitação: Pregão Eletrônico nº 009/2021. Objeto: Registro de preço para eventual contratação de empresa
para o fornecimento de forma parcelada de combustível para atende as necessidades da frota de veículos
e maquinários da administração municipal de Nova Colina – MA, conforme especificações constantes do
Termo de Referência que integra o Edital como Anexo I. A realização da sessão será no dia 15/12/2021 –
às 11h00 no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital completo está disponível
para consulta e retirada nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br, e no e-mail
prefeituranovacolinascpl@gmail.com. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (99) 3602-1046.
Ou no endereço Rua São Francisco, s/nº, centro – Nova Colinas – MA, Raimundo Nonato de Paula Ribeiro,
Presidente da CPL/Pregoeiro. Nova Colinas/MA, em 29 de novembro de 2021.

São Luís/MA, 30 de novembro de 2021
LARISSA ARAGÃO CHAVES CAVALCANTE
Presidente da CSLIC/SEAP

MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS
Rua São Francisco, s/n, Centro – Nova Colinas-MA
CNPJ: 01.608.768/0001-05

AVISO DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT torna
público o aviso de Solicitação de Licença de Operação ao Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, relativa à construção da
ponte sobre o rio Parnaíba, incluindo seus acessos, localizada entre os municípios de
Santa Filomena/PI e Alto Parnaíba/MA, na BR-235/PI, Div. PI/MA.
JOÃO FELIPE LEMOS CUNHA
Coordenador Geral de Meio Ambiente


10/12/2021 09:00h


Leiloeiro Oficial

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



Vicente Paulo
Leiloeiro Oficial

DETRAN

Os Editais completos dos leiloes, inclusive com a lista discriminada de todos os lotes, em cumprimento ao
decreto 21.981/32, encontra-se disponível no endereço www.vipleiloes.com.br e para mais informações ligue:
(11) 3777- 0523
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A Prefeitura Municipal de Nova Colinas, comunica aos interessados que realizará a seguinte licitação: Pregão
Presencial n.º 016/2021, regido pelas Leis 10.520/2002 subsidiada pela lei 8.666/93, destinada ao contratação
de empresa para Prestação de Serviços Profissionais de Assessoria e Consultoria Técnica Administrativa nas
áreas de Licitações e Contratos. A abertura dos envelopes dar-se-á, no dia 15/12/2021, às 08:30 horas, na sala
da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua São Francisco, s/nº, Centro, Nova Colinas (MA),
CEP: 65.808-000. O Edital estará disponível nos endereços eletrônicos: prefeituranovacolinascpl@gmail.
com ou no www.transparencia.novacolinas.ma.gov.br e no endereço acima, das 08:00 às 12:00 de segunda a
sexta feira. Raimundo Nonato de Paula Ribeiro, Presidente da CPL/Pregoeiro. Nova Colinas/MA, em 29 de
novembro de 2021.

Vicente Paulo

DETRAN
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS/MA.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA. AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2021/CPL/PMB. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0061/2021 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças. A Prefeitura Municipal de Bacuri
- MA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados que realizará às 09:00 horas do dia 20 de Dezembro de 2021,
na sala da Comissão Permanente de Licitação/CPL, situada à Av. 07 de Setembro, n.º 210, Centro, Bacuri - MA, Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor por item, para Contratação de empresa especializada para fornecimento de Insumos para
atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde no município de Bacuri/MA, com recursos destinados ao combate à epidemia
do COVID-19, na forma da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Informamos, ainda, que o Edital e seus anexos estão à
disposição dos interessados no endereço www.licitanet.com.br no portal de transparência do município em: http://transparencia.
bacuri.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce, bem como no SACOP (portal do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão-TCE), https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo
Referência. Edital e seus anexos, na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente pela Lei Federal
nº 8.666, de 21 de Junho de 1993. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no
horário das 08 às 12 horas, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da importância de R$
50,00 (cinquenta reais), feito exclusivamente, através do Documento de Arrecadação Municipal – DAM, emitido pela Coordenação
de Tributos, Arrecadação e Fiscalização da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, situada à Av. 07 de Setembro, n.º 210,
Bairro Centro, Bacuri – MA, ou pelo e-mail:bacuricpl@gmail.com. . Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do
artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados que adquirirem o Edital na CPL. Pedidos de esclarecimentos deverão
ser protocolados na CPL, no endereço acima. Bacuri (MA), 02 de Dezembro de 2021.Linelson Ribeiro Rodrigues-Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITORÓ - MA
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ Nº 06.933.519/0001-09

Vicente Paulo

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2021.
REGISTRO DE PREÇOS

Leiloeiro Oficial

DETRAN

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

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 17 de dezembro de 2021, às 09:00hs (nove horas), horário de Brasília,
no site: www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 053/2021, para registro
de preços, do tipo menor preço, objetivando a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de
gêneros alimentícios para os alunos da rede municipal de ensino assistidos pelo Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, 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. 30 de novembro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Antônio Jose da Guia, s/n, Bairro São Benedito, CEP: 65.490.000, Anajatuba-MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº039/2021
O Município de Anajatuba/MA, através da Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, por meio da Secretária
Municipal de Saúde, designada pelo Decreto nº006/2021, torna público que realizará às 09:00h (Nove horas)
do dia 16 de dezembro de 2021, na plataforma Compras Públicas, no endereço eletrônico: https://www.
portaldecompraspublicas.com.br, Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preços por item,
tendo por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s)
para fornecimento de ar-condicionado para atender as necessidades das diversas secretárias municipais do
Município de Anajatuba/MA, conforme disposições previstas no Edital e seus Anexos, regido pela Lei Federal
nº10.520/02, Decreto Federal Nº10.024/19, Decreto Municipal nº022/2021, Decreto Municipal nº023/2021,
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações e demais legislações pertinentes. O Edital e seus
Anexos estão à disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal de Anajatuba/MA, localizada na Rua Benedito Leite, 868, Centro, de 2ª a 6ª feira-feira, no horário
das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados e retirados gratuitamente por mídia digital ou
impresso. Assim como pelo portal da prefeitura, no endereço eletrônico: www.anajatuba.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Anajatuba - MA, em 01 de dezembro de 2021. LUIS FERNANDO
COSTA ARAGÃO. Secretário Municipal de Saúde. Decreto nº006/2021

Francisca Kyara de Abreu Santos Alves
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 002, de 01 de janeiro de 2021

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ Nº 06.933.519/0001-09
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021
O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público aos interessados
que fará realizar Chamada Pública nº 003/2021, que tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura
familiar e do empreendedor familiar rural ou suas organizações, visando atender as necessidades da alimentação
escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, através da Secretaria Municipal de Educação de Lima
Campos/MA, em atendimento a Lei Nº 11.947/2009, Resolução CD/FNDE Nº 26/2013, Resolução/CD/FNDE nº4/2015 e
demais resoluções e/ou normas que regem a matéria. Para tanto, os interessados em fornecer os gêneros alimentícios
deverão apresentar a documentação para habilitação e o projeto de venda, impreterivelmente, durante os dias 06 de
dezembro de 2021 a 06 de janeiro de 2022 (excetuando-se sábados e domingos), no horário de 08:00h (oito horas)
às 12:00h (doze horas). A sessão da chamada pública será realizada às 08:00h (oito horas) do dia 07 de janeiro de
2022, na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Lima Campos, situada na Av. JK, s/n, Centro, CEP: 65.728-000,
Lima Campos e será presidida pelo Presidente da CPL. O edital e seus anexos estão a disposição dos interessados
no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas), e no site oficial deste
poder executivo municipal (www.limacampos.ma.gov.br), onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente.
Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112.
Lima Campos – MA. 01 de dezembro de 2021.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AV. JOÃO FRANCISCO MONTELES, Nº 2001 – CENTRO
NPJ. Nº 06.116.461/0001-00
AVISOS DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021/SRP - O Município de Anapurus - MA, torna público aos interessados que,
com base na Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posterires,
que realizara às 08h00min (horário de Brasília) do dia 16 de dezembro 2021, licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 026/2021, do tipo menor preço por item, tendo por objeto o registro de preços para prestação
dos serviços de organização e realização das festividades alusivas ao Natal 2021 e Ano Novo 2021/2022 na
cidade de Anapurus/MA. Será obrigatório o uso de máscaras de todos os participantes no dia da sessão. O Edital
e seus anexos estão à disposição ou através de solicitação no endereço eletrônico departamentodecompraspma@gmail.com, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente, bem como consultados através do
SACOP e portal da transparência deste órgão, ou na Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal
de Anapurus/MA, localizada na Av. João Francisco Monteles, nº 2001 – Centro, Anapurus/MA, de segunda-feira
a sexta-feira das 08h00min às 12h00min onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante entrega de 01 (uma) resma de papel A4 no endereço supra. Anapurus/MA, 01 de dezembro de 2021. ALMIR LIMA
DA SILVA, Pregoeiro.

PREFEITURA DE ARARI-MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021 REGISTRO DE PREÇO 027/2021.
A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Arari/MA, com autorização do ordenador de despesa, avisa aos
interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico.
Modo de disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor preço por lote, que será regida pela Lei nº 10.520/2002
e Lei 10.024/2019, subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: REGISTRO
DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARI - MA. Data e horário do início da disputa: 14:30 horas do dia
17/12/2021. Site para realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação todas
as empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos
no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas no site da Prefeitura
(https://arari.ma.go.br), Mural de Licitações do TCE – MA “SACOP”, http://barrosoptr.dcfiorilli.com.
br:2024/SCPIWEB_PMARARI/ (Portal da Transparência) e também nos dias de expediente das 08:00 às 13:00
horas, no Setor de Licitação do Município de ARARI-MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, desde
que em mídia, podendo ainda ser solicitado via e-mail: cclc@arari.ma.gov.br. ARARI-MA, 01 de dezembro de
2021. ROSÁRIO DO DESTERRO RIBEIRO ABAS - Secretária Municipal de Saúde.

PREFEITURA DE ARARI-MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 REGISTRO DE PREÇO 025/2021. A
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Arari/MA, com autorização do ordenador de despesa, avisa aos interessados
que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo
de disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor preço por lote, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Lei
10.024/2019, subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: Registro de preços
para Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva,
com Reposição de Peças Originais, em Equipamentos Hospitalares do Hospital Municipal e Unidades Básicas
de Saúde, de Interesse da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Arari/MA. Data e horário do início
da disputa: 09:30 horas do dia 17/12/2021. Site para realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão
participar da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos
de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas
no site da Prefeitura (https://arari.ma.go.br), Mural de Licitações do TCE – MA “SACOP”, http://barrosoptr.
dcfiorilli.com.br:2024/SCPIWEB_PMARARI/ (Portal da Transparência) e também nos dias de expediente das 08:00
às 13:00 horas, no Setor de Licitação do Município de ARARI-MA, onde poderão ser consultados gratuitamente,
desde que em mídia, podendo ainda ser solicitado via e-mail: cclc@arari.ma.gov.br. ARARI-MA, 01 de dezembro
de 2021. ROSÁRIO DO DESTERRO RIBEIRO ABAS - Secretária Municipal de Saúde .

UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

Francisca Kyara de Abreu Santos Alves
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 002, de 01 de janeiro de 2021

Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16
Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA
CEP: 65.360-000
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 031/2021/CCL/
PMM. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONÇÃO – MA, por intermédio da Comissão Central
de Licitação – CCL, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que
a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 031/2021/CCL/PMM, tendo por objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídicas(s) especializada(s)
no fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPIs), a serem utilizadas pela Secretaria
Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Educação de Monção/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Resolve SUSPENDER a
presente licitação, com fundamentação jurídica: no art. 49, da Lei nº 8.666/1993. Monção/MA, 01º
de dezembro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021. O Presidente da Comissão Permanente de
Licitações do Município de Serrano do Maranhão torna público o adiamento da licitação na
modalidade Tomada de Preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA CONCLUSÃO DA PRÉ-ESCOLA SEMENTINHA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE
SERRANO DO MARANHÃO/MA, conforme as condições estabelecidas neste edital e seus
anexos, em virtude de recomendação emitida pelo Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão. A nova data da sessão fica marcada para o dia 21/12/2021 às 09:00hs. As
demais condições permanecem inalteradas. Serrano do Maranhão, MA, 01 de dezembro
de 2021. Jakson Ribeiro Lobato. Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 007/2021-DPE/MA
A Defensoria Pública do Estado do Maranhão-DPE, através de sua Comissão Permanente de
Licitação - CPL, torna público que realizará na forma da Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993, Lei
Complementar nº 123/2006, Decreto Estadual nº 36.184/2020 e demais normas pertinentes, licitação
Pregão Presencial SRP nº 007/2021, visando registro de preços para contratação de empresa
especializada para fornecimento e instalação de letras em caixa, placas de inauguração, placas de
(identiﬁcação de salas nominativas), faixa adesiva personalizada para porta e vidro, películas (fumê
e jateada), adesivo perfurado para fachadas, persianas e tapetes personalizados, conforme indicado
no Termo de Referência e condições do Edital. Sendo que o lote 01, será de ampla participação e
lotes 02, 03 e 04, licitação exclusiva para MEI / ME / EPP - Art. 48, I da Lei Complementar nº 123/06.
Data/Hora abertura do certame: dia 16/Dezembro/2021 às 09h30min. Disponibilização do edital:
https://defensoria.ma.def.br/dpema/portal/licitacoes; www.tce.ma.gov.br ou obtido gratuitamente
por meio digital na CPL/DPE. Esclarecimentos deverão ser protocolados na CPL à Rua da Estrela,
421-Praia Grande-São Luís, no horário das 08:00 às 17:00 horas.
São Luís, 03/12/2021.
Anunciação de M. C. Barbosa-Presidente da CPL/DPE.

PEDIDO DE ISENÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL
Itaqui Geração de Energia S.A., 08.219.477/0001-74 torna público que requereu a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente – SEMMAM a Isenção de Licença Ambiental requerida para

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

a atividade de interseção de acesso da portaria fiscal da Termoelétrica Itaqui, localizada na
Av. Emiliano Macieira, BR 135, KM 12, Pedrinhas - São Luís - MA

AVISO DE ABERTURA

Dia: 03/12/2021

Horário: 10:00h - horário de Brasília

Local: https://www.gov.br/compras/pt-br/
Valor Global: R$ 22.810,41
O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Portal
de Compras do Governo Federal – COMPRASNET, no endereço
https://www.gov.br/compras/pt-br/ Podendo, alternativamente, ser consultado no
endereço eletrônico https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/
São Luís, de 24 novembro de 2021
Atenciosamente,
JOSÉ CARLOS MARQUES AGUIAR JUNIOR
Pregoeiro Oficial

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021-SRP - O Município de Peritoró - MA, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 10.024/2019, 10.520/02 e
subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,
que realizará às 10h00min (dez horas) do dia 16 de dezembro de 2021, a licitação
na modalidade Pregão Eletrônico nº 013/2021-SRP, do tipo menor preço por item,
tendo por objeto Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa
para fornecimento de combustível para atender as necessidades do município de
Peritoró – MA. A presente licitação será realizada através da plataforma LICITAPERITORO – https://licitaperitoro.com.br/ O Edital e seus anexos encontram-se
disponíveis de segunda a sexta das 08h00min às 12h00min para consulta grátis
ou ser retirado mediante entrega de 5 (cinco) pasta A-Z, a Sala da Comissão de
Licitação, localizada na Rua da Prata, nº s/n, Centro, Peritoró, CEP: 65.418.000, ou
por consulta no site www.peritoro.ma.gov.br e www.tce.ma.gov.br, https://licitaperitoro.com.br demais informações na CPL ou por e-mail cpl-peritoro@hotmail.com
. Peritoró/MA, 02 de dezembro de 2021. JOSÉ RAIMUNDO LOREDO JÚNIOR.
Pregoeiro.
ESTADO DO MARANHÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 04/2021
A Procuradoria-Geral de Justiça comunica que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo
menor preço, sob o regime de execução de empreitada por preço unitário, nos termos da Lei Federal nº
8.666/93 e alterações, e ainda, em observância aos ditames das Leis Complementares 123/2006 e 147/2014,
bem como pelas disposições contidas no presente Instrumento Convocatório, visando a Contratação de empresa
especializada para execução da reforma do prédio Sede das Promotorias de Justiça do Consumidor de São
Luís/MA, situada à Rua Isaac Martins, 141, Centro – São Luís/MA. Os envelopes serão recebidos no dia
21 de dezembro 2021, às 09h (nove horas) horário local, em sua sede situada à Avenida Prof. Carlos Cunha,
nº 3261, Calhau, São Luís, Maranhão, local em que o edital e seus anexos poderão ser consultados. Obtenção
do Edital e seus anexos no site: www.mpma.mp.br, Portal da Transparência. Informações. Site: www.mpma.
mp.br e nos telefones: (98) 3219 1645, 3219 1766 das 08:00 às 15:00 horas.
São Luís, 02 de dezembro de 2021.
CONCEIÇÃO DE MARIA CORREA AMORIM
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL/PGJ-MA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 035/2021
A Prefeitura Municipal de Pio XII, Estado do Maranhão, Através da Senhora Marcia de Moura Costa Martins, Secretária
Municipal de Educação, instituído pela portaria 010/2021 de 01 de janeiro de 2021, torna público que realizará às
09h00min (nove horas) horário local do dia 21 de dezembro de 2021, Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do
tipo menor preço por item, que será julgada pelo seu Pregoeiro e respectiva equipe de apoio, instituída pela Portaria
nº 111/2021 de 25 de fevereiro de 2021, tendo por objeto o Registro de Preços para eventual, parcelada e futura
aquisição de mobílias escolares atendendo assim as necessidades da Secretaria do Municipal de Educação de Pio
XII - MA, conforme Edital e Anexos, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos Municipais
nº 009/2021 e nº 010/2021, Decreto Federal nº 7.892/2013 e suas alterações, Lei Complementar n° 123/2006 alterada
pela Lei Complementar n° 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016 e aplicando-se subsidiariamente no que couberem
a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O download deste Edital, assim como o Termo de
Referência e todos os anexos estarão disponíveis gratuitamente nas seguintes páginas da Internet: www.pioxii.ma.gov.
br e www.licitapioxii.com.br, ou poderão ser solicitados através do e-mail pioxiicpl@gmail.com ou ainda, na sede da
Prefeitura Municipal de Pio XII/MA, Setor de Licitações situado à Rua Senador Vitorino Freire, SN, Centro, Pio XII/MA,
de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00min às 12h00min. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço ou pelo e-mail
pioxiicpl@gmail.com.
Pio XII - MA, 01 de dezembro de 2021.
Marcia de Moura Costa Martins
Secretária Municipal de Educação
Portaria nº 010/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021
A Prefeitura Municipal de Pio XII, Estado do Maranhão, Através do Senhor Telson da Cruz Oliveira, Secretário Municipal
de Administração, instituído pela portaria 004/2021 de 01 de janeiro de 2021, torna público que realizará às 09h00min
(nove horas) do dia 20 de dezembro de 2021, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua Senador Vitorino Freire, SN, Centro, Pio XII/MA, Licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global,
que será julgada pela Comissão Permanente de Licitação (CPL) que tem por presidente o Sr.º Neemias de Oliveira
Ripardo Garreth, instituídos pela Portaria nº 112/2021 de 25 de fevereiro de 2021, tendo por objeto a Contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de reforma, adequação e implantação da iluminação pública
em vias urbanas no municipal de Pio XII/MA, conforme Edital e seus Anexos, na forma da Lei n° 8.666/93, Decreto
Federal nº 9.412/2018, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, Lei Complementar
nº 155/2016 e suas demais legislações pertinentes. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no
endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados e retirados
gratuitamente pelo sitio oficial www.pioxii.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço ou pelo e-mail
pioxiicpl@gmail.com, esclarecemos ainda para todos os fins que a presente licitação será realizada em espaço amplo,
respeitando todos os critérios recomendados pelo Ministério da Saúde quanto ao distanciamento social, aos presentes
será obrigatório o uso de mascaras, e ainda disponibilizaremos de álcool em gel aos senhores licitantes e a todos que
acompanharem a devida sessão.
Pio XII - MA, 01 de dezembro de 2021.
Telson da Cruz Oliveira
Secretário Municipal de Administração

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ Nº 06.933.519/0001-09
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021.
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 16 de dezembro de 2021, às 09:00hs (nove horas), horário de
Brasília, no site: www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 052/2021,
para registro de preços, do tipo menor preço, objetivando a eventual contratação de Pessoa(s) Jurídica(s) para
o fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, 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. 30 de novembro de 2021.
Lisia Wadna Moreira Melo Vieira
Secretária Municipal de Administração e Finanças
Decreto nº 011, de 01 de janeiro de 2021

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 36/2021 – UFMA.
Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa
para aquisição de material permanente, equipamentos para o Núcleo de
Esportes e Mestrado em Educação Física desta Universidade Federal do
Maranhão, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no
Edital e seus anexos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA MA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 028/2021 A Prefeitura Municipal de Nova
Olinda/MA, através da Secretaria Municipal de Educação, CNPJ: 06.080.098/0001-10, torna público para
conhecimento dos interessados que realizará em sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia
da informação - INTERNET através do site www.licitanet.com.br. Com fundamentação na Lei Federal nº
10.520/02, no Decreto Federal nº 10.024/2019, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações, na Lei
Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993
e de outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame, processo cujo objeto é o registro de preços para
eventual e futura aquisição de Ônibus Escolares, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de
Educação de Nova Olinda do Maranhão, conforme especificações contidas no Termo de Referência, Anexo I
do edital. Data da Abertura: 17/12/2021 às 08:30h. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados
por intermédio de sistema eletrônico, qual seja www.licitanet.com.br podendo ainda ser solicitado através do
e-mail: cplnovaolindadomaranhao@outlook.com. E também poderão ser consultados e obtidos gratuitamente
na sala da comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Maranhão, localizada
na Rua do SESP s/n Centro, Nova Olinda do Maranhão – MA, 30 de novembro de 2021. MARIA GORETH
DA SILVA CARVALHO – Secretaria Municipal de Educação.

COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE LANÇAMENTO
DE ALCÂNTARA

MINISTÉRIO DA
DEFESA

AVISO DE LICENÇA
1) A Diretoria de Infraestrutura da Aeronáutica (DIRINFRA) torna público que
requereu ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA), a Licença de Operação Corretiva - LOC, para regularização
do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA) e estruturas de apoio, para o
desenvolvimento de atividades militares e de desenvolvimento aeroespacial,
localizado no município de Alcântara, estado do Maranhão. Foi determinada
a elaboração de estudo ambiental do tipo RCA/PCA. São Paulo (SP), 26 de
novembro de 2021.
Maj Brig Eng JORGE LUIZ CERQUEIRA FERNANDES
DIRETOR DE INFRAESTRUTURA DA AERONÁUTICA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021. A Prefeitura
Municipal de Icatu/MA, através da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide do Decreto
nº 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações
posteriores, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Eletrônico, do tipo Menor Preço por Item, sob o Regime de Empreitada por preço unitário, objetivando
o Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s)
para prestação de serviços mecânicos especializados em manutenção de veículos e
motocicletas da frota municipal, com fornecimento de mão de obra, peças e acessórios, para atender as necessidades do Município de Icatu - MA. ABERTURA: 17 de
dezembro de 2021, às 08h00min, através da plataforma: https://licitar.digital/#home, demais informações no e-mail cplicatulicitacao@gmail.com. Icatu/MA, 30 de
novembro de 2021. Denilson Odilon Fonsêca, Pregoeiro.
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ITAQUI BACANGA

MAIS INVESTIMENTOS

Dinoentreganovasobras
eserviçosnaBaixada

IEMA ganha novos
laboratórios técnicos

Região teve inauguração de um Restaurante Popular, de uma biblioteca Farol do Saber,
pavimentação de vias com asfalto e bloquetes, anúncio da Tarifa Social

E

m agenda na região da Baixada Maranhense, o governador
Flávio Dino esteve nas cidades de Penalva, Pinheiro, Cururupu e Alcântara, entregando e
anunciando obras em diversas áreas.
A programação, nesta quinta-feira (2),
incluiu inauguração de um Restaurante Popular, de uma biblioteca Farol
do Saber, pavimentação de vias com
asfalto e bloquetes, anúncio da Tarifa
Social no transporte coletivo, além da
entrega de kits esportivos e alimentos
do Comida na Mesa.

mais obras. Temos uma forte parceria
com a Prefeitura Municipal”, frisou o
governador Flávio Dino.
O secretário de Estado da Educação
(Seduc), Felipe Camarão enfatizou o
pacote de obras educacionais entregues no Maranhão. “Mais uma ação
do Escola Digna e um sonho da cidade
concretizado com essa escola de ensino médio e agora, a biblioteca pública, que é a centésima da rede Farol do
Saber. É o Governo Flávio Dino com
foco na educação e esse é o caminho
para o desenvolvimento”, pontuou.
O governador entregou ainda ruas
pavimentadas com asfalto, assinou
acordo para doação de blocos de concreto e entregas do Programa de Compras da Agricultura Familiar (Procaf).

Pinheiro
A inauguração do Centro de Ensino
Lucilia Moreira – Anexo Pacas marcou
a agenda de governo, no bairro Pacas,
em Pinheiro. “Nos últimos três meses,
estivemos três vezes aqui na cidade,
sempre trazendo conquistas e realizando inaugurações de novas obras.
Agora, entregamos a escola, que foi
reconstruída e servirá à juventude de
Pacas e região vizinha, que terão acesso a uma educação de qualidade. Estamos todos muito felizes com essa
entrega e que a comunidade escolar
usufrua. O Programa Escola Digna é
uma referência nacional e continua
Em Penalva, o governador inaugu- ﬁrme, com entregas todos os dias”,
rou a Biblioteca Padre José Bráulio destacou o governador. Dino inforSousa Ayres, que integra a rede Farol mou que outras obras educacionais
do Saber. “Estamos felizes com essa serão inauguradas no município, até
visita e temos várias ações concretiza- o mês de março de 2022.
das na cidade. Estamos entregando
diversas e uma delas é a biblioteca, Cururupu
que homenageia um ﬁlho da cidade, o
Em Cururupu, Flávio Dino inaugupadre Bráulio Nascimento, e teremos rou mais um Restaurante Popular, so-

mando 62 unidades no Maranhão.
“Construímos a maior rede de segurança alimentar e nutricional do país,
no âmbito do programa Comida na
Mesa. Eram apenas seis restaurantes
populares e concentrados na capital.
Descentralizamos esses equipamentos e hoje, alcançam todas as regiões
do Maranhão. São várias ações do Governo, em áreas como infraestrutura,
social, educacional e tenho certeza
que esse restaurante será um grande
benefício no combate às desigualdades e pela garantia de direitos a esta
população”, avaliou Flávio Dino.
Na ocasião, assinou ainda acordo
para doação de bloquetes, que vão
melhorar vias da cidade e entregou
kits esportivos, cestas básicas do Programa Comida na Mesa e escrituras
do Crédito Fundiário.
Alcântara
Na histórica cidade de Alcântara, o
governador encerrou a agenda no interior do Maranhão, entregando cestas básicas do Comida na Mesa, kits
esportivos, motores para canoa em
comunidades quilombolas e do Procaf Geral. Dino inaugurou a nova sede
do Centro de Referência e Assistência
Social (CRAS) e assina acordo para
doação de blocos intertravados de
concreto.
A população de Alcântara foi contemplada com decreto que institui a
Tarifa Social no sistema de transporte
público aquaviário, que se refere à travessia do Terminal da Praia Grande
(São Luís) ao Terminal de Alcântara
(Alcântara). Em outro decreto, o governador oﬁcializou Alcântara como
‘Cidade Museu a Céu Aberto’ do Maranhão. As entregas foram na Praça do
Galo, bairro Caravelas.

CENTRO DE SÃO LUÍS

Obras no Shopping Rua Grande avançam
As obras no Shopping Rua Grande,
primeiro shopping cultural do Maranhão, continuam a todo vapor. O empreendimento, que integra o “Adote
um Casarão”, programa do Governo
do Estado, por meio da Secretaria Estado das Cidades e Desenvolvimento
Urbano, deve ser entregue no primeiro semestre de 2022.

cados.

Estrutura

Com investimentos da ordem de R$
1,8 milhão, o Shopping Rua Grande é
um empreendimento de 2.100m² que
funcionará em três pavimentos: térreo, 1° piso e 2° piso. Contará com climatização nas áreas de circulação,
elevador e sistema de wi-ﬁ para o público.
Ao todo, serão gerados 172 empregos diretos. Ficará aberto em horário
de shopping, das 9h às 21h (12 horas
por dia), de segunda-feira a sábado.
Aos domingos, funcionará das 9h às
14h, com feirinha cultural aberta
composta por diversas atrações da
culinária, música, dança e artesanato
maranhense. O Shopping Rua Grande
será um novo ponto de referência para quem deseja apreciar o que há de
melhor na arte maranhense.
O horário de funcionamento possibilitará um incremento no movimento noturno na área comercial do Centro Histórico de São Luís, no período
das 18 às 21h, quando o ﬂuxo de transeuntes e carros diminui com o fecha“É um presente do governador Flá- mento do comércio.
É o momento em que aumenta o
vio Dino aos moradores de São Luís e
visitantes, um prédio muito bem loca- número de vagas de estacionamento
lizado que será referência comercial e que poderão ser utilizadas por consucultural do Maranhão, além dos em- midores de outras áreas da cidade inpregos gerados”, aﬁrma o secretário teressados em frequentar o shopping
de Estado das Cidades e Desenvolvi- no período da noite. Haverá segurança pública para favorecer o deslocamento Urbano, Márcio Jerry.
O espaço oferecerá o conforto e se- mento.
“É uma obra que está sendo cuidagurança de um shopping convencional. O ambiente terá circulações cli- dosamente erguida, assim como as
matizadas, sanitários, atrações por demais realizadas via o Adote um Catemporada, ao mesmo tempo em que sarão, que é um programa de sucesso,
dedicará um andar especial para a di- que deu certo e, certamente, está ajufusão e valorização da cultura mara- dando a gerar uma nova conﬁguração
nhense. A obra está sendo cuidadosa- ao Centro Histórico de São Luís”, avamente arquitetada e executada por lia o secretário Márcio Jerry.
Parte dos serviços de construção ciuma equipe de proﬁssionais qualiﬁ-

vil do shopping está sendo realizado
por mulheres, por meio de parceria
com a Ong Ela Faz, que integrou mulheres trabalhadoras, pedreiras, eletricista, pintora, gesseira, entre outras, nas obras de construção do empreendimento. A presidente da Ong, a
engenheira civil e administradora Lívia Viana destaca o cuidado com que a
obra está sendo feita. “Essa parceria
reforça o compromisso com o social
dentro dessa iniciativa, essas mulheres se dedicaram em nossos processos
de capacitação e agora assumem seu
papel no mercado”.

Seleção dos empreendedores

As pessoas artesãs e artistas que
ocuparão as bancas e barracas do 2°
piso serão selecionadas por meio de
critérios técnicos da gestão da feirinha. As inscrições poderão ser feitas
por meio de link disponibilizado no
instagram do Shopping Praia Grande:
https://linktr.ee/shoppingruagrandeoﬁcial.

Adote um casarão

O programa Adote um Casarão foi
criado pelo governador Flávio Dino
em 2019. Tem por objetivo tornar o
Centro Histórico de São Luís referência em renovação e desenvolvimento
sustentável, preservando seu valor
histórico e cultural.
O coordenador do Programa Nosso
Centro na Secid, Daniel Sombra, informa que 12 participantes já adquiriram imóveis, por meio de edital.
Podem participar dos editais do
Adote um Casarão empresas privadas
e grupos culturais. Pessoa físicas também, mas, se ganharem o edital, precisam constituir uma pessoa jurídica
para assinar o termo de adesão ao
programa.

PARCERIA ENTRE GOVERNO, VALE E FUNDAÇÃO SOUSÂNDRADE
Uma das prioridades do Governo do Estado é o investimento em Educação, para melhorar a qualidade da
aprendizagem e elevar os índices educacionais no Maranhão. A entrega, nesta terça-feira (30), do Laboratório
de Segurança do Trabalho e Espaço Temático de Portos,
do Instituto Estadual de Educação do Maranhão (IEMA)
Itaqui-Bacanga, comprova essa tese. A ação é fruto da
parceria entre o governo, a Vale e Fundação Sousândrade, visando ao fortalecimento do ensino.
O subsecretário de Educação da Seduc, Danilo Moreira, esteve presente na cerimônia de entrega dos laboratórios técnicos, e representou o secretário de Estado da
Educação, Felipe Camarão. “Estamos participando de
mais uma atividade, fruto de uma grande parceria. Dessa vez, estamos entregando os laboratórios técnicos,
que serão utilizados nas atividades práticas e na formação proﬁssional dos estudantes, gerando proﬁssionais
qualiﬁcados para a sociedade e para o mercado de trabalho”, destacou o subsecretário.
O gerente de Operações Portuárias da Vale, José Valentim, destacou a importância dos laboratórios técnicos para os estudantes. “Hoje estamos entregando mais
dois novos laboratórios para o IEMA, isso é parte integrante do nosso projeto, trabalhar cada vez mais com os
nossos parceiros”, ressaltou.
O Laboratório de Segurança do Trabalho é voltado
para as normas regulamentadoras dentro das empresas
com equipamentos de segurança, salvamento, combate
a incêndio e dinâmicas relacionadas a espaços conﬁnados, trabalho em altura, cintos, capacetes de segurança,
luvas de proteção, fora outros equipamentos que fazem
parte do dia a dia do técnico de segurança do trabalho.
Já o Espaço Temático de Portos é um ambiente de criatividade, dinâmica, onde os estudantes podem receber a
comunidade, as empresas, gerir ideias e divulgar os seus
trabalhos para a comunidade acadêmica, comunidade
no entorno do local e para as empresas que precisam
dessas dinâmicas e soluções.

SEMANA DO DOADOR VOLUNTÁRIO

Hemomarregistramaisde
mildoaçõesnestasemana

AÇÃO FOI ORGANIZADA PELO GOVERNO DO ESTADO
Durante a Semana do Doador de Sangue Voluntário
no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Maranhão
(Hemomar) foram realizadas 1.089 doações. A ação foi
organizada pelo Governo do Estado para elevar o estoque de bolsas na unidade e atraiu a atenção de pessoas
interessadas em doar.
Neste ano, houve um aumento de mais de 7% no número de doadores em comparação à mesma semana no
ano passado.
“Estamos satisfeitos com o aumento de doações;
agradecemos todas as pessoas que tiraram um tempo
para vir doar nesta semana tão importante para todos
nós. Precisamos manter esse bom ﬂuxo de doadores durante todo o ano para elevarmos e mantermos nossos
estoques de todos os tipos de sangue em um bom nível”,
ressaltou a diretora geral do Hemomar, Clícia Galvão.
O Hemomar, que compõe a rede da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e é administrado pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares (Emserh), funciona
de segunda a sexta, das 7h30 às 18h, e aos sábados, das
7h30 às 12h.
Para doar, a pessoa precisa estar saudável, ter entre 16
e 69 anos, pesar acima de 50 quilos, estar alimentada, levar um documento oﬁcial com foto e não ingerir alimentos gordurosos nas horas que antecedem a doação,
entre outros critérios avaliados durante a triagem para a
doação.
Quem tem 16 e 17 anos pode doar, desde que acompanhado do pai ou da mãe ou de um responsável legal
que possa assinar um documento de autorização.
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ALTO ALEGRE DO MARANHÃO

IMPOSTO

IPVA sobe no estado
do Maranhão em 2022

PolíciaCivilapreende170
tabletesdemaconha

A paralisação das fábricas devido as medidas sanitárias contra a Covid-19 é um dos
motivos principais apontados para a alta do preço do imposto
AMANDA BITTENCOURT
Especial para O Imparcial

O

ano de 2022 começa com
aumento do preço dos impostos para o maranhense. O Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) ﬁcará mais caro devido a subida
nos preços dos veículos no Brasil.
A alíquota, que é diferente para cada estado, não passou por reajustes.
Porém foi levado em consideração o
valor venal, que é o valor como base
de cálculo, na Tabela Fipe, para carros
usados e o valor que consta na nota
ﬁscal da compra, em casos de veículos

novos.
A paralisação das fábricas devido as
medidas sanitárias contra a Covid-19
é um dos motivos principais apontados para a alta do preço do imposto,
além da crise no mercado de semicondutores, utilizados como matériaprima para a fabricação dos automóveis. Os carros ﬁcaram mais caros de
se produzir, fazendo com que houvesse falta de estoque nas concessionárias, aumentando a procura de usados.
Segundo dados da Fipe, os preços
de carros usados subiram 31,8% em
12 meses, enquanto modelos novos
tiveram aumento de 19,3% no mesmo
período. O aumento dos preços sobe a

base de cálculo do IPVA, ainda que a
alíquota continue a mesma.
Para calcular o preço do IPVA de
2022, é necessário multiplicar a lista
de alíquotas do IPVA 2021 (conﬁra
abaixo) e multiplica-la pelo valor do
veículo na Tabela Fipe para veículos
usados ou valor de nota ﬁscal para
veículos novos.

Alíquotas IPVA 2021

• 1% para ônibus, micro-ônibus e caminhões
• 1,5% para aeronaves
• 2% para motocicletas e similares
• 2,5% para qualquer outro veículo
automotor

TRÊS HOMENS FORAM PRESOS EM FLAGRANTE POR TRÁFICO
Em uma ação realizada na noite da última quarta-feira (1º), a Polícia Civil do Maranhão conseguiu, apreender aproximadamente 170 tabletes de maconha e mais
de 3 quilos de crack no município de Alto Alegre do Maranhão, situada a cerca de 215 km da capital maranhense, São Luís.
Na ocasião, três homens foram presos em ﬂagrante
por tráﬁco de drogas e associação para o tráﬁco. O trabalho policial teve como base as investigações do Departamento de Combate ao Crime Organizado (DCCO/SEIC) que conseguiu identiﬁcar o esquema de
transporte da droga.
Em um trabalho conjunto com a 16ª Delegacia Regional de Bacabal, os policiais civis conseguiram prender
os três indivíduos que transportavam os entorpecentes
no interior de uma carreta na Cidade de Alto Alegre.
Diante do fato, foi decreta a prisão do trio e o mesmo
conduzido até o prédio da delegacia regional para ser
submetido aos trâmites legais, ﬁcando preso à disposição do Poder Judiciário.

ÔNIBUS DE GRAÇA

BAIXA RENDA

Veja como pedir o Cartão Cidadão Dezembro com bandeira verde

CADASTRAMENTO PARA O CARTÃO CIDADÃO PODERÁ SER FEITO ATÉ AMANHÃ, SÁBADO (4)
Para auxiliar os trabalhadores que perderam seus empregos por causa das consequências econômicas da pandemia de
Covid-19, e que estejam buscando novas
vagas no mercado de trabalho, a Prefeitura
de São Luís lançou o Cartão Cidadão.
O cadastramento do benefício que vai
garantir passagens gratuitas no transporte
urbano de São Luís começou a ser feito e
segue até amanhã, sábado (4). Para ter
acesso, os interessados devem acessar o
endereço eletrônico http://www.saoluis.ma.gov.br/cartaocidadao/. “Por meio
do Cartão Cidadão, vamos garantir passagem de ônibus gratuita para quem ﬁcou
desempregado e esteja buscando sua volta
ao mercado de trabalho. Com isso o trabalhador poderá se deslocar pela cidade para
entregar currículos e ir para uma entrevista
de emprego com sua passagem paga pela
Prefeitura. As inscrições para ter acesso ao
benefício já começaram e podem ser feitas
até o dia 4 por meio da internet. Esta é mais
uma importante ação social da Prefeitura
de São Luís para minimizar os efeitos da
pandemia em nossa cidade”, destacou o
prefeito de São Luís, Eduardo Braide.

O Cartão Cidadão

O Cartão Cidadão é um cartão especial

de transporte da Prefeitura de São Luís. O
auxílio, com passagens gratuitas, é destinado aos trabalhadores formais com carteira
assinada e que ﬁcaram sem emprego. O benefício poderá ser solicitado por cidadãos
que residam em São Luís, não estejam recebendo seguro-desemprego e não possuam nenhum outro tipo de benefício de
transporte municipal. Para se inscrever,
basta acessar www.saoluis.ma.gov.br/cartaocidadao até 4 de dezembro, preenchendo o cadastro com as informações necessárias, anexando a cópia dos documentos. Os
inscritos que forem habilitados terão os
nomes divulgados no site da Prefeitura de
São Luís. O benefício da gratuidade terá validade de 90 dias.

Documentos necessários

• Documento oﬁcial com foto
• Carteira de Trabalho (física ou digital) ou
Termo de Rescisão Contratual
• Comprovante de residência em nome do
beneﬁciário
• Caso não possua comprovante de residência no próprio nome, deverá apresentar declaração de residência
O modelo de declaração de residência,
que deve ser usado, pode ser encontrado no site do Cartão Cidadão.

A Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL) anunciou que os consumidores
cadastrados no Programa Tarifa Social de
Energia Elétrica (famílias de baixa renda)
terão bandeira tarifária verde no mês de
dezembro, ou seja, sem custo extra na
conta. Para os demais consumidores, a
bandeira tarifária vigente até abril de 2022
é a de Escassez Hídrica, no valor é de R$
14,20 a cada 100 quilowatts-hora (kWh)
consumidos.
Com a chegada do mês de dezembro, as
decorações natalinas tomam conta da cidade. Por isso, é importante estar atento
para evitar o desperdício de energia, economizando no que for possível, segundo
o Técnico de Segurança da Equatorial,
Carlos Prazeres, “Investir em pisca-pisca
com lâmpada de LED, é a melhor opção
de decoração, além de mais bonitas são
bem mais econômicas, eﬁcientes, duráveis e ecológicas”, pontua. Na escolha de
aparelhos, priorize aqueles que possuem
Selo Procel, classiﬁcação A. Ao sair de casa, evite deixar luzes e equipamentos ligados.
As famílias beneﬁciadas pelo Tarifa Social de Energia Elétrica têm direito a descontos de 10% a 65%, dependendo da fai-

xa de consumo. Para realizar o cadastro,
os clientes da Equatorial Maranhão que
estão aptos a receberem o benefício podem entrar em contato com a Clara, assistente virtual da distribuidora. O cliente titular da conta deverá informar alguns dados como o número da conta contrato e
número do NIS (Número de Inscrição Social). Já para o beneﬁciário que não é titular da conta, será necessário informar,
além do número do NIS, outras informações do titular do NIS como nome completo, CPF, RG, data de nascimento e o nome da mãe.
Nesse momento de escassez hídrica, a
Equatorial Maranhão mantém o alerta
aos clientes sobre a necessidade de continuar consumindo energia de maneira
consciente, sem desperdícios, seguindo
as dicas de economia de energia.

Evite:

• Deixar aparelhos em modo stand-by;
• Colocar o celular para carregar a noite;
• Deixar lâmpadas acesas durante o dia
ou em ambientes que não estão sendo utilizados;
• O “abre e fecha” da geladeira ao longo
do dia.

VIDA

oimparcial.com.br

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

PINHEIRO

A história de Gabriel, o
menino catador de lixo

Apósbrigadeestudantes,
alunomorreesfaqueado

Menino que encontrou árvore de Natal em lixão, recebe doações de internautas. Foto
registrada pelo fotógrafo João Paulo Guimarães comoveu muita gente nas redes sociais
PAULO ANDRÉ FREITAS

U

mento lá. Depois faço um vídeo com
nosso amigo”, comemorou o fotógrafo.

ma imagem registrada pelo
fotógrafo João Paulo Guimarães, na cidade de Pinheiro, a 333 km de São
Luís, comoveu muita gente nos últimos dias. A foto foi tirada em um lixão
do município e mostra o menino Gabriel, de apenas 12 anos, achando
uma árvore de Natal em meio ao lixo.

João Paulo, que mora em Belém
(PA), foi tocado pela situação do garoto, é catador recicláveis com a mãe,
Dona Maria Francisca Silva, com
quem estava no momento do registro.
O fotógrafo recebeu apoio de internautas para realizar uma “vaquinha”
online e arrecadar doações. Com a repercussão do registro, a iniciativa já
reuniu mais de R$ 18 mil para o menino e sua família. “Com a ajuda de vocês consegui comprar a Árvore de Natal, os enfeites e 9 cestas básicas. Também comprei dois carrinhos pro irmão do Gabriel. O Ítalo tem quase 3
aninhos e merece uns presentinho
também. Pessoal. Amanhã vou entregar na audiência pública e ele não faz
ideia. Vou fazer umas fotos desse mo-

O CRIME ACONTECEU NA ESCOLA DEUSDETH CORTEZ
Na tarde da última quarta-feira (1º), um estudante, de
17 anos, foi apreendido após ter esfaqueado um outro
aluno da Escola Municipal Deusdeth Cortez, no município de Cajapió, no Maranhão, cidade distante cerca de
300 km de São Luís da capital maranhense.
De acordo com a polícia, o caso foi registrado ainda
durante a tarde do mesmo dia, quando os dois alunos
teriam brigado dentro da escola.
Ainda segundo a polícia, um dos alunos acabou sacando uma faca e golpeou o outro aluno na altura do
peito, na frente da sala de aula.
“O Gabriel tava catando lixo desde
7h e aí no meio da sujeira encontrou
essa árvore de Natal e ﬁcou muito,
mas muito feliz. Ele mostrou pra mãe
dele, Dona Maria, e fez os planos de
ajeitar pra Dezembro e colocar na sala
de casa. Gabriel guardou dentro de
uma caixa a árvore, voltou pra procurar comida e depois veio buscar a árvore pra levar pra casa. Ele ﬁcou muito feliz. Eu também ﬁquei muito feliz
por ele. Parei de fotografar na hora.
Não dava pra enxergar nada com tanta lágrima”, revelou o fotógrafo.

O Gabriel tava catando
lixo desde 7h e aí no
meio da sujeira
encontrou essa árvore de
Natal e ficou muito, mas
muito feliz. Ele mostrou
pra mãe dele, Dona
Maria, e fez os planos de
ajeitar pra Dezembro e
colocar na sala de casa.
Gabriel guardou dentro
de uma caixa a árvore

A polícia informou, ainda, que, após o caso, o adolescente fugiu, mas foi encontrado pelos policiais e levado
até a Delegacia de São Vicente de Férrer.
Logo depois, o adolescente foi encaminhado para o
Centro Socioeducativo de Internação Provisória Canaã,
em São Luís, onde poderá ser internado.

CHAPADINHA

Mulher tenta aplicar
Situação dos catadores de lixo em Pinheiro golpe de R$ 100 mil

A SUSPEITA FOI PRESA DENTRO DA AGÊNCIA BANCÁRIA

Gabriel recebeu os presentes durante uma audiência pública no dia 10

de novembro, quando foi oﬁcializada
a criação da Associação de Catadores
de Pinheiro. Em nota, a Secretaria de
Estado do Trabalho e da Economia
Solidária (Setres) diz que desenvolve o
acompanhamento de catadores com
entregas de equipamentos, e que criou um auxílio emergencial de R$ 400
para a categoria. Veja a nota na íntegra:
“A Secretaria de Estado do Trabalho
e da Economia Solidária (Setres) informa que desenvolve um extenso trabalho de acompanhamento dos trabalhadores da coleta de resíduos sólidos,
inclusive com entrega de equipamentos. Além disso, segue articulando,
junto às prefeituras, a criação de galpões para catadores e catadoras para
que possam ter um local digno para
trabalhar, também atua promovendo
capacitações e criou um auxílio emergencial para categoria no valor de R$
400,00, visando reduzir os impactos
causados pela pandemia. Com mais

associações criadas, o Governo do Maranhão amplia as ações, tendo como
foco reconhecimento, dignidade e garantia de renda.
A Secretaria informa, ainda, que no
último dia 10 de novembro, esteve presente na cidade de Pinheiro em Audiência Pública proposta pela Defensoria Pública do município com a participação do prefeito, para estimular os
catadores a criarem suas cooperativas,
para, assim, promover o protagonismo e assegurar direitos da categoria.”

Uma mulher foi presa em ﬂagrante pela Polícia Civil
do Maranhão após tentar praticar o crime de estelionato
com o uso de documento falso, na cidade de Chapadinha, no Maranhão.
A prisão ocorreu dentro da agência bancária da Caixa
Econômica Federal, no momento em que a suspeita
tentava aplicar o golpe.
Segundo a investigação da 3ª Delegacia Regional de
Chapadinha, a mulher dirigiu-se até à agência do município e, com um documento de identiﬁcação falsiﬁcado,
tentou fazer uma movimentação de um elevado valor na
conta da vítima. Ficou constatado que a investigada tentou movimentar um valor de aproximadamente de R$
100 mil. Uma equipe da Polícia Civil esteve na instituição ﬁnanceira, onde ﬁcou comprovado que documento
de identidade utilizada pela suspeita era falsiﬁcado e
que a pessoa por quem ela se passava é diretora nacional de uma empresa americana voltada para a área da
informática.
A Polícia também informou que por se tratar de um
crime de competência da Justiça Federal, o procedimento será encaminhado para à instituição, para o regular prosseguimento das investigações. Ao ﬁnal do
procedimento, a investigada foi encaminhada à Unidade Prisional de Chapadinha.

ESPORTES

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

COMPETIÇÃO

Rally Indoor premia
os campeões

Flamengo tem nove
desfalques contra Sport

Os pilotos experimentaram toda adrenalina de acelerar forte em um circuito fechado de
4 km. Cada piloto completou quatro voltas

C

ircuito fechado de rally em
um terreno com muita areia
para os pilotos acelerarem
bastante. A fórmula está
pronta. E com a grande aceitação de
pilotos, a 1° Competição Rally Indoor,
organizada pelo Maranhão Rally,
mostrou que veio para ﬁcar no calendário off – road maranhense. O evento
teste realizado no último domingo
(28), no loteamento do Rio Una Condomínio Clube, no município de Morros, reuniu pilotos nas categorias: motos, Utv’s e quadriciclos.
A categoria motos foi dividida em
nacional, importada e feminina. Já a
categoria UTv foi dividida em: Utv 1
(categoria preparação livre); Utv 2 (categoria 160 hp – potência do motor)
e Utv 3 (categoria Utv 4 lugares).
Os pilotos experimentaram toda
adrenalina de acelerar forte em um
circuito fechado de 4 km. Cada piloto
completou quatro voltas. O somatório
das três melhores voltas consagrou os
vencedores. As disputas foram acirradas em todas as categorias. A prova
completa ofereceu trechos muito rápidos em um piso misto de piçarra e
areia.
O multicampeão na categoria motos, piloto Raul Lima, que já foi oito
vezes campeão Estadual de Motocross e vice-campeão do Rally dos
Sertões, na categoria Motos Self e na
categoria Marathon, destaca a experiência em participar do Rally Indoor. “Gostei muito do evento. Uma experiência diferente das competições
que costumo participar, representando o Maranhão, como o Rally dos Sertões. O legal do Indoor é que temos

um circuito fechado, diferente
do Rally Cross Country, no qual temos
trilhas mais abertas, e no deparamos
com fatores externos. No Indoor, você
já entra focado para acelerar forte. O
evento do Maranhão Rally só vem
agregar ao nosso esporte”, aﬁrma
Raul Lima. Representando as mulheres, as pilotas de moto Priscila Lima e
Mirtes Silva deram um show na pista,
pilotando com muita velocidade e
técnica. “Foi uma prova muito bem
elaborada repleta de adrenalina, em
um terreno desaﬁador com piso de piçarra e curvas fechadas. Gostei muito.
Parabenizo a organização da prova,
o Artur Carvalho e João Afro, pela dedicação ao evento e por terem criado
a categoria feminina para incentivar
mais mulheres no esporte. Vamos para a próxima competição”, aﬁrma
Mirtes Silva, vencedora dessa etapa.
Além da grande aceitação dos pilotos, destaque também para o público.
Vários amigos, familiares e curiosos
apareceram para prestigiar o evento,
mas quem curtiu mesmo foram os
moradores do município de Morros e
adjacências, pois tiveram um ﬁm de
semana diferente e puderam conferir
bem de pertinho e com segurança, toda a emoção das máquinas acelerando forte no circuito.
O sucesso do evento foi tão grande,
que o Maranhão Rally já anunciou
quatro etapas da Competição Rally
Indoor para o ano que vem, 2022. “Foi
bem gratiﬁcante a experiência da prova indoor. O nervosismo e a adrenalina foram vistos só no olhar dos competidores. E, graças a Deus, tudo ocorreu conforme o planejado. Todo feed-

SEGUNDA DIVISÃO

back positivo pelos competidores fez
todo árduo trabalho valer a pena”, disse o diretor de provas do Maranhão
Rally, Artur Carvalho.
Para fechar o calendário off-road
maranhense, em dezembro, o Maranhão Rally promove a 4° Etapa
do Campeonato Maranhense de Rally
de Regularidade (CMR 2021), no município de Barreirinhas. As inscrições
já estão abertas e podem ser feitas no
site www.maranhaorally.com.br

1º competição Rally Indoor/Classiﬁcação geral

Categoria Motos Feminina
1º – Mirtes Silva Ferreira
2º – Priscila Barbosa
Categoria Motos Nacional
1º – Kaliel Allin França
2º – Laercio Joca
3º – Rafael Lopes Pessoa
4º – Ícaro Guilherme
Categoria Moto Importada
1º – Raul César Lima
2º – João Kevin Soares
3º – Deleon Garcia
Categoria Quadriciclos
1º – José Geraldo Amorim
2º – Renato Costa
3º – Bento Alves Jatoba
Categoria UTV 1
1º – José Geraldo Amorim
2º – Peterson Kardec Costa
3º – Sergio Facundo
Categoria UTV 2
1º – Peterson Kardec Costa
2º – Manoel Victor
3º – Rodrigo Proença
Categoria UTV 3
1º – Antônio Ataíde Matos
2º – Luiz Tarquinio

GABIGOL FOI UM DOS ÚLTIMOS DESFALQUES PARA A PARTIDA
Gabigol e Andreas Pereira são os mais novos desfalque do Flamengo. Com quadro de faringite, o camisa 9
não enfrenta o Sport, nesta sexta-feira, às 20h, no Recife.
Já o meio-campista apresentou dores no púbis. Filipe
Luís, Willian Arão, Isla, Diego Alves, Léo Pereira e Arrascaeta também não viajam. Everton Ribeiro, suspenso, é
outra baixa.
David Luiz e Rodrigo Caio, ausências na vitória por 2 a 1
sobre o Ceará, voltam a ﬁgurar na relação de Maurício
Souza.
O provável Flamengo que pega o Sport é o seguinte:
Hugo, Matheuzinho, Rodrigo Caio, David Luiz e Ramon;
Thiago Maia, Diego, Vitinho e Michael; Bruno Henrique
e Pedro.
Filipe Luís teve lesão na panturrilha esquerda constatada, enquanto Willian Arão tem edema ósseo no joelho
esquerdo. Isla, que passou por exame bioquímico e termograﬁa, apresentou desgaste muscular.
Léo Pereira e Diego Alves seguem com dor. Andreas
Pereira sentiu dores no púbis, e Piris, na região anterior
da coxa direita. O quinteto passará por exames de imagem.
Arrascaeta, que enfrentou o Ceará, segue a programação gradual de retorno e prevenção. Por isso, não embarcou para o Recife.

FUTEBOL

Confira a seleção da Série B de 2021 STJ suspende intervenção na CBF
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em
decisão tomada por seu presidente, Humberto Martins, derrubou nesta quinta-feira a nomeação de dois interventores – Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, e
Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da
Federação Paulista de Futebol – para comandar uma nova eleição na CBF. A entidade recorreu e venceu.
A decisão sobre a intervenção havia sido tomada no início desta semana pelo
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O TJ
havia entendido que a eleição de Rogério
Caboclo, ocorrida em 2018, deveria ser
anulada por irregularidades nas regras internas da confederação.
Rogério Caboclo está afastado da presidência da CBF desde 6 de junho, depois de
uma denúncia de assédio sexual e moral

Em votação através de redes sociais da
competição, torcedores elegeram a seleção
da Série B de 2021. Ao todo, seis nomes do
campeão Botafogo fazem parte da lista: o
goleiro Diego Loureiro, o zagueiro Joel Carli, o volante Luís Oyama, o meia Chay e o
atacante Rafael Navarro, além do técnico
Enderson Moreira. Vice-campeão, o Coritiba teve três representantes: Luciano Castán, Natanael e Léo Gamalho. Bidu, do
Guarani, Caio Vinícius, do Goiás, e Jean
Carlos, do Náutico, completam a equipe.
Artilheiro da Série B com 17 gols, o atacante Edu, do Brusque, ﬁcou de fora. Diego
Loureiro (Botafogo); Natanael (Coritiba),
Luciano Castán (Coritiba), Joel Carli (Botafogo) e Bidu (Guarani); Caio Vinícius
(Goiás), Luis Oyama (Botafogo), Chay (Botafogo) e Jean Carlos (Náutico); Rafael Navarro (Botafogo) e Léo Gamalho (Coritiba).
Confira os atletas que concorreram:
• Goleiro
César (Londrina)

Diego Loureiro (Botafogo)
Tadeu (Goiás)
Thiago Rodrigues (CSA)
• Lateral-direito
Djalma (Operário)
Edilson (Avaí)
Natanael (Coritiba)
Reginaldo (CRB)
• Zagueiros
David Duarte (Goiás)
Gum (CRB)
Joel Carli (Botafogo)
Luciano Castán (Coritiba)
• Lateral-esquerdo
Airton (Brusque)
Bidu (Guarani)
Bryan (Náutico)
Ernandes (CSA)
• Volantes
Bruno Silva (Avaí)
Caio Vinícius (Goiás)
Luís Oyama (Botafogo)
Yuri (CSA)

contra ele por parte de uma funcionária.
Ele foi considerado culpado pela Comissão de Ética da CBF, que o suspendeu até
março de 2023.
Caboclo nega as acusações e recorre da
decisão. Ele também foi punido pela Comissão de Ética com 20 meses de suspensão por uma denúncia de assédio moral
por parte de um diretor. Além disso, outras duas ex-funcionárias o acusam de assédio sexual. Caboclo também nega essas
acusações.
Desde 25 de agosto de 2021, a CBF é
presidida de maneira interina por Ednaldo Rodrigues, ex-presidente da Federação
Bahiana de Futebol.
Antes dele, quem comandou a entidade foi o vice mais velho, Antonio Carlos
Nunes.

IMPAR
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FENÔMENO DA NETFLIX

SÃO LUÍS

ProgramaçãodeNataldo
Maranhãocomeçahoje

La Casa de Papel
chega ao fim hoje

São Luís terá diversas atrações entre exibições de videomapping, desfiles natalinos,
apresentações musicais e decoração especial no Centro Histórico

A partir desta sexta-feira (3), será
aberta uma ampla programação natalina nas cidades de São Luís e Imperatriz. Para o Natal do Maranhão 2021, o
Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secma)
preparou diversas atrações entre exibições de videomapping, desﬁles natalinos, apresentações musicais e decoração especial no Centro Histórico
de São Luís e na região central de Imperatriz.
A programação terá início na sexta,
com o show de luzes e som do videomapping projetado na fachada do Palácio dos Leões, com imagens alusivas
às música, à cultura a e à história maranhense. O espetáculo do videomapping no Palácio poderá ser visto todas
as noites até o dia 6 de janeiro, com

projeções a cada 20 minutos, de 18h
às 22h.
Também na Praça Pedro II, a Secma
preparou a Casa do Papai Noel e um
espaço para contação de histórias no
prédio da Junta Comercial do Estado
do Maranhão (Jucema). Quem visitar
o espaço poderá acompanhar ainda,
as atrações que se apresentarão no
palco instalado em frente ao Edifício
João Goulart, ou se encantar, que
quinta a domingo, com a neve artiﬁcial que será lançada ao público do prédio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur).
Mas atenção! Para visitação à Casa
do Noel será exigida, para pessoas acima de 12 anos de idade, cartão de vacinação que comprove ciclo vacinal
completo (duas doses ou dose única
da vacina) contra a Covid-19.
Um Presépio e a Árvore de Natal na
Praça da Mãe d’Água também estarão
à mostra do dia 3 até 30 de dezembro,
para os frequentadores da Praça Pedro II.
REFFSA
Em São Luís, o outro ponto de programação de Natal será o prédio da
REFFSA, que abriga o Museu Ferroviário e Portuário do Maranhão. No
espaço e em seu entorno serão realizados desﬁles natalinos e apresentações culturais, com direito a aparições
do Papai Noel e outras surpresas.
A programação do Natal do Maranhão 2021 na REFFSA será aberta no
próximo sábado (4), e estará disponível para apreciação até 30 de dezem-

bro. Destaque para a Cantata Natalina
que será apresentada no local, no dia
18 de dezembro.
Controle sanitário
Para o secretário de Estado da Cultura, Anderson Lindoso, a realização
da festa natalina em São Luís e Imperatriz representa uma oportunidade
de celebrar a vida, após a acirrada crise epidemiológica. Apesar da vasta
programação nas duas cidades, Lindoso ressalta que a Secma manterá os
protocolos sanitários necessários para evitar a proliferação do vírus causador da Covid-19.
“É grande a expectativa para o Natal deste ano, mas o Governo do Maranhão está preparado para realizar a
festa, após o longo período de picos
da pandemia. A Secma está adotando
os protocolos sanitários necessários
para garantir segurança sanitária ao
público. Apesar do cenário ainda de
contenção do vírus, a festa natalina de
2021 terá grandes surpresas. Estamos
preparando tudo com muito cuidado
e carinho, para que esse seja um Natal
abençoado e de celebração da vida, da
cultura, da ciência e da vacinação”,
frisou Anderson Lindoso.
Mais atrações natalinas
Outras atrações natalinas serão
apresentadas à população em vários
cantos de São Luís. Ao longo do mês
de dezembro a Secma vai informar ao
público, em seus canais oﬁciais de comunicação, a programação completa
do Natal do Maranhão 2021.

POSSE COLETIVA NA FELIS

NETFLIX LIBERA HOJEÚLTIMOS EPISÓDIOS DO FENÔMENO
Primeiro sucesso mundial da Netﬂix em um idioma
diferente do inglês, “La Casa de Papel” se despede na
sexta-feira (3) com a exibição de seus últimos episódios,
depois de abrir o caminho para outras produções como
a sul-coreana “Round 6” ou a francesa “Lupin”.
Produzida inicialmente pela emissora espanhola Antena 3 com um orçamento limitado, a série sobre o roubo da Fábrica Nacional da Moeda e Selos se tornou uma
das mais vistas na Netﬂix após ser comprada pela principal plataforma de streaming do mundo no ﬁnal de
2017.
Seu sucesso foi tanto que os macacões vermelhos e as
máscaras de Dalí dos ladrões da série, assim como a música italiana “Bella Ciao”, protagonizaram protestos no
mundo todo.
“É uma série de idioma não-inglês que foi a primeira
que, de forma muito enfática, se tornou um fenômeno
global”, explicou Elena Neira, professora de comunicação na UOC (Universidade Aberta da Catalunha, na sigla
em catalão).
As personagens Tóquio, Lisboa e Berlim conseguiram
até mesmo manter um público que fala inglês, especialmente nos Estados Unidos, pouco acostumado a produções dubladas ou legendadas.
“Graças ao sucesso de ‘La casa de papel’, eles perceberam que não precisam produzir tudo nos Estados Unidos” para alcançar uma audiência mundial, acrescenta
Elena Neira. Desde então, a plataforma produziu outros
sucessos globais em um idioma diferente do inglês, como “Lupin” e “Round 6”, cuja primeira temporada quebrou um recorde de melhor estreia de uma série.
No início, o sucesso da série espanhola não era nada
óbvio. O roteiro “não tem nada de revolucionário”, considerou Elena Neira, mas a série conta “uma história
muito universal, que é a luta entre os bons e os maus,
onde os bons não são quem parecem ser e os maus não
são tão maus como parecem”.

RAP E BUMBA MEU BOI

AcademiaMaranhensedeTrovascomemora53anos Toada Groove faz show
hoje em evento da UNE

O PROJETO PROMETE UM CALDEIRÃO DE RITMOS NESTA SEXTA

A AMT FOI REATIVADA EM AGOSTO DESTE ANO, COM O INTUITO DE RESGATAR O TROVADORISMO NO MARANHÃO
Depois de revitalizada, a Academia
Maranhense de Trovas (AMT) dá assento a 40 novos membros. A cerimônia de posse coletiva será realizada
durante a festividade do 53° aniversário de fundação da instituição, no próximo dia 07 de dezembro, às 17h, noa
auditório da Feira do Livro de São Luís
(Felis).
A AMT foi reativada em agosto deste ano, com o intuito de resgatar o trovadorismo no Maranhão, movimento
literário histórico difundido no estado pelo educador, jornalista, poeta e
escritor maranhense, Carlos Cunha.
Ele fundou a academia em 1968, juntamente com outros trovadores. Com
a morte do escritor em outubro de
1990, a instituição, aos poucos, entrou
em processo de inatividade.
Trinta anos depois, a academia ganha vida nova pelas mãos da escritora

e jornalista, Wanda Cunha, ﬁlha de
Carlos Cunha, atual delegada da
União Brasileira de Trovadores em
São Luís, juntamente com trovadores
da atualidade. A nova AMT tem como
patrono, o multiartista Carlos Cunha,
em uma justa homenagem ao jornalista, professor, escritor.
No século XXI, a nova academia
mescla experiência e juventude na
composição de seus membros que tomarão posse no dia 07 de dezembro.
Eles passarão a escrever a nova história do trovadorismo no Maranhão e o
resgate da memória de seus precursores. Nomes como João Lisboa, Maria
Firmina dos Reis, Gonçalves Dias, José de Nascimento Moraes Filho, João
Mohana, Paulo Moraes, Carlos Cunha, Bandeira Tribuzi, Nicanor Azevedo, Mariana Luz, Laura Rosa (Violeta
do Campo), Artur Azevedo, Nauro

Machado e tantos outros da literatura
maranhense são homenageados como patronos das 40 cadeiras dos novos acadêmicos.
Após a posse coletiva dos membros, o próximo passo da nova academia será promover cursos de formação sobre a trova para seus membros
e, posteriormente, para a comunidade em geral. A AMT tem sede provisória no município de Paço do Lumiar.
Feira do Livro de São Luís – A Felis
será realizada entre os dias 03 e 12 de
dezembro. Criada em janeiro de 2005,
a feira é o maior evento literário do
Maranhão. Tem por objetivo fomentar
a tradição literária e cultural ludovicense, propiciar o maior acesso ao livro, estimular a formação de novos
leitores e incentivar as cadeias produtivas em torno do livro e da mediação
da leitura.

Nesta sexta-feira (03), às 21hs, o projeto Toada Groove
fará show na Praça Nauro Machado, Centro Histórico –
Reviver, no encerramento do I Encontro de Estudantes
da Amazônia promovido pela U.N.E – União Nacional
dos Estudantes. A banda levará ao evento muito rap,
soul music, funk e reggae dub style, em uma mistura
única com Bumba Meu Boi sotaque de Matraca e de Zabumba. O projeto promete um caldeirão de ritmos.
O toada Groove é um projeto/show artístico e teatral
que conecta música, ritmos e tendências da cultura popular do Maranhão com o Rap Acústico da banda Black
Brasil. Envolve também Loops, Sampler, e efeitos eletrônicos mixando com o acústico da banda que o acompanha, onde, as intervenções artísticas década ritmos e sotaques, dialogam com cada música apresentada no repertório da banda, criando um espetáculo de linguagens e misturas culturais. O Toada Groove mixa Rap com
Boi de sotaque de Zabumba e de Matraca, com Tambor
de Crioula,com Reggae DubStyle, com Funk music a
Soul music, entre outras propostas musicais.
O evento da UNE acontece na capital até o dia 4 de
dezembro; o governador Flávio Dino estará presente
nesta sexta (30), em ato políticos. O objetivo do 1º Encontro dos Estudantes da Amazônia é debater com a juventude estudantil as medidas necessárias para o desenvolvimento econômico sustentável na região
amazônica, bem como reﬂetir sobre os atuais danos
causados pela exploração predatória ao bioma.
Com o tema “Estudantes curupiras em defesa do Brasil”, a UNE remete ao folclore brasileiro para evocar a juventude à luta para proteger a maior ﬂoresta tropical e a
maior bacia hidrográﬁca do Planeta Terra. Muita gente
não sabe, mas no Maranhão está localizada a parte da
Amazônia, que historicamente, foi a primeira a ser ocupada, a Zona Bragantina, que corresponde ao oeste do
Maranhão e ao norte do Estado do Pará.

Nedilson Machado

NEDILSON MACHADO

E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

São Luís, sexta-feira, 3 de dezembro de 2021

Ação de solidariedade

Salve o samba

O Circuito Sesc de Corridas e o Mesa Brasil Sesc estão juntos novamente para uma
ação de solidariedade. Entre os dias 4 e 12 de
dezembro será realizada uma nova etapa
virtual do circuito, com valor dos ingressos
revertido para a compra de cestas básicas,
que serão destinadas a famílias em situação
de vulnerabilidade. Para o Sesc, incentivar a
prática de atividade física aliada a uma ação
solidária é muito gratiﬁcante.

“Não deixe o samba morrer”, de autoria
de Aloísio e Edson Conceição, ﬁcou na liderança numa pesquisa feita pelo Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição),
sobre curiosidades sobre o Dia do Samba,
comemorado no último dia 2. Foi a música
de maior sucesso com o nome “samba”.
Também ganhou destaque “Samba da minha terra”, de Dorival Caymmi, que ﬁcou em
segundo lugar.

Pra curtir
O Governo do Maranhão, por meio da
Secretaria de Estado
da Saúde (SES), realiza nesta sexta-feira
(3) uma blitz informativa e a caminhada Viva a Vida na região do Centro de São
Luís.
As atividades são alusivas ao Dezembro
Vermelho, mobilização nacional em prevenção ao vírus HIV, à
Aids e a outras infecções sexualmente
transmissíveis.
Pela manhã, as atividades, na Praça Deodoro, incluem distribuição de preservativos masculino e feminino, gel lubriﬁcante, material informativo, além de aferição de glicemia e
pressão, exercícios de
alongamento, auriculoterapia e avaliação nutricional.

Também homenageado pela Câmara Municipal de São Luís, ano passado, chegou a vez do presidente da
OAB (MA),Thiago Diaz, ser condecorado pela Assembleia Legislativa do
Maranhão. O conselheiro federal
eleito da Ordem dos Advogados do
Brasil, para o triênio 2022/2024, Diaz
vai receber nesta sexta-feira (3), em
solenidade às 11h, a maior honraria
da Assembleia Legislativa do Maranhão, a Medalha Manoel Beckman. A
indicação para recebimento da medalha foi do presidente da Alema,
Othelino Neto (PCB), pelos último
dois anos à frente da Seccional Maranhense da Ordem, marcados por
uma gestão democrática, participativa e de intensa valorização da advocacia maranhense.

O vereador Paulo Victor (PCdoB) comentou
na sessão ordinária
desta quarta-feira (1º)
sobre a indicação do
vice-governador Carlos Brandão como précandidato ao Governo
do Estado pelo governador Flávio Dino
(PSB): “Esse anúncio
na verdade foi muito
marcante e esperado
por todos. Carlos Brandão foi acolhido com
muita fé e muita esperança”, referendou o
vereador.

Durante a tarde, a
partir das 15h, será
realizada a Caminhada Viva a Vida, da
Praça Deodoro até a
Praça Nauro Machado, com uma blitz informativa sobre a
campanha
A TIM conﬁrma, pelo
14º ano seguido, sua
participação no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE)
da B3. A operadora é
a empresa de telecomunicações por mais
anos consecutivos na
lista.
O resultado vem
acompanhado de outros reconhecimentos
recentes da TIM por
suas práticas ambientais, sociais e de
governança.

O reitor da UFMA, Natalino Salgado Filho; é
visto entre a superintendente do HU-UFMA,
Joyce Santos Lages e a
chefe da Unidade de
Cuidados Intensivos
Perinatais do HU-UFMA, Marynéa Vale, em
Brasília. Na ocasião, o
Hospital Universitário
da UFMA recebia do
Ministério da Saúde o
reconhecimento como
Centro de Referência
Nacional do Método
Canguru. Parabéns a
UFMA.

Maranhão Rally

Festival Paralímpico

VLI em Imperatriz

Mais uma grande competição começa a fazer
parte do calendário off-road maranhense. O 1º
Rally Indoor, organizado pelo Maranhão Rally,
teve sucesso de público e aceitação de pilotos. O
evento teste aconteceu no domingo (28), no Rio
Una Condomínio Clube, em Morros, e reuniu
pilotos nas categorias: motos, Utv’s e quadriciclos. A categoria motos foi dividida em nacional,
importada e feminina. Já a categoria UTv foi dividida em: Utv 1 (categoria preparação livre);
Utv 2 (categoria 160 hp – potência do motor) e
Utv 3 (categoria Utv 4 lugares).

Atletas da Escola Eney Santana e assistidos
pela APAE de São Luís, participam neste sábado
(4), da terceira edição do 3 Festival Paralímpico
Loterias Caixa promovido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), que visa oportunizar a experimentação esportiva a crianças com e sem
deﬁciência. O evento será realizado das 8h30 às
12h, no complexo da UFMA. O Festival é destinado a crianças de 8 a 17 anos, com e sem deﬁciência. A programação contará com 60 crianças
com deﬁciência intelectual e/ou múltipla assistidas pela APAE de São Luís.

A VLI – companhia de soluções logísticas que
opera terminais, ferrovias e portos – inaugurou
o seu primeiro centro de preparação para novos
operadores e capacitação de proﬁssionais, em
Imperatriz (MA). A unidade, também chamada
de dojo, é focada em fortalecer as habilidades
técnicas e promover ainda mais segurança nas
rotinas de trabalho, além de contribuir para a
entrega de componentes e na manutenção de
rodeiros, que integram toda a parte de rodas, rolamentos e eixos que permitem a movimentação do vagão sobre os trilhos.

Nosso papel
tá on,
tá impresso,
todo dia

