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Deputado estadual Yglésio Moyses fala a O Imparcial 
sobre seus planos para encarar o desafio de administrar o 
clube rubro-negro maranhense nos próximos dois anos.

PÁGINA 8

FIM DE ANO
Braide propõe 14º salário 
para professores da ilha

CÂMARA DE SÃO LUÍS  

Candidato a presidente do Moto Club 
fala dos projetos para gestão  a frente 

do rubro-negro  maranhense

oimparcial.com.br

ENTREVISTA // YGLÉSIO MOYSES

Nosso papel tá on, tá impresso, todo dia

O prefeito de São Luís, Eduardo Braide (Podemos), anunciou no último domingo (7), que vai pagar o 14º salário a professores, gestores e cui-
dadores da rede municipal. A proposta será enviada à Câmara de Vereadores e precisa ser aprovada. “Anuncio o pagamento do 14° salário a pro-
fessores, gestores e cuidadores da nossa rede municipal. O PL será encaminhado à Câmara nesta semana. Reconstruir a educação de São Luís 

tem sido uma das minhas missões. Vamos em frente!”, postou o prefeito em sua conta no Twitter. PÁGINA 3 

Vereador denuncia uso de 
emenda em troca de voto para 

eleição da mesa diretora

PÁGINA 3

O vereador Paulo Victor (PCdoB) ocupou a tribuna da 
Câmara Municipal de São Luís, na manhã desta segun-
da-feira (8), para fazer uma grave denúncia: um supos-
to esquema de uso de emenda parlamentar em troca de 

voto na disputa pela Mesa Diretora da Casa.  

O vereador Paulo Victor (PCdoB) acusou o colega , vereador Dr. Gutemberg (PSC)

Murais da Memória viram documentário
Documentário retrata as tradições de grupos de Bumba meu Boi homenageados 

pelo Projeto "Amo, Poeta e Cantador: Murais da Memória pelo Maranhão"
PÁGINA 9

Bolsonaro  deve 
se  filiar ao PL 

PÁGINA 2

presidente Jair Bolsonaro deve se filiar ao 
PL, partido presidido pelo ex-deputado fe-
deral Valdemar Costa Neto, condenado por 
corrupção em 2012 no escândalo do men-
salão. Foi o que o próprio Bolsonaro disse 
à CNN Brasil nesta segunda-feira (8). “Está 
99% fechado. A chance de dar errado é qua-
se zero. Está tudo certo”, afirmou o manda-
tário, segundo a emissora.

Última semana para 
inscrições no seletivo 

Trainee da BRK
PÁGINA 7

Números de roubos 
de cargas reduzem 

no Maranhão
PÁGINA 6
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Bolsonaro está sem partido desde 2019, quando deixou o PSL em meio a uma disputa
de poder na legenda. Ele tentou criar o Aliança pelo Brasil, que não saiu do papel

ELEIÇÕES 2022

Bolsonaro diz que filiação
ao PL está 99% fechada

O
pre si den te Jair Bol so na ro 
de ve se fi li ar ao PL, par ti do 
pre si di do pe lo ex-de pu ta do 
fe de ral Val de mar Cos ta Ne- 

to, con de na do por cor rup ção em 2012 
no es cân da lo do men sa lão. Foi o que 
o pró prio Bol so na ro dis se à CNN Bra- 
sil nes ta se gun da-fei ra (8). “Es tá 99% 
fe cha do. A chan ce de dar er ra do é 
qua se ze ro. Es tá tu do cer to”, afir mou 
o man da tá rio, se gun do a emis so ra.

Bol so na ro es tá sem par ti do des de 
2019, quan do dei xou o PSL em meio a 
uma dis pu ta de po der na le gen da. Ele 
ten tou cri ar o Ali an ça pe lo Bra sil, que 
não saiu do pa pel. Con for me o pró- 
prio pre si den te, as chan ces de que o 
par ti do se vi a bi li ze são bai xas. “Es- 
que ce, é im pos sí vel”, dis se ele a um 
apoi a dor no iní cio de ou tu bro.

É nes se ce ná rio que o man da tá rio 
pro cu ra um par ti do pa ra cha mar de 
seu. Di ver sas le gen das já fo ram son- 
da das nes se per cur so, co mo PRTB, 
Pa tri o ta e in clu si ve o pró prio PSL no- 
va men te, en tre ou tras. Mais re cen te- 
men te, o pre si den te vi nha fa lan do na 
pos si bi li da de de se fi li ar ao PP, ao PL 
ou ao Re pu bli ca nos – o úl ti mo, pa ra o 
qual en tra ram seus fi lhos Fla vio e Car- 
los, foi con si de ra do o des ti no me nos 
pro vá vel.

“Olha, tem 3 par ti dos 

que me que rem. Eu fi co 

mui to fe liz, são 3 

na mo ra das,

“A CHANCE DE DAR ERRADO É QUASE ZERO. ESTÁ TUDO CERTO”, AFIRMOU O PRESIDENTE

(CRÉDITO: MARCOS CORRÊA/PR - 10/8/21)

du as vão fi car 

cha te a das. É o PRB 

[an ti go no me do 

Re pu bli ca nos], o PL e o 

PP. Ca da dia 1 es tá na 

fren te na bol sa de 

apos tas”, afir mou o 

pre si den te.

Pa ra po der dis pu tar a re e lei ção em 
2022, Bol so na ro pre ci sa de fi nir sua le- 
gen da até mar ço. Se gun do o jor nal 

Fo lha de S.Pau lo, PP, PL e au xi li a res 
pa la ci a nos vêm dis cu tin do um acor- 
do pa ra que am bos in te grem a cha pa 
pre si den ci al, um fi li an do o che fe do 
Exe cu ti vo, e o ou tro, o vi ce.

O PP é a le gen da de no mes co mo o 
pre si den te da Câ ma ra, de pu ta do 
Arthur Li ra, e do mi nis tro da Ca sa Ci- 
vil, Ci ro No guei ra. Já o PL é o par ti do 
de no mes co mo o ex-de pu ta do Val de- 
mar Cos ta Ne to e da mi nis tra da Se- 
cre ta ria de Go ver no, Flá via Ar ru da.

O lí der do PL no Se na do, Wel ling ton 
Fa gun des, afir mou nes ta se gun da-fei- 
ra (8) que a fi li a ção do pre si den te à le- 
gen da es tá “bem en ca mi nha da”. Se- 
gun do o blog do jor na lis ta Ger son Ca- 
ma rot ti no por tal G1, Bol so na ro con- 
fir mou a de ci são nes ta se gun da a Val- 
de mar Cos ta Ne to.

DE ESCOLAS COMUNITÁRIAS

Duarte Jr garante vagas para formação de educadores

AS 1.200 VAGAS SÃO DESTINADAS, PARA TODO E QUALQUER PROFISSIONAL QUE ATUA  EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS.

A Uni ver si da de Es ta du al do Ma ra- 
nhão (UE MA) lan çou nes ta se gun da-
fei ra (08), um edi tal ofe re cen do 1.200
va gas em cur sos de for ma ção con ti- 
nu a da pa ra pro fis si o nais  que atu am
em es co las co mu ni tá ri as. As va gas são
des ti na das, pa ra to do e qual quer pro- 
fis si o nal que atua nes sas es co las, co- 
mo for ma de de mo cra ti zar e pro mo- 
ver co nhe ci men tos pa ra to dos.

Se rão ofe re ci dos 2 cur sos: 1. Cur so
de For ma ção Con ti nu a da em Tec no- 
lo gi as Di gi tais no con tex to da Edu ca- 
ção Bá si ca; e 2. Cur so de For ma ção
Con ti nu a da em Ges tão Ad mi nis tra ti- 
va Es co lar.

Os cur sos fo ram vi a bi li za dos, por
meio da des ti na ção de R$ 200 mil em
emen das fei tas pe lo de pu ta do es ta- 
du al Du ar te Jr (PSB), que fa lou so bre a
re le vân cia de va lo ri zar as es co las co- 
mu ni tá ri as: “ Só ire mos trans for mar a
re a li da de em que vi ve mos se in ves ti- 
mos em edu ca ção. Com es ses cur sos
va mos ga ran tir um jus to e ne ces sá rio
aper fei ço a men to téc ni co de to dos os
pro fis si o nais que atu am nas es co las e
cre ches co mu ni tá ri as: do por tei ro, da

me ren dei ra, pro fes so res, até a di re ção
da es co la. Afi nal, os cur sos dis po ni bi- 
li za dos fo ram pen sa dos nas ne ces si- 
da des e an sei os de ca da uma des sas
ati vi da des”, pon tu ou.

A ini ci a ti va é con si de ra da um avan- 
ço no pro ces so de en si no apren di za- 
gem, co mo afir ma a Co or de na do ra
Pe da gó gi ca da Es co la Co mu ni tá ria Pi- 
nó quio, Flavyandressa Sá: “Com as
for ma ções, o do cen te não so men te se
atu a li za, co mo apren de a fa zer uma
ges tão me lhor de sua tur ma de alu- 
nos, além de apren der no vas prá ti cas
edu ca ci o nais. Os pro fes so res que ad- 
qui rem no vos co nhe ci men tos con se- 
guem me lho rar a for ma com a qual
pas sam o con teú do pa ra seus alu nos e
ain da con se guem um en ga ja men to
me lhor com a tur ma.

Os cur sos se rão

to tal men te gra tui tos e

se rão mi nis tra dos pe la

Uni ver si da de Es ta du al

do Ma ra nhão, por meio

do Am bi en te Vir tu al de

Apren di za gem – AVA.

As au las 100% vir tu ais te rão du ra- 
ção de 3 me ses, com car ga ho rá ria de
200h e co me çam no dia 10 de de zem- 
bro.

Pa ra fa zer a ins cri ção, o pro fis si o- 
nal de ve dis po ni bi li zar os se guin tes
do cu men tos: RG, CPF, com pro van te
de re si dên cia, com pro van te de es co- 
la ri da de de acor do com ca da cur so e a
de cla ra ção ou ou tro do cu men to que
com pro ve es tar em exer cí cio na es co- 
la co mu ni tá ria de acor do com o cur so.

O edi tal es tá dis po ní vel no si te:
https://ue ma net.ue ma.br. E as ins cri- 
ções po dem ser fei tas até o dia 21 de
no vem bro, pe la mes ma fer ra men ta
vir tu al.

ABAIXO DO PREÇO DE MERCADO

Caixa vende imóveis pela
internet  até dezembro

SERÃO OFERTADOS IMÓVEIS EM TODAS AS REGIÕES DO PAÍS

Até o dia 20 de de zem bro os in te res sa dos em com prar
a ca sa pró pria ou uni da des co mer ci ais po de rão ir à pá- 
gi na da Cai xa Econô mi ca Fe de ral (Cai xa) na in ter net, e
por meio da Ven da On li ne de Imó veis Cai xa, ver a ofer ta
de mi lha res de imó veis de pro pri e da de da ins ti tui ção
pa ra ven da di re ta, com con di ções es pe ci ais de des con to
e de fi nan ci a men to.

Se gun do a Cai xa, es tão sen do ofer ta dos imó veis em
to das as re giões do país, com va lo res abai xo dos pre ços
de mer ca do. As uni da des es tão li vres de pen dên ci as pa- 
ra o com pra dor, com o ban co qui tan do dí vi das co mo
con do mí nio e Im pos to Pre di al e Ter ri to ri al Ur ba no (IP- 
TU) pen den tes até a da ta da com pra.

Ao es co lher o imó vel de se ja do, o in te res sa do de ve
apre sen tar um lan ce a par tir do pre ço mí ni mo mos tra do
na pá gi na. Se rá con si de ra da ven ce do ra a pro pos ta de
mai or va lor no mo men to em que o cronô me tro for ze ra- 
do. O ven ce dor se rá avi sa do do re sul ta do por e-mail.

Cor re to res cre den ci a dos pe la Cai xa po de rão in ter me- 
di ar a ven da. No ca so de fi nan ci a men to, o ne gó cio po- 
de rá ser con tra ta do por meio de um cor res pon den te
ban cá rio Cai xa Aqui, bas tan do o cli en te es co lher as op- 
ções ao pre en cher a pro pos ta. A co mis são ao cor re tor
se rá pa ga pe lo ban co. A lis ta dos in ter me di a do res ha bi li- 
ta dos es tá dis po ní vel no si te Imó veis Cai xa.

De pen den do da ren da do cli en te e do va lor do imó- 
vel, o com pra dor po de fi nan ci ar o imó vel com li nhas
que ope rem re cur sos do Fun do de Ga ran tia do Tem po
de Ser vi ço (FGTS), in cluin do o Pro gra ma Ca sa Ver de
Ama re la ou com as li nhas do Sis te ma Bra si lei ro de Pou- 
pan ça e Em prés ti mo (SB PE).

Em to das as mo da li da des, o cli en te po de rá usar o sal- 
do da con ta do FGTS pa ra aba ter o va lor fi nan ci a do. A
pos si bi li da de se rá per mi ti da des de que o cli en te es te ja
de acor do com as con di ções le gais pa ra re ti rar re cur sos
do Fun do de Ga ran tia.

ECONOMIA

Vendas de veículos caem
24,5%, anuncia  Anfavea

CRESCIMENTO É PUXADO PELO SETOR DE CAMINHÕES.

As ven das de veí cu los no vos caí ram 24,5% em ou tu- 
bro na com pa ra ção com o mes mo mês de 2020. Se gun- 
do  ba lan ço di vul ga do nes ta se gun da-fei ra (8), em São
Pau lo, pe la As so ci a ção Na ci o nal de Fa bri can tes de Veí- 
cu los Au to mo to res (An fa vea), fo ram em pla ca dos 162,3
mil uni da des. No acu mu la do de ja nei ro a ou tu bro, en- 
tre tan to, há um cres ci men to de 9,5% em re la ção ao mes- 
mo pe río do do ano pas sa do, com a co mer ci a li za ção de
1,7 mi lhão de veí cu los.

Se gun do o pre si den te da An fa vea, Luiz Car los Mo ra- 
es, a re tra ção das ven das em ou tu bro é um re fle xo das
di fi cul da des en fren ta das pe la in dús tria, co mo a fal ta de
com po nen tes, em es cas sez mun di al. A pre vi são é que
es ses pro ble mas con ti nu em a im pac tar as ati vi da des do
se tor até o ano que vem. “2022 con ti nu a rá sen do um
ano de gran des de sa fi os na en tre ga de se mi con du to res
no se tor au to mo ti vo”, acres cen tou.

O cres ci men to das ven das ao lon go do ano é pu xa do
es pe ci al men te pe lo se tor de ca mi nhões, que te ve uma
ex pan são de 50,4% nos em pla ca men tos de ja nei ro a ou- 
tu bro na com pa ra ção com o mes mo pe río do de 2020.
Fo ram co mer ci a li za das no pe río do 106,3 mil uni da des,
sen do 11 mil em ou tu bro – ele va ção de 39,7% so bre o
mes mo mês de 2020.

As ven das de au to mó veis e veí cu los co mer ci ais le ves
re gis tram que da de 31,1% em ou tu bro, com 128,7 mil
uni da des. No acu mu la do de ja nei ro a ou tu bro, os em- 
pla ca men tos abran ge ram 1,4 mi lhão de uni da des, al ta
de 6,5% em re la ção aos pri mei ros dez me ses de 2020.

A pro du ção de veí cu los tam bém acu sou que da em
ou tu bro de 24,8% em com pa ra ção com o mes mo mês
do ano pas sa do, com a fa bri ca ção de 177,9 mil uni da des.
En tre ja nei ro e ou tu bro des te ano, fo ram pro du zi dos 1,8
mi lhão de veí cu los, um cres ci men to de 16,7% em re la- 
ção ao mes mo pe río do de 2020.

São Luís, terça-feira, 9 de novembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Proposta de pagamento do 14º salário a professores, gestores e cuidadores da rede
municipal será enviada à Câmara de Vereadores esta semana e precisa ser aprovada.

PRESENTE DE FIM DE ANO

Braide propõe 14º salário
para professores da ilha
SAMARTONY MARTINS

O
pre fei to de São Luís, Edu ar- 
do Brai de (Po de mos), anun- 
ci ou no úl ti mo do min go (7), 
que vai pa gar o 14º sa lá rio a 

pro fes so res, ges to res e cui da do res da 
re de mu ni ci pal. A pro pos ta se rá en vi- 
a da à Câ ma ra de Ve re a do res e pre ci sa 
ser apro va da. “Anun cio o pa ga men to 
do 14° sa lá rio a pro fes so res, ges to res e 
cui da do res da nos sa re de mu ni ci pal. 
O PL se rá en ca mi nha do à Câ ma ra 
nes ta se ma na. Re cons truir a edu ca- 
ção de São Luís tem si do uma das mi- 
nhas mis sões. Va mos em fren te!”, pos- 
tou o pre fei to em sua con ta no Twit ter.

Des de que as su miu a pre fei tu ra de 
São Luís em 1º de ja nei ro des te ano, 
Edu ar do Brai de já pro mo veu três mu- 
dan ças no co man do da Se cre ta ria 
Mu ni ci pal de Edu ca ção (Se med) com 
o in tui to de me lho rar as con di ções do 
en si no da re de mu ni ci pal. Já pas sa- 
ram pe la pas ta Es mê nia Mi ran da 
(atu al vi ce-pre fei ta); Mar co Mou ra 
que es tá atu al men te na As ses so ria de 
Par ce ri as Pú bli co-Pri va das do mu ni- 
cí pio e Ca ro li ne Mar ques Sal ga do que 
an tes es ta va na As ses so ria Téc ni ca da 
Sem gov, e que as su miu em ou tu bro 
des te ano a Se cre ta ria de Edu ca ção de 
São Luís.

Ca so a pro pos ta de pa gar o 14º sa lá- 
rio a pro fes so res, ges to res e cui da do- 
res da re de mu ni ci pal de Edu ar do 
Brai de se ja apro va da pe los par la men- 
ta res vai ame ni zar a pres são que vem 
so fren do por par te dos pro fes so res e 
pro fes so ras da re de mu ni ci pal, que 
re a li za ram no úl ti mo dia 4 de no vem-

 BRAIDE  FEZ O ANÚNCIO DA PROPOSTA DO 14º SALÁRIO PELAS REDES  SOCIAIS

bro uma ma ni fes ta ção em fren te à 
Pre fei tu ra de São Luís co mo for ma de 
cha mar a aten ção do pre fei to pa ra 
que o mes mo au to ri ze a ho mo lo ga ção 
das am pli a ções da ca te go ria. Ou se ja, 
os pro fes so res da re de mu ni ci pal rei- 
vin di cam a fi na li za ção do pro ces so 
re fe ren te ao Edi tal nº 02/2020, pu bli- 
ca do pe la Pre fei tu ra de São Luís no dia 
16 de de zem bro de 2020, que tra ta das 
am pli a ções de jor na da de tra ba lho 
pa ra 30 ou 40 ho ras se ma nais, me di- 
an te a exo ne ra ção de um dos vín cu los 
de pro fes sor da re de pú bli ca mu ni ci- 
pal de São Luís.

Co mo for ma de bo tar um pon to fi- 
nal nes ta si tu a ção, a Se cre ta ria Mu ni- 

ci pal de Edu ca ção (Se med) en vi ou 
uma co mu ni ca ção ao Sin di ca to dos 
Pro fis si o nais do Ma gis té rio da Re de 
Mu ni ci pal de São Luís pa ra que re pre- 
sen tan tes a uma reu nião nes ta sex ta-
fei ra (11) on de se rá co lo ca da em de-
ba te a ho mo lo ga ção das am pli a ções 
fun ci o nais e ou tras pau tas de rein vin-
di ca ção dos pro fes so res da re de mu- 
ni ci pal. Va le res sal tar que des de o ano 
pas sa do o Sin de du ca ção vem es ta be- 
le cen do com Se cre ta ria Mu ni ci pal de 
Edu ca ção – (Se med) por meio de vi- 
de o con fe rên cia pa ra tra tar de de man- 
das da ca te go ria que ain da não fo ram 
aten di das.

CÂMARA DE SÃO LUÍS

Vereador  denuncia uso emenda em troca de voto

DR. GUTEMBERG (PSC) É ACUSADO DE USAR  RECURSOS  DA SEMSA PARA A “COMPRA” DE VOTOS EM TORNO DE SUA CANDIDATURA.

O ve re a dor Pau lo Vic tor (PC doB)
ocu pou a tri bu na da Câ ma ra Mu ni ci- 
pal de São Luís, na ma nhã des ta se- 
gun da-fei ra (8), pa ra fa zer uma gra ve
de nún cia: um su pos to es que ma de
uso de emen da par la men tar em tro ca
de vo to na dis pu ta pe la Me sa Di re to ra
da Ca sa.

O par la men tar acu sou o co le ga de
ple ná rio, ve re a dor Dr. Gu tem berg
(PSC), de usar a Se cre ta ria Mu ni ci pal
de Se gu ran ça Ali men tar (Sem sa), de
on de es ta ri am sen do li be ra dos os re- 
cur sos pú bli cos, pa ra a ‘com pra’ de
vo tos em tor no de sua can di da tu ra.

“É le gí ti mo que qual quer can di da- 
to à Pre si dên cia uti li ze qual quer fer ra- 
men ta ex ter na com de cên cia, pru- 
dên cia e éti ca. Mas o que a gen te vi ve
ho je na Câ ma ra Mu ni ci pal pre ci sa ser

ex ter na do pa ra a so ci e da de. To dos os
ve re a do res aqui sa bem que a gen te se
co mu ni ca en tre si, di a ri a men te e diu- 
tur na men te, se ja em blo co, se ja ra- 
cha do, se ja da for ma que es tá, mas a
gen te pre ci sa ex ter nar pa ra a so ci e da- 
de a cru el da de que es tá acon te cen- 
do”, des ta cou.

Pau lo Vic tor dis se que co mu ni cou o
pre si den te da Ca sa e os de mais co le- 
gas que dis pu tam a Me sa, mas avi sou
que vai pro to co lar um pe di do de au- 
di ên cia pú bli ca pa ra con vo car o Mi- 
nis té rio Pú bli co vi san do dis cu tir a
ques tão en vol ven do a pas ta de um se- 
cre tá rio que foi che fe de ga bi ne te do
ve re a dor Dr. Gu tem berg. “Eu não pe- 
ço co ber tas em tor no dis so, mas de to- 
das as pes so as que já de cla ra ram
apoio a Pau lo Vic tor, ne nhu ma re ce- 

beu emen da par la men tar. Ab so lu ta- 
men te ne nhu ma. En tão, de fa to, a
par tir de ho je, eu co me ço a tra zer is so.
Eu não sou de uti li zar a tri bu na, mas
exis te um com boio em fer ra men tas,
que tam bém pas sa pe la Se cre ta ria de
Se gu ran ça Ali men tar, cu jo se cre tá rio
é in di ca ção do ve re a dor Dr. Gu tem- 
berg e foi che fe de ga bi ne te do par la-
men tar nes ta Ca sa. É por meio des ta
pas ta que to das as emen das par la- 
men ta res es tão pas san do. Sen do as- 
sim, a gen te co me ça a ex ter nar o que
es tá acon te cen do. É ne ces sá rio que se
res pei te a atu a ção de ca da can di da to
à Pre si dên cia des sa Ca sa. Tra go is so
pa ra que se fa ça uma equi pa ra ção de
va lo res que não são va lo res ma te ri ais,
mas, sim, va lo res mo rais”, com ple tou.

AÇÃO CI VIL PÚ BLI CA

MP MA re quer
pro vi dên ci as pa ra
abri gar fa mí li as
alo ja das de bai xo da
Pon te Jo sé Sarney

O Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão, por meio da Pro- 
mo to ria de Jus ti ça de De fe sa dos Di rei tos Fun da men tais
de São Luís, emi tiu, no úl ti mo dia 5 (sex ta-fei ra), re que- 
ri men to pa ra a Se cre ta ria Mu ni ci pal da Cri an ça e As sis- 
tên cia So ci al (Sem cas) pe din do in for ma ções, de for ma
ime di a ta, so bre as pro vi dên ci as ado ta das pa ra abri gar
to das as pes so as vi ti ma das pe lo in cên dio que atin giu os
ca se bres das fa mí li as que vi vem em bai xo da Pon te Jo sé
Sarney, no bair ro São Fran cis co.

Ocor ri do na ma dru ga da des se mes mo dia, o in cên dio
de gran des pro por ções atin giu di re ta men te cer ca de 25
ca se bres dos mais de 60 que lá exis tem, con for me da dos
di vul ga dos pe la im pren sa.

No do cu men to en vi a do à ti tu lar da Sem cas, Ro sân ge- 
la Ber tol do, a pro mo to ra de jus ti ça Már cia Li ma Buha- 
ten ques ti o nou se foi re a li za do o ca das tra men to de to- 
das as fa mí li as vi ti ma das no pro gra ma as sis ten ci al de
mo ra dia de alu guel so ci al, bem co mo se fo ram ado ta dos
mei os pa ra a in clu são des sas fa mí li as nos de mais pro- 
gra mas ha bi ta ci o nais e so ci o as sis ten ci ais, pa ra lhes per- 
mi tir vi ver em con di ções dig nas de mo ra dia.

A re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co tam bém quer
sa ber do Mu ni cí pio de São Luís quais me di das se rão to- 
ma das pa ra que o lo cal não se ja mais ha bi ta do, por se
tra tar de am bi en te in sa lu bre e ina de qua do pa ra a mo ra- 
dia hu ma na.

 
Des de 2019, o Mi nis té rio Pú bli co ajui zou uma ação

con tra o Es ta do e o Mu ni cí pio de São Luís pa ra que se- 
jam as se gu ra das mo ra di as em pro gra mas ha bi ta ci o nais
às fa mí li as que vi vem de bai xo da Pon te Jo sé Sarney. A
ação, que tra mi ta na Va ra de In te res ses Di fu sos Co le ti- 
vos, com o nú me ro 0812585-34.2019.8.10.0001, es tá
con clu sa pa ra a sen ten ça des de o dia 15 de ju lho de
2021, con for me ter mo as si na do pe la se cre ta ria da uni- 
da de ju di ci al.

Na ACP, a Pro mo to ria de Jus ti ça de De fe sa dos Di rei- 
tos Fun da men tais re que reu tam bém que fos sem re a li- 
za dos, com a má xi ma pri o ri da de os pro ce di men tos ad- 
mi nis tra ti vos es pe cí fi cos de iden ti fi ca ção e ca das tra- 
men to das fa mí li as que ha bi tam as mo ra di as pre cá ri as.

À épo ca do ajui za men to da ação, um lau do do Nú cleo
do Psi cos so ci al do MP, após vi si ta ao lo cal, iden ti fi cou
que re si di am em bai xo da Pon te Jo sé Sarney 27 fa mí li as,
vi ven do em bar ra cos im pro vi sa dos, do ta dos de mí ni ma
in fra es tru tu ra, com apro xi ma da men te 44 mo ra do res.
Des tes, fo ram re gis tra das 19 cri an ças, qua tro ado les- 
cen tes, 20 jo vens e adul tos e um ido so.

São Luís, terça-feira, 9 de novembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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JO SÉ AL CÂN TA RA JR.
So ció lo go, do cen te da UF MA

AL DO PA VI A NI
Geó gra fo e pro fes sor emé ri to da Uni ver -
si da de de Bra sí lia

Os impactos pandêmicos na vida social

Es te tex to faz um co men tá rio a par- 
tir de uma ob ser va ção nas for mas do
ato de cum pri men tar, sau dar ou se
apre sen tar en tre pes so as. Faz-se uma
com pa ra ção en tre a for ma an te ri or- 
men te usu al e a atu al men te pre va les- 
cen te; hou ve uma in ter fe rên cia de- 
cor ren te do con tex to pan dê mi co a al- 
te rar a eti que ta so ci al em re la ção à
for ma an te ri or men te ado ta da na so- 
ci e da de oci den tal ho di er na.

O ato de cum pri men tar era um ges- 
to en tre du as pes so as, re a li za do com o
es ten der de du as mãos di rei ta pa ra to- 
cá-las com as pal mas e en vol vi das
com os de dos; oca sião opor tu na pa ra
aper tá-las ou não; se po si ti va men te
es sa ex pres são era re gu la da de acor do
com a con ve ni ên cia pes so al: do sim- 
ples to car, do gran de aper tar ou co bri-
la com uma ou tra mão em si nal de
gran de sa tis fa ção pes so al. Um ges to
sím bo lo de apro xi ma ção fí si ca e so ci- 
al; um ins tan te de con ta to sen sí vel
com o te ci do das mãos e até opor tu ni- 

da de pa ra afe rir o ca lor hu ma no.
No ín te rim vi vi do no pe río do pan dê- 
mi co da Co vid-19 o ges to pes so al de
cum pri men tar ou sau dar se me ta- 
mor fo se ou e, pres su po mos, que pro- 
va vel men te es sa mo di fi ca ção pro vo- 
ca rá con sequên ci as teó ri cas so ci o ló- 
gi cas no con jun to con cei tu ais de:
ações, in te ra ções, re la ções e pro ces- 
sos so cais, de vi do as co mu ta ções.

En tre tan to, atu al men te, ve ri fi cam-
se al te ra ções no mo do co mo re a li zar- 
mos es ses pro ce di men tos de sau da- 
ções so ci ais. No mo men to, cons ta ta-
se uma re vi ra vol ta nes se ti po de ges to
de vi do as cir cuns tân ci as  pan dê mi- 
cas. Hou ve uma con ver são nes se ins- 
tan te de con vi vên cia so ci al im pos ta
pe la en fer mi da de epi dê mi ca, a qual
es ta be le ceu ne ces si da de de pro ce di- 
men tos iso lan tes pa ra a não trans mis- 
si bi li da de do fa tí di co e po pu lar ví rus.
Ado ta mos o dis tan ci a men to fí si co en- 
tre pes so as, uma al ter na ti va en con- 
tra da pa ra re tar dar a trans mis são do
agen te in fec ci o so en tre nós hu ma nos;
cons ta ta-se que uma no va re mo de la- 

ção nas sau da ções, ago ra, subs ti tuí da
pe lo le ve to car en tre as par tes fron tais
dos me ta car pos dos de dos, na for ma
de pu nhos fe cha dos. O no vo ges to de
sau da ção per mu tou se do an ti go mo- 
do fi gu ra do pa ra unir, por um ou tro
co mo um ace no en tre mãos cer ra das
alu si vo a um se iso lar.
De vi do a es sa mo di fi ca ção re con fi gu-
ra da en tre in ter po si ções anatô mi cas
ges tu ais nes se ti po de con ta tos so ci ais
ve ri fi car-se-ia a le ve al te ra ção. Des se
mo do, es sa ação so ci al trans fi gu rou-
se na for ma de sua re a li za ção.

E, aqui apre sen to a in da ga ção pa ra
re fle xão: se o co ro lá rio da no va eti-
que ta so ci al – a re cém re mo de la gem
ges tu al nes se pe que no há bi to de sau-
da ção -, se rá uma no va re pre sen ta ção
sim bó li ca de gran de im por tân cia na
so ci e da de. E, as sim, faz-se uma per- 
gun ta: se vi go rar a no vís si ma for ma de
ges ti cu la ção, es sa se cons ti tui rá em
uma no va sim bo lo gia? E, se a me ta-
mor fo se ges tu al se rá sím bo lo re ve la- 
dor da qua li da de da no va ta si tu a ção
so ci al?

UM DIA APÓS O OUTRO:

Os ritmos ditados pela pandemia

Mui to se afir ma que o

mun do não se rá o

mes mo após a

pan de mia. Aí, a

per gun ta bá si ca se rá: “o

mun do não se rá o

mes mo em que se to res

do co ti di a no das

em pre sas e da vi da das

pes so as?” 

To me mos o se tor in dus tri al. Nes sa
ati vi da de, as in dús tri as pe sa das dei- 
xa rão de lan çar fu ma ça na at mos fe ra?
Os in su mos pa ra a pro du ção dei xa rão
de in gres sar nos pá ti os das in dús tri as?
O que foi pro du zi do não se rá en ca mi- 
nha do pa ra o cen tro dis tri bui dor e de
con su mo? Por sua vez, o co mér cio es- 
ta rá de por tas fe cha das ou tra ba lhan- 
do por en co men das vir tu ais? O sis te- 
ma fi nan cei ro, so bre tu do pe lo bra ço
ban cá rio, não fa rá em prés ti mo até
aca bar a pan de mia? Ou, ain da, dei xa- 
rá de re ce ber de pó si tos pa ra o gi ro
ban cá rio ex tre ma men te lu cra ti vo?

A res pos ta pa ra tu do: na da se rá di- 
fe ren te do que sem pre foi. Ape nas,
ha ve rá lá gri mas e la men tos pe las
mor tes e pe los pre juí zos oca si o na dos
pe lo ví rus da co vid-19 e, pi or, das no- 
vas ce pas que, por cer to, sur gi rão. Na- 
da fi ca rá pa ra li sa do, nem so fre rá so la- 
van cos em ra zão da pan de mia. Por is- 
so, as ati vi da des se gui rão seus rit mos

e ru mos, co mo um na vio que, ao con- 
trá rio do Ti ta nic, con se guiu dar a vol- 
ta nos ice bergs ou con tor nar as rí gi das
es tru tu ras de co rais trai ço ei ros.

Por is so, a vi da se gue e, la men ta vel- 
men te, não hou ve, há mais de um ano,
a ra pi dez ne ces sá ria pa ra a com pra de
va ci nas imu ni zan tes e, pre sen te men- 
te, a va ci na ção pro cu ra ra pi da men te
apli car as di ver sas va ci nas e nas di fe- 
ren tes fa ses pos sí veis. Há mui tas pes- 
so as imu ni za das com a pri mei ra, a se- 
gun da e a do se de re for ço, de tal for ma
que se no ta a re du ção do nú me ro de
in fec ta dos. Em 4 de no vem bro de
2021, a es ta tís ti ca for ne ci da pe lo Mi- 
nis té rio da Saú de era a se guin te:  to tal
de in fec ta dos 21.835.785 pes so as; to- 
tal acu mu la do de re cu pe ra dos
21.489.137; in fec ta dos em 24 ho ras
14.661; to tal de mor tes 608.631; 436
óbi tos e 13.352 no vos ca sos em 24 ho- 
ras. O Mi nis té rio da Saú de in for ma
que qua se 50% da po pu la ção es tá va- 
ci na da. Es se fa to de ve rá re du zir o nú- 
me ro de in fec ta dos e de mor tes.

Ape sar des se bru tal nú me ro de óbi- 
tos,  que se ria evi ta dos se ti ves sem si- 
do se gui das as pon de ra ções da ci ên- 
cia e de mé di cos cons ci en tes, mui tos
di rão “a vi da se gue”. Sem dú vi da, a vi- 
da flui, mas os cui da dos bá si cos de- 
vem ser se gui dos pa ra ate nu ar o ím- 
pe to da pan de mia e sal var pes so as,
mes mo que de sa fi em os ci en tis tas e
as re co men da ções sen sa tas vin das de
to das as par tes do mun do: evi tar aglo- 
me ra ções, usar más ca ras e hi gi e ni zar
as mãos com frequên cia. Em su ma:
cui de-se, olhan do pa ra os ou tros.

A vi da ur ba na pas sa a ser al te ra da
pe las cir cuns tân ci as da pan de mia. De
fa to, não se en con tram nas ru as e nas
di ver sas ati vi da des dos ser vi ços, co- 
mér cio, cir cu la ção e nas in dús tri as,
pes so as sem más ca ra ou sem os cui- 
da dos que se exi gem nes ses di as de
cri se da saú de pú bli ca. Há, igual men- 
te, as mar cas da pan de mia nas ati vi- 
da des, al gu mas de las fa lin do por fal ta
de quem com pre o que foi pro du zi do.

Ape sar dis so, há que se cons ta tar pe- 
que na re du ção do de sem pre go, com a
ten dên cia de se man ter es ta bi li za do,
mes mo em pa ta ma res ele va dos, há
mui tos anos, sem pre pró xi mos a 300
mil  de sem pre ga dos ou a ta xas aci ma
de 16% da PEA. Em se tem bro de 2020,
a ta xa che gou a 18,4%, re du zin do-se a
17,7% em se tem bro de 2021, se gun do
a Pes qui sa de Em pre go e De sem pre go 
(PED), ela bo ra da pe la Co de plan/Di e- 
e se/Se trab-DF. En quan to as ta xas se
re du zem, os quan ti ta ti vos se ele vam:
em 2020, o to tal de de sem pre ga dos
era de 288 mil e, em 2021, 297 mil, em
ra zão da mai or quan ti da de de pes so- 
as in gres san do no mer ca do de tra ba- 
lho, em 2021.

Há al guns anos, a PED es pe ci fi ca va
as di fe ren ças exis ten tes no de sem pre- 
go por ra ça/cor. Em se tem bro de
2020, os ne gros ti nham 20,2% de de- 
sem pre go, cain do pa ra 19,5%, em
2021, en quan to os não ne gros se re- 
du zi ram de 15,3% pa ra 14,4%, sem pre
lem bran do que a ta xa mé dia era de
17,7%, em se tem bro de 2021. A di fe- 
ren ça de nun cia que o pro ble ma da
dis cri mi na ção es tá pre sen te nos que
em pre gam ou de sem pre gam tra ba- 
lha do res. Al go a ser re vis to a bem de
de mo cra ti zar as opor tu ni da des de
tra ba lho, in de pen den te men te, da
con di ção ra ça/cor exis ten te no Dis tri- 
to Fe de ral.

Al guns di rão que es se fa to (as prá ti- 
cas ado ta das no mer ca do de tra ba lho)
é his tó ri co e se en con tra en tra nha do
na cul tu ra e na eco no mia na ci o nal. O
fa to não quer di zer que is so de va ser
es tru tu ral, mas que a so ci e da de po de- 
rá mu dar pa ra que to dos te nham a
cha ma da igual da de de opor tu ni da de
(que é tam bém pra ti ca da em paí ses
de sen vol vi dos). A cons ta ta ção aci ma
re fe ri da re ve la ser im por tan te pa ra
mo di fi car o que exis te e trans for mar
pa ra aten der as de man das e pra ti car o
que, por cer to, se rá um pas so a mais
no de sen vol vi men to so ci al e econô-
mi co do Bra sil. Um pas so ci vi li za tó rio.

E D I T O R I A L

É ho ra de com ba ter
o se den ta ris mo

O Bra sil é con si de ra do o quin to país mais se den tá rio
do mun do e o pri mei ro na Amé ri ca do Sul. Na pan de mia
de co vid-19, is so foi ain da mais evi den ci a do. Com o iso- 
la men to, as pes so as fi ca ram em ca sa e mui tas dei xa ram
de se exer ci tar. O Pro je to Con Vid — Pes qui sa de Com- 
por ta men to, fei to pe la Fun da ção Oswal do Cruz em par- 
ce ria com a UFMG e a Uni camp, apre sen ta do no ano
pas sa do —, já ti nha mos tra do a mu dan ça na ro ti na dos
bra si lei ros ao apon tar que as pes so as fi cam três ho ras
por dia, em mé dia, di an te da TV (1h20min a mais que
an tes da pan de mia) e mais de cin co ho ras diá ri as no
com pu ta dor (1h30min a mais).

 
O es tu do fei to com o in tui to de ve ri fi car co mo o iso la- 

men to so ci al mu dou os há bi tos de vi da da po pu la ção
bra si lei ra apon tou tam bém que 62% dos en tre vis ta dos
dei xa ram de pra ti car qual quer ati vi da de fí si ca du ran te a
pan de mia, com pro me ten do a saú de e au men tan do os
ca sos de do en ças no país além da co vid-19, en tre elas as
car di o vas cu la res, cân cer, di a be tes e obe si da de.

 
Ou tro es tu do pu bli ca do re cen te men te na re vis ta The

Lan cet in di cou que fi car sen ta do du ran te oi to ho ras por
dia au men ta em 10% o ris co de mor te, cor ro bo ran do a
im por tân cia de com ba ter o se den ta ris mo co mo me di da
de saú de pú bli ca.

 
Com o avan ço da imu ni za ção, já com 60% da po pu la- 

ção pro te gi da com as du as do ses, é ho ra de re to mar a ro- 
ti na e in se rir a prá ti ca de exer cí ci os no dia a dia. A Or ga- 
ni za ção Mun di al da Saú de (OMS) re co men da que adul- 
tos fa çam ati vi da de fí si ca mo de ra da de 150 a 300 mi nu- 
tos ou de 75 a 150 mi nu tos de ati vi da de fí si ca in ten sa,
por se ma na, quan do não hou ver con train di ca ção, pa ra
man ter a saú de e a qua li da de de vi da.

 
Re cen te men te, o Mi nis té rio da Saú de lan çou o pri- 

mei ro guia de ati vi da de fí si ca pa ra a po pu la ção bra si lei- 
ra. O ma nu al, ela bo ra do por es pe ci a lis tas da Uni ver si- 
da de Fe de ral de Pe lo tas (UF Pel) jun to com mais de 70
pes qui sa do res, téc ni cos do Mi nis té rio e da Or ga ni za ção
Pan-Ame ri ca na de Saú de (Opas), traz ori en ta ções so bre
ti pos de ati vi da de fí si ca apro pri a das pa ra ca da fai xa etá- 
ria, du ra ção de exer cí ci os e di cas de co mo re a li zá-las
gra tui ta men te. Es ti ma-se que a ina ti vi da de fí si ca se ja
res pon sá vel por 15% das in ter na ções no Sis te ma Úni co
de Saú de (SUS), daí a im por tân cia de aler tar so bre a ne- 
ces si da de de in se rir a prá ti ca no dia a dia da po pu la ção.

Aban do nar o se den ta ris mo é fun da men tal não só pa- 
ra pre ve nir do en ças fí si cas, mas tam bém pa ra ga ran tir a
saú de men tal, que fi cou mui to com pro me ti da na pan- 
de mia. O Bra sil es tá en tre os paí ses com mai or ín di ce de
an si e da de e de pres são no mun do e é ur gen te es ti mu lar
a prá ti ca de exer cí ci os no dia a dia da po pu la ção pa ra
aju dar no as pec to psi co ló gi co.

 
É im por tan te aler tar que ati vi da des fí si cas ao ar li vre

bem co mo aque las em es pa ços fe cha dos de vem con ti- 
nu ar se guin do pro to co los pa ra man ter a se gu ran ça de
to dos. Al gu mas ci da des e es ta dos já li be ra ram o uso de
más ca ra em lo cais aber tos, en quan to ou tras es tão ava li- 
an do e de vem fle xi bi li zar es sa res tri ção nos pró xi mos
me ses.

No en tan to, em aca de mi as, ain da é obri ga tó rio o item
de pro te ção, bem co mo man ter dis tan ci a men to e uti li- 
zar ál co ol em gel pa ra hi gi e ni za ção das mãos e dos equi- 
pa men tos de gi nás ti ca. Es ses cui da dos ga ran tem o re- 
tor no se gu ro às ati vi da des fí si cas e de vem ser man ti dos
até o con tro le to tal da pan de mia.

 
Os be ne fí ci os na mu dan ça de pos tu ra em bus ca de

uma vi da sau dá vel são mui tos e vão além da pre ven ção
de do en ças. As ati vi da des fí si cas atu am tam bém na me- 
lho ra da au to es ti ma, na ma nu ten ção do pe so, na to ni fi- 
ca ção da mus cu la tu ra, no equi lí brio do so no e de vem
ser le va das em con ta na ado ção de po lí ti cas pú bli cas e
na de ci são de ca da um de in cluir exer cí ci os na sua ro ti- 
na diá ria.

Pa ra quem es tá há mui to tem po pa ra do, co me çar po- 
de pa re cer di fí cil, mas es co lher uma ati vi da de que se ja
pra ze ro sa e ado tar um rit mo pró prio po dem tor nar a
prá ti ca di ver ti da e aju dar na mo ti va ção. Bas ta dar o pri- 
mei ro pas so: o cor po e a men te agra de cem.

São Luís, terça-feira, 9 de novembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Objeto: Aquisição de materiais permanentes, que serão destinados à implantação do Hospital da Ilha e 

atender às Unidades de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do MA. Abertura: 23/11/2021, às 10h 

(horário de Brasília). Local: Site do Portal de Compras do Governo Federal 

(https://www.gov.br/compras/pt-br/). Informações: Comissão Setorial Permanente de Licitação – CSL, 

localizada na Av. Professor Carlos Cunha, s/n, Jaracaty, São Luís/MA, CEP: 65.076-820. E-mail: 

csl@saude.ma.gov.br. Fones: (98) 3198-5558 e 3198-5559.

São Luís - MA, 05 de novembro de 2021

MARCEL SALIB SOARES SANTOS

Pregoeiro da SES/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2021
PROCESSO Nº 175715/2021/SES

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, através de sua Comissão Setorial de 

Licitação – CSLIC, torna público aos interessados que realizará a licitação em epígrafe NO DIA 29 DE 

NOVEMBRO DE 2021, ÀS 10H, pelo site eletrônico www.comprasnet.gov.br, cujo objeto trata do 

registro de preços visando a aquisição de equipamentos voltados à produção da fabricação de 

móveis, instalada no Sistema Penitenciário Maranhense. O edital e seus anexos estão à disposição 

dos interessados nos sites https://www.gov.br/compras/pt-br e 

http://seap.ma.gov.br/pregoes-online/, podendo, em caso de problemas nos sites acima, ser adquirido 

gratuitamente na CSLIC/SEAP, através dos e-mails: cslicseap@gmail.com ou cslic@seap.ma.gov.br, 

durante os dias úteis, das 08h às 12h e das 14h às 18h. 

São Luís/MA, 08 de novembro de 2021 

LARISSA ARAGÃO CHAVES CAVALCANTE 

Pregoeira CSLIC/SEAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSLIC
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 103/2021-SRP
PROCESSO Nº 214703/2021-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

19:00h 11/11/2021
���������������������

Os Editais completos dos leiloes, inclusive com a lista discriminada de todos os lotes, em cumprimento ao 

decreto 21.981/32, encontra-se disponível no endereço www.vipleiloes.com.br.

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

19:00h22/11/2021
���������������������

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

CNPJ: 06.229.975/0001-72

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 034/2021. 
A Prefeitura Municipal de Bom Jardim/MA, por meio do Pregoeiro 
Oficial, torna público aos interessados que fará licitação na 
modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por 
item, em regime de fornecimento, tendo por objeto a Formação De 
Registro de preço para futura e eventual contratação de 
empresa especializada no fornecimento de lixeiras de ferro e 
tambores metálicos, para atender as demandas da Prefeitura 
Municipal de Bom Jardim/MA. A realização do certame está 
prevista para o dia 22 de novembro de 2021, às 14h00min (dez 
horas e trinta minutos) – horário local de Bom Jardim/MA.O 
recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será 
exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: 
www.licitabomjardinense.com.br. O edital completo está à 
disposição dos interessados no site: www.bomjardim.ma.gov.br. 
no sistema do TCE/SACOP (www.tce.ma.gov.br/sacop). 
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do e-mail: 
prefeiturabomjardimcpl@gmail.com. Bom Jardim/ MA, 04 de 
novembro de 2021. Fabiano De Jesus Barbosa Ferreira - 
Pregoeiro

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021 (PA-3408/2021)

Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação  de serviços continuados de apoio 

administrativo com dedicação permanente de mão de obra na categorias de auxiliar de saúde bucal 

conforme especificações e quantidades constantes no Termo de Referência, parte integrante do 

Edital. Tipo de licitação: Menor Preço. Data de abertura: 23 de novembro de 2021, às 09:00 horas 

(horário de Brasília/DF). Local: www.comprasgovernamentais.gov.br.  O edital é gratuito e está 

à disposição dos interessados para consulta e retirada nos endereços 

www.comprasgovernamentais.gov.br e www.trt16.jus.br. Maiores informações no endereço Av. 

Senador Vitorino Freire, 2001- 3º andar - Areinha – São Luís/MA- Seção de Aquisições Públicas ou 

pelos telefones (0xx98) 98424-6218/2109-9378/9379 das 08 às 17 horas. 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

CNPJ: 06.229.975/0001-72

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021. A 
Prefeitura Municipal de Bom Jardim/MA, por meio do 
Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados que fará 
licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo 
menor preço por item, em regime de fornecimento, tendo por 
objeto a contratação de empresa especializada no 
fornecimento de impressora de etiquetas, para atender as 
demandas da Prefeitura Municipal de Bom Jardim/MA. A 
realização do certame está prevista para o dia 22 de novembro 
de 2021, às 16h30min (dezesseis horas e trinta minutos) – 
horário local de Bom Jardim/MA.O recebimento das propostas, 
abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio 
eletrônico, no endereço: www.licitabomjardinense.com.br. O 
edital completo está à disposição dos interessados no site: 
www.bomjardim.ma.gov.br. no sistema do TCE/SACOP 
(www.tce.ma.gov.br/sacop). Esclarecimentos adicionais 
poderão ser obtidos através do e-mail: 
prefeiturabomjardimcpl@gmail.com. Bom Jardim/ MA, 04 de 
novembro de 2021. Fabiano De Jesus Barbosa Ferreira - 
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2021

O Município de Anajatuba/MA, através da Prefeitura Municipal de Anajatuba, Estado do Maranhão, por meio  
do Secretário Municipal de Administração, designado pelo Decreto nº 003/2021 torna público aos interessa-
dos  que realizará às 09:00h (Nove Horas) do dia 25 de novembro 2021, na Sala da Comissão Permanente 
de Licitação, localizada na Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA, Licitação 
na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, tendo por objeto a Contratação de empresa 
especializada para a prestação de serviços de drenagem em vias urbanas  do Município de Anajatuba/MA, 
conforme Edital e seus Anexos, na forma da Lei Federal n° 8.666/1993 e suas alterações, Lei Complementar 
n° 123/2006 e alterações dadas pela Lei Complementar nº 147/2014 e demais legislações pertinentes.  O 
Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, locali-
zada na Rua Benedito Leite, 868, Centro, de 2ª a 6ª feira-feira, no horário das 08h00min às 12h00min, onde 
poderão ser consultados e retirados gratuitamente por mídia digital. Assim como pelo portal da prefeitura, no 
endereço eletrônico www.anajatuba.ma.gov.br.  Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço ou através 
do e-mail: cpl@anajatuba.ma.gov.br. Anajatuba - MA, em 05 de novembro de 2021. LEONARDO MENDES 
ARAGÃO -  Secretário Municipal de Administração.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ. Nº 06.116.461/0001-00
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

DE PREÇOS 009/2021. O município de Anapurus/MA, torna público aos interessados que, com base 
na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 09h00min (nove horas), do dia 26 
de novembro de 2021, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021, do tipo menor 
preço global, tendo por objeto a contratação de empresa para os serviços de ampliação em 05 salas de 
aula na Escola Municipal Maris Isis Teixeira Monteles, localizada na sede do município de Anapurus/
MA, conforme projeto básico. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis de segunda a sexta das 
08h00min às 12h00min horas na sala da Comissão de Licitação, localizada na Av. João Francisco Monte-
les, n° 2001, Centro Anapurus/MA, ou através do endereço eletrônico departamentodecompraspma@
gmail.com, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente, bem como consultados através do 
SACOP e portal da transparência deste órgão. Em atendimento as recomendações da Vigilância Sanitá-
ria Municipal, será obrigatória a utilização de máscaras. Os interessados em participar do certame não 
necessitam encaminhar seus representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e 
as propostas, podendo, inclusive, encaminhá-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentan-do para as datas e horários finais para recebimento dos mesmos. Qualquer modificação no Edital será 
divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93. Pedidos de esclarecimentos deverão ser pro-
tocolados na Comissão Permanente de Licitação do município ou encaminhados no e-mail informado. 
Patrick Paulino Pinheiro, Presidente da Comissão Permanente de Licitação. Anapurus/MA, em 05 de 
novembro de 2021.

OBJETO: Confecção de materiais gráficos diversos (bloco para borrão, cer ficado de 
aluno, capa para apresentação de projetos, manual de orientação do aluno, 
envelopes mbrados, capa de processo, capa de diário de classe, papel o�cio 

mbrado, e envelope plás co cristal) para uso no SENAC – MA, com Registro de 
Preço para um período de 06(seis) meses, conforme especificações do anexo - I.
1. DIA DO PREGÃO: 19.11.2021 às 08h30min, na sede da Administração Regional do 
SENAC/MA – sito na Av. dos Holandeses, S/N, Qd 04, Edif. FECOMÉRCIO / SESC / 
SENAC, 5º andar, Jardim Renascença - São Luís /MA.
2. RETIRADA DO EDITAL: Na sede da Administração Regional do SENAC/MA ou pelo 
site: www.ma.senac.br.
3. ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS: Até as 17h30min do dia 16.11.2021 na sede da 
Administração Regional do SENAC/MA, por meio de documentação formal 
protocolizada pela Comissão Integrada de Licitação.

São Luís, 05 de novembro de 2021

Glocaff Veras Feitoza
Presidente da Comissão Integrada de Licitação e Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2021
REGIDO PELA RESOLUÇÃO SENAC 958/2012–CN

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tomada de Preço nº 009/2021. Processo Administrativo nº 140621.002/2021. OBJETO: Escolha da proposta 
mais vantajosa para a contratação de empresa de engenharia especializada na execução remanescente de obras 
de calçamento em bloquete nas ruas: Rua Nova e Rua do Sol, localizadas no povoado Lagoa do Encontro, mu-
nicípio de Lagoa Grande do Maranhão - MA. Nos termos do artigo 43, inciso VI da Lei Federal n° 8666/1993 e 
as suas alterações, tendo em vista o que consta no presente processo. HOMOLOGO o resultado do julgamento 
da Tomada de Preço nº 009/2021 e, por consequência ADJUDICO o objeto do certame – contratação de 
empresa de engenharia especializada na execução remanescente de obras de calçamento em bloquete nas 
ruas: Rua Nova e Rua do Sol, localizadas no povoado Lagoa do Encontro, município de Lagoa Grande 
do Maranhão – MA, visando atender às necessidades da administração municipal, à empresa. CONSTRU-
TORA UCHOA EIRELI, inscrita no CNPJ: 10.811.637/0001-11. Conforme abaixo demonstrado.  ITEM 1: 
ESPECIFICAÇÃO: contratação de empresa de engenharia especializada na execução remanescente de obras 
de calçamento em bloquete nas ruas: Rua Nova e Rua do Sol, localizadas no povoado Lagoa do Encontro, 
município de Lagoa Grande do Maranhão - MA. VALOR: O valor estimando um custo anual de R$238.681,22 
(duzentos e trinta e oito mil, seiscentos e oitenta e um reais e vinte e dois centavos) para a prestação dos 
serviços. Homologado o valor total para a empresa CONSTRUTORA UCHOA EIRELI, inscrita no CNPJ: 
10.811.637/0001-11, é de R$ 196.248,22 (cento e noventa e seis mil, duzentos e quarenta e oito reais e vinte 
e dois centavos). Lagoa Grande do Maranhão (MA), 03 de novembro de 2021. Kleber Gonçalves. Secretaria 
Municipal de Transporte e Obras

Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA
CEP: 65.360-000

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 029/2021/CCL/PMM. 
Órgão Realizador: O município de Monção/MA, através da Prefeitura Municipal de Monção/MA, CNPJ: 
06.190.243/0001-16, por meio do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, instituída pela Portaria nº 009/2021, torna 
público aos interessados que, com base legal: Lei n° 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto 
Federal nº 7.892/2013, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Municipal nº 
017/2020 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e alterações, que fará Licitação na modalidade 
Pregão, na forma Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, tendo por objeto registro de preços 
para futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídicas(s) especializada(s) na execução de serviços de orga-
nização, planejamento operacional, acompanhamento e realização de eventos festivos/datas comemorativas, 
visando atender as demandas da Prefeitura Municipal de Monção/MA, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, através de sessão pública on-line por meio de recursos de 
tecnologia da informação – internet disponível no site: https://www.licitanet.com.br/. A realização do certame 
está prevista para o dia 23 de novembro de 2021 às 08h00min (oito horas). Edital: O edital e seus anexos estão 
à disposição dos interessados por meio do endereço eletrônico: www.licitanet.com.br, na sede da Prefeitura na 
Sala da Comissão Central de Licitação, situada na Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro, Monção/MA, de 
segunda a sexta feira das 08h às 12h mediante apresentação de mídia gravável, no portal da transparência e no 
mural de licitações do Sacop/MA onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Qualquer modifi-
cação no Edital será divulgada na forma do art. 21, §4º da Lei nº 8.666/93. Monção/MA, 04 de novembro de 
2021. Kedma Oliveira Nussrala - Secretária Municipal de Finanças e Planejamento.

ESTADO DO MARANHÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2021-SRP
A Procuradoria-Geral de Justiça comunica que realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma 
eletrônica, do tipo MENOR PREÇO, regida pelas Leis Federais nº. 10.520/2002 e nº 8.666/1993, do Decreto nº 10.024/2019, 
do Decreto nº 7.892/2013, da Resolução nº 102/2013 do CNMP, dos Atos Regulamentares nºs 05/2017, 11/2014 e 01/2020 – 
GPGJ, todos deste Órgão Ministerial, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de 
junho de 2007 e, de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, objetivando o registro de preços para aquisição eventual 
de COMPUTADORES E MONITORES visando à ampliação, modernização e melhoria da infraestrutura tecnológica, a fim 
de atender as necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão (PGJMA), devendo os mesmos serem 
novos de fábrica, isentos do processo de remanufatura, com garantia de funcionamento e assistência técnica “ON-SITE”, e 
ainda conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. A abertura da sessão pública está 
marcada para o dia 24 de novembro de 2021, às 10h (dez horas), horário de Brasília-DF. Obtenção do Edital e recebimento 
das Propostas no endereço eletrônico www.gov.br/compras. (UASG: 925129). O edital e seus anexos poderão ser consultados 
no prédio sede da Procuradoria Geral de Justiça, situada à Avenida Prof. Carlos Cunha, nº 3261, Calhau, São Luís, Maranhão. 
Informações: site: www.mpma.mp.br e nos telefones: (98) 3219-1645 e 3219-1766, das 8h às 15h.

São Luís – MA, 08 de novembro de 2021
SÉRGIO HENRIQUE DE CARVALHO

Pregoeiro Oficial - CPL/PGJ-MA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2021 (PA-4633/2021)

Objeto: Aquisição de dois automóveis, da categoria veículo de passageiro, tipo Sedan, para 

integração à frota oficial do TRT 16ª Região, conforme especificações e quantidades constantes no 

Termo de Referência, parte integrante do Edital. Tipo de licitação: Menor Preço. Data de abertura: 

22 de novembro de 2021, às 09:00 horas (horário de Brasília/DF). Local: 

www.comprasgovernamentais.gov.br.  O edital é gratuito e está à disposição dos interessados 

para consulta e retirada nos endereços www.comprasgovernamentais.gov.br e 

www.trt16.jus.br. Maiores informações no endereço Av. Senador Vitorino Freire, 2001- 3º andar - 

Areinha – São Luís/MA- Seção de Aquisições Públicas ou pelos telefones (0xx98) 

98424-6218/2109-9378/9379 das 08 às 17 horas. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ - MA
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012 e 013/2021. O MUNICÍ-
PIO DE PRIMEIRA CRUZ, através da Prefeitura Municipal de Primeira Cruz - MA, por meio do seu Pregoei-
ro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados o ADIAMENTO das seguintes LICITAÇÕES:

MODALIDADE NOVA DATA OBJETO

PREGÃO ELETRÔNI-
CO N.º 012/2021

23 de novembro de 2021
As 14h00min

Contratação de Pessoa Juridica Transporte de 
pessoas em situação de vulnerabilidade socioe-
conônica e de pacientes em tratamento fora do 
domicílio - TFD, para atender as necessidades 
da Prefeitura Municipal de Primeira Cruz - MA

PREGÃO ELETRÔNI-
CO N.º 013/2021

24 de novembro de 2021
As 09h:00min 

Contratação de empresa para prestação de 
serviços de transporte fluvial para atender as 
necessidades das Secretarias da Prefeitura Mu-
nicipal de Primeira Cruz/MA

A realização se dará no endereço eletrônico: https://licitanet.com.br . O edital e seus anexos podem ser consul-
tados gratuitamente na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada à Praça Rua da Matriz, S/N, Centro, 
de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da importância 
de R$ 10,00 (dez reais), Também encontra-se disponível para consulta no site da Prefeitura Municipal: http://
www.primeiracruz.ma.gov.br/portal e no site do TCEMA https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.
zul. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço ou pelo e-mail cpl-primeiracruz@hotmail.com. Primeira 
Cruz–MA, 08 de novembro de 2021. Lucas Artur Bezerra Pinheiro -Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021. O MUNICÍPIO DE PRI-
MEIRA CRUZ, através da Prefeitura Municipal de Primeira Cruz - MA, por meio do seu Pre-
goeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide 
da Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019 e subsidiariamente as dispo-sições da Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, 
por meio do Sistema de Registro de Preço, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, sob o regi-
me Empreitada por Preço Unitário, objetivando a Contratação de serviços de publicação, sob 
demanda, em jornal de grande circulação para atender os interesses do Município de Primeira 
Cruz/MA, no dia 23 de novembro de 2021, às 09h:00min (nove horas),  no endereço eletrônico: 
https://licitanet.com.br . O edital e seus anexos podem ser consultados gratuitamente na sala 
da Co-missão Permanente de Licitação, situada à Praça Rua da Matriz, S/N, Centro, de 2ª a 
6ª feira, no horá-rio das 08:00 às 12:00 gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da 
importância de R$ 10,00 (dez reais), Também encontra-se disponível para consulta no site da 
Prefeitura Municipal: http://www.primeiracruz.ma.gov.br/portal e no site do TCEMA https://
www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul. Esclarecimentos adicionais, no mesmo en-
dereço ou pelo e-mail cpl-primeiracruz@hotmail.com. Primeira Cruz–MA, 08 de outubro de 
2021. Lucas Artur Bezerra Pinheiro - Pregoeiro

Carlos Henrique Amaral de Souza, CPF 

405.273.758-02, torna público que requereu jun-

to à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 

Lago da Pedra - MA, SEMMA, a Licença de Ins-

talação 0003/2021, para atividade Loteamento 

Residencial Jaguar Loteamento, conforme pro-

tocolo N°0003/2021, a ser instalado na Chácara 

São Francisco, bairro Jaguar, Município de Lago 

da Pedra - MA.

Carlos Henrique Amaral de Souza, CPF 

405.273.758-02, torna público que requereu jun-

to à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 

Lago da Pedra - MA, SEMMA, a Licença Pré-

via 0002/2021, para atividade Loteamento Resi-

dencial Jaguar Loteamento, conforme protocolo 

N°0002/2021, a ser instalado na Chácara São 

Francisco, bairro Jaguar, Município de Lago da 

Pedra - MA.

Antônio Gonçalves Oliveira Júnior, CPF 

008.950.433-00, torna público que requereu 

junto à Secretaria Municipal de Meio Ambien-

te de Lago da Pedra - MA, SEMMA, a Licença 

Prévia 0003/2021, para atividade Loteamen-

to Residencial Park Ville, conforme protocolo 

N°0003/2021, a ser instalado na MA-119, Municí-

pio de Lago da Pedra - MA.

Antônio Gonçalves Oliveira Júnior, CPF 

008.950.433-00, torna público que requereu 

junto à Secretaria Municipal de Meio Ambien-

te de Lago da Pedra - MA, SEMMA, a Licença 

Prévia 0004/2021, para atividade Loteamen-

to Residencial Park Ville, conforme protocolo 

N°0004/2021, a ser instalado na MA-119, Municí-

pio de Lago da Pedra - MA.

PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 371/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
INTERESSADO: Município de São Raimundo das Mangabeiras – MA.
OBJETO: Registro de Preço para eventual e futura contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de 
hospedagem em hotéis e pensões para atender as necessidades do Município de São Raimundo das Mangabeiras – MA, 
conforme quantidades, condições e especificações constantes no Termo de Referência.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM.
DATA DA SESSÃO: 24/11/2021. 
HORÁRIO: 09horas (nove horas).
FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORDINÁRIOS.
VALOR ESTIMADO: Registro de Preços. 
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado na Comissão Permanente de Licitações – CPL, 
em dias úteis de segunda à sexta, no horário das 08:00 às 12:00 horas, também podendo ser obtido gratuitamente por 
meio digital nesta COMISSÃO, bem como no https://saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br e no site do Tribunal de 
Contas do Estado: www.tce.ma.gov.br. Mais informações poderão ser consultadas e obtidas através do e-mail da CPL: 
cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br.

São Raimundo das Mangabeiras - MA, 08 de novembro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

CONCORRÊNCIA Nº 002/2021 
AVISO DE REPUBLICAÇÃO

 
O Município de Turiaçu - MA, através da Presidente da CPL, torna público para conhecimento dos interessados 
que realizará Licitação na modalidade Concorrência nº. 002/2021, Processo Administrativo nº. 045/2021-SE-
MAF, do tipo menor preço global, que tem como objeto a contratação de empresa para prestação dos serviços 
de pavimentação em bloquete no Município de Turiaçu/MA, com data de abertura dia 09/12/2021, às 9h30. A 
Licitação será regida pela Lei Complementar nº. 123/2006 e a Lei 8.666/93 e suas alterações. O Edital poderá 
ser consultado gratuitamente e retirado diretamente na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, no 
Prédio da Prefeitura Municipal, localizado na Rua Dr. Paulo Ramos, Nº 143, Bairro Centro, Turiaçu/MA, ou 
pelo e-mail: cplturiacu.ma@gmail.com, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente da CPL, das 8h às 
12h, ou pelo sítio da Prefeitura de Turiaçu/MA: http://portal.turiacu.ma.gov.br/, ou pelo Sistema de Acom-
panhamento Eletrônico de Contratações Públicas – SACOP. Camila Holanda Carneiro – Presidente da CPL. 
Turiaçu/MA, 03 de novembro de 2021.

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 23/2021 – UFMA. 

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa 

para eventual contratação de empresa especializada na promoção e organização 

de Eventos, os quais são realizados durante todo o ano, através de Seminários, 

Congressos Nacionais e Internacionais, Jornadas Nacionais e Internacionais, 

Encontros, Colação de Grau, Recepção de Calouros, Palestras, Exposições, 

Treinamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no 

Edital e seus anexos.

Dia: 19/11/2021  Horário: 10:00h - horário de Brasília

Local: https://www.gov.br/compras/pt-br/

Valor Global: R$ 10.121.271,66

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, 05 Novembro de 2021
Atenciosamente,

VITOR DAVI BARROS DE SOUZA
Pregoeiro Oficial

AVISO DE REABERTURA

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

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

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

CNPJ: 06.229.975/0001-72
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 033/2021. 
A Prefeitura Municipal de Bom Jardim/ MA, por meio do Pregoeiro 
Oficial, torna público aos interessados que fará licitação na 
modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por 
item, em regime de fornecimento, tendo por objeto a Formação 
De Registro de preço para futura e eventual contratação de 
empresa especializada na confecção de próteses dentárias, 
para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde 
de Bom Jardim/MA. A realização do certame está prevista para o 
dia 22 de novembro de 2021, às 10h30min (dez horas e trinta 
minutos) – horário local de Bom Jardim/MA. O recebimento das 
propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente por 
meio eletrônico, no endereço: www.licitabomjardinense.com.br. 
O edital completo está à disposição dos interessados no site: 
www.bomjardim.ma.gov.br. no sistema do TCE/SACOP 
(www.tce.ma.gov.br/sacop). Esclarecimentos adicionais 
poderão ser obtidos através do e-mail: 
prefeiturabomjardimcpl@gmail.com. Bom Jardim/MA, 04 de 
novembro de 2021. Fabiano De Jesus Barbosa Ferreira - 
Pregoeiro



São Luís, segunda-feira, 09 de novembro de 2021
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Igreja Evangélica Assembleia de Deus 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
 

Assembleia Geral Extraordinária da Igreja Evangélica Assembleia de Deus 
em São Luís – Estado do Maranhão 

 
 

 A Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Luís – Estado do 
Maranhão, organização religiosa inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.351.563/0001-
00, com sede nesta cidade, na Rua do Passeio nº 981 - Centro, representada por 
seu Presidente: Pastor José Guimarães Coutinho, através do presente edital, 
consoante o disposto nos artigos 22, inciso I e Parágrafo Único do Estatuto da 
instituição, CONVOCA os seus membros para duas Assembleias Gerais 
Extraordinárias, que serão realizadas no Templo Central, no dia 22 de novembro 
de 2021, sendo a primeira às 18h e 30min e a segunda às 20h, para deliberar 
sobre a 5ª Reforma do seu Estatuto. 

Para atender aos dispositivos de medidas sanitárias gerais, de observância 
obrigatória contidas no Decreto nº 36.203 de 30 de setembro de 2020 do Poder 
Executivo Estadual e Portaria Setorial n° 38 de 2020 da Casa Civil, é necessário o 
uso de máscaras de proteção, descartáveis, devendo ser observado o 
distanciamento social, limitando-se o número de presentes ao estritamente 
necessário e vetada a entrada de crianças e pessoas com comorbidade 

A Lista de Presença estará disponível à entrada do Templo Central a partir 
das 17:00 horas, e cada votante deve levar a sua própria caneta. 

Os dispositivos de higienização contendo álcool em gel estarão à disposição 
à entrada do Templo e devem ser utilizados por todos. 

 

São Luís – MA, 05 de novembro de 2021. 
 

 
 
 

 
José Guimarães Coutinho 

Pastor Presidente 

 

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 28/2021 – UFMA. 

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa 

para eventual contratação de empresa especializada para a prestação dos 

serviços de execução indireta de vigilância armada, nas dependências e 

instalações da Universidade Federal do Maranhão – UFMA no Campus 

Codó, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital 

e seus anexos.

Dia: 22/11/2021  Horário: 10:00h - horário de Brasília

Local: https://www.gov.br/compras/pt-br/

Valor Global: R$ 597.244,56

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, 05 Novembro de 2021
Atenciosamente,

VITOR DAVI BARROS DE SOUZA
Pregoeiro Oficial

AVISO DE ABERTURA

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

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

oimparcial.com.brVIDASaulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br6

No ano passado, foram registradas 14.159 ocorrências de roubo de cargas no Brasil.
Esse dado representa uma queda de 23% em relação aos números de 2019

CAMPANHA

Números de roubos
de cargas reduzem

U
ma cam pa nha pa ra ga ran tir
mais se gu ran ça nas ro do vi- 
as es tá ocor ren do em to do o
Bra sil até o dia 12 de no- 

vem bro, re a li za da pe lo SEST SE NAT,
em par ce ria com Po lí cia Ro do viá ria
Fe de ral e os mi nis té ri os da Jus ti ça e
Se gu ran ça Pú bli ca e da In fra es tru tu- 
ra, com o te ma “Por mais se gu ran ça
pa ra vo cê e pa ra a sua car ga”.

No ano pas sa do, fo ram re gis tra das
14.159 ocor rên ci as de rou bo de car gas
no Bra sil, se gun do da dos da NTC&Lo- 
gís ti ca (As so ci a ção Na ci o nal do
Trans por te de Car gas e Lo gís ti ca). Es- 
se da do re pre sen ta uma que da de 23%
em re la ção aos nú me ros de 2019,

quan do fo ram re gis tra das 18.382
ocor rên ci as.

Mes mo com es sa que da, con for me
a en ti da de, os pre juí zos so mam R$ 1,2
bi lhão. O Su des te é a re gião mais afe- 
ta da, com 81,33% das ocor rên ci as. Em
se gui da, apa re cem Sul (8,89%), Nor- 
des te (6,66%), Cen tro-Oes te (1,91%) e
Nor te (1,21%). Além do as pec to fi nan- 
cei ro exis tem os pre juí zos psi co ló gi- 
cos cau sa dos aos mo to ris tas e as per- 
das de vi das hu ma nas du ran te as
ações cri mi no sas.

Du ran te a cam pa nha, mo to ris tas
pro fis si o nais do trans por te ro do viá rio
de car gas e ca mi nho nei ros autô no- 
mos se rão aler ta dos so bre a im por- 

tân cia do pla ne ja men to das ro tas pa- 
ra evi tar rou bo de car gas e tam bém
aci den tes. Se gun do o Sest Se nat, ape-
sar de as em pre sas es ta rem in ves tin- 
do ca da vez mais em tec no lo gi as de
ras tre a men to dos veí cu los e con tro le
de ro tas co mo for ma de re du zir o pro- 
ble ma, a boa ges tão dos mo to ris tas
tam bém é fun da men tal pa ra coi bir
es se cri me.

Os aten di men tos se rão re a li za dos
em lo cais co mo pon tos de pa ra da,
pos tos de com bus tí veis e Pos tos da
PRF. Du ran te a ação, tam bém se rão
ofe re ci dos aten di men tos de saú de
nas es pe ci a li da des de odon to lo gia, fi- 
si o te ra pia, nu tri ção e psi co lo gia.

Roubos de carga no estado do Maranhão

Em ou tu bro pas sa do, dois ho mens,
in ves ti ga dos por rou bo de car gas fo- 
ram pre sos em Bar ra do Cor da, du ran- 
te a Ope ra ção Gar ro te, da Po lí cia Ci vil
do Ma ra nhão. As in ves ti ga ções po li ci- 
ais apon ta ram os dois sus pei tos de te- 
rem rou ba do uma car ga de 49 be zer- 
ros, na ci da de de Pa rai ba no. Na oca- 
sião, a Po lí cia Mi li tar do Ma ra nhão
con se guiu re cu pe rar a car ga rou ba da
em Bar ra do Cor da.

Tam bém no mês de ou tu bro, a Po lí- 
cia Ci vil do Ma ra nhã o cum priu cin co
man da dos de pri são tem po rá ria e 11
man da dos de bus ca e apre en são con- 
tra al vos in ves ti ga dos de se rem in te- 
gran tes de uma as so ci a ção cri mi no sa
com atu a ção em fur tos de com bus tí- 
vel e grãos da mi ne ra do ra e ope ra do ra
de lo gís ti ca Va le.

Os al vos da ope ra ção ba ti za da de
“Ca ra jás II”, são do mu ni cí pio de Ara- 
ri, on de po li ci ais do De par ta men to de
Com ba te ao Rou bo de Car gas (DCRC/
SEIC) com apoio da SE NARC e SP CI,
con se gui ram des mon tar o es que ma
cri mi no so. Se gun do as in ves ti ga ções
do DCRC, tal as so ci a ção cri mi no sa
cau sou um pre juí zo de apro xi ma da- 

men te R$ 6.900 mi lhões, de ja nei ro de
2019 a se tem bro de 2021, prin ci pal- 
men te em de cor rên cia dos atra sos
cau sa dos na ope ra ção, en vol ven do os
trens e Por to de Ita qui, em São Luís.

Em abril des te ano, três em pre sá ri- 
os de Bar ra do Cor da, que não ti ve ram
su as iden ti da des re ve la das, fo ram
pre sos em fla gran te pe lo cri me de re- 
cep ta ção de car ga rou ba da. De acor- 
do com a po lí cia, fo ram apre en di dos
976 cai xas de óleo co mes tí vel. Além
dis so, du ran te a ação, tam bém foi
apre en di do um car ro de lu xo.

Ain da se gun do a po lí cia, a ope ra- 
ção que pren deu os sus pei tos e re cu- 
pe rou a car ga rou ba da re sul tou da
ope ra ção iden ti fi ca da co mo “Vi la Ve- 
lha’’. Os em pre sá ri os fo ram au tu a dos
em fla gran te de li to, pe lo cri me de “Re- 
cep ta ção Qua li fi ca da”. Após a for ma- 
li za ção dos pro ce di men tos po li ci ais
os au tu a dos fo ram en ca mi nha dos pa- 
ra Uni da de Pri si o nal de Bar ra do Cor- 
da.

Em maio pas sa do a PRF e a Po lí cia
Mi li tar do Ma ra nhão, em uma ação
con jun ta, pren de ram o au tor de rou- 
bo de so ja que agia na re gião por tuá- 

ria de São Luís. A Po lí cia já es ta va de
olho no au tor, que ha via pra ti ca do di- 
ver sos rou bos de car ga na que le lo cal.
Ele apro vei ta va quan do as car re tas re- 
du zi am a ve lo ci da de ao pas sar no
que bra-mo las, su bia na tra sei ra das
car re tas e abria a tam pa tra sei ra. Com
to ne la das de so ja es pa lha das na ro do-
via ele re co lhia e ven dia na re gião pa ra
co mer ci an tes, cri a do res de avi nos,
suí nos e ou tros.

PA TRÍ CIA CU NHA

Aulão gratuito beneficia
milhares de estudantes

O CRONOGRAMA DE AULAS SEGUE ATÉ DIA 14 DE NOVEMBRO

Fal tam pou cos di as pa ra a re a li za ção do Exa me Na ci- 
o nal do En si no Mé dio (ENEM) des te ano e os es tu dan tes
que vão fa zer a pro va já es tão nos úl ti mos pre pa ra ti vos
pa ra ab sor ver o má xi mo de co nhe ci men to. Mas pa ra
quem não tem di nhei ro pa ra in ves tir em um cur so par ti- 
cu lar, ou fa zer re vi são em cur si nho, al gu mas ini ci a ti vas
es tão dan do opor tu ni da de a es ses es tu dan tes.

Des de o mês de agos to, 10 mu ni cí pi os ma ra nhen ses 
já re ce be ram a equi pe de pro fes so res do Au lão do Enem,
re a li za do pe la Se cre ta ria de Es ta do da Ci ên cia, Tec no lo- 
gia e Ino va ção (Sec ti),  que dão au las aos sá ba dos e do- 
min gos du ran te três fi nais de se ma na con se cu ti vos. Os
alu nos re ce bem apos ti la com ques tões de por tu guês,
ma te má ti ca, quí mi ca, his tó ria, ge o gra fia, bi o lo gia, fí si- 
ca, li te ra tu ra, lín gua es tran gei ra, re da ção e so ci o lo gia
ela bo ra das pe los pro fes so res.

Em São Luís, o Au lão do Enem In ten si vo foi re a li za do
no úl ti mo sá ba do. Além da ca pi tal, Ca xi as, Im pe ra triz e
San ta Lu zia do Pa ruá re ce be rão as au las gra tui tas pre pa- 
ra tó ri as pa ra o Enem que acon te ce nos di as 21 e 29 de
no vem bro em to do o país.

O cro no gra ma de au las se gue até dia 14 de no vem bro.
Em São Luís, nos di as 13 e 14, das 8h às 17h30, na Uni da- 
de Ple na do IE MA São Luís, Rua Oswal do Cruz, Cen tro.

Ou tra ini ci a ti va é da Fun da ção Le o nel Bri zo la – Al ber- 
to Pas qua li ni, que vai re a li zar o  Au lão do Enem 2021 pa- 
ra mais de 180 es tu dan tes  dos bair ros da Ale ma nha, Vi la
Em bra tel e São Fran cis co, no dia 12 de no vem bro, das 8h
às 17h30, no au di tó rio da Uni nas sau, na Ale ma nha.

Se gun do a en ti da de, “o ob je ti vo é ga ran tir aos es tu- 
dan tes des sas co mu ni da des a opor tu ni da de de te rem
aces so a es tu do pa ra que pos sam con cor rer com os de- 
mais es tu dan tes nas pro vas do Enem e po de rem cur sar
uma fa cul da de”.

DPE inicia atendimento
regular presencial

ATENDIMENTOS OCORRERÃO NA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES

Com do cu men tos em mãos e es pe ran ça em men te, a
di a ris ta Vangleydia Li ma acor dou ce do pa ra bus car a so- 
lu ção de um pro ble ma que ela não con se gue re sol ver há
mais de 2 anos. “Eu vim ten tar dar en tra da no meu di- 
vór cio, que eu nun ca con se gui, e ago ra veio a opor tu ni- 
da de, né?”, co men tou a mo ra do ra da Ci da de Olím pi ca,
en quan to aguar da va ser aten di da, no pri mei ro dia de
atu a ção per ma nen te da De fen so ria Pú bli ca do Es ta do
na co mu ni da de.

As sim co mo Vangleydia, de ze nas de ou tros mo ra do- 
res tam bém bus ca ram aten di men to e ori en ta ção ju rí di- 
ca pa ra di ver sas ques tões in di vi du ais. Além des sa atu a- 
ção, a DPE/MA tam bém irá atu ar em ações co le ti vas e
no mo ni to ra men to do sis te ma de saú de (Uni da des Bá si- 
cas – UBS’s) na co mu ni da de. As ins ta la ções da se de da
Am col (As so ci a ção de Mo ra do res da Ci da de Olím pi ca),
na Av. Jail son Vi a na, se rão uti li za das pa ra a re a li za ção
dos aten di men tos pe rió di cos pre sen ci ais, que ocor re- 
rão a ca da 15 di as.

À fren te do aten di men to, o de fen sor pú bli co Da vi Ra- 
fa el Ve ras se rá o res pon sá vel por dar en ca mi nha men to
às de man das da po pu la ção aten di da na área, com o
apoio dos as ses so res ju rí di cos e de ou tros ser vi do res da
DPE. “Nós es ta mos aqui com a mis são de ofer tar um ser- 
vi ço in dis pen sá vel à po pu la ção, que é o ser vi ço de aces- 
so à Jus ti ça e a ga ran tia de di rei tos. Nos so pro pó si to é
ou vir as di fi cul da des, as de man das, e bus car as so lu- 
ções”, des ta cou o de fen sor pú bli co Da vi Ve ras.

São Luís, terça-feira, 9 de novembro de 2021

oimparcial.com.brVIDASaulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br6

No ano passado, foram registradas 14.159 ocorrências de roubo de cargas no Brasil.
Esse dado representa uma queda de 23% em relação aos números de 2019

Números de roubos
de cargas reduzem

U
ma cam pa nha pa ra ga ran tir
mais se gu ran ça nas ro do vi- 
as es tá ocor ren do em to do o
Bra sil até o dia 12 de no- 

vem bro, re a li za da pe lo SEST SE NAT,
em par ce ria com Po lí cia Ro do viá ria
Fe de ral e os mi nis té ri os da Jus ti ça e
Se gu ran ça Pú bli ca e da In fra es tru tu- 
ra, com o te ma “Por mais se gu ran ça
pa ra vo cê e pa ra a sua car ga”.

No ano pas sa do, fo ram re gis tra das
14.159 ocor rên ci as de rou bo de car gas
no Bra sil, se gun do da dos da NTC&Lo- 
gís ti ca (As so ci a ção Na ci o nal do
Trans por te de Car gas e Lo gís ti ca). Es- 
se da do re pre sen ta uma que da de 23%
em re la ção aos nú me ros de 2019,

quan do fo ram re gis tra das 18.382
ocor rên ci as.

Mes mo com es sa que da, con for me
a en ti da de, os pre juí zos so mam R$ 1,2
bi lhão. O Su des te é a re gião mais afe- 
ta da, com 81,33% das ocor rên ci as. Em
se gui da, apa re cem Sul (8,89%), Nor- 
des te (6,66%), Cen tro-Oes te (1,91%) e
Nor te (1,21%). Além do as pec to fi nan- 
cei ro exis tem os pre juí zos psi co ló gi- 
cos cau sa dos aos mo to ris tas e as per- 
das de vi das hu ma nas du ran te as
ações cri mi no sas.

Du ran te a cam pa nha, mo to ris tas
pro fis si o nais do trans por te ro do viá rio
de car gas e ca mi nho nei ros autô no- 
mos se rão aler ta dos so bre a im por- 

tân cia do pla ne ja men to das ro tas pa- 
ra evi tar rou bo de car gas e tam bém
aci den tes. Se gun do o Sest Se nat, ape-
sar de as em pre sas es ta rem in ves tin- 
do ca da vez mais em tec no lo gi as de
ras tre a men to dos veí cu los e con tro le
de ro tas co mo for ma de re du zir o pro- 
ble ma, a boa ges tão dos mo to ris tas
tam bém é fun da men tal pa ra coi bir
es se cri me.

Os aten di men tos se rão re a li za dos
em lo cais co mo pon tos de pa ra da,
pos tos de com bus tí veis e Pos tos da
PRF. Du ran te a ação, tam bém se rão
ofe re ci dos aten di men tos de saú de
nas es pe ci a li da des de odon to lo gia, fi- 
si o te ra pia, nu tri ção e psi co lo gia.

Roubos de carga no estado do Maranhão

Em ou tu bro pas sa do, dois ho mens,
in ves ti ga dos por rou bo de car gas fo- 
ram pre sos em Bar ra do Cor da, du ran- 
te a Ope ra ção Gar ro te, da Po lí cia Ci vil
do Ma ra nhão. As in ves ti ga ções po li ci- 
ais apon ta ram os dois sus pei tos de te- 
rem rou ba do uma car ga de 49 be zer- 
ros, na ci da de de Pa rai ba no. Na oca- 
sião, a Po lí cia Mi li tar do Ma ra nhão
con se guiu re cu pe rar a car ga rou ba da
em Bar ra do Cor da.

Tam bém no mês de ou tu bro, a Po lí- 
cia Ci vil do Ma ra nhã o cum priu cin co
man da dos de pri são tem po rá ria e 11
man da dos de bus ca e apre en são con- 
tra al vos in ves ti ga dos de se rem in te- 
gran tes de uma as so ci a ção cri mi no sa
com atu a ção em fur tos de com bus tí- 
vel e grãos da mi ne ra do ra e ope ra do ra
de lo gís ti ca Va le.

Os al vos da ope ra ção ba ti za da de
“Ca ra jás II”, são do mu ni cí pio de Ara- 
ri, on de po li ci ais do De par ta men to de
Com ba te ao Rou bo de Car gas (DCRC/
SEIC) com apoio da SE NARC e SP CI,
con se gui ram des mon tar o es que ma
cri mi no so. Se gun do as in ves ti ga ções
do DCRC, tal as so ci a ção cri mi no sa
cau sou um pre juí zo de apro xi ma da- 

men te R$ 6.900 mi lhões, de ja nei ro de
2019 a se tem bro de 2021, prin ci pal- 
men te em de cor rên cia dos atra sos
cau sa dos na ope ra ção, en vol ven do os
trens e Por to de Ita qui, em São Luís.

Em abril des te ano, três em pre sá ri- 
os de Bar ra do Cor da, que não ti ve ram
su as iden ti da des re ve la das, fo ram
pre sos em fla gran te pe lo cri me de re- 
cep ta ção de car ga rou ba da. De acor- 
do com a po lí cia, fo ram apre en di dos
976 cai xas de óleo co mes tí vel. Além
dis so, du ran te a ação, tam bém foi
apre en di do um car ro de lu xo.

Ain da se gun do a po lí cia, a ope ra- 
ção que pren deu os sus pei tos e re cu- 
pe rou a car ga rou ba da re sul tou da
ope ra ção iden ti fi ca da co mo “Vi la Ve- 
lha’’. Os em pre sá ri os fo ram au tu a dos
em fla gran te de li to, pe lo cri me de “Re- 
cep ta ção Qua li fi ca da”. Após a for ma- 
li za ção dos pro ce di men tos po li ci ais
os au tu a dos fo ram en ca mi nha dos pa- 
ra Uni da de Pri si o nal de Bar ra do Cor- 
da.

Em maio pas sa do a PRF e a Po lí cia
Mi li tar do Ma ra nhão, em uma ação
con jun ta, pren de ram o au tor de rou- 
bo de so ja que agia na re gião por tuá- 

ria de São Luís. A Po lí cia já es ta va de
olho no au tor, que ha via pra ti ca do di- 
ver sos rou bos de car ga na que le lo cal.
Ele apro vei ta va quan do as car re tas re- 
du zi am a ve lo ci da de ao pas sar no
que bra-mo las, su bia na tra sei ra das
car re tas e abria a tam pa tra sei ra. Com
to ne la das de so ja es pa lha das na ro do-
via ele re co lhia e ven dia na re gião pa ra
co mer ci an tes, cri a do res de avi nos,
suí nos e ou tros.

PA TRÍ CIA CU NHA

Aulão gratuito beneficia
milhares de estudantes

O CRONOGRAMA DE AULAS SEGUE ATÉ DIA 14 DE NOVEMBRO

Fal tam pou cos di as pa ra a re a li za ção do Exa me Na ci- 
o nal do En si no Mé dio (ENEM) des te ano e os es tu dan tes
que vão fa zer a pro va já es tão nos úl ti mos pre pa ra ti vos
pa ra ab sor ver o má xi mo de co nhe ci men to. Mas pa ra
quem não tem di nhei ro pa ra in ves tir em um cur so par ti- 
cu lar, ou fa zer re vi são em cur si nho, al gu mas ini ci a ti vas
es tão dan do opor tu ni da de a es ses es tu dan tes.

Des de o mês de agos to, 10 mu ni cí pi os ma ra nhen ses 
já re ce be ram a equi pe de pro fes so res do Au lão do Enem,
re a li za do pe la Se cre ta ria de Es ta do da Ci ên cia, Tec no lo- 
gia e Ino va ção (Sec ti),  que dão au las aos sá ba dos e do- 
min gos du ran te três fi nais de se ma na con se cu ti vos. Os
alu nos re ce bem apos ti la com ques tões de por tu guês,
ma te má ti ca, quí mi ca, his tó ria, ge o gra fia, bi o lo gia, fí si- 
ca, li te ra tu ra, lín gua es tran gei ra, re da ção e so ci o lo gia
ela bo ra das pe los pro fes so res.

Em São Luís, o Au lão do Enem In ten si vo foi re a li za do
no úl ti mo sá ba do. Além da ca pi tal, Ca xi as, Im pe ra triz e
San ta Lu zia do Pa ruá re ce be rão as au las gra tui tas pre pa- 
ra tó ri as pa ra o Enem que acon te ce nos di as 21 e 29 de
no vem bro em to do o país.

O cro no gra ma de au las se gue até dia 14 de no vem bro.
Em São Luís, nos di as 13 e 14, das 8h às 17h30, na Uni da- 
de Ple na do IE MA São Luís, Rua Oswal do Cruz, Cen tro.

Ou tra ini ci a ti va é da Fun da ção Le o nel Bri zo la – Al ber- 
to Pas qua li ni, que vai re a li zar o  Au lão do Enem 2021 pa- 
ra mais de 180 es tu dan tes  dos bair ros da Ale ma nha, Vi la
Em bra tel e São Fran cis co, no dia 12 de no vem bro, das 8h
às 17h30, no au di tó rio da Uni nas sau, na Ale ma nha.

Se gun do a en ti da de, “o ob je ti vo é ga ran tir aos es tu- 
dan tes des sas co mu ni da des a opor tu ni da de de te rem
aces so a es tu do pa ra que pos sam con cor rer com os de- 
mais es tu dan tes nas pro vas do Enem e po de rem cur sar
uma fa cul da de”.

DPE inicia atendimento
regular presencial

ATENDIMENTOS OCORRERÃO NA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES

Com do cu men tos em mãos e es pe ran ça em men te, a
di a ris ta Vangleydia Li ma acor dou ce do pa ra bus car a so- 
lu ção de um pro ble ma que ela não con se gue re sol ver há
mais de 2 anos. “Eu vim ten tar dar en tra da no meu di- 
vór cio, que eu nun ca con se gui, e ago ra veio a opor tu ni- 
da de, né?”, co men tou a mo ra do ra da Ci da de Olím pi ca,
en quan to aguar da va ser aten di da, no pri mei ro dia de
atu a ção per ma nen te da De fen so ria Pú bli ca do Es ta do
na co mu ni da de.

As sim co mo Vangleydia, de ze nas de ou tros mo ra do- 
res tam bém bus ca ram aten di men to e ori en ta ção ju rí di- 
ca pa ra di ver sas ques tões in di vi du ais. Além des sa atu a- 
ção, a DPE/MA tam bém irá atu ar em ações co le ti vas e
no mo ni to ra men to do sis te ma de saú de (Uni da des Bá si- 
cas – UBS’s) na co mu ni da de. As ins ta la ções da se de da
Am col (As so ci a ção de Mo ra do res da Ci da de Olím pi ca),
na Av. Jail son Vi a na, se rão uti li za das pa ra a re a li za ção
dos aten di men tos pe rió di cos pre sen ci ais, que ocor re- 
rão a ca da 15 di as.

À fren te do aten di men to, o de fen sor pú bli co Da vi Ra- 
fa el Ve ras se rá o res pon sá vel por dar en ca mi nha men to
às de man das da po pu la ção aten di da na área, com o
apoio dos as ses so res ju rí di cos e de ou tros ser vi do res da
DPE. “Nós es ta mos aqui com a mis são de ofer tar um ser- 
vi ço in dis pen sá vel à po pu la ção, que é o ser vi ço de aces- 
so à Jus ti ça e a ga ran tia de di rei tos. Nos so pro pó si to é
ou vir as di fi cul da des, as de man das, e bus car as so lu- 
ções”, des ta cou o de fen sor pú bli co Da vi Ve ras.

São Luís, terça-feira, 9 de novembro de 2021



oimparcial.com.br VIDA Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br 7

Os especialistas avaliam ainda que o osso pudesse ser maior, uma vez que ele aparenta
estar incompleto. No início, os pesquisadores achavam que fosse uma preguiça gigante

DINOSSAURO GIGANTE

Paleontólogo ajuda na
descoberta no Maranhão

N
o mês de abril des te ano, 
du ran te uma es ca va ção pa- 
ra a cons tru ção de uma fer- 
ro via no mu ni cí pio de Da vi- 

nó po lis, ci da de lo ca li za da na re gião 
To can ti na, no Ma ra nhão, re ve lou um 
fós sil de di nos sau ro gi gan te ain da 
des co nhe ci do pa ra a co mu ni da de ci- 
en tí fi ca.

Le o nar do Ke ber, que é pa le on tó lo- 
go do Cen tro de Apoio à Pes qui sa Pa- 
le on to ló gi ca da Quar ta Colô nia (Cap- 
pa), da Uni ver si da de Fe de ral de San ta 
Ma ria (UFSM), é um dos pes qui sa do- 
res que ten ta des ven dar as ori gens do 
fós sil, um fê mur, de 1,5 me tro.

O pa le on tó lo go El ver Mayer, da 
Uni ver si da de Fe de ral do Sul e Su des te 
do Pa rá (Uni fes s pa). que co me çou a 
es tu dar o fós sil, con vi dou Le o nar do 
pa ra par ti ci par dos es tu dos e das es- 
ca va ções do ani mal.

No iní cio, os pes qui sa do res acha- 
vam que fos se uma pre gui ça gi gan te, 
que são bem co muns no Bra sil, se- 
gun do o pa le on tó lo go. Le o nar do se 
jun tou ao gru po na se gun da par te das 
es ca va ções, quan do foi en con tra do o 
fê mur gi gan te. “Uma par te zi nha de le 
es ta va apa re cen do, a gen te foi dei xan- 
do por úl ti mo. Pa ra a nos sa sur pre sa, 
era um os so bem gran dão”, afir ma.

Pa ra a nos sa sur pre sa, 

era um os so bem 

gran dão

LEONARDO KEBER É PALEONTÓLOGO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

Os es pe ci a lis tas ava li am ain da que 
o os so pu des se ser mai or, uma vez que 
ele apa ren ta es tar in com ple to, e, pa ra 
mos trar mos trar a es ca la do ta ma nho 
do os so, o pró prio Le o nar do ti rou 
uma fo to, dei tan do-se ao la do do fós- 
sil. “Mas ain da fal tam mui tos es tu dos 
pa ra de ta lhar a iden ti fi ca ção dos os- 
sos. Ao to do, fo ram re cu pe ra dos apro- 
xi ma da men te 35 ele men tos des se 
ani mal, além de uma sé rie de ou tros 
fós seis me nos com ple tos, que irão 
for ne cer da dos so bre co mo era es se 
gi gan te”, ex pli ca.

Le o nar do ago ra in te gra rá o gru po 
que vai ten tar iden ti fi car as ori gens do 

ani mal, que até o mo men to, há so-
men te sus pei tas. Vér te bras, os sos lon-
gos, cos te las e di ver sos pe que nos 
frag men tos tam bém fo ram es ca va-
dos.

“Ain da não te mos co mo pre ci sar se 
é o mai or do Bra sil. Te mos mui tas sus- 
pei tas, mas é mui to chu te ain da”, re la- 
ta o pa le on tó lo go.

Os pes qui sa do res de vem ini ci ar a 
eta pa de pre pa ra ção, on de é re ti ra do o 
se di men to ain da en vol ven do es ses 
fós seis. De pois, de ve ser ini ci a da a fa- 
se de com pa ra ção com ou tras es pé ci- 
es já co nhe ci das, pa ra ten tar iden ti fi- 
car o ani mal.

TRAINEE BRK

Última semana para
inscrições no seletivo

AS VAGAS SÃO PARA SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E PAÇO DO LUMIAR

A BRK Am bi en tal, em pre sa pri va da de sa ne a men to
bá si co pre sen te em mais de 100 mu ni cí pi os bra si lei ros,
in cluin do Pa ço do Lu mi ar e São Jo sé de Ri ba mar no Ma- 
ra nhão; lan çou seu pri mei ro pro gra ma de Trai ne es, o
BRK Trans for ma do res 2022, com opor tu ni da des de tra- 
ba lho no es cri tó rio cor po ra ti vo de São Pau lo e em ope- 
ra ções da com pa nhia em to das as re giões do país. O pra- 
zo pa ra a ins cri ção en cer ra-se no pró xi mo dia 16 de no- 
vem bro.

Pa ra par ti ci par, é pre ci so ter até três anos de for ma- 
ção no en si no su pe ri or, dis po ni bi li da de de mu dar de ci- 
da de e de es ta do, além do de se jo de con tri buir com a
trans for ma ção do país por meio dos ser vi ços de água e
es go to.

O pro gra ma de Trai nee ofe re ce va gas pa ra atu a ção
nas áre as fi nan cei ra, co mer ci al, en ge nha ria, ope ra ção e
no vos ne gó ci os. As opor tu ni da des de tra ba lho são pa ra
o es cri tó rio cor po ra ti vo de São Pau lo e pa ra as uni da des
de Li mei ra (SP), Apa re ci da de Goi â nia (GO), Blu me nau
(SC), Ma ceió (AL), Pal mas (TO), Re ci fe (PE) e São Jo sé de
Ri ba mar e Pa ço do Lu mi ar (MA).

As ins cri ções pa ra o Trai nee BRK Trans for ma do res
2022 po dem ser fei tas no si te trans for ma do res- 
brk.com.br.

O pro ces so se le ti vo in clui ava li a ções on li ne e pai néis
com exe cu ti vos da em pre sa e os be ne fí ci os in clu em va le
re fei ção e ali men ta ção, va le trans por te, pre vi dên cia pri- 
va da, se gu ro de vi da, se gu ro de saú de e odon to ló gi co.

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

TARIFA SOCIAL

Clientes terão bandeira amarela

A Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca
(ANE EL) anun ci ou a ban dei ra ta ri fá ria
ama re la pa ra o mês de no vem bro ex clu si- 
va men te pa ra 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.

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, en quan to a ban dei ra ama re la cus ta R$
1,87.

Os des con tos na con ta de luz das fa mí li- 
as be ne fi ci a das pe lo Ta ri fa So ci al de Ener- 
gia Elé tri ca per ma ne cem 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 con ti nua a aler tar os
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.

Com o sus pei to pre so a po lí cia
en con trou:
• 03 por ções de subs tân cia se me lhan te à
ma co nha
• 01 apa re lho ce lu lar Sam sung, pre to,
com vi sor da ni fi ca do
• 01 fa cão
• 36 bo las de fu te bol
• 02 kits de fu te bol con ten do: mei as,
shorts e blu sas
• 01 cha ve de ig ni ção
• 01 Fron ti er, la ran ja. de pla ca PTC7004
• 01 mo chi la con ten do ob je tos pes so ais
• 01 có pia do do cu men to do veí cu lo

ITAQUI-BACANGA

PM recupera carro de deputada

Em pou co tem po, a Po lí cia Mi li tar re cu- 
pe rou o car ro da de pu ta da es ta du al So- 
cor ro Wa quim (MDB). O car ro de de la,
uma ca mi nho ne te Nis san Fron ti er, foi
rou ba do na tar de do úl ti mo sá ba do (6), na
Praia do Ca lhau. Sus pei tos abor da ram o
mo to ris ta da par la men tar e le va ram o veí- 
cu lo.

Após re ce ber in for ma ções via CI OPS,
que uma ca mi nho ne te Nis san Fron ti er, de
cor la ran ja, de pla cas PTC 7004, do Pi auí,
te ria si do rou ba da, a guar ni ção do Pos to
da PM Pon ta da Es pe ra, jun ta men te, com
ou tra vi a tu ra, ao ob ser va rem o veí cu lo
que iria en trar no ferry bo at, re a li za ram
abor da gem.

Lo go após con fir mar ser o veí cu lo rou- 
ba do da de pu ta da, foi re a li za da a con du- 
ção do mo to ris ta e do veí cu lo pa ra o Plan- 
tão Cen tral do Ita qui-Ba can ga.

O sus pei to que di ri gia o veí cu lo foi de ti- 
do pa ra re co nhe ci men to e após pro ce di- 
men tos de pra xe foi en ca mi nha do pa ra o
sis te ma pe ni ten ciá rio, on de fi ca rá à dis- 
po si ção da Jus ti ça.

São Luís, terça-feira, 9 de novembro de 2021
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Deputado estadual Yglésio Moyses fala a O Imparcial sobre seus planos para encarar o
desafio de administrar o clube rubro-negro maranhense nos próximos dois anos

NE RES PIN TO

As cha pas con cor ren tes

ENTREVISTA // YGLÉSIO MOYSES

Candidato projeta já
o novo Moto Club

F
al tan do dois di as pa ra as elei- 
ções que vão es co lher os pre- 
si den tes dos con se lhos De li- 
be ra ti vo, Fis cal e Di re tor do

Mo to Club pa ra o pró xi mo bi ê nio, du- 
as cha pas con cor ren tes fo ram ins cri- 
tas no úl ti mo fim de se ma na pa ra o
co man do mai or do clu be, uma ten do
à fren te o de pu ta do es ta du al Yglésio
Moyses e ou tra li de ra da pe lo ve re a dor
Ai res do Es pí ri to San to Ri bei ro Ne to.

Em en tre vis ta a O Im par ci al,
Yglésio fa lou de seu pro je to pa ra ad- 
mi nis trar o Ru bro-Ne gro,  re co nhe- 
cen do a ne ces si da de de ace le ra men to
de no vas par ce ri as pa ra bus car no vos
pa tro ci na do res;  a trans for ma ção do

Mo to em  So ci e da de Anô ni ma; o aper- 
fei ço a men to do pro gra ma Só cio-Tor- 
ce dor e a re es tru tu ra ção do CT en tre
as pri mei ras me di das a se rem to ma- 
das, ca so se ja elei to pre si den te do
Con se lho Di re tor na noi te da pró xi ma
quar ta-fei ra (10).  

Na edi ção de ama nhã, quar ta-fei ra
(10), o can di da to Ri bei ro Ne to se rá
en tre vis ta do por O Im par ci al.

Eis a ín te gra da en tre vis ta con ce di- 
da por Yglésio:

O se nhor já vem co la bo ran do com
a atu al ad mi nis tra ção do Mo to e co- 
nhe ce al guns pro ble mas. Qual de les
se ria o mais ur gen te e qual a me lhor
for ma de en fren tá-lo?

Re la ção re cei ta x des pe sa. A pan de- 
mia es va zi ou os es tá di os, os pa tro ci na- 
do res e o pro gra ma só cio-tor ce dor. Fu- 

te bol se faz com di nhei ro e boa ges tão
de re cur sos. 

Mi nha ideia é ace le rar, a par tir de
no vas par ce ri as, cap ta ção via lei de in- 
cen ti vo, no vos pa tro ci na do res, o au- 
men to de re cei tas no clu be.

Pa ra ser elei to, o se nhor já de ve ter
con ver sa do com um bom nú me ro de
con se lhei ros. Além do vo to, qual te-
ria si do o ti po de com pro me ti men to
de les com sua ad mi nis tra ção?

Com pro me ti men to com as idei as
que ire mos apre sen tar: trans for ma ção
do Mo to Club em So ci e da de Anô ni ma
de Fu te bol, ado ção de fer ra men tas de
trans pa rên cia e par ti ci pa ção do con- 
se lho na ma cro ges tão.

Qual se rá a prin ci pal ca rac te rís ti- 
ca de sua ad mi nis tra ção?

Tra ba lho sé rio e trans pa ren te.

Fale sobre os principais projetos, caso seja eleito?

Re es tru tu ra ção do CT e ba se; Aper- 
fei ço a men to do pro gra ma de só cio-
tor ce dor; Re du ção do cus to do in gres so
pe la in ter net; Par ce ri as do clu be com
en ti da des so ci ais e de pro te ção à in- 
fân cia e ado les cên cia.

O se nhor en ten de que o Mo to já
po de se pre pa rar pa ra se tor nar em
pou co tem po um clu be-em pre sa?
Quais se ri am as van ta gens?

Pre ci sa re mos de al guns me ses pra
ajus tar os de ta lhes le gais, po rém há
boa ja ne la de opor tu ni da de pa ra re ne- 
go ci a ção de dí vi das e agre ga ção de
par cei ros co mer ci ais.

O ve re a dor Ri bei ro Ne to tam bém
re gis trou uma cha pa. Ge ral men te,
nos úl ti mos anos, pe la união do clu- 
be, não ti ve mos dis pu tas. O se nhor
ad mi te que po de rá ha ver um acor do
e, an tes do plei to, to dos se jun tem
pa ra apoi ar uma úni ca cha pa?

Creio que não faz par te dos pla nos
do ve re a dor es se ti po de com po si ção no
mo men to, po rém es tou sem pre à dis- 
po si ção pa ra con ver sar.

Um dos mai o res de sa fi os das úl ti- 
mas ad mi nis tra ções tem si do co lo- 
car em fun ci o na men to, com su ces so,
o Pro gra ma Só cio-Tor ce dor. Co mo o
se nhor pre ten de tra tar es se pro je to?

Com ple no aces so do tor ce dor que
tem par ti ci pa ção fi nan cei ra ao des ti- 
no de ca da cen ta vo que in ves tem no
clu be de co ra ção. 

Trans pa rên cia traz cre di bi li da de e
cre di bi li da de res ga ta o com pro mis so
da tor ci da com o Mo to Club. Is so que
fa re mos.

Sua ex pec ta ti va so bre a Pré-Co pa
do Nor des te e a im por tân cia da pas- 
sa gem do clu be à  fa se de gru pos pa ra
o or ça men to do clu be pa ra 2022?

O Mo to tem um gran de de sa fio con- 
tra o CRB no jo go de vol ta, mas o ti me,
co mis são téc ni ca e con se lho en ten dem
ple na men te a im por tân cia da pas sa- 
gem pe la pré-co pa pa ra que se con si- 
gam re cur sos, pra ti ca men te R$ 800
mil pa ra aju dar na mon ta gem de uma
equi pe com pe ti ti va pra 2022. Es ta mos
con fi an tes na pas sa gem pa ra Co pa do
Nor des te.

1 – Pre si den te: Yglesio Lu ci a no
Moyses Sil va e Sou sa,

Vi ce- Pre si den te: Car los Edu ar do
Fer nan des Ma ci el,

Di re tor Fi nan cei ro: Ri car do Jo sé
Gon çal ves,

Di re tor de  Pa trimô nio:  Gus ta vo

San tos Du ar te Bor ges
Se cre ta rio: João Afro Bar ros Le al
2 – Pre si den te: Ai res do Es pí ri to

San to Ri bei ro Ne to;
Vi ce Pre si den te: Li vi o mar Ma ca- 

trao Pi res Cos ta;
Di re tor Fi nan cei ro: Laesly Si mões

Lin do so
Di re tor de Pa trimô nio: Mag nó lia

Li ma Di as Car nei ro;
Se cre ta rio: Alanjhoy Ase ve do da

Sil va

Pre ci sa re mos de al guns

me ses pra ajus tar os

de ta lhes le gais, po rém

há boa ja ne la de

opor tu ni da de pa ra

re ne go ci a ção de dí vi das

e agre ga ção de par cei ros

co mer ci ais

Con gres so téc ni co

FUT7

Co pa Lu do vi cen se
de fu te bol fe mi ni no
co me ça dia 13

For ta le cer a prá ti ca do fu te bol fe mi ni no em São Luís.
É com es se ob je ti vo que a pri mei ra edi ção da Co pa Lu- 
do vi cen se de Fu te bol 7 Fe mi ni no, foi ofi ci al men te lan- 
ça da em so le ni da de re a li za da no úl ti mo sá ba do (6), no
Pa lá cio dos Es por tes, no Cen tro. O even to con tou com a
pre sen ça dos re pre sen tan tes das equi pes par ti ci pan tes,
do di re tor-téc ni co do tor neio, Wal de mir Ro sa, e do se- 
cre tá rio-ad jun to de Es por te e La zer, Ne to Aze ve do.

Du ran te a so le ni da de, a or ga ni za ção da Co pa Lu do vi- 
cen se de Fu te bol 7 Fe mi ni no apre sen tou os de ta lhes do
tor neio, que te rá iní cio no pró xi mo sá ba do (13). Ao to do,
a com pe ti ção con ta rá com 16 equi pes, que fo ram dis tri- 
buí das em qua tro gru pos.

O se cre tá rio-ad jun to de Es por te e La zer, Ne to Aze ve- 
do, des ta cou a im por tân cia da Co pa Lu do vi cen se, uma
vez que é a pri mei ra com pe ti ção de fu te bol 7 vol ta da,
ex clu si va men te, pa ra mu lhe res. “A Se del es tá aqui pa ra
apoi ar es te pro je to e fi ca mos fe li zes por es sa ini ci a ti va
por que é a pri mei ra com pe ti ção ex clu si va de fu te bol 7
fe mi ni no. De se ja mos que as atle tas apro vei tem es sa
opor tu ni da de de for ta le ci men to e cres ci men to da mo- 
da li da de”, afir mou.

De se ja mos que as atle tas apro vei tem

es sa opor tu ni da de de for ta le ci men to

e cres ci men to da mo da li da de

Co mo for ma de fo men tar o fu te bol 7 fe mi ni no, to das
as 16 equi pes par ti ci pan tes re ce be ram kits es por ti vos
con ten do equi pa gem com ple ta com ca mi sas, cal ções e
meiões e bol sas es por ti vas, que se rão uti li za dos du ran te
to da a com pe ti ção. Além dis so, o ti me cam peão vai ga- 
ran tir va ga pa ra re pre sen tar o Ma ra nhão em uma com- 
pe ti ção na ci o nal no pró xi mo ano. “A Co pa Lu do vi cen se
de Fu te bol 7 Fe mi ni no é uma gran de opor tu ni da de pa ra
for ta le cer mos a prá ti ca da mo da li da de en tre as mu lhe- 
res. Sig ni fi ca mui to pa ra a mo da li da de um tor neio co mo
es se que, lo go em sua pri mei ra edi ção, vai reu nir 16 ti- 
mes. Te mos cer te za de que se rá uma be la com pe ti ção.
Só te mos a agra de cer ao go ver no do Es ta do e à In dús tria
de Água Agua fi na por acre di ta rem no fu te bol 7 fe mi ni- 
no”, ex pli cou Wal de mir Ro sa.

A Co pa Lu do vi cen se de Fu te bol 7

Fe mi ni no é uma gran de

opor tu ni da de pa ra for ta le cer mos a

prá ti ca da mo da li da de en tre as

mu lhe res

Após a so le ni da de de lan ça men to da Co pa Lu do vi- 
cen se de Fu te bol 7 Fe mi ni no, foi re a li za do o con gres so
téc ni co da com pe ti ção, que de fi niu os gru pos do tor- 
neio. Com o sor teio, os gru pos fi ca ram da se guin te ma- 
nei ra: Tu te la, Au ro ra, Pro je to Bom de Bo la e CT Sports
es tão no A; já Cru zei ro, Ino var, Vi a na e Es pi as com põem
o B; o Gru po C con ta com Mo to Club, Bru tos/Mag nó lia,
AFC e Ro ma; e, o D, é for ma do por AFA, Atlé ti co Cohab,
RAF 07/Tri ve la e IJC. A bo la vai co me çar a ro lar a par tir
do pró xi mo sá ba do (13), com jo gos na Are na Olynto, no
bair ro do Olho d’Água.

São Luís, terça-feira, 9 de novembro de 2021
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Documentário retrata as tradições de grupos de Bumba meu Boi homenageados pelo
Projeto "Amo, Poeta e Cantador: Murais da Memória pelo Maranhão"

As pla ta for mas de stre a ming mais
usa das no mun do

As pre fe ri das dos bra si lei ros

BUMBA MEU BOI

Murais da Memória
viram documentário

S
e rá lan ça do pró xi ma sex ta-fei- 
ra, dia 12 de no vem bro, na es- 
ca da ria do Be co do Sil va, na
área do Pro je to Re vi ver – Praia

Gran de, um do cu men tá rio ex clu si vo
que re tra ta as tra di ções re li gi o sas e
cul tu rais de 10 gru pos de Bum ba meu
Boi do Ma ra nhão ho me na ge a dos,
nes te ano de 2021, pe lo Pro je to “Amo,
Po e ta e Can ta dor: Mu rais da Me mó ria
pe lo Ma ra nhão”. A pro gra ma ção de
lan ça men to co me ça a par tir das 19h,
e já tem pre sen ça con fir ma da do Boi
da Flo res ta, e show da Ban da Afrôs e
Hu go Gugs.

Por meio da fei tu ra de 10 gran des
pai néis em graf fi ti, o Pro je to per cor- 
reu en tre os me ses de abril e se tem- 
bro, par tin do de São Luís, as ci da des
de São Jo sé de Ri ba mar, Axi xá, Vi a na,
Bar rei ri nhas, Gui ma rães e Cu ru ru pu,
pa ra pin tar o ros to de gran des mes tres
da cul tu ra po pu lar bra si lei ra, que fi ze- 
ram, e fa zem, do Bum ba meu Boi do
Ma ra nhão uma das mai o res ex pres- 
sões ar tís ti cas e cul tu rais do mun do.

To do o pro ces so de pro du ção dos
“Mu rais da Me mó ria” con fec ci o na dos
pe lo ar tis ta plás ti co e graf fi tei ro Gil
Le ros es tá de ta lha do no do cu men tá- 
rio, de apro xi ma da men te 30 mi nu tos,
que tam bém con tém ima gens ex clu- 
si vas dos tra ba lhos de sen vol vi dos pe- 
los gru pos e agre mi a ções re pre sen ta- 
ti vas das brin ca dei ras de Bum ba Boi

do Ma ra nhão, com os seus mais va ri a- 
dos so ta ques, e com de poi men tos for- 
tes e emo ci o nan tes que re tra tam o
amor e de di ca ção de vá ri as ge ra ções
de ‘brin can tes’, que do a ram as su as vi- 
das pa ra a cul tu ra ma ra nhen se.

O edi tor e ro tei ris ta Jo nas Sa ka mo- 
to con ta que ‘a pro du ção do do cu- 
men tá rio (Doc) foi uma ver da dei ra
au la’. Em apro xi ma da men te se te me- 
ses, a equi pe do Doc te ve con ta to di- 
re to com vá ri os gru pos de Bum ba
meu Boi do Es ta do, com os brin can- 
tes, li de ran ças e as co mu ni da des on- 
de as brin ca dei ras es tão in se ri das. “É
lin do ver e po der mos trar co mo es sa
tra di ção é pas sa da de ge ra ção pa ra
ge ra ção; os de sa fi os e o pro ta go nis mo
das li de ran ças fe mi ni nas, in se ri das
em gru pos fun da dos por ho mens e
que car re gam uma tra di ção ain da
ma chis ta. Saio des se pro ces so to do
com mais von ta de ain da de co nhe cer
ca da ma ni fes ta ção, ca da his tó ria e ca- 
da brin can te que faz o Bum ba meu
Boi do Ma ra nhão”, des ta ca o di re tor
do do cu men tá rio.

Gil Le ros, ide a li za dor do pro je to,
fa la da im por tân cia dos mu rais, com
des ta que pa ra ‘o po ten ci al de diá lo go
que o graf fi ti tem com a ju ven tu de’.
Pa ra o ar tis ta plás ti co e graf fi tei ro, po- 
der res ga tar a me mó ria e abor dar as- 
sun tos re la ci o na dos à cul tu ra tra di ci- 
o nal, mais an ces tral do Ma ra nhão,
uti li zan do o graf fi ti, atrai um pú bli co
mais jo vem:  “In cluir o graf fi ti, que é
uma lin gua gem jo vem, den tro de to- 
do es se con tex to pa ra abor dar es sa te- 
má ti ca, tem es sa du a li da de, da gen te
con se guir li gar a ju ven tu de com o
nos so pas sa do, com as nos sas tra di- 
ções. A meu ver, pen so que es se é um
dos mai o res le ga dos que o pro je to po- 
de dei xar”.

Pa ra a ar tis ta e ges to ra cul tu ral Fer- 
nan da Mon tei ro, ‘co or de nar e pro du- 
zir o Amo Po e ta e Can ta dor foi uma
das gran des ale gri as de sua vi da’. Ela
se diz hon ra da por es tar vi ven do nes- 
se tem po de re co nhe ci men to aos
mes tres do Bum ba meu Boi: “Sou ar- 
tis ta e pes qui sa do ra da cul tu ra po pu- 
lar há mais de 15 anos e é ma ra vi lho so
po der con tri buir com um so nho tão
bo ni to do Gil, do qual to dos nós, da
equi pe, pas sa mos a com par ti lhar.
Sin to que a tra je tó ria des se pro je to só
es tá co me çan do”, as si na la a co or de- 
na do ra do Pro je to.

Apoi a do pe lo BN DES (Ban co Na ci- 
o nal de De sen vol vi men to Econô mi co
e So ci al), a Ben fei to ria, e o Si tawi Fi- 
nan ças do Bem, o Pro je to “Amo, Po e ta
e Can ta dor” fez jus ta ho me na gem aos
mes tres “Le o nar do” (Boi da Li ber da-
de), “Fran cis co Nai va” (Boi de Axi xá),
“Mun do ca” (Boi da Flo res ta), “João
Cân cio” (Boi de Pin da ré), “Cal ça Cur-
ta” (Boi da Mai o ba), “João Chi a dor”
(Boi de Ri ba mar), “Di o mar Lei te” (Boi
de São Cris tó vão de Vi a na), “Co xi nho”
(Boi de Pin da ré), “Mar ce li no Aze ve-
do” (Boi de Gui ma rães), e “Seu Ma no”
(Boi de Cu ru ru pu).

O tra di ci o nal Boi da Flo res ta de
Apolô nio Melô nio e o ar tis ta Gil Le ros
fo ram os res pon sá veis, co mo pro po- 
nen tes da ação, pe la re a li za ção des ta
eta pa do pro je to.

PESQUISA

Brasil é o 2º país que mais assiste filmes e séries online
Com a pan de mia, a re cei ta da gran- 

de mai o ria dos ne gó ci os caiu sig ni fi- 
ca ti va men te. Não foi o ca so da Net flix.
Com o lock down ocor ren do em gran- 
de par te do país, uma das pou cas op- 
ções de la zer no con fi na men to das ca- 
sas, eram as sis tir fil mes e sé ri es via
stre a ming. Is so fez com que a re cei ta
da Net flix ti ves se um for te cres ci men- 
to, num va lor de mais de 47% no úl ti- 
mo ano, to ta li zan do mais de U$ 2,7 bi- 
lhões de dó la res.

É o que re ve la um es tu do re a li za do
pe la pla ta for ma de des con to Cu pom- 
Va li do.com.br que com pi lou da dos da
Sta tis ta e JustWat ch so bre os ser vi ços
de stre a ming. 

Os bra si lei ros es tão em 2ª lu gar en- 
tre os que mais uti li zam ser vi ços de
stre a ming no mun do, so men te atrás
dos Es ta dos Uni dos. Em se gui da fi- 
cam Rei no Uni do e Ale ma nha, em ter- 
cei ro e quar to lu gar, res pec ti va men te.

A Net flix é a pla ta for ma de stre a- 
ming mais usa da no mun do, com
53,5% do to tal de usuá ri os.No úl ti mo
ano, mais de 36 mi lhões de pes so as se
tor na ram as si nan tes da pla ta for ma,
que atin giu mais de 200 mi lhões de
as si nan tes no to tal.

Em se gun da po si ção fi ca o Ama zon
Pri me Vi deo, com 12,6%. Em se gui da
fi cam as pla ta for mas Hu lu (6,3%), Ap- 
ple TV+ (3,9%), HBO Max (3,6%) e
Disney+ (3,6%).

O mais im pres si o nan te é que ao le- 
var em con si de ra ção to dos os 195 paí- 
ses do glo bo, o Bra sil fi ca em 3º lu gar
co mo um dos paí ses em que os ser vi- 
ços de stre a ming é o mais ba ra to. So- 
men te a Ar gen ti na e a Tur quia pos su- 
em men sa li da des mais ba ra tas que no
Bra sil. Só pa ra efei to de com pa ra ção,
o cus to da Net flix na Suí ça, é mais que
o tri plo que os bra si lei ros pa gam
men sal men te.

Se gun do o es tu do, a Net flix é a pla- 
ta for ma mais uti li za da no Bra sil, com
31% de par ti ci pa ção de mer ca do. Em
se gun do lu gar fi ca o Ama zon Pri me
Vi de os (24%), e em ter cei ro lu gar, a re- 
cen te lan ça da Disney+ com 12% de
par ti ci pa ção de mer ca do.

Os 3 prin ci pais ti pos de sé ri es pre- 

fe ri dos pe los bra si lei ros são: dra ma
(47,8%), ação (18,3%) e co mé dia
(16%).

Com re la ção ao pre ço, pra ti ca men- 
te to das as pla ta for mas tra ba lham
com vá ri as ca te go ri as, as di fe ren ças
vão des de a qua li da de do ví deo, até a
quan ti da de de dis po si ti vos com aces- 
so si mul tâ neo.

Com pa ran do so men te os pla nos
mais bá si cos os pre ços va ri am de
R$9,90 a R$37,90. A Ap ple TV+ e o
Ama zon Pri ve Vi deo são as pla ta for-
mas com os pre ços mais com pe ti ti-
vos, com o va lor men sal de R$9,90 ca-
da. Na Net flix o pla no mais bá si co
cus ta R$25,90 por mês.

Ao as si nar um úni co ser vi ço de
stre a ming, o va lor do pla no é con si de- 
ra vel men te me nor que os ser vi ços de
TV a Ca bo. Po rém, quem for as si nar
mais de um ser vi ço, o va lor to tal no
mês po de pe sar no bol so.

Quem de se jar as si nar to dos os 11
prin ci pais ser vi ços de stre a ming pre- 
sen tes no Bra sil, vai ter que de sem bol-
sar o va lor de R$ 221 por mês (nos pla- 
nos mais bá si cos) e R$ 337,30 por mês
(nos me lho res pla nos).

SÃO LUÍS

Fórum terá galeria de
arte permanente

 O ESPAÇO CONTARÁ COM OBRAS DE 25 ARTISTAS PLÁSTICOS.

Se rá inau gu ra da nes ta ter ça-fei ra (9), a ga le ria de ar te
per ma nen te do Fó rum Des. Sarney Cos ta, em São Luís.
O no me do es pa ço é uma ho me na gem ao pin tor, de se- 
nhis ta, ce nó gra fo e ilus tra dor ma ra nhen se Flo ri a no de
Araú jo Tei xei ra, que ga nhou pres tí gio na ci o nal e in ter- 
na ci o nal com seu tra ba lho, e fa le ceu no ano 2000, em
Sal va dor (BA), aos 77 anos de ida de.

A ce rimô nia ocor re às 10h, no hall tér reo do pré dio,
no bair ro do Ca lhau, on de es tá ins ta la da a ga le ria per- 
ma nen te. O es pa ço te rá obras de 25 ar tis tas plás ti cos,
com di fe ren tes te mas e téc ni cas, to das do a das pa ra o
acer vo do Fó rum de São Luís. Na mes ma so le ni da de, se- 
rá ho me na ge a do o es cul tor ma ra nhen se e pro fes sor de
ar tes plás ti cas Cel so Antô nio de Me ne zes, que dá no me
à pri mei ra ga le ria do Fó rum, que fun ci o na des de 2014,
no hall do pré dio, e é des ti na da a ex po si ções ar tís ti cas.

Par ti ci pam da so le ni da de o pre si den te do Tri bu nal de
Jus ti ça do Ma ra nhão e o cor re ge dor-ge ral, de sem bar ga- 
do res Lou ri val Se re jo e Pau lo Vel ten; a di re to ra do Fó- 
rum, juí za An dréa Perl mut ter La go; ma gis tra dos, ser vi- 
do res e con vi da dos. 

In te gram a Ga le ria Flo ri a no de Araú jo Tei xei ra te las
dos ma ra nhen ses Ama ril do Se re jo, Aní bal Vi tal, Be to Li- 
ma, Cla ra Vi dot ti, Djal ma Ra po so, Elem Reis, Sou za Ne to
(HNG), Jo el Du ma ra, Lu cas Lu ci a no, Paul lo Bri to, Rob
Sil va, Val de mar Bar ros, Weyder-joe, Be nil ton Fer rei ra,
Pé ri cles Ro cha, Fá ti ma Reis, Rai mun do Bo te lho e Fran- 
cis co de As sis, que é ser vi dor do Fó rum de São Luís. 

Du ran te a inau gu ra ção se rá aber ta a ex po si ção, na
Ga le ria Cel so Antô nio de Me ne zes, de 12 te las do ar tis ta
Be to Li ma, to das iné di tas. São ima gens do co ti di a no,
em bar ca ções, praia, en tre ou tras. Após 15 anos uti li zan- 
do a téc ni ca óleo so bre te la, o ar tis ta re tor na com ex clu- 
si vi da de, nes te tra ba lho, à téc ni ca acrí li ca so bre te la. A
ex po si ção fi ca em car taz du ran te o mês de no vem bro.

RIO DE JANEIRO

UNIRIO realiza evento
com Boi Flor de Matinha

150 ESTUDANTES DE VÁRIOS ESTADOS DO PAÍS PARTICIPARAM.

O bum ba-boi Flor de Ma ti nha com a li de ran ça de
João de Pi xi lau e Her bert Nu nes foi con vi da do a par ti ci- 
par co mo pa les tran tes e pro fes so res, do pro je to aca dê- 
mi co En con tro de Sa be res: So ta ques do Bum ba meu boi
do Ma ra nhão, pe la UNI RIO (Uni ver si da de Fe de ral do
Es ta do do Rio de Ja nei ro), com apoio da FA PERJ E CUL- 
TU RA UNI RIO. Trou xe ram su as his tó ri as, me mó ri as,
mo dos de reu nir o gru po de boi, jei tos de can tar su as to- 
a das, de ba tu car seus ins tru men tos, bor da dos e su as in- 
du men tá ri as e mo vi men tos de dan ças de vá ri os per so- 
na gens pre sen tes no Boi. Foi um pro ces so in ten so de
tro ca e apren di za do pa ra to dos os 150 es tu dan tes, de vá- 
ri os es ta dos do país, que pu de ram par ti ci par de ma nei ra
on li ne.

O pro je to deu con ti nui da de com a vin da da ar tis ta,
pes qui sa do ra e pro fes so ra Dra. Ju li a na Ma nhães, co or- 
de na do ra do pro je to, me di an do uma au la pa ra o pro je to
De can to de dan ça “Cor pos e bra si li da des”, pe lo Sesc
Paraty, com a ar tis ta Du du de Her man e uma tur ma de
dan ça ri nos. O gru po se or ga ni zou pa ra mos trar fun da- 
men tos das dan ças e su as re la ções en tre os per so na gens
e as lin gua gens da mú si ca/rit mo/can to, do te a tro e to da
a en ce na ção. Pa ra is so cri a ram me to do lo gi as, tra zen do
su as ex pe ri ên ci as e prin cí pi os da tra di ção do boi des se
so ta que da bai xa da ma ra nhen se.

Ao fi nal des sa vi vên cia de au la on li ne acon te ceu o ri- 
tu al de mor te de mou rão, com to da a te a tra li za ção e en- 
ce na ção com a pa la vra can ta da e fa la da do que mui tos
cha mam de “au to de boi”, mas que na ver da de evi den ci- 
ou a com ple xi da de des ses ri tu ais e vi vên ci as. Foi um es- 
pa ço tam bém de re gis tro des sa me mó ria pa ra fi car pa ra
os que são mais no vos, um mo vi men to de re sis tên cia e
con ti nui da de.

Ou tras ações es tão por vir e es se tra ba lho evi den cia a
im por tân cia da cul tu ra tra di ci o nal do Ma ra nhão es tar
mais per to das re des pe da gó gi cas, as sim co mo das po lí- 
ti cas pú bli cas da  riquís si ma cul tu ra do Ma ra nhão.
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Nosso papel tá on,
tá impresso,  todo dia

NEDILSON MACHADONedilson Machado E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

Setur no Polo dos Cocais I

A Se cre ta ria de Es ta do do Tu ris mo (SE- 
TUR) bai xa nes ta se ma na no Po lo Co cais pa- 
ra ofer tar, en tre os di as 8 a 12 de no vem bro,
cur sos de qua li fi ca ção pro fis si o nal e uma sé- 
rie de ser vi ços pa ra o fo men to do tu ris mo.
No Po lo Co cais, os aten di men tos pre sen ci ais
vão acon te cer nos mu ni cí pi os de Ca xi as e
Ba ca bal, co mo par te da Ca ra va na Mais Tu-
ris mo. de sen vol vi da pe lo Go ver no do Est- 
dao, por meio da Se tur (MA). 

Setur no Polo dos Cocais II

Se rão ofer ta dos os cur sos “Bo as prá ti cas
pa ra ma ni pu la ção de ali men to”, “Qua li da de
no Aten di men to”, “Téc ni cas de Co mer ci a li-
za ção e Ven das no Ar te sa na to”, “Téc ni cas de
Ar ru ma ção de Ca ma rei ras” e “Mí di as So ci ais
pa ra Pro mo ção do Tu ris mo”. Ao fi nal dos
cur sos, que são gra tui tos, ocor re rá a en tre ga
de cer ti fi ca dos. Tam bém du ran te a ca ra va na
iti ne ran te, os téc ni cos vão per cor rer o mu ni-
cí pio re a li zan do Blitz do Tu ris mo. 

O vi ce-go ver na dor Car los Bran -
dão con ti nua com sua agen da a mil
por ho ra no in te ri or do Es ta do. Ao la -
do do go ver na dor Flá vio Di no, nes te
fim de se ma na, es te ve no mu ni cí pio
de Ba rão de Gra jaú, on de re a li zou a
en tre ga de 719 ces tas bá si cas do Co -
mi da na Me sa e as si nou or dens de
ser vi ço. No pa co te de be ne fí ci os au -
to ri za dos por Flá vio Di no es tão a im -
plan ta ção do Res tau ran te Po pu lar
no mu ni cí pio; pa vi men ta ção as fál ti -
ca de 4 km no po vo a do Ro da gem, que
in te gra o Pro gra ma Mais As fal to; e a
obra de re for ma do Hos pi tal Mu ni ci -
pal. Tam bém em Ba rão Gra jaú, o Go -
ver no do Es ta do anun ci ou obras pa ra
a saú de, se gu ran ça ali men tar e in -
fra es tru tu ra, e ain da en tre gou be ne -
fí ci os so ci ais

A em pre sá ria Ana Pau -
la Ra beê lo co me mo ra
nes ta ter ça (9), a par tir
das 16h, o ani ver sá rio
de 5 anos de sua lo ja
de mo da fe mi ni na Tul -
le. Ela vai re ce ber os
con vi da dos num big
co que tel com buff et a
car go da ta len to sa Cé -
lia Ros set ti, uma das
mai o res re fe rên ci as da
gas tro no mia de São
Luís. A ani ma ção vai
fi car por con ta da Dj
Va nes sa Ser ra. Além
de lan ça men to da no va
co le ção.

O mês de no vem bro se -
rá es pe ci al pa ra o ad -
vo ga do Luís Au gus to
Gu ter res, só cio do es -
cri tó rio Gu ter res &
Gon çal ves Ad vo ga dos
As so ci a dos. Ele se rá
con de co ra do com a
me da lha “De sem bar -
ga dor Antô nio Ro dri -
gues Ve loz zo”, a ser
ou tor ga da pe lo Tri bu -
nal de Jus ti ça do Ma -
ra nhão. O no me de
Luís Au gus to Gu ter res
foi in di ca do pe lo Des.
Jor ge Ra chid Mu bá -
rack Ma luf.

BRK Transformadores

A BRK Am bi en tal, em pre sa pri va da de sa ne a-
men to bá si co pre sen te em mais de 100 mu ni cí- 
pi os bra si lei ros, in cluin do Pa ço do Lu mi ar e São
Jo sé de Ri ba mar no Ma ra nhão; lan çou seu pri- 
mei ro pro gra ma de Trai ne es, o BRK Trans for ma-
do res 2022, com opor tu ni da des de tra ba lho no
es cri tó rio cor po ra ti vo de São Pau lo e em ope ra- 
ções da com pa nhia em to das as re giões do país.
O pra zo pa ra a ins cri ção en cer ra-se no pró xi mo
dia 16 de no vem bro (ter ça-fei ra).Pa ra par ti ci par,
é pre ci so ter até três anos de for ma ção no en si no
su pe ri or e dis po ni bi li da de de mu dar de ci da de. 

Revista Natura

A re vis ta vol ta da pa ra as Con sul to ras de Be le- 
za da Na tu ra com ple ta 15 anos em ver são to tal- 
men te di gi tal. A mu dan ça no con cei to de mo bi- 
le first da pu bli ca ção, des de 2017 cha ma da de
Mi nha Na tu ra, per mi ti rá à em pre sa dei xar de
emi tir 928 to ne la das de ga ses de efei to es tu fa
por ano, o que equi va le a 186 vol tas de car ro ao
re dor da Ter ra. Com o no vo for ma to, a Na tu ra
pla ne ja evi tar o des car te de 888,4 to ne la das de
pa pel, avan çan do ain da mais pa ra al can çar a
me ta de ze rar as emis sões de car bo no até 2030,
com pro mis so as su mi do pe lo gru po Na tu ra &Co.

TIM Talks Experience

Re for çan do seu pro ta go nis mo na evo lu ção
tec no ló gi ca e nos mo vi men tos mais im por tan- 
tes do se tor de te le co mu ni ca ções, a TIM ini cia
nes ta ter ça-fei ra (9) uma jor na da com pai néis
so bre te mas re le van tes que im pac tam di re ta- 
men te o fu tu ro. A quar ta edi ção do TIM Talks Ex- 
pe ri en ce – um dos prin ci pais pro gra mas de co- 
mu ni ca ção e de sen vol vi men to do mer ca do cor- 
po ra ti vo bra si lei ro – se rá 100% aber ta à so ci e da- 
de, com aces so li vre pe lo si te
www.tim.com.br/tim talks e pe lo ca nal da ope- 
ra do ra no YouTube.

Pra curtir

A bo a te Ge ne sis es tá
con vi dan do a ga le ra
sau do sis ta dos anos
1990 pa ra ce le brar os
35 anos da bo a te que
mar cou vá ri as ge ra -
ções, que te rá co mo
Dj con vi da do o fe ra
Hal den Boy, de Be -
lém (PA).

As ven das do even to
já es tão acon te cen do
na re cep ção do Rio
Poty Ho tel, pe lo si te
www.bi lhe te ri a di gi tal
ou via pix pe lo nú me -
ro 99235-2101

Vem aí a pri mei ra
edi ção da Co pa Lu do -
vi cen se de Fu te bol 7
Fe mi ni no, com pe ti -
ção que se rá pa tro ci -
na da pe lo go ver no do
Es ta do e pe la In dús -
tria de Água Agua fi -
na, por meio da Lei
Es ta du al de In cen ti vo
ao Es por te.

O tor neio iní cio nes te
pró xi mo sá ba do (13) e
con ta rá com 16 equi -
pes, que fo ram dis tri -
buí das em qua tro
gru pos.

Pa ra aju dar a de mo -
cra ti zar o aces so à in -
ter net de qua li da de, a
ope ra do ra de Te le fo -
nia Fi xa e Mó vel, TV
HD, In ter net Fi bra óp -
ti ca TVN lan çou uma
pro mo ção vá li da pa ra
es se mês de no vem -
bro.

É a “Black No vem bro
In vo ca da” que ofe re ce
o pa co te de in ter net
fi bra de 250 Me ga pe -
lo pre ço pro mo ci o nal
de R$ 99,00 ao mês.
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