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

Dinheirama oculta 

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 

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. 
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Programação de Natal do 
Maranhão começa hoje

IPVA sobe no estado
 do Maranhão em 2022

oimparcial.com.br

ÔNIBUS DE GRAÇA :
Veja como pedir o 

Cartão Cidadão

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

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 es-
faqueado 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

São Luís terá diversas atrações entre exibições de 
videomapping, desfiles natalinos, apresentações mu-
sicais e decoração especial no Centro Histórico.

PÁGINA 11

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

CONFIRMADO PELO SENADO

André Mendonça será
novo ministro do STF

O
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral 
(STF) te rá um no vo mi nis- 
tro. Com 47 vo tos a fa vor e 
32 con tra, o Ple ná rio do Se- 

na do con fir mou mai o ria pa ra apro var 
o no me de An dré Men don ça a um car- 
go na Cor te. Nes ta quar ta-fei ra 
(1º/12), o ex-ad vo ga do-ge ral da União 
foi sa ba ti na do pe la Co mis são de 
Cons ti tui ção e Jus ti ça da Ca sa.

A vo ta ção ocor reu de pois de mais 
de oi to ho ras de sa ba ti na na CCJ, na 
qual o ex-mi nis tro da Jus ti ça fez ace- 
nos à clas se po lí ti ca e de fen deu o Es- 
ta do lai co, mas se dis tan ci ou de de ci- 
sões e fa las con tro ver sas do pre si den- 
te Jair Bol so na ro (PL).

A sa ba ti na de Men don ça te ve iní cio 
na ma nhã des ta quar ta. A se na do ra 
Eli zi a ne Ga ma (Ci da da nia-MA) foi a 
re la to ra do pro ces so. Ela foi a pri mei- 
ra mu lher a re la tar uma in di ca ção ao 
STF. O ex-AGU ini ci ou o trâ mi te exal- 
tan do sua his tó ria no di rei to e ci tan do 
sua re li gião. Pas tor pres bi te ri a no li- 
cen ci a do e ser vi dor pú bli co fe de ral 
con cur sa do, ele fi cou co nhe ci do co- 
mo a in di ca ção do “mi nis tro ter ri vel- 
men te evan gé li co” de Bol so na ro.

Na ses são da CCJ, Men don ça foi 
ques ti o na do so bre li ber da de de im- 
pren sa, com pro mis so com a Cons ti- 
tui ção, atu a ção du ran te o go ver no 
Bol so na ro, re li gião, mar co tem po ral, 
de mo cra cia, ca sa men to ho mo a fe ti vo, 
den tre ou tros. Um dos prin ci pais 
pon tos de dis cus são da sa ba ti na foi a 
re li gião do ad vo ga do, que é pas tor 
pres bi te ri a no. Ele foi qua li fi ca do co- 
mo “ter ri vel men te evan gé li co” por 
Jair Bol so na ro em uma so le ni da de na 
Câ ma ra dos De pu ta dos em 2019, um

Pres são

PLENÁRIO REGISTROU 47 VOTOS A FAVOR E 32 CONTRA A INDICAÇÃO DE MENDONÇA 

qua li fi ca ti vo uti li za do pe lo pre si den- 
te.

Uma in di ca ção do pre si den te ao 
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF) nun- 
ca de mo rou tan to tem po pa ra ser 
pau ta da pe la Co mis são de Cons ti tui- 
ção e Jus ti ça (CCJ). O prin ci pal res- 
pon sá vel pe la de mo ra foi o pre si den te 
do co le gi a do, Da vi Al co lum bre (DEM-
AP) — que se tor nou de sa fe to do Pa lá- 
cio do Pla nal to e, se gun do os bas ti do- 
res, dei xou o tem po pas sar pa ra des- 

gas tar Men don ça e fa zer com que ele 
fos se der ro ta do na eta pa.

An dré Men don ça es tá pres tes a 
ocu par a ca dei ra do STF dei xa da pe lo 
mi nis tro Mar co Au ré lio de Mel lo, apo- 
sen ta do des de 12 de ju lho.

O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF) 
de fi niu ain da nes ta quin ta (2) que a 
pos se de An dré Men don ça se rá no dia 
16 de de zem bro, às 16h. A da ta foi de- 
fi ni da após reu nião en tre o no vo mi- 
nis tro e o pre si den te da Cor te, Luiz 
Fux.

SENADO

PEC dos Precatórios é
aprovada em dois turnos

AGORA, A MATÉRIA VOLTA PARA A CÂMARA FEDERAL

Em dois tur nos, a Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o- 
nal (PEC) dos Pre ca tó ri os foi apro va da pe lo Se na do Fe- 
de ral nes ta quin ta-fei ra (2/12). No pri mei ro tur no, o tex- 
to ar re ma tou 64 vo tos e 13 con tra. No se gun do tur no, fo- 
ram 60 vo tos a fa vor e 10 con tra. Ago ra, a ma té ria vol ta
pa ra a Câ ma ra Fe de ral.

A PEC é a apos ta do go ver no pa ra

vi a bi li zar o Au xí lio Bra sil de R$ 400

até o fim de 2022. A me di da

pro vi só ria que re gu la men ta o

re pas se tam bém es tá sob aná li se do

Se na do e de ve rá ter um des fe cho

ain da nes ta quin ta-fei ra.

A pro pos ta abre mar gem de R$ 106 bi lhões pa ra mais
des pe sas no Or ça men to do go ver no pa ra o ano que
vem.

É com es ta mo di fi ca ção no tex to vin do da Câ ma ra
que o Pla nal to irá sub si di ar os cus tos do pro gra ma so ci- 
al. Além dis so, qual quer so bra de or ça men to até 2026
se rá des ti na da ao re pas se pa ra as fa mí li as ca ren tes.

Na PEC do Se na do tam bém há es pa ço pa ra um su- 
bor ça men to, no qual os es ta dos e mu ni cí pi os po de rão
pa gar os pre ca tó ri os de vi dos. Ou tra mu dan ça im por- 
tan te é que, an tes, a pe da la da des sas dí vi das da União
iri am até 2036, mas, no cál cu lo do Se na do, é pos sí vel

TOTAL CHEGA A 80

28 pesquisadores renunciam na Capes

DEBANDADA DA AGÊNCIA DESSA VEZ PARTIU DE PESQUISADORES DA ÁREA DA QUÍMICA

Mais 28 pes qui sa do res re nun ci a ram as
atri bui ções na Co or de na ção de Aper fei ço- 
a men to de Pes so al do En si no Su pe ri or (Ca- 
pes). Pes qui sa do res da área da quí mi ca pe- 
di ram des li ga men to de fun ções no pro ces- 
so de ava li a ção em cur sos pós-gra du a ção,
nes ta quar ta-fei ra (1/12).

Se gun do os ci en tis tas, fal ta

diá lo go com a pre si dên cia

da Co or de na ção. Os

mo ti vos são se me lhan tes

aos co lo ca dos por

pro fis si o nais das áre as de

ma te má ti ca e fí si ca, que

tam bém ha vi am

re nun ci a do. Até o

mo men to 80 pes so as

re nun ci a ram a seus car gos

na Ca pes.

Na car ta de re nún cia, pro fis si o nais da
quí mi ca apon tam que as atri bui ções co mo
con sul to res e co or de na do res são tra ba lhos
vo lun tá ri os.”Acei ta mos de bom gra do co- 
la bo rar com a Ca pes, sa ben do que uma
ava li a ção in du ti va e for ma do ra é o ca mi- 
nho pa ra me lho ra a qua li da de na for ma ção
de re cur sos hu ma nos pa ra o país, na pro- 
du ção de co nhe ci men to e na trans fe rên cia
des se co nhe ci men to pa ra a so ci e da de”,
afir mam.

A CA PES é uma agên cia vin cu la da ao Mi- 
nis té rio da Edu ca ção (MEC), e tem co mo
atri bui ção apoi ar as uni ver si da des, por
meio dos seus pro gra mas, e atu ar na ex- 
pan são e con so li da ção da pós-gra du a ção
stric to sen su em to dos os es ta dos bra si lei- 
ros.  Des de abril de 2021, a agên cia é pre si- 
di da pe la rei to ra do Cen tro Uni ver si tá rio
de Bau ru, Clau dia Man sa ni de To le do.

ECONOMIA

BC avalia rever ganho da poupança

O BANCO CENTRAL ESTUDA MUDAR A REGRA DE CORREÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA

O Ban co Cen tral es tu da mu dar a re gra
de cor re ção da ca der ne ta de pou pan ça, a
prin ci pal fon te pa ra os fi nan ci a men tos à
ca sa pró pria e ain da ho je o in ves ti men to
mais po pu lar en tre os bra si lei ros.

A me di da exi gi ria pra zo pa ra con sul ta
pú bli ca e uma tran si ção lon ga e fei ta em
eta pas. Mas fa la re cen te do pre si den te do
BC, Ro ber to Cam pos Ne to, re ve lan do os
es tu dos em an da men to, co lo cou o te ma
da re mu ne ra ção da pou pan ça em de ba te
na vés pe ra da reu nião do Co pom, que de- 
ve ele var a Se lic dos atu ais 7,75% ao ano
pa ra mais de 8,5%.

Pe las re gras em vi gor, se os ju ros pas sa- 
rem des se pa ta mar de 8,5%, a pou pan ça
te rá de pa gar 0,5% ao mês mais a Ta xa Re- 
fe ren ci al (ho je, ze ra da). Com a Se lic abai- 
xo de 8,5%, o ren di men to da apli ca ção
cor res pon de a 70% da ta xa Se lic mais a TR.
Es se mo de lo exis te des de 2012 e foi ado ta- 
do na épo ca pa ra per mi tir a re du ção dos

ju ros na que le mo men to.
O BC quer que a pou pan ça te nha uma

cor re ção mais pró xi ma da que la que é usa- 
da pa ra fa zer o fi nan ci a men to de pro je tos
imo bi liá ri os. Ho je, há um des ca sa men to
de pra zos e de in de xa do res. A ca der ne ta,
que tem uma li qui dez de cur to pra zo, é
fon te de cré di to em ge ral de lon go pra zo,
en tre 20 anos e 30 anos.

O BC tem há mais de um ano um gru po
de di ca do a es tu dar o te ma e fa zer si mu la- 
ções. Em bo ra a mu dan ça exi ja cau te la na
sua im ple men ta ção, po de rá ser anun ci a- 
da ain da em 2022, du ran te o go ver no Bol- 
so na ro. O as sun to vem sen do dis cu ti do
com os ban cos.

“Faz anos que es tá em to das as pro pos- 
tas da CBIC ter in de xa dor de ín di ce de
pre ços, e não a TR, que é ma ni pu la da pe lo
go ver no”, diz o pre si den te da Câ ma ra Bra- 
si lei ra da In dús tria da Cons tru ção (CBIC),
Jo sé Car los Mar tins.

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

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


oimparcial.com.br POLÍTICA Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com 3

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

Con quis tas na ges tão 

So bre Thi a go Di az

CÂMARA DE SÃO LUÍS

Prestação de Contas do
município é apresentada

O
Re la tó rio Re su mi do de Exe- 
cu ção Or ça men tá ria 
(RREO) e o Re la tó rio de Ges- 
tão Fis cal (RGF) re fe ren tes 

ao 1º e 2º qua dri mes tres de 2021 da 
Pre fei tu ra de Sâo Luís fo ram apre sen- 
ta dos na ma nhã de quin ta-fei ra (2), 
em uma au di ên cia pú bli ca na Câ ma ra 
Mu ni ci pal de São Luís.  A apre sen ta- 
ção dos da dos dos re la tó ri os foi con- 
du zi da pe lo Se cre tá rio Mu ni ci pal da 
Fa zen da (SEM FAZ), Jo sé de Je sus do 
Ro sá rio Az zo li ni, e con tou com a par- 
ti ci pa ção de Si mão Ci ri neu Di as, Se- 
cre tá rio Mu ni ci pal de Pla ne ja men to e 
De sen vol vi men to (SE PLAN).

De acor do com Jo sé Az zo li ni, o ob- 
je ti vo da Au di ên cia Pú bli ca pa ra pres- 
ta ção de con tas é dar ain da mais 
trans pa rên cia aos atos da ad mi nis tra- 
ção pú bli ca. O se cre tá rio ain da res sal-

AUDIÊNCIA PÚBLICA  CONTOU COM A PRESENÇA DE PARLAMENTARES  E TÉCNICOS

tou que as reu niões pa ra pres ta ção de 
con tas são pre vis tas em lei.

Se gun do o se cre tá rio da SE PLAN, 
as se cre ta ri as de fa zen da e pla ne ja- 
men to es tão tra ba lhan do em sin to nia 
pa ra al can çar um equi lí brio fis cal. “Os 
da dos que nós te mos de ar re ca da ção 
es tão con va li da dos no or ça men to 
des te ano. Nós ten de mos a che gar ao 
equi lí brio fis cal, es sa é a nos sa ten ta ti- 
va, nos so con tro le diá rio, pa ra ver o 
que va mos em pe nhar em fun ção da 
ar re ca da ção que nós te mos ob ti do”, 
dis se.

Tam bém par ti ci pa ram da au di ên- 
cia a Se cre tá ria Ad jun ta da SEM FAZ, 
Mo ni que Bra gan ça; a Su pe rin ten den- 
te Exe cu ti va de Pla ne ja men to da 
SEM FAZ, Li li an Por to; o Se cre tá rio 
Ad jun to da SE PLAN, Edu ar do Beck- 
man e o Con ta dor Ge ral do Mu ni cí pio, 
Jai ro Câ ma ra.

O Re la tó rio Re su mi do da Exe cu ção 
Or ça men tá ria aju da a com pre en der a 
si tu a ção fis cal do mu ni cí pio, com da- 

dos so bre a exe cu ção or ça men tá ria da 
re cei ta e da des pe sa. O re la tó rio é um 
me ca nis mo de fis ca li za ção e trans pa- 
rên cia no que diz res pei to ao equi lí-
brio das con tas pú bli cas. Já o Re la tó- 
rio de Ges tão Fis cal de ve con ter in for-
ma ções re la ti vas à des pe sa to tal com 
pes so al, dí vi da con so li da da, con ces- 
são de ga ran ti as e ope ra ções de cré di- 
to, en tre ou tras. Os de mons tra ti vos 
cons tam na Lei de Res pon sa bi li da de 
Fis cal e cor ro bo ram pa ra um mai or 
con tro le das con tas pú bli cas.

So bre a Sem faz
A Se cre ta ria Mu ni ci pal da Fa zen da 

é o ór gão res pon sá vel por re a li zar a 
po lí ti ca fi nan cei ra e tri bu tá ria do Mu- 
ni cí pio, além de de sen vol ver as ati vi-
da des de fis ca li za ção, ar re ca da ção, 
lan ça men to de tri bu tos, ca das tro mo-
bi liá rio, re vi são, con sul ta e jul ga men- 
to dos pro ces sos im pe tra dos em 1ª 
ins tân cia e aten di men to aos con tri- 
buin tes.

RECONHECIMENTO

Thiago Diaz  será homenageado pela Assembleia

INDICAÇÃO PARA RECEBIMENTO DA MEDALHA MANOEL BECKMAN  AO PRESIDENTE DA OAB/MA FOI DO DEPUTADO ROBERTO COSTA

O pre si den te da OAB/MA, Thi a go
Di az, se rá ho me na ge a do pe la As sem- 
bleia Le gis la ti va do Ma ra nhão. O Con- 
se lhei ro Fe de ral elei to da Or dem dos
Ad vo ga dos do Bra sil, pa ra o tri ê nio
2022/2024, se des pe de du as ges tões à
fren te da Sec ci o nal Ma ra nhen se da
Or dem, mar ca dos por uma atu a ção
de mo crá ti ca, par ti ci pa ti va e de in ten- 
sa va lo ri za ção da ad vo ca cia ma ra- 
nhen se. A in di ca ção pa ra re ce bi men- 
to da me da lha foi do pre si den te do
de pu ta do Ro ber to Cos ta. A ho me na- 
gem acon te ce nes ta sex ta-fei ra, dia 03
de de zem bro, às 11h, a mai or hon ra ria
da As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra- 
nhão, a Me da lha Ma no el Beck man.

À fren te da Sec ci o nal Ma ra nhen se
da OAB, des de 2016, Thi a go Di az, se
des pe de de uma ges tão mar ca da por
avan ços e con quis tas pa ra a ad vo ca- 
cia e so ci e da de ma ra nhen se. “Não
nos fur ta mos ao bom com ba te. Quan- 
do pre ci so, fo mos du ros, pa ra que ne- 
nhum di rei to as se gu ra do à ad vo ca cia
fos se des res pei ta do, so bre tu do o di- 
rei to ple no do li vre exer cí cio da pro- 

fis são”, afir mou. Um tra ba lho que re- 
sul ta em mui tas con quis tas pa ra a
clas se que le vou a OAB/MA ser  Por to
e o Fa rol do pro fis si o nal em ad vo ca- 
cia. O Por to por que pro por ci o na a se- 
gu ran ça da ter ra fir me, e o Fa rol por- 
que in di ca o ca mi nho se gu ro.

Thi a go Di az, por meio de uma ges- 
tão aber ta, for ta le ceu a ad vo ca cia ma- 
ra nhen se em vá ri as fren tes: De fe sa
das Prer ro ga ti vas, va lo ri za ção da Jo- 
vem Ad vo ca cia, ati va par ti ci pa ção da
Mu lher Ad vo ga da, qua li fi ca ção pre- 
sen ci al em to do o Ma ra nhão, bem es- 
tar da ad vo ca cia e atu a ção da Or dem
por meio das mais de 90 co mis sões
atu an tes em prol dos di rei tos da clas- 
se de da so ci e da de. Ao fi na li zar sua
ges tão, em 31/12, Thi a go en tre ga uma
Or dem mais for te, apar ti dá ria e al ti va.

Thi a go Ro ber to Mo rais Di az, as su- 
miu a OAB/MA, aos 33 anos. É um ad- 
vo ga do mi li tan te, apai xo na do e de- 

fen sor da ad vo ca cia. Em 2015, foi es- 
co lhi do por um gru po de jo vens ad vo-
ga dos e ad vo ga das pa ra con cor rer as
elei ções da OAB/MA.

Em seu pri mei ro man da to, que foi
até 2018, pro mo veu uma ver da dei ra
re vo lu ção, por meio de uma ges tão
com par ti lha da (com o slo gan “A Ca sa
de To dos”), pau ta da na va lo ri za ção,
qua li fi ca ção, de fe sa das prer ro ga ti vas
e re pre sen ta ti vi da de na so ci e da de.

Em re co nhe ci men to a es se tra ba- 
lho, Thi a go Di az, foi re e lei to pa ra pre- 
si dir a OAB Ma ra nhão no tri ê nio
2019/2021. Em 2019, foi elei to pa ra
pre si dir o Con se lhão – Con se lho das
Pro fis sões Re gu la men ta das do Es ta do
do Ma ra nhão, pa ra o bi ê nio
2020/2021, in te gra a As so ci a ção Ma- 
ra nhen se de Ad vo ga dos e o Cen tro de
Es tu dos Cons ti tu ci o nais do Ma ra-
nhão. Ele é pós-gra du a do em Di rei to
Tri bu tá rio pe la Fun da ção Ge tú lio Var- 
gas. Tem tam bém, ex pe ri ên cia aca dê- 
mi ca por mi nis trar au las em Di rei to
Elei to ral.

1

2

3

Re de moi nho (1)

Re de moi nho (2)

Re de moi nho (3)

Elo gio do re la tor

Che gan ça de Zé Car los

Di nhei ra ma ocul ta
De ma no bra e ma no bra, o Con gres so vai fa zen do seus ma la ba- 

ris mos, usan do a lin gua gem so fis ti ca da dos có di gos de lei pa ra
con ti nu ar com o se gre do da gas tan ça do or ça men to in vi sí vel,
cha ma do de emen das do re la tor. Es se or ça men to pa ra le lo, que a
mi nis tra do STF, Ro sa We ber, ten ta abri-lo com to da trans pa rên cia
por ser di nhei ro pú bli co, per ma ne ce se cre to. Uma Pro pos ta de
Emen da Cons ti tui ção, cos tu ra da às pres sas, a qual ao in vés re ve- 
lar os par la men ta res be ne fi ciá ri os das emen das e o des ti no do di- 
nhei ro apli ca do em su as ba ses elei to rais, co mo pe diu Ro sa We ber,
fez foi le ga li zar o que pa re cia ile gal. A ma no bra da PEC ten ta con- 
ven cer o STF que tu do es tá le gal e trans pa ren te.

Ao con fron tar uma or dem do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, os
pre si den tes da Câ ma ra, Arthur Li ra, e do Se na do Ro dri go Pa che co
pa re cem ter se me ti do nu ma en cren ca. Já olhan do a pou ca dis- 
tân cia o ano elei to ral de 2022, o Con gres so pa riu um so ne to sem
ri ma, que po de aca bar em no vo ar re ga ço com os mi nis tros do STF.
O im bró glio se re su me no se guin te: os par la men ta res são can di- 
da tos a re no var o man da to em 2022, por is so eles ten tam es con der
quem re ce beu os R$ 3 bi lhões an tes da vo ta ção da PEC dos Pre ca- 
tó ri os. Se rá dei xa-los em si tu a ção ca la mi to sa pe ran te os elei to res,
cu ja mai o ria es ma ga do ra vi ve na pe nú ria da cri se.

Afi nal, o mon tan te é es pan to so: R$ 36 bi lhões em emen das, se- 
gun do a Re vis ta Ve ja ba se a da em da dos do pró prio Con gres so. É a
so ma de R$ 23 bi lhões de des pe sas en co ber tas nos úl ti mos 22 me- 
ses, com os R$ 13,6 bi lhões re ser va dos pa ra 2022, quan do os de- 
pu ta dos e se na do res mais pre ci sam de di nhei ro pa ra a cam pa- 
nha. Sem fa lar na bu fun fa de R$ 4 bi lhões do Fun do Elei to ral e R$
1,3 bi lhão do Fun do Par ti dá rio. A di nhei ra ma das emen das (R$ 36
bi lhões) é equi va len te a um ano de Bol sa Fa mí lia, pro gra ma ex tin- 
to e subs ti tuí do pe lo Au xí lio Bra sil, que vai so cor rer 13 mi lhões de
fa mí li as que so bre vi vem na ex tre ma po bre za no país, con for me
ma té ria do jor na lis ta Jo sé Ca sa do.

A or dem do STF é pa ra sus pen der o pa ga men to das emen das
do or ça men to se cre to de 2021, en quan to não co lo car trans pa rên- 
cia na gas tan ça. O Con gres so pe diu à cor te a anu la ção da or dem
de Ro sa Web ber, e apro vou um pro je to mu dan do no vas re gras,
mas téc ni cos e po lí ti cos di zem que elas não aten dem exi gên ci as
do STF. O par la men to não dei xa ex plí ci to que o no me do par la- 
men tar que pe diu as emen das de ve ser tor na do pú bli co. O pa re- 
cer pre vê que as so li ci ta ções po dem ser de “par la men ta res, agen- 
tes pú bli cos ou da so ci e da de ci vil”. Tra ta-se de um con tor ci o nis- 
mo de le tras pa ra man ter ocul tos os no mes de se na do res e de pu- 
ta dos que de man da ram os re cur sos – sem que o elei tor sai ba on de
e co mo fo ram apli ca dos.

Eli zi a ne Ga ma (Ci da da nia), evan gé li ca e lí der do Blo co In de- 
pen den te do Se na do, foi su ge ri da ao ex-juiz Sér gio Mo ro co mo
pos sí vel vi ce em sua cha pa ao Pla nal to. A re co men da ção foi fei ta
pe lo lí der do Ci da da nia na Câ ma ra, Alex Ma nen te.

O de pu ta do or ga ni zou um jan tar em Bra sí lia, com a ban ca da
do Ci da da nia, ten do Mo ro co mo con vi da do es pe ci al. Eli zi a ne Ga- 
ma não se fez pre sen te, mas seu no me foi su ge ri do e ela dis se, de- 
pois, ter fi ca do en vai de ci da. Já Sér gio Mo ro, mos trou-se aber to ao
diá lo go.

De pois da que le even to, Eli zi a ne e Mo ro já con ver sa ram. No
Ma ra nhão, ela apoia a can di da tu ra de We ver ton Ro cha (PDT),
mas é li ga da ao gru po de Flá vio Di no (PSB), que apoia Lu la da Sil- 
va e quer ver Sér gio Mo ro pe las cos tas.

 
 

Ca da vez mais pró xi mo do pre si den te Jair Bol so na ro, o
se na dor Ro ber to Ro cha foi o re la tor da Me di da Pro vi- 
só ria 1.061/2021, que ins ti tui o pro gra ma Au xí lio Bra- 

sil, subs ti tu to do Bol sa Fa mí lia. A in di ca ção foi do pre si- 
den te do Se na do, Ro dri go Pa che co (PSD-MG).

 
– No pró xi mo dia 10, o ex-go ver na dor de São Pau lo, Ge- 

ral do Alck min vai de fi nir seu des ti no po lí ti co, que não
se rá mes mo a con ti nui da de no PSDB. O PSB do go ver- 

na dor Flá vio Di no e de Car los Si quei ra es tá de por tas
es can ca ra das pa ra o pou so da re vo a da do tu ca no.

 
O PSB é o pon to de par ti da de re fe rên cia pa ra Ge ral do

Alck min, um dos fun da do res do PSDB, pe lo qual foi
elei to três ve zes go ver na dor de São Pau lo. O que vi rá

de pois é ne go ci a ção pa ra ele se tor nar vi ce na cha pa de
Luiz Iná cio Lu la da Sil va.

No twit ter, o se na dor Ro ber to Ro cha, re la tor do Au xí lio Bra sil,
dis se que o pro gra ma une o me lhor do Bol sa Fa mí lia com o me- 
lhor do au xí lio emer gen ci al. “É per ma nen te, a ser pre vis to na
Cons ti tui ção, e que já nas ce com va lo res mais ge ne ro sos do que o
seu an te ces sor”, ano tou.

Ao pos tar uma fo to com o de pu ta do fe de ral Zé Car los (PT),
Car los Bran dão es cre veu na le gen da que “o pa po po lí ti co ro lou
sol to”. E ajun tou: “Ca mi nhar com quem tra ba lha pe lo nos so es ta- 
do é va li o so”. Em ou tra fo to, apa re ce com o ex-pre fei to de São Ma- 
teus, Mil ti nho Ara gão (PSB).

São Luís, sexta-feira, 3 de dezembro de 2021
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LOU RI VAL SE RE JO
De sem bar ga dor

MO ZART NE VES RA MOS
Pro fes sor emé ri to da UF PE e ti tu lar da
Cá te dra Sér gio Hen ri que Fer rei ra da
USP de Ri bei rão Pre to

O livreiro surfista

A ima gem de um li vrei ro sem pre
vem as so ci a da à fi gu ra de um se nhor
ido so, pau sa do, que sa be tu do so bre
os li vros que es tão à ven da em sua li- 
vra ria. É uma fi gu ra em ex tin ção. A
mai o ria dos jo vens que aten dem nas
li vra ri as qua se não sa bem in for mar
na da, a pon to de o fre guês che gar pro- 
cu ran do pe lo li vro Raí zes do Bra sil, de
Sér gio Bu ar que de Ho lan da, e eles le- 
va rem vo cê pa ra a es tan te de bo tâ ni- 
ca. Co nhe ço um li vrei ro, aqui em São
Luís, que, em bo ra te nha os ca be los
bran cos, com mais de 60 anos, ain da
tem o vi gor de jo vem ca paz de ain da
trans for mar-se num sur fis ta, sem pre
que te nha opor tu ni da de.

A li vra ria de Éri co fi ca nu ma rua
bem dis cre ta, que de sem bo ca na rua
do Ale crim. É a Li te rar te, aco mo da da
num imó vel que, até pou cas dé ca das,
era uma ca sa re si den ci al com uma
por ta e du as ja ne las. É a li vra ria mais
su ja que já vi, a par tir da en tra da. E o
li vrei ro es tá sem pre à von ta de, de ber- 
mu da e uma ca mi se ta ca va da. O lu gar
é mal ilu mi na do e mal cui da do. Por
vá ri as ve zes, já cha mei a aten ção de le
so bre aque la su jei ra. Ele pro me te lim- 
par, mas pas so mui to tem po sem ir lá
e, quan do vol to, es tá tu do igual.

Mas eu não es ta ria ocu pan do es te
es pa ço se tan to a li vra ria co mo o li- 
vrei ro não ti ves sem al go de es pe ci al.
Se ria mui to es tra nho pre o cu par-me
com es ses pe que nos de ta lhes.

Por ci ma des ses as pec tos ne ga ti vos
que ex pus, ele vam-se as qua li da des
que o fre guês en con tra rá na que le am- 
bi en te: o es to que se le ci o na do de li- 
vros e o li vrei ro. Do mes mo mo do co- 
mo ele sur fa nas on das, ele sur fa nos
li vros. Ou so di zer que é o li vrei ro mais
com pe ten te de São Luís. Ele sa be fa lar
de ca da li vro que o fre guês pro cu ra, de
ca da au tor e o por que trou xe aque la
obra pa ra su as es tan tes.

Afi nal, quem é o li vrei ro Éri co Vaz
Cos ta? Ele é fi lho de Val di mir Cos ta,
do no da an ti ga Li vra ria J.C., que fun- 
ci o na va na Rua Jo a quim Tá vo ra. Des- 
de seu avô, a fa mí lia vem ex plo ran do
es se ra mo de co mér cio. Es pon ta ne a- 
men te ele es co lheu pre ser var a tra di- 
ção co mer ci al da fa mí lia. Não é ri co,
mas vi ve a ri que za de ser fe liz na op- 
ção que es co lheu pa ra tra ba lhar. Éri co
tem uma cul tu ra in ve já vel, que abran- 
ge vá ri os ân gu los, in clu si ve a mú si ca e
as ar tes em ge ral. Sua for ma ção su pe- 
ri or é em Eco no mia.

E a li vra ria, o que ofe re ce ao fre- 
guês? Os li vros mais se le ci o na dos
pos sí veis, tan to os es sen ci al men te li- 
te rá ri os co mo os téc ni cos. O acer vo da

Li te rar te abran ge fi lo so fia, so ci o lo gia,
li te ra tu ra, ar tes, me di ci na, his tó ria
etc. O ex pe di en te que Éri co usa pa ra
ad qui rir li vros é inu si ta do. Ele não se
pre o cu pa com os li vros da on da; pro- 
cu ra os que ele con si de ra in dis pen sá- 
veis pa ra a lei tu ra de um alu no ou pro- 
fes sor uni ver si tá rio. 

Ali tem os clás si cos e os teó ri cos ne- 
ces sá ri os à gra de de um mes tra do ou
dou to ra do. Li vros da Edusp, da UNB,
da UFMG ou ou tras uni ver si da- 
des.Ra ra men te se en con tra ali um
best sel ler. Pa ra ele o que con ta é a
ma té ria do li vro ou a com pe tên cia do
au tor. Pes qui sa na in ter net os lan ça- 
men tos e quan do des co bre al gum que
con si de ra es sen ci al, tra ta de ad qui ri-
lo pa ra seu acer vo.

Não é mes mo cu ri o sa es sa li vra ria?
Su ja na en tra da, mal tra ta da na ilu mi- 
na ção, mas ri ca em con teú do. Di ri gi- 
da por um sur fis ta re a li za do com o ne-
gó cio que es co lheu pa ra vi ver a pon to
de não se pre o cu par com lu cros exa- 
ge ra dos, em bo ra os pre ços es te jam
per ma nen te men te atu a li za dos. Afi- 
nal, ele é eco no mis ta.

Por to dos es ses de ta lhes, ca ro lei- 
tor, va le a pe na con fe rir a ex pe ri ên cia
de vi si tar a li vra ria do Éri co. Não se
im pres si o ne com a en tra da, pro cu re
que vo cê acha rá um li vro in dis pen sá- 
vel pa ra seu gos to.

Atratividade de jovens ao magistério

No Bra sil, ser pro fes sor não é ob je to
de de se jo. Is so é mui to gra ve. Os pró- 
xi mos go ver nan tes pre ci sam in cluir
is so na agen da. Em ou tras pa la vras,
em su as pro pos tas pa ra o no vo Bra sil,
pre ci sam in di car de que for ma pre- 
ten dem atrair jo vens pa ra o ma gis té- 
rio. Sem bons pro fes so res, o Bra sil não
te rá fu tu ro. To das as pes qui sas mos- 
tram que, en tre os fa to res que mais
im pac tam o apren di za do do alu no, a
qua li da de do pro fes sor é o mais im- 
por tan te. O bai xo apren di za do es co- 
lar e a ele va da ta xa de de si gual da de
edu ca ci o nal, que se acen tu a ram dras- 
ti ca men te com a pan de mia, cons ti tu- 
em o de sa fio mais re le van te a en fren- 
tar. Por is so, não há tem po a per der.

An tes da pan de mia, o ce ná rio era
dra má ti co. De ca da 100 alu nos que
con cluíam o en si no mé dio, ape nas 10
apren di am o que se ria es pe ra do em
ma te má ti ca. No que se re fe ria aos
cur sos de li cen ci a tu ra, re la ti vos à for- 
ma ção de pro fes so res, mais da me ta- 
de dos que co me ça vam de sis ti am an- 
tes da con clu são.

 Por exem plo, de ca da 100 que in- 
gres sa vam no cur so de li cen ci a tu ra
em fí si ca, 71 de sis ti am, con for me da- 
dos do Ins ti tu to Na ci o nal de Es tu dos e
Pes qui sas Edu ca ci o nais Aní sio Tei xei- 
ra (Inep), que acom pa nha ram os in- 
gres san tes de 2010 até 2016, quan do,
na prá ti ca, de ve ri am tê-lo con cluí do.
O qua dro é mui to si mi lar ao das de- 
mais li cen ci a tu ras.

O apren di za do es co lar, no en si no

mé dio, es tá, li te ral men te, es tag na do
des de o iní cio das pri mei ras ava li a- 
ções, ain da na dé ca da de 1990. E es- 
tag na ção, em edu ca ção, sig ni fi ca re- 
tro ces so. 

A eva são dos cur sos de li cen ci a tu ra
sem pre foi ele va da, e mui to pou co foi
fei to, em ter mos de me di das efe ti vas,
pa ra re ver ter es se qua dro. Só que ago- 
ra não dá mais pa ra es pe rar: ou en- 
fren ta mos o de sa fio da atra ti vi da de,
ou va mos su cum bir. Os paí ses de me- 
lhor de sem pe nho econô mi co mun di- 
al con si de ram a edu ca ção co mo o no- 
vo no me do de sen vol vi men to.

Ci to ago ra du as me di das pa ra re- 
ver ter es se qua dro, que ti ve o pri vi lé- 
gio de com par ti lhar com o pre si den te
do Se na do, Ro dri go Pa che co. O Fun do
de Fi nan ci a men to Es tu dan til (Fi es),
por exem plo, po de ria ser for te men te
apli ca do pa ra alu nos de cur sos de li- 
cen ci a tu ra de cur rí cu los ino va do res,
que pro cu ram ali nhar a te o ria com a
prá ti ca, tra ba lham com me to do lo gi as
ati vas e cri a ti vas e de sen vol vam no vas
ha bi li da des e com pe tên ci as que vão
além dos as pec tos me ra men te cog ni- 
ti vos, ou se ja, for man do o fu tu ro pro- 
fes sor no con tex to de uma edu ca ção
in te gral, em con so nân cia com a Ba se
Na ci o nal Co mum Cur ri cu lar (BNCC).
Em de cor rên cia da bai xa de man da
por es ses cur sos, as bo as ins ti tui ções
de en si no su pe ri or es tão de sis tin do
de ofe re cê-los; os que per sis tem con- 
cor rem com a ofer ta de cur sos de bai- 
xo im pac to de mu dan ça e de qua li da- 
de, com men sa li da des in fe ri o res a R$
100.

Ou tra me di da im por tan te po de ria
ser a cri a ção de um Fun do de Ma nu- 

ten ção e De sen vol vi men to da Edu ca- 
ção Bá si ca e de Va lo ri za ção dos Pro fis- 
si o nais da Edu ca ção (Fun deb) es pe cí- 
fi co pa ra a car rei ra do ma gis té rio, se- 
guin do a cul tu ra da co la bo ra ção en tre
as uni da des fe de ra ti vas vi gen tes no
Fun deb em cur so, que tem ti do um
pa pel cen tral no en fren ta men to da
ques tão do sa lá rio do do cen te. 

Da dos da Pes qui sa Na ci o nal por
Amos tra de Do mi cí li os (Pnad/IB GE)
mos tram que, no iní cio da car rei ra, a
di fe ren ça en tre o sa lá rio de um pro- 
fes sor e o de ou tros pro fis si o nais com
a mes ma ti tu la ção é de 11% a me nos,
mas, no meio do per cur so pro fis si o-
nal, es sa di fe ren ça so be pa ra além dos
40%. Sem um pla no de car rei ra vin cu- 
la do ao de sen vol vi men to pro fis si o- 
nal, os jo vens não se sen tem atraí dos
pe lo ma gis té rio.

Quan to cus ta is so? Es sa é a pri mei- 
ra per gun ta que nos vem à men te.
Mas, co mo diz De rek Bok, ex-pre si- 
den te da Uni ver si da de Har vard, se vo- 
cê acha a edu ca ção ca ra, ex pe ri men te
a ig no rân cia. O Bra sil pre ci sa con ti nu-
ar a am pli ar os in ves ti men tos em edu- 
ca ção, mas pre ci sa tam bém que a
apli ca ção des ses re cur sos se ja acom- 
pa nha da de uma ges tão mais efi ci en-
te, pa ra que eles re sul tem em apren di- 
za gem.

 Al gu mas ve zes, há uma per da sig-
ni fi ca ti va, não só pe lo mau uso con tá- 
bil des ses re cur sos, mas tam bém por
não te rem a efi cá cia es pe ra da. Anu al-
men te, ve ri fi ca-se que 500 mil jo vens
de sis tem do en si no mé dio, o que pro- 
vo ca uma per da de mais de R$ 3 bi- 
lhões, e is so só no cam po edu ca ci o-
nal. O cus to so ci al é mui to mai or.

CLAU DIO SA LES, ALE XAN DRE UH LIG E EDU AR DO
MÜLLER MON TEI RO
In te gran tes do Ins ti tu to Acen de Bra sil (www.acen de bra -
sil.com.br)

ESG tam bém é
agen da de go ver no

Di fí cil ima gi nar al guém que ain da não te nha ou vi do
fa lar dos prin cí pi os ESG (si gla em in glês pa ra “Am bi en- 
tal, So ci al e Go ver nan ça”), mes mo por que no úl ti mo
ano hou ve uma ex plo são do te ma em to dos os mei os.
Se gun do o Pac to Glo bal, em 2020, o te ma ESG foi ci ta do
qua se se te ve zes mais do que em 2019 nas re des so ci ais
bra si lei ras. O cu ri o so é que, ape sar do des ta que que tem
re ce bi do, a agen da ESG é tão an ti ga quan to a hu ma ni- 
da de, ape sar de en trar e sair de evi dên cia com ou tros
no mes.

Em al guns mo men tos o te ma am bi en tal foi o prin ci- 
pal mo ti vo de pre o cu pa ção, co mo, por exem plo, no sé- 
cu lo 17, du ran te o pe río do de ex ces so de ex tra ção de
ma dei ra no Bra sil. Em ou tro mo men to, a prin ci pal pre o- 
cu pa ção foi com a di men são so ci al, no iní cio do sé cu lo
20, quan do a Or ga ni za ção In ter na ci o nal do Tra ba lho
(OIT) foi cri a da e es ta be le ceu nor mas in ter na ci o nais
que de fi ni am des de a ida de mí ni ma pa ra tra ba lhar até a
li mi ta ção de ho ras tra ba lha das.

Mais re cen te men te, mas bei ran do 30 anos, em 1992,
fo ram pu bli ca dos, a pe di do da Bol sa de Va lo res de Lon- 
dres, um con jun to de prin cí pi os que per mi ti ri am que
aci o nis tas de uma em pre sa acom pa nhas sem sua ges tão
e de sem pe nho, o que po de ser con si de ra do co mo o iní- 
cio do que fi cou co nhe ci do co mo Go ver nan ça Cor po ra- 
ti va.

Ou se ja, ESG não é agen da no va, mas pas sou a ser vis- 
ta co mo uma agen da mais con so li da da e for ma li za da.
Um mar co nes se sen ti do foi a pu bli ca ção pe la Or ga ni za- 
ção das Na ções Uni das (ONU), em 2004, do do cu men to
“Who Ca res Wins”, quan do o ter mo ESG foi cu nha do pa- 
ra ex pres sar o con jun to de pre o cu pa ções am bi en tais,
so ci ais e de go ver nan ça que têm im pac to ma te ri al nos
in ves ti men tos. O te ma pa re ce ter si do as si mi la do mais
ra pi da men te em ou tros paí ses. A As so ci a ção Bra si lei ra
de Pri va te Equity (Abv cap), em es tu do de 2020, mos tra
que me nos de 15% das em pre sas bra si lei ras en ten de- 
ram a re le vân cia do as sun to e ade ri ram às bo as prá ti cas
nos três ei xos. Na Eu ro pa e na Oce a nia es te ín di ce che ga
a 50%.

O “dis cur so ESG” tem si do mui to con cen tra do em
mu dan ças cli má ti cas, te ma que po de ser o prin ci pal
pro ble ma dos paí ses de sen vol vi dos, es pe ci al men te pa ra
re du zir as emis sões de GE Es (ga ses de efei to es tu fa) pro- 
ve ni en tes da quei ma de com bus tí veis fós seis pa ra ge rar
ener gia elé tri ca. En tre tan to, a re a li da de bra si lei ra é mui- 
to di fe ren te. Nos so se tor elé tri co res pon de ape nas por
cer ca de 3% das emis sões de GE Es na ci o nais, en quan to
a mé dia glo bal é de 32%.

Di an te do qua dro aci ma, e olhan do pa ra os Ob je ti vos
de De sen vol vi men to Sus ten tá vel (ODSs) pro pos tos pe- 
las Na ções Uni das pa ra aca bar com a po bre za, pro te ger
o meio am bi en te e ga ran tir que as pes so as, em to dos os
lu ga res, pos sam des fru tar de paz e de pros pe ri da de,
qual de ve ser o pa pel do go ver no bra si lei ro na pro mo- 
ção equi li bra da (en tre as três di men sões) e prag má ti ca
(vol ta da a ações e re sul ta dos) da agen da ESG?

Se rá que a di men são so ci al não me re ce mais aten ção
no Bra sil em com pa ra ção com ou tros paí ses? Na di men- 
são am bi en tal, o des ma ta men to e o im pac to de nos sa
ma triz de trans por te nas emis sões de ga ses de efei to es- 
tu fa não de ve ri am ser pri o ri za dos? Na di men são de go- 
ver nan ça, a re gu la ção não de ve ria ini bir a ocu pa ção por
gru pos de in te res se na for mu la ção de po lí ti cas pú bli cas
que de ve ri am ser pau ta das pe la téc ni ca, e não pe la pres- 
são ba se a da em de so nes ti da de in te lec tu al sem li mi tes?

No Bra sil, os te mas ma te ri ais que in flu en ci am subs- 
tan ci al men te as ava li a ções e de ci sões atre la das a ESG
não são os mes mos que os dos paí ses de sen vol vi dos.
Por tan to, ca be uma ava li a ção que con si de re nos sas par- 
ti cu la ri da des. Se o go ver no bra si lei ro qui ser as su mir a li- 
de ran ça co or de na da da pau ta ESG, se rá ne ces sá rio um
di ag nós ti co re a lis ta que, por sua vez, pos si bi li ta rá tra çar
um pla no com me tas e ações es pe ci fi cas pa ra ob ter mos
re sul ta dos prag má ti cos nos três ei xos: am bi en tal, so ci al
e de go ver nan ça. So men te as sim se rá ven ci da a atu al la- 
cu na en tre re tó ri ca e ação na agen da ESG bra si lei ra.

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

ACORDO ENTRE MÉXICO E EUA

Programa de imigração
de Trump será retomado

M
é xi co e Es ta dos Uni dos 
con cor da ram em re a ti var 
par ci al men te um pro gra- 
ma do go ver no de Do nald 

Trump por meio do qual os mi gran tes 
de vem es pe rar em ter ri tó rio me xi ca- 
no pe la res pos ta aos seus pe di dos de 
asi lo no país vi zi nho, in for mou a 
chan ce la ria nes ta quin ta-fei ra (2).

“O Mé xi co de ci diu que, por ra zões 
hu ma ni tá ri as e tem po ra ri a men te, 
não de vol ve rá a seus paí ses de ori gem 
cer tos mi gran tes que têm uma au di- 
ên cia pa ra com pa re cer pe ran te um 
juiz de imi gra ção nos Es ta dos Uni dos 
pa ra so li ci tar asi lo”, dis se o mi nis té rio 
em um co mu ni ca do.

“Stay in Me xi co” se rá res tau ra do 
após ne go ci a ções com os Es ta dos 
Uni dos, on de a jus ti ça or de nou a 
reim ple men ta ção da po lí ti ca de imi- 
gra ção de Trump, que de vol via os mi- 
gran tes ao ter ri tó rio me xi ca no, um re- 
vés pa ra o pre si den te de mo cra ta Joe 
Bi den, que en cer rou es sa prá ti ca 
quan do as su miu o car go em ja nei ro.

Nos Es ta dos Uni dos, o De par ta- 
men to de Se gu ran ça Na ci o nal in for- 
mou que, as sim que o Mé xi co re a ti var 
seu pro gra ma de re ce bi men to de mi- 
gran tes, fa rá al gu mas al te ra ções em 
seus pro to co los de pro te ção de mi- 
gran tes (MPP) pa ra agi li zar o pro ces so 
e res pon der às pre o cu pa ções do Mé- 
xi co.

Um dos prin ci pais com pro mis sos 
dos Es ta dos Uni dos é que os pro ces- 
sos de pe di do de asi lo se jam “con cluí- 
dos em seis me ses” a par tir do mo- 
men to em que o re que ren te é de vol vi-

“STAY IN MEXICO” SERÁ RESTAURADO APÓS NEGOCIAÇÕES COM OS ESTADOS UNIDOS

do ao Mé xi co e pa ra agi li zar a co mu- 
ni ca ção e in for ma ção pres ta da aos 
mi gran tes.

Na fron tei ra há mi gran tes que ti ve- 
ram que es pe rar mais de um ano por 
su as au di ên ci as e a par tir de mar ço de 
2020, de vi do à pan de mia da co vid-19, 
o pro ces so foi adi a do ain da mais.

Os Es ta dos Uni dos pro me te ram 
que to dos os ins cri tos no MPP se rão 
va ci na dos. O Mé xi co, que du ran te 
anos se re cu sou a re ce ber mi gran tes 
de vol ta, acei tou as po lí ti cas de Trump 

após a che ga da de An drés Ma nu el Ló-
pez Obra dor à pre si dên cia, em de-
zem bro de 2018.

Com a as cen são de Bi den à Ca sa 
Bran ca, foi re a ti va da a en tra da de mi- 
gran tes, em sua mai o ria cen tro-ame-
ri ca nos, no Mé xi co com o so nho de 
po der ir pa ra os Es ta dos Uni dos.

Mais de 190.000 mi gran tes fo ram 
de tec ta dos pe las au to ri da des me xi ca- 
nas en tre ja nei ro e se tem bro, três ve- 
zes mais do que em 2020. Cer ca de 
74.300 fo ram de por ta dos.

NOVA YORK

Sede da ONU é isolada após ameaça de homem armado 

A SEDE DA ONU ESTÁ FECHADA, COM ATIVIDADES POLICIAIS EM FRENTE AO LOCAL, CONFIRMOU O PORTA-VOZ DA ORGANIZAÇÃO

A se de das Na ções Uni das em No va
York es ta va iso la da por po li ci ais nes ta
quin ta-fei ra (2) no fi nal da ma nhã de- 
vi do à pre sen ça de um ho mem ar ma- 
do no por tão, in for ma ram res pon sá- 
veis da or ga ni za ção.

“A Po lí cia de No va York con ti nua
ne go ci an do com o in di ví duo ar ma do
com uma es co pe ta” na 1ª Ave ni da,
que es ta va fe cha da ao trá fe go, in for- 
mou o ser vi ço de se gu ran ça da or ga- 
ni za ção por e-mail.

De acor do com ima gens

das re des so ci ais, um

ho mem po de ser vis to

per to de uma mar qui se

de um pon to de ôni bus,

ves ti do com uma

ja que ta ver me lha e

ca be los bran cos,

ca mi nhan do

ner vo sa men te pe la

cal ça da.

“A área es tá iso la da pe la po lí cia e
nem mes mo o pes so al da ONU cor re
pe ri go”, acres cen ta a men sa gem do

ser vi ço de se gu ran ça.
Uma das en tra das do com ple xo da

ONU, lo ca li za da na 46th Stre et, lon ge
de on de o ati ra dor se en con tra, es tá
aber ta.

Pou co an tes, um res pon sá vel que
pe diu ano ni ma to, ha via in for ma do
que “um ho mem com um fu zil ame a-
ça se ma tar” em uma das en tra das do
pré dio.

A po lí cia, por sua vez, acon se lhou,
em uma men sa gem em sua con ta do
Twit ter, os tran seun tes co mo mo to ris- 
tas a “evi tar” a área e usar ou tras ru as,
ape sar de não ha ver atu al men te “ne- 
nhu ma ame a ça”.

O fe cha men to da se de não ge rou
ne nhu ma per tur ba ção den tro do edi-
fí cio, on de o Con se lho de Se gu ran ça
deu con ti nui da de a uma reu nião so-
bre o Ira que.

VARIANTE DA COVID

Brasil tem cinco casos
confirmados da Ômicron 

HÁ OUTROS 8 CASOS SOB INVESTIGAÇÃO,SEGUNDO MINISTÉRIO

O Mi nis té rio da Saú de con fir mou nes ta quin ta-fei ra
(2) cin co ca sos da va ri an te Ômi cron no Bra sil – três em
São Pau lo e dois no Dis tri to Fe de ral.

São qua tro ho mens e uma mu lher,

to dos va ci na dos con tra a co vid-19.

Eles es tão iso la dos e pe lo me nos

um apre sen ta sin to mas le ves. A

mai o ria es tá as sin to má ti ca.

De acor do com a pas ta, há ain da oi to ca sos da va ri an- 
te em in ves ti ga ção no país, sen do um em Mi nas Ge rais,
um no Rio de Ja nei ro e seis no Dis tri to Fe de ral.

“Ho je, te mos uma si tu a ção sa ni tá ria bem mais equi li- 
bra da, mas li da mos com a im pre vi si bi li da de bi o ló gi ca
des se ví rus, que so fre mu ta ções. A vi gi lân cia em saú de
es tá aten ta e atu an te pra que es sas va ri an tes se jam iden- 
ti fi ca das e pra que se ava lie o po ten ci al des sa va ri an te
com pli car o ce ná rio pan dê mi co”, dis se o mi nis tro da
Saú de, Mar ce lo Quei ro ga.

FOCO NA MIGRAÇÃO

Papa chega em Chipre
para diálogo entre igrejas

A VIAGEM DE CINCO DIAS TAMBÉM INCLUIRÁ A GRÉCIA

O pa pa Fran cis co che gou nes ta quin ta-fei ra (2) em
Chi pre, pri mei ra pa ra da de uma vi a gem de cin co di as
que tam bém in clui rá a Gré cia, paí ses nos quais de fen- 
de rá o aco lhi men to hu ma ni tá rio dos mi gran tes e o diá- 
lo go en tre as di fe ren tes igre jas.

Es ta é a se gun da vi si ta de um pa pa ao país, uma ilha
ha bi ta da prin ci pal men te por cris tãos or to do xos, de pois
da fei ta por Ben to XVI em 2010.

O avião do pon tí fi ce ar gen ti no, de 84 anos, pou sou às
14h52 no ho rá rio lo cal (09h52, no ho rá rio de Bra sí lia) no
ae ro por to de Lar na ca, no sul de Chi pre. Du ran te a vi a- 
gem, um dos jor na lis tas que o acom pa nha va en tre gou-
lhe pe da ços emol du ra dos de te ci do das ten das uti li za- 
das pe los mi gran tes em Ca lais (nor te da Fran ça), on de
mui tos es pe ram pa ra cru zar o Ca nal da Man cha e che- 
gar ao Rei no Uni do. “É ter rí vel”, res pon deu o pon tí fi ce,
vi si vel men te co mo vi do.

Em sua che ga da, as au to ri da des de ram as bo as-vin- 
das ao Pa pa Fran cis co com uma ban da e o ta pe te ver me- 
lho es ten di do sob um sol es cal dan te. “Bem-vin do ao
Chi pre” e “nós te ama mos, Pa pa Fran cis co”, can tou um
gru po de cri an ças, uma de las car re gan do uma ban dei ra
li ba ne sa. “Re zem pe lo Lí ba no”, gri ta vam.

O pon tí fi ce di ri giu-se em se gui da à ca te dral ma ro ni ta
de Nos sa Se nho ra da Gra ça, em Ni có sia, on de se en con- 
trou com o pa tri ar ca des ta igre ja ca tó li ca ori en tal – que
re pre sen ta me nos de 1% da po pu la ção ci pri o ta, mas es- 
tá pre sen te na Sí ria e no Lí ba no -, o car de al Bé cha ra Rai.

Fran cis co fa rá dois dis cur sos em Ni có sia, di vi di da
des de 1974 en tre a Re pú bli ca de Chi pre, mem bro da
União Eu ro peia, e a au to pro cla ma da Re pú bli ca Tur ca
do Nor te de Chi pre (TRNC), re co nhe ci da ape nas pe la
Tur quia. “Com a sua aju da, as coi sas po dem acon te cer, é
nos sa es pe ran ça”, dis se Mon cia Des po ti, uma ma ro ni ta
de 55 anos que es pe ra va a che ga da do pa pa.

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

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


São Luís, sexta-feira, 03 de dezembro de 2021

6GERAL

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.

São Luís/MA, 30 de novembro de 2021

LARISSA ARAGÃO CHAVES CAVALCANTE

Presidente da CSLIC/SEAP

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

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

09:00h10/12/2021
��������������������� 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

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

09:00h15/12/2021
��������������������� 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

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

09:00h17/12/2021
��������������������� DETRAN

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.  Esclare-
cimentos adicionais no mesmo endereço. Anajatuba - MA, em 01 de dezembro de 2021. LUIS FERNANDO 
COSTA ARAGÃO. Secretário Municipal de Saúde. Decreto nº006/2021

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 departamentodecompras-
pma@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 en-
trega 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 .

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. PRO-
CESSO 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 mo-
dalidade 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-T-
CE), 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.

                        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 
(identifi cação 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.

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

AVISO DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA

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 LICENÇA

COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE LANÇAMENTO 
DE ALCÂNTARA

MINISTÉRIO DA 
DEFESA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021. A Prefeitura 
Municipal de Icatu/MA, através da Comissão Permanente de Licitação torna pú-
blico 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 Me-
nor 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 acessó-
rios, para atender as necessidades do Município de Icatu - MA. ABERTURA: 17 de 
dezembro de 2021, às 08h00min, através da plataforma: https://licitar.digital/#ho-
me, demais informações no e-mail cplicatulicitacao@gmail.com. Icatu/MA, 30 de 
novembro de 2021.  Denilson Odilon Fonsêca, Pregoeiro.

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  

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

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

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS

CNPJ Nº 06.933.519/0001-09

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2021.

REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público aos interessados 
que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 002/2013, Decreto Municipal nº 20 02 001/2017, Decreto 
Municipal n° 021/2020, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, Lei Complementar 
n° 155/2016, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais 
legislações pertinentes, fará realizar no dia 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.

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.

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 obje-
to: 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 con-
dições, 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 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. 

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, 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. 

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITORÓ - MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021-SRP - O Município de Peritoró - MA, tor-
na 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 LICITA-
PERITORO – 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://licitape-
ritoro.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 Se-
nador 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

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.

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.

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

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

AVISO DE ABERTURA

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

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

Pi nhei ro

Cu ru ru pu

Al cân ta ra

Es tru tu ra

Se le ção dos em pre en de do res

Ado te um ca sa rão

MAIS INVESTIMENTOS

Dino entrega novas obras
e serviços na Baixada

E
m agen da na re gião da Bai xa- 
da Ma ra nhen se, o go ver na dor
Flá vio Di no es te ve nas ci da- 
des de Pe nal va, Pi nhei ro, Cu- 

ru ru pu e Al cân ta ra, en tre gan do e
anun ci an do obras em di ver sas áre as.
A pro gra ma ção, nes ta quin ta-fei ra (2),
in cluiu inau gu ra ção de um Res tau- 
ran te Po pu lar, de uma bi bli o te ca Fa rol
do Sa ber, pa vi men ta ção de vi as com
as fal to e blo que tes, anún cio da Ta ri fa
So ci al no trans por te co le ti vo, além da
en tre ga de kits es por ti vos e ali men tos
do Co mi da na Me sa.

Em Pe nal va, o go ver na dor inau gu- 
rou a Bi bli o te ca Pa dre Jo sé Bráu lio
Sou sa Ayres, que in te gra a re de Fa rol
do Sa ber. “Es ta mos fe li zes com es sa
vi si ta e te mos vá ri as ações con cre ti za- 
das na ci da de. Es ta mos en tre gan do
di ver sas e uma de las é a bi bli o te ca,
que ho me na geia um fi lho da ci da de, o
pa dre Bráu lio Nas ci men to, e te re mos

mais obras. Te mos uma for te par ce ria
com a Pre fei tu ra Mu ni ci pal”, fri sou o
go ver na dor Flá vio Di no.

O se cre tá rio de Es ta do da Edu ca ção
(Se duc), Fe li pe Ca ma rão en fa ti zou o
pa co te de obras edu ca ci o nais en tre- 
gues no Ma ra nhão. “Mais uma ação
do Es co la Dig na e um so nho da ci da de
con cre ti za do com es sa es co la de en si- 
no mé dio e ago ra, a bi bli o te ca pú bli- 
ca, que é a cen té si ma da re de Fa rol do
Sa ber. É o Go ver no Flá vio Di no com
fo co na edu ca ção e es se é o ca mi nho
pa ra o de sen vol vi men to”, pon tu ou.

O go ver na dor en tre gou ain da ru as
pa vi men ta das com as fal to, as si nou
acor do pa ra do a ção de blo cos de con- 
cre to e en tre gas do Pro gra ma de Com- 
pras da Agri cul tu ra Fa mi li ar (Pro caf).

A inau gu ra ção do Cen tro de En si no
Lu ci lia Mo rei ra – Ane xo Pa cas mar cou
a agen da de go ver no, no bair ro Pa cas,
em Pi nhei ro. “Nos úl ti mos três me ses,
es ti ve mos três ve zes aqui na ci da de,
sem pre tra zen do con quis tas e re a li- 
zan do inau gu ra ções de no vas obras.
Ago ra, en tre ga mos a es co la, que foi
re cons truí da e ser vi rá à ju ven tu de de
Pa cas e re gião vi zi nha, que te rão aces- 
so a uma edu ca ção de qua li da de. Es- 
ta mos to dos mui to fe li zes com es sa
en tre ga e que a co mu ni da de es co lar
usu frua. O Pro gra ma Es co la Dig na é
uma re fe rên cia na ci o nal e con ti nua
fir me, com en tre gas to dos os di as”,
des ta cou o go ver na dor. Di no in for- 
mou que ou tras obras edu ca ci o nais
se rão inau gu ra das no mu ni cí pio, até
o mês de mar ço de 2022.

Em Cu ru ru pu, Flá vio Di no inau gu- 
rou mais um Res tau ran te Po pu lar, so- 

man do 62 uni da des no Ma ra nhão.
“Cons truí mos a mai or re de de se gu- 
ran ça ali men tar e nu tri ci o nal do país,
no âm bi to do pro gra ma Co mi da na
Me sa. Eram ape nas seis res tau ran tes
po pu la res e con cen tra dos na ca pi tal.
Des cen tra li za mos es ses equi pa men-
tos e ho je, al can çam to das as re giões
do Ma ra nhão. São vá ri as ações do Go-
ver no, em áre as co mo in fra es tru tu ra,
so ci al, edu ca ci o nal e te nho cer te za
que es se res tau ran te se rá um gran de
be ne fí cio no com ba te às de si gual da- 
des e pe la ga ran tia de di rei tos a es ta
po pu la ção”, ava li ou Flá vio Di no.

Na oca sião, as si nou ain da acor do
pa ra do a ção de blo que tes, que vão
me lho rar vi as da ci da de e en tre gou
kits es por ti vos, ces tas bá si cas do Pro-
gra ma Co mi da na Me sa e es cri tu ras
do Cré di to Fun diá rio.

Na his tó ri ca ci da de de Al cân ta ra, o
go ver na dor en cer rou a agen da no in- 
te ri or do Ma ra nhão, en tre gan do ces- 
tas bá si cas do Co mi da na Me sa, kits
es por ti vos, mo to res pa ra ca noa em
co mu ni da des qui lom bo las e do Pro-
caf Ge ral. Di no inau gu rou a no va se de
do Cen tro de Re fe rên cia e As sis tên cia
So ci al (CRAS) e as si na acor do pa ra
do a ção de blo cos in ter tra va dos de
con cre to.

A po pu la ção de Al cân ta ra foi con- 
tem pla da com de cre to que ins ti tui a
Ta ri fa So ci al no sis te ma de trans por te
pú bli co aqua viá rio, que se re fe re à tra- 
ves sia do Ter mi nal da Praia Gran de
(São Luís) ao Ter mi nal de Al cân ta ra
(Al cân ta ra). Em ou tro de cre to, o go- 
ver na dor ofi ci a li zou Al cân ta ra co mo
‘Ci da de Mu seu a Céu Aber to’ do Ma- 
ra nhão. As en tre gas fo ram na Pra ça do
Ga lo, bair ro Ca ra ve las.

CENTRO DE SÃO LUÍS

Obras no Shopping Rua Grande avançam
As obras no Shop ping Rua Gran de,

pri mei ro shop ping cul tu ral do Ma ra- 
nhão, con ti nu am a to do va por. O em- 
pre en di men to, que in te gra o “Ado te
um Ca sa rão”, pro gra ma do Go ver no
do Es ta do, por meio da Se cre ta ria Es- 
ta do das Ci da des e De sen vol vi men to
Ur ba no, de ve ser en tre gue no pri mei- 
ro se mes tre de 2022.

“É um pre sen te do go ver na dor Flá- 
vio Di no aos mo ra do res de São Luís e
vi si tan tes, um pré dio mui to bem lo ca- 
li za do que se rá re fe rên cia co mer ci al e
cul tu ral do Ma ra nhão, além dos em- 
pre gos ge ra dos”, afir ma o se cre tá rio
de Es ta do das Ci da des e De sen vol vi- 
men to Ur ba no, Már cio Jerry.

O es pa ço ofe re ce rá o con for to e se- 
gu ran ça de um shop ping con ven ci o- 
nal. O am bi en te te rá cir cu la ções cli- 
ma ti za das, sa ni tá ri os, atra ções por
tem po ra da, ao mes mo tem po em que
de di ca rá um an dar es pe ci al pa ra a di- 
fu são e va lo ri za ção da cul tu ra ma ra- 
nhen se. A obra es tá sen do cui da do sa- 
men te ar qui te ta da e exe cu ta da por
uma equi pe de pro fis si o nais qua li fi- 

ca dos.

Com in ves ti men tos da or dem de R$
1,8 mi lhão, o Shop ping Rua Gran de é
um em pre en di men to de 2.100m² que
fun ci o na rá em três pa vi men tos: tér- 
reo, 1° pi so e 2° pi so. Con ta rá com cli- 
ma ti za ção nas áre as de cir cu la ção,
ele va dor e sis te ma de wi-fi pa ra o pú- 
bli co.

Ao to do, se rão ge ra dos 172 em pre- 
gos di re tos. Fi ca rá aber to em ho rá rio
de shop ping, das 9h às 21h (12 ho ras
por dia), de se gun da-fei ra a sá ba do.
Aos do min gos, fun ci o na rá das 9h às
14h, com fei ri nha cul tu ral aber ta
com pos ta por di ver sas atra ções da
cu li ná ria, mú si ca, dan ça e ar te sa na to
ma ra nhen se. O Shop ping Rua Gran de
se rá um no vo pon to de re fe rên cia pa- 
ra quem de se ja apre ci ar o que há de
me lhor na ar te ma ra nhen se.

O ho rá rio de fun ci o na men to pos si- 
bi li ta rá um in cre men to no mo vi men- 
to no tur no na área co mer ci al do Cen- 
tro His tó ri co de São Luís, no pe río do
das 18 às 21h, quan do o flu xo de tran- 
seun tes e car ros di mi nui com o fe cha- 
men to do co mér cio. 

É o mo men to em que au men ta o
nú me ro de va gas de es ta ci o na men to
que po de rão ser uti li za das por con su- 
mi do res de ou tras áre as da ci da de in- 
te res sa dos em fre quen tar o shop ping
no pe río do da noi te. Ha ve rá se gu ran- 
ça pú bli ca pa ra fa vo re cer o des lo ca- 
men to.

“É uma obra que es tá sen do cui da- 
do sa men te er gui da, as sim co mo as
de mais re a li za das via o Ado te um Ca- 
sa rão, que é um pro gra ma de su ces so,
que deu cer to e, cer ta men te, es tá aju- 
dan do a ge rar uma no va con fi gu ra ção
ao Cen tro His tó ri co de São Luís”, ava- 
lia o se cre tá rio Már cio Jerry.

Par te dos ser vi ços de cons tru ção ci- 

vil do shop ping es tá sen do re a li za do
por mu lhe res, por meio de par ce ria
com a Ong Ela Faz, que in te grou mu- 
lhe res tra ba lha do ras, pe drei ras, ele-
tri cis ta, pin to ra, ges sei ra, en tre ou- 
tras, nas obras de cons tru ção do em- 
pre en di men to. A pre si den te da Ong, a
en ge nhei ra ci vil e ad mi nis tra do ra Lí- 
via Vi a na des ta ca o cui da do com que a
obra es tá sen do fei ta. “Es sa par ce ria
re for ça o com pro mis so com o so ci al
den tro des sa ini ci a ti va, es sas mu lhe-
res se de di ca ram em nos sos pro ces sos
de ca pa ci ta ção e ago ra as su mem seu
pa pel no mer ca do”.

As pes so as ar te sãs e ar tis tas que
ocu pa rão as ban cas e bar ra cas do 2°
pi so se rão se le ci o na das por meio de
cri té ri os téc ni cos da ges tão da fei ri- 
nha. As ins cri ções po de rão ser fei tas
por meio de link dis po ni bi li za do no
ins ta gram do Shop ping Praia Gran- 
de: https://link tr.ee/shop pin gru a- 
gran de o fi ci al.

O pro gra ma Ado te um Ca sa rão foi
cri a do pe lo go ver na dor Flá vio Di no
em 2019. Tem por ob je ti vo tor nar o
Cen tro His tó ri co de São Luís re fe rên- 
cia em re no va ção e de sen vol vi men to
sus ten tá vel, pre ser van do seu va lor
his tó ri co e cul tu ral. 

O co or de na dor do Pro gra ma Nos so
Cen tro na Se cid, Da ni el Som bra, in- 
for ma que 12 par ti ci pan tes já ad qui ri- 
ram imó veis, por meio de edi tal.

Po dem par ti ci par dos edi tais do
Ado te um Ca sa rão em pre sas pri va das
e gru pos cul tu rais. Pes soa fí si cas tam- 
bém, mas, se ga nha rem o edi tal, pre-
ci sam cons ti tuir uma pes soa ju rí di ca
pa ra as si nar o ter mo de ade são ao
pro gra ma.

ITAQUI BACANGA

IEMA ganha novos
laboratórios técnicos 

PARCERIA ENTRE GOVERNO, VALE E FUNDAÇÃO SOUSÂNDRADE

Uma das pri o ri da des do Go ver no do Es ta do é o in ves- 
ti men to em Edu ca ção, pa ra me lho rar a qua li da de da
apren di za gem e ele var os ín di ces edu ca ci o nais no Ma- 
ra nhão. A en tre ga, nes ta ter ça-fei ra (30), do La bo ra tó rio
de Se gu ran ça do Tra ba lho e Es pa ço Te má ti co de Por tos,
do Ins ti tu to Es ta du al de Edu ca ção do Ma ra nhão (IE MA)
Ita qui-Ba can ga, com pro va es sa te se. A ação é fru to da
par ce ria en tre o go ver no, a Va le e Fun da ção Sou sân dra- 
de, vi san do ao for ta le ci men to do en si no.

O sub se cre tá rio de Edu ca ção da Se duc, Da ni lo Mo rei- 
ra, es te ve pre sen te na ce rimô nia de en tre ga dos la bo ra- 
tó ri os téc ni cos, e re pre sen tou o se cre tá rio de Es ta do da
Edu ca ção, Fe li pe Ca ma rão. “Es ta mos par ti ci pan do de
mais uma ati vi da de, fru to de uma gran de par ce ria. Des- 
sa vez, es ta mos en tre gan do os la bo ra tó ri os téc ni cos,
que se rão uti li za dos nas ati vi da des prá ti cas e na for ma- 
ção pro fis si o nal dos es tu dan tes, ge ran do pro fis si o nais
qua li fi ca dos pa ra a so ci e da de e pa ra o mer ca do de tra- 
ba lho”, des ta cou o sub se cre tá rio.

O ge ren te de Ope ra ções Por tuá ri as da Va le, Jo sé Va- 
len tim, des ta cou a im por tân cia dos la bo ra tó ri os téc ni- 
cos pa ra os es tu dan tes. “Ho je es ta mos en tre gan do mais
dois no vos la bo ra tó ri os pa ra o IE MA, is so é par te in te- 
gran te do nos so pro je to, tra ba lhar ca da vez mais com os
nos sos par cei ros”, res sal tou.

O La bo ra tó rio de Se gu ran ça do Tra ba lho é vol ta do
pa ra as nor mas re gu la men ta do ras den tro das em pre sas
com equi pa men tos de se gu ran ça, sal va men to, com ba te
a in cên dio e di nâ mi cas re la ci o na das a es pa ços con fi na- 
dos, tra ba lho em al tu ra, cin tos, ca pa ce tes de se gu ran ça,
lu vas de pro te ção, fo ra ou tros equi pa men tos que fa zem
par te do dia a dia do téc ni co de se gu ran ça do tra ba lho.
Já o Es pa ço Te má ti co de Por tos é um am bi en te de cri a ti- 
vi da de, di nâ mi ca, on de os es tu dan tes po dem re ce ber a
co mu ni da de, as em pre sas, ge rir idei as e di vul gar os seus
tra ba lhos pa ra a co mu ni da de aca dê mi ca, co mu ni da de
no en tor no do lo cal e pa ra as em pre sas que pre ci sam
des sas di nâ mi cas e so lu ções.

SEMANA DO DOADOR VOLUNTÁRIO

Hemomar registra mais de
mil doações nesta semana

AÇÃO FOI ORGANIZADA PELO GOVERNO DO ESTADO 

Du ran te a Se ma na do Do a dor de San gue Vo lun tá rio
no Cen tro de He ma to lo gia e He mo te ra pia do Ma ra nhão
(He mo mar) fo ram re a li za das 1.089 do a ções. A ação foi
or ga ni za da pe lo Go ver no do Es ta do pa ra ele var o es to- 
que de bol sas na uni da de e atraiu a aten ção de pes so as
in te res sa das em do ar.

Nes te ano, hou ve um au men to de mais de 7% no nú- 
me ro de do a do res em com pa ra ção à mes ma se ma na no
ano pas sa do.

“Es ta mos sa tis fei tos com o au men to de do a ções;
agra de ce mos to das as pes so as que ti ra ram um tem po
pa ra vir do ar nes ta se ma na tão im por tan te pa ra to dos
nós. Pre ci sa mos man ter es se bom flu xo de do a do res du- 
ran te to do o ano pa ra ele var mos e man ter mos nos sos
es to ques de to dos os ti pos de san gue em um bom ní vel”,
res sal tou a di re to ra ge ral do He mo mar, Clí cia Gal vão.

O He mo mar, que com põe a re de da Se cre ta ria de Es- 
ta do da Saú de (SES) e é ad mi nis tra do pe la Em pre sa Ma- 
ra nhen se de Ser vi ços Hos pi ta la res (Em serh), fun ci o na
de se gun da a sex ta, das 7h30 às 18h, e aos sá ba dos, das
7h30 às 12h.

Pa ra do ar, a pes soa pre ci sa es tar sau dá vel, ter en tre 16
e 69 anos, pe sar aci ma de 50 qui los, es tar ali men ta da, le- 
var um do cu men to ofi ci al com fo to e não in ge rir ali- 
men tos gor du ro sos nas ho ras que an te ce dem a do a ção,
en tre ou tros cri té ri os ava li a dos du ran te a tri a gem pa ra a
do a ção.

Quem tem 16 e 17 anos po de do ar, des de que acom- 
pa nha do do pai ou da mãe ou de um res pon sá vel le gal
que pos sa as si nar um do cu men to de au to ri za ção.

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

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

AMAN DA BIT TEN COURT
Es pe ci al pa ra O Im par ci al

Alí quo tas IP VA 2021
• 1% pa ra ôni bus, mi cro-ôni bus e ca -
mi nhões
• 1,5% pa ra ae ro na ves
• 2% pa ra mo to ci cle tas e si mi la res
• 2,5% pa ra qual quer ou tro veí cu lo
au to mo tor

IMPOSTO

IPVA sobe no estado
do Maranhão em 2022

O
ano de 2022 co me ça com
au men to do pre ço dos im- 
pos tos pa ra o ma ra nhen- 
se. O Im pos to so bre Pro pri- 

e da de de Veí cu los Au to mo to res (IP- 
VA) fi ca rá mais ca ro de vi do a su bi da
nos pre ços dos veí cu los no Bra sil.

A alí quo ta, que é di fe ren te pa ra ca- 
da es ta do, não pas sou por re a jus tes.
Po rém foi le va do em con si de ra ção o
va lor ve nal, que é o va lor co mo ba se
de cál cu lo, na Ta be la Fi pe, pa ra car ros
usa dos e o va lor que cons ta na no ta
fis cal da com pra, em ca sos de veí cu los

no vos.
A pa ra li sa ção das fá bri cas de vi do as

me di das sa ni tá ri as con tra a Co vid-19
é um dos mo ti vos prin ci pais apon ta- 
dos pa ra a al ta do pre ço do im pos to,
além da cri se no mer ca do de se mi- 
con du to res, uti li za dos co mo ma té ria-
pri ma pa ra a fa bri ca ção dos au to mó- 
veis. Os car ros fi ca ram mais ca ros de
se pro du zir, fa zen do com que hou ves- 
se fal ta de es to que nas con ces si o ná ri- 
as, au men tan do a pro cu ra de usa dos.

Se gun do da dos da Fi pe, os pre ços
de car ros usa dos su bi ram 31,8% em
12 me ses, en quan to mo de los no vos
ti ve ram au men to de 19,3% no mes mo
pe río do. O au men to dos pre ços so be a

ba se de cál cu lo do IP VA, ain da que a
alí quo ta con ti nue a mes ma.

Pa ra cal cu lar o pre ço do IP VA de
2022, é ne ces sá rio mul ti pli car a lis ta
de alí quo tas do IP VA 2021 (con fi ra
abai xo) e mul ti pli ca-la pe lo va lor do
veí cu lo na Ta be la Fi pe pa ra veí cu los
usa dos ou va lor de no ta fis cal pa ra
veí cu los no vos.

ALTO ALEGRE DO MARANHÃO

Polícia Civil apreende 170
tabletes de maconha

TRÊS HOMENS FORAM PRESOS EM FLAGRANTE POR TRÁFICO

Em uma ação re a li za da na noi te da úl ti ma quar ta-fei- 
ra (1º), a Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão con se guiu, apre en- 
der apro xi ma da men te 170 ta ble tes de ma co nha e mais
de 3 qui los de crack no mu ni cí pio de Al to Ale gre do Ma- 
ra nhão, si tu a da a cer ca de 215 km da ca pi tal ma ra nhen- 
se, São Luís.

Na oca sião, três ho mens fo ram pre sos em fla gran te
por trá fi co de dro gas e as so ci a ção pa ra o trá fi co. O tra- 
ba lho po li ci al te ve co mo ba se as in ves ti ga ções do De- 
par ta men to de Com ba te ao Cri me Or ga ni za do (DC- 
CO/SEIC) que con se guiu iden ti fi car o es que ma de
trans por te da dro ga.

Em um tra ba lho con jun to com a 16ª De le ga cia Re gi o- 
nal de Ba ca bal, os po li ci ais ci vis con se gui ram pren der
os três in di ví du os que trans por ta vam os en tor pe cen tes
no in te ri or de uma car re ta na Ci da de de Al to Ale gre.

Di an te do fa to, foi de cre ta a pri são do trio e o mes mo
con du zi do até o pré dio da de le ga cia re gi o nal pa ra ser
sub me ti do aos trâ mi tes le gais, fi can do pre so à dis po si- 
ção do Po der Ju di ciá rio.

O Car tão Ci da dão

Do cu men tos ne ces sá ri os
• Do cu men to ofi ci al com fo to
• Car tei ra de Tra ba lho (fí si ca ou di gi tal) ou
Ter mo de Res ci são Con tra tu al
• Com pro van te de re si dên cia em no me do
be ne fi ciá rio
• Ca so não pos sua com pro van te de re si -
dên cia no pró prio no me, de ve rá apre sen -
tar de cla ra ção de re si dên cia

ÔNIBUS DE GRAÇA

Veja como pedir o Cartão Cidadão

CADASTRAMENTO PARA O CARTÃO CIDADÃO PODERÁ SER FEITO ATÉ AMANHÃ, SÁBADO (4)

Pa ra au xi li ar os tra ba lha do res que per- 
de ram seus em pre gos por cau sa das con- 
sequên ci as econô mi cas da pan de mia de
Co vid-19, e que es te jam bus can do no vas
va gas no mer ca do de tra ba lho, a Pre fei tu ra
de São Luís lan çou o Car tão Ci da dão.

O ca das tra men to do be ne fí cio que vai
ga ran tir pas sa gens gra tui tas no trans por te
ur ba no de São Luís co me çou a ser fei to e
se gue até ama nhã, sá ba do (4). Pa ra ter
aces so, os in te res sa dos de vem aces sar o
en de re ço ele trô ni co http://www.sa o- 
luis.ma.gov.br/car ta o ci da dao/. “Por meio
do Car tão Ci da dão, va mos ga ran tir pas sa- 
gem de ôni bus gra tui ta pa ra quem fi cou
de sem pre ga do e es te ja bus can do sua vol ta
ao mer ca do de tra ba lho. Com is so o tra ba- 
lha dor po de rá se des lo car pe la ci da de pa ra
en tre gar cur rí cu los e ir pa ra uma en tre vis ta
de em pre go com sua pas sa gem pa ga pe la
Pre fei tu ra. As ins cri ções pa ra ter aces so ao
be ne fí cio já co me ça ram e po dem ser fei tas
até o dia 4 por meio da in ter net. Es ta é mais
uma im por tan te ação so ci al da Pre fei tu ra
de São Luís pa ra mi ni mi zar os efei tos da
pan de mia em nos sa ci da de”, des ta cou o
pre fei to de São Luís, Edu ar do Brai de.

O Car tão Ci da dão é um car tão es pe ci al

de trans por te da Pre fei tu ra de São Luís. O
au xí lio, com pas sa gens gra tui tas, é des ti na- 
do aos tra ba lha do res for mais com car tei ra
as si na da e que fi ca ram sem em pre go. O be- 
ne fí cio po de rá ser so li ci ta do por ci da dãos
que re si dam em São Luís, não es te jam re- 
ce ben do se gu ro-de sem pre go e não pos su- 
am ne nhum ou tro ti po de be ne fí cio de
trans por te mu ni ci pal. Pa ra se ins cre ver,
bas ta aces sar www.sa o luis.ma.gov.br/car- 
ta o ci da dao até 4 de de zem bro, pre en chen- 
do o ca das tro com as in for ma ções ne ces sá- 
ri as, ane xan do a có pia dos do cu men tos. Os
ins cri tos que fo rem ha bi li ta dos te rão os
no mes di vul ga dos no si te da Pre fei tu ra de
São Luís. O be ne fí cio da gra tui da de te rá va- 
li da de de 90 di as.

O mo de lo de de cla ra ção de re si dên cia,
que de ve ser usa do, po de ser en con tra- 
do no si te do Car tão Ci da dão.

Evi te:
• Dei xar apa re lhos em mo do stand-by;
• Co lo car o ce lu lar pa ra car re gar a noi te;
• Dei xar lâm pa das ace sas du ran te o dia
ou em am bi en tes que não es tão sen do uti -
li za dos;
• O “abre e fe cha” da ge la dei ra ao lon go
do dia.

BAIXA RENDA

Dezembro com bandeira verde
A Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca

(ANE EL) anun ci ou que os con su mi do res
ca das tra dos no Pro gra ma Ta ri fa So ci al de
Ener gia Elé tri ca (fa mí li as de bai xa ren da)
te rão ban dei ra ta ri fá ria ver de no mês de
de zem bro, ou se ja, sem cus to ex tra na
con ta. Pa ra os de mais con su mi do res, a
ban dei ra ta ri fá ria vi gen te até abril de 2022
é a de Es cas sez Hí dri ca, no va lor é de R$
14,20 a ca da 100 qui lowatts-ho ra (kWh)
con su mi dos.

Com a che ga da do mês de de zem bro, as
de co ra ções na ta li nas to mam con ta da ci- 
da de. Por is so, é im por tan te es tar aten to
pa ra evi tar o des per dí cio de ener gia, eco- 
no mi zan do no que for pos sí vel, se gun do
o Téc ni co de Se gu ran ça da Equa to ri al,
Car los Pra ze res, “In ves tir em pis ca-pis ca
com lâm pa da de LED, é a me lhor op ção
de de co ra ção, além de mais bo ni tas são
bem mais econô mi cas, efi ci en tes, du rá- 
veis e eco ló gi cas”, pon tua. Na es co lha de
apa re lhos, pri o ri ze aque les que pos su em
Se lo Pro cel, clas si fi ca ção A. Ao sair de ca- 
sa, evi te dei xar lu zes e equi pa men tos li ga- 
dos.

As fa mí li as be ne fi ci a das pe lo Ta ri fa So- 
ci al de Ener gia Elé tri ca têm di rei to a des- 
con tos de 10% a 65%, de pen den do da fai- 

xa de con su mo. Pa ra re a li zar o ca das tro,
os cli en tes da Equa to ri al Ma ra nhão que
es tão ap tos a re ce be rem o be ne fí cio po- 
dem en trar em con ta to com a Cla ra, as sis- 
ten te vir tu al da dis tri bui do ra. O cli en te ti- 
tu lar da con ta de ve rá in for mar al guns da- 
dos co mo o nú me ro da con ta con tra to e
nú me ro do NIS (Nú me ro de Ins cri ção So- 
ci al). Já pa ra o be ne fi ciá rio que não é ti tu- 
lar da con ta, se rá ne ces sá rio in for mar,
além do nú me ro do NIS, ou tras in for ma- 
ções do ti tu lar do NIS co mo no me com- 
ple to, CPF, RG, da ta de nas ci men to e o no- 
me da mãe.

Nes se mo men to de es cas sez hí dri ca, a
Equa to ri al Ma ra nhão man tém o aler ta
aos cli en tes so bre a ne ces si da de de con ti- 
nu ar con su min do ener gia de ma nei ra
cons ci en te, sem des per dí ci os, se guin do
as di cas de eco no mia de ener gia.

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

PAU LO AN DRÉ FREI TAS

PINHEIRO

A história de Gabriel, o
menino catador de lixo

U
ma ima gem re gis tra da pe lo
fo tó gra fo João Pau lo Gui- 
ma rães, na ci da de de Pi- 
nhei ro, a 333 km de São

Luís, co mo veu mui ta gen te nos úl ti- 
mos di as. A fo to foi ti ra da em um li xão
do mu ni cí pio e mos tra o me ni no Ga- 
bri el, de ape nas 12 anos, achan do
uma ár vo re de Na tal em meio ao li xo.

João Pau lo, que mo ra em Be lém
(PA), foi to ca do pe la si tu a ção do ga ro- 
to, é ca ta dor re ci clá veis com a mãe,
Do na Ma ria Fran cis ca Sil va, com
quem es ta va no mo men to do re gis tro.
O fo tó gra fo re ce beu apoio de in ter- 
nau tas pa ra re a li zar uma “va qui nha”
on li ne e ar re ca dar do a ções. Com a re- 
per cus são do re gis tro, a ini ci a ti va já
reu niu mais de R$ 18 mil pa ra o me ni- 
no e sua fa mí lia. “Com a aju da de vo- 
cês con se gui com prar a Ár vo re de Na- 
tal, os en fei tes e 9 ces tas bá si cas. Tam- 
bém com prei dois car ri nhos pro ir- 
mão do Ga bri el. O Íta lo tem qua se 3
ani nhos e me re ce uns pre sen ti nho
tam bém. Pes so al. Ama nhã vou en tre- 
gar na au di ên cia pú bli ca e ele não faz
ideia. Vou fa zer umas fo tos des se mo- 

men to lá. De pois fa ço um ví deo com
nos so ami go”, co me mo rou o fo tó gra- 
fo.

“O Ga bri el ta va ca tan do li xo des de
7h e aí no meio da su jei ra en con trou
es sa ár vo re de Na tal e fi cou mui to,
mas mui to fe liz. Ele mos trou pra mãe
de le, Do na Ma ria, e fez os pla nos de
ajei tar pra De zem bro e co lo car na sa la
de ca sa. Ga bri el guar dou den tro de
uma cai xa a ár vo re, vol tou pra pro cu- 
rar co mi da e de pois veio bus car a ár- 
vo re pra le var pra ca sa. Ele fi cou mui- 
to fe liz. Eu tam bém fi quei mui to fe liz
por ele. Pa rei de fo to gra far na ho ra.
Não da va pra en xer gar na da com tan- 
ta lá gri ma”, re ve lou o fo tó gra fo.

O Ga bri el ta va ca tan do

li xo des de 7h e aí no

meio da su jei ra

en con trou es sa ár vo re de

Na tal e fi cou mui to, mas

mui to fe liz. Ele mos trou

pra mãe de le, Do na

Ma ria, e fez os pla nos de

ajei tar pra De zem bro e

co lo car na sa la de ca sa.

Ga bri el guar dou den tro

de uma cai xa a ár vo re

Situação dos catadores de lixo em Pinheiro

Ga bri el re ce beu os pre sen tes du- 
ran te uma au di ên cia pú bli ca no dia 10

de no vem bro, quan do foi ofi ci a li za da
a cri a ção da As so ci a ção de Ca ta do res
de Pi nhei ro. Em no ta, a Se cre ta ria de
Es ta do do Tra ba lho e da Eco no mia
So li dá ria (Se tres) diz que de sen vol ve o
acom pa nha men to de ca ta do res com
en tre gas de equi pa men tos, e que cri- 
ou um au xí lio emer gen ci al de R$ 400
pa ra a ca te go ria. Ve ja a no ta na ín te- 
gra:

“A Se cre ta ria de Es ta do do Tra ba lho
e da Eco no mia So li dá ria (Se tres) in for- 
ma que de sen vol ve um ex ten so tra ba- 
lho de acom pa nha men to dos tra ba- 
lha do res da co le ta de re sí du os só li dos,
in clu si ve com en tre ga de equi pa men- 
tos. Além dis so, se gue ar ti cu lan do,
jun to às pre fei tu ras, a cri a ção de gal- 
pões pa ra ca ta do res e ca ta do ras pa ra
que pos sam ter um lo cal dig no pa ra
tra ba lhar, tam bém atua pro mo ven do
ca pa ci ta ções e cri ou um au xí lio emer- 
gen ci al pa ra ca te go ria no va lor de R$
400,00, vi san do re du zir os im pac tos
cau sa dos pe la pan de mia. Com mais

as so ci a ções cri a das, o Go ver no do Ma-
ra nhão am plia as ações, ten do co mo
fo co re co nhe ci men to, dig ni da de e ga- 
ran tia de ren da.

A Se cre ta ria in for ma, ain da, que no
úl ti mo dia 10 de no vem bro, es te ve pre- 
sen te na ci da de de Pi nhei ro em Au di- 
ên cia Pú bli ca pro pos ta pe la De fen so- 
ria Pú bli ca do mu ni cí pio com a par ti- 
ci pa ção do pre fei to, pa ra es ti mu lar os
ca ta do res a cri a rem su as co o pe ra ti vas,
pa ra, as sim, pro mo ver o pro ta go nis-
mo e as se gu rar di rei tos da ca te go ria.”

CAJAPIÓ

Após briga de estudantes,
aluno morre esfaqueado

O CRIME ACONTECEU NA ESCOLA  DEUSDETH CORTEZ

Na tar de da úl ti ma quar ta-fei ra (1º), um es tu dan te, de
17 anos, foi apre en di do após ter es fa que a do um ou tro
alu no da Es co la Mu ni ci pal Deus deth Cor tez, no mu ni cí- 
pio de Ca ja pió, no Ma ra nhão, ci da de dis tan te cer ca de
300 km de São Luís da ca pi tal ma ra nhen se.

De acor do com a po lí cia, o ca so foi re gis tra do ain da
du ran te a tar de do mes mo dia, quan do os dois alu nos
te ri am bri ga do den tro da es co la.

Ain da se gun do a po lí cia, um dos alu nos aca bou sa- 
can do uma fa ca e gol pe ou o ou tro alu no na al tu ra do
pei to, na fren te da sa la de au la.

A po lí cia in for mou, ain da, que, após o ca so, o ado les- 
cen te fu giu, mas foi en con tra do pe los po li ci ais e le va do
até a De le ga cia de São Vi cen te de Fér rer.

Lo go de pois, o ado les cen te foi en ca mi nha do pa ra o
Cen tro So ci o e du ca ti vo de In ter na ção Pro vi só ria Ca naã,
em São Luís, on de po de rá ser in ter na do.

CHAPADINHA

Mulher tenta aplicar
golpe de R$ 100 mil 

A SUSPEITA FOI PRESA DENTRO DA AGÊNCIA BANCÁRIA 

Uma mu lher foi pre sa em fla gran te pe la Po lí cia Ci vil
do Ma ra nhão após ten tar pra ti car o cri me de es te li o na to
com o uso de do cu men to fal so, na ci da de de Cha pa di- 
nha, no Ma ra nhão.

A pri são ocor reu den tro da agên cia ban cá ria da Cai xa
Econô mi ca Fe de ral, no mo men to em que a sus pei ta
ten ta va apli car o gol pe.

Se gun do a in ves ti ga ção da 3ª De le ga cia Re gi o nal de
Cha pa di nha, a mu lher di ri giu-se até à agên cia do mu ni- 
cí pio e, com um do cu men to de iden ti fi ca ção fal si fi ca do,
ten tou fa zer uma mo vi men ta ção de um ele va do va lor na
con ta da ví ti ma. Fi cou cons ta ta do que a in ves ti ga da ten- 
tou mo vi men tar um va lor de apro xi ma da men te de R$
100 mil. Uma equi pe da Po lí cia Ci vil es te ve na ins ti tui- 
ção fi nan cei ra, on de fi cou com pro va do que do cu men to
de iden ti da de uti li za da pe la sus pei ta era fal si fi ca do e
que a pes soa por quem ela se pas sa va é di re to ra na ci o- 
nal de uma em pre sa ame ri ca na vol ta da pa ra a área da
in for má ti ca.

A Po lí cia tam bém in for mou que por se tra tar de um
cri me de com pe tên cia da Jus ti ça Fe de ral, o pro ce di- 
men to se rá en ca mi nha do pa ra à ins ti tui ção, pa ra o re- 
gu lar pros se gui men to das in ves ti ga ções. Ao fi nal do
pro ce di men to, a in ves ti ga da foi en ca mi nha da à Uni da- 
de Pri si o nal de Cha pa di nha.

São Luís, sexta-feira, 3 de dezembro de 2021
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Os pilotos experimentaram toda adrenalina de acelerar forte em um circuito fechado de
4 km. Cada piloto completou quatro voltas

1º com pe ti ção Rally In do -
or/Clas si fi ca ção ge ral

COMPETIÇÃO

Rally Indoor premia
os campeões

C
ir cui to fe cha do de rally em
um ter re no com mui ta areia
pa ra os pi lo tos ace le ra rem
bas tan te. A fór mu la es tá

pron ta. E com a gran de acei ta ção de
pi lo tos, a 1° Com pe ti ção Rally In do or,
or ga ni za da pe lo Ma ra nhão Rally,
mos trou que veio pa ra fi car no ca len- 
dá rio off – ro ad ma ra nhen se. O even to
tes te re a li za do no úl ti mo do min go
(28), no lo te a men to do Rio Una Con- 
do mí nio Clu be, no mu ni cí pio de Mor- 
ros, reu niu pi lo tos nas ca te go ri as: mo- 
tos, Utv’s e qua dri ci clos.

A ca te go ria mo tos foi di vi di da em
na ci o nal, im por ta da e fe mi ni na. Já a
ca te go ria UTv foi di vi di da em: Utv 1
(ca te go ria pre pa ra ção li vre); Utv 2 (ca- 
te go ria 160 hp – po tên cia do mo tor)
e Utv 3 (ca te go ria Utv 4 lu ga res).

Os pi lo tos ex pe ri men ta ram to da
adre na li na de ace le rar for te em um
cir cui to fe cha do de 4 km. Ca da pi lo to
com ple tou qua tro vol tas. O so ma tó rio
das três me lho res vol tas con sa grou os
ven ce do res. As dis pu tas fo ram acir ra- 
das em to das as ca te go ri as. A pro va
com ple ta ofe re ceu tre chos mui to rá- 
pi dos em um pi so mis to de pi çar ra e
areia.

O mul ti cam peão na ca te go ria mo- 
tos, pi lo to Raul Li ma, que já foi oi to
ve zes cam peão Es ta du al de Mo to- 
cross e vi ce-cam peão do Rally dos
Ser tões, na ca te go ria Mo tos Self e na
ca te go ria Ma rathon, des ta ca a ex pe ri- 
ên cia em par ti ci par do Rally In do- 
or. “Gos tei mui to do even to. Uma ex- 
pe ri ên cia di fe ren te das com pe ti ções
que cos tu mo par ti ci par, re pre sen tan- 
do o Ma ra nhão, co mo o Rally dos Ser- 
tões. O le gal do In do or é que te mos

um cir cui to fe cha do, di fe ren te
do Rally Cross Country, no qual te mos
tri lhas mais aber tas, e no de pa ra mos
com fa to res ex ter nos. No In do or, vo cê
já en tra fo ca do pa ra ace le rar for te. O
even to do Ma ra nhão Rally só vem
agre gar ao nos so es por te”, afir ma
Raul Li ma. Re pre sen tan do as mu lhe- 
res, as pi lo tas de mo to Pris ci la Li ma e
Mir tes Sil va de ram um show na pis ta,
pi lo tan do com mui ta ve lo ci da de e
téc ni ca. “Foi uma pro va mui to bem
ela bo ra da re ple ta de adre na li na, em
um ter re no de sa fi a dor com pi so de pi- 
çar ra e cur vas fe cha das. Gos tei mui to.
Pa ra be ni zo a or ga ni za ção da pro va,
o Ar tur Car va lho e João Afro, pe la de- 
di ca ção ao even to e por te rem cri a do
a ca te go ria fe mi ni na pa ra in cen ti var
mais mu lhe res no es por te. Va mos pa- 
ra a pró xi ma com pe ti ção”, afir ma
Mir tes Sil va, ven ce do ra des sa eta pa.

Além da gran de acei ta ção dos pi lo- 
tos, des ta que tam bém pa ra o pú bli co.
Vá ri os ami gos, fa mi li a res e cu ri o sos
apa re ce ram pa ra pres ti gi ar o even to,
mas quem cur tiu mes mo fo ram os
mo ra do res do mu ni cí pio de Mor ros e
ad ja cên ci as, pois ti ve ram um fim de
se ma na di fe ren te e pu de ram con fe rir
bem de per ti nho e com se gu ran ça, to- 
da a emo ção das má qui nas ace le ran- 
do for te no cir cui to.

O su ces so do even to foi tão gran de,
que o Ma ra nhão Rally já anun ci ou
qua tro eta pas da Com pe ti ção Rally
In do or pa ra o ano que vem, 2022. “Foi
bem gra ti fi can te a ex pe ri ên cia da pro- 
va in do or. O ner vo sis mo e a adre na li- 
na fo ram vis tos só no olhar dos com- 
pe ti do res. E, gra ças a Deus, tu do ocor- 
reu con for me o pla ne ja do. To do fe ed- 

back po si ti vo pe los com pe ti do res fez
to do ár duo tra ba lho va ler a pe na”, dis- 
se o di re tor de pro vas do Ma ra nhão
Rally, Ar tur Car va lho.

Pa ra fe char o ca len dá rio off-ro ad
ma ra nhen se, em de zem bro, o Ma ra- 
nhão Rally pro mo ve a 4° Eta pa
do Cam pe o na to Ma ra nhen se de Rally
de Re gu la ri da de (CMR 2021), no mu- 
ni cí pio de Bar rei ri nhas. As ins cri ções
já es tão aber tas e po dem ser fei tas no
si te www.maranhaorally.com.br

Ca te go ria Mo tos Fe mi ni na
1º – Mir tes Sil va Fer rei ra
2º – Pris ci la Bar bo sa
Ca te go ria Mo tos Na ci o nal
1º – Ka li el Al lin Fran ça
2º – La er cio Jo ca
3º – Ra fa el Lo pes Pes soa
4º – Íca ro Gui lher me
Ca te go ria Mo to Im por ta da
1º – Raul Cé sar Li ma
2º – João Ke vin So a res
3º – De le on Gar cia
Ca te go ria Qua dri ci clos
1º – Jo sé Ge ral do Amo rim
2º – Re na to Cos ta
3º – Ben to Al ves Ja to ba
Ca te go ria UTV 1
1º – Jo sé Ge ral do Amo rim
2º – Pe ter son Kar dec Cos ta
3º – Ser gio Fa cun do
Ca te go ria UTV 2
1º – Pe ter son Kar dec Cos ta
2º – Ma no el Vic tor
3º – Ro dri go Pro en ça
Ca te go ria UTV 3
1º – Antô nio Ataí de Ma tos
2º – Luiz Tar qui nio

BRASILEIRÃO

Flamengo tem nove
desfalques contra  Sport

GABIGOL FOI UM DOS ÚLTIMOS DESFALQUES PARA A PARTIDA

Ga bi gol e An dre as Pe rei ra são os mais no vos des fal- 
que do Fla men go. Com qua dro de fa rin gi te, o ca mi sa 9
não en fren ta o Sport, nes ta sex ta-fei ra, às 20h, no Re ci fe.
Já o meio-cam pis ta apre sen tou do res no pú bis. Fi li pe
Luís, Wil li an Arão, Is la, Di e go Al ves, Léo Pe rei ra e Ar ras- 
ca e ta tam bém não vi a jam. Ever ton Ri bei ro, sus pen so, é
ou tra bai xa.
Da vid Luiz e Ro dri go Caio, au sên ci as na vi tó ria por 2 a 1
so bre o Ce a rá, vol tam a fi gu rar na re la ção de Mau rí cio
Sou za.

O pro vá vel Fla men go que pe ga o Sport é o se guin te:
Hu go, Matheu zi nho, Ro dri go Caio, Da vid Luiz e Ra mon;
Thi a go Maia, Di e go, Vi ti nho e Mi cha el; Bru no Hen ri que
e Pe dro.

Fi li pe Luís te ve le são na pan tur ri lha es quer da cons ta- 
ta da, en quan to Wil li an Arão tem ede ma ós seo no jo e lho
es quer do. Is la, que pas sou por exa me bi oquí mi co e ter- 
mo gra fia, apre sen tou des gas te mus cu lar.

Léo Pe rei ra e Di e go Al ves se guem com dor. An dre as
Pe rei ra sen tiu do res no pú bis, e Pi ris, na re gião an te ri or
da co xa di rei ta. O quin te to pas sa rá por exa mes de ima- 
gem.
Ar ras ca e ta, que en fren tou o Ce a rá, se gue a pro gra ma- 
ção gra du al de re tor no e pre ven ção. Por is so, não em- 
bar cou pa ra o Re ci fe.

• Go lei ro
Cé sar (Lon dri na)

Di e go Lou rei ro (Bo ta fo go)
Ta deu (Goiás)
Thi a go Ro dri gues (CSA)
• La te ral-di rei to
Djal ma (Ope rá rio)
Edil son (Avaí)
Na ta na el (Co ri ti ba)
Re gi nal do (CRB)
• Za guei ros
Da vid Du ar te (Goiás)
Gum (CRB)
Jo el Car li (Bo ta fo go)
Lu ci a no Cas tán (Co ri ti ba)
• La te ral-es quer do
Air ton (Brus que)
Bi du (Gua ra ni)
Bryan (Náu ti co)
Er nan des (CSA)
• Vo lan tes
Bru no Sil va (Avaí)
Caio Vi ní cius (Goiás)
Luís Oyama (Bo ta fo go)
Yuri (CSA)

SEGUNDA DIVISÃO

Confira a seleção da Série B de 2021

Em vo ta ção atra vés de re des so ci ais da
com pe ti ção, tor ce do res ele ge ram a se le ção
da Sé rie B de 2021. Ao to do, seis no mes do
cam peão Bo ta fo go fa zem par te da lis ta: o
go lei ro Di e go Lou rei ro, o za guei ro Jo el Car- 
li, o vo lan te Luís Oyama, o meia Chay e o
ata can te Ra fa el Na var ro, além do téc ni co
En der son Mo rei ra. Vi ce-cam peão, o Co ri ti- 
ba te ve três re pre sen tan tes: Lu ci a no Cas- 
tán, Na ta na el e Léo Ga ma lho. Bi du, do
Gua ra ni, Caio Vi ní cius, do Goiás, e Je an
Car los, do Náu ti co, com ple tam a equi pe.
Ar ti lhei ro da Sé rie B com 17 gols, o ata can- 
te Edu, do Brus que, fi cou de fo ra. Di e go
Lou rei ro (Bo ta fo go); Na ta na el (Co ri ti ba),
Lu ci a no Cas tán (Co ri ti ba), Jo el Car li (Bo ta- 
fo go) e Bi du (Gua ra ni); Caio Vi ní cius
(Goiás), Luis Oyama (Bo ta fo go), Chay (Bo- 
ta fo go) e Je an Car los (Náu ti co); Ra fa el Na- 
var ro (Bo ta fo go) e Léo Ga ma lho (Co ri ti ba).

Con fi ra os atle tas que con cor re ram:

FUTEBOL

STJ suspende intervenção na CBF
O Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça (STJ), em

de ci são to ma da por seu pre si den te, Hum- 
ber to Mar tins, der ru bou nes ta quin ta-fei- 
ra a no me a ção de dois in ter ven to res – Ro- 
dol fo Lan dim, pre si den te do Fla men go, e
Rei nal do Car nei ro Bas tos, pre si den te da
Fe de ra ção Pau lis ta de Fu te bol – pa ra co- 
man dar uma no va elei ção na CBF. A en ti- 
da de re cor reu e ven ceu.

A de ci são so bre a in ter ven ção ha via si- 
do to ma da no iní cio des ta se ma na pe lo
Tri bu nal de Jus ti ça do Rio de Ja nei ro. O TJ
ha via en ten di do que a elei ção de Ro gé rio
Ca bo clo, ocor ri da em 2018, de ve ria ser
anu la da por ir re gu la ri da des nas re gras in- 
ter nas da con fe de ra ção.

Ro gé rio Ca bo clo es tá afas ta do da pre si- 
dên cia da CBF des de 6 de ju nho, de pois de
uma de nún cia de as sé dio se xu al e mo ral

con tra ele por par te de uma fun ci o ná ria.
Ele foi con si de ra do cul pa do pe la Co mis- 
são de Éti ca da CBF, que o sus pen deu até
mar ço de 2023.

Ca bo clo ne ga as acu sa ções e re cor re da
de ci são. Ele tam bém foi pu ni do pe la Co- 
mis são de Éti ca com 20 me ses de sus pen- 
são por uma de nún cia de as sé dio mo ral
por par te de um di re tor. Além dis so, ou- 
tras du as ex-fun ci o ná ri as o acu sam de as- 
sé dio se xu al. Ca bo clo tam bém ne ga es sas
acu sa ções.

Des de 25 de agos to de 2021, a CBF é
pre si di da de ma nei ra in te ri na por Ed nal- 
do Ro dri gues, ex-pre si den te da Fe de ra ção
Bahi a na de Fu te bol. 

An tes de le, quem co man dou a en ti da- 
de foi o vi ce mais ve lho, An to nio Car los
Nu nes.
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São Luís terá diversas atrações entre exibições de videomapping, desfiles natalinos,
apresentações musicais e decoração especial no Centro Histórico

REFF SA

Con tro le sa ni tá rio

Mais atra ções na ta li nas

SÃO LUÍS

Programação de Natal do
Maranhão começa hoje

A par tir des ta sex ta-fei ra (3), se rá
aber ta uma am pla pro gra ma ção na ta- 
li na nas ci da des de São Luís e Im pe ra- 
triz. Pa ra o Na tal do Ma ra nhão 2021, o
Go ver no do Es ta do, por meio da Se- 
cre ta ria de Es ta do da Cul tu ra (Sec ma)
pre pa rou di ver sas atra ções en tre exi- 
bi ções de vi de o map ping, des fi les na- 
ta li nos, apre sen ta ções mu si cais e de- 
co ra ção es pe ci al no Cen tro His tó ri co
de São Luís e na re gião cen tral de Im- 
pe ra triz.

A pro gra ma ção te rá iní cio na sex ta,
com o show de lu zes e som do vi de o- 
map ping pro je ta do na fa cha da do Pa- 
lá cio dos Leões, com ima gens alu si vas
às mú si ca, à cul tu ra a e à his tó ria ma- 
ra nhen se. O es pe tá cu lo do vi de o map- 
ping no Pa lá cio po de rá ser vis to to das
as noi tes até o dia 6 de ja nei ro, com

pro je ções a ca da 20 mi nu tos, de 18h
às 22h.

Tam bém na Pra ça Pe dro II, a Sec ma
pre pa rou a Ca sa do Pa pai No el e um
es pa ço pa ra con ta ção de his tó ri as no
pré dio da Jun ta Co mer ci al do Es ta do
do Ma ra nhão (Ju ce ma). Quem vi si tar
o es pa ço po de rá acom pa nhar ain da,
as atra ções que se apre sen ta rão no
pal co ins ta la do em fren te ao Edi fí cio
João Gou lart, ou se en can tar, que
quin ta a do min go, com a ne ve ar ti fi ci- 
al que se rá lan ça da ao pú bli co do pré- 
dio da Se cre ta ria de Es ta do do Tu ris- 
mo (Se tur).

Mas aten ção! Pa ra vi si ta ção à Ca sa
do No el se rá exi gi da, pa ra pes so as aci- 
ma de 12 anos de ida de, car tão de va- 
ci na ção que com pro ve ci clo va ci nal
com ple to (du as do ses ou do se úni ca
da va ci na) con tra a Co vid-19.

Um Pre sé pio e a Ár vo re de Na tal na
Pra ça da Mãe d’Água tam bém es ta rão
à mos tra do dia 3 até 30 de de zem bro,
pa ra os fre quen ta do res da Pra ça Pe- 
dro II.

Em São Luís, o ou tro pon to de pro- 
gra ma ção de Na tal se rá o pré dio da
REFF SA, que abri ga o Mu seu Fer ro- 
viá rio e Por tuá rio do Ma ra nhão. No
es pa ço e em seu en tor no se rão re a li- 
za dos des fi les na ta li nos e apre sen ta- 
ções cul tu rais, com di rei to a apa ri ções
do Pa pai No el e ou tras sur pre sas.

A pro gra ma ção do Na tal do Ma ra- 
nhão 2021 na REFF SA se rá aber ta no
pró xi mo sá ba do (4), e es ta rá dis po ní- 
vel pa ra apre ci a ção até 30 de de zem- 

bro. Des ta que pa ra a Can ta ta Na ta li na
que se rá apre sen ta da no lo cal, no dia
18 de de zem bro.

Pa ra o se cre tá rio de Es ta do da Cul- 
tu ra, An der son Lin do so, a re a li za ção
da fes ta na ta li na em São Luís e Im pe- 
ra triz re pre sen ta uma opor tu ni da de
de ce le brar a vi da, após a acir ra da cri- 
se epi de mi o ló gi ca. Ape sar da vas ta
pro gra ma ção nas du as ci da des, Lin-
do so res sal ta que a Sec ma man te rá os
pro to co los sa ni tá ri os ne ces sá ri os pa- 
ra evi tar a pro li fe ra ção do ví rus cau sa- 
dor da Co vid-19.

“É gran de a ex pec ta ti va pa ra o Na- 
tal des te ano, mas o Go ver no do Ma ra- 
nhão es tá pre pa ra do pa ra re a li zar a
fes ta, após o lon go pe río do de pi cos
da pan de mia. A Sec ma es tá ado tan do
os pro to co los sa ni tá ri os ne ces sá ri os
pa ra ga ran tir se gu ran ça sa ni tá ria ao
pú bli co. Ape sar do ce ná rio ain da de
con ten ção do ví rus, a fes ta na ta li na de
2021 te rá gran des sur pre sas. Es ta mos
pre pa ran do tu do com mui to cui da do
e ca ri nho, pa ra que es se se ja um Na tal
aben ço a do e de ce le bra ção da vi da, da
cul tu ra, da ci ên cia e da va ci na ção”,
fri sou An der son Lin do so.

Ou tras atra ções na ta li nas se rão
apre sen ta das à po pu la ção em vá ri os
can tos de São Luís. Ao lon go do mês
de de zem bro a Sec ma vai in for mar ao
pú bli co, em seus ca nais ofi ci ais de co- 
mu ni ca ção, a pro gra ma ção com ple ta
do Na tal do Ma ra nhão 2021.

POSSE COLETIVA NA FELIS

Academia Maranhense de Trovas comemora 53 anos

A AMT FOI REATIVADA EM AGOSTO DESTE ANO, COM O INTUITO DE RESGATAR O TROVADORISMO NO MARANHÃO

De pois de re vi ta li za da, a Aca de mia
Ma ra nhen se de Tro vas (AMT) dá as- 
sen to a 40 no vos mem bros. A ce rimô- 
nia de pos se co le ti va se rá re a li za da
du ran te a fes ti vi da de do 53° ani ver sá- 
rio de fun da ção da ins ti tui ção, no pró- 
xi mo dia 07 de de zem bro, às 17h, noa
au di tó rio da Fei ra do Li vro de São Luís
(Fe lis).

A AMT foi re a ti va da em agos to des- 
te ano, com o in tui to de res ga tar o tro- 
va do ris mo no Ma ra nhão, mo vi men to
li te rá rio his tó ri co di fun di do no es ta- 
do pe lo edu ca dor, jor na lis ta, po e ta e
es cri tor ma ra nhen se, Car los Cu nha.
Ele fun dou a aca de mia em 1968, jun- 
ta men te com ou tros tro va do res. Com
a mor te do es cri tor em ou tu bro de
1990, a ins ti tui ção, aos pou cos, en trou
em pro ces so de ina ti vi da de.

Trin ta anos de pois, a aca de mia ga- 
nha vi da no va pe las mãos da es cri to ra

e jor na lis ta, Wan da Cu nha, fi lha de
Car los Cu nha, atu al de le ga da da
União Bra si lei ra de Tro va do res em
São Luís, jun ta men te com tro va do res
da atu a li da de. A no va AMT tem co mo
pa tro no, o mul ti ar tis ta Car los Cu nha,
em uma jus ta ho me na gem ao jor na- 
lis ta, pro fes sor, es cri tor.

No sé cu lo XXI, a no va aca de mia
mes cla ex pe ri ên cia e ju ven tu de na
com po si ção de seus mem bros que to- 
ma rão pos se no dia 07 de de zem bro.
Eles pas sa rão a es cre ver a no va his tó- 
ria do tro va do ris mo no Ma ra nhão e o
res ga te da me mó ria de seus pre cur so- 
res. No mes co mo João Lis boa, Ma ria
Fir mi na dos Reis, Gon çal ves Di as, Jo- 
sé de Nas ci men to Mo ra es Fi lho, João
Moha na, Pau lo Mo ra es, Car los Cu- 
nha, Ban dei ra Tri bu zi, Ni ca nor Aze ve- 
do, Ma ri a na Luz, Lau ra Ro sa (Vi o le ta
do Cam po), Ar tur Aze ve do, Nau ro

Ma cha do e tan tos ou tros da li te ra tu ra
ma ra nhen se são ho me na ge a dos co-
mo pa tro nos das 40 ca dei ras dos no- 
vos aca dê mi cos.

Após a pos se co le ti va dos mem- 
bros, o pró xi mo pas so da no va aca de-
mia se rá pro mo ver cur sos de for ma- 
ção so bre a tro va pa ra seus mem bros
e, pos te ri or men te, pa ra a co mu ni da-
de em ge ral. A AMT tem se de pro vi só-
ria no mu ni cí pio de Pa ço do Lu mi ar.

Fei ra do Li vro de São Luís – A Fe lis
se rá re a li za da en tre os di as 03 e 12 de
de zem bro. Cri a da em ja nei ro de 2005,
a fei ra é o mai or even to li te rá rio do
Ma ra nhão. Tem por ob je ti vo fo men tar
a tra di ção li te rá ria e cul tu ral lu do vi-
cen se, pro pi ci ar o mai or aces so ao li- 
vro, es ti mu lar a for ma ção de no vos
lei to res e in cen ti var as ca dei as pro du- 
ti vas em tor no do li vro e da me di a ção
da lei tu ra.

FENÔMENO DA NETFLIX

La Casa de Papel
chega ao fim hoje

NETFLIX LIBERA HOJE ÚLTIMOS EPISÓDIOS DO FENÔMENO

Pri mei ro su ces so mun di al da Net flix em um idi o ma
di fe ren te do in glês, “La Ca sa de Pa pel” se des pe de na
sex ta-fei ra (3) com a exi bi ção de seus úl ti mos epi só di os,
de pois de abrir o ca mi nho pa ra ou tras pro du ções co mo
a sul-co re a na “Round 6” ou a fran ce sa “Lu pin”.

Pro du zi da ini ci al men te pe la emis so ra es pa nho la An- 
te na 3 com um or ça men to li mi ta do, a sé rie so bre o rou- 
bo da Fá bri ca Na ci o nal da Mo e da e Se los se tor nou uma
das mais vis tas na Net flix após ser com pra da pe la prin- 
ci pal pla ta for ma de stre a ming do mun do no fi nal de
2017.

Seu su ces so foi tan to que os ma ca cões ver me lhos e as
más ca ras de Da lí dos la drões da sé rie, as sim co mo a mú- 
si ca ita li a na “Bel la Ci ao”, pro ta go ni za ram pro tes tos no
mun do to do.

“É uma sé rie de idi o ma não-in glês que foi a pri mei ra
que, de for ma mui to en fá ti ca, se tor nou um fenô me no
glo bal”, ex pli cou Ele na Nei ra, pro fes so ra de co mu ni ca- 
ção na UOC (Uni ver si da de Aber ta da Ca ta lu nha, na si gla
em ca ta lão).

As per so na gens Tó quio, Lis boa e Ber lim con se gui ram
até mes mo man ter um pú bli co que fa la in glês, es pe ci al- 
men te nos Es ta dos Uni dos, pou co acos tu ma do a pro du- 
ções du bla das ou le gen da das.

“Gra ças ao su ces so de ‘La ca sa de pa pel’, eles per ce be- 
ram que não pre ci sam pro du zir tu do nos Es ta dos Uni- 
dos” pa ra al can çar uma au di ên cia mun di al, acres cen ta
Ele na Nei ra. Des de en tão, a pla ta for ma pro du ziu ou tros
su ces sos glo bais em um idi o ma di fe ren te do in glês, co- 
mo “Lu pin” e “Round 6”, cu ja pri mei ra tem po ra da que- 
brou um re cor de de me lhor es treia de uma sé rie.

No iní cio, o su ces so da sé rie es pa nho la não era na da
ób vio. O ro tei ro “não tem na da de re vo lu ci o ná rio”, con- 
si de rou Ele na Nei ra, mas a sé rie con ta “uma his tó ria
mui to uni ver sal, que é a lu ta en tre os bons e os maus,
on de os bons não são quem pa re cem ser e os maus não
são tão maus co mo pa re cem”.

RAP E BUMBA MEU BOI

Toada Groove faz show
hoje em evento da UNE

 O PROJETO PROMETE UM CALDEIRÃO DE RITMOS NESTA SEXTA

Nes ta sex ta-fei ra (03), às 21hs, o pro je to To a da Gro o ve
fa rá show na Pra ça Nau ro Ma cha do, Cen tro His tó ri co –
Re vi ver, no en cer ra men to do I En con tro de Es tu dan tes
da Amazô nia pro mo vi do pe la U.N.E – União Na ci o nal
dos Es tu dan tes. A ban da le va rá ao even to mui to rap,
soul mu sic, funk e reg gae dub style, em uma mis tu ra
úni ca com Bum ba Meu Boi so ta que de Ma tra ca e de Za- 
bum ba. O pro je to pro me te um cal dei rão de rit mos.

O to a da Gro o ve é um pro je to/show ar tís ti co e te a tral
que co nec ta mú si ca, rit mos e ten dên ci as da cul tu ra po- 
pu lar do Ma ra nhão com o Rap Acús ti co da ban da Black
Bra sil. En vol ve tam bém Lo ops, Sam pler, e efei tos ele trô- 
ni cos mi xan do com o acús ti co da ban da que o acom pa- 
nha, on de, as in ter ven ções ar tís ti cas dé ca da rit mos e so- 
ta ques, di a lo gam com ca da mú si ca apre sen ta da no re- 
per tó rio da ban da, cri an do um es pe tá cu lo de lin gua- 
gens e mis tu ras cul tu rais. O To a da Gro o ve mi xa Rap com
Boi de so ta que de Za bum ba e de Ma tra ca, com Tam bor
de Cri ou la,com Reg gae DubStyle, com Funk mu sic a
Soul mu sic, en tre ou tras pro pos tas mu si cais.

O even to da UNE acon te ce na ca pi tal até o dia 4 de
de zem bro; o go ver na dor Flá vio Di no es ta rá pre sen te
nes ta sex ta (30), em ato po lí ti cos. O ob je ti vo do 1º En- 
con tro dos Es tu dan tes da Amazô nia é de ba ter com a ju- 
ven tu de es tu dan til as me di das ne ces sá ri as pa ra o de- 
sen vol vi men to econô mi co sus ten tá vel na re gião
amazô ni ca, bem co mo re fle tir so bre os atu ais da nos
cau sa dos pe la ex plo ra ção pre da tó ria ao bi o ma.

Com o te ma “Es tu dan tes cu ru pi ras em de fe sa do Bra- 
sil”, a UNE re me te ao fol clo re bra si lei ro pa ra evo car a ju- 
ven tu de à lu ta pa ra pro te ger a mai or flo res ta tro pi cal e a
mai or ba cia hi dro grá fi ca do Pla ne ta Ter ra. Mui ta gen te
não sa be, mas no Ma ra nhão es tá lo ca li za da a par te da
Amazô nia, que his to ri ca men te, foi a pri mei ra a ser ocu- 
pa da, a Zo na Bra gan ti na, que cor res pon de ao oes te do
Ma ra nhão e ao nor te do Es ta do do Pa rá.

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

https://banca.oimparcial.com.br/
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Ação de solidariedade

O Cir cui to Sesc de Cor ri das e o Me sa Bra- 
sil Sesc es tão jun tos no va men te pa ra uma
ação de so li da ri e da de. En tre os di as 4 e 12 de
de zem bro se rá re a li za da uma no va eta pa
vir tu al do cir cui to, com va lor dos in gres sos
re ver ti do pa ra a com pra de ces tas bá si cas,
que se rão des ti na das a fa mí li as em si tu a ção
de vul ne ra bi li da de. Pa ra o Sesc, in cen ti var a
prá ti ca de ati vi da de fí si ca ali a da a uma ação
so li dá ria é mui to gra ti fi can te.

Salve o samba

“Não dei xe o sam ba mor rer”, de au to ria
de Aloí sio e Ed son Con cei ção, fi cou na li de- 
ran ça nu ma pes qui sa fei ta pe lo Ecad (Es cri-
tó rio Cen tral de Ar re ca da ção e Dis tri bui ção),
so bre cu ri o si da des so bre o Dia do Sam ba,
co me mo ra do no úl ti mo dia 2. Foi a mú si ca
de mai or su ces so com o no me “sam ba”.
Tam bém ga nhou des ta que “Sam ba da mi-
nha ter ra”, de Do ri val Caymmi, que fi cou em
se gun do lu gar.

Tam bém ho me na ge a do pe la Câ -
ma ra Mu ni ci pal de São Luís, ano pas -
sa do, che gou a vez do pre si den te da
OAB (MA),Thi a go Di az, ser con de co -
ra do pe la As sem bleia Le gis la ti va do
Ma ra nhão. O con se lhei ro fe de ral
elei to da Or dem dos Ad vo ga dos do
Bra sil, pa ra o tri ê nio 2022/2024, Di az
vai re ce ber nes ta sex ta-fei ra (3), em
so le ni da de às 11h, a mai or hon ra ria
da As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra -
nhão, a Me da lha Ma no el Beck man. A
in di ca ção pa ra re ce bi men to da me -
da lha foi do pre si den te da Ale ma,
Othe li no Ne to (PCB), pe los úl ti mo
dois anos à fren te da Sec ci o nal Ma ra -
nhen se da Or dem, mar ca dos por
uma ges tão de mo crá ti ca, par ti ci pa -
ti va e de in ten sa va lo ri za ção da ad -
vo ca cia ma ra nhen se.

O ve re a dor Pau lo Vic -
tor (PC doB) co men tou
na ses são or di ná ria
des ta quar ta-fei ra (1º)
so bre a in di ca ção do
vi ce-go ver na dor Car -
los Bran dão co mo pré-
can di da to ao Go ver no
do Es ta do pe lo go ver -
na dor Flá vio Di no
(PSB): “Es se anún cio
na ver da de foi mui to
mar can te e es pe ra do
por to dos. Car los Bran -
dão foi aco lhi do com
mui ta fé e mui ta es pe -
ran ça”, re fe ren dou o
ve re a dor.

O rei tor da UF MA, Na -
ta li no Sal ga do Fi lho; é
vis to en tre a su pe rin -
ten den te do HU-UF MA,
Joyce San tos La ges e a
che fe da Uni da de de
Cui da dos In ten si vos
Pe ri na tais do HU-UF -
MA, Marynéa Va le, em
Bra sí lia. Na oca sião, o
Hos pi tal Uni ver si tá rio
da UF MA re ce bia do
Mi nis té rio da Saú de o
re co nhe ci men to co mo
Cen tro de Re fe rên cia
Na ci o nal do Mé to do
Can gu ru. Pa ra béns a
UF MA.

Maranhão Rally

Mais uma gran de com pe ti ção co me ça a fa zer
par te do ca len dá rio off-ro ad ma ra nhen se. O 1º
Rally In do or, or ga ni za do pe lo Ma ra nhão Rally,
te ve su ces so de pú bli co e acei ta ção de pi lo tos. O
even to tes te acon te ceu no do min go (28), no Rio
Una Con do mí nio Clu be, em Mor ros, e reu niu
pi lo tos nas ca te go ri as: mo tos, Utv’s e qua dri ci- 
clos. A ca te go ria mo tos foi di vi di da em na ci o nal,
im por ta da e fe mi ni na. Já a ca te go ria UTv foi di- 
vi di da em: Utv 1 (ca te go ria pre pa ra ção li vre);
Utv 2 (ca te go ria 160 hp – po tên cia do mo tor) e
Utv 3 (ca te go ria Utv 4 lu ga res).

Festival Paralímpico

Atle tas da Es co la Eney San ta na e as sis ti dos
pe la APAE de São Luís, par ti ci pam nes te sá ba do
(4), da ter cei ra edi ção do 3 Fes ti val Pa ra lím pi co
Lo te ri as Cai xa pro mo vi do pe lo Co mi tê Pa ra lím-
pi co Bra si lei ro (CPB), que vi sa opor tu ni zar a ex- 
pe ri men ta ção es por ti va a cri an ças com e sem
de fi ci ên cia. O even to se rá re a li za do das 8h30 às
12h, no com ple xo da UF MA. O Fes ti val é des ti- 
na do a cri an ças de 8 a 17 anos, com e sem de fi ci- 
ên cia. A pro gra ma ção con ta rá com 60 cri an ças
com de fi ci ên cia in te lec tu al e/ou múl ti pla as sis- 
ti das pe la APAE de São Luís.

VLI em Imperatriz

A VLI – com pa nhia de so lu ções lo gís ti cas que
ope ra ter mi nais, fer ro vi as e por tos – inau gu rou
o seu pri mei ro cen tro de pre pa ra ção pa ra no vos
ope ra do res e ca pa ci ta ção de pro fis si o nais, em
Im pe ra triz (MA). A uni da de, tam bém cha ma da
de do jo, é fo ca da em for ta le cer as ha bi li da des
téc ni cas e pro mo ver ain da mais se gu ran ça nas
ro ti nas de tra ba lho, além de con tri buir pa ra a
en tre ga de com po nen tes e na ma nu ten ção de
ro dei ros, que in te gram to da a par te de ro das, ro- 
la men tos e ei xos que per mi tem a mo vi men ta- 
ção do va gão so bre os tri lhos.

Pra curtir

O Go ver no do Ma ra -
nhão, por meio da
Se cre ta ria de Es ta do
da Saú de (SES), re a li -
za nes ta sex ta-fei ra
(3) uma blitz in for -
ma ti va e a ca mi nha -
da Vi va a Vi da na re -
gião do Cen tro de São
Luís.

As ati vi da des são alu -
si vas ao De zem bro
Ver me lho, mo bi li za -
ção na ci o nal em pre -
ven ção ao ví rus HIV, à
Aids e a ou tras in fec -
ções se xu al men te
trans mis sí veis.

Pe la ma nhã, as ati vi -
da des, na Pra ça De o -
do ro, in clu em dis tri -
bui ção de pre ser va ti -
vos mas cu li no e fe -
mi ni no, gel lu bri fi -
can te, ma te ri al in for -
ma ti vo, além de afe -
ri ção de gli ce mia e
pres são, exer cí ci os de
alon ga men to, au ri -
cu lo te ra pia e ava li a -
ção nu tri ci o nal.

Du ran te a tar de, a
par tir das 15h, se rá
re a li za da a Ca mi nha -
da Vi va a Vi da, da
Pra ça De o do ro até a
Pra ça Nau ro Ma cha -
do, com uma blitz in -
for ma ti va so bre a
cam pa nha

A TIM con fir ma, pe lo
14º ano se gui do, sua
par ti ci pa ção no Ín di -
ce de Sus ten ta bi li da -
de Em pre sa ri al (ISE)
da B3. A ope ra do ra é
a em pre sa de te le co -
mu ni ca ções por mais
anos con se cu ti vos na
lis ta.

O re sul ta do vem
acom pa nha do de ou -
tros re co nhe ci men tos
re cen tes da TIM por
su as prá ti cas am bi -
en tais, so ci ais e de
go ver nan ça.

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


