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APARTE       Transparentes       APARTE
Quem souber o que passa na estratégica cabe-
ça do governador que informe ao meio político 
e para a imprensa. Fato que, no momento, fi ca 
questionável qualquer forma de submissão do 
senador pedetista em relação ao vice tucano.

  Taboca vai rachar?
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Maranhão registra 14 ocorrências 
de crimes contra a mulher por dia

Luiz Fux recebe 
medalha do TJMA

NAS PRAIAS DO MARANHÃO "A indústria 
precisa se 
renovar

Aos 37 anos, Guerrero pode 
fechar com Boca Juniors

"Braçada Olímpica" reúne esporte 
e educação ambiental em projeto

Betto Pereira celebra 40 anos de carreira 
com exposição Cazumbá Mundi

“Alerta Vermelho” é o mais 
do mesmo fabricado para 

fazer sucesso

PÁGINA 4

EDILSON BALDEZ DAS NEVES
Presidente da Fiema

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) en-
tregou ao presidente do Supremo Tribunal Fe-
deral e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
ministro Luiz Fux, nesta sexta-feira (19), a Meda-
lha Especial do Mérito Cândido Mendes – a mais 
alta comenda do Poder Judiciário maranhense. A 
honraria foi entregue pelo desembargador Rai-
mundo Barros, autor da proposta da condeco-
ração, em cerimônia reservada, no Salão Nobre 
do Tribunal, com a presença do ministro do STJ 
Reynaldo Fonseca, magistrados, magistradas e 
representantes das carreiras jurídicas. PÁGINA 3

De acordo com os dados da 2ª Vara da Mulher, de 1º de janeiro a 8 de novembro deste ano foram 
expedidas 3.020 medidas protetivas de urgência, um número um pouco maior do que o registrado 

no mesmo período do ano passado, 2961.

VIOLÊNCIA

HOMENAGEM

OPINIÃO | CINEMA

PÁGINA 11

JORDHAM MORAES 
 Especial para O Imparcial

Do maranhão para o mundo! Essa é a proposta da mostra Cazumbá Mundi, um projeto cul-
tural diferenciado, que celebra 40 anos de carreira do multi talentoso artista plástico, cantor 
e compositor Betto Pereira; com realização da Baronesa Produções e Espaço Betto Pereira.  
PÁGINA 11
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NEGOCIAÇÃO PROJETO SOCIAL
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407 anos da batalha 
de Guaxenduba 

Há mais de quatro séculos, na manhã 
do dia 19 de novembro de 1614, nas areias 
das praias do então sítio de Guaxenduba, 
franceses e portugueses se enfrentaram 
numa sangrenta guerra épica pela posse 
do Maranhão. PÁGINA 9
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Pandemia provoca queda de 3,4% no rendimento médio real em 2020, e participação
do trabalho diminui diz o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE)

MA RIA EDU AR DA CAR DIM E BER NAR -
DO LI MA

Be ne fí ci os avan çam

RELATÓRIO DO IBGE

Renda do brasileiro
é a menor em 8 anos

C
om a cri se sa ni tá ria e econô- 
mi ca, o to tal de pes so as que
man ti nha al gum ren di men to
do tra ba lho re cu ou de 92,8

mi lhões pa ra 84,7 mi lhões – (cré di to:
Ed Al ves/CB/D.A Press)

O ren di men to mé dio men sal re al
do bra si lei ro te ve que da re cor de de
3,4% em 2020, du ran te o au ge da pan- 
de mia do no vo co ro na ví rus, atin gin- 
do seu me nor va lor des de 2012. Os da- 
dos fo ram di vul ga dos on tem pe lo Ins- 
ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra fia e Es ta- 
tís ti cas (IB GE). Com a pan de mia,
o ren di men to men sal mé dio re al de
to das as fon tes caiu de R$ 2.292, em
2019, pa ra R$ 2.213 em 2020. Es se é o
me nor va lor re gis tra do pe la sé rie his- 
tó ri ca da Pes qui sa Na ci o nal por
Amos tra de Do mi cí li os Con tí nua
(Pnad Con tí nua), ini ci a da há oi to
anos.

A mai or par te das fon tes de ren da
re gis trou que da. A mais in ten sa foi
no ta da en tre as cha ma das “ou tras
fon tes”, que en glo bam apo sen ta do ri- 
as, pen sões e alu guéis. No ca so dos
apo sen ta dos e pen si o nis tas, o IB GE
atri buiu par te da re du ção ao au men to
da mor ta li da de en tre ido sos na pan- 
de mia. 

“Po de ser efei to da mor ta li da de da
co vid-19, mas tam bém de um re pre- 
sa men to do INSS em li be rar os be ne- 
fí ci os, por que as agên ci as de aten di- 
men to es ta vam fe cha das, as pes so as
não con se gui am fa zer pe rí ci as”, pon- 

de rou Ales san dra Sca li o ni Bri to, ana- 
lis ta do IB GE.

Com a cri se sa ni tá ria e econô mi ca,
o to tal de pes so as que man ti nha al- 
gum ren di men to do tra ba lho re cu ou
de 92,8 mi lhões pa ra 84,7 mi lhões,
uma re du ção de 44,3% pa ra 40,1% da
po pu la ção. Já o ren di men to mé dio
men sal ha bi tu al men te re ce bi do do
tra ba lho re gis trou au men to em 2020
por con ta de um efei to es ta tís ti co. 

Com a saí da de 8,1 mi lhões de pes- 
so as do mer ca do de tra ba lho, em con- 
seqüên cia do de sem pre go re cor de, a
mé dia dos ga nhos dos que per ma ne- 
ce ram tra ba lhan do su biu. Is so ocor- 
reu por que a mai o ria das pes so as que
per de ram o em pre go re ce bia ren di- 
men tos mais bai xos; as sim, a mé dia
aca bou au men tan do. A ta xa mé dia de
de sem pre go no ano de 2020 foi de
13,5%, a mai or da sé rie ini ci a da em
2012. Em 2019, foi de 11,9%.

A Pnad re ve lou, ain da, que o nú me- 
ro de pes so as que re ce bi am “ou tros
ren di men tos” su biu de 16,4 mi lhões,
em 2019, pa ra 30,2 mi lhões, em 2020,
com um au men to de 6,5%. O cres ci- 
men to é ex pli ca do pe lo gran de con- 
tin gen te de pes so as que pas sou a re- 
ce ber o Au xí lio Emer gen ci al, be ne fí- 
cio cri a do pe lo go ver no pa ra so cor rer
as pes so as que se vi ram sem di nhei ro
pa ra pro ver o pró prio sus ten to em
con sequên cia do de sem pre go e das
res tri ções im pos tas pe lo com ba te à
pan de mia, co mo o iso la men to so ci al.

Com a re du ção da par ti ci pa ção da
ren da vin da do tra ba lho, o ren di men- 

to pro ve ni en te de ou tras fon tes
(28,3%) e de ou tros ren di men tos
(14,3%) cres ceu e ba teu re cor de. En tre
os dois in di ca ti vos o cres ci men to
mais ex pres si vo foi o da pro por ção de
pes so as com ou tros ren di men tos, que
foi de 7,8% em 2019 pa ra 14,3% em
2020.

Em co mu ni ca do, o IB GE des ta cou
que “a ten dên cia de au men to do pe so
do ren di men to de ou tras fon tes e re-
du ção da par ce la cor res pon den te ao
ren di men to do tra ba lho, ob ser va da
en tre 2019 e 2020, ocor reu em to das as
gran des re giões”.

A re gião Sul re gis trou o mai or per- 
cen tu al (46%) de pes so as com ren di- 
men to ha bi tu al men te re ce bi do do
tra ba lho. En quan to is so, o Nor des te
te ve o pi or de sem pe nho nes se que si- 
to, com 32,6% de pes so as com ren di-
men to re ce bi do do tra ba lho — per-
cen tu al in fe ri or ao das que so bre vi vi-
am com re cur sos de ou tras fon tes
(32,8%), um in di ca ti vo do pe so que as
di fe ren tes for mas de au xí li os e be ne fí-
ci os as su mi ram pa ra a po pu la ção lo- 
cal.

De acor do com a Pnad, o mai or va-
lor do ren di men to mé dio men sal re al
foi per ce bi do no Su des te (R$ 2.575). O
me nor, no Nor des te (R$ 1.554). Por
ou tro la do, o Su des te tam bém foi o
que re gis trou mai or que da nes se que-
si to (-4,7%); já no Sul (-4,3%) o re cuo
foi mais in ten so que a mé dia na ci o- 
nal. O Cen tro-Oes te (-3,3%) acom pa- 
nhou a mé dia do país; a re gião Nor te,
por sua vez, re gis trou es ta bi li da de do
in di ca dor, en quan to o Nor des te apre-

IBGE

Renda do brasileiro é a menor em 8 anos
O ren di men to mé dio men sal re al

do bra si lei ro te ve que da re cor de de
3,4% em 2020, du ran te o au ge da pan- 
de mia do no vo co ro na ví rus, atin gin- 
do seu me nor va lor des de 2012. Os da- 
dos fo ram di vul ga dos on tem pe lo Ins- 
ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra fia e Es ta- 
tís ti cas (IB GE). Com a pan de mia,
o ren di men to men sal mé dio re al de
to das as fon tes caiu de R$ 2.292, em
2019, pa ra R$ 2.213 em 2020. Es se é o
me nor va lor re gis tra do pe la sé rie his- 
tó ri ca da Pes qui sa Na ci o nal por
Amos tra de Do mi cí li os Con tí nua
(Pnad Con tí nua), ini ci a da há oi to
anos.

A mai or par te das fon tes de ren da
re gis trou que da. A mais in ten sa foi
no ta da en tre as cha ma das “ou tras
fon tes”, que en glo bam apo sen ta do ri- 
as, pen sões e alu guéis. No ca so dos
apo sen ta dos e pen si o nis tas, o IB GE
atri buiu par te da re du ção ao au men to
da mor ta li da de en tre ido sos na pan- 
de mia. “Po de ser efei to da mor ta li da- 
de da co vid-19, mas tam bém de um
re pre sa men to do INSS em li be rar os
be ne fí ci os, por que as agên ci as de
aten di men to es ta vam fe cha das, as
pes so as não con se gui am fa zer pe rí ci- 
as”, pon de rou Ales san dra Sca li o ni
Bri to, ana lis ta do IB GE.

Com a cri se sa ni tá ria e econô mi ca,
o to tal de pes so as que man ti nha al- 
gum ren di men to do tra ba lho re cu ou
de 92,8 mi lhões pa ra 84,7 mi lhões,
uma re du ção de 44,3% pa ra 40,1% da
po pu la ção. Já o ren di men to mé dio
men sal ha bi tu al men te re ce bi do do
tra ba lho re gis trou au men to em 2020
por con ta de um efei to es ta tís ti co.
Com a saí da de 8,1 mi lhões de pes so as
do mer ca do de tra ba lho, em con- 
seqüên cia do de sem pre go re cor de, a
mé dia dos ga nhos dos que per ma ne- 
ce ram tra ba lhan do su biu. Is so ocor- 
reu por que a mai o ria das pes so as que
per de ram o em pre go re ce bia ren di- 

men tos mais bai xos; as sim, a mé dia
aca bou au men tan do. A ta xa mé dia de
de sem pre go no ano de 2020 foi de
13,5%, a mai or da sé rie ini ci a da em
2012. Em 2019, foi de 11,9%.

A Pnad re ve lou, ain da, que o nú me- 
ro de pes so as que re ce bi am “ou tros
ren di men tos” su biu de 16,4 mi lhões,
em 2019, pa ra 30,2 mi lhões, em 2020,
com um au men to de 6,5%. O cres ci- 
men to é ex pli ca do pe lo gran de con- 
tin gen te de pes so as que pas sou a re- 
ce ber o Au xí lio Emer gen ci al, be ne fí- 
cio cri a do pe lo go ver no pa ra so cor rer
as pes so as que se vi ram sem di nhei ro
pa ra pro ver o pró prio sus ten to em
con sequên cia do de sem pre go e das
res tri ções im pos tas pe lo com ba te à
pan de mia, co mo o iso la men to so ci al.

Com a re du ção da par ti ci pa ção da
ren da vin da do tra ba lho, o ren di men- 
to pro ve ni en te de ou tras fon tes
(28,3%) e de ou tros ren di men tos
(14,3%) cres ceu e ba teu re cor de. En tre
os dois in di ca ti vos o cres ci men to
mais ex pres si vo foi o da pro por ção de
pes so as com ou tros ren di men tos, que
foi de 7,8% em 2019 pa ra 14,3% em
2020.

Em co mu ni ca do, o IB GE des ta cou
que “a ten dên cia de au men to do pe so
do ren di men to de ou tras fon tes e re- 
du ção da par ce la cor res pon den te ao
ren di men to do tra ba lho, ob ser va da
en tre 2019 e 2020, ocor reu em to das as
gran des re giões”.

A re gião Sul re gis trou o mai or per- 
cen tu al (46%) de pes so as com ren di- 
men to ha bi tu al men te re ce bi do do
tra ba lho. En quan to is so, o Nor des te
te ve o pi or de sem pe nho nes se que si- 
to, com 32,6% de pes so as com ren di- 
men to re ce bi do do tra ba lho — per- 
cen tu al in fe ri or ao das que so bre vi vi- 
am com re cur sos de ou tras fon tes
(32,8%), um in di ca ti vo do pe so que as

di fe ren tes for mas de au xí li os e be ne fí-
ci os as su mi ram pa ra a po pu la ção lo- 
cal.

De acor do com a Pnad, o mai or va-
lor do ren di men to mé dio men sal re al
foi per ce bi do no Su des te (R$ 2.575). O
me nor, no Nor des te (R$ 1.554). Por
ou tro la do, o Su des te tam bém foi o
que re gis trou mai or que da nes se que-
si to (-4,7%); já no Sul (-4,3%) o re cuo
foi mais in ten so que a mé dia na ci o- 
nal. O Cen tro-Oes te (-3,3%) acom pa- 
nhou a mé dia do país; a re gião Nor te,
por sua vez, re gis trou es ta bi li da de do
in di ca dor, en quan to o Nor des te apre-
sen tou au men to de 1%.

A pan de mia da co vid-19 ti rou os
tra ba lha do res bra si lei ros do mer ca do
de tra ba lho e fez com que gran de par- 
te pas sas se a de pen der de be ne fí ci os
so ci ais. Da dos da Pes qui sa Na ci o nal
por Amos tras de Do mi cí li os Con tí nua
(Pnad Con tí nua) 2020, di vul ga da pe lo
Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra fia e Es- 
ta tís ti ca (IB GE), mos tram que a pro-
por ção de do mi cí li os que re ce bem
pro gra mas so ci ais sal tou de 0,7% em
2019 pa ra 23,7% em 2020. O au men to
se de ve ao Au xí lio Emer gen ci al, cri a do
em 2020 pe lo go ver no pa ra di mi nuir
os im pac tos so ci o e conô mi cos da
pan de mia, que aca bou de ser pa go
on tem aos bra si lei ros.

Além dis so, com a mi gra ção de pes- 
so as que re ce bi am o Bol sa Fa mí lia pa-
ra o Au xí lio Emer gen ci al, já que es te
be ne fí cio pa ga va um pou co mais que
o ou tro, hou ve re du ção da pro por ção
de la res que re ce bi am o Bol sa Fa mí lia.
En tre 2019 e 2020, o nú me ro caiu de
14,3% pa ra 7,2%.

A do na de ca sa Ana Pau la de Me lo
Sil va, 27 anos, re ce bia o Bol sa Fa mí lia
há três anos, mas na pan de mia pas- 
sou a re ce ber o Au xí lio Emer gen ci al. 

Após mais de 30 anos
da Lei do Ra cis mo,
ser con de na do ain da
é ra ri da de

Uma de le ga da de po lí cia ne gra vai em um shop ping
fa zer com pras em uma lo ja de rou pas e é bar ra da na en- 
tra da, uma can to ra é agre di da fi si ca men te e ver bal men- 
te en quan to tra ba lha por ser ne gra. Es ses são só al guns
dos exem plos re cen tes de cri mes ra ci ais co me ti dos no
Bra sil. Se te em ca da 10 pes so as ne gras de cla ra ram já ter
so fri do pre con cei to em lo jas, shop pings, res tau ran tes
ou su per mer ca dos, se gun do uma pes qui sa do Ins ti tu to
Lo co mo ti va. Já um le van ta men to fei to pe lo Ins ti tu to Pa- 
ra ná Pes qui sas, en co men da do pe la re vis ta Ve ja, mos- 
trou que 61% dos bra si lei ros con si de ram o Bra sil um
país ra cis ta. Po rém, ape sar de ser cri me, des de 1989, a
im pu ni da de pa ra o ra cis mo ain da é gran de no país. São
ra ras as con de na ções por es te cri me na nos sa Jus ti ça.
Em 2020, o Mi nis té rio Pú bli co do Dis tri to Fe de ral e Ter- 
ri tó ri os (MPDFT) apre sen tou so men te três de nún ci as
em re la ção ao cri me.

De acor do com es pe ci a lis tas con sul ta dos pe lo Cor- 
reio, im pu tar a al guém o cri me de ra cis mo é di fí cil de vi- 
do ao pró prio ra cis mo es tru tu ral pre sen te no Ju di ciá rio.
A mai or par te dos cri mes ra ci ais aca bam sen do re gis tra- 
dos co mo in jú ria ra ci al, que tem uma pe na mais le ve e é
pres cri tí vel. “Há uma acei ta ção da dis cri mi na ção e do
ra cis mo na es tru tu ra da pró pria Jus ti ça. A pri mei ra bar- 
rei ra é na in ves ti ga ção, que fi ca a car go da po lí cia, nes se
mo men to já tem uma di fi cul da de pa ra que se ja co lo ca- 
do o cri me co mo ra cis mo. De pois, o inqué ri to é en ca mi- 
nha do pa ra o Mi nis té rio Pú bli co e é um se gun do mo- 
men to que a gen te vê que há uma di fi cul da de”, des ta ca
a pro fes so ra Eli sa Cruz, da FGV Di rei to Rio. Is so se re fle- 
te no nú me ro de ocor rên ci as. Da dos ob ti dos por meio
da Lei de Aces so à In for ma ção mos tram que no DF, por
exem plo, de to dos os 3.460 Bo le tins de Ocor rên cia re gis- 
tra dos des de 2000 pe la Po lí cia Ci vil re la ci o na dos a ques- 
tões ra ci ais, so men te 21 fo ram por ra cis mo. “A opi nião
mais acei ta é que nes ses dois mo men tos exis te uma pre- 
fe rên cia pa ra o cri me de in jú ria ra ci al”, com ple ta Eli sa.

Fer nan do Nas ci men to dos San tos, ad vo ga do cri mi- 
na lis ta e dou to ran do em di rei tos hu ma nos e ci da da nia
pe la Uni ver si da de de Bra sí lia (UnB), ex pli ca que vá ri os
es tu dos de mons tram que, ape sar de ter mos leis cri mi- 
na li zan do o ra cis mo e o Bra sil se ja re co nhe ci da men te
um país ra cis ta, ain da exis te um mi to de que há uma de- 
mo cra cia ra ci al no país. “Há um ra cis mo ins ti tu ci o nal
im preg na do no sis te ma de jus ti ça, que, den tre ou tros fa- 
to res, di fi cul tam, e mui to, o com ba te efe ti vo, pois o pro- 
ble ma não é de lei, ape nas, mas de co mo a lei é ma ne ja- 
da. No Bra sil, o que te mos vis to, é a ma ni pu la ção des sas
leis que cri mi na li zam o ra cis mo qua se sem pre pa ra fa- 
vo re cer os agres so res. Uma es pé cie de imu ni da de, que
só é pos sí vel en ten der se re co nhe cer mos a ló gi ca e a cul- 
tu ra ra cis ta que es tru tu ram a so ci e da de Bra si lei ra”, des- 
ta ca.

De acor do com a pro fes so ra Eli sa, a clas si fi ca ção cor- 
re ta no iní cio do pro ces so de fi ne to do o ru mo da in ves ti- 
ga ção. “Es sa ti pi fi ca ção vai ori en tar o pro ces so. O réu vai
se de fen der da qui lo que é acu sa do. No ca so da in jú ria,
ele só tem que pro var que não ofen deu a pes soa na hon- 
ra e na mo ral. No cri me de ra cis mo, a gen te não pre ci sa
pro var que a pes soa foi ofen di da e, sim, que aque le com- 
por ta men to é dis cri mi na tó rio”, ex pli ca.

Fo ra is so, ain da tem os ca sos não são re gis tra dos nem
co mo cri mes ra ci ais. No ca so do João Al ber to Sil vei ra
Frei tas, mor to por se gu ran ças em uma lo ja do Car re four
em Por to Ale gre às vés pe ras do dia da Cons ci ên cia Ne- 
gra do ano pas sa do, não hou ve o in di ci a men to de nin- 
guém por ra cis mo. A de le ga da res pon sá vel pe lo ca so
che gou a di zer que o ca so não se en qua dra ria em ra cis- 
mo, ape sar de não ne gar que se tra ta de um ca so de ra- 
cis mo es tru tu ral. O Car re four fe chou um Ter mo de Ajus- 
ta men to de Con du ta (TAC) no va lor de R$ 115 mi lhões.

Es sa re a li da de é res sal ta da pe la pró pria for ma ção do
Ju di ciá rio. Ape sar de 56% da po pu la ção bra si lei ra se
iden ti fi car co mo pre tos ou par dos, so men te 19% dos
ma gis tra dos são ne gros e 29% dos ser vi do res da Jus ti ça
se au to de cla ram ne gros, de acor do com o Cen so do Po- 
der Ju di ciá rio. “Não é pos sí vel acre di tar que a so ci e da de
vai dei xar de ser ra cis ta se his to ri ca men te os es pa ços de
po der e pri vi lé gi os são re ser va dos aos bran cos, os quais,
cu ri o sa men te, são tam bém aque les que de ci dem o des- 
ti no dos ne gros. Is so acon te ce no Ju di ciá rio, por exem- 
plo. Quem, em sã cons ci ên cia, acre di ta que é pos sí vel
me lho rar o de sem pe nho do jul ga men to das de man das
rei vin di ca tó ri as da po pu la ção ne gra em Ju di ciá rio his- 
to ri ca men te do mi na do por ho mens bran cos?”, ques ti o- 
na Fer nan do.

São Luís, segunda-feira, 22 de novembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Ministro também foi homenageado com a Medalha Comemorativa dos 200 anos do
Tribunal de Justiça do Maranhão, que é a terceira corte judicial mais antiga do Brasil

Ve re a do res tam bém so li ci -
tam cons tru ção de pra ças

BE QUI MÃO

BAIR RO PE DRI NHAS

HOMENAGEM

Luiz Fux recebe
medalha do TJMA

O
Tri bu nal de Jus ti ça do Ma ra- 
nhão (TJ MA) en tre gou ao 
pre si den te do Su pre mo Tri- 
bu nal Fe de ral e do Con se lho 

Na ci o nal de Jus ti ça (CNJ), mi nis tro 
Luiz Fux, na úl ti ma sex ta-fei ra (19), a 
Me da lha Es pe ci al do Mé ri to Cân di do 
Men des – a mais al ta co men da do Po- 
der Ju di ciá rio ma ra nhen se. A hon ra- 
ria foi en tre gue pe lo de sem bar ga dor 
Rai mun do Bar ros, au tor da pro pos ta 
da con de co ra ção, em ce rimô nia re- 
ser va da, no Sa lão No bre do Tri bu nal, 
com a pre sen ça do mi nis tro do STJ 
Reynaldo Fon se ca, ma gis tra dos, ma- 
gis tra das e re pre sen tan tes das car rei- 
ras ju rí di cas.

O mi nis tro tam bém re ce beu do 
pre si den te do TJ MA, de sem bar ga dor 
Lou ri val Se re jo, a Me da lha Co me mo- 
ra ti va dos 200 anos da Cor te Ma ra- 
nhen se – a ter cei ra mais an ti ga do 
país. Se re jo agra de ceu ao mi nis tro e 
enal te ceu a sua atu a ção à fren te do 
Po der Ju di ciá rio Na ci o nal. “Con fir ma- 
mos nos so sen ti men to de gra ti dão 
pe la for ma co mo di ri ge a Jus ti ça no 
país, nes se mo men to em que o es ta do 
de mo crá ti co de di rei to é ame a ça do. 
Re ce ba nos sa ad mi ra ção, na cer te za 
de que o tri bu nal do Ma ra nhão é so li- 
dá rio à sua atu a ção”, dis se.

Fux dis se sen tir-se hon ra do em re- 
ce ber as co men das, prin ci pal men te 
pe la tra di ção e his tó ria do Tri bu nal de 
Jus ti ça do Ma ra nhão. O mi nis tro fa lou 
de sua ori gem fa mi li ar co mo fi lho de 
imi gran tes ro me nos exi la dos de guer- 
ra, da tra je tó ria aca dê mi ca em es co las 
e uni ver si da des pú bli cas e da car rei ra 
de juiz, des ta can do o seu com pro mis- 
so em de fen der a de mo cra cia e ser vir

CÂN DI DO MEN DES

So bre a en tre ga de me da lhas

LUIZ FUX  RECEBEU A MAIS ALTA COMENDA DO PODER JUDICIÁRIO MARANHENSE.

ao país. Em ou tra so le ni da de, tam- 
bém foi con de co ra do com a Me da lha 
Cân di do Men des o pre si den te do Tri- 
bu nal Ma rí ti mo, vi ce-al mi ran te Wil- 
son Pe rei ra de Li ma Fi lho.

Cri a da pe la Re so lu ção nº 56, de 23 
de ou tu bro de 2013, a Me da lha Cân di- 
do Men des foi ide a li za da pe lo de sem- 
bar ga dor de ca no do TJ MA, Bayma 
Araú jo. A con de co ra ção re ve ren cia ao 
ju ris ta ma ra nhen se que se no ta bi li- 
zou pe los es tu dos ju rí di cos em de fe sa 
das fron tei ras do país. É con ce di da a 
de sem bar ga do res, con se lhei ros do 
Con se lho Na ci o nal de Jus ti ça, go ver- 
na dor, mi nis tros de tri bu nais su pe ri o- 
res, mi nis tros de es ta do, se na do res e 
pre si den te da Re pú bli ca.

A so le ni da de es pe ci al pa ra en tre ga 
da Me da lha dos Bons Ser vi ços Ben to 
Mo rei ra Li ma, Me da lha Es pe ci al do 
Mé ri to Cân di do Men des e Me da lha 
do Mé ri to Ju di ciá rio Antô nio Ro dri- 
gues Vel lo zo, ho me na ge an do per so-
na li da des pe los bons ser vi ços pres ta- 
dos à Jus ti ça e à ci da da nia, ocor re 
anu al men te, em da ta pró xi ma à co-
me mo ra ção do ani ver sá rio do Tri bu- 
nal de Jus ti ça do Ma ra nhão, a ter cei ra 
Cor te de Jus ti ça mais an ti ga do Bra sil, 
fun da da em 4 de no vem bro de 1813. 
Fo ram agra ci a dos ma gis tra dos, ma- 
gis tra das, ju ris tas e au to ri da des com 
efe ti va lis ta de bons ser vi ços pres ta-
dos à Jus ti ça e à so ci e da de ma ra nhen-
se.

CÂMARA DE SÃO LUÍS

Vereadores solicitam reformas em feiras de São Luís

A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA PARA PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER EM PONTOS DA CIDADE TEM SIDO PAUTA RECORRENTE

Ve re a do res da Câ ma ra Mu ni ci pal
de São Luís apre sen ta ram pro po si- 
ções so li ci tan do me lho ri as em fei ras e
mer ca dos na ca pi tal. As pro pos tas
con tem plam re for mas e mo der ni za- 
ções nos lo cais.

A ve re a do ra Sil va na Noely (PTB) so- 
li ci tou à Se cre ta ria Mu ni ci pal de Agri- 
cul tu ra, Pes ca e Abas te ci men to (SE- 
MA PA), por meio do re que ri men to n°
488/21, que se jam to ma das pro vi dên- 
ci as no sen ti do de re a li zar ser vi ço de
re for ma da fei ra do con jun to Pri ma- 
ve ra/COHA TRAC.

O ve re a dor Ed son Ga gui nho (DEM)
tam bém so li ci tou que fos se en vi a do
um re que ri men to à SE MA PA so li ci- 
tan do pro vi dên ci as ur gen tes no sen ti- 
do de que se ja vi a bi li za do es tu do, pla- 
ne ja men to e ava li a ção téc ni ca pa ra
re for ma to tal e mo der ni za ção da fei ra
da Ci da de Olím pi ca.

Ed son Ga gui nho es ten deu a so li ci- 
ta ção e pe diu que fos se en vi a da a in- 

di ca ção n°433/21 ao Se cre tá rio de Es- 
ta do das Ci da des e De sen vol vi men to
Ur ba no (SE CID), Már cio Jerry, pa ra a
re a li za ção da re for ma da fei ra da Ci- 
da de Olím pi ca. O pe di do tam bém foi
fei to em ca rá ter de ur gên cia, já que a
fei ra re ce be di a ri a men te um nú me ro
con si de rá vel de vi si tan tes.

A me lho ria da in fra es tru tu ra pa ra
prá ti ca de es por tes e la zer em di ver sos
pon tos da ci da de tem si do pau ta re- 
cor ren te en tre os ve re a do res da Câ- 
ma ra de São Luís. Du ran te ses são or- 
di ná ria re a li za da no úl ti mo dia 3 de
no vem bro, fo ram en ca mi nha das du- 
as so li ci ta ções de cons tru ção de qua- 
dras e pra ças na ca pi tal. Con fi ra:

No bair ro Be qui mão, o ve re a dor

Rai mun do Pe nha (PDT) so li ci tou a
cons tru ção de uma pra ça em fren te
ao su per mer ca do Ata ca dão. A pro- 
pos ta, se exe cu ta da pe la Ges tão Mu-
ni ci pal, irá be ne fi ci ar cen te nas de
mo ra do res da re gião e de bair ros ad ja- 
cen tes.

A ve re a do ra Ro sa na da Saú de (Re-
pu bli ca nos) tam bém so li ci tou ao Po- 
der Exe cu ti vo Mu ni ci pal que se jam
re a li za das pro vi dên ci as pa ra a re for- 
ma da qua dra es por ti va da Uni da de
de Edu ca ção Bá si ca Prof. Jo sé Gon çal-
ves do Ama ral Ra po so, na Rua da Vi tó-
ria, no bair ro Pe dri nhas, pró xi mo ao
co mer ci al RR. Cam pi na.

Fi que aten to às re des so ci ais da Câ- 
ma ra de São Luís pa ra con ti nu ar
acom pa nhan do o an da men to das so- 
li ci ta ções.

APAR TE NA DO

  Ta bo ca vai ra char?

Nem mais, nem me nos, o si lên cio to mou con ta dos
Leões. Flá vio Di no (PSB) dei xa pis tas, apa re ce qua se que
so men te com o vi ce-go ver na dor Car los Bran dão (PSDB)
em atos pú bli cos, en quan to We ver ton Ro cha (PDT) cui- 
da das su as con quis tas de apoi os e vo tos em Bra sí lia e
pe lo in te ri or de meu Deus, Fe li pe Ca ma rão con ti nua
pro cu ran do de co lar seu no me na es pe ran ça de mais um
adi a men to do es pe ra do anún cio e o Sim plí cio Araú jo
(So li da ri e da de) man tém o mes mo es ti lo e rit mo de cam- 
pa nha.

Quem sou ber o que pas sa na es tra té gi ca ca be ça do
go ver na dor que in for me ao meio po lí ti co e pa ra a im- 
pren sa. Fa to que, no mo men to, fi ca ques ti o ná vel qual- 
quer for ma de sub mis são do se na dor pe de tis ta em re la- 
ção ao vi ce tu ca no.

Mes mo as sim, o che fe do exe cu ti vo vi ve o di le ma en- 
tre obri gar o gru po po lí ti co no acei te da de ci são no pró- 
xi mo dia 29 de no vem bro, sa ben do que os ali a dos do fo- 
go ami go ga nham tem po pa ra for ta le cer o pa pel de in- 
dig na dos ini mi gos ou es pe ra a ho ra de sair do go ver no
pa ra ba gun çar o ro tei ro elei to ral.

En quan to os ho mens do po der re sol vem os seus des- 
ti nos par ti cu la res, sem apre sen ta rem ne nhu ma so lu ção
con cre ta, ime di a ta e sem pa li a ti vos pa ra a ab sur da e
cres cen te fo me nas fa mí li as do Ma ra nhão, a po pu la ção
fi ca so men te no pa pel de re les con sul ta dos nas es tra- 
nhas pes qui sas elei to rais. Evi den te que com pra das!

Ain da so bra os ou tros pré-can di da tos, is so fi ca pa ra
ou tros edi to ri ais.

 

In fil tra do – Mes mo sen do o prin ci pal ar ti cu la dor ex- 
ter no da cons tru ção es tru tu ral e elei to ral do PROS no
Ma ra nhão, o ve re a dor Chi co Car va lho co me ça a iden ti- 
fi car in fil tra dos in te res sa dos em de sar ti cu lar o pro ces so
de fi li a ção no par ti do. Sa ben do das ati tu des de bas ti do- 
res do es per to, a di re ção da le gen da di vul gou no ta pú bli- 
ca dei xan do cla ro que não vai ha ver fi li a ção de de pu ta- 
dos com man da to. E fim de pa po!

Mes mo sen do pré-can di da to a de pu ta do es ta du al o
se cre tá rio Car los Lu la (PSB) con ti nua no fo co do en fren- 
ta men to da CO VID com ex ce len tes re sul ta dos pa ra a
po pu la ção do Ma ra nhão. Aplau di do por mos trar co mo
po de ser ne ces sá rio no com pro mis so co mo ho mem pú- 
bli co re ce beu jus ta ho me na gem do Tri bu nal de Jus ti ça
do Ma ra nhão com a Me da lha do Mé ri to Ju di ciá rio Antô- 
nio Ro dri gues Vel lo zo. Se faz, me re ce!

 
Con ti nua a ope ra ção de aba fa na im pren sa so bre a

pri são do do no do Ma ra cap, Van der lei Frei re, por su pos- 
to en vol vi men to no Jo go do Bi cho. Nin guém sa bia?

 
Ter mi na do a elei ção na OAB com a vi tó ria do ad vo ga- 

do Kaio Sa rai va, apoi a do pe lo atu al pre si den te, vem a
res sa ca dos per de do res. Afi nal, o que mu da na vi da da
po pu la ção com es sa bri ga to da?

 
Im pres si o na co mo os per de do res na elei ção de Co dó

não con se guem dar tré gua ao pre fei to elei to Jo sé Fran- 
cis co (PSD). Se rá que tem mui ta ma ra cu taia a ser des co- 
ber ta de ges tões an te ri o res?

 
Com qua se on ze me ses de atra so a pre fei tu ra de São

Luís con se guiu anun ci ar a im plan ta ção do “Car tão Ali- 
men ta ção Es co lar” com o va lor de R$ 80 re ais. Não é re- 
al men te in crí vel?

São Luís, segunda-feira, 22 de novembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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EDIL SON BAL DEZ DAS NE VES
Pre si den te da Fi e ma

ED MIL SON SAN CHES
Mem bro da Aca de mia Ca xi en se de Le -
tras

A indústria precisa se renovar

Na Ex po 2020, em Du bai, o even to
In vest in Bra zil Fo rum or ga ni za do pe- 
lo go ver no bra si lei ro, con so li dou-se
co mo o mai or sim pó sio de in ves ti- 
men tos do Bra sil e da Amé ri ca La ti na
e co mo elo de co ne xão dos se to res pú- 
bli co e pri va do pa ra aces so a al ta tec- 
no lo gia. A Con fe de ra ção Na ci o nal da
In dús tria(CNI) co man dou Mis são
Em pre sa ri al, da qual par ti ci pei re pre- 
sen tan do a Fi e ma. 

No en con tro, o mun do to mou co- 
nhe ci men to das po ten ci a li da des de
ne gó ci os do nos so país, mui to além
do for te seg men to do agro ne gó cio.
Foi uma ex ce len te opor tu ni da de pa ra
di vul gar o que a in dús tria de trans for- 
ma ção, se tor que mais in ves te em ino- 
va ção, e sem pre aten to à ne ces si da de
da au to ma ção da in dús tria 4.0, é o ca- 
mi nho pos sí vel pa ra am pli ar a com- 
pe ti vi da de e ade quar o par que fa bril
na ci o nal aos no vos pro ces sos pro du- 
ti vos, bem mais efi ci en tes. Es se, com
cer te za, é um trun fo mui to im por tan- 
te pa ra o nos so fu tu ro in dus tri al.

Pa ra ser pro ta go nis ta do ci clo de
cres ci men to que se anun cia, o Bra sil
pre ci sa de uma in dús tria for te e di nâ- 
mi ca, co mo bem dis se o pre si den te da
CNI Rob son An dra de em seu pro nun- 
ci a men to em Du bai. Com a ex pan são
da de man da pa ra pro du tos de al ta
tec no lo gia, ela tem que es tar pron ta
pa ra a pro du ção de bens tec ni ca men- 
te mais so fis ti ca dos e exi gi dos pe la so- 
ci e da de. Com a en tra da do país nes se
no vo el do ra do po de rá pro vo car mai o- 
res ren di men tos ao tra ba lha dor qua li- 
fi ca do e ace le rar ga nhos de pro du ção
e mai or ri que za pa ra a na ção. É sem- 

pre bom re gis trar que, de ca da R$ 1,00
pro du zi do pe lo seg men to in dus tri al,
são ge ra dos R$ 2,40 na eco no mia na- 
ci o nal. O di na mis mo que o se tor in- 
dus tri al te ve no pas sa do quan do che- 
gou a re gis trar a par ti ci pa ção de
33,7% no PIB, em 1980, tem que ser re- 
cu pe ra do. Ho je re gis tra o de sem pe- 
nho de 21% do PIB, que ain da é uma
pre sen ça ex pres si va. Es sa que da é re- 
sul ta do de am bi en tes po lí ti cos e de
ne gó ci os des fa vo rá veis e tam bém a
ex pan são do agro ne gó cio bra si lei ro
res pon sá vel por qua se um ter ço do
nos sa pro du ção econô mi ca, mas que
se mos tra co mo um seg men to que
tur bi na gran de im por ta ção de in su- 
mos es sen ci ais pa ra o seu cres ci men- 
to e que, in fe liz men te, o nos so país
ain da não pro duz na es ca la ne ces sá- 
ria. As pau tas mais re le van tes da Ex po
2020 dis cu ti ram as mais al tas tec no lo- 
gi as do pla ne ta. Um am bi en te a que
pou cos tem aces so, mas que ca mi nha
pa ra ser o di fe ren ci al da no va or dem
in dus tri al mun di al. O con su mi dor
quer no vi da des que con cen trem al ta
tec no lo gia em pro du to di fe ren ci a do.
Já pos suí mos um exem plo prá ti co
des sa re vo lu ção: o au to mó vel elé tri co,
que dei xou de en ga ti nhar e já co me ça
a ser re a li da de. O seu di fe ren ci al es tá
apoi a do em prá ti cas sus ten tá veis e os
efei tos da sua pro du ção ace le ra da
mo di fi ca rá a ma triz ener gé ti ca. Apo- 
sen ta rá o pe tró leo e po de rá im plan tar
no va mé tri ca pa ra o se tor de ele tri ci- 
da de. 

Na Fi e ma, es ta mos em cons tan te
acom pa nha men to das no vas tec no lo- 
gi as. O nos so Gru po de Tra ba lho Pen- 
sar o Ma ra nhão es tu da pro pos tas pa- 
ra o de sen vol vi men to do nos so es ta- 
do. Nos en ga ja mos no pro je to ae ro es- 

pa ci al bra si lei ro que es tá sen do im- 
plan ta do no Cen tro Es pa ci al de Al-
cân ta ra. Além de con tar com a apri- 
mo ra da tec no lo gia de lan ça men to de
sa té li tes, atrai rá as gran des em pre sas
in ter na ci o nais e em pre gos so fis ti ca- 
dos e ren da, pos si bi li tan do a cri a ção
de ce ná rio de bo as ex pec ta ti vas
econô mi cas e so ci ais pa ra o nos so es-
ta do.

Há tam bém em des ta que es tu dos
da ocor rên cia de um pré-sal no Les te
Equa to ri al bra si lei ro, na Ba cia PA-MA,
com a pro je ção de exis tên cia de 20 a
30 bi lhões de bar ris de pe tró leo. Es sas
pro je ções, se con fir ma das e ex plo ra-
das, po de rão re sul tar em enor mes re- 
cei tas pa ra o Ma ra nhão, Pa rá e Ama pá
com royalties, cres ci men to do se tor
pe tro lí fe ro e com ex pres si va ge ra ção
de em pre gos pa ra os três es ta dos. As
fe de ra ções do Pa rá e Ma ra nhão es tão
uni das na bus ca de apoio po lí ti co pa-
ra in cluir es se lo te no lei lão da Agên-
cia Na ci o nal de Pe tró leo. Já con quis-
ta mos a ade são da Co mis são de Mi nas
e Ener gia da Câ ma ra Fe de ral que pro- 
mo veu Au di ên cia Pú bli ca pa ra dis cu- 
tir o po ten ci al do cha ma do Ar co Nor te
co mo no vo “Pré-Sal” bra si lei ro. 

Co mo a in dús tria tem mai or ca pa-
ci da de de ge rar um efei to mul ti pli ca- 
dor na eco no mia, é de su ma im por- 
tân cia que as re for mas, tão an si a das
por to dos os bra si lei ros, sai am do pa-
pel e pas sem a ser dis cu ti das no Con- 
gres so Na ci o nal. Sem as mu dan ças,
se rá sem pre di fí cil re to mar o cres ci- 
men to da eco no mia e fa zer o país vol-
tar a ro ta da pros pe ri da de.

Pre si den te da Fe de ra ção das In dús- 
tri as do Es ta do do Ma ra nhão-Fi e ma e
vi ce-Pre si den te da Con fe de ra ção Na-
ci o nal da In dús tria -CNI.

PARTE 2

Antônio Augusto Ribeiro Brandão, Caxiense 87 anos

Com a ver ve pró prio dos ta len to sos ca xi- 
en ses, Antô nio Bran dão ma ne ja as pa la vras
co mo sa be cal cu lar nú me ros — bem. As pa- 
la vras são de um cro nis ta na to e con tam sua
vi da com ri que za de me mó ria. É Antô nio
Bran dão que me re pas sa o que cha mou de
“uma his to ri nha ain da vi va em mi nha lem- 
bran ça”. Ele es cre ve:

“No iní cio dos anos 40 do sé cu lo pas sa do,
meu pai no va men te pre fei to de Pi cos (atu al
Co li nas – MA) em bar cou a fa mí lia em um
‘ba te lão’ pu xa do rio aci ma por uma lan cha
co man da da pe lo Jo sé Ma ria Ma cha do. Mi- 
nha fa mí lia re si dia en tão no Lar go da Ma triz,
em uma ca sa de cal ça da al ta que ain da exis te
até ho je, qua se ao la do de on de fun ci o nou a
Ca sa das Mo das, umas das lo jas do se nhor
Al de ri co Sil va, um dos meus pa dri nhos de
ca sa men to com mi nha já fa le ci da e que ri da
es po sa, Con cei ção, ele e do na Di nir, no dia
28 de ja nei ro de 1961, na Ma triz de Nos sa Se- 
nho ra da Con cei ção e São Jo sé, em Ca xi as.
“Cho via mui to no fi nal da tar de da que le lon- 
gín quo dia! Já éra mos cin co ir mãos (éra mos
dez e, ago ra, so mos oi to). O se nhor Jo sé Del- 
fi no da Sil va, gran de co mer ci an te e ex por ta- 
dor que pon ti fi cou na ‘Prin ce sa do Ser tão’, ao
vo lan te do seu au to mó vel cor de vi nho, em
cor ver me lha re lu zen te, foi-nos dei xar até à
bei ra do rio [Ita pe cu ru], pa ra o em bar que.

Se gui mos rio aci ma, de águas en tão cau da- 
lo sas e chei as de ca cho ei ras, na que le enor- 
me ‘ba te lão’ (pa pai, usan do a sua cri a ti vi da- 
de, trans for mar aque le es pa ço rús ti co so bre
tá bu as em ver da dei ro apar ta men to com for- 
ro e ar ma do res pa ra re des). A vi a gem du rou
pra ti ca men te uma se ma na, com pa ra das
pa ra per noi tes.

“Em uma des sas pa ra das, à noi ti nha já,
cho via mui to no lo cal co nhe ci do co mo Al- 
mei da, se bem me lem bro, e to das as cri an- 
ças fo ram car re ga das pe los bra ços do Jo sé
Ma ria Ma cha do até a ca si nha on de dor mi- 
mos.”*

O re la to aci ma é par te de me mó ria e de
tex to já es cri to por Antô nio Au gus to Ri bei ro
Bran dão. O tre cho ser viu pa ra ilus trar uma
das mui tas e bo as ami za des en tre fa mí li as
ca xi en ses — nes te ca so, a de Jo sé Ma ria Ma- 
cha do e a de Antô nio Bran dão. Diz o eco no- 
mis ta e au tor ca xi en se: “Acho que con tei so- 
bre es sa vi a gem ao Jo sé Ma ria, fi lho, e ti ve a
ven tu ra de ain da re ver o pai de le já meio
com a vi são pre ju di ca da, em uma das mi- 
nhas idas a Ca xi as e quan do ele ain da re si dia
na rua Gus ta vo Co la ço, per to dos Ta deu. Fi- 
quei com von ta de de con tar es sa his to ri nha
tam bém a vo cê [Ed mil son San ches], que
tem si do aten ci o so e cor di al co mi go. Abra- 
ços ao Jo sé Ma ria Ma cha do Fi lho, fi a dor des- 
sa an ti ga ami za de.” E fi na li za: “Es pe ro que
pos sa fa zer o me lhor uso des sas con fi dên ci- 
as. Faz par te da mi nha bi o gra fia, que es tou
ten tan do ter mi nar de es cre ver. […] Fal ta

mui ta coi sa e de se jo que pos sa ser meu pró- 
xi mo li vro.”

O ca xi en se Antô nio Au gus to Ri bei ro
Bran dão já lan çou qua tro li vros, no Bra sil e
no ex te ri or, nos anos de 2007, 2012, 2015 e
2019. As obras des se ca xi en se de boa ce pa e
gran de ta len to tan to in te gram o acer vo de
re co nhe ci das ins ti tui ções de en si no su pe ri- 
or do Bra sil, co mo a Es co la de Ad mi nis tra ção
de Em pre sas de São Pau lo, da Fun da ção Ge- 
tú lio Var gas (on de Antô nio Bran dão fez mes- 
tra do), quan to po dem ser lo ca li za das em
gran des bi bli o te cas de vá ri os paí ses: em Pa-
ris e Lyon, na Fran ça; em Sa la man ca, Es pa- 
nha; em Por tu gal, em Pó voa de Var zim e em
Coim bra, na Uni ver si da de on de es tu dou ou- 
tro Antô nio, o Gon çal ves Di as; e nos Es ta dos
Uni dos, na por ten to sa Bi bli o te ca Pú bli ca de
No va York, em uma das es qui nas da 5ª Ave ni- 
da, bem no co ra ção de Ma nhat tan.

Meu con fra de na Aca de mia Ca xi en se de
Le tras, Antô nio Au gus to Ri bei ro Bran dão,
co mo ex cep ci o nal ta len to na Eco no mia, sa- 
be exa ta men te qual o pa trimô nio que for-
mou ao lon go de 87 anos. Sa be a di fe ren ça
en tre bens tan gí veis e in tan gí veis. Sa be o que
em seu pa trimô nio tem pre ço e sa be, so bre-
tu do, o que ne le é va lor.

Pre ço dá-se a coi sas.
Va lor, dá-se a pes so as.
Antô nio Au gus to Ri bei ro Bran dão é um

ho mem de va lor.

DOU GLAS CU NHA

VE RE A DOR QUER CO LE TA SE LE TI VA

R$ 325 BI LHÕES DO FGTS PA RA OBRAS

EN CON TRO DE
CI DA DES HIS TÓ RI CAS

Es tão aber tas as ins cri ções pa ra o 8º En con tro Bra si- 
lei ro das Ci da des His tó ri cas, Tu rís ti cas e Pa trimô nio
Mun di al, que acon te ce em São Luís, de 09 a 11 de de- 
zem bro.O even to pro mo vi do pe la Or ga ni za ção das Ci- 
da des Bra si lei ras Pa trimô nio Mun di al (OCBPM), em
par ce ria com a Pre fei tu ra de São Luís, con ta com o apoio
ins ti tu ci o nal da Fe de ra ção dos Mu ni cí pi os do Es ta do do
Ma ra nhão (Fa mem) e da Con fe de ra ção Na ci o nal de
Mu ni cí pi os (CNM).

Com o te ma “Tu ris mo, a ri que za do Bra sil, no ce ná rio
pós-pan de mia”, o en con tro vai reu nir re pre sen tan tes de
15 ci da des his tó ri cas pa ra di a lo gar a res pei to de pa- 
trimô nio his tó ri co, in cen ti vo a cul tu ra, eco no mia cri a ti- 
va, tu ris mo e mui to mais. Pre fei tos, ve re a do res e se cre- 
tá ri os das ci da des bra si lei ras re co nhe ci das co mo Pa- 
trimô nio Cul tu ral e Na tu ral po de rão par ti ci par do even- 
to pre sen ci al ou on-li ne. O ob je ti vo é de ba ter go ver nan- 
ça, pro je tos e bo as prá ti cas, além de tra tar as res pon sa- 
bi li da des nas ins tân ci as fe de ral, es ta du al e mu ni ci pal
com a pro te ção e pre ser va ção do pa trimô nio mun di al.

O pre si den te da Fa mem, Er la nio Xa vi er, ma ni fes tou-
se sa tis fei to pe lo Ma ra nhão re ce ber a 8ª edi ção do en- 
con tro que vai dis cu tir a va lo ri za ção do pa trimô nio his- 
tó ri co e cul tu ral no mês que a ca pi tal co me mo ra 24 anos
co mo Pa trimô nio Mun di al da Hu ma ni da de.”No pró xi- 
mo dia 6 de de zem bro nos sa São Luís ce le bra 24 anos do
tí tu lo de Pa trimô nio Mun di al da Hu ma ni da de, con ce di- 
do pe la Unes co. Re ce ber mos es se en con tro nes se mo- 
men to é uma ale gria, mas tam bém uma opor tu ni da de
pa ra di a lo gar so bre a efe ti vi da de des se tí tu lo em be ne fí- 
cio do de sen vol vi men to da nos sa ca pi tal le van do em
con si de ra ção a pre ser va ção das su as ri que zas e o bem-
es tar da sua po pu la ção”, res sal tou.

Pa ra o pre si den te da Fa mem, o en con tro é im por tan- 
te pa ra de ba ter ações e es tra té gi as que pau tem o de sen- 
vol vi men to de São Luís e das ci da des his tó ri cas, atra vés
de po lí ti cas pú bli cas no âm bi to do tu ris mo e da cul tu ra.

 

 
Tra mi ta na Câ ma ra de São Luís o Pro je to de Lei nº

265/21 que pre ten de tor nar obri ga tó ria a im plan ta ção
do pro ces so de co le ta se le ti va de re sí du os só li dos em su- 
per mer ca dos, res tau ran tes, ci ne mas, ba res e ca sas de
es pe tá cu los si tu a dos na ca pi tal ma ra nhen se. A pro po si- 
ção é de au to ria do ve re a dor Mar lon Bo tão (PSB) e foi
en ca mi nha da às co mis sões de Jus ti ça e Meio Am bi en te
da Ca sa Le gis la ti va.

O au tor do PL in for mou que es ti ma ti vas do Pro gra ma
das Na ções Uni das pa ra o Meio Am bi en te (Pnu ma)
mos tram que a quan ti da de de li xo mun di al de ve au- 
men tar de 1,3 bi lhão de to ne la das pa ra 2,2 bi lhões de to- 
ne la das até o ano de 2025. Por es se mo ti vo, se gun do o
ve re a dor Mar lon Bo tão, a im plan ta ção da co le ta se le ti va
de re sí du os só li dos se faz ne ces sá ria.

Até 2025, mais de R$ 326 bi lhões de re cur sos do Fun- 
do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço (FGTS) po de rão ser
usa dos pa ra a con tra ta ção de pro je tos nas áre as de ha bi- 
ta ção, sa ne a men to bá si co e in fra es tru tu ra ur ba na. O
Con se lho Cu ra dor do FGTS apro vou, on tem (18), o or ça- 
men to ope ra ci o nal do fun do pa ra 2022 e o pla no plu ri a- 
nu al de apli ca ção pa ra o pe río do de 2023 a 2025.

As pro pos tas fo ram en ca mi nha das pe lo Mi nis té rio do
De sen vol vi men to Re gi o nal (MDR), que é o ges tor da
apli ca ção dos re cur sos, e re fe ren da das pe lo co le gi a do,
du ran te reu nião or di ná ria.

A pro je ção do MDR é de que o apor te pos si bi li te, até
2025, a cons tru ção de 2,5 mi lhões de uni da des ha bi ta ci- 
o nais por meio do Pro gra ma Ca sa Ver de e Ama re la, além
de be ne fi ci ar qua se 56 mi lhões de bra si lei ros com obras
de sa ne a men to e in fra es tru tu ra ur ba na. Tam bém há a
ex pec ta ti va de ma nu ten ção e ge ra ção de 7,4 mi lhões de
em pre gos por to do o Bra sil.(AB)
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Ma ni fes ta ção anu la da em Ams ter dã

Vi o lên cia nas An ti lhas Fran ce sas

FIM DE SEMANA DE PROESTOS

Manifestações contra
medidas  para conter covid

(cré di to: Wil li am WEST / AFP)

D
a Aus trá lia às An ti lhas Fran- 
ce sas pas san do por ci da des
eu ro pei as, mi lha res de pes- 
so as mos tram sua in dig na- 

ção nes te sá ba do (20/11) com as me- 
di das sa ni tá ri as que os go ver nos
reins tau ram pa ra ten tar con ter uma
no va on da da pan de mia do co ro na ví- 
rus.

Na Aus trá lia, 10.000 pes so as se ma- 
ni fes ta ram em Sydney em opo si ção à
va ci na ção an ti co vid-19, de acor do
com a po lí cia.

A va ci na ção obri ga tó ria só é exi gi da
em al guns es ta dos e ter ri tó ri os pa ra
de ter mi na dos gru pos pro fis si o nais.
Cer ca de 85% dos aus tra li a nos com
mais de 16 anos es tão to tal men te va- 
ci na dos.

Mi lha res de pes so as tam bém pro- 
tes ta ram em Mel bour ne e cer ca de
2.000 pes so as com pa re ce ram a uma
con tra ma ni fes ta ção, uma das pri mei- 
ras des te ti po des de o iní cio da pan de- 
mia.

“Tu do o que foi fei to, foi fei to pa ra
sal var vi das. Quer di zer, in co mo dou
mui tas pes so as e afe tou mui tas pes so- 
as, mas é uma pan de mia mun di al. O
que mais po de mos fa zer?”, dis se
Mau re en Hill à AFP, re fe rin do-se ao
pro tes to an ti va ci nas.

Ao con trá rio do que acon te ceu na
noi te de sex ta-fei ra na Ho lan da e nas
Í

Ín di as Oci den tais fran ce sas, os pro- 
tes tos ocor re ram de for ma pa cí fi ca.

Em Rot ter dam, no su do es te da Ho- 
lan da, uma ma ni fes ta ção con tra as
res tri ções ado ta das pa ra con ter o ví- 
rus ter mi nou em gra ves dis túr bi os na
sex ta-fei ra (19).

Du ran te o pro tes to, ocor re ram in- 
cên di os em vá ri os lo cais, fo gos de ar- 
ti fí cio fo ram lan ça dos e a po lí cia dis- 
pa rou vá ri os ti ros de ad ver tên cia.

De ze nas de pes so as fo ram pre sas, e
se te fi ca ram fe ri das, in cluin do po li ci- 
ais, in for ma ram as for ças da or dem.

“A po lí cia achou ne ces sá rio sa car
su as ar mas pa ra se de fen der”, dis se o
pre fei to da ci da de, Ah med Abou ta leb,
a re pór te res. Se gun do a te le vi são pú- 
bli ca ho lan de sa NOS, du as pes so as fi- 
ca ram fe ri das com os dis pa ros.

Di an te des sa si tu a ção “mui to gra- 
ve”, qua li fi ca da pe lo pre fei to co mo
uma “or gia de vi o lên cia”, as au to ri da- 
des lo cais de ci di ram proi bir qual quer
reu nião na área.

Nes te sá ba do, os or ga ni za do res de
ou tra ma ni fes ta ção pla ne ja da em
Ams ter dã de ci di ram can ce lá-la. “On- 
tem à noi te (sex ta-fei ra) o in fer no se
ins ta lou em Rot ter dam”, re co nhe ceu
no Fa ce bo ok a or ga ni za ção Uni ted We
Stand Eu ro pe, que atua con tra as res- 
tri ções sa ni tá ri as. Man ter a ma ni fes- 
ta ção em Ams ter dã “não nos pa re cia
jus to”, afir mou

Há uma se ma na, o pri mei ro-mi nis- 
tro ho lan dês, Mark Rut te, anun ci ou a
rein tro du ção de um con fi na men to
par ci al jun to com uma sé rie de res tri- 
ções sa ni tá ri as, so bre tu do no se tor de
res tau ran tes, pa ra con ter o nú me ro
de ca sos de co vid-19.

Os pla nos do go ver no in clu em res- 
trin gir o aces so de pes so as não va ci- 
na das a al guns lu ga res. Na sex ta-fei ra,

o país re gis trou mais de 21 mil no vos
ca sos.

A Ho lan da não é o úni co país oci- 
den tal a res ta be le cer um con fi na- 
men to par ci al. Na Áus tria, o go ver no
anun ci ou que vai con fi nar a po pu la- 
ção no va men te a par tir de se gun da-
fei ra (22) e que a va ci na ção an ti co vid
se tor na rá obri ga tó ria em fe ve rei ro.

Mi lha res de pes so as se ma ni fes ta-
ram nes te sá ba do em Vi e na, ca pi tal
aus tría ca, con tra es sas me di das.

O pro tes to ocor reu sob for te vi gi-
lân cia po li ci al, já que as for ças de se- 
gu ran ça te mi am a che ga da de gru pos
vi o len tos, mi li tan tes ne o na zis tas e do
mo vi men to iden ti tá rio, de ex tre ma
di rei ta.

O or ga ni za dor do pro tes to foi o
par ti do de ex tre ma di rei ta FPÖ, mas
seu lí der, Her bert Kic kl, não com pa re- 
ceu por que tes tou po si ti vo pa ra o ví- 
rus.

Do ou tro la do do Atlân ti co, um gru-
po de sin di ca tos e or ga ni za ções cí vi-
cas se mo bi li za há qua tro di as con tra
o pas sa por te sa ni tá rio e a va ci na ção
obri ga tó ria do pes so al de saú de em
Gua da lu pe, uma das du as prin ci pais
ilhas das An ti lhas fran ce sas.

Na sex ta-fei ra, a ma ni fes ta ção or- 
ga ni za da ter mi nou em vi o lên cia. Na
ci da de de Poin te-à-Pi tre, que tem
mui tas ca sas de ma dei ra, qua tro pré- 
di os pe ga ram fo go, se gun do os bom-
bei ros. E nas es tra das, al guns ma ni- 
fes tan tes con fron ta ram a po lí cia com
pe dras.

O pre fei to da ilha, Ale xan dre Ro- 
chat te, anun ci ou to que de re co lher
ime di a to até 23 de no vem bro – das
18h00 às 05h00 lo cais – “de vi do a dis-
túr bi os so ci ais no de par ta men to e
atos de van da lis mo”, se gun do seu ga-
bi ne te.

APROVADO DA CÂMARA

Plano de reforma social de Biden segue para o Senado

NA CÂMARA, FOI DADO SINAL VERDE PARA O PACOTE DE REFORMAS QUE PODEM DEFINIR O LEGADO DE BIDEN

A mai o ria da Câ ma ra dos Re pre- 
sen tan tes dos Es ta dos Uni dos vo tou
nes ta sex ta-fei ra(19) pa ra en vi ar ao
Se na do o gi gan tes co pro je to de lei de
bem-es tar so ci al do pre si den te de mo- 
cra ta Joe Bi den, em um pas so im por- 
tan te pa ra sua vi são de uma so ci e da- 
de mais jus ta, uma pe ça cen tral de sua
agen da na ci o nal.

Na Câ ma ra, foi da do si nal ver de pa- 
ra o pa co te de re for mas de edu ca ção,
saú de, cli ma e aten ção à in fân cia que
po dem de fi nir o le ga do de Bi den, que
san ci o nou a pri mei ra par te de um
gran de pla no de in fra es tru tu ra há
qua tro di as.

É “mais um pas so gi gan te na exe cu- 
ção de meu pla no econô mi co pa ra
cri ar em pre gos, re du zir cus tos, tor nar
nos so país mais com pe ti ti vo e dar aos
tra ba lha do res e à clas se mé dia uma
opor tu ni da de de lu tar”, dis se Bi den
após a vo ta ção.

A ini ci a ti va so ci al e am bi en tal de
1,8 tri lhão de dó la res ape li da da de
“Build Back Bet ter” (“Re cons truir Me- 
lhor”) pro va vel men te en fren ta rá uma
pro va mais di fí cil na Câ ma ra Al ta, on- 
de al guns mem bros do Par ti do De mo- 
cra ta es tão pre o cu pa dos com a es pi ral
in fla ci o ná ria. A vo ta ção no Se na do

de ve ocor rer em de zem bro ou ja nei ro.
“Te mos um pro je to de lei de re- 

cons tru ção que é his tó ri co, trans for- 
ma dor e mai or do que qual quer coi sa
que fi ze mos an tes”, des ta cou a pre si- 
den te da Câ ma ra, Nancy Pe lo si, an tes
da vo ta ção.

“To dos con cor da mos que te mos
uma res pon sa bi li da de mo ral com
nos sos fi lhos, com seu fu tu ro, de en- 
tre gar o pla ne ta a eles de ma nei ra res- 
pon sá vel. Por tan to, es ta mos or gu lho- 
sos de apro var es sa le gis la ção, sob a li- 
de ran ça do pre si den te Joe Bi den”, dis- 
se ela.

Pe lo si es pe ra va vo tar e apro var a
me di da na quin ta-fei ra, mas o lí der da
mi no ria Ke vin McCarthy in ter rom peu
a ação que bran do seu re cor de de dis- 
cur so mais lon go na Câ ma ra, com
mais de oi to ho ras e meia. McCarthy
fi nal men te deu a pa la vra às 5h11 da
ma nhã des ta sex ta-fei ra, após ter co- 
me ça do a fa lar às 20h38 do dia an te ri- 
or.

A vo ta ção na Câ ma ra dos Re pre- 
sen tan tes ocor reu quan do Bi den
trans fe riu tem po ra ri a men te o po der
pa ra a vi ce-pre si den te Ka ma la Har ris,
pa ra se sub me ter a uma co lo nos co pia
de ro ti na, mas sob anes te sia.

A le gis la ção po de pro por ci o nar mi-
lhões de em pre gos, de acor do com a
Ca sa Bran ca, em bo ra os re pu bli ca nos
a te nham ca rac te ri za do co mo um
exem plo de gas tos de mo cra tas des- 
con tro la dos.

No en tan to, é pro vá vel que sua dis- 
cus são se di lua na Câ ma ra Al ta, on de
os de mo cra tas têm uma mai o ria mui- 
to es trei ta e os mo de ra dos des ta ban- 
ca da ex pres sa ram pre o cu pa ção com
os pla nos de gas tos de Bi den.

A in fla ção anu al dis pa rou pa ra
6,2% no mês pas sa do e se con ver teu
em mais um ar gu men to dos re pu bli-
ca nos con tra Bi den, que pre ten de re- 
cu pe rar as du as ca sas do Con gres so
nas elei ções de meio de man da to do
pró xi mo ano.

Os de mo cra tas da Câ ma ra te ri am
per di do o vo to par ti dá rio se hou ves se
mais de três de ser to res. No fi nal, ape- 
nas um de mo cra ta – de um dis tri to
com pe ti ti vo do Mai ne – jun tou-se aos
re pu bli ca nos na re jei ção ao pro je to.

Es sa úni ca di ver gên cia ali men ta as
es pe ran ças do par ti do da mai o ria de
que os de mo cra tas em am bas as ca sas
pos sam su pe rar me ses de lu tas in ter-
nas e fa zer com que o pa co te se ja san- 
ci o na do.

IM PU NI DA DE

Kyle Rit te nhou se,
jo vem que ma tou
dois ma ni fes tan tes
an tir ra cis tas nos
EUA, é ab sol vi do

O ame ri ca no Kyle Rit te nhou se, que ma tou du as pes- 
so as com um fu zil se mi au to má ti co e fe riu uma ter cei ra
du ran te as ma ni fes ta ções an tir ra cis tas em agos to de
2020 no Wis con sin, foi ab sol vi do nes ta sex ta-fei ra(19)
em um jul ga men to am pla men te se gui do nos Es ta dos
Uni dos.

No quar to dia de de li be ra ções, to dos os do ze ju ra dos
con si de ra ram Rit te nhou se, um jo vem bran co de 18
anos, “ino cen te” das cin co acu sa ções con tra ele, in- 
cluin do de ho mi cí dio.

A ci da de de Ke nosha, Wis con sin, foi um dos mui tos
pal co de le van tes con tra a vi o lên cia po li ci al nos Es ta dos
Uni dos, em 25 de agos to de 2020. De pois da mor te bru- 
tal de Ge or ge Floyde, em maio da que le ano, ou tro ho- 
mem ne gro, Ja cob Bla ke, ha via si do ví ti ma de uma abor- 
da gem vi o len ta da po lí cia no país. Es ses epi só di os ali- 
men ta ram o mo vi men to “Black Li ves Mat ter” que pro- 
mo veu pro tes tos, em mai o ria pa cí fi cos, por di ver sos es- 
ta dos nor te-ame ri ca nos.

Mas, ape sar de ter co me ça do sem so bres sal tos, a ma- 
ni fes ta ções em Ke nosha ter mi nou em tra gé dia. Kyle Rit- 
te nhou se, de 17 anos, de ci diu ir até a ci da de, acom pa- 
nha do de um ami go, pa ra con fron tar os ma ni fes tan tes.
Ele saiu de An ti o ch, Il li nois, e di ri giu um SUV por 35 km
até o mu ni cí pio vi zi nho, por tan do um ri fle AR-15 se mi- 
au to má ti co.

Se gun do a de fe sa de Rit te nhou se, eles ti nham me do
que uma con ces si o ná ria de au to mó veis fos se van da li za- 
da, por is so, a ar ma ser vi ria de pro te ção. Mas, de acor do
com o jor nal bri tâ ni co In de pen dent, ha via ou tra mo ti- 
va ção im plí ci ta. Ele era um apoi a dor de cla ra do do ‘Blue
Li ves Mat ter’, que de fen de a ação dos po li ci ais fren te aos
ques ti o na men tos de abor da gens vi o len tas.

Àque la al tu ra, Rit te nhou se já ha via par ti ci pa do de
pro gra mas de trei na men to de ca de tes da po lí cia. Mas is- 
so não o im pe diu de ati rar em três ho mens na que la tar- 
de de agos to, ma tan do os ati vis tas Jo seph Ro sen baum e
Anthony Hu ber, e fe rin do o pa ra mé di co Gai ge Gros s- 
kreutz. Di fe ren te da te se de le gí ti ma de fe sa, acei ta pe lo
jú ri de Ke nosha, Gros s kreutz afir mou, na épo ca, que Rit- 
te nhou se era um “ati ra dor ati vo”.

Mais do que de poi men tos de ví ti mas, tes te mu nhas e
evi dên ci as em ví deo, o jul ga men to se con ver teu em
uma bri ga po lí ti ca nos EUA. Du ran te o de poi men to, ain- 
da co mo acu sa do, o ati ra dor foi às lá gri mas en quan to
ale ga va au to de fe sa. “Eu não fiz na da de er ra do”, dis se
sen ta do no ban co dos réus. Mais tar de, o jor nal Chi ca go
Tri bu ne ve ri fi cou o de poi men to e viu que mui tos dos as- 
pec tos “não fo ram exa ta men te co mo apre sen ta das”.

Um dos pon tos mais po lê mi cos do jul ga men to foi
quan do o pro mo tor Tho mas Bin ger foi im pe di do de
cha mar os ho mens ba le a dos de “ví ti mas”, por es te ser
um ter mo “mui to car re ga do”. Du ran te as ale ga ções fi- 
nais, a de cla ra ção mais mar can te de Bin ger foi so bre a
res pon sa bi li da de do acu sa do nos even tos que cul mi na- 
ram em du as mor tes: “não se po de rei vin di car le gí ti ma
de fe sa con tra um pe ri go que vo cê pró prio cria”.

Ain da as sim, es sa foi a te se que pre va le ceu. Um dia
an tes da ce le bra ção do Dia da Cons ci ên cia Ne gra no
Bra sil, os Rit te nhou se ga nha ram uma opor tu ni da de que
os dois ma ni fes tan tes an tir ra cis tas não te rão: o de vi rar
a pá gi na e re co me çar. “Ve jo al gu mas coi sas bo as sur gi- 
rem de Kyle no fu tu ro”, dis se Da vid Han cock, por ta-voz
da fa mí lia, ao ca nal de TV Fox6. O acu sa do foi ca rac te ri- 
za do por ele co mo um ra paz “prag má ti co que pas sou
por mui ta coi sa”, mas ago ra “po de ser um jo vem de 18
anos” que es tu da en fer ma gem na Uni ver si da de Es ta du- 
al do Ari zo na. “Va mos fa zer tu do o que pu der mos pa ra
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O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que a licitação em epígrafe, 

Pregão Presencial, do tipo menor preço global, objetivando o Registro de Preço para contratação de 

empresa especializada na execução dos serviços de dedetização, desinfecção e higienização de 

áreas internas e externas – Regional São Luís, de interesse da Agência Estadual de Pesquisa 

Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão – AGERP/MA; Casa Civil – CC/MA; Escola de 

Governo do Estado do Maranhão - EGMA; Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico - FAPEMA/MA; Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia Maranhão – 

IEMA; Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos - IMESC/MA; Instituto 

de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão – IPREV/MA; Instituto de Colonização e 

Terras do Maranhão - ITERMA; Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos - 

MOB/MA; Polícia Civil do Maranhão – PCMA; Procuradoria Geral do Estado do Maranhão - PGE; 

Polícia Militar do Maranhão – PMMA; Secretaria de Estado de Comunicação – SECOM/MA; 

Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI/MA; Secretaria de Estado dos 

Direitos Humanos e Participação Popular – SEDI - HPOP/MA; Secretaria de Estado de meio 

Ambiente e Recursos Naturais - SEMA; Secretaria de Estado da Mulher – SEMU/MA; Secretaria de 

Estado de Programas Estratégicos - SEPE/MA; Secretaria de Estado de Turismo – SETUR/MA; 

Secretaria de Estado da Segurança Pública – SSP/MA; Secretaria de Transparência e Controle – 

STC/MA e Universidade Estadual do Maranhão – UEMA, anteriormente marcada para o dia 23 de 

novembro de 2021, fica REMARCADA para o dia 25 de novembro de 2021, às 14h, no auditório da 

SEGEP - 4º andar, Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício Clodomir Milet, s/nº, Calhau - São Luís/MA. 

CEP: 65074- 220. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, na página 

www.compras.ma.gov.br e no site da www.segep.ma.gov.br.

São Luís, 17 de novembro de 2021

Deimison Neves dos Santos

Secretário Adjunto de Registro de Preços

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO

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

AVISO DE REMARCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202014/2021 – SARP

, 

o 

o 
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io 
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##TEX CONTRATO No 62/2021. REF. Processo Administrativo n° 151996/2020- SEDUC. 

CONTRATANTE: O ESTADO DO MARANHÃO, através da SECRETARIA DE ESTADO DA 

EDUCAÇÃO. CNPJ: 03.352.086/0001-00. REPRESENTANTE: neste ato representado por seu 

Secretário Adjunto de Administração, o Sr. VITOR PFLUEGER PEREIRA DOS SANTOS; CPF: 

017.692.363-25. CONTRATADA: VIVACITY TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 03.452.360/0001-12. 

REPRESENTANTE: ANDRÉ VIEIRA DE ARAÚJO; CPF: 014.326.877-51. CLÁUSULA PRIMEIRA – 

OBJETO – 1.1. O presente contrato tem por objeto a aquisição de conjuntos de robótica educacional, 

para atender a demanda do Instituto de Educação, Ciência e tecnologia do Maranhão-IEMA, em 

conformidade com as especificações técnicas e quantitativos do Termo de Referência (Anexo I) do Edital 

do PREGÃO PRESENCIAL No 001/2021 (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS) e da proposta 

apresentada.

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR TOTAL - 3.1. O valor total deste Contrato é de R$ 847.698,30 

(Oitocentos e quarenta e sete mil seiscentos e noventa e oito reais e trinta centavos). PARÁGRAFO 

ÚNICO: Os preços permanecerão fixo e irreajustáveis durante a vigência do presente instrumento. 

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - 4.1. As despesas decorrentes da 

contratação serão provenientes dos recursos consignados na dotação abaixo e Notas de Empenho 

2021NE005957 e 2021NE005958:

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA - 5.1. O Contrato entrará em vigor na data da sua 

assinatura e terá sua vigência por 12 (doze) meses com eficácia à publicação no Diário Oficial do Estado, 

conforme disposto no art. 57, da Lei Federal no 8.666/1993. BASE LEGAL Lei Federal no 8.666, de 21 de 

junho 1993 e suas alterações. DATA DE ASSINATURA: 19 de outubro de 2021. FORO: Comarca de São 

Luís/MA.

##ASS DELMAR MOREIRA MATIAS JÚNIOR

##CAR Secretário Adjunto de Orçamento, Finanças e Contabilidade - SAOFC/SEDUC

ESTADO DO MARANHÃO
##ATO RESENHA DE CONTRATO

N° DE
ORDEM

PROGRAMA AÇÃO FONTE NATUREZA
SUBAÇÃO

CÓDIGO NOME

01

02

0612

0612

4859

4859

16515

16515

MATERIAL
DE

CONSUMO

310263786

0102

33.90.30.26

33.90.30.26
MATERIAL

DE
CONSUMO

DESCRIÇÃO UND QTD
VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTALITEM

1

2   

KIT

KIT

129

42

Kit de robótica 
Educacional para

construção e 
programação de 

Robôs
Móveis (KIT 1) – 

Ensino Médio (COTA
PRINCIPAL)

Kit de robótica 
Educacional para

construção e 
programação de 

Robôs
Móveis (KIT 1) – 

Ensino Médio (COTA
RESERVADA)

Valor Total: R$ 847.698,30 (Oitocentos e quarenta e sete mil seiscentos e noventa e oito 
reais e trinta centavos).

R$ 4.957,30

R$ 4.957,30

R$ 
639.491,70

R$ 
208.206,60

CONTRATO No 58/2021. REF. Processo Administrativo n° 151996/2020 (Vol. I, II e III) - SEDUC. 

CONTRATANTE: O ESTADO DO MARANHÃO, através da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. 

CNPJ: 03.352.086/0001-00. REPRESENTANTE: neste ato representado por seu Secretário Adjunto de 

Administração, o Sr. VITOR PFLUEGER PEREIRA DOS SANTOS CPF: 017.692.363-25. 

CONTRATADA: SALTO PARA O FUTURO EDUCAÇÃO LTDA. CNPJ: 32.109.737/0001-33. 

REPRESENTANTE: GUILHERME JOSÉ ARNEIRO DIAS DOS SANTOS; CPF: 431.322.738-56. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO – 1.1. O presente contrato tem por objeto a aquisição de conjuntos de 

robótica educacional, para atender a demanda do Instituto de Educação, Ciência e tecnologia do 

Maranhão-IEMA.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR TOTAL - 3.1 . O valor total deste Contrato é de R$ 279.651,69 

(Duzentos e setenta e nove mil seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e nove centavos). 

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 4.1. As despesas decorrentes da 

contratação serão provenientes dos recursos consignados na dotação abaixo e Nota de Empenho 

2021NE005959:

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA – 5.1. O Contrato entrará em vigor na data da sua 

assinatura e terá sua vigência por 12 (doze) meses com eficácia à publicação no Diário Oficial do Estado, 

conforme disposto no art. 57, da Lei Federal no 8.666/1993. BASE LEGAL: Pregão Eletrônico no 

001/2021 SARP/MA e do Processo Administrativo no 169438/2020-SARP/SEGEP, com fundamento 

na Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal no 10.024, de 20 de setembro de 2019, 

Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações pela Lei Complementar n° 147, 

de 7 de agosto de 2014, Decreto Federal no 8.538, de outubro de 2015, Lei Estadual no 10.403, 29 de 

dezembro de 2015, Termo de Compromisso PAR no 201701021, Instrução Normativa no 03, de 26 de 

abril de 2018 e Instrução Normativa SLTI/MPOG no 01, de 19 de janeiro de 2010, aplicando 

subsidiariamente a Lei Federal no 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie, 

mediante as seguintes cláusulas e condições. DATA DE ASSINATURA: 14 de outubro de 2021. FORO: 

Comarca de São Luís/MA.

DELMAR MOREIRA MATIAS JÚNIOR

Secretário Adjunto de Orçamento, Finanças e Contabilidade - SAOFC/SEDUC

ESTADO DO MARANHÃO
RESENHA DE CONTRATO

CONTRATO No 58/2021

REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 151996/2020 (VOL. I, II e III) - SEDUC.

N° DE
ORDEM

PROGRAMA AÇÃO FONTE NATUREZA
SUBAÇÃO

CÓDIGO NOME

01

02

0612

0612

4859

4859

16515

16515

MATERIAL
DE

CONSUMO

310263786

0102

33.90.30.26

33.90.30.26
MATERIAL

DE
CONSUMO

DESCRIÇÃO UND QTD
VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTALITEM

3

4

KIT

KIT

129

42

Kit de robótica 
Educacional para

construção e 
programação de 

Robôs
Móveis (KIT 1) – 

Ensino Médio (COTA
PRINCIPAL)

Kit de robótica 
Educacional para

construção e 
programação de 

Robôs
Móveis (KIT 1) – 

Ensino Médio (COTA
RESERVADA)

Valor Total: R$ 279.651,69 (Duzentos e setenta e nove mil seiscentos e cinquenta e um 
reais e sessenta e nove centavos).

R$ 1.635,39

R$ 1.635,39

R$ 
210.965,31

R$ 68.686,38

Objeto: “Aquisição de equipamentos de laboratório para enfrentamento ao COVID-19, conforme 

especificação e condições gerais de fornecimento contidas no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.” 

Abertura: 03/12/2021 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, 

localizado 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, 17 de novembro de 2021

MARCOS MENDES DE LUCENA

Pregoeiro da SES/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/2021
PROCESSO Nº 135158/2021/SES

m 

la 

5, 

ou 

Objeto: “Registro de Preços para eventual e futura contratação de serviços de plotagem, com 

fornecimento de plotter, suprimentos e peças, incluindo papel e manutenção, para compor o parque de 

equipamentos da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão - SES/MA, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.” Abertura: 03/12/2021 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, localizado 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, 17 de novembro de 2021

CHRISANE OLIVEIRA BARROS

Pregoeira da CSL/SES

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2021
PROCESSO Nº 193654/2021/SES

A Polícia Militar do Maranhão, através do Pregoeiro Oficial, comunica que, em 2 de dezembro de 2021, 

às 8h30, realizará no Salão de Reunião do Estado Maior Geral - Cel Salvador, situado no complexo do 

Comando Geral da PMMA, Pregão Presencial nº 15/2021 - CSL/PMMA (Proc. Adm. nº 202.117/2021 - 

MMA). Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de reserva, marcação, 

remarcação, emissão de bilhetes e fornecimento de passagens aéreas no âmbito do território nacional e 

internacional, destinados às viagens de policiais militares e seus dependentes, referente a cursos, 

deslocamento de tropas, operações militares, junta médica e casos de enfermidades de militares da 

Polícia Militar do Maranhão. O edital poderá ser retirado gratuitamente, na Comissão Setorial Permanente 

de Licitação da PMMA, situada na Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº – Calhau, no horário das 7h30 às 

13h30, mediante apresentação de um pendrive, ou pela internet, através do site oficial da PMMA 

(https://pm.ssp.ma.gov.br).

São Luís-MA, 18 de novembro de 2021

Maj QOPM Douglas Sousa Corrêa

Pregoeiro Oficial da PMMA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL

m 

e 

s, 

io 

/). 

os 

8) 

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que a licitação em epígrafe, 

Pregão Eletrônico, do tipo menor preço global, objetivando o Registro de Preços para Contratação 

de Empresa Especializada para Execução da Central de Atendimento de Operações – CAOP do 

Serviço Travessia, de interesse da AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS 

PÚBLICOS - MOB, anteriormente marcada para o dia 26/11/2021, fica REMARCADA para o dia 1 de 

dezembro de 2021, às 14h, no auditório da SEGEP - 4º andar, Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício 

Clodomir Milet, s/nº, Calhau - São Luís/MA. CEP: 65074- 220. O Novo edital e seus anexos estão à 

disposição dos interessados, na página www.compras.ma.gov.br e no site da www.segep.ma.gov.br.

São Luís, 10 de novembro de 2021

Deimison Neves dos Santos

Secretário Adjunto de Registro de Preços

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO

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

AVISO DE REMARCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2021 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 194213/2021 – SARP

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de saúde na modalidade em 

nefrologia para atendimento à demanda do Hospital Macrorregional de Caxias, administrado pela 

EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço por lote.

DATA DA ABERTURA: dia 16 / 12 / 2021 às 9h, horário de Brasília/DF.

ID nº [908235].

Local de Realização: Sistema Licitações-e: www.licitacoes-e.com.br.

Edital e demais informações estão disponíveis no site da EMSERH (www.emserh.ma.gov.br).

Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH, localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 

Bairro do Calhau, São Luís/MA, pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou 

dayanne.emserh@gmail.com, ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 17 de novembro de 2021

Dayanne Estrela da Costa Leite

Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 402/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.358/2021 - EMSERH

o 

m 

e 

or 

e 

5, 

u 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de engenharia e manutenção para prestação 

de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas e das instalações prediais, com 

fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de 

reposição imediata, necessários para a execução de serviços contínuos, eventuais, emergenciais e por 

demanda em Estabelecimentos Assistenciais em Saúde (EAS), gerenciados pela Empresa Maranhense 

de Serviços Hospitalares, localizados no interior do Estado do Maranhão.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR LOTE.

DATA DA ABERTURA: dia 17 / 12 / 2021 às 8h, horário de Brasília/DF.

ID nº [908353].

Local de Realização: Sistema Licitações-e: www.licitacoes-e.com.br.

Edital e demais informações estão disponíveis no site da EMSERH (www.emserh.ma.gov.br).

Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH, localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 

Bairro do Calhau, São Luís/MA, pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou 

amaral.neto@emserh.ma.gov.br, ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 17 de novembro de 2021

Francisco Assis do Amaral Neto

Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 403/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 165.128/2021 - EMSERH

O PREGOEIRO DA SEGOV/MA torna público que será realizada às 15h (horário local) do dia 2 de 

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

PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, para a Contratação de Empresa 

Especializada no Fornecimento de Materiais de Expediente, incluindo o serviço de entrega, 

visando o atendimento das necessidades da SEGOV e dos órgãos que compõem sua estrutura 

(Parques, Residências Oficiais, Shopping da Criança entre outros), conforme especificações do 

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

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

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

e demais normas regulamentares pertinentes à espécie.

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

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

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

úteis, das 9h às 18h.

São Luís/MA, 18 de novembro de 2021

ANDERSON ARAUJO PERDIGÃO

Pregoeiro da CSL/SEGOV/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 28/2021 - CSL/SEGOV - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0216976/20211, 

o 

 - 

o, 

l e 

s, 

a 

te 

às 

A 

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2021 - SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. O Município de Anapurus, Estado do 
Maranhão, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Lei nº 7.892/2013 e subsi-
diariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 08h00min (oito 
horas), (horário de Brasília) do dia 07 de dezembro de 2021, licitação na modalidade Pregão Presencial 
nº 025/2021 - SRP, do tipo menor preço global, tendo por objeto o registro de preços para os serviços de 
manutenção e recuperação de estradas vicinais, conforme projeto básico, de interesse da Prefeitura Muni-
cipal de Anapurus/MA. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis de segunda a sexta das 08h00min 
às 12h00min horas na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Av. João Francisco Monteles, 
n° 2001, Centro Anapurus/MA, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente, bem como através 
do SACOP e portal da transparência deste órgão. Em atendimento as recomendações da Vigilância Sanitária 
Municipal, será obrigatória a utilização de máscaras nas dependências deste órgão. Anapurus/MA, 18 de 
novembro de 2021. ALMIR LIMA DA SILVA, Pregoeiro.

3. ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS: Até as 17h30min do dia 02.12.2021 na sede da 
Administração Regional do SENAC/MA, por meio de documentação formal 
protocolizada pela Comissão Integrada de Licitação.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em manutenção preven va e 
corre va de aparelhos condicionadores de ar, para as unidades opera vas do 
SENAC-MA por um período de 12 (doze) meses, bem como elaboração do Plano de 
Manutenção, Operação e Controle – PMOC, conforme especificações e condições 
definidas no Termo de Referência, anexo – I do edital de Licitação.

São Luís, 19 de novembro de 2021

1. DIA DO PREGÃO: 06.12.2021 às 14h00min, 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.

Cláudio Soares Cordeiro
Presidente da Comissão Integrada de Licitação

REGIDO PELA RESOLUÇÃO SENAC 958/2012–CN

AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2021 ITAGUATINS S/A – AGRO PECUÁRIA

CNPJ nº 06.110.662/0001-09
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - São convidados os senhores acio-
nistas da Itaguatins S/A – Agro Pecuária, a se reunirem, em Assembleia Geral 
Extraordinária, a se realizar, em 1ª convocação, no dia 29 de novembro de 2021, 
pelas 10:00 (dez) horas, na sede social, sita na Vila Pimenteiras, s/nº, no Muni-
cípio de Coelho Neto, Estado do Maranhão, a fim de tratarem sobre a seguinte 
ordem do dia: a) extinção do Conselho Consultivo da Sociedade; b) eleição da 
diretoria da empresa; c) outros assuntos de interesse social.

Coelho Neto - MA, 10 de novembro de 2021.
José Bernardino Pereira dos Santos - Diretor Presidente I

ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS
CNPJ nº 06.110.761/0001-82
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - São convidados os senhores acio-
nistas da Itapagé S/A - Celulose, Papéis e Artefatos, a se reunirem, em assem-
bleia geral extraordinária, a se realizar, em 1ª convocação, no dia 29 de novembro 
de 2021, pelas 11:00 (onze) horas, na sede social, sita na Vila Pimenteiras, s/nº, 
no Município de Coelho Neto, Estado do Maranhão, a fim de tratarem sobre a se-
guinte ordem do dia: a) extinção do Conselho Consultivo da Sociedade; b) eleição 
da diretoria da empresa; c) outros assuntos de interesse social.

Coelho Neto - MA, 10 de novembro de 2021.
José Bernardino Pereira dos Santos - Diretor Presidente I

RELAÇÃO DAS CHAPAS INSCRITAS PARA ELEIÇÃO DO
SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DO MARANHÃO – SINFISIO-MA

CNPJ: 22.158.787/0001-57

Pelo presente EDITAL DE DIVULGAÇÃO, esta Junta Eleitoral divulga a chapa 01, como a única 
inscrita para concorrer na eleição para escolha da Diretoria Administrativa e Conselho Fiscal, a 
ser realizada no dia no dia 26/11/2021 16:00 horas na primeira convocação e às 16:30 horas 
na segunda convocação, na sede do CREFITO16 – Conselho Regional de Fisioterapia e Te-
rapia Ocupacional do Maranhão, situado na R. das Andirobas, 040, Jardim Renascença, São 
Luís - MA, 65075-380, conforme publicação no Diário Oficial do Estado, publicado em cinco de 
novembro de 2021, Caderno de Terceiros, edição 207, número de origem 11830, a chama se 
denominada como “Reconstrução na fisioterapia do Maranhão”, devidamente inscrita para con-
correr, com apresentação de todos itens requeridos, formada por: PRESIDENTE: FRANCISCO 
DE OLIVEIRA SILVA PINTO, VICE-PRESIDENTE: LIDIA MARIA LOPES DA SILVA, DIRETOR 
ADMINISTRATIVO: ALAN SERGIO COSTA DO NASCIMENTO, PRIMEIRO SECRETÁRIO: EU-
GENIA PIRES PEREIRA, SEGUNDO SECRETARIO: ANILDES SILVA BENA, PRIMEIRO TE-
SOUREIRO: MAGNO REGIO DE MELO FERREIRA, SEGUNDO TESOUREIRO: HUGO ANUN-
CIATO BARROS DA SILVA, SUPLENTE 1: ANDERSON CARNIB ROCHA NEIVA, SUPLENTE 
2: LUIZA MARIA MIRANDA MARTINS, SUPLENTE 3: SILAS CLESIO DOS SANTOS SILVA, 
SUPLENTE 4: HANNA SARAIVA SOUSA SANTOS, SUPLENTE 5: PAULO ROGERIO LOBÃO 
DE ARAUJO COSTA, SUPLENTE 6: KRYSLANIA PAMMELLA CRUZ LEÃO, SUPLENTE 7: AU-
THERINA KHRISTHINNE NEVES DA SILVA, PRIMEIRO CONSELHEIRO; DIEGO AROUCHE 
FONTOURA, SEGUNDO CONSELHEIRO: PRISCILLA ANNE DOS SANTOS RATES, TERCEI-
RO CONSELHEIRO: ANTONIO GABRIEL SANTOS REIS, SUPLENTE CONSELHEIRO 1: DE-
BORA FEITOSA DE ASSUNÇÃO, SUPLENTE CONSELHEIRO 2: DIEGO DE JESUS DOS REIS 
CUTRIM, SUPLENTE CONSELHEIRO 3: IESA BRIANNE MACHADO DUTRA DE OLIVEIRA. 

São Luís, MA 18 de novembro de 2021

LAISE ADRIANE DE MORAES LEITE BAZALA 
Membro da Junta Governativa

NELMAR DE OLIVEIRA MENDES 
Membro da Junta Governativa

JULIANA MARIA BARROS TORRES 
Membro da Junta Governativa
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MAIS MO BI LI DA DE

Flá vio Di no en tre ga
ae ro por to de Bar rei ri nhas

O go ver na dor Flá vio Di no es te ve em Bar rei ri nhas, re- 
gião dos Len çóis Ma ra nhen ses, on de inau gu rou o no vo
Ae ro por to Re gi o nal da ci da de, nes ta sex ta (19). A obra é
fru to de par ce ria en tre as se cre ta ri as de Es ta do da In fra- 
es tru tu ra (Sin fra) e de Go ver no (Se gov) e vai im pul si o- 
nar a eco no mia e tu ris mo no lo cal e ad ja cên ci as.

“Ho je re a li za mos o so nho do mu ni cí pio e da re gião,
com a en tre ga des se ae ro por to, que ser vi rá à Bar rei ri- 
nhas, à re gião dos Len çóis e tam bém, à re gião do Del ta
Em pre en di men to que con tou com re cur sos do Go ver no
do Es ta do. Te mos aqui, um con jun to de ini ci a ti vas em
que es se ae ro por to se in se re com mui to des ta que, sen do
um im por tan te in ves ti men to pa ra ge ra ção de tra ba lho e
ren da nes ta re gião”, fri sou o go ver na dor Flá vio Di no. Na
oca sião, Di no anun ci ou que se rá en tre gue, em bre ve, o
no vo por tal de Bar rei ri nhas, que irá va lo ri zar a en tra da
da ci da de.

No lo cal fun ci o na rá um Cen tro de Aten di men to ao
Tu ris ta (CAT), um cen tro com vá ri as lo jas de ar te sa na to
e a Su pe rin ten dên cia de Tu ris mo dos Len çóis Ma ra- 
nhen ses, ór gãos li ga dos à Se cre ta ria de Es ta do do Tu ris- 
mo (Se tur). Em bre ve, es ta rão dis po ní veis tam bém vo os
co mer ci ais. Pa ra a cons tru ção do ae ro por to, fo ram in- 
ves ti dos R$ 6,7 mi lhões.

O ti tu lar da Se tur, Ca tu lé Jú ni or, des ta cou o mar co
des ta inau gu ra ção pa ra o es ta do. “A par tir da en tre ga
des te equi pa men to, te nho cer te za que irá au men tar o
flu xo de vi si tan tes que che ga rão pe lo ae ro por to de Bar- 
rei ri nhas. Irá ain da, con tri buir pa ra de sen vol ver a ca- 
deia de tu ris mo, não só dos Len çóis Ma ra nhen se, mas
tam bém, do po lo tu rís ti co Del ta das Amé ri cas”, ava li ou.

O pre fei to Al mi car Ro cha pon tu ou a che ga da do ae ro- 
por to pa ra for ta le ci men to do tu ris mo e ge ra ção de tra- 
ba lho e ren da. “É uma obra que vai tra zer mui to mais
de sen vol vi men to pa ra a nos sa ci da de e re gião, so bre tu- 
do por fa zer mos par te da Ro ta das Emo ções. Es sa obra
do Go ver no do Es ta do im pac ta tam bém na ge ra ção de
em pre go e ren da, no im pul so da eco no mia e do tu ris mo
da qui e do Ma ra nhão em ge ral. Vai so mar com to dos os
mu ni cí pi os da re gião, pa ra que pos sam se de sen vol ver.
O go ver na dor Flá vio Di no tem si do um gran de par cei ro
nos so e só te mos a agra de cer”, en fa ti zou.

Ain da no mu ni cí pio, Di no as si nou or dem de ser vi ço
pa ra pa vi men ta ção de vi as com blo cos in ter tra va dos no
po vo a do Man da ca ru; vis to ri ou o an da men to das obras
da Pra ça da Ma triz; e as si nou acor do en tre ga de 200 mil
blo cos de con cre to, que vão me lho rar di ver sas ru as na
ci da de.

O mo to ris ta de car re ta, Raul Mes qui ta, des ta cou que
o ae ro por to vai me lho rar bas tan te o tu ris mo e o trân si to
na re gião. “Vai fa ci li tar mui to pa ra nós e mo vi men tar o
trans por te em ge ral, o co mér cio, o tu ris mo no nos so
mu ni cí pio. Vai tor nar as vi a gens mais cur tas e va lo ri zar
ain da mais a nos sa ci da de”, fri sou.

A ar te sã Mary Ba tis ta, que vai tra ba lhar no cen tro de
co mér cio do ae ro por to, mos trou sa tis fa ção com uma
obra com a opor tu ni da de. “Es tou mui to fe liz, por que
sou uma das que vou tra ba lhar nes se es pa ço. Es tou fe liz
por po der ven der meu tra ba lho, o que eu pro du zo na
mi nha re gião. Agra de ço a to dos que lem bra ram de nós,
lu ta ram por es se es pa ço e pen sa ram nos ar te sãos”, dis- 
se.

São Luís, segunda-feira, 22 de novembro de 2021
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Flá vio Di no en tre ga
ae ro por to de Bar rei ri nhas

O go ver na dor Flá vio Di no es te ve em Bar rei ri nhas, re- 
gião dos Len çóis Ma ra nhen ses, on de inau gu rou o no vo
Ae ro por to Re gi o nal da ci da de, nes ta sex ta (19). A obra é
fru to de par ce ria en tre as se cre ta ri as de Es ta do da In fra- 
es tru tu ra (Sin fra) e de Go ver no (Se gov) e vai im pul si o- 
nar a eco no mia e tu ris mo no lo cal e ad ja cên ci as.

“Ho je re a li za mos o so nho do mu ni cí pio e da re gião,
com a en tre ga des se ae ro por to, que ser vi rá à Bar rei ri- 
nhas, à re gião dos Len çóis e tam bém, à re gião do Del ta
Em pre en di men to que con tou com re cur sos do Go ver no
do Es ta do. Te mos aqui, um con jun to de ini ci a ti vas em
que es se ae ro por to se in se re com mui to des ta que, sen do
um im por tan te in ves ti men to pa ra ge ra ção de tra ba lho e
ren da nes ta re gião”, fri sou o go ver na dor Flá vio Di no. Na
oca sião, Di no anun ci ou que se rá en tre gue, em bre ve, o
no vo por tal de Bar rei ri nhas, que irá va lo ri zar a en tra da
da ci da de.

No lo cal fun ci o na rá um Cen tro de Aten di men to ao
Tu ris ta (CAT), um cen tro com vá ri as lo jas de ar te sa na to
e a Su pe rin ten dên cia de Tu ris mo dos Len çóis Ma ra- 
nhen ses, ór gãos li ga dos à Se cre ta ria de Es ta do do Tu ris- 
mo (Se tur). Em bre ve, es ta rão dis po ní veis tam bém vo os
co mer ci ais. Pa ra a cons tru ção do ae ro por to, fo ram in- 
ves ti dos R$ 6,7 mi lhões.

O ti tu lar da Se tur, Ca tu lé Jú ni or, des ta cou o mar co
des ta inau gu ra ção pa ra o es ta do. “A par tir da en tre ga
des te equi pa men to, te nho cer te za que irá au men tar o
flu xo de vi si tan tes que che ga rão pe lo ae ro por to de Bar- 
rei ri nhas. Irá ain da, con tri buir pa ra de sen vol ver a ca- 
deia de tu ris mo, não só dos Len çóis Ma ra nhen se, mas
tam bém, do po lo tu rís ti co Del ta das Amé ri cas”, ava li ou.

O pre fei to Al mi car Ro cha pon tu ou a che ga da do ae ro- 
por to pa ra for ta le ci men to do tu ris mo e ge ra ção de tra- 
ba lho e ren da. “É uma obra que vai tra zer mui to mais
de sen vol vi men to pa ra a nos sa ci da de e re gião, so bre tu- 
do por fa zer mos par te da Ro ta das Emo ções. Es sa obra
do Go ver no do Es ta do im pac ta tam bém na ge ra ção de
em pre go e ren da, no im pul so da eco no mia e do tu ris mo
da qui e do Ma ra nhão em ge ral. Vai so mar com to dos os
mu ni cí pi os da re gião, pa ra que pos sam se de sen vol ver.
O go ver na dor Flá vio Di no tem si do um gran de par cei ro
nos so e só te mos a agra de cer”, en fa ti zou.

Ain da no mu ni cí pio, Di no as si nou or dem de ser vi ço
pa ra pa vi men ta ção de vi as com blo cos in ter tra va dos no
po vo a do Man da ca ru; vis to ri ou o an da men to das obras
da Pra ça da Ma triz; e as si nou acor do en tre ga de 200 mil
blo cos de con cre to, que vão me lho rar di ver sas ru as na
ci da de.

O mo to ris ta de car re ta, Raul Mes qui ta, des ta cou que
o ae ro por to vai me lho rar bas tan te o tu ris mo e o trân si to
na re gião. “Vai fa ci li tar mui to pa ra nós e mo vi men tar o
trans por te em ge ral, o co mér cio, o tu ris mo no nos so
mu ni cí pio. Vai tor nar as vi a gens mais cur tas e va lo ri zar
ain da mais a nos sa ci da de”, fri sou.

A ar te sã Mary Ba tis ta, que vai tra ba lhar no cen tro de
co mér cio do ae ro por to, mos trou sa tis fa ção com uma
obra com a opor tu ni da de. “Es tou mui to fe liz, por que
sou uma das que vou tra ba lhar nes se es pa ço. Es tou fe liz
por po der ven der meu tra ba lho, o que eu pro du zo na
mi nha re gião. Agra de ço a to dos que lem bra ram de nós,
lu ta ram por es se es pa ço e pen sa ram nos ar te sãos”, dis- 
se.

São Luís, segunda-feira, 22 de novembro de 2021

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP torna público que realizará 

a LICITAÇÃO LRE ELETRÔNICA N° 012/2021 - EMAP, pelo critério de julgamento menor preço (lote 

único), no Regime de Empreitada por Preço Unitário, no modo de Disputa Fechado, no dia 

17/12/2021, às 9h30, Horário de Brasília, por meio do uso de recursos de tecnologia da informação, pelo 

site www.licitacoes-e.com.br, visando a contratação de empresa especializada para Execução do 

serviço de modernização das Tampas e recuperação dos Bordos das galerias dos berços 101 a 105 do 

Porto do Itaqui, localizado em São Luís/MA, com orçamento estimado de R$ 32.929.816,77 (trinta e dois 

milhões, novecentos e vinte e nove mil, oitocentos e dezesseis reais e setenta e sete centavos), de acordo 

com o constante no Processo Administrativo nº 3025/2021 – EMAP, de 20/09/2021 e especificações do 

Edital e seus Anexos, e em conformidade com as disposições do Regulamento de Licitações e Contratos 

da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, pelas disposições da Lei Complementar n° 

123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações e Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016. O edital 

e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sites www.licitacoes-e.com.br e 

www.emap.ma.gov.br, no link Transparência/Compras, podendo ainda ser adquirido gratuitamente na 

CSL/EMAP, mediante solicitação pelo e-mail: csl@emap.ma.gov.br, durante os dias úteis, das 8h às 12h, 

e das 13h às 17h. Fones: (98) 3216-6533 / 3216-6531 / 3216-6532 e 3216-6028. Esclarecimentos e 

informações adicionais serão prestados aos interessados no site www.emap.ma.gov.br, no link 

emap/transparência/licitações, e ou notificação direta através de Fax ou Carta ou e-mail. Telefones: (98) 

3216-6531, 3216-6532 e 3216-6533.

São Luís – MA, 19 de novembro de 2021

Flavia Alexsandra Noleto Miranda Carvalho

Gerente de Compras e Contratos da EMAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO LRE ELETRÔNICA N° 012/2021 - EMAP

GRANORTE S.A.

CNPJ 06.049.258/0001-69
NIRE 201300005927

Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
Edital de Convocação

Ficam os senhores acionistas convocados para comparecerem nas Assembleias Gerais Ordinária 
e Extraordinária, a serem realizadas às 17:00 horas do dia 30 de novembro de 2021, em segunda 
convocação, no escritório social situado na Av. Colares Moreira, n.º 07, Centro Empresarial Vinicius 
de Moraes, Salas 1106/1107, Renascença, São Luís – MA, CEP 65071-322, a fim de delibera-
rem sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (1) Tomar as contas dos 
Administradores; deliberar sobre as demonstrações financeiras da sociedade, relativas aos exer-
cícios sociais findos em 31.12.2018; 31.12.2019 e 31.12.2020; (2) Deliberar sobre a destinação do 
resultado do exercício e a distribuição de dividendos; (3) Eleger os Membros do Conselho Fiscal; 
Em Assembleia Geral Extraordinária: (1) Autorizar contratação de financiamento bancário para 
aquisição de equipamentos; (2) Autorizar a Diretoria a alienar bens móveis e imóveis da empresa; 
(3) Abertura de filial; (4) Fixar a verba de remuneração da Diretoria e dos membros do Conselho 
Fiscal.

Informações Gerais:

1. Documentos à Disposição dos Acionistas: Nos termos da legislação aplicável, as cópias dos 
documentos referentes às matérias da ordem do dia se encontram à disposição dos Acionistas na 
sede social da Companhia.

2. Participação nas Assembleias Gerais: Os Acionistas deverão comparecer às Assembleias 
Gerais munidos dos seguintes documentos: (a) documento de identidade, (b) instrumentos de man-
dato para representação do Acionista por procurador e/ou documento que prove a legitimidade de 
representação.

São Luís – MA, 20 de novembro de 2021.

José Carlos dos Santos Salgueiro
Diretor-Presidente

ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ÁLCOOL
CNPJ nº 06.110.605/0001-11
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - São convidados os senhores acio-
nistas da Itajubara S/A – Açúcar e Álcool, a se reunirem, em Assembleia Geral 
Extraordinária, em 1ª convocação, no dia 29 de novembro de 2021, pelas 9:00 
(nove) horas, na sede social, sita na Vila Pimenteiras, s/nº, no Município de Coelho 
Neto, Estado do Maranhão, a fim de tratarem sobre a seguinte ordem do dia: a) ex-
tinção do Conselho Consultivo da Sociedade; b) eleição da diretoria da empresa; 
c) outros assuntos de interesse social.

Coelho Neto - MA, 10 de novembro de 2021.
José Bernardino Pereira dos Santos - Diretor Presidente I

Estado do Maranhão 
Prefeitura Municipal de Passagem Franca – MA

AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021 - BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal 
nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 018/2019, Lei nº 123/06, Lei 147/14 e alterações e 
subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. TIPO: 
MENOR PREÇO. OBJETO: Contratação de empresa especializada na aquisição de tablets, 
computadores e equipamentos de informática, para atender a Secretaria Municipal de 
Saúde (Programa e-SUS AB Território/SEMUS). ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal 
de Saúde. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. DATA: 03/12/2021. HORÁRIO: 
15h:00min (quinze horas). EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados 
na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, ou no site www.
passagemfranca.ma.gov.br, situada na Praça Presidente Médici, nº 503, centro, Passagem 
Franca-MA, no horário das 8h (oito horas) às 12h (doze horas). Em nenhuma hipótese haverá 
entrega de edital fora do horário previsto neste aviso de licitação. Esclarecimento adicional 
no mesmo endereço. Passagem Franca - MA, 19 de Novembro de 2021. Rualyson da Silva 
Barbalho - Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PONTA   D’AREIA  HOLDING  DE  PARTICIPAÇÕES  S.A.
CNPJ 09.489.914/0001-32
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas: Em cumprimento ao que determinada a legislação comercial e societária, bem como ao que determina o estatuto da Sociedade, submetemos à apreciação de V. Sas. As Demonstrações Contábeis acompanhadas 

das respectivas Notas Explicativas referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2017 a 2020. A Administração

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 2020
(Em milhares de reais)

   Nota
A T I V O  explicativa  2020  2019  2018  2017
Circulante         
Caixa e equivalentes de caixa  3  1  1  1  1
Banco    -  -  -  33
     1  1  1  34
Não circulante
Créditos c/ Terceiros  4  64.429  64.429  64.429  57.939
     64.429  64.429  64.429  57.939
Total do ativo    64.430  64.430  64.430  57.973
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Circulante
Empréstimos de terceiros    887  887  887  7.509
Outras contas a pagar    -  -  -  483
     887  887  887  7.992
Patrimônio líquido
Capital social  5  6.188  6.188  6.188  6.188
Ações em tesouraria    15  15  15  15
Reservas de lucros    57.340  57.340  57.340  43.778
     63.543  63.543  63.543  49.981
Total do passivo e do patrimônio líquido    64.430  64.430  64.430  57.973 

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 2020
(Em milhares de reais)

   Nota
   explicativa  2020  2019  2018  2017
Despesas financeiras    -  -  (33)  (2)
Resultado financeiro, líquido    -  -  (33)  (2)
Resultado antes dos impostos sobre renda    -  -  (33)  (2)
Imposto de renda e contribuição social correntes    -  -  -  

Resultado do exercício    -  -  (33)  (2)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 2020 (Em milhares de reais)

   2020  2019  2018  2017
Resultado do exercício  -  -  (33)  (2)
Outros resultados abrangentes  -  -  -  -

Resultado abrangente total do exercício  -  -  (33)  (2)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 2020 (Em milhares de reais)

   Capital  Ações em  Reservas  Patrimônio
   social  Tesouraria  de Lucros  Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2016  6.188  15  43.959  50.162
Prejuízo do exercício      (2)  (2)
Ajuste de exercícios anteriores      (179)  (179)
Saldos em 31 de dezembro de 2017  6.188  15  43.778  49.981
Prejuízo do exercício  -  -  (33)  (33)
Ajuste de exercícios anteriores    -  13.595  13.595
Saldos em 31 de dezembro de 2018  6.188  15  57.340  63.543
Ajuste de exercício anteriores  -  -  -  -
Saldos em 31 de dezembro de 2019  6.188  15  57.340  63.543
Ajuste de exercício anteriores  -  -  -  -
Saldos em 31 de dezembro de 2020  6.188  15  57.340  63.543

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 2020 (Em milhares de reais)

   2020  2019  2018  2017
Resultado do exercício  -  -  (33)  (2)
Caixa líquido das atividades operacionais  -  -  (33)  (2)
Caixa no início do período  1  1  34  36
Caixa no final do período  1  1  1  34
Aumento líquido/(redução) de caixa  -  -  (33)  (2)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 2020

1. Contexto operacional: A Ponta D’ Areia Holding de Participações S/A. é uma sociedade anônima de capital fechado. 

A Companhia tem por objetivos sociais: a) participação societária em outras empresas e ou sociedades quer seja como 

acionista ou quotista das mesmas.

Apresentação das demonstrações contábeis e principais práticas contábeis: 2.1. Apresentação das demonstra-
ções contábeis: As demonstrações contábeis para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 a 2020 foram 
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreenderam as normas da Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM) e os pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC) com observância da Lei das Sociedades Anônimas e Normas Brasileiras de Contabilidade. 2.2. Principais práticas 
contábeis: As principais práticas contábeis adotadas pela entidade estão descritas a seguir: 2.2.1. Apuração do resul-
tado: O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência de exercício. 2.2.2. 
Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes): Os ativos circulantes e não circulantes são apresentados ao 

valor de custo ou  realização, incluindo quando aplicável, as variações monetárias e rendimentos correspondentes. Os 
passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos  ou calculáveis, acrescidos, quando 

aplicável, dos respectivos encargos e das variações monetárias incorridas. Não há ajustes relevantes a serem registrados 

nos ativos e passivos para trazer sua mensuração a valor presente de realização. 2.2.3. Empréstimos e financiamentos: 
São registrados pelo valor do principal, acrescidos dos encargos financeiros estabelecidos    em cláusulas contratuais até 
a data do balanço. 2.2.4. Tributos e contribuições a recolher: Foram calculados com base nas alíquotas corresponden-

tes e provisionados de acordo com a competência dos fatos geradores de cada tributo e contribuição, cujos pagamentos 
foram efetuados nas datas pré-estabelecidas pela legislação vigente.

3. Caixa e equivalentes de caixa  31/12/2020  31/12/2019  31/12/2018  31/12/2017
Caixa  1  1  1  1
Banco  -  -  -  33
   1  1  1  34 
4. Crédito com Terceiros  31/12/2020  31/12/2019  31/12/2018  31/12/2017
EIT Empresa Industrial    64.399  64.399  57.939
Citema - Comp. Ind. Tec. Maranhão  64.399      
Tepasa Participações SA  30  30  30  0
   64.429  64.429  64.429  57.939
5. Patrimônio líquido: Capital: O Capital social da Companhia é representado por R$ 6.188 (seis milhões, cento e 
oitenta e oito mil) reais, correspondentes a 6.188 (seis milhões, cento e oitenta e oito mil) ações ordinárias de 2017 a 
2020, assim distribuídos aos acionistas:
     Quantidade de    
   Participação  ações ordinárias  31/12/2020  31/12/2019  31/12/2018  31/12/2017
Tepasa Participações SA  100%  6.188.208  6.188  6.188  6.188  6.188
Espolio Geraldo Cabral Rola 0,00%  6  -  -  -  -

     6.188.214  6.188  6.188  6.188  6.188
Marcus Pinto Rôla - Diretor - CPF: 135.425.083-49

Giovannia  Bruno de Sousa Vinhas - CONTADOR CRC - CE 019756/O-3 - CPF - 780.234.083-72.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2021 (PA-4201/2020)

Objeto: Constituição de REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de TELEVISORES e 

SUPORTES, conforme especificações e quantidades constantes no Termo de Referência, 

parte integrante do Edital. Tipo de licitação: Menor Preço. Data de abertura: 02 de dezembro 

de 2021, às 09:00 horas (horário de Brasília/DF). Local: www.gov.br/compras/pt-br. O edital 

é gratuito e está à disposição dos interessados para consulta e retirada nos endereços 

www.gov.br/compras/pt-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) 2109-9378/9379/8424-6218 das 08 às 17 horas.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO – MA
AV CONSTANTINO GEORGIANO RABELO, S/N – CENTRO

CNPJ: 06.003.891/0001-16

Aviso de licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021-SRP. A Prefeitura Municipal de Presi-
dente Juscelino/ MA, através do Secretário Municipal de Administração e por força do Decreto 
002/2021, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da lei 
nº 10.520/2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 de 
junho de 2012, do decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a 
lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, decreto municipal 009/2021, Licitação na modalidade Pregão 
na sua forma Eletrônica, do tipo registro de preço menor preço global. Objeto: Registro de preços 
para futura e eventual Contratação de empresa para prestação de serviços do Programa Nacional 
de Apoio ao Transporte do Escolar-PNATE do Município de Presidente Juscelino / MA. A reali-
zação da sessão será no dia 03 de Dezembro de 2021 ÀS 09h00 no endereço eletrônico: www.
portaldecompraspublicas.com.br. O Edital completo está disponível para consulta e retirada nos 
endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br e https://presidentejuscelino.ma.gov.
br/portal/portal-editais-licitacao-local Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail cplpj@
hotmail.com. Presidente Juscelino, 22/11/2021, Thamiris Cristina Silva Rabelo, Secretária Municipal 
de Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO – MA
AV CONSTANTINO GEORGIANO RABELO, S/N – CENTRO

CNPJ: 06.003.891/0001-16

Aviso de licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021. A Prefeitura Municipal de Presidente Jus-
celino/ MA, através do Secretário Municipal de Administração e por força do Decreto 002/2021, torna 
público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da lei nº 10.520/2002, 
do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do 
decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, decreto municipal 009/2021, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Ele-
trônica, do tipo registro de preço menor preço global. Objeto: Contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de organização de feiras, congressos e exposições, para atendimento de 
premente necessidade do Poder Executivo do Município de Presidente Juscelino / MA. A realização 
da sessão será no dia 03 de Dezembro de 2021 ÀS 14h00 no endereço eletrônico: www.portalde-
compraspublicas.com.br. O Edital completo está disponível para consulta e retirada nos endereços 
eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br e https://presidentejuscelino.ma.gov.br/portal/
portal-editais-licitacao-local Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail cplpj@hotmail.
com. Presidente Juscelino, 22/11/2021, Daniel Nina Nunes, Secretário Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 22/2021 PMODC O município de Olho 
d’Água das Cunhas/MA, através da Prefeitura Municipal de Olho d’Água das Cunhas /MA, CNPJ: 
06.014.005/0001-50, por meio do Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, designado pelo por-
taria nº 029/2021 de 01 janeiro de 2021, torna público para conhecimento dos interessados que com base 
na Lei nº 10.520/02, decreto nº 10.024/2019, lei nº 123/06 e suas alterações dadas pela lei nº 147/2014 e 
aplicado subsidiariamente no que couberem a Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes à espécie, que 
fará licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, Pregão Eletrônico 
SRP nº 22/2021, tendo como objeto contratação de empresa para fornecimento de material esportivo em 
geral para atender a demanda do município de Olho D’água das Cunhas MA, conforme condições, quan-
tidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. A realização do certame está prevista para o 
dia 06/12/2021 às 10:00hs (horário local). O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será 
exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: www.licitanet.gov.br – Prefeitura de Olho d’Água das 
Cunhas -MA. O edital completo está a disposição dos interessados nos sites: www.olhodaguadascunhas.
ma.gov.br e SACOP – Sistema de Acompanhamento de Contratações Públicas, Esclarecimentos adicio-
nais poderão ser obtidos através do e-mail: cplodc@gmail.com. Pregoeiro Oficial:  EVANDRO SOUSA 
BARBOSA.  Olho d’Água das Cunhas /MA, 17 de novembro de 2021. EVANDRO SOUSA BARBOSA 
Pregoeiro Oficial

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 328/2021

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
INTERESSADO: Município de São Raimundo das Mangabeiras – MA.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para implementação de medidas técnicas e administrativas através 
do levantamento geodésico (aerolevantamento – georreferenciamento) do perímetro urbano para à efetivação da 
regularização fundiária de núcleos urbanos informais e lotes consolidados no Município de São Raimundo das 
Mangabeiras - MA, tudo em conformidade com as especificações técnicas e serviços descritos no Termo de Referência.
ADIAMENTO DE LICITAÇÃO:
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL
DATA DA SESSÃO: 19/11/2021. 
HORÁRIO: 09h00min (nove horas).
FONTE DE RECURSOS: 001 RECURSOS ORDINÁRIOS 
VALOR ESTIMADO: R$ 217.113,52 (duzentos e dezessete mil, cento e treze reais, cinquenta e dois centavos).
FICA ADIADA ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO
Considerando a impugnação apresentada pela empresa GEOMETRIA PROJETOS EIRELI, CNPJ N° 12.147.526/0001-88, 
fica por razões administrativas adiada até ulterior deliberação a data da sessão do PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2021. 
Mais informações poderão ser consultadas o obtidas no site da Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangabeiras 
– MA: https://saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br ou através do e-mail: cpl@saoraimundodasmangabeiras.
ma.gov.br.

São Raimundo das Mangabeiras - MA, 18 de novembro de 2021.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2021/CPL/PMVM. O município de Vitória do 

Mearim/MA, através da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim, por meio da Comissão Permanente de 

Licitação, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei nº 

123/06 e alterações posteriores e demais legislações aplicáveis, realizará no dia 09 de dezembro  de 2021 às 
09h00min, licitação na modalidade Tomada de Preços nº 16/2021, do tipo menor preço, objetivando eventual 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MATA-
DOURO MUNICIPAL DE VITÓRIA MEARIM – MA. O Edital e seus anexos estão à disposição dos 

interessados na sede da Prefeitura de Vitória do Mearim - CPL, no horário de 08 às 12hs, de 2ª a 6ª feira, para 

consulta gratuitamente, disponibilizado no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim (http:// 
www.vitoriadomearim.ma.gov.br), no sistema do TCE/SACOP (www.tce.ma.gov.br/sacop). Vitória do Mea-

rim - MA, 16 de novembro de 2021. JUSCELINO LEITE DE BRITO JUNIOR. Secretário Municipal de 

Administração e Planejamento

LOTE I

LOTE II

EMPRESAS

INTERNACIONAL MARITIMA LTDA R$ 784.285,17

VALOR DA
PROPOSTA

1

EMPRESAS

CELTE NAVEGAÇÃO LTDA

INTERNACIONAL MARITIMA LTDA

R$ 7.500.000,00

R$ 784.285,17

VALOR DA
PROPOSTA

1

2

A AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS – MOB/MA, por meio 

de sua Comissão Setorial de Licitação, após manifestação do Presidente da Agência Estadual de 

Mobilidade Urbana e Serviços Públicos – MOB/MA, nos termos do item 11.4 do Edital, torna público 

que o recurso interposto, em face do julgamento da Proposta Técnica e Valor de Outorga, pela licitante 

CELTE NAVEGAÇÃO LTDA, foi julgado TOTALMENTE IMPROCEDENTE, mantendo-se a decisão que 

classificou a empresa INTERNACIONAL MARITIMA LTDA, para os lotes I e II, e que classificou a 

empresa CELTE NAVEGAÇÃO LTDA, somente para o lote II, conforme ordem de classificação abaixo:

Por fim, informamos que a sessão pública para continuidade do certame, fica marcada para o dia 25 

de novembro de 2021, às 14h, na Sede da MOB/MA, situada na Rua Chapadinha, nº 03, Quadra 41, Ed. 

Caracas – Quintas do Calhau – CEP: 65.072-852, nesta Capital.

São Luís/MA, 19 de novembro de 2021

Cícero Eugênio Oliveira Sousa

Presidente da CSL/MOB/MA

ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA

E SERVIÇOS PÚBLICOS
AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO DA PROPOSTA TÉCNICA

CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 - MOB/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0085837/2021 – MOB/MA

A SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, através da Comissão Setorial de Licitação - CSL/SECMA, 

torna público aos interessados que realizará licitação por meio do Sistema de Registro de Preço - SRP, do 

tipo menor preço por lote, no dia 2 de DEZEMBRO de 2021 (quinta-feira), às 14h, no site eletrônico 

www.comprasnet.gov.br, visando a contratação de Empresa Especializada na Produção de Eventos e 

Locação de Trios Elétricos dos modelos “Convencional – Carretinha” e “Carretão” com execução de 

serviços relativos à Operação, Montagem e Desmontagem, Logística, Transporte, Limpeza em geral dos 

Trios Elétricos a serem utilizados no Pré-Carnaval e Carnaval do Maranhão 2022, conforme as 

especificações técnicas, lotes e demais condições discriminadas no Termo de Referência. O edital e seus 

anexos poderão ser obtidos no endereço eletrônico: https://www.comprasgovernamentais.gov.br e 

www.secma.ma.gov.br, e ainda em caso de problemas nos sites acima, poderão ser solicitados através 

do email csl.cultura.ma@gmail.com, em dias úteis, das 13h às 18h.

São Luís (MA), 19 de novembro de 2021

VITOR COSTA HAIDAR

Presidente da Comissão Setorial de Licitação – CSL/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA – SECMA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 - CSL/SECMA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0152586/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 22/2021 PMODC O município de Olho 
d’Água das Cunhas/MA, através da Prefeitura Municipal de Olho d’Água das Cunhas /MA, CNPJ: 
06.014.005/0001-50, por meio do Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, designado pelo 
portaria nº 029/2021 de 01 janeiro de 2021, torna público para conhecimento dos interessados que 
com base na Lei nº 10.520/02, decreto nº 10.024/2019, lei nº 123/06 e suas alterações dadas pela lei nº 
147/2014 e aplicado subsidiariamente no que couberem a Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes 
à espécie, que fará licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, 
Pregão Eletrônico SRP nº 22/2021, tendo como objeto contratação de empresa para fornecimento de 
material esportivo em geral para atender a demanda do município de Olho D’água das Cunhas MA, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. A realização 
do certame está prevista para o dia 06/12/2021 às 10:00hs (horário local). O recebimento das pro-
postas, abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: www.
licitanet.gov.br – Prefeitura de Olho d’Água das Cunhas -MA. O edital completo está a disposição dos 
interessados nos sites: www.olhodaguadascunhas.ma.gov.br e SACOP – Sistema de Acompanhamento 
de Contratações Públicas, Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do e-mail: cplodc@
gmail.com. Pregoeiro Oficial:  EVANDRO SOUSA BARBOSA.  Olho d’Água das Cunhas /MA, 17 
de novembro de 2021. EVANDRO SOUSA BARBOSA Pregoeiro Oficial
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Órgão especializado no atendimento à mulher vítima de violência já emitiu até o dia 8
de novembro 3.744 medidas protetivas de urgência

PA TRÍ CIA CU NHA

• Cen tral de Aten di men to à Mu lher –
Dis que 180
• Po lí cia Mi li tar – 190
• Dis que De núncia São Luís – (98)
3232-5800
• Dis que De núncia In te ri or – 0300 31
35800
• De le ga cia Es pe ci a li za da da Mu lher
– (98) 99187-6622
• Ca sa da Mu lher Bra si lei ra – (98)
98425-8469 / 98409-8557
• Pa tru lha Ma ria da Pe nha – (98)
99219-3671 / 99175-1762
• Ou vi do ria da Se mu – (98)
984271002 / 9842736812

CRIMES CONTRA A MULHER

14 ocorrências são
registradas por dia

O
du plo fe mi ni cí dio re gis tra- 
do em Im pe ra triz na úl ti ma
ter ça-fei ra dei xa o es ta do
com 47 ocor rên ci as des se ti- 

po de cri me nes te ano, sen do 6 re gis- 
tra dos na re gião me tro po li ta na.

Na oca sião, o sus pei to, que já foi
pre so pe la Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão,
as sas si nou a ex-com pa nhei ra
Rayanne da Sil va Mo rais, de 29 anos,
den tro de um sa lão de be le za a ti ros
em Im pe ra triz, além de ma tar uma
fun ci o ná ria do sa lão, Irail des das Ne- 
ves Nas ci men to,  e fe rir ou tra.

Wlis ses Lu ce na foi pre so na Ave ni- 
da Ja cob, no bair ro Vi la Re den ção II,
em Im pe ra triz, ho ras após o cri me.

Em se gui da, ele foi apre sen ta do na
De le ga cia Re gi o nal pa ra ser au tu a do
por du plo fe mi ni cí dio.

Rayane che gou a ser so cor ri da e le- 
va da pa ra um hos pi tal do mu ni cí pio,
mas não re sis tiu aos fe ri men tos e
mor reu. Se gun do a po lí cia, a ou tra
mu lher que mor reu du ran te o cri me,
tra ba lha va co mo di a ris ta e ha via co- 
me ça do a tra ba lhar no sa lão há pou- 
cos di as. As in ves ti ga ções apon tam
que o sus pei to não se con for ma va
com o fim o re la ci o na men to com
Rayane. No fim de se ma na, a ví ti ma
che gou a re gis trar um bo le tim de
ocor rên cia após so frer ame a ças do ex-
na mo ra do.

Tam bém no úl ti mo dia 12, a Po lí cia
Ci vil do Ma ra nhão cum priu um man- 
da do de pri são pre ven ti va con tra um

con tra um ho mem in ves ti ga do pe lo
cri me de ten ta ti va de fe mi ni cí dio na
ci da de de San ta Inês.

Se gun do as in ves ti ga ções, a ví ti ma
te ria se re cu sa do a ter um re la ci o na- 
men to amo ro so com o in di ví duo e
por is so, me ses atrás te ria a fe ri do a ví-
ti ma com um gol pe de ma cha do na
re gião da ca be ça. No úl ti mo dia 31 de
ou tu bro, ele efe tu ou um dis pa ro de
es pin gar da de fa bri ca ção ca sei ra,
cau san do le sões na co xa e nas ná de- 
gas. 

Após o úl ti mo fa to, a ví ti ma com pa- 
re ceu à De le ga cia de Po lí cia Ci vil em
San ta Inês, on de re gis trou a ocor rên- 
cia e pe diu pro vi dên ci as. O pre so foi
en ca mi nha do à uni da de pri si o nal de
San ta Inês, on de de ve rá per ma ne cer à
dis po si ção da jus ti ça.

3.020 medidas protetivas de urgência expedidas

De acor do com os da dos da 2ª Va ra
da Mu lher, de 1º de ja nei ro a 8 de no- 
vem bro des te ano fo ram ex pe di das
3.020 me di das pro te ti vas de ur gên cia,
um nú me ro um pou co mai or do que o
re gis tra do no mes mo pe río do do ano
pas sa do, 2961.

Ou tros da dos da De le ga cia da Mu- 
lher, que fun ci o nam 24h e emi tem
MPU tam bém apon tam 3.744 do cu- 
men tos, que vi sam as se gu rar a pro te- 
ção da mu lher. Tam bém no mes mo
pe río do fo ram efe tu a das 504 pri sões
em fla gran te e re gis tra dos 5.392 bo le- 
tins de ocor rên cia, uma mé dia de 14
bo le tins por dia. No ano pas sa do fo- 
ram fei tos 53.575 aten di men tos. Nes- 
te ano, até en tão, 44.054, sen do que
so men te na De le ga cia da Mu lher,
ape nas no mês de se tem bro, fo ram

fei tos 1.259 aten di men tos.
Va le lem brar, que no Ma ra nhão es- 

tá ocor ren do a V Se ma na Es ta du al de
Com ba te ao Fe mi ni cí dio com vá ri as
ati vi da des de cons ci en ti za ção e in for- 
ma ti vas so bre a vi o lên cia con tra a
mu lher. A pro gra ma ção do even to se- 
gue até o dia 21 de no vem bro, en cer- 
ran do com a 1ª cor ri da de Com ba te ao
Fe mi ni ci dio, na Ave ni da Li to râ nea.
“To dos os di as, nós mu lhe res es ta mos
sen do mor tas pe lo sim ples fa to de
ser mos mu lhe res. O fe mi ni cí dio ocor- 
re em de cor rên cia da vi o lên cia do- 
més ti ca e fa mi li ar, mas tam bém em
de cor rên cia do me nos pre zo e dis cri- 
mi na ção à con di ção de mu lher. Pre ci- 
sa mos le var in for ma ção so bre re la ci o- 
na men tos abu si vos, vi o lên cia do més- 
ti ca, fe mi ni cí dio e o quan to es sa re a li- 

da de in fe liz men te ain da es tá mui to
pró xi ma de nós”, dis se  Su san Lu ce na,
di re to ra da Ca sa da Mu lher Bra si lei ra.

Se vo cê viu ou ou viu al gu ma si tu a- 
ção de vi o lên cia, de nun cie!

Co le tas

PA ÇO DO LU MI AR

Man gue Sem Li xo já
re co lheu mais de 1
to ne la da de re sí du os

Os vo lun tá ri os do mo vi men to Man gue Sem Li xo já re- 
co lhe ram, até ago ra, du ran te as cin co edi ções de co le ta
de li xo e re plan tio do man gue, no po vo a do do Mo jó, no
mu ni cí pio de Pa ço do Lu mi ar, mais de uma 1 to ne la da
de re sí du os só li dos, re ti ra dos so men te de uma de ter mi- 
na da área, cha ma da pe los pes ca do res lo cais de Bo ca do
Mo jó.

O tra ba lho não é só de co le tar o li xo e re plan tar o
man gue, mais di re ci o nar o des ti no des te li xo, o que foi
pos sí vel com a par ce ria da Co o pe ra ti va de Ma te ri ais Re- 
ci cla gem do Pa ço do Lu mi ar (Co op ca re), on de to do os
re sí du os re ti ra dos do man gue são en ca mi nha dos. Os re- 
sí du os mais co muns e em abun dân cia são as gar ra fas
pet, cal ça dos (chi ne lo, tê nis e sa pa to), iso por e gar ra fas
de vi dro.

As ins ti tui ções en vol vi das vão re ce ber da Câ ma ra de
Ve re a do res de Pa ço do Lu mi ar, Mo ção de Aplau sos em
re co nhe ci men to ao im por tan te tra ba lho de re cu pe ra- 
ção do man gue pe lo Mo vi men to Man gue Sem Li xo. O
re que ri men to foi pro pos to pe la ve re a do ra Ale xi san dra
Gar cia (RE DE) e apro va do por una ni mi da de pe los de- 
mais ve re a do res no iní cio des ta se ma na. A Ong Ar te-
Mo jó, a As so ci a ção de Tra ba lha do res Ru rais de Mo jó e
Mon ta nha Rus sa, o Sí tio Ji boia, a As so ci a ção Am bi en tal
Or la Vi va e a Quin tas do Azu le ja dor re ce be rão a Mo ção
de Aplau sos em bre ve so le ni da de a ser re a li za do na Câ- 
ma ra.

Na pri mei ra co le ta, re a li za da em 2018, fo ram re ti ra- 
dos 200 ki los. Na se gun da, em ju lho do mes mo ano,
mais 200 ki los. Após um pe río do sem ati vi da de, por con- 
ta da epi de mia do Co ro na Ví rus, a ação foi re a ti va da,
ago ra co mo mo vi men to, em agos to des te ano, com a co- 
le ta de mais 400 ki los de li xo. E mais 400 ki los so ma dos
fo ram re ti ra dos nas edi ções de se tem bro e ou tu bro.

Es te nú me ro vai au men tar ain da mais, pois nes te do- 
min go, dia 21, às 8h, os vo lun tá ri os do Mo vi men to Man- 
gue sem Li xo vol tam a re co lher os re sí du os, com mais
uma eta pa de co le ta e re plan tio do man gue. Um tra ba- 
lho de ex tre ma im por tân cia pa ra o bi o ma ma rí ti mo bra- 
si lei ro e pre ser va ção do man gue da cos ta do Es ta do do
Ma ra nhão.

Pa ra se con cluir o tra ba lho de re plan tio do man gue e
con ten ção des te li xo que che ga di a ri a men te, os vo lun tá- 
ri os, por meio da Ong Ar te Mo jó, es tão ela bo ran do um
en con tro so bre o te ma, pa ra ali men tar o de ba te pú bli co
so bre as ques tões am bi en tais dos man gue zais, a con- 
ten ção des te li xo, o des ti no do li xo re co lhi do, a lim pe za
das prai as e a pro te ção dos ri os.

Es sas ati vi da des de ca ta ção do li xo e re plan tio acon- 
te cem uma vez por mês, com acom pa nha men tos diá ri- 
os nes ta pri mei ra fa se, on de se es tu da uma bar rei ra pa ra
con ter o li xo e con ser var aque la área até que su as mu das
fi quem mai o res e mais re sis ten tes. A ini ci a ti va con ta
com pes so as in te res sa das em par ti ci par vo lun ta ri a men- 
te das ações do mo vi men to.

Os in te res sa dos em con tri buir com do a ção de más ca- 
ras, lu vas e sa cos de li xo ou co mo vo lun tá ri os, po dem
en trar em con ta to com os or ga ni za do res pe los te le fo nes
99118-3377 e 98134-0233 ou pe lo e-mail: ar te mo- 
jo@hot mail.com. Ins ta gram @on gar te mo jo.

São Luís, segunda-feira, 22 de novembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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O estado do Amazonas teve o maior aumento entre os estados. O Maranhão ficou em
quinto dentre os estados brasileiros com 23,8% de aumento

Nas ci men tos

• For ças fran ce sas que de sem bar ca -
ram

• For ças Por tu gue sas em Gua xen du -
ba

• Mor tos

• Fe ri dos

• Pri si o nei ros

REGISTRO CIVIL

Maranhão é o 5º com
mais mortes em 2020

O
nú me ro de re gis tros de óbi- 
tos no Bra sil em 2020 che- 
gou a 1.513.575. Con si de- 
ran do-se ape nas os re gis- 

tros com se xo e ida de in for ma dos, são
1.510.068 óbi tos, com al ta anu al de
14,9%, ou 195.965 mor tes a mais que
em 2019.

Tan to em per cen tu al quan to em
nú me ros ab so lu tos, foi a mai or al ta
des de 1984. O au men to per cen tu al de
óbi tos en tre os ho mens (16,7%) su pe- 
rou o das mu lhe res (12,7%). A mai or
par te dos óbi tos foi na fai xa dos 60
anos ou mais de ida de. Pa ra as ida des
abai xo de 20 anos, hou ve re du ção dos
óbi tos en tre 2019 e 2020.

O Ama zo nas te ve o mai or au men to
en tre os es ta dos: 31,9%, fren te à al ta
de 4,7%, en tre 2018 e 2019. A se guir,
vi e ram Pa rá (27,9) e Ma to Gros so
(27,0%). O Ma ra nhão fi cou em quin to

den tre os es ta dos bra si lei ros com
23,8% de au men to.

Cer ca de 73,5% dos óbi tos de 2020
ocor re ram em hos pi tal, 20,7% em do- 
mi cí li os e em 5,8% em ou tro lo cal de
ocor rên cia ou sem de cla ra ção. Além
dis so, 99,2% dos 195.965 óbi tos ocor- 
ri dos a mais, de 2019 pa ra 2020, fo ram
óbi tos por cau sas na tu rais.

A al ta pre do mi nou en tre pes so as
aci ma de 60 anos de ida de, que con- 
cen tra ram 75,8% da va ri a ção dos óbi- 
tos no ano.

Nes sa fai xa etá ria, hou ve au men to
de 16,3% (148.561 a mais) nos óbi tos
em 2020, an te uma al ta de 4,5%, de
2018 pa ra 2019. No Ma ra nhão, o au- 
men to foi de 22,7 en tre 2018 e 2019,
pa ra 35,8 de 2019 pa ra 2020.

Nas úl ti mas du as dé ca das, hou ve

uma mu dan ça es tru tu ral na ida de em
que as mu lhe res têm fi lhos. Em 2000,
os re gis tros de nas ci men tos cu jas
mães ti nham me nos de 30 anos eram
76,1% do to tal, cain do pa ra 62,1% em
2020. 

Já os re gis tros de nas ci men tos cu jas
mães têm de 30 a 39 anos che gam a
34,2% e os da que las aci ma de 40 anos,
a 3,7%.

Em 2000, em 21,6% dos nas ci men- 
tos, as mães ti nham me nos de 20 anos
de ida de. Em 2020, a par ti ci pa ção do
gru po de me nos de 20 caiu pa ra
13,4%. Já a fai xa de 30 a 39 anos su biu
de 22,0%, em 2000, pa ra 34,2% em
2020.

A re gião Nor te tem a mai or pro por- 
ção de mães jo vens: 19,5% dos re gis- 
tros de nas ci men tos de 2020 eram de
cri an ças cu jas mães ti nham me nos de
20 anos.

NAS PRAIAS DO MARANHÃO

407 anos da batalha de Guaxenduba 

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

Em ar ti go, o pre si den te do Ins ti tu to
His tó ri co e Ge o grá fi co do Ma ra nhão
(IHGM), Eu ges Li ma, re lem bra o epi- 

só dio, em que as for ças por tu gue sas
es ta vam sob o co man do do Ca pi tão-
Mor Jerô ni mo de Al bu quer que, au xi li- 
a do pe lo Sar gen to-Mor do Bra sil Di o- 
go de Cam pos Mo re no e o exér ci to
fran cês, sob a li de ran ça de Da ni el de
La Tou che, o se nhor de la Ra var dière.
“Em bo ra em su pe ri o ri da de nu mé ri ca
e bé li ca, mas por er ros es tra té gi cos,
au to con fi an ça de ma si a da, além de fa- 
to res na tu rais, os fran ce ses aca ba ram
sen do der ro ta dos pe las de bi li ta das
for ças por tu gue sas, que se uti li zan do
de um es ti lo de guer ra pe cu li ar ao
Bra sil co lo ni al, mes cla vam es tra té gi as
de guer ra eu ro peia com in dí ge na, ou
se ja, ado ta ram uma es tra té gia mais
efi caz pa ra o mo men to, sen do de ci si- 
vo o ata que sur pre sa e ful mi nan te do
por tu guês às tro pas fran ce ses que
ain da es ta vam des can san do do de- 
sem bar que e ten tan do se for ti fi car”,
es cre veu.

Mes mo os fran ce ses com a aju da de
mais de dois mil ín di os tu pi nam bás,
200 sol da dos e bons ar ma men tos, (se- 
gun do as crô ni cas da épo ca), não con- 
se gui ram êxi to. “A au to con fi an ça de- 
les era mui to gran de, tan to que fo ram
eles, os fran ce ses, que to ma ram a ini- 
ci a ti va do com ba te.  Os por tu gue ses
es ta vam acam pa dos no Sí tio de Gua- 
xen du ba, no ca so a praia de San ta Ma- 
ria, on de a ba ta lha se deu. Ha via es se
fa vo ri tis mo e por is so a ne ces si da de
de se ex pli car de for ma ra ci o nal, do
pon to de vis ta his tó ri co e his to ri o grá- 
fi co, co mo que os por tu gue ses mes mo
es tan do em des van ta gem con se gui- 
ram ob ter re sul ta dos fa vo rá veis? ”,
apon tou o his to ri a dor Eu ges Li ma.
Uma das ra zões da der ro ta dos fran ce- 
ses na Ba ta lha de Gua xen du ba, se- 
gun do con tou Eu ges,  “foi por que par- 
te de su as for ças, prin ci pal men te as
que de sem bar ca ram nas prai as, não
eram for ma das por sol da dos pro fis si- 
o nais, mas sim por gen te de ofí cio, ou
se ja, car pin tei ros, fer rei ros, en fim, co- 
lo nos, tra ba lha do res que vi e ram co lo- 

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

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

200 sol da dos (2 tro pas)
Mais de 2 mil ín di os fle chei ros
46/50 ca no as

234 ín di os fle chei ros
180 sol da dos

115 a 150 fran ce ses
10 por tu gue ses

18 por tu gue ses

9 fran ce ses

EM PRE EN DE DO RIS MO FE MI NI NO

Co nhe ça a tra je tó ria
de em pre en de do ras
que mu da ram de vi da

O pro ta go nis mo fe mi ni no na ho ra de em pre en der é
um mo vi men to cres cen te, que im pac ta po si ti va men te
em di ver sos as pec tos so ci ais e econô mi cos do Bra sil. Se- 
gun do o Re la tó rio Es pe ci al do Se brae, em 2019, eram
cer ca de 9,3 mi lhões de mu lhe res do nas dos seus pró pri- 
os ne gó ci os no país, ou se ja, elas cor res pon dem a 34%
des se mer ca do. Por ou tro la do, o Se brae tam bém apon ta
que o ren di men to men sal mé dio das mu lhe res em pre- 
en de do ras ain da é 22% me nor que o dos ho mens.

No Dia do Em pre en de do ris mo Fe mi ni no, ce le bra do
nes te mês de no vem bro, é im por tan te des ta car que o
em pre en de do ris mo é uma ex ce len te al ter na ti va pa ra
tra zer in de pen dên cia e au to no mia fe mi ni na, mas não é
uma jor na da sim ples e igua li tá ria. A dis pa ri da de en tre
os ga nhos é um exem plo dis so, as sim co mo a mo ti va ção
pa ra ini ci ar o pró prio ne gó cio – se gun do o Se brae, as
mu lhe res em pre en dem pe la ne ces si da de de ter ou tra
fon te de ren da ou pa ra ad qui rir in de pen dên cia. Sen do
as sim, o Dia do Em pre en de do ris mo Fe mi ni no foi es ta- 
be le ci do com a fun ção de re for çar es sa dis cus são e au- 
men tar o pro ta go nis mo fe mi ni no na bus ca por opor tu- 
ni da des. O Se nac no Ma ra nhão tem si do um for te ali a do
na tra je tó ria de vá ri as mu lhe res em pre en de do ras que
en xer ga ram nos cur sos de qua li fi ca ção a opor tu ni da de
pa ra di re ci o nar su as car rei ras e me lho rar su as vi das.

Es se foi o ca so da alu na egres sa do Se nac, Antô nia La- 
ris sa Si quei ra Cam pos, que após con cluir o cur so de Ma- 
qui a dor na ins ti tui ção, con se guiu re a li zar o so nho de
tra ba lhar na área e mon tar seu pró prio es tú dio. Atu al- 
men te, Antô nia con cor re ao tí tu lo de me lhor ma qui a do- 
ra da ci da de de Pas tos Bons, on de mo ra e tra ba lha. A
ma qui a do ra ain da acon se lha quem de se ja em pre en der
e ter su ces so em um ne gó cio, res sal tan do que “é pre ci so
ser hu mil de, re co nhe cer os er ros, e lem brar que es tá tu- 
do bem vo cê não sa ber de tu do, bas ta bai xar a guar da e
apren der com quem sa be”.

Pa ra a em pre en de do ra Ja que li ne de Fá ti ma Men don- 
ça, que re a li zou os cur sos de De sign de So bran ce lha e
Bá si co de De pi la ção, o Se nac foi um di vi sor de águas. “A
gen te nun ca sa be de tu do, pre ci sa mos sem pre es tu dar.
Mas in de pen den te da área e clas se so ci al o xe que-ma te
é o Se nac. In de pen den te do cur so ser pa go ou não, ele te
abre por tas, te dá a re de e en si na a pes car”, afir mou. A
de pi la do ra é um exem plo de for ça de von ta de e per sis- 
tên cia, pois mes mo en fren tan do di fi cul da des, con ti nua
se guin do seu so nho de em pre en der.

An na Be a triz Gon çal ves Sil va, egres sa do cur so de De- 
sign de So bran ce lhas com Hen na no Se nac, viu no em- 
pre en de do ris mo uma ma nei ra de mu dar de vi da e tra- 
ba lhar com o que gos ta. Ela acre di ta que a prin ci pal ma- 
nei ra de ob ter su ces so em um ne gó cio é “ter pro fis si o- 
na lis mo, en ten der mui to bem a téc ni ca da área que atua
e, prin ci pal men te, gos tar do que es tá fa zen do”.

As ex-alu nas Antô nia, Ja que li ne e An na Be a triz es tão
cons truin do sua jor na da no em pre en de do ris mo e en- 
fren tan do as di fi cul da des exis ten tes com co ra gem e
per se ve ran ça, bus can do ca da vez mais co nhe ci men to
pa ra ge rir seus ne gó ci os. O ob je ti vo do Se nac é ofe re cer
a qua li fi ca ção pro fis si o nal aces sí vel pa ra que elas e as
de mais mu lhe res ma ra nhen ses te nham a opor tu ni da de
de al can çar a igual da de de di rei tos e o su ces so na área
que es co lhe ram.
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Nas últimas semanas, o Braçada Olímpica trabalhou a responsabilidade ambiental
com as crianças, realizando atividades sobre a importância da preservação da natureza

Pro je to Bra ça da Olím pi ca

BRAÇADA OLÍMPICA

Esporte e educação
ambiental em projeto

A
lém do ca rá ter es por ti vo, com
a de mo cra ti za ção do aces so
das cri an ças à na ta ção, o Pro- 
je to Bra ça da Olím pi ca, ini ci a- 

ti va ide a li za da pe lo na da dor mul ti- 
cam peão ma ra nhen se Fre de ri co Cas- 
tro, tam bém pro mo ve a in clu são so ci- 
al e a for ma ção de va lo res de seus alu- 
nos em di ver sas ver ten tes. Nas úl ti- 
mas se ma nas, o Bra ça da Olím pi ca
tra ba lhou a ques tão da res pon sa bi li- 
da de am bi en tal com as cri an ças, re a- 
li zan do du as ati vi da des so bre a im- 
por tân cia da pre ser va ção da na tu re- 
za.

An tes de cair na pis ci na pa ra mais
um dia de di ver são com apren di za do
das téc ni cas de na ta ção, as cri an ças
do Pro je to Bra ça da Olím pi ca par ti ci- 
pa ram de um ale gre ba te-pa po com o
Ca pi tão Lim pe za, per so na gem cri a do
pe lo  Co mi tê  Ges tor  de  Lim pe za  Ur ba- 
na  pa ra cons ci en ti zar as pes so as so- 
bre a ne ces si da de de cui dar do meio
am bi en te. Du ran te o en con tro com a
ga ro ta da, ele fa lou so bre a im por tân- 
cia de jo gar o li xo no lo cal cor re to de
des car te e da lim pe za ur ba na pa ra a

saú de pú bli ca e am bi en tal, res sal tan- 
do que to dos po dem fa zer a sua par te
nes sa im por tan te mis são de pre ser va- 
ção.

Os alu nos do pro je to tam bém vi si- 
ta ram o Cen tro Am bi en tal da Ri bei ra,
que foi trans for ma do em uma área de
des car te ade qua do de re sí du os só li- 
dos e in cen ti vo à sus ten ta bi li da de.
“Es ta mos mui to fe li zes com o re sul ta- 
do des sas du as ati vi da des so bre meio
am bi en te. Os nos sos alu nos se di ver- 
ti ram e en ten de ram o nos so re ca do. É
mui to im por tan te que as cri an ças te- 
nham es sa cons ci ên cia so bre a pre- 
ser va ção do meio am bi en te. Es se é o
gran de ob je ti vo do Bra ça da Olím pi ca:
pro mo ver a prá ti ca do es por te ao
mes mo tem po em que se for mam
bons ci da dãos. Agra de ce mos ao go- 
ver no do Es ta do, ao Gru po Ma teus e
ao pre si den te  do  Co mi tê  Ges tor  de 
Lim pe za  Ur ba na ,  Jo ab son  Jú ni or , pe la 
par ce ria  com  o  Bra ça da Olím pi ca”,
afir mou Fre de ri co Cas tro, ide a li za dor
do pro je to.

Em sua se gun da tem po ra da, o Pro- 
je to Bra ça da Olím pi ca con ta com a
par ce ria da UEB Me ni no Je sus de Pra- 
ga e ofe re ce au las gra tui tas de na ta ção
no con tra tur no es co lar das cri an ças.
As au las são re a li za das às se gun das e
quar tas-fei ras, a par tir das 14h, na pis- 
ci na do Cen tro de Trei na men to do
Ma ra nhão Atlé ti co Clu be, no bair ro
Coha ser ma II, em São Luís.

An tes das pri mei ras au las do Pro je- 
to Bra ça da Olím pi ca, os 50 alu nos re- 
ce be ram kits es por ti vos pa ra os trei- 
nos se ma nais, com ma te ri ais de qua- 
li da de pa ra a prá ti ca da na ta ção, co- 
mo tou cas, ócu los com pro te ção UV,
mai ôs, cal ções e ca mi sas.

s nos sos alu nos se

di ver ti ram e en ten de ram

o nos so re ca do. É mui to

im por tan te que as

cri an ças te nham es sa

cons ci ên cia so bre a

pre ser va ção do meio

am bi en te. Es se é o

gran de ob je ti vo do

Bra ça da Olím pi ca:

pro mo ver a prá ti ca do

es por te ao mes mo tem po

em que se for mam bons

ci da dãos

NEGOCIAÇÃO

Aos 37 anos, Guerrero pode fechar com Boca Juniors

Sem clu be des de que res cin diu
com o In ter em ou tu bro, Pa o lo Guer- 
re ro po de jo gar no Bo ca Ju ni ors em
2022. O clu be ar gen ti no é um dos in- 
te res sa dos em con tar com o pe ru a no,
que se gue tra ta men to na Ale ma nha
pa ra se li vrar das do res no jo e lho di- 
rei to en quan to ana li sa su as op ções
pa ra a pró xi ma tem po ra da.

O gi gan te ar gen ti no ali men ta o so- 
nho de con tar com Guer re ro des de os
tem pos de Bei ra-Rio e tra ba lha pa ra
tê-lo em La Bom bo ne ra na pró xi ma
tem po ra da. Clu bes dos Es ta dos Uni- 
dos e Emi ra dos Ára bes apre sen ta ram
ofer tas pa ra o cen tro a van te.

En quan to ob ser va as op ções, o jo- 

ga dor de 37 anos cum pre o tra ta men- 
to na Ale ma nha jun to aos mé di cos do
Bayern de Mu ni que. O tra ba lho ocor- 
re pa ra Guer re ro es tar em con di ções
de re a li zar uma pré-tem po ra da no
iní cio de 2022 no no vo clu be.

Guer re ro não atua des de 7 de ou tu- 
bro, quan do a se le ção do Pe ru su pe- 
rou o Chi le por 2 a 0 pe las Eli mi na tó ri- 
as da Co pa do Mun do. Na oca sião, o
cen tro a van te apre sen tou do res no jo- 
e lho di rei to e pre ci sou ser subs ti tuí do
aos 15 mi nu tos do se gun do tem po por
Far fán.

Guer re ro re a li zou uma ci rur gia no
lo cal no ano pas sa do e, já em 2021,
pas sou por uma ar tros co pia, mas

con vi veu com do res du ran te to da a
tem po ra da e per deu es pa ço no elen co
co lo ra do.

No dia 26 de ou tu bro, o In ter ofi ci a- 
li zou a res ci são de con tra to com o jo- 
ga dor. Guer re ro ti nha mais dois me- 
ses de vín cu lo, mas não re no va ria.
Àque la al tu ra, o pe ru a no já es ta va no
Ve lho Con ti nen te pa ra o tra ta men to.

Pe lo clu be gaú cho, Guer re ro par ti- 
ci pou de 16 jo gos na tem po ra da, com
dois gols mar ca dos. Ele foi anun ci a do
pe lo In ter em agos to de 2018, mas só
es tre ou pe lo clu be em abril do ano se-
guin te por con ta de uma sus pen são
por do ping. Ao to do, fez 72 jo gos e
mar cou 32 gols.

CONTRA A ELITE

Fla x Verdão: tem
melhor aproveitamento

O FLAMENGO VENCEU OS DOIS CONFRONTOS EM 2021

Não va le a pe na ten tar pre ver o que acon te ce rá no dia
27, em Mon te vi déu. É um jo go só, po de ha ver de ci são
por pê nal tis, o equi lí brio se rá enor me. É pos sí vel en ten- 
der uma su pe ri o ri da de do re tros pec to ru bro-ne gro em
com pa ra ção com o do Pal mei ras nos jo gos mais di fí ceis
da tem po ra da. De dez jo gos dis pu ta dos con tra os seis
mais bem co lo ca dos do Bra si lei rão, o Fla men go ven ceu
se te ve zes e so mou 22 dos 30 pon tos dis pu ta dos.

Ga nhou uma vez do Atlé ti co-MG, du as ve zes do Pal- 
mei ras, do Co rinthi ans e do For ta le za, em pa tou uma e
per deu ou tra do Bra gan ti no. Con tra o Ga lo, tam bém so- 
freu um re vés, que cau sou a saí da de Ro gé rio Ce ni.

De oi to en con tros con tra a eli te da ta be la do Bra si lei- 
rão, os seis pri mei ros, o Pal mei ras per deu du as ve zes pa- 
ra o Fla men go e pa ra o Bra gan ti no, uma vez pa ra o Atlé- 
ti co-MG, pa ra o For ta le za e pa ra o Co rinthi ans, con tra
quem con quis tou seu úni co pon to de 24 em dis pu ta.

O de sem pe nho tam bém não foi bom nos clás si cos es- 
ta du ais pe lo Bra si lei rão. Ven ceu o San tos du as ve zes,
em pa tou uma e per deu ou tra tan to pa ra o São Pau lo
quan to con tra o Co rinthi ans. Po de-se di zer o mes mo do
Fla men go, nes te que si to: per deu du as ve zes pa ra o Flu- 
mi nen se.

A com pa ra ção dos jo gos es pe ci ais se le va em con ta
aqui ape nas por que o Pal mei ras pre ci sa rá de um ní vel
de con cen tra ção que de sa pa re ceu em seus com pro mis- 
sos mais di fí ceis e que pa re ce ter so bra do ao Fla men go
nos mo men tos de ci si vos. Não ga ran te na da. É ape nas
um pon to a se tra tar an tes da de ci são de Mon te vi déu.

AFC

Goleira é acusada de
ser do “sexo masculino”

UM OUTDOOR EM APOIO À KOUDAEI FOI COLOCADO EM TEERÃO

A As so ci a ção de Fu te bol da Jor dâ nia acu sou Zoh reh
Kou da ei, go lei ra do Irã, de “ser do se xo mas cu li no”, exi- 
gin do à Con fe de ra ção Asiá ti ca de Fu te bol (AFC) que
exa mes fos sem fei tos pa ra com pro var o se xo bi o ló gi co
da jo ga do ra. O pe di do foi re a li za do se ma nas após a par- 
ti da en tre as du as se le ções, re a li za da em se tem bro, pe la
Co pa da Ásia fe mi ni na. Na úl ti ma se ma na um out do or
em apoio à Kou da ei foi co lo ca do em Te e rão, ca pi tal do
Irã. “Sou uma mu lher. Eles es tão fa zen do bullying co mi- 
go”, Zoh reh Kou da ei, go lei ra do Irã.

No jo go em ques tão, a jo ga do ra de 32 anos foi um dos
des ta ques. A par ti da ter mi nou em pa ta da sem gols no
tem po re gu la men tar, mas o Irã ven ceu por 4 a 2 nos pê- 
nal tis, com Kou da ei de fen den do du as co bran ças.

O pre si den te da Fe de ra ção da Jor dâ nia, Ali Bem al-
Hus sein, pu bli cou uma car ta en vi a da à AFC, on de exi ge
a com pro va ção do se xo da jo ga do ra. Ele re for çou, ain da,
que o Irã “tem um lon go his tó ri co no que diz res pei to a
ques tões de gê ne ro e de do pa gem”.

Após as acu sa ções, a téc ni ca da se le ção ira ni a na saiu
em de fe sa de Kou da ei. Maryam Iran doust as acu sa ções
são ape nas “pre tex to pa ra não acei tar a der ro ta”.
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A exposição Cazumbá Mundi apresenta 15 telas inéditas assinadas por Betto
Pereira, retratando o personagem Cazumbá sob uma visão universal

MOSTRA CAZUMBÁ MUNDI

Betto Pereira celebra
40 anos de carreira

D
o ma ra nhão pa ra o mun do! 
Es sa é a pro pos ta da mos tra 
Ca zum bá Mun di, um pro je- 
to cul tu ral di fe ren ci a do, 

que ce le bra 40 anos de car rei ra do 
mul ti ta len to so ar tis ta plás ti co, can tor 
e com po si tor Bet to Pe rei ra; com re a li- 
za ção da Ba ro ne sa Pro du ções e Es pa- 
ço Bet to Pe rei ra.

Com a cu ra do ria de Car los Di mu ro 
(RJ), a ex po si ção Ca zum bá Mun di 
apre sen ta 15 te las iné di tas as si na das 
por Bet to Pe rei ra, re tra tan do o per so- 
na gem Ca zum bá; sob uma vi são uni- 
ver sal, e ho me na ge an do o “Boi de 
San ta Fé”, além de gran des ar tis tas 
na ci o nais e in ter na ci o nais, que in flu- 
en ci a ram a tra je tó ria do ar tis ta. Es se 
pro je to foi vi a bi li za do gra ças à Lei Es- 
ta du al de In cen ti vo à Cul tu ra, com 
pa tro cí nio do Gru po Po ti guar e do 
Go ver no do Es ta do do Ma ra nhão.

A aber tu ra pa ra con vi da dos acon- 
te ceu no sá ba do (20.11) às 20h no 
Con ven to das Mer cês, com um poc ket 
show com par ti ci pa ções es pe ci ais de 
Ze ca Ba lei ro, Zé Olhi nho, Cé sar Nas ci- 
men to, Ema nu el Je sus e Flá via Bit ten- 
court. O pú bli co po de rá acom pa nhou 
tu do em tem po re al, pe lo ca nal do 
YouTube “Bet to Pe rei ra Ofi ci al”.

A ex po si ção fi ca em car taz de 23 a 
28 de no vem bro de 2021, na ga le ria da 
Ca sa do Ma ra nhão na Praia Gran de. 
Com o cum pri men to de to dos os pro- 
to co los, o pú bli co po de rá con fe rir 
pre sen ci al men te a ex po si ção; que ga- 
nha rá pos te ri or men te cir cu la ção na- 
ci o nal e in ter na ci o nal.

Es se pro je to con tem pla ain da, uma 
ofi ci na do ar tis ta Bet to Pe rei ra na se de 
do Boi de San ta Fé, pa ra cri an ças e jo-

4 PER GUN TAS PA RA BET TO PE REI RA:

SÃO 40 ANOS DE TRAJETÓRIA NA ARTE DO DO  MULTI TALENTOSO ARTISTA

vens da co mu ni da de do Bair ro de Fá- 
ti ma. E con ta com apoio da Pre fei tu ra 
de São Luís, da Se cre ta ria de Tu ris mo 
de São Luís, Cer ve ja ria Do na e Ca cha- 
ça Ca po ti ra. A Pro du ção ge ral é da In- 
te rart Pro du ção Cri a ti va, de Ema nu el 
Je sus e El len So a res.

CO MO SUR GIU A IDEIA PA RA ES- 
SE PRO JE TO?

R: “A ideia pa ra a ex po si ção Ca zum- 
bá Mun di sur giu há cer ca de 3 anos, 
bem an tes da pan de mia. Eu já ve nho 
pin tan do Ca zum bás há al gum tem po 
e que ria ho me na ge ar os ar tis tas que 
fi ze ram par te da mi nha car rei ra mu si- 
cal des de mui to ce do; aque les que me 
in flu en ci a ram en quan to can tor, e me 
in flu en ci am até ho je. Mú si cas que 

mar ca ram a mi nha his tó ria, um ti po 
de playlist pes so al des de a mi nha 
ado les cên cia. E mais, que ria tam bém 
ho me na ge ar o Bum ba Meu Boi de 
San ta Fé que é be lís si mo e me re ce ser 
uni ver sa. Quan do fui mo rar no Rio de 
Ja nei ro há se te anos, já ti nha es sa 
ideia. En tão re sol vi jun tar tu do nes sa 
mos tra in te ra ti va que une fol clo re e 
mú si ca. Afi nal, não sei se eu sou um 
can tor que pin ta ou um pin tor que 
can ta. Uma coi sa es tá li gan do à ou tra.  
Eu sem pre pin to a mi nha al deia e as 
mi nhas lem bran ças nes ses 40 anos de 
car rei ra. Tu do is so es tá na mos tra Ca- 
zum bá Mun di, que co me ça por São 
Luís, gra ças ao pa tro cí nio do Gru po 
Po ti guar via Lei Es ta du al de In cen ti vo 
à Cul tu ra; mas que de pois vai ga nhar 
o mun do”.

“Ca zum bá Mun di le vará co res a cul tu ra po pu lar”

“CONSIDERO A CULTURA MARANHENSE UMA DAS MAIS RICA E BELAS DESSE PAÍS”,  DIZ  O ARTISTA BETTO PEREIRA

QUAL É A PRO POS TA DO CA ZUM- 
BÁ MUN DI?

R: “A pro pos ta do Ca zum bá Mun di
é le var as co res e a cul tu ra po pu lar,
atra vés das ar tes plás ti cas e da mú si- 
ca, pa ra o mun do. Eu acho que a cul- 
tu ra ma ra nhen se me re ce ser res pei ta- 
da e re co nhe ci da, ir além das fron tei- 
ras do Es trei to dos Mos qui tos. Eu pin- 
tei as ca re tas de Ca zum bás nos cor pos
de gran des ar tis tas que me ins pi ra- 
ram. Con si de ro a cul tu ra ma ra nhen se
uma das mais ri ca e be las des se país e
que es tá na ho ra de en ca rar mos es se
pro je to co mo uni ver sal, sair um pou- 
co do li mi te re gi o nal. A gen te sa be que
não é fá cil rom per es sa fron tei ra re gi- 
o nal pa ra ser re co nhe ci da na ci o nal- 
men te. En tão a mi nha in ten ção é,
atra vés das ar tes plás ti cas, le var a mú- 
si ca e a ba ti da do Boi de San ta Fé e as
ca re tas dos Ca zum bás pin ta das por
mim, pa ra o mun do. O re no ma do
Car los Di mu ro, cu ra dor do Mu seu Na- 
ci o nal de Be las Ar tes e um ca ra res pei- 
ta dís si mo no ce ná rio na ci o nal, es cri- 
tor, po e ta es tá co mi go, e ele es tá apai- 
xo na do por es se tra ba lho. A in ten ção

é re ve lar ao mun do tu do o que é pro- 
du zi do de cul tu ra po pu lar no Ma ra- 
nhão”.

QUAIS SÃO OS AR TIS TAS HO ME- 
NA GE A DOS NA MOS TRA?

R: “São 15 ar tis tas / te las en tre eles a
mi nha que ri da ma dri nha Al ci o ne,
uma re fe rên cia ma ra nhen se em ní vel
mun di al; o nos so João do Va le ma ra vi- 
lho so. Afi nal, quem não se es pe lhou
nas can ções des se pe drei ren se? Ze ca
Ba lei ro, que é de uma ge ra ção mais
no va e eu acom pa nhei de per to o iní- 
cio da car rei ra de le, meu par cei ro e
pa dri nho des se pro je to. Tom Jo bim,
Gil ber to Gil que é um ído lo pa ra mim
além de um ar tis ta com ple to, e que
par ti ci pou do meu show Te recô no RJ;
além de ar tis tas in ter na ci o nais que
em ba la ram a mi nha tra je tó ria mu si- 
cal co mo Bob Marley, El ton Jhon, Ma- 
do na e ou tros que que ro dei xar em
sus pen se pa ra que as pes so as pos sam
ir ver a ex po si ção na Ca sa do Ma ra- 
nhão de 23 a 28/11”.

QUEM É BET TO PE REI RA? VO CÊ
SE CON SI DE RA MAIS MÚ SI CO OU
MAIS AR TIS TA PLÁS TI CO?

R: “Eu já pin to há mui to tem po. Co-
me cei co mo de se nhis ta aos 15 anos,
mas en tão en ve re dei co mo mú si co, e
se gui em pa ra le lo co mo um au to di- 
da ta nas ar tes plás ti cas. Me de di quei
por mais de 40 anos à mú si ca, e ago ra
re to mei a pin tu ra de uma for ma bem
pro fis si o nal; até por que meu cu ra dor
Car los Di mu ro es te ve aqui há cer ca de
9 anos e se en can tou com meu tra ba-
lho e dis se que seu eu che gas se ao RJ
com es se ti po de pin tu ra, com es sa
ver da de que tra go nas te las, mi nha
mis tu ra de co res, e te mas da mi nha al- 
deia se ria um su ces so. En tão aos 57
anos de ci di me aven tu rar, e me mu dei
pa ra o Rio e gra ças a Deus te nho con- 
se gui do pe ne trar bem nes se mer ca do.
Me con si de ro am bos, mú si co e ar tis ta
plás ti co, na mes ma di men são. . Qual-
quer ex po si ção mi nha, eu tam bém
can to nas ga le ri as, e se tor na al go di fe-
ren te. Eu pas sei co mo mú si co can tan- 
do na noi te, apren di a ser um ar tis ta
mais com ple to no La bo rar te, e a mi- 
nha his tó ria de vi da foi no Ma ra nhão,
en tão le vo tu do is so na mi nha ar te on- 
de quer que eu vá” .

JORDHAM MO RA ES
Es pe ci al pa ra O Im par ci al

OPI NIÃO | CI NE MA

“Aler ta Ver me lho” é
o mais do mes mo
fa bri ca do pa ra fa zer
su ces so

“Já vi is so em al gum fil me an tes”. Es ta re a ção de ve ser
bem co mum ao se de pa rar com fil mes co mo “Aler ta Ver- 
me lho”, di ri gi do por Raw son Marshall Thur ber, que é a
mais no va su per pro du ção da Net flix. A si nop se é bem
sim ples: Um agen te do FBI (Dwayne John son) ca ça um
fa mo so la drão de ar te (Ryan Reynolds), mas eles aca- 
bam ten do que se unir pa ra su pe rar uma la dra de ar te
ain da mais pe ri go sa (Gal Ga dot).

Is to pos to, a tra ma do fil me pa re ce ter si do de fi ni da
por al go rit mo e reú ne vá ri os pa drões que fa zem su ces so
atu al men te. Além dis to, pa re ce ser uma obra nas ci da
dé ca das atrás, pois bus ca se man ter ape nas pe la fa ma e
ca ris ma dos seus as tros, o que por si só não é um re cur so
ne ga ti vo, mas nes te ca so a ten ta ti va fra cas sa di an te de
atu a ções en te di a das e pro to co la res.

O di re tor ado ta arqué ti pos bem cla ros pa ra os pro ta- 
go nis tas. Exis te o he rói sa bi chão que con tra ria os mé to- 
dos con ven ci o nais, mas sem pre se dá bem por que age
em prol de um fim no bre. Dwayne John son en car na no- 
va men te a sua per so na “The Rock”, mas des ta vez em
uma atu a ção bem en te di a da e sem ca ris ma. 

Além de le, te mos ain da uma es pé cie de an ti-he rói
que é fa la dor e cheio de gra ci nhas sar cás ti cas, mas no
fun do es tá ape nas bus can do apro va ção. Ryan Reynolds
é o alí vio cô mi co que de sar ma qual quer ten são na his tó- 
ria, em uma re lei tu ra bem ób via do seu pa pel de “De ad- 
po ol”. É um con tra pon to cla ro en tre o pro ta go nis ta for te
e sé rio e o seu par cei ro es per to e bo bo.

 Do ou tro la do, Gal Ga dot re pre sen ta a fem me fa ta le
com per so na li da de for te e dis si mu la da, um ti po de “Mu- 
lher-Ma ra vi lha” sem es crú pu los, que aca ba sen do ofus- 
ca da pa ra que os pro ta go nis tas mas cu li nos es ta be le çam
sua re la ção.

Já vi mos inú me ras tra mas so bre uma equi pe de de sa- 
jus ta dos que se unem por um pro pó si to em co mum,
mas que aca bam se gos tan do. Um ca sa men to por con- 
ve ni ên cia que cria la ços ver da dei ros.

Não é no vi da de que a Net flix ado ta um mo de lo de ne- 
gó cio que se man tém por hi pér bo les (es te fil me es tá
sen do ven di do co mo o mais ca ro da sua his tó ria), re fe- 
rên ci as es per ti nhas e ape lo à nos tal gia. Nes te ca so, a
obra emu la si tu a ções bem ca rac te rís ti cas de fran qui as
de fil mes co mo “On ze Ho mens e um Se gre do”, “Mis são:
Im pos sí vel”, “Ve lo zes e Fu ri o sos” e “In di a na Jo nes”. En- 
tre tan to, es ta re cei ta de su ces so não re sul ta em al go uni- 
for me ou com qual quer per so na li da de, co mo as obras
que “ho me na geia”.

O lon ga es tá re ple to de diá lo gos que mais pa re cem
de cla ra ções de in ten ção que uma con ver sa es pon tâ nea.
As fa las são bem sim pló ri as e ex pli cam exa ta men te o
que es tá sen do mos tra do em te la. Sem con tar que ape la
pa ra um sen ti men ta lis mo bem ba ra to em al gu mas si tu- 
a ções.

A en ce na ção do fil me es ta be le ce a li ga ção en tre ce nas
de for ma bem con ven ci o nal, al ter nan do en tre lo cais ao
re dor do mun do, mas sem qual quer apro fun da men to. É
per cep tí vel tam bém co mo a tra ma se trans for ma de
acor do com a fun ção dos acon te ci men tos de ter mi na da
pe lo ro tei ro. É co mo se os per so na gens fos sem pu lan do
de um fil me pa ra ou tro de acor do com a mis são que pre- 
ci sam re a li zar, sem qual quer ti po de li ga ção mai or.

Pa ra com ple tar, as ce nas de ação, aven tu ra e es pi o na- 
gem não apre sen tam no vi da des ou ape lo es té ti co. É tu- 
do mais do mes mo. O que in clui mui tas re fe rên ci as a
ou tros fil mes, pa ra de al gu ma for ma cri ar le gi ti mi da de
pe ran te o pú bli co que es tá ávi do pa ra con su mir cul tu ra
pop.

A tra ma se es ta be le ce em vá ri as ci da des pa ra dar uma
ideia de gran de es ca la, mas não exis te ex plo ra ção des ses
lo cais, ape nas ce nas fe cha das e com com pu ta ção grá fi- 
ca bem apa ren te. Al go bem de cep ci o nan te, vis to o al to
in ves ti men to do fil me. O mí ni mo que po de ria se es pe rar
era um apu ro mai or nas ce nas de ação, mas não é is so
que se vê em ce na.

Por fim, um fil me po de mui to bem ser cheio de mo- 
men tos já ex plo ra dos na his tó ria do ci ne ma e ain da as- 
sim ser bem di ver ti do. Não é es se o pro ble ma do fil me. A
ques tão é a fal ta de per so na li da de e uni da de na qui lo
que es tá sen do apre sen ta do. “Aler ta Ver me lho” é um fil- 
me pou co ins pi ra do e fa cil men te es que cí vel. Es tas ca- 
rac te rís ti cas não pa re cem com bi nar bem com um fil me
tão es pe ra do, por con ta de seu or ça men to his tó ri co, e
com pre ten sões de es ta be le cer uma no va fran quia de
su ces so.

São Luís, segunda-feira, 22 de novembro de 2021
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RELAÇÃO DAS CHAPAS INSCRITAS PARA ELEIÇÃO DO
SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DO MARANHÃO 

– SINFISIO-MA
CNPJ: 22.158.787/0001-57

Pelo presente EDITAL DE DIVULGAÇÃO, esta Junta Eleitoral divulga 
a chapa 01, como a única inscrita para concorrer na eleição para escolha 
da Diretoria Administrativa e Conselho Fiscal, a ser realizada no dia no dia 
26/11/2021 16:00 horas na primeira convocação e às 16:30 horas na segunda 
convocação, na sede do CREFITO16 – Conselho Regional de Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional do Maranhão, situado na R. das Andirobas, 040, Jar-
dim Renascença, São Luís - MA, 65075-380, conforme publicação no Diário 
Oficial do Estado, publicado em cinco de novembro de 2021, Caderno de 
Terceiros, edição 207, número de origem 11830, a chama se denominada 
como “Reconstrução na fisioterapia do Maranhão”, devidamente inscrita 
para concorrer, com apresentação de todos itens requeridos, formada por: 
PRESIDENTE: FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA PINTO, VICE-PRESIDEN-
TE: LIDIA MARIA LOPES DA SILVA, DIRETOR ADMINISTRATIVO: ALAN 
SERGIO COSTA DO NASCIMENTO, PRIMEIRO SECRETÁRIO: EUGENIA PI-
RES PEREIRA, SEGUNDO SECRETARIO: ANILDES SILVA BENA, PRIMEIRO 
TESOUREIRO: MAGNO REGIO DE MELO FERREIRA, SEGUNDO TESOU-
REIRO: HUGO ANUNCIATO BARROS DA SILVA, SUPLENTE 1: ANDERSON 
CARNIB ROCHA NEIVA, SUPLENTE 2: LUIZA MARIA MIRANDA MARTINS, 
SUPLENTE 3: SILAS CLESIO DOS SANTOS SILVA, 

SUPLENTE 4: HANNA SARAIVA SOUSA SANTOS, SUPLENTE 5: PAU-
LO ROGERIO LOBÃO DE ARAUJO COSTA, SUPLENTE 6: KRYSLANIA PAM-
MELLA CRUZ LEÃO, SUPLENTE 7: AUTHERINA KHRISTHINNE NEVES DA 
SILVA, PRIMEIRO CONSELHEIRO; DIEGO AROUCHE FONTOURA, SEGUN-
DO CONSELHEIRO: PRISCILLA ANNE DOS SANTOS RATES, TERCEIRO 
CONSELHEIRO: ANTONIO GABRIEL SANTOS REIS, SUPLENTE CONSE-
LHEIRO 1: DEBORA FEITOSA DE ASSUNÇÃO, SUPLENTE CONSELHEIRO 
2: DIEGO DE JESUS DOS REIS CUTRIM, SUPLENTE CONSELHEIRO 3: IESA 
BRIANNE MACHADO DUTRA DE OLIVEIRA. 

São Luís, MA 18 de novembro de 2021

LAISE ADRIANE DE MORAES LEITE BAZALA - Membro da Junta Governativa

NELMAR DE OLIVEIRA MENDES - Membro da Junta Governativa

JULIANA MARIA BARROS TORRES - Membro da Junta Governativa

Pedido de Licença para corte de árvore

Rayana Lima dos Santos Feques, CPF: 
047.699.083-18, torna público que REQUEREU 
da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Re-
cursos Renováveis – SEMA/MA, a Licença para 
o corte de árvore, localizada na rua 73, bairro 

Vinhais, São Luís – MA, conforme dados cons-
tantes no processo 66122/21


