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Nas franjas das eleições presidenciais do Bra-
sil em 2022, a disputa do Palácio dos Leões, 
sede do governo maranhense, tem seus in-
gredientes peculiares. Da esquerda à extre-
ma direita, passando pelo centro, as ramas 
da disputa estadual já busca sustentação na 
eleição presidencial.

Nas franjas de 2022 

oimparcial.com.br

Aprovado texto-base  da 
lei que cria Auxílio Brasil

ENEM: o que comer no segundo dia das provas?
PÁGINA  8

Moto fecha com 
a UFMA para 

preparação do time

PÁGINA10

PÁGINA 8

Atividade tem a participação de 
diversos órgãos que compõem a 
Rede de Atendimento à Mulher e 

estimula a mulher a sair do ciclo de 
violência. PÁGINA 8

VIOLÊNCIA  

É HOJE:  Quais os seus direitos durante a Black Friday?

Justiça desportiva  
julga recurso do

 time do Maranhão
Sessão está marcada para esta 

sexta-feira. Na pauta, o Manda-
do de Garantia com pedido de 
liminar, do MAC contra o vice 
de Competições da FMF.

PÁGINA 10

Preparação física de alta perfor-
mance. Este é o objetivo de um con-
vênio firmado entre o Moto Club, 
por meio de seu presidente, Yglésio 
Moyses, e o Departamento de Edu-
cação Física da UFMA.

Campanha
 reforça denúncia 

de agressão contra 
as mulheres

Lei do Deputado Duarte Jr garante direitos 
aos consumidores durante a Black Friday

De acordo com o deputado Duarte Jr, a iniciativa é uma ótima garantia 
para quem busca ir às compras durante Black Friday: “Essa lei veio pra 
garantir mais força para os consumidores e também para os órgãos de 

defesa e fiscalização dos direitos do cidadão. Isso porque ela exige que as 
empresas que fazem ofertas durante a Black Friday tenham que manter 

em seu registro os valores referentes aos preços dos produtos no período 
três meses anterior à promoção. PÁGINA  3

Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (25) o texto-base da Medida Provisória (MP) 1061/2021 que cria 
o Auxílio Brasil.  O programa, que substitui o Bolsa Família, muda alguns critérios para recebimento do benefício, 

com incentivos adicionais ligados ao esporte, desempenho no estudo e inserção produtiva. PÁGINA 2
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A MP também cria o programa Alimenta Brasil que ficará no lugar do Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA), que atende agricultores familiares.

Fra ci o na men to da ga ran tia

CÂMARA

Aprovado texto-base da
MP que cria Auxílio Brasil

A
Câ ma ra dos De pu ta dos apro- 
vou nes ta quin ta-fei ra (25) o
tex to-ba se da Me di da Pro vi- 
só ria (MP) 1061/2021 que cria

o Au xí lio Bra sil. 
O pro gra ma, que subs ti tui o Bol sa

Fa mí lia, mu da al guns cri té ri os pa ra
re ce bi men to do be ne fí cio, com in- 
cen ti vos adi ci o nais li ga dos ao es por- 
te, de sem pe nho no es tu do e in ser ção
pro du ti va.

A MP tam bém cria o pro gra ma Ali- 
men ta Bra sil que fi ca rá no lu gar do
Pro gra ma de Aqui si ção de Ali men tos
(PAA), que aten de agri cul to res fa mi li- 
a res. Os de pu ta dos vo tam ago ra des- 
ta ques aos tex to.

Par ti dos da opo si ção fir ma ram um
acor do pa ra vo tar fa vo ra vel men te ao
pa re cer do re la tor, Mar ce lo Aro (PP-
MG). Com is so, o tex to foi apro va do
por 344 vo tos fa vo rá veis e ne nhum
con trá rio.

O re la tó rio apre sen ta do trou xe
uma sé rie de mo di fi ca ções ao tex to
en ca mi nha do pe lo go ver no. En tre ou- 
tros pon tos, Aro in cluiu na MP va lo res
dos be ne fí ci os de fi ni dos por um de- 
cre to que re gu la men tou o pro gra ma.
Pa ra o Be ne fí cio Pri mei ra In fân cia o
va lor apre sen ta do foi de R$ 130 e pa ra
o Be ne fí cio Com po si ção Fa mi li ar o
va lor é de R$ 65.

O tex to al te ra do tam bém diz que
pas sa rão a ser ele gí veis pa ra o Au xí lio
Bra sil as fa mí li as em si tu a ção de po- 
bre za, cu ja ren da fa mi li ar per ca pi ta
men sal se si tue en tre R$ 105,01 e R$
210; e as fa mí li as em si tu a ção de ex- 
tre ma po bre za, com ren da fa mi li- 

ar per ca pi ta men sal igual ou in fe ri or
a R$ 105.

Os va lo res são di fe ren tes do pre vis- 
to no de cre to que re gu la men tou a MP,
que fi xou a ren da da ex tre ma po bre za
até R$ 100, e da po bre za en tre R$
100,01 e R$ 200. O efei to prá ti co da
mu dan ça é am pli ar o uni ver so de ele- 
gí veis.

Após pres são de par ti dos da opo si- 
ção, Aro tam bém re ti rou a par te que
per mi tia aos be ne fi ciá ri os do pro gra- 
ma so ci al con tra ta rem cré di to con sig- 
na do. A pro pos ta pre via que até 30%
da ren da fos sem com pro me ti dos.

Ao apre sen tar seu pa re cer, Aro dis- 
se que, ape sar dos es for ços dos go ver- 
no an te ri o res pa ra aten der as pes so as
em si tu a ção de vul ne ra bi li da de
econô mi ca, atu al men te exis tem 17
mi lhões de fa mí li as em si tu a ção de
po bre za e de ex tre ma po bre za no país.

“Atu al men te, te mos 17 mi lhões de
fa míli as em si tu ação de po bre za e de
ex tre ma po bre za. Va le sa li en tar que a
mai o ria se en con tra, in fe liz men te, em
si tu ação de ex tre ma po bre za, con- 
dição em que pre va le cem a in se gu- 
rança ali men tar se ve ra e a di fi cul da de
de aces so a di rei tos bási cos de ci da da- 
nia, co mo o di rei to ao tra ba lho dig- 
no”, dis se.

O no vo pro gra ma de trans fe rên cia
de ren da pre vê di ver sas par ce las:
uma, cha ma da de Be ne fí cio Pri mei ra
In fân cia que se rá pa ga quan do hou- 
ver cri an ças de até 3 anos; uma par ce- 
la, com po si ção fa mi li ar, pa ra ca da in- 
te gran te fa mi li ar ges tan te ou com ida- 
de de 3 a 21 anos; há ain da a pre vi são

de pa gar um com ple men to, cha ma do
de su pe ra ção da ex tre ma po bre za se a
ren da fa mi li ar men sal per ca pi ta, in- 
cluí dos os be ne fí ci os an te ri o res, não
for su fi ci en te pa ra su pe rar a li nha da
ex tre ma po bre za.

Há ain da um com ple men to de
tran si ção que se rá da do às fa mí li as
be ne fi ciá ri as do Pro gra ma Bol sa Fa- 
mí lia, que ti ve rem re du ção no va lor fi- 
nan cei ro to tal dos be ne fí ci os re ce bi- 
dos, em de cor rên cia do en qua dra- 
men to na no va es tru tu ra de pa ga-
men to do be ne fí cio.

Além des ses be ne fí ci os, o pro gra- 
ma tam bém ins ti tui os au xí li os Es por- 
te Es co lar; Bol sa de Ini ci a ção Ci en tí fi- 
ca Jú ni or; Cri an ça Ci da dã; In clu são
Pro du ti va Ru ral e In clu são Pro du ti va
Ur ba na, clas si fi ca dos co mo “in cen ti- 
vos ao es for ço in di vi du al e à eman ci- 
pa ção.

Se gun do o go ver no, o va lor mé dio
do be ne fí cio é de R$ 217,18, mas ha ve- 
rá uma com ple men ta ção pa ra que o
va lor atin ja o mí ni mo de R$ 400. Es se
com ple men ta ção, con tu do, por de ci- 
são do go ver no, se rá tem po rá ria e va- 
le rá até de zem bro do pró xi mo ano.

A vo ta ção foi an te ce di da por ne go- 
ci a ções no Ple ná rio em tor no do pro- 
je to de lei de con ver são, que con ta ram
com a par ti ci pa ção do mi nis tro da Ci- 
da da nia, João Ro ma, que é de pu ta do
fe de ral li cen ci a do.

“Fo ram me ses de tra ba lho pa ra um
tex to que avan ça mui to, re a jus tan do
pi sos de po bre za e ex tre ma po bre za e
es ti pu lan do me tas pa ra a re du ção dos
ín di ces de po bre za”, dis se Ro ma.

CONGRESSO

Governo envia projeto para facilitar acesso a crédito

PROJETO DE LEI PROPÕE  MUDANÇAS RELACIONADAS AO USO DE GARANTIAS PARA OBTENÇÃO DE CRÉDITO NO PAÍS

O GOVERNO FEDERAL LANÇA O NOVO MARCO DE GARANTIAS EM CERIMÔNIA NO PALÁCIO DO PLANALTO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE JAIR BOLSONARO.

O pre si den te Jair Bol so na ro as si- 
nou ho je (25) pro je to de lei (PL), a ser
en vi a do ao Con gres so, com mu dan- 
ças re la ci o na das ao uso de ga ran ti as
pa ra ob ten ção de cré di to no país.
Com a me di da, anun ci a da em ce- 
rimô nia no Pa lá cio do Pla nal to, se rá
pos sí vel, por exem plo, usar o mes mo
bem imó vel co mo ga ran tia em mais
de uma ope ra ção de cré di to.

Pa ra o se cre tá rio de Po lí ti ca Econô- 
mi ca do Mi nis té rio da Eco no mia,
Adol fo Sa ch si da, os tra ba lha do res e
em pre en de do res vol ta rão a ser os do- 
nos de su as fi nan ças e ga ran ti as.

“Se pen sar em em pre sa, quan tos
em pre sá ri os es tão pre ci san do de cré- 
di to e não con se guem pe gar cré di to
ba ra to por que não têm ga ran tia? O
no vo mer ca do de ga ran tia tor na o cré- 
di to mais ba ra to pa ra to dos os em pre- 
sá ri os bra si lei ros, prin ci pal men te pa- 
ra os pe que nos que são aque les que
não têm aces so ao ban co”, dis se.
“Com o apoio do Con gres so, va mos
apro var es se con jun to de me di das
que po de ser tra du zi do em mais cré- 
di to, ju ros mais ba ra tos, mais em pre- 
go e mais ren da pa ra a so ci e da de bra- 
si lei ra”, des ta cou.

O ob je ti vo do go ver no com o cha- 

ma do No vo Mar co de Ga ran ti as é tor- 
nar mais sim ples, efi ci en te e se gu ro o
uso das ga ran ti as de cré di to pa ra in- 
ves ti do res, além de re du zir cus to e ju- 
ros de fi nan ci a men tos e au men tar a
con cor rên cia no se tor. O pro je to cria o
ser vi ço de ges tão es pe ci a li za da de ga- 
ran ti as e tra ta do apri mo ra men to das
re gras de ga ran ti as, do res ga te an te ci- 
pa do de le tras fi nan cei ras, en tre ou- 
tras me di das.

De acor do com o Mi nis té rio da
Eco no mia, a ope ra ci o na li za ção do
ser vi ço fi ca rá a car go das Ins ti tui ções
Ges to ras de Ga ran ti as (IGGs) – pes soa
ju rí di ca de di rei to pri va do cu jo fun ci- 
o na men to se rá au to ri za do pe lo Ban- 
co Cen tral (BC) a par tir de cri té ri os
de fi ni dos pe lo Co mi tê Mo ne tá rio Na- 
ci o nal (CMN).

“Os to ma do res de em prés ti mos
pas sa rão a ter a pos si bi li da de de for- 
ne cer su as ga ran ti as a es sas ins ti tui- 
ções pa ra ava li a ção e ges tão. As IGGs
de fi ni rão, com ba se nas ga ran ti as, o li- 
mi te de ga ran tia que o mu tuá rio po- 
de rá ter aces so em di ver sas ins ti tui- 
ções do sis te ma fi nan cei ro”, ex pli cou
a pas ta, em co mu ni ca do.

Além dis so, à me di da que o cli en te
for hon ran do os seus pa ga men tos, se- 

rá aber to es pa ço pa ra no vas ope ra- 
ções até o li mi te es ta be le ci do, sem
bu ro cra cia adi ci o nal. “Com a IGG ge- 
ren ci an do a ga ran tia, os ban cos fi cam
li be ra dos pa ra se con cen trar ape nas
em sua ati vi da de ban cá ria de em prés-
ti mo”, des ta cou.

Se gun do a pas ta, se rá ve da do às
IGGs, no âm bi to do con tra to de ges-
tão de ga ran ti as, a re a li za ção de qual- 
quer ati vi da de tí pi ca de ins ti tui ção fi-
nan cei ra, in clu si ve ope ra ções de cré-
di to, mas elas se rão as res pon sá veis
por exe cu tar a dí vi da em ca so de ina- 
dim plên cia do to ma dor do em prés ti- 
mo. “O in tui to é pre ver a se pa ra ção da
en ti da de que re ce be a ga ran tia, nes te
ca so a IGG, da en ti da de que con ce de
o cré di to, pa ra se evi tar con fli to de in- 
te res se”, ex pli cou o mi nis té rio.

Pa ra o pre si den te do BC, Ro ber to
Cam pos Ne to, a ins ti tui ção da ex ten-
são da ali e na ção fi du ciá ria e da hi po- 
te ca, de uti li za ção do mes mo imó vel
em mais de uma ope ra ção, se tra duz
em pra zos mais lon gos, ta xas mais
bai xas quan do com pa ra do a cré di to
sem ga ran ti as e me lho ra do per fil da
dí vi da do usuá rio.

SENADO

Aprovada lei que cria piso
salarial de enfermagem

O PISO, A NÍVEL NACIONAL, FOI APROVADO NESTA QUARTA

O Se na do Fe de ral apro vou, nes ta quar ta-fei ra
(24/11), o Pro je to de Lei (PL) que ins ti tui o pi so sa la ri al
de en fer ma gem do Bra sil, tan to do téc ni co quan to do
au xi li ar, além das par tei ras. O va lor mí ni mo ini ci al de
sa lá rio pa ra en fer mei ros, ca so o tex to se ja san ci o na do, é
de R$ 4.750. A pro pos ta se rá apre ci a da pe la Câ ma ra dos
De pu ta dos.

Atu al men te, não há um pi so sa la ri al pa ra a ca te go ria
de en fer ma gem. Mas o tex to, que é de au to ria do se na- 
dor Fa bi a no Con ta ra to (Re de-ES) e que foi apro va do pe- 
la re la to ra Ze nai de Maia (PROS-RN), pre vê que a ca te go- 
ria re ce ba o va lor mí ni mo, se ja pa ra aque les con tra ta dos
via Con so li da ção das Leis do Tra ba lho (CLT) quan to pa- 
ra ser vi do res pú bli cos, se jam eles lo ta dos na União, es- 
ta dos ou mu ni cí pi os.

Ca so o tex to se ja san ci o na do, além do pi so de R$
4.750 pa ra en fer mei ros, o pro je to pre vê que téc ni cos de
en fer ma gem re ce bam, no mí ni mo, 70% da quan tia ci ta- 
da, en quan to au xi li a res de en fer ma gem e par tei ras de- 
vem re ce ber 50% do pi so na ci o nal, se gun do o do cu- 
men to. Os va lo res se rão cor ri gi dos anu al men te com ba- 
se no Ín di ce Na ci o nal de Pre ços ao Con su mi dor (INPC).

A pro pos ta ini ci al era de que o pi so fi cas se em R$
7.315, en quan to uma ou tra emen da su ge ria a quan tia de
R$ 3.500. Ze nai de Maia, no en tan to, op tou pe la pro pos- 
ta da se na do ra Eli zi a ne Ga ma (Ci da da nia-MA), que es- 
ta be le ce R$ 4.750 ini ci ais, con si de ran do o va lor “bem ra- 
zoá vel”.

Após a apro va ção, o pre si den te do Se na do, Ro dri go
Pa che co (PSD-MG), se ma ni fes tou nas re des so ci ais.
“Um dia his tó ri co pa ra a en fer ma gem bra si lei ra”, des ta- 
can do a atu a ção dos pro fis si o nais que es tão na li nha de
fren te no com ba te à co vid-19.

NOVO INDICADOR

Atividade econômica
cresceu 2% em outubro

MINISTÉRIO  IRÁ DIVULGAR A ESTIMATIVA TODOS OS MESES

A ati vi da de econô mi ca cres ceu 2% em ou tu bro na
com pa ra ção com o mes mo mês do ano pas sa do. A es ti- 
ma ti va cons ta do In di ca dor de Ati vi da de Econô mi ca
(IAE), lan ça do ho je (25) pe la Se cre ta ria de Po lí ti ca
Econô mi ca do Mi nis té rio da Eco no mia.

A ex pan são foi pu xa da pe los ser vi ços de in for ma ção,
cu ja ati vi da de cres ceu 8,4% em re la ção a ou tu bro do
ano pas sa do. Em se gui da, vi e ram os trans por tes, com
ex pan são de 7,2%, e a ca te go ria ou tros ser vi ços, com al- 
ta de 6,5%. Em con tra par ti da, a in dús tria de trans for ma- 
ção re gis trou con tra ção de 4,9%, e o co mér cio en co lheu
3,3% na mes ma com pa ra ção.

Com a pre vi são de ser di vul ga do to dos os me ses, o
IAE com pa ra al guns da dos econô mi cos di vul ga dos di a- 
ri a men te pa ra tra çar uma es ti ma ti va de quan to a ati vi- 
da de cres ceu ou con traiu em cin co se to res da eco no mia
em re la ção ao mes mo mês do ano an te ri or. En tre os da- 
dos usa dos no in di ca dor, es tão os va lo res de no tas fis- 
cais da Re cei ta Fe de ral e das Re cei tas Es ta du ais, a va ri a- 
ção do con su mo de ener gia elé tri ca e es ta tís ti cas de mo- 
bi li da de no trân si to ur ba no, em es tra das e ae ro por tos.

De acor do com o Mi nis té rio da Eco no mia, o in di ca- 
dor pre ten de an te ci par, de um a dois me ses, a di vul ga- 
ção de in di ca do res re la ci o na dos ao de sem pe nho da
eco no mia. Até ago ra, o in di ca dor mais con fiá vel pa ra
tra çar pre vi sões pa ra o Pro du to In ter no Bru to (PIB, so- 
ma dos bens e dos ser vi ços pro du zi dos) se ba se a va em
pes qui sas men sais do Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra fia e
Es ta tís ti ca (IB GE) e só for ne cia da dos com três me ses de
de fa sa gem.

Se gun do a SPE, o in di ca dor pre ten de for ne cer um
termô me tro pa ra o PIB, mas sem tra çar pre vi sões pa ra o
com por ta men to da eco no mia. A ideia é ape nas mos trar
se a ati vi da de econô mi ca es tá cres cen do ou en co lhen do
pa ra ba se ar a to ma da de de ci sões pe lo Mi nis té rio da
Eco no mia.

São Luís, sexta-feira, 26 de novembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Caso o consumidor seja obrigado a pagar os custos do procedimento, a operadora
deverá reembolsá-lo integralmente no prazo de até 30 dias 

DIREITO DO CONSUMIDOR

Reembolso de despesas
de planos de saúde

Jus ti fi ca ti va

A
As sem bleia Le gis la ti va do 
Ma ra nhão apro vou, em ses- 
são ex tra or di ná ria nes ta 
quar ta-fei ra (24), em re gi me 

de ur gên cia, o Pro je to de Lei 
102/2021, de au to ria do de pu ta do Du- 
ar te Jú ni or (PC doB), que obri ga pla- 
nos de saú de a re em bol sa rem in te- 
gral men te as des pe sas mé di co-hos pi- 
ta la res efe tu a das pe lo con su mi dor 
com tra ta men to ou aten di men to fo ra 
da re de cre den ci a da em hi pó te ses ex- 
cep ci o nais, co mo ine xis tên cia ou in- 
su fi ci ên cia de es ta be le ci men to ou 
pro fis si o nal cre den ci a do no lo cal e 
ur gên cia ou emer gên cia do pro ce di- 
men to. O PL foi en ca mi nha do à san- 
ção do go ver na dor Flá vio Di no.

De acor do com o pro je to, o não 
cum pri men to da nor ma su jei ta rá o 
in fra tor à mul ta equi va len te a du as 
ve zes o va lor do pro ce di men to não 
co ber to. Nos ca sos on de o pro ce di- 
men to foi re cu sa do pe lo pla no, mas o 
con su mi dor não efe tu ou o pa ga men- 
to, ca be rá o ime di a to aten di men to, 
cu mu la do de per das e da nos a se rem 
ar bi tra dos, le van do-se em con si de ra- 
ção o ca rá ter pu ni ti vo, co er ci ti vo e pe- 
da gó gi co.

Ca so o con su mi dor se ja obri ga do a 
pa gar os cus tos do pro ce di men to, a 
ope ra do ra de ve rá re em bol sá-lo in te- 
gral men te no pra zo de até 30 di as, 
con ta dos da da ta da so li ci ta ção de re- 
em bol so, in clu si ve as des pe sas com 
trans por te.

Em sua jus ti fi ca ti va, o de pu ta do faz 
re fe rên cia à Cons ti tui ção Fe de ral, 
lem bran do que a saú de é di rei to de

O DEPUTADO FAZ REFERÊNCIA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL

to dos e de ver do Es ta do. E que, por  is- 
so, com o ob je ti vo de per mi tir o aces- 
so in te gral e gra tui to de to dos os bra- 
si lei ros aos ser vi ços e às ações de saú- 
de, foi cri a do o Sis te ma Úni co de Saú- 
de (SUS). Du ar te des ta ca que, pe las 
di fi cul da des en con tra das na re de pú- 
bli ca, mui tos ci da dãos pas sa ram a 
pro cu rar aten di men to em gru pos de 
me di ci na pri va da, co mo os pla nos de 
saú de.

“Di ver sas em pre sas se gui ram o 
mes mo ca mi nho, re cor ren do, tam- 

bém, à ini ci a ti va pri va da pa ra ofe re- 
cer a seus fun ci o ná ri os me lhor as sis- 
tên cia mé di ca, clí ni ca e hos pi ta lar. Vi- 
san do equi li brar a re la ção con tra tu al 
fir ma da en tre for ne ce do res e con su-
mi do res, on de es tes se en con tram 
vul ne rá veis em re la ção àque les, foi 
ins ti tuí da a Lei 8.078/90, po pu lar- 
men te co nhe ci da co mo Có di go de 
De fe sa do Con su mi dor, que re ti rou 
seu fun da men to de va li da de da Cons- 
ti tui ção Fe de ral de 1988”, con clui o 
de pu ta do.

BLACK FRIDAY

Lei de Duarte Jr garante direitos aos consumidores

PROMOÇÃO NA BLACK FRIDAY TEM  QUE MANTER  O  REGISTRO DOS VALORES REFERENTES AOS PREÇOS NO PERÍODO TRÊS MESES

A Lei 11.142/19, de au to ria do de- 
pu ta do Du ar te Jr, dis põe so bre a con- 
du ta dos es ta be le ci men tos que ado- 
tam em su as tran sa ções a prá ti ca da
Black Friday, es ta be le cen do bo as prá- 
ti cas de res pei to aos di rei tos dos con- 
su mi do res e tam bém às lo jas par cei- 
ras ou con cor ren tes que atu am de for- 
ma le gí ti ma.

Um dos pon tos re le van tes é que lei
es ta be le ce re gras cla ras pa ra que os
es ta be le ci men tos dis po ni bi li zem aos
con su mi do res in for ma ções cla ras e
inequí vo cas so bre os pro du tos e ser vi- 

ços ofe re ci dos du ran te o pe río do pro- 
mo ci o nal.

De acor do com o de pu ta do Du ar te
Jr, a ini ci a ti va é uma óti ma ga ran tia
pa ra quem bus ca ir às com pras du- 
ran te Black Friday: “Es sa lei veio pra
ga ran tir mais for ça pa ra os con su mi- 
do res e tam bém pa ra os ór gãos de de- 
fe sa e fis ca li za ção dos di rei tos do ci- 
da dão. Is so por que ela exi ge que as
em pre sas que fa zem ofer tas du ran te a
Black Friday te nham que man ter em
seu re gis tro os va lo res re fe ren tes aos
pre ços dos pro du tos no pe río do três

me ses an te ri or à pro mo ção.
Ao bus car uma lo ja o con su mi dor

de ve bus car as in for ma ções re fe ren- 
tes aos pre ços co bra dos an te ri or men- 
te que de vem ser apre sen ta dos por
meio de no ta fis cal, o que per mi te fa- 
zer uma com pa ra ção so bre as ofer tas.

Ca so a em pre sa não cum pra a lei, o
con su mi dor po de for ma li zar uma de-
nún cia jun to aos ór gãos de fis ca li za-
ção. E a em pre sa es ta rá su jei ta a pa gar
mul ta e até se ções co mo a sus pen são
da ati vi da de.

1

2

3

En cren ca (1)

En cren ca (2)

Fe de ra ção

“Em hi pó te se al gu ma”

Ex pec ta ti va

Fe de ra ção par ti dá ria

Nas fran jas de 2022
Nas fran jas das elei ções pre si den ci ais do Bra sil em 2022, a dis- 

pu ta do Pa lá cio dos Leões, se de do go ver no ma ra nhen se, tem seus
in gre di en tes pe cu li a res. Da es quer da à ex tre ma di rei ta, pas san do
pe lo cen tro, as ra mas da dis pu ta es ta du al já bus ca sus ten ta ção na
elei ção pre si den ci al. Atu al men te, o se na dor We ver ton Ro cha
(PDT) gru dou sua ima gem à do ex-pre si den te Luiz Iná cio Lu la da
Sil va, que li de ra em to das as pes qui sas da dis pu ta pre si den ci al,
com dis tân cia ra zoá vel do se gun do co lo ca do, Jair Bol so na ro. O lí- 
der do PDT no Se na do dei xou de la do até a pré-can di da tu ra do ex-
mi nis tro Ci ro Go mes, de seu par ti do.

O vi ce-go ver na dor Car los Bran dão, pre si den te re gi o nal do
PSDB man tém-se co mo ob ser va dor cons tran gi do da con fu são in- 
ter na na le gen da en tre os pos tu lan tes à Pre si dên cia da Re pú bli ca,
João Do ria (go ver na dor de São Pau lo), Edu ar do Lei te (go ver na dor
do Rio Gran de do Sul) e Arthur Vir gí lio (ex-pre fei to de Ma naus).
Os três es tão em ba ra lha dos na en cren ca das pré vi as pa ra es co lha
do can di da to. Bran dão, por tan to, vai as su mir o go ver no em abril,
quan do o PSDB já te rá in di ca do o no me pa ra dis pu tar o Pa lá cio do
Pla nal to.

En quan to es sa so lu ção tu ca no não sai, Bran dão se ar ti cu la
com a par te do PT ma ra nhen se que não quer sa ber de apoi ar We- 
ver ton Ro cha. No pró xi mo dia 29, o go ver na dor Flá vio Di no (PSB)
vai reu nir os lí de res dos par ti dos que apoi a ram sua re e lei ção em
2018 pa ra apon tar o no me que es pe ra ele ger em ou tu bro. Se o blo- 
co di nis ta sair ra cha do, a elei ção de 2022 vai ser um sal ve-se quem
pu der. Ho je to dos os in te res sa dos na elei ção, nem de lon ge fa lam
em di rei ta, ex tre ma di re ta, cen tro ou es quer da au tên ti ca. Es tá tu- 
do mis tu ra do. Os pré-can di da tos sa bem que o vo to ide o ló gi co
nun ca ele geu go ver na dor no Ma ra nhão, nem pre si den te.

Jair Bol so na ro vai se fi li ar no PL nes te dia 30. É o mes mo par ti- 
do que, iro ni ca men te, ce deu o em pre sá rio Jo sé Alen car pa ra vi ce
de Lu la em su as du as elei ções pre si den ci ais. Es te ano, o PL des- 
cam bou pa ra a di rei ta ra di cal, com o aco lhi men to de Jair Bol so na- 
ro. No Ma ra nhão, a le gen da é con tro la da pe lo de pu ta do fe de ral
Jo si mar do Ma ra nhão zi nho, mais bem vo ta do em 2018, e que já se
lan çou à su ces são es ta du al. Por tan to, as du as elei ções ma jo ri tá ri- 
as do pró xi mo ano não pro me tem ser di vi sor de água no que si to
ide o lo gia. É o ve lho es ti lo jun tos e mis tu ra dos.

Por is so o se na dor Ro ber to Ro cha, mai or ami go e ali nha do de
Bol so na ro no Ma ra nhão, não sa be qual a par te que lhe ca be rá no
la ti fún dio bol so na ris ta, pois tam bém tem um ve lho pro je to de
um dia sen tar na ca dei ra usa da por seu pai, Luiz Ro cha no Pa lá cio
dos Leões em 1983. Se acom pa nhar o ami go no PL, te rá lo go ali na
fren te um acer to de con tas com Jo si mar. Jun tos, na mes ma cha pa
ma jo ri tá ria, é car ga pe sa da pa ra a ex tre ma.

O PT do Ma ra nhão es tá na se guin te si tu a ção dú bia: o di re tó rio
re gi o nal apoia a can di da tu ra do go ver na dor Car los Bran dão
(PSDB); e o mu ni ci pal de São Luís es tá fe cha do com o se na dor We- 
ver ton Ro cha (PDT), tam bém pré-can di da to ao go ver no.

Ocor re que, quem de ci de as ali an ças so bre a elei ção ma jo ri tá- 
ria em to do o país é a co mis são exe cu ti va na ci o nal do PT. Nas ali- 
an ças de de pu ta do es ta du al ou fe de ral não ha ve rá vo to pro por ci- 
o nal. Por tan to, tu do não pas sa de en saio qua dra do.

Sem co li ga ções de par ti dos em 2022 pa ra de pu ta do, a Lei
14.208 per mi te que par ti dos po lí ti cos cri em fe de ra ções par ti dá ri- 
as – um no vo dis po si ti vo le gal que per mi te que as le gen das se
unam e atu em co mo se fos sem uma úni ca agre mi a ção par ti dá ria.

 

Do pre si den te do Se na do Ro dri go Pa che co, des car tan do a hi pó- 
te se da ser apro va da a PEC que tra mi ta no Con gres so, re vo gan do a
“PEC da Ben ga la”, que ele vou a apo sen ta do ria no ser vi ço pú bli co
de 70 pa ra 75 anos.

 
Há 125 anos a co mu ni da de de Ca nu do, gui a da pe lo be a- 

to Antô nio Con se lhei ro es can ca rou pa ra o mun do a
tra gé dia so ci al em ple no ser tão da Bahia. Nos con fron- 

tos com o Exér ci to do ama nhe cer da Re pú bli ca, apro xi- 
ma da men te 25 mil ca bo clos fo ram exe cu ta dos.

 
O con fli to aca bou com o in cên dio do vi la re jo Ca nu dos,

se gui do do mas sa cre. Foi uma cha co a lha da na Re pú- 
bli ca ain da im ber be. Em 24 de no vem bro de 1896

ocor reu o pri mei ro em ba te ar ma do e a co mu ni da de
gui a da pe lo lí der mes si â ni co Antô nio Vi cen te Men des Ma- 

ci el – o Antô nio Con se lhei ro.
 

Na pró xi ma se ma na, Flá vio Di no vai en vi ar à As sem- 
bleia Le gis la ti va pro je to de lei com me di das re la ti vas a
dí vi das tri bu tá ri as, com be ne fí ci os e par ce la men tos.

Du as des sas leis fo ram edi ta das com boa re cep ti vi da de
no pe río do da pan de mia.

A mí dia ma ra nhen se es can ca ra far ta es pe cu la ção so bre o que
vai ocor rer na reu nião de Flá vio Di no com as li de ran ças da ba se
ali a da pa ra a es co lha do seu pre fe ri do ao go ver no. Mas Di no, por
sua vez, nem de lon ge to ca no as sun to em su as re des.

A prin ci pal di fe ren ça em re la ção às co li ga ções é que, sob a fe- 
de ra ção, os par ti dos de ve rão atu ar jun tos, tan to na elei ção quan to
na le gis la tu ra, per ma ne cen do fi li a dos à fe de ra ção por pe lo me nos
qua tro anos. A mu dan ça be ne fi cia os par ti dos pe que nos.

São Luís, sexta-feira, 26 de novembro de 2021
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PROF. NO NA TO CHO CO LA TE
So ció lo go – Mes tre em Edu ca ção e Pro -
fes sor.

EU GES LI MA
His to ri a dor e Pre si den te do IHGM

Manda quem pode, obedece quem tem Justiça!

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

Na prá ti ca o cam po po li ti co que di- 
ri ge  07 mi lhões de ma ra nhen ses, tem
02 pos tu lan tes a ca dei ra no Pa lá cio
dos Leões; Car los Bran dão- PSDB ( vi- 
ce-go ver na dor de 02 man da tos ) e We- 
ver ton Ro cha-PDT ( se na dor elei to
an tes de com ple tar 40 anos de ida de).
Os ou tros dois pré-can di da tos: Fe li pe
Ca ma rão-PT ( Se cre tá rio es ta du al de
Edu ca ção) e Sim plí cio Araú jo-SD ( Se- 

cre tá rio es ta du al de In dús tria e Co- 
mér cio) , ca da um ao seu es ti lo, ali- 
men tam seus cor re li gi o ná ri os e ani- 
mam  su as res pec ti vas mi li tân ci as.
Por ób vio que são le gí ti mos seus plei- 
tos, en tre tan to, am bos são com po- 
nen tes do go ver no de TO DOS NÓS,
en tão,  ja mais con tra ri a ri am o lí der ,
em qual quer to ma da de de ci são que
os co lo quem pa ra dis pu tar uma va ga
a Câ ma ra Fe de ral ou mes mo em al- 
gum es pa ço na cha pa ma jo ri tá ria.
Acho que Di no vai es co lher Bran dão.
Por uma ra zão sim ples; o cri té rio LE- 
AL DA DE.

 Não es que ça mos o cons tran gi- 
men to que o se na dor We ver ton fez o
go ver na dor pas sar nas elei ções de
2020 (prin ci pal men te em São Luis ,
ca pi tal) ele li de rou um blo co com a
di rei ta   que é ali a da do blo co go ver- 
nan te ( ne ces sá rio , se não não ven ce- 
ria a elei ção dos SARNEY’s!) ; o DEM
do Dep. Fed. Jus ce li no Fi lho e Dep.Est.
Ne to Evan ge lis ta ( ex- Sec. De As sis- 
tên cia So ci al) ., PTB do Dep. Fed. Pe- 
dro Lu cas Fer nan des ( atu al men te
PSL), Par te do PC do B Dep. Othe li no
Ne to, (pre si den te da As sem bleia Le- 
gis la ti va , ex-ali a do do ex-Dep. Sarney
Fi lho e do fa le ci do ex-pre fei to Cas te- 
lo), PDT Ver. Os mar Fi lho, pre si den te
da Câ ma ra Mu ni ci pal de São Luis  e os
ir mãos Cu trim ( Dep. Fed. Gil e es ta- 
du al Glau bert).  DE SER TA RAM, lem- 
bram?Ade mais, Bran dão faz par te do
nú cleo po li ti co pe lo qual Di no en trou

na po lí ti ca : pro e mi nên cia do ex- go- 
ver na dor Zé Rei nal do Ta va res, ex-Pre- 
fei to Cle o mar Te ma ( que viu ser sa cri- 
fi ca do sua he ge mo nia na FA MEM –
Fe de ra ção dos Mu ni cí pi os do Ma ra- 
nhão. Pa ra aten der ao gru po do sen.
We ver ton ele gen do nu ma am pla ar ti- 
cu la ção o pre fei to Er lâ nio Xa vi er da
pe que na Iga ra pé Gran de) e o fa le ci do
ex- De pu ta do Hum ber to Cou ti nho. O
pró prio Bran dão “abriu” su as “ba ses”
pa ra elei ção do en tão neó fi to Jo vem
de pu ta do fe de ral Flá vio Di no. Além
do quê, por for ça da le gis la ção elei to- 
ral, Bran dão as su mi rá efe ti va men te o
go ver no, pois Di no de ve re nun ci ar em
Abril pa ra con cor rer ao car go de Se na- 
dor da Re pú bli ca.

Con si de ran do que tem va ga pa ra to- 
dos e em mais de um de se nho da con-
jun tu ra. Se não ve ja mos : Bran dão (
tan to no PSDB quan to no PSB) com
Fe li pe Ca ma rão PT na vi ce.  Othe li no
Ne to PC do B  ou Már cio Ho nais ser
PDT na vi ce , le va ria Fe li pe PT  pa ra a
pri mei ra su plên cia de se na dor e Sim-
pli cio do So li da ri e da de na se gun da
su plên cia. 

Os par ti dos pre ser va ri am su as ban- 
ca das es ta du ais e fe de rais. De ou tra
for ma, abri rá mar gem pa ra a opo si- 
ção se ar ti cu lar e dis pu tar com chan-
ces re ais de em ba ra lhar o jo go. Os DE-
SER TO RES  es tão dis pos tos a EMEN- 
DAR es se pre ço? Man da quem po de,
obe de ce quem tem Jus ti ça!

380 anos da invasão holandesa no Maranhão 

Es se é um dos ca pí tu los mais im- 
por tan tes da nos sa his tó ria co lo ni al.
Há cer ca de 380 anos, no dia 25 de no- 
vem bro de 1641, uma po de ro sa es- 
qua dra ho lan de sa, for ma da por de ze- 
no ve na vi os, dois mil sol da dos, in va- 
di ram a Ilha de São Luís. Es sa ocu pa- 
ção se deu no con tex to da ocu pa ção
ho lan de sa no Nor des te bra si lei ro.
Num pri mei ro mo men to na Bahia
(1624-1625), de pois, em Per nam bu co
(1630-1654) e fi nal men te no Ma ra- 
nhão (1641-1644).

É fa mo so o cli chê his tó ri co da co lo- 
ni za ção lu do vi cen se: “fun da da por
fran ce ses (há con tro vér si as), co lo ni- 
za da por por tu gue ses e in va di da por
ho lan de ses”, en tão, apro vei tan do o
en se jo dos três sé cu los e oi ten ta anos
des sa in va são, va mos co nhe cer um
pou co des sa his tó ria.

Os ho lan de ses, ins ta la dos em Per- 
nam bu co já al gum tem po, no seu pro- 
je to de ocu pa ção e am pli a ção dos
seus do mí ni os no Nor des te, re sol ve- 
ram tam bém ocu par o es ta do do Ma- 
ra nhão, vi san do sua pro du ção açu ca- 
rei ra, além de uma por ta de en tra da
pa ra a re gião amazô ni ca. Co mo dis se
Jo sué Mon tel lo em Os Ho lan de ses no
Ma ra nhão (1946): “[…] es sas cau sas
em na da fo ram a fi na li da de al truís ti ca
de plan tar a ci vi li za ção nes te pe da ço
do mun do. Foi na re a li da de um pe sa- 
do fa tor econô mi co que ar mou as
naus fla men gas.”

No dia 25 de no vem bro, a po de ro sa

es qua dra co man da pe lo Vi ce-Al mi- 
ran te João Cor ne les Li chthardt, sur ge
na baía de São Mar cos, pa ra fu gir do
al can ce da ar ti lha ria do for te São Fe li- 
pe, en tra na em bo ca du ra do rio Ba- 
can ga e de sem bar ca na praia do Des- 
ter ro com cer ca de mil sol da dos e so- 
bem até o al ti pla no on de es ta va lo ca- 
li za da a er mi da Nos sa Se nho ra do
Des ter ro que é sa que a da pe los in va- 
so res. Em se gui da, ca sas dos mo ra do- 
res são in va di das e rou ba das em vá ri- 
as oca siões. O sa que, a pi lha gem e a
pro fa na ção de tem plos, foi uma mar- 
ca des ses pri mei ros di as de in va são
fla men ga. Mui tos mo ra do res fo gem
pa ra as ma tas da ilha e até pa ra o Con- 
ti nen te.

Após es sas pri mei ras hos ti li da des,
as tro pas do Co ro nel Koin An der son,
fi nal men te, mar cham pa ra a for ta le za
por tu gue sa que é ocu pa da sem re sis- 
tên cia por par te do go ver na dor Ben to
Ma ci el Pa ren te, até por que não ti nha
for ças pa ra tal. A par tir daí, a ilha de
São Luís pas sa a es tar sob as or dens do
Prín ci pe Mau rí cio de Nas sau, am pli- 
an do os ho lan de ses o seu do mí nio pa- 
ra o Nor te. De pois de con quis ta rem a
Ilha de

São Luís, os ho lan de ses par tem pa- 
ra o in te ri or, em di re ção ao Va le do Ita- 
pe cu ru, to mam o for te do Cal vá rio e
ocu pam os cin co en ge nhos de açú car
des sa re gião.

Após dez me ses de ocu pa ção ho- 
lan de sa no Ma ra nhão, em 30 de se- 
tem bro de 1642, tem iní cio no Ita pe- 
cu ru, a re a ção por tu gue sa. Mu niz Bar- 

rei ros e mais cin quen ta ho mens,
usan do de tá ti cas de guer ri lhas, vão
re to man do dos ho lan de ses, um a um,
os en ge nhos de açú car e a for ta le za do
Cal vá rio, si tu a da na em bo ca du ra do
rio.

Em pol ga dos com as vi tó ri as em Ita-
pe cu ru, as tro pas por tu gue sas, ga-
nham mais adep tos e pas sam pa ra
Ilha de São Luís. Em 21 de no vem bro
de 1642, as tro pas lu sas, co man da das
por Mu niz Bar rei ros e Tei xei ra de Me- 
lo, em bos ca ram a co lu na ini mi ga do
co man dan te San da lim e a der ro tam.
Es sa ba ta lha ocor reu na re gião do rio
Cu tim, on de ho je fi ca o mo nu men to
do Ou tei ro da Cruz que em pla ca de
már mo re já des gas ta da, pos sui a se-
guin te ins cri ção:

A TRA DI ÇÃO PO PU LAR CON SA- 
GROU ES TE/ MO NU MEN TO À ME-
MÓ RIA DOS BRA VOS QUE/ AO MAN-
DO DE MO NIZ BAR REI ROS E/ TEI- 
XEI RA DE MEL LO EX PUL SA RAM/ OS
HO LAN DE ZES DA CA PI TA NIA. 30-IX-
1642/21-XI-1642/26-I-1643/28-11-
1644.

O mo nu men to do Ou tei ro da Cruz
foi inau gu ra do em 1901, pa ra ho me- 
na ge ar os com ba ten tes lu so-bra si lei- 
ros que tom ba ram no lo cal e lu ta ram
pe la ex pul são dos in va so res ho lan de-
ses e ao mes mo tem po, mar car o lo cal
des sa ba ta lha que re pre sen tou a pri- 
mei ra vi tó ria por tu gue sa na Ilha do
Ma ra nhão que so ma da a mais ou tras
du as (Lar go do Car mo), iri am cul mi- 
nar na ex pul são de fi ni ti va dos ho lan- 
de ses de ter ras ma ra nhen ses.

AN TÕ NIO AU GUS TO RI BEI RO BRAN DÃO
Eco no mis ta. Mem bro Ho no rá rio da ACL e da ALL, e Fun da -
dor da AMCJSP. Fi li a do ao Cen tro In ter na ci o nal Cel so Fur -
ta do – CI CEF. Fi li a do à IWA e ao Mo vi men to ELOS Li te rá ri os.

ERA UMA VEZ EM
NO VA YORK

Ju nho de 2011. Eu e Con cei ção es tá va mos em No va
York, pa ra vi si tar a ci da de e co me mo rar nos sas Bo das de
Ou ro. Des de São Luís, ha vía mos re ser va do um jan tar a
dois no fa mo so res tau ran te Le Ber nar din, no ta dez em
fru tos do mar.

 

An tes al gu mas di gres sões, pa ra

ilus trar a vi da de tu ris tas, no

ex te ri or, que tem a ver

prin ci pal men te com os seus ‘ta xi

dri ver’, de tur ban tes e bar bas

lon gas, de olhos ras ga dos, pou ca

con ver sa e re gras rí gi das com os

pas sa gei ros.

 
Uma vez, vin do de TGV, de Lyon pa ra Pa ris, na ga re,

um des ses abor dou-me na com pa nhia da mi nha fi lha
Mô ni ca e do meu gen ro Fá bio Lú cio: ‘se vous plait mon
ta xi a vo tre dis po si ti on’. Nós acei ta mos e dis se mos: ‘à
Saint-Ger main’.  Co mo já co nhe cía mos o ca mi nho, no- 
ta mos que o con du tor fa zia exa ta men te o ca mi nho in- 
ver so, do fim pa ra o co me ço da Ave ni da, pa ra co brar
mais ca ro.

Ou tra vez, che gan do ao ae ro por to de Bu e nos-Ai res,
eu e Con cei ção fo mos abor da dos por um ‘her ma no’ me- 
ti do a fa mi li ar e gen til, pois ofe re ceu-nos seu tá xi e acei- 
ta mos in con ti nen te, e quan do nos sas ma las ele já ha via
co lo ca do no ba ga gei ro, ‘ba teu’ a po lí cia, pe din do pa ra
sair mos, por que o tá xi era ‘pi ra ta’!

Co mo eu já ha via di to on de iría mos fi car hos pe da dos,
di an te do ines pe ra do ti ve mos que re ver nos sos pla nos e
pro cu rar ou tro Ho tel, por me di da de pre cau ção. Te ve
ou tra pi or no tra je to do fa mo so ‘El vi e jo al ma cén’ até o
ho tel on de es tá va mos hos pe da dos, pois os ‘dri vers’ de lá
não brin ca vam em ser vi ço.

Pois bem, vol te mos ao me lhor des ta his tó ria. Quan do
che ga mos ao Le Ber nar din, tu do já es ta va pre vi a men te
pre pa ra do: me sa em lo cal dis cre to e um pou co des ta ca- 
da dos de mais es pa ços do res tau ran te, luz bai xa, pró xi- 
ma a pai néis evo can do a ci da de an ti ga. O ‘jan tar dos
deu ses’, co mo di ria o nos so ami go PH, foi ser vi do em
meio a vá ri as op ções, acom pa nha do de vi nhos fi nos,
do ces, com di rei to a anún cio aos pre sen tes das nos sas
bo das, bo lo com ve li nhas, mui tas fo tos e pal mas.

 Foi tu do uma ma ra vi lha, pa ra não es que cer ja mais.
Quan do tu do ter mi nou já es tá va mos na ma dru ga da de
do min go, 6 de ju nho, pa ra, na por ta do res tau ran te, en- 
trar mos em um tá xi e eu di zer ao ‘dri ver’’: ‘ta ke us to the
She ra ton, on se venth ave nue’. Ele pa re ceu en ten der e
deu par ti da.

Acon te ce que, co mo já co nhe ço mais ou me nos a par- 
te cen tral da ilha de Ma nhat tan, no tei al go es tra nho no
tra je to per cor ri do pe lo tá xi e aí per gun tei ao ‘dri ver’:
‘whe re are you going’ (?) ‘and he re pli ed’: Chi na town!
Ima gi nem o que ele es ta va pen san do/; um ca sal de tu- 
ris tas, às du as ho ras da ma dru ga da, to man do o ru mo da
me ca de tu do que exis te e po de acon te cer.

En tão, bem no cru za men to da sé ti ma ave ni da, que
re co nhe ci, dis se ao ‘dri ver’; ‘stop he re let’ s jump’. Ele fre- 
ou e ar re ga lou os olhos, mas eu emen dei; ‘how mu ch is
it’?. Pa guei, sal ta mos e fo mos an dan do até o Ho tel, bem
per to da li, já bem pró xi mo das três da ma dru ga da.

Ele ha via en ten di do mal meu in glês: Chi na town em
vez de She ra ton!

 

São Luís, sexta-feira, 26 de novembro de 2021
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Barco levava imigrantes da França para a Inglaterra. Segundo autoridades dos dois
países, é o maior acidente do gênero em anos

CANAL DA MANCHA

Ao menos 33 imigrantes
morrem em naufrágio

A
o me nos 33 pes so as mor re- 
ram nes ta quar ta-fei ra, 24, 
em um nau frá gio de um bar- 
co que le va va imi gran tes da 

Fran ça pa ra a In gla ter ra, no Ca nal da 
Man cha. Se gun do au to ri da des dos 
dois paí ses, é o mai or aci den te do gê- 
ne ro em anos.

Os mi gran tes saí ram do por to fran- 
cês na ten ta ti va de che gar ao Rei no 
Uni do, mas ape nas dois fo ram, até 
ago ra, en con tra dos com vi da. Os dois 
so bre vi ven tes, um ira qui a no e um so- 
ma li, es ta vam em “gra ve hi po ter mia” 
nes sa quar ta-fei ra, mas ho je es tão 
“um pou co me lhor”, anun ci ou o mi- 
nis tro do In te ri or, acres cen tan do que 
eles se rão ou vi dos ra pi da men te.

De acor do com pes ca do res que tra- 
ba lham na re gião, nas úl ti mas se ma- 
nas tem au men ta do o nú me ro de imi- 
gran tes que ten tam che gar ao Rei no 
Uni do pe lo mar, apro vei tan do-se das 
con di ções cal mas, ain da que ge la das, 
das águas do ca nal. Foi um des ses 
pes ca do res que iden ti fi cou o nau frá- 
gio e aler tou au to ri da des fran ce sas. 
De acor do com Franck Dher sin, pre- 
fei to de Te teghem, na cos ta fran ce sa, 
que con cen tra as ope ra ções de res ga- 
te, o nú me ro de mor tes de ve au men- 
tar.

Nos úl ti mos anos, a po lí cia fran ce- 
sa tem coi bi do es te ti po de tra ves sia, 
mas o flu xo de imi gran tes que cru za o 
ca nal ru mo ao Rei no Uni do con ti nua 
al to, o que tem pro vo ca do ten sões en- 
tre Pa ris e Lon dres.

O pri mei ro-mi nis tro bri tâ ni co, Bo- 
ris John son, con vo cou uma reu nião 
de emer gên cia pa ra ava li ar o aci den- 
te. Ao me nos três he li cóp te ros so bre- 
vo am o lo cal, além de bar cos de res ga- 
te.

O pre si den te fran cês, Eman nu el

Or ga ni za ções ma fi o sas

DE ACORDO COM AUTORIDADES, O NÚMERO DE MORTES  AINDA DEVE AUMENTAR

Ma cron, pe diu uma reu nião de emer- 
gên cia, em ní vel eu ro peu, pa ra de ba- 
ter a cri se mi gra tó ria. Ele quer um re- 
for ço ime di a to da ação da agên cia eu- 
ro peia de fron tei ras. Ma cron avi sa 
que a Fran ça não per mi ti rá que o Ca- 
nal da Man cha se trans for me em um 
ce mi té rio.

Ape sar da tra gé dia e do tem po agi- 
ta do, mui tos mi gran tes con ti nu am a 
ten tar al can çar o Rei no Uni do. Es ta 
ma nhã, dois bar cos com cer ca de 40 
pes so as atra ca ram na ci da de de Do- 
ver, na In gla ter ra.

A Ju ris di ção Es pe ci a li za da In ter re- 
gi o nal da ci da de de Lil le, jun to a Ca- 
lais, abriu uma in ves ti ga ção so bre 
a tra gé dia no Ca nal da Man cha, que 
en vol vem sus pei tas de aju da à en tra- 
da e es ta dia ir re gu la res por gru po or- 
ga ni za do, ho mi cí dio e le sões in vo lun- 

tá ri as e as so ci a ção cri mi no sa.
O mi nis tro Ge rald Dar ma nin in for- 

mou que, des de 1º de ja nei ro des te 
ano, o país já de te ve 1.500 tra fi can tes 
de se res hu ma nos. Os mi nis tros fran- 
cês e bri tâ ni co do In te ri or de ve rão se 
reu nir pa ra dis cu tir o as sun to.

As ten ta ti vas de atra ves sar o Ca nal 
da Man cha a bor do de pe que nas em- 
bar ca ções, ins tá veis e sem se gu ran- 
ça, du pli ca ram nos úl ti mos três me- 
ses, aler tou re cen te men te o pre fei to 
ma rí ti mo do Ca nal da Man cha e do 
Mar do Nor te, Phi lip pe Du tri eux.

Do iní cio des te ano até 20 de no- 
vem bro, cer ca de 31,5 mil mi gran tes 
par ti ram das cos tas fran ce sas e 7,8 mil 
fo ram res ga ta dos. Ape sar das tem pe- 
ra tu ras ri go ro sas nos me ses mais fri- 
os, a ten dên cia não di mi nuiu.

Se gun do o Rei no Uni do, nos pri-
mei ros dez me ses do ano fo ram 22 mil 
os mi gran tes a fa zer a tra ves sia.

CRIME AMBIENTAL

GF prepara ação contra garimpo ilegal no Rio Madeira 

Bru no Kelly

Ór gãos fe de rais co mo o Ins ti tu to
Bra si lei ro do Meio Am bi en te e dos Re- 
cur sos Na tu rais Re no vá veis (Iba ma) e
a Po lí cia Fe de ral (PF) pla ne jam en vi ar,
nos pró xi mos di as, ser vi do res pa ra fis- 
ca li zar a atu a ção ile gal de ga rim pei ros
no lei to do Rio Ma dei ra, pró xi mo à ci- 
da de de Au ta zes (AM), a cer ca de 100
quilô me tros da ca pi tal do es ta do, Ma- 
naus.

Co or de na da pe lo Iba ma em con- 
jun to com a PF, a ope ra ção es tá em
“pro ces so de pla ne ja men to”, se gun do
o ins ti tu to am bi en tal.

A in for ma ção foi con fir ma da, nes ta
quin ta-fei ra (25), pe lo vi ce-pre si den te
da Re pú bli ca, Ha mil ton Mou rão, que
anun ci ou que Ma ri nha tam bém par- 
ti ci pa rá da ação. “A Po lí cia Fe de ral e a
Ma ri nha já es tão se pre pa ran do pa ra
agir. Ali, o prin ci pal é a Ma ri nha, que
tem que ve ri fi car quem es tá na ile ga li- 
da de e qual a em bar ca ção le gal. O
pes so al que es ti ver na ile ga li da de vai
ter a em bar ca ção apre en di da”.

Em no ta, a PF in for mou que, em
con jun to com ou tras ins ti tui ções pú- 
bli cas, “es ta be le ce rá as me lho res es- 
tra té gi as” pa ra o en fren tar o pro ble ma
e in ter rom per os da nos am bi en tais”
de cor ren tes “das ati vi da des ilí ci tas
que es tão ocor ren do no Rio Ma dei ra,
no Ama zo nas”.

Al vo per ma nen te da ação de ga rim- 
pei ros que bus cam ou ro no lei to do
Rio Ma dei ra, o aflu en te do Rio Ama- 
zo nas foi ocu pa do, nos úl ti mos di as,
por inú me ras bal sas, em pur ra do res,
bar cos e de mais equi pa men tos usa- 
dos pa ra ten tar iden ti fi car e ex trair o
va li o so mi ne ral do cur so d´água.

Ima gens fei tas por mo ra do res da
re gião, e di vul ga das pe las re des so ci- 
ais, de mons tram que, em um cur to
es pa ço de tem po, cen te nas de em bar- 
ca ções se con cen tra ram pró xi mas à
co mu ni da de do Ro sa ri nho, em Au ta- 
zes, for man do co mo que um bair ro
flu tu an te.

Equi pes da or ga ni za ção não go ver- 
na men tal am bi en ta lis ta Gre en pe a ce
Bra sil so bre vo a ram o lo cal na ter ça-
fei ra (23) e fil ma ram e fo to gra fa ram os
ga rim pei ros em ple na ati vi da de.
“Cons ta ta mos que as em bar ca ções
es tão efe ti va men te tra ba lhan do no
lei to do Rio Ma dei ra, ex train do ou ro
nu ma re gião en tre as ci da des de Au ta- 
zes e No va Olin da do Nor te”, dis se a
ONG, aler tan do pa ra o “po der de des- 
trui ção que a ati vi da de ga rim pei ra
tem so bre os ri os da Amazô nia”.

Após a re per cus são das ima gens, o
Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral (MPF) in- 
for mou que já ti nha co bra do de ór- 
gãos e au tar qui as fe de rais e es ta du ais
pro vi dên ci as pa ra re pri mir e de sar ti- 
cu lar o ga rim po ile gal na ca lha do Rio
Ma dei ra e de mais aflu en tes. As re co- 
men da ções fo ram di re ci o na das ao
Iba ma, Exér ci to, Ma ri nha, PF, Agên cia
Na ci o nal de Mi ne ra ção (ANM) e Ins ti- 
tu to de Pro te ção Am bi en tal do Ama- 
zo nas (Ipa am).

No pro ce di men to ex tra ju di ci al, os
pro cu ra do res apon tam que “pe lo por- 
te da ‘in va são ga rim pei ra, a re pres são
efi ci en te da ati vi da de exi ge, ne ces sa- 
ri a men te, es for ços co or de na dos de
agên ci as go ver na men tais di ver sas,

ca da qual den tro de su as atri bui ções”.
Em no ta, o Ipa am dis se ter no ti fi ca- 

do o Iba ma as sim que iden ti fi cou as
bal sas mi ne ra do ras an co ra das em
área que ale ga ser de com pe tên cia dos
ór gãos fe de rais. “A re gu la men ta ção da
ex plo ra ção mi ne ral na área é de com- 
pe tên cia da Agên cia Na ci o nal de Mi-
ne ra ção. Já o li cen ci a men to [am bi en- 
tal] é de res pon sa bi li da de do Iba ma, e
a atu a ção, em ca so de cri mes de ex- 
plo ra ção ile gal de mi né rio, é com pe-
tên cia da Po lí cia Fe de ral. So bre a tra- 
fe ga bi li da de e po lui ção hí dri ca, o
acom pa nha men to é fei to pe la Ma ri- 
nha”, dis se o Ipa am.

Con sul ta da pe la Agên cia Bra sil, a
ANM co mu ni cou que não é res pon sá- 
vel por fis ca li zar a ati vi da de ile gal de
mi ne ra ção, ca ben do-lhe “acom pa-
nhar e fis ca li zar ati vi da des re co nhe ci- 
das” e re gu lar o se tor mi ne rá rio. “Prá- 
ti cas cri mi no sas são ques tões de or- 
dem po li ci al/ju di ciá ria, pre vis tas na
le gis la ção de cri mes am bi en tais e
usur pa ção de bens pú bli cos”.

Se gun do o Gre en pe a ce Bra sil, ga- 
rim pei ros que já atu a vam na re gião
sul do Ama zo nas fo ram atraí dos pa ra
Au ta zes pe lo bo a to de que ou ro te ria
si do en con tra do no lei to do Rio Ma- 
dei ra, pró xi mo à ci da de. Ain da de
acor do com a or ga ni za ção, a atu a ção
dos ga rim pei ros con ta com o apoio de
em pre sá ri os e po lí ti cos que há tem- 
pos fo men tam a ati vi da de ile gal na re-
gião.

Es ta ma nhã, o vi ce-pre si den te da
Re pú bli ca, Ha mil ton Mou rão, dis se
que o Rio Ma dei ra sem pre foi al vo da
co bi ça de quem pro cu ra ou ro no
Ama zo nas. “[Es ta mo vi men ta ção]
ocor re to dos os anos. Nor mal men te,
eles fi cam mais jun tos à [ci da de de]
Hu mai tá. Es te ano de ve ter apa re ci do
ou ro mais ali per to de Au ta zes e eles
se con cen tra ram lá.”

SIBÉRIA

Acidente em mina deixa 11
mortos e 46 desaparecidos

AINDA NÃO SE TEM  NOTÍCIAS SOBRE AS CAUSAS DO ACIDENTE

Gra mo tei no, Rús sia- Ao me nos 11 pes so as mor re ram
e 46 es tão de sa pa re ci das após um aci den te nes ta quin- 
ta-fei ra (25) em uma mi na de car vão na Si bé ria, o mais
re cen te ca so de tra gé dia nes te se tor na Rús sia.

O go ver na dor da re gião de Ke me ro vo, Ser gei Tsi vi lev,
afir mou que no mo men to do aci den te 285 pes so as es ta- 
vam na mi na de Listvyazhnaya, na ci da de de Gra mo tei- 
no. A re gião si be ri a na de Ke me ro vo tem vá ri as mi nas de
car vão.

Até o mo men to fo ram con fir ma das 11 mor tes e que
46 mi nei ros per ma ne cem den tro da mi na, “sem co mu- 
ni ca ção”. “Não há fu ma ça in ten sa, en tão es pe ra mos que
não exis ta fo go, dis se o go ver na dor, an tes de ex pli car
que os sis te mas de ven ti la ção da mi na es tão fun ci o nan- 
do.

As au to ri da des não di vul ga ram in for ma ções so bre as
cau sas do aci den te.

O mi nis té rio rus so de Emer gên ci as afir mou que 237
tra ba lha do res fo ram re ti ra dos e que pe lo me nos 45 pes- 
so as fi ca ram fe ri das. De acor do com al gu mas fon tes, vá- 
ri os mi nei ros fo ram “afe ta dos pe la fu ma ça tó xi ca”.

A po lí cia lo cal afir mou que a fu ma ça co me çou a ser
ob ser va da na mi na às 8H35 lo cais (22H35 de Bra sí lia,
quar ta-fei ra).

Um ca nal de te le vi são pú bli co exi biu ima gens das
equi pes de res ga te e da po lí cia na área da mi na, do mi na- 
da pe la ne ve. “Os ser vi ços de re ga te con ti nu am tra ba- 
lhan do. Não sa be mos o lo cal exa to em que es tão os mi- 
nei ros de sa pa re ci dos”, afir mou o mi nis té rio de Emer- 
gên ci as.

A mi na, que co me çou a ope rar em 1956, re gis trou um
aci den te em ou tu bro de 2004, quan do uma ex plo são de
me ta no dei xou 13 mor tos. Em 1981, ou tra ex plo são ma- 
tou cin co pes so as. Os aci den tes em mi nas da Rús sia, as- 
sim co mo em ou tras re giões da ex-União So vié ti ca, fre- 
quen te men te são re la ci o na dos à fal ta de res pei to às nor- 
mas se gu ran ça, má ges tão ou de te ri o ra ção das ins ta la- 
ções.

COVID-19

Descoberta nova e perigosa:
variante do coronavírus 

VARIANTE FOI ENCONTRADA EM BOTSUANA, NA ÁFRICA DO SUL

Os ci en tis tas aler tam que a va ri an te B.1.1.529, des co- 
ber ta pe la pri mei ra vez em Bot su a na e com seis ca sos de
in fec ção con fir ma dos na Áfri ca do Sul, tem um “nú me ro
ex tre ma men te al to” de mu ta ções, o que po de le var a no- 
vas on das de co vid-19.

Fo ram con fir ma dos dez ca sos em três paí ses (Bot su a- 
na, Áfri ca do Sul e Hong Kong) por se quen ci a men to ge- 
né ti co, mas a no va va ri an te cau sou gran des pre o cu pa- 
ções aos pes qui sa do res por que al gu mas das mu ta ções
po dem aju dar o ví rus a es ca par à imu ni da de.Os pri mei- 
ros ca sos da va ri an te fo ram des co ber tos no Bot su a na,
em 11 de no vem bro, e os pri mei ros na Áfri ca do Sul três
di as de pois. O ca so en con tra do em Hong Kong foi de um
ho mem de 36 anos que te ve um tes te PCR ne ga ti vo an- 
tes de vo ar de Hong Kong pa ra a Áfri ca do Sul, on de per- 
ma ne ceu de 22 de ou tu bro a 11 de no vem bro. O tes te foi
ne ga ti vo no re gres so a Hong Kong, mas deu po si ti vo
em 13 de no vem bro quan do es ta va em qua ren te na.

A va ri an te B.1.1.529 tem 32 mu ta ções na pro teí na spi- 
ke, a par te do ví rus que a mai o ria das va ci nas usa pa ra
pre pa rar o sis te ma imu no ló gi co con tra a co vid-19. As
mu ta ções na pro teí na spi ke po dem afe tar a ca pa ci da de
do ví rus de in fec tar cé lu las e se es pa lhar, mas tam bém
di fi cul tar o ata que das cé lu las do sis te ma imu no ló gi co
so bre o pa tó ge no.

O vi ro lo gis ta do Im pe ri al Col le ge Lon don Tom Pe a- 
cock re ve lou vá ri os de ta lhes da no va va ri an te, afir man- 
do que “a quan ti da de in cri vel men te al ta de mu ta ções de
pi co su ge re que is so po de ser uma pre o cu pa ção re al”.

Na re de so ci al Twit ter, ele de fen deu que “de ve ser
mui to, mui to, mo ni to ra do de vi do a es se per fil hor rí vel
de pi cos”, acres cen tan do que po de aca bar por ser um
“aglo me ra do es tra nho” que não é mui to trans mis sí vel.
“Es pe ro que se ja es se o ca so”.

São Luís, sexta-feira, 26 de novembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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EMPRESA: DIDATICA COMERCIAL LTDA

CNPJ: N° 12.833.716/0001-59 Telefone/Fax: (11) 2876-2100

Endereço: Av. Maria Servidei Demarchi, n° 2132, SL 
01- Bairro Demarchi, São Bernardo do Campo - SP, 
CEP: 09820-000.

E-mail:
comercialdidatica@hotmail.com

Processo nº 110043/2021 - SEAP

Pregão Eletrônico Nº 067/2021 (SRP)

Ata de Registro n° 03/2021 - SEAP/MA

Órgão Gerenciador: Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão e Secretaria 

Adjunta de Registro de Preços do Maranhão.

Local de Execução: Conforme item 4.2 do Termo de Referência.

O ESTADO DO MARANHÃO, por intermédio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, 

CNPJ/MF n.º, situada na Rua Gabriela Mistral, 716 - Vila Palmeira – (antigo Colégio Universitário – 

COLUN), São Luís- MA CEP: 65.045-070, neste ato representada por seu Secretário, Sr. Murilo Andrade 

de Oliveira, inscrito no CPF sob o nº 976.346.386-68, enquanto ÓRGÃO GERENCIADOR, para fins de 

aquisição de insumos e materiais a serem utilizados na fabricação e reforma de conjuntos escolares, por 

meio da utilização de mão-de-obra de internos do Sistema Penitenciário Maranhense, resolve registrar os 

preços das empresas DIDATICA COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

sob o nº 12.833.716/0001-59, com sede na Av. Maria Servidei Demarchi, n° 2132, SL 01- Bairro Demarchi, 

São Bernardo do Campo- SP, CEP: 09820-000 neste ato representada por seu sócio, Sr. Edgard 

Meneguello, inscrito com R.G. sob o nº 32.626.931-9, e no CPF sob o n° 307.835.218-80 e FOURENG 

EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 

13.788.337/0001-57, com sede na Rua São Jorge, 14a- Bairro Anil, São Luís-MA, neste ato representada 

por seu sócio, Sr. Carlos André de Oliveira Silva, inscrito com R.G. sob o n° 19498582008-8, e no CPF sob 

o n° 007.701.953-93, doravante denominada BENEFICIÁRIA DA ATA, nas condições e epecificaões 

ofertadas, de acordo com a proposta adequada apresentada no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2021- 

SRP, considerando o termo de adjudicação e termo de homologação do referido certame, formalizados 

nos autos do Processo Administrativo nº 119973/2021 - SEAP, com fundamento na Lei Federal nº 

10.520/2002, Lei Estadual nº 11.000/2019, Decreto Estadual nº 36.184/2020, Decreto Estadual nº 

36.843/2021,aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto da presente licitação é o Registro de preços para a aquisição de insumos e materiais a serem 

utilizados na fabricação e reforma de conjuntos escolares, por meio da utilização de mão-de-obra de 

internos do Sistema Penitenciário Maranhense, nos termos do Art. 11, §6º da Lei Estadual nº 11.000/2019, 

Art. 3º, §2º do Decreto Estadual nº 36.184/2020 e Art. 1º do Decreto Estadual nº 36.843/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CADASTRO DE RESERVA

Considerando a ordenação final das propostas de preços, não houveram empresas aptas para constituir 

cadastro de reservas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DA ATA 

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar de sua publicação no 

Diário Oficial do Estado do Maranhão – DOE/MA e Jornal de Grande circulação no Estado do Maranhão.

CLÁUSULA QUARTA- REVISÃO E CANCELAMENTO

Parágrafo Primeiro- A Administração, poderá realizar pesquisa de mercado periodicamente, em 

intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços 

registrados nesta Ata.

Parágrafo Segundo- Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução 

dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 

Administração promover as negociações junto ao fornecedor.

Parágrafo Terceiro- Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por 

motivo superveniente, a Administração convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços aos 

valores praticados pelo mercado.

Parágrafo Quarto- O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 

liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

Parágrafo Quinto- Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor 

não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 

fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 

apresentados; 

b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação (nos casos em 

que houverem fornecedores através cadastro de reserva).

Parágrafo Sexto- Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 

revogação desta ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação 

mais vantajosa.

Parágrafo Sétimo- O Registro do fornecedor será cancelado quando:

a) Descumprir as condições da ata de registro de preços;

b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 

sem justificativa aceitável;

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 

mercado;

ou

d)Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contratoadministrativo, alcançando 

o órgão gerenciador.

Parágrafo Oitavo- O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 4.7, será formalizado por 

despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo Nono- O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 

comprovados e justificados, por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor.

CLÁUSULA QUINTA - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A ata de registro de preços não poderá ser utilizada por outros Órgãos.

CLÁUSULA SEXTA - CONDIÇÕES GERAIS

Parágrafo Primeiro- As especificações técnicas constantes do Edital do Pregão Eletrônico n.º 

67/2021SEAP e a proposta de preços integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de 

transcrição.

Parágrafo Segundo- A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes 

legais da Secretaria De Estado De Administração Penitenciária do Maranhão e dos Fornecedores 

Beneficiários.

QUADRO 1 - DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA.

QUADRO 2 - MATERIAL REGISTRADO.

LOTE 1

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2021 - SEAP/MA

ESPECIFICAÇÃO UN QUANTIDADE
VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTALITEM

1

2

3

4

5

6

UND

UND

UND

UND

UND

UND

10.000

10.000

30.000

50.000

50.000

50.000

ASSENTO MODELO PADRÃO 
FDE/FNDE CJA 04 – VERMELHO 
Composição: Polipropileno 
copolímero virgem injetado, isento 
de cargas minerais. Cor: Vermelho 
(Pantone definido no catálogo FDE). 
Dimensões e design conforme 
projeto FDE/FNDE. Marca: ZURICH

ASSENTO MODELO PADRÃO 
FDE/FNDE CJA 05 – VERDE 
Composição: Polipropileno 
copolímero virgem injetado, isento 
de cargas minerais. Cor: Verde 
(Pantone definido no catálogo FDE).
Dimensões e design conforme 
projeto FDE/FNDE. Marca: ZURICH

ASSENTO MODELO PADRÃO 
FDE/FNDE CJA 06 – AZUL 
Composição: Polipropileno 
copolímero virgem injetado, isento 
de cargas minerais. Cor: Azul 
(Pantone definido no catálogo FDE). 
Dimensões e design conforme 
projeto FDE/FNDE. Marca: ZURICH

ENCOSTO MODELO FDE/FNDE 
PARA CJA-04, 05 E 06. 
Composição: Polipropileno 
copolímero virgem injetado, isento 
de cargas minerais. Cor: Vermelho 
(CJA-04), Verde (CJA-05) ou Azul 
(CJA-06). Pantone definido no 
catálogo FDE. Deverá ser fornecido 
o item de acordo com a demanda da 
Contratante contida na Ordem de 
Fornecimento. Dimensões e design 
conforme projeto FDE/FNDE. Marca: 
ZURICH

PORTA LIVROS MODELO 
FDE/FNDE PARA CJA-04, 05 E 06. 
Composição: Polipropileno 
copolímero injetado, isento de 
cargas minerais, podendo conter 
50% de matéria-prima reciclada ou 
recuperada. As características 
funcionais, dimensional, de 
resistência e de uniformidade de cor 
devem ser preservadas no produto 
produzido. Cor: Cinza (Pantone no 
catálogo .FDE). Dimensões e design 
conforme projeto FDE/FNDE. Marca: 
ZURICH

TAMPO EM ABS MODELO 
FDE/FNDE PARA CJA-04, 05 E 06 
Composição: ABS (Acrilonitrila 
butadieno estireno) virgem, isento de 
cargas minerais, injetado, cor verde 
(Pantone no catálogo FDE), dotado 
de 6 porcas com flange, com rosca 
métrica M6 diâmetro de 6 mm, 
coinjetadas em castelos 
tronco-cônicos do próprio tampo e de 
travessa estrutural em nylon “6.0” 
(Poliamida) aditivado com fibra de 
vidro, injetada na cor PRETA, 
dimensões acabadas da travessa 
598 (largura) x 32,5 (profundidade) x 
16mm (altura). 06 parafusos rosca 
métrica M6 (diâmetro de 6mm), 
comprimento 47mm (tolerância de 
+/- 2mm), cabeça panela, fenda 
Phillips. Aplicação de laminado 
melamínico de alta pressão de 

R$ 18,00

R$ 19,30

R$ 20,70

R$ 12,00

R$ 12,12

R$ 103,50

R$ 
180.000,00

R$ 
193.000,00

R$ 
621.000,00

R$ 
600.000,00

R$ 
606.000,00

R$ 
5.175.000,00

EMPRESA: FOURENG EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: N° 13.788.337/0001-57 Telefone/Fax: (98) 98440-9539

Endereço: Rua São Jorge, 14a - Bairro Anil, São Luís - 
MA.

E-mail: contato@foureng.com.br

QUADRO 3 - DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA.

QUADRO 4 - MATERIAL REGISTRADO.

ESPECIFICAÇÃO UN QUANTIDADE
VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTALITEM

KG11 72.000TUBO DE AÇO 
31,75MM (1 ¼”) 
CHAPA 16, PAREDE 
DE 1,5 MM. Tubos de 
aço carbono, soldado 
longitudinalmente por 
resistência elétrica 
ERW (Eletric 
Resistance Welded), 
sem adição de material, 
c o n f e c c i o n a d o 
conforme norma ABNT 
NBR 6591:2008. 
Formato: Redondo. 
Matéria Prima: Chapa 
de aço SAE 1008/23 
laminada a frio. 
Dimensões nominais: 
Diâmetro: 1 ¼” 
(31,75mm); Espessura 
parede: 1,5 mm; 
Comprimento: 6 
metros; Peso 
aproximado da barra: 
6,7 Kg. Tolerâncias: 
Espessura chapa: +/- 
10%; Diâmetro: +/- 0,20 
mm. Acabamento 
Superficial: Polido, apto 
para cromo, com 
uniformidade da secção 
em todo comprimento. 
Proteção Superficial: 
Protegido com óleo 
mineral limpo, não 
sendo permitido óleo 
queimado, ceras, 
graxas e produtos de 
origem animal. 
Identificação: Os 
“amarrados” devem 
conter Etiqueta com as 
seguintes informações: 
O número desta norma 
(ABNT NBR 
6591:2008); Marca do 
fabricante; Nome do 
fornecedor; Dimensões 
externas do tubo, 
parede e comprimento 
em milímetros; Número 
do lote de fabricação; 
Número do lote de 
matéria prima; Peso 
(quilograma) do 
“amarrado” – para 

R$ 15,00 R$ 
1.080.000,00

7

8

9

10

SAPATA/PINO EXPANSOR 
MODELO FDE/FNDE PARA 
CJA-04, 05 E 06 SAPATA: 
Composição: Polipropileno 
copolímero virgem injetado, isento 
de cargas minerais. Cor: Vermelho 
(CJA-04), Verde (CJA-05) ou Azul 
(CJA-06). Pantone definido no 
catálogo FDE. Deverá ser fornecido 
o item de acordo com a demanda da 
Contratante contida na Ordem de 
Fornecimento. PINO EXPANSOR: 
Composição: Polipropileno 
copolímero virgem injetado, isento 
de cargas minerais. Cor: Vermelho 
(CJA-04), Verde (CJA-05) ou Azul 
(CJA-06). Pantone definido no 
catálogo FDE. Deverá ser fornecido 
o item de acordo com a demanda da 
Contratante contida na Ordem de 
Fornecimento. Dimensões e design 
conforme projeto FDE/FNDE. Marca: 
ZURICH

SAPATA FRONTAL MODELO 
FDE/FNDE PARA CJA-04, 05 E 06 
Composição: Polipropileno 
copolímero virgem injetado, isento 
de cargas minerais. Acabamento: 
Texturizado e relevos com bordas 
arredondadas. Cor: Vermelho 
(CJA-04), Verde (CJA-05) ou Azul 
(CJA-06). Pantone definido no 
catálogo FDE. Deverá ser fornecido 
o item de acordo com a demanda da 
Contratante contida na Ordem de 
Fornecimento. Dimensões e design 
conforme projeto FDE/FNDE. Marca: 
ZURICH

SAPATA POSTERIOR MODELO 
FDE/FNDE PARA CJA-04, 05 E 06 
Composição: Polipropileno 
copolímero virgem injetado, isento 
de cargas minerais. Cor: Vermelho 
(CJA-04), Verde (CJA-05) ou Azul 
(CJA-06). Pantone definido no 
catálogo FDE. Deverá ser fornecido 
o item de acordo com a demanda da 
Contratante contida na Ordem de 
Fornecimento. Dimensões e design 
conforme projeto FDE/FNDE. Marca: 
ZURICH

PONTEIRA SUPERIOR MODELO 
FDE/FNDE PARA CJA-04, 05 E 06 
Composição: Polipropileno 
copolímero virgem injetado, isento 
de cargas minerais. Cor: Vermelho 
(CJA-04), Verde (CJA-05) ou Azul 
(CJA-06). Pantone definido no 
catálogo FDE. Deverá ser fornecido 
o item de acordo com a demanda da 
Contratante contida na Ordem de 
Fornecimento. Dimensões e design 
conforme projeto FDE/FNDE. Marca: 
ZURICH

Phillips. Aplicação de laminado 
melamínico de alta pressão de 
0,8mm de espessura, acabamento 
texturizado, na cor CINZA 
(“FORMICA” ou “PERTECH” ou 
equivalente - cor CINZA - referência 
PANTONE (*) 428 C), na face 
superior do tampo, colado com 
adesivo bicomponente. Dimensões 
acabadas do tampo 608mm (largura) 
x 466mm (profundidade) x 22mm 
(altura), admitindo-se tolerância de 
até +/- 3mm para largura e 
profundidade e +/- 1mm para altura. 
Dimensões, design, detalhamento e 
acabamento conforme projeto. Nos 
moldes do tampo e da travessa 
estrutural devem ser gravados o 
símbolo internacional de reciclagem, 
apresentando o número identificador 
do polímero, a identificação “modelo 
FDE - FNDE”; (a ser indicado no 
projeto), e o nome da empresa 
fabricante do componente injetado. 
Nesses moldes também devem ser 
inseridos datadores duplos com 
miolo giratório de 16mm de diâmetro 
(tipo insert), indicando mês e ano de 
fabricação (conforme indicações nos 
projetos). O laminado melamínico de
alta pressão deve ser aplicado no 
rebaixo do tampo de ABS, 
exclusivamente pelo processo de 
colagem, garantindo seu perfeito 
nivelamento com os bordos do 
tampo. A colagem deve ser feita de 
modo a garantir a inexistência de 
resíduos de cola nas superfícies e 
perfeito ajuste no encontro do 
laminado ao rebaixo do tampo. 
Dimensões e design conforme 
projeto FDE/FNDE. A borda do 
tampo deverá atender aos padrões 
de cores definidos pela FDE/FNDE. 
Cor do acabamento de borda: 
Vermelho (CJA-04), Verde (CJA-05) 
ou Azul (CJA-06). Pantone definido 
no catálogo FDE. Deverá ser 
fornecido o item de acordo com a 
demanda da Contratante contida na 
Ordem de Fornecimento. Marca: 
ZURICH.

UND

UND

UND

UND

200.000

100.000

100.000

100.000

R$ 0,25

R$ 1,75

R$ 1,56

R$ 0,52

R$ 
50.000,00

R$ 
175.000,00

R$ 
156.000,00

R$ 
52.000,00

(quilograma) do 
“amarrado” – para 
c o n f e r ê n c i a . 
Observação: Demais 
condições não 
especificadas
deverão atender a NBR 
6591/2008. Certificado: 
Apresentar certificado 
da matéria prima e 
certificado de qualidade 
do produto acabado. 
Aplicação: Para 
fabricação de mobiliário 
escolar. Marca: 
FEITAL.

TUBO DE AÇO 
OBLONGO 29 X 
58MM, CHAPA 16, 
PAREDE DE 1,5 MM. 
Tubos de aço carbono, 
de secção especial, 
s o l d a d o 
longitudinalmente por 
resistência elétrica 
ERW (Eletric 
Resistance Welded), 
sem adição de material, 
c o n f e c c i o n a d o 
conforme norma ABNT 
N B R 
6591:2008Formato: 
Oblongo. Matéria 
Prima: Chapa de aço 
SAE 1008/23 laminada 
a frio. Dimensões 
nominais: Dimensões: 
58 mm x 29 mm; 
Espessura: 1,5 mm; 
Comprimento: 6 
metros. Peso 
aproximado da barra: 
1 0 , 2 2 
Kg.Tolerâncias:Espess
ura chapa: +/- 
10%;Dimensional do 
formato: +/- 0,25 
m m . A c a b a m e n t o 
Superficial: Polido, apto 
para cromo, com 
uniformidade da secção 
em todo comprimento. , 
Proteção Superficial: 
Protegido com óleo 
mineral limpo, não 
sendo permitido óleo 
queimado, ceras, 
graxas e produtos de 
origem animal. 
Observação: Demais 
condições não 
especificadas, deverão 
atender a NBR 
6591/2008. Certificado: 
Apresentar certificado 
da matéria prima e 
certificado de qualidade 
do produto acabado. 
Aplicação: Para 
fabricação de mobiliário 
escolar. Marca: 
FEITAL.

TUBO DE AÇO 38MM 
(1 ½”) CHAPA 16, 
PAREDE DE 1,5 MM. 
Tubos de aço carbono, 
s o l d a d o 
longitudinalmente por 
resistência elétrica 
ERW (Eletric 
Resistance Welded), 
sem adição de material, 
c o n f e c c i o n a d o 
conforme norma ABNT 
NBR 6591:2008. 
Formato: Redondo. 
Matéria Prima: Chapa 
de aço SAE 1008/23 
laminada a 
f r i o . D i m e n s õ e s 
nominais:Diâmetro: 1 
½ ” 
(38,10mm);Espessura 
parede: 1,5 
mm;Comprimento: 6 
m e t r o s ; P e s o 
aproximado da barra: 
8,13 Kg.Tolerâncias : 
Espessura chapa: +/- 
10%, Diâmetro: +/- 0,20 
mm. Acabamento 
Superficial: Polido, apto 
para cromo, com 
uniformidade da secção 
em todo 
comprimento.Proteção 
Superficial: Protegido 
com óleo mineral limpo, 
não sendo permitido 
óleo queimado, ceras, 
graxas e produtos de 
origem animal. Marca: 
FEITAL.

TUBO DE AÇO 20,7, 
CHAPA 14, PAREDE 
DE 1,9 MM. Tubos de 
aço carbono, soldado 
longitudinalmente por 
resistência elétrica 
ERW (Eletric 
Resistance Welded), 
sem adição de material, 
c o n f e c c i o n a d o 
conforme norma ABNT 
NBR 6591:2008. 
Formato: Redondo. 
Matéria Prima: Chapa 
de aço SAE 1008/23 
laminada a frio. 
Dimensões: Diâmetro: 
20,7 mm Externo; 
Parede: 1,9 mm; 
Comprimento: Barra de 
6,00 metros; Peso 
aproximado da barra: 
5,2 Kg.Tolerâncias: 
Espessura chapa: +/- 
10%; Diâmetro: +/- 0,20 
mm. Acabamento 
Superficial: Polido, apto 
para cromo, com 
uniformidade da secção 
em todo comprimento. 
Proteção Superficial: 
Protegido com óleo 
mineral limpo, não 
sendo permitido óleo 
queimado, ceras, 
graxas e produtos de 
origem animal. 
Observação: Demais 
condições não 
especificadas deverão 
atender a NBR 
6591/2008. Certificado: 
Apresentar certificado 
da matéria prima e 
certificado de qualidade 
do produto acabado. 
Aplicação: Para 
fabricação de mobiliário 
escolar Marca: 
FEITAL.

Rebite de Repuxo - 
4,80x10mm. Alumínio. 
Marca: CISER.

Rebite de Repuxo - 
4,80x12mm. Alumínio. 
Marca: CISER.

Rebite de Repuxo - 
4,9x25mm. Alumínio. 
Marca: CISER.

PARAFUSO ROSCA 
MÁQUINA CABEÇA 
PANELA COM FENDA 
P H I L L I P S . 
Comprimento: 40mm. 
Diâmetro: 6,3mm. 
Material: aço carbono. 
A c a b a m e n t o : 
bicromatizado, zincado 
branco, oxidado preto, 
niquelado Marca: 
CISER.

KG12 166.000 R$ 16,00 R$ 
2.656.000,00

KG13 54.000 R$ 15,00 R$ 
810.000,00

KG14 182.000 R$ 15,00 R$ 
2.730.000,00

200

200

200

600

15

16

17

18

EMBALAGEM
COM
1.000

UNIDADES

EMBALAGEM
COM
1.000

UNIDADES

EMBALAGEM
COM
1.000

UNIDADES

EMBALAGEM
COM
500

UNIDADES

R$ 170,00

R$ 249,35

R$ 250,00

R$ 300,00

R$ 
34.000,00

R$ 
49.870,00

R$ 
50.000,00

R$ 
180.000,00



São Luís, sexta-feira, 26 de novembro de 2021
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PARAFUSO ROSCA 
MÁQUINA CABEÇA 
PANELA COM FENDA 
P H I L L I P S . 
Comprimento: 42mm. 
Diâmetro: 6,3mm. 
Material: aço carbono. 
A c a b a m e n t o : 
bicromatizado, zincado 
branco, oxidado preto, 
niquelado. Marca: 
CISER.

PARAFUSO ROSCA 
MÁQUINA CABEÇA 
PANELA COM FENDA 
P H I L L I P S . 
Comprimento: 45mm. 
Diâmetro: 6,3mm. 
Material: aço carbono. 
A c a b a m e n t o : 
bicromatizado, zincado 
branco, oxidado preto, 
niquelado. Marca: 
CISER.

Bucha americana 
sem-fim com fenda 
1 / 4 x 1 0 m m . 
Comprimento: 10mm. 
Largura: 6,3mm. 
Material: Zamac. 
Marca: CISER.

Broca aço rápido para 
metais. Material: aço 
rápido. Haste cilíndrica 
DIN 338; Comprimento 
total: 86 m; 
Comprimento de corte: 
52 mm; Diâmetro: 
5mm. Marca: 
TRAMONTINA.

Broca aço rápido para 
metais. Material: aço 
rápido. Haste cilíndrica 
DIN 338; Comprimento 
total: 86 m; 
Comprimento de corte: 
52 mm; Diâmetro: 
6mm. Marca: 
TRAMONTINA.

600

600

600

1000

1000

19

20

21

22

23

EMBALAGEM
COM
500

UNIDADES

EMBALAGEM
COM
500

UNIDADES

EMBALAGEM
COM
500

UNIDADES

UND

UND

R$ 300,00

R$ 200,00

R$ 315,00

R$ 44,33

R$ 45,00

R$ 
180.000,00

R$ 
120.000,00

R$ 
189.000,00

R$ 
44.330,00

R$ 
45.000,00

São Luís, 23 de Novembro de 2021.

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

Murilo Andrade de Oliveira

BENEFICIÁRIO DO REGISTRO

DIDATICA COMERCIAL LTDA

(Edgard Meneguello)

BENEFICIÁRIO DO REGISTRO

FOURENG EMPREENDIMENTOS LTDA

(Carlos André de Oliveira Silva)

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

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

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

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

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

Social da CAEMA;

2. O que mais ocorrer.

São Luís, 22 de novembro de 2021

Roberto Santos Matos

Presidente do Conselho

André dos Santos Paula

Presidente da CAEMA

ESTADO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA

CNPJ Nº 06.274.757/0001-50
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Oi informa que, em continuidade à implementação de seu Plano Estratégico e em conformidade 

com seu Plano de Recuperação Judicial, eventuais reorganizações societárias internas que 

venham a ocorrer poderão implicar na alteração da razão social e do CNPJ nas faturas dos serviços 

prestados pela Oi Móvel S.A., incluindo seu Serviço Móvel Pessoal – SMP. A Oi reitera que essa mudança não 

terá impacto nos serviços contratados, bem como nos planos e benefícios vigentes, na prestação dos serviços 

e no relacionamento entre as empresas Oi e seus clientes pessoa física e jurídica. Entre outras condições, 

estas reorganizações societárias ainda estão sujeitas a determinadas aprovações regulatórias, concorrenciais e 

societárias. Neste sentido, a Oi manterá seus clientes e o mercado informados sobre o desenvolvimento deste 

tema, comunicando-os oportunamente e pelos meios apropriados.

Comunicado oi aos clientes

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

CNPJ: 06.002.372/0001-33

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 033/2021

A Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, por meio do Secretário Municipal de Administração, desig-
nado pelo Decreto nº 003/2021, torna público  para conhecimento dos interessados que, o Pregão 
Eletrônico SRP nº 033/2021, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual con-
tratação de pessoa(s) jurídicas(s) para o fornecimento de fraldas descartáveis e cadeiras de rodas 
a fim de atender as solicitações judiciais, para atender as necessidades do Município de  Anajatuba/
MA, com abertura prevista para o dia 29 de Novembro de 2021, às 09:00h (Nove horas), fica 
adiado para o dia 10 de Dezembro às 09:00h (Nove horas) devido à ausência de publicidade em 
Jornal de Grande Circulação. Anajatuba - MA, em 24 de Novembro de 2021. LEONARDO MENDES 
ARAGÃO. Secretário Municipal de Administração. Decreto nº 003/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº038/2021

O Município de Anajatuba/MA, através da  Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, por meio da 
Secretário Municipal de Educação designado pelo Decreto nº012/2021, torna público que realizará 
às 09:00h (Nove horas) do dia 09 de Dezembro de 2021, na plataforma Compras Públicas,  no 
endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Licitação na Modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preço por item, tendo por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura 
e eventual Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação de serviços de locação de veículos 
para o transporte Escolar de interesse da Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Lazer da 
Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, conforme disposições previstas no Edital e seus Anexos, 
regido pela Lei Federal  nº10.520/02, Decreto Federal Nº10.024/19, Decreto Municipal nº022/2021, 
Decreto Municipal nº023/2021, Lei Complementar 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 
147/2014, Lei Complementar 155/2017, subsidiariamente pela Lei nº8.666/93 e suas alterações 
e demais legislações pertinentes. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados na 
Sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, localizada na 
Rua Benedito Leite, 868, Centro, de 2ª a 6ª feira-feira, no horário das 08h00min às 12h00min, onde 
poderão ser consultados e retirados gratuitamente por mídia digital. Assim como pelo portal da pre-
feitura, no endereço eletrônico:  www.anajatuba.ma.gov.br.  Esclarecimentos adicionais no mesmo 
endereço. Anajatuba - MA, em 24 de Novembro de 2021. AURISCILEY GUIA SAMPAIO. Secretária 
Municipal de Educação. Decreto nº012/2021

AVISO DE VENDA

Edital de Leilão Público nº 3079/2021- 1° 
Leilão e nº 3080/2021 - 2° Leilão

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna 
público aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo 
de venda, constante do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se 
encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação 
Fiduciária, de propriedade da CAIXA.  O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do 
qual é parte integrante o presente aviso de Venda, estará à disposição dos interessados de 
10/12/2021 até 19/12/2021, no primeiro leilão, e de 25/12/2021 até 03/01/2022, no segundo 
leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA nos estados de AM, BA, DF, ES, GO, 
MA, MG, MS, MT, PA, PE, PR, RJ, RN, RO, RS e SC e no escritório do leiloeiro, Sr. André 
Sobreira da Silva, no endereço abaixo: Rua Deputado Fernando Ferrari, 81, Vila Rica - São 
Paulo/SP - CEP: 02.860-100, telefones (11)98789-3746, (11)98115-0676, (11)3982-6355 
e (11)3392-3754. Atendimento no horário de segunda a sexta-feira das 9h às 17h (Site: 
www.centraljudicial.com.br) (O Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/
ximoveis) O 1° Leilão realizar-se-á no dia 20/12/2021, às 13h (horário de Brasília), e os lotes 
remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no dia 04/01/2022, às 13h (horário de Brasília), 
ambos exclusivamente no site do leiloeiro, no endereço www.centraljudicial.com.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

AVISO DE ADIAMENTO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2021-CPL/PMC. A Prefeitura Municipal de 

Carolina, mediante seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 012, de 01 de janeiro de 2021, torna público que 

o Pregão Presencial nº 031/2021-CPL/PMC, do tipo Menor Preço, para Contratação de empresa especializada 

para Prestação de serviços de licença de uso de software de ordenamento turístico do município com trata-

mento de dados, geração de relatórios e demonstrativos para análise técnica e gerencial. Criação, manutenção, 

monitoramento e hospedagem de website do sistema de ordenamento turístico. Prestação dos serviços de con-

teúdo, criação e monitoramento de redes sociais nas diversas plataformas/tecnologias, relacionado ao sistema 

de ordenamento turístico, conforme Anexo I do Edital, marcado para 02.12.2021, às 08h30min, fica adiado 
para 09.12.2021, às 08h30min, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, desta Prefeitura, localizada 

na Praça Alípio Carvalho, nº 50, Centro. CEP 65.980-000 - Carolina/MA. Carolina/MA, 25 de novembro de 

2021. AMILTON FERREIRA GUIMARÃES - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2021. A Prefeitura Municipal de 
Esperantinópolis – MA, através da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Trans-
porte, torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação 
na modalidade Tomada de Preços do tipo Menor Preço Global objetivando a contrata-
ção de empresa de engenharia para construção de galeria comercial no município de 
Esperantinópolis-MA, em conformidade com o Projeto Básico disposto no Anexo I do 
edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 
e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 (dez) horas do 
dia 20 de dezembro de 2021. A sessão pública de julgamento será realizada na sala da 
Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à Rua 03 de agosto, nº 31, Centro, 
Esperantinópolis – MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os enve-
lopes de habilitação e proposta de preços. O Edital e seus anexos estão à disposição 
de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 
12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço, telefone: (99) 98853-8649 e 
através do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com. ou na página www.esperantinopolis.
ma.gov.br. Esperantinópolis - MA, 22 de novembro de 2021. Sueldo Sankly de Freitas 
Formiga Secretário de Obras, Habitação e Transporte Portaria: 014/2021. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE.060/2021 (SRP). O Município de Es-
perantinópolis, Poder Executivo, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras, Habitação 
e Transporte, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local 
indicado fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor 
preço por item, tendo por objeto a seleção de empresa visando o REGISTRO DE PREÇOS para 
futuro e eventual fornecimento parcelado de material hidráulico, no sentido de suprir a demanda 
operacional das diversas secretarias do Município de Esperantinópolis/MA, em conformidade 
com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em 
conformidade com a Lei nº 10.520, de 2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, à Lei 
nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 2006 e Lei 
147, de 2014 e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993 e as condições do Edital a realizar-se às 
10:00 (dez) horas do dia 09 de dezembro de 2021. O Edital e seus anexos encontram-se à dis-
posição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Rua 03 de agosto, 
nº 31, Centro, Esperantinópolis – MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico 
www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimento adicional no mesmo endereço, telefone: 
(99) 98853-8649 e através do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com. ou na página www.es-
perantinopolis.ma.gov.br. Esperantinópolis - MA, 22 de novembro de 2021. Sueldo Sankly de 
Freitas Formiga Secretário Municipal de Obras, Habitação e Transporte Portaria: 014/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS SRP Nº 008/2021. A Prefeitura Municipal de Icatu/
MA, através da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, 
que fará realizar, sob a égide da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Licitação na modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor preço global, sob o Regime de empreitada por preço global, objeti-
vando: contratação de serviços de consultoria tributária para implementação de mecanismos de revisão, 
aferição, cálculos e controle de documentos fiscais que visem minimizar e inibir a inadimplência na 
arrecadação tributária ao município para elaboração de diagnóstico pormenorizado, por meio de estu-
dos de viabilidade, para implementação de assessoramento e acompanhamento de rotinas fiscais para o 
Município de Icatu/MA. ABERTURA: 16 de dezembro de 2021, às 08h00min (oito horas), Sala de sessões 
da Comissão de Licitações localizada na Rua Coronel Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA, sendo 
presidida pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal. O edital 
e seus anexos podem ser consultados gratuitamente no prédio da Prefeitura onde funciona a Comissão 
Permanente de Licitação ou pelo site www.icatu.ma.gov.br e ser adquiridos mediante o recolhimento da 
importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito exclusivamente através de documento de Arrecadação 
Municipal (DAM), Rua Coronel Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA, e demais informações no e-mail 
cplicatulicitacao@gmail.com.  Icatu/MA, 24 de novembro de 2021.  Denilson Odilon Fonsêca, Presidente 
da CPL.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

CNPJ nº 01.616.678/0001-66
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ-MA.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2021 – CPL/PMJ. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N° 063.1511/2021/SECAF. OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura 

contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de combustíveis, destinados a atender a 

demanda operacional da Prefeitura Municipal de Jatobá, conforme Termo de Referência. DATA DA 
ABERTURA: 10/12/2021 às 09h00min, horário de Brasília. LOCAL DE REALIZAÇÃO: Portal CP – 

www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital e demais informações disponíveis em www.jatoba.
ma.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações adicionais serão prestadas na 

CPL localizada, na Praça de Eventos Maria Rita, nº 351A - Centro, Jatobá-MA, CEP: 65.693-000 

no horário de 08h00min às 12h00min de segunda a sexta-feira ou pelo e-mail cpljatoba@outlook.

com. Jatobá (MA), 22 de novembro de 2021. Adriano Pereira dos Santos de Castro, Pregoeiro.

AVISO DE REMARCAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 015/2021 

A Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras – MA, através de seu Presidente de Licita-
ção, torna público para conhecimento de todos que à nova data da realização da sessão de 
abertura da Licitação na MODALIDADE: Tomada de Preço. TIPO: Menor Preço Global. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em obras de uma praça que ficará em frente 
a Secretaria de Agricultura do Município de Jenipapo dos Vieiras - MA. BASE LEGAL: Lei 
Federal n. º 8.666/93, Lei nº 123/06 e alterações posteriores e as condições do Edital. Ante-
riormente marcada para às 09h do dia 18 de novembro de 2021, fica remarcada para as 09h do 
dia 03 de dezembro de 2021. O Edital estará à disposição para consulta gratuita no setor de 
licitação, das 08h às 12h e no site do Município https://jenipapodosvieiras.ma.gov.br/. Os inte-
ressados na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante 
a retirada do DAM, na sala de Reunião da CPL, localizada na Rua João Lago da Silva, S/N 
– Centro – Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço das 08:00 as 12:00hs  no email: cpl-
jenipapo@gmail.com e pelo telefone 99 98511-8958. Jenipapo dos Vieiras/MA, CEP: 65962-
000. Jenipapo dos Vieiras -MA. Antônio Iranilton de Carvalho. Presidente da CPL.

AVISO DE REMARCAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 009/2021 

A Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras – MA, através de sua Presidente da Comissão 
de Licitação, torna público para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na 
MODALIDADE: Tomada de Preço. TIPO: Menor Preço por Lote. OBJETO: Contratação de 
empresa para Reforma das Unidades Básicas de Saúde do Município de Jenipapo dos Vieiras/
MA. BASE LEGAL: Lei Federal n. º 8.666/93 e as condições do Edital. Anteriormente mar-
cada para 09h do dia 13 de maio de 2021, fica remarcada para o dia  de abril de 2021às 09h. O 
Edital estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no site 
do Município https://jenipapodosvieiras.ma.gov.br/. Os interessados na aquisição dos mesmos 
deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala de Reu-
nião da CPL, localizada na Rua João Lago da Silva, S/N – Centro – Esclarecimentos adicionais 
no mesmo endereço das 08:00 as 12:00hs  no email: cpljenipapo@gmail.com e pelo telefone 
99 98511-8958. Jenipapo dos Vieiras/MA, CEP: 65962-000. Jenipapo dos Vieiras -MA. Aldely 
da Silva Souza. Pregoeira.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

TERMO DE CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 034/2021 – CCL/PMB

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.031/2021

A Prefeitura Municipal de Barreirinhas-MA, inscrita no CNPJ nº 06.217.954/0001-37, através 
da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD, vem a público tornar SEM 
EFEITO a publicação do AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
034/2021 – CCL/PMB, publicada Jornal O IMPARCIAL, Edição do dia 25/11/2021, 
Página 06.

Barreirinhas (MA), 25 de novembro de 2021.
Iolanda Santos David

Secretária Municipal de Administração

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2021 (PA-4599/2021)
Objeto: Constituição de REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Suprimentos de 

Impressão (cartucho de tonner e unidade de imagem), conforme especificações e 

quantidades constantes no Termo de Referência, parte integrante do Edital. Tipo de licitação: 

Menor Preço. Data de abertura: 09 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.   

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA  
1º Público Leilão: 02/12/2021, às 10:30 hs / 2º Público Leilão: 03/12/2021, às 10:30 hs  

FERNANDA DE MELLO FRANCO, Leiloeira Oficial, Mat. JUCEMG nº 1030,  com escritório na Av. Barão 
Homem de Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril – CEP 30494-080 – Belo Horizonte/MG., autorizado por BANCO 
INTER S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/0001-01, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, nos termos 
do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com Sistema de Financiamento Imobiliário, o 
seguinte imóvel urbano em lote único: constituído do lote de terreno próprio denominado “F”, da Quadra nº 
4(quatro) do Loteamento denominado “RECREIO DE ARAÇAGY”, situado em Miritiua, antes pertencente ao 
município de Paço do Lumiar/MA, hoje fazendo parte do município de São José de Ribamar/MA, possuindo as 
seguintes dimensões limites e áreas: Frente limitando-se com a Travessa dos Veleiros, e mede 15,00m (quin-
ze metros); Fundo limitando-se com o lote “C” e mede 15,00m (quinze metros); Lateral direita, limitando-se 
com o lote “E” e mede 40,00m (quarenta metros), Lateral esquerda limitando-se com o lote “G’ e mede 40,00m 
(quarenta metros) perfazendo uma área total de 600,00m²(seiscentos metros quadrados).  Av-9 Consta a 
construção residencial composto de: garagem, varanda, sala de estar/jantar, hall de escada, cozinha, lavabo, 
hall, depósito, 2 quartos com WC reversível, escritório com wc reversível e terraço, área de serviço. Pavimento 
superior com sala de tv e varanda gourmet, hall de escada, suíte master com closet e varanda, suíte 02 com 
closet e varanda, suíte 03 com closet e varanda. Em 02 pavimentos com área total de 381,01m². Imóvel objeto 
da Matrícula nº 53040 da Serventia Extrajudicial do 1º Ofício da Comarca da Ilha de São Luis/MA Termo Judi-
ciário de São Jose de Ribamar. 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR R$1.453.194,47 (um milhão, quatrocentos e 
cinquenta e três mil, cento e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos); 2º PÚBLICO LEILÃO 
- VALOR: R$726.597,23 (setecentos e vinte e seis mil, quinhentos e noventa e sete reais e vinte e três 
centavos). O arrematante pagará à vista, o valor da arrematação, 5% de comissão do leiloeiro e arcará com 
despesas cartoriais, impostos de transmissão para lavratura e registro de escritura, e com todas as despesas 
que vencerem a partir da data de arrematação. O imóvel será entregue no estado em que se encontra. Venda 
ad corpus. Imóvel ocupado, desocupação a cargo do arrematante, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. 
Ficam os Fiduciantes: MARCELO FERREIRA DO NASCIMENTO, brasileiro, empresário, filiação: Irismar Fer-
reira do Nascimento e Francisco Nascimento Florêncio, nascido em 25/06/1977, RG 3074753 SSP/PA, CPF 
60891548220 e FRANCISCA LIDIANA FORTALEZA SOUZA FERREIRA, brasileira, filiação: Arcelina Fortale-
za de Souza e Manoel Eloi Souza Neto, gerente administrativa, nascida em 27/03/1977, RG 290570894 SSP/
CE, CPF 62524496368, casados entre si sob o regime de Comunhão Parcial de bens em 04/07/2013, residen-
tes e domiciliados a Avenida Jornalista Miecio Jorge nº10, Apto 201, Edifício Costa Rica, Renascença II, São 
Luis/MA, CEP 65010-000.intimado(s) da data dos leilões pelo presente edital. O(s) devedor(es) fiduciante(s) 
será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, 
das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos en-
dereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) readquirir(em) o 
imóvel entregue em garantia fiduciária, sem concorrência de terceiros, exercendo o seu direito de preferência 
em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos,  despesas e comissão de 5% do Leiloeiro, 
conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que outros interessados já 
tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. Leilão online, os interessados deverão obrigatoria-
mente, tomar conhecimento do edital completo através do site www.francoleiloes.com.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021, PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 103.06.10/2021 - PMR/CPL. O MUNICIPIO DE RIACHÃO, 
Estado do Maranhão, através da Prefeitura Municipal, torna público que fará 
licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, na forma de Execução Indireta sob 
regime de empreitada por Preço Global. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO) DE 
PONTES DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO - MA. ABERTURA: 10 de 
dezembro 2021 às 08h00min. Os interessados poderão adquirir gratuitamente o Edital 
e seus Anexos, no sitio eletrônico www.riachao.ma.gov.br, ou mediante requerimento 
no e-mail: cplriachao.ma@gmail.com. E outras informações pelo telefone (99) 3531-
0180 das 9:00 às 12:00 h. Base Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. Riachão 
- MA. 23 de novembro de 2021. Tiago Pereira Costa. Presidente da CPL.

ATA DE SORTEIO PARA COMPOSIÇÃO DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA

Aos 26 dias do mês de outubro de 2021, às 14 horas, a Comissão Permanente de 
Licitação, reuniram-se para executar o sorteio de acordo com o previsto no aviso 
de sorteio e composição de subcomissão técnica, cujo objeto é a contratação de 
serviços de publicidade, por intermédio de agências de publicidade e do edital de 
inscrição para seleção de membros de Subcomissão Técnica. Os presentes, proce-
deram o sorteio, resultando nos seguintes membros que mantém vínculo funcio-
nal ou contratual, direto ou indireto, com a Prefeitura: Titulares: Lorena Jaciara 
da Silva Conceição Costa, Denis da Conceição Silva. Membros que não mantém 
vínculo funcional ou contratual, direito ou indireto, com a Prefeitura: Titular: Alex-
sandro Nascimento Oliveira. Após o sorteio o presidente da Comissão Permanente 
de Licitação deu por encerrada a reunião ordenando a lavratura desta ata que lida 
e achada conforme por todos os presentes assinada. Informações poderão ser 
obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação.

São João do Sóter/MA, 26 de outubro de 2021.

_________________

Israyan Ramalho Rios
PRESIDENTE DA CPL

______________________

Alexsandro Sousa de Oliveira 
MEMBRO DA CPL

_____________________

José Felip Wallyson Soares 

de Sousa
MEMBRO DA CPL
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Atividade tem a participação de diversos órgãos que compõem a Rede de Atendimento
à Mulher e a estimula a sair do ciclo de violência

PA TRÍ CIA CU NHA

Nú me ros

Ato re a li za do na Praia Gran -
de

Ou tras mo bi li za ções

VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

Campanha reforça
denúncia de agressão

C
om o le ma “Fia, Não Se Ca le”,
es tá acon te cen do a  Cam pa- 
nha “21 Di as de Ati vis mo pe- 
lo Fim da Vi o lên cia con tra as

Mu lhe res”, que in cen ti va mu lhe res ví- 
ti mas de to do e qual quer ti po de vi o- 
lên cia a de nun ci a rem seus agres so- 
res. “A cam pa nha dos 21 di as de Ati vis- 
mo con tra a Vi o lên cia no Ma ra nhão,
as sim co mo em to do o mun do, é fun- 
da men tal pa ra o fim da vi o lên cia de
gê ne ro. E o go ver no do Ma ra nhão,
atra vés da SE MU, mais do que le van- 
tar a ban dei ra, da rá no va men te o pas- 
so ini ci al da cam pa nha e es pe ra con- 
tar com a par ti ci pa ção de to dos”, dis- 
se a se cre tá ria de Es ta do da Mu lher,
Ana Men don ça. Par ti ci pam da Cam- 
pa nha, os di ver sos  ór gãos que com- 
põem a Re de de Aten di men to à Mu- 
lher, bem co mo a so ci e da de ci vil.

No ano pas sa do fo ram fei tos 53.575
aten di men tos na Ca sa da Mu lher Bra- 
si lei ra, de mu lhe res ví ti mas de vi o lên- 
cia. 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. “Mui- 
tas mu lhe res não de nun ci am por que
te mem se rem per se gui das pe lo seu
agres sor. Den tro da mi nha fa mí lia ti- 
ve mos um ca so de agres são. A mi nha
ir mã, de pois de 4 anos de ca sa men to
pas sou a so frer com vi o lên cia den tro
de ca sa, e sem pre foi re sis ten te em
sair da re la ção por que ti nha me do do
que po de ria acon te cer de pois”, dis se
Ana Car la Di niz, as sis ten te de pro du- 
ção.

Ana Car la diz que so men te de pois
de ser aten di da por uma as sis ten te so- 
ci al de uma ONG (Or ga ni za ção Não

Go ver na men tal) per to de sua ca sa, na
área Ita qui Ba can ga, te ve co ra gem de
se se pa rar e se pre pa rar pa ra fa zer a
de nún cia. “Ela saiu de ca sa, fez a de- 
nún cia na De le ga cia da Mu lher e gra- 
ças a Deus, con se guiu se li vrar. Mas é
pre ci so ter co ra gem, apoio da fa mí lia
e do ser vi ço pú bli co tam bém”, con- 
tou.

Den tre os di ver sos me ca nis mos
que com põem a re de de aten di men to
à mu lher, a Pa tru lha Ma ria da Pe nha,
além de ga ran tir aten di men to a mu- 
lhe res em si tu a ção de vul ne ra bi li da- 
de, fis ca li zam o cum pri men to de me- 
di das pro te ti vas de ur gên cia oriun das
do Po der Ju di ciá rio. Após a de nún cia,
a mu lher pre ci sa ser as sis ti da.

En tre fe ve rei ro de 2017 e ou tu bro
de  2021, a Pa tru lha Ma ria da Pe nha,
 gru pa men to da Po lí cia Mi li tar do Ma- 

ra nhão (PM MA) es pe ci a li za do no
aten di men to às mu lhe res em si tu a- 
ção de vi o lên cia, já re a li zou 29.487
aten di men tos en tre vi si tas, ron das e
con ta tos te lefô ni cos;  ca das trou
14.475 me di das pro te ti vas; aten deu
41 so li ci ta ções de apoio psi co ló gi co;
exe cu tou 149 pri sões; aten deu 18.956
mu lhe res e tem uma mé dia de 20
aten di men tos por dia. “Há vá ri as por-
tas de en tra da pa ra de nun ci ar a vi o-
lên cia con tra a mu lher no Ma ra nhão:
de le ga cia, hos pi tais, po der ju di ciá rio, 
pro mo to ria, de fen so ria, CRAS, CRE- 
AS, Ca sa da Mu lher Bra si lei ra, Ca sa da
Mu lher Ma ra nhen se, Po lí cia Mi li- 
tar/Pa tru lha Ma ria da Pe nha etc. O
im por tan te é de nun ci ar e sair do ci clo
de vi o lên cia e vi ver em paz con si go
mes ma. Mu lhe res, de nun ci em! Sai am
do ci clo de vi o lên cia! Es ta mos aqui
por vo cês! Ho je, te mos uma Re de es- 
tru tu ra da que tra ba lha de for ma in te- 
gra da em prol de pre ve nir e com ba ter
a vi o lên cia con tra as mu lhe res”, dis se
a Co ro nel Au gus ta  An dra de, Co man- 
dan te de Se gu ran ça Co mu ni tá ri- 
ao/Pa tru lha Ma ria da Pe nha.

Mui tas mu lhe res não

de nun ci am por que

te mem se rem

per se gui das pe lo seu

agres sor. Den tro da

mi nha fa mí lia ti ve mos

um ca so de agres são

A campanha acontece desde 2003 e dura 21 dias

Ide a li za da em 1991 por um gru po
de fe mi nis tas, a cam pa nha 21 di as de
Ati vis mo con tra a Vi o lên cia ra pi da- 
men te tor nou-se uma mo bi li za ção
glo bal e en vol ve 160 paí ses, con vo ca- 
dos pe la Or ga ni za ção das Na ções
Uni das (ONU) pa ra de ba ter e re fle tir
so bre ques tões re la ci o na das à vi o lên- 
cia con tra mu lhe res do mun do. No
Bra sil, a cam pa nha acon te ce des de
2003 e tem du ra ção de 21 di as, com
iní cio no dia 20 de no vem bro, quan do
se ce le bra o Dia Na ci o nal da Cons ci- 
ên cia Ne gra, um dia de du pla lu ta.
Nes te sen ti do, a cam pa nha no Bra sil
cum pre um pa pel im pres cin dí vel, ao
en fa ti zar a dis cri mi na ção so fri da pe- 
las mu lhe res ne gras.

Uma ação  ar ti cu la da por mu lhe res
da Mar cha Mun di al e do MST (Mo vi- 
men to Sem Ter ra) vai mar cou o  Ato
In ter na ci o nal de Com ba te à Vi o lên cia
con tra as Mu lhe res no dia 25 de no- 
vem bro, Dia La ti no-ame ri ca no e Ca ri- 

be nho de Lu ta con tra a vi o lên cia de
mu lhe res. A ati vi da de foi às 14h, no
Ter mi nal da Praia Gran de e te ve cri a- 
ções de ví de os, in ter ven ção ar tís ti ca e
pan fle ta gem, com a par ti ci pa ção de
co le ti vo as mu lhe res de  di fe ren tes
mo vi men tos lo cais.

“A nos sa pro pos ta é fa zer mos uma
in ter ven ção ar tís ti ca e de lu ta, no dia
que re pre sen ta o sa cri fí cio de Las Ma- 
ri po sas – ca so do bru tal as sas si na to
das ati vis tas po lí ti cas em 25 de no- 
vem bro de 1960, as ir mãs Mi ra bal (Pá- 
tria, Mi ner va e Ma ria Te re sa,), du ran te
di ta du ra da Re pú bli ca Do mi ni ca na
no re gi me au to ri tá rio de Ra fa el Leô ni- 
das Tru ji lo (1930-1961). Es se fa to mar- 
cou a Lu ta In ter na ci o nal de en fren ta- 
men to à Vi o lên cia con tra as mu lhe res,
da ta pro pos ta pe lo mo vi men to fe mi- 
nis ta, em 1981, du ran te o pri mei ro
En con tro Fe mi nis ta La ti no-ame ri ca- 
no e Ca ri be nho, re a li za do em Bo go tá,
Colôm bia”, dis se Dayane Ro ber ta, da
or ga ni za ção  Mar cha Mun di al das
Mu lhe res/MA.

Fo ram tra ba lha das no ato os le mas 

do Le van te Fe mi nis ta “Pa rem de nos
ma tar!”; da Jor na da do MST “Cul ti var
afe tos,  der ro tar a vi o lên cia”; da Mar- 
cha Mun di al das Mu lhe res “A vi o lên-
cia não é o mun do que a gen te quer”;
e da Re de de Agro e co lo gia do Ma ra- 
nhão “Com vi o lên cia do més ti ca não
há agro e co lo gia”.

A mo bi li za ção do Ato de 25 de no- 
vem bro acon te ceu  em vá ri os mu ni cí- 
pi os ma ra nhen ses e tem a mo bi li za- 
ção de mo vi men tos co mo:  Que bra-
dei ras de Co co Ba ba çu – MIQCB,  FE- 
TA E MA, Con se lho Mu ni ci pal da Con-
di ção Fe mi ni na,  Ra ma, ACE SA,  Fó-
rum Ma ra nhen se de Mu lhe res, A Re de
de Mu lhe res Ne gras do Ma ra nhão
(Rem ne gra), a Co mu ni da de Qui ri bal
de Ca ja pió,  União por Mo ra dia Po pu- 
lar,  Nú cleo Ar tís ti co Fe mi nis ta (NA- 
FEM),  Co le ti vo de Mu lhe res Tra ba-
lha do ras Ru rais,  Sin do més ti cas,  GU- 
ME,  Mu lhe res Uni das de Ar go la e
Tam bor,  mu lhe res do PT, Ti ju pá, Co- 
le ti vo Nós, en tre ou tros.

MEIO AMBIENTE

Operação combate 
licenças irregulares

A OPERAÇÃO FOI REALIZADA NA CIDADE DE IMPERATRIZ

O Gru po de Atu a ção Es pe ci al no Com ba te às Or ga ni- 
za ções Cri mi no sas (Ga e co), do Mi nis té rio Pú bli co do
Ma ra nhão, com au xí lio dos pro mo to res de jus ti ça das
Co mar cas de Bu ri ti cu pu e Olho d’Água das Cu nhãs, em
con jun to com a 1ª Pro mo to ria de Jus ti ça Es pe ci a li za da
na De fe sa do Pa trimô nio Pú bli co e da Pro bi da de Ad mi- 
nis tra ti va de Im pe ra triz, re a li za, na ma nhã de on tem, a
Ope ra ção Di que.

A ope ra ção, re a li za da na ci da de de Im pe ra triz, com o
apoio da Su pe rin ten dên cia Es ta du al de Pre ven ção e
Com ba te à Cor rup ção (Sec cor), cum pre de ci são ju di ci al
da Cen tral de Inqué ri tos e Cus tó dia de Im pe ra triz, que
ex pe diu or dem de bus ca e apre en são de bens na se de
das em pre sas J.M.G Cons tru ções e Em pre en di men tos
Imo bi liá ri os, S.W.M Cons tru ções e Em pren di men tos Lt- 
da. e Ver de Flo res tal – Pro je tos e Con sul to ria Am bi en tal
Lt da., bem co mo na re si dên cia de pes so as en vol vi das na
prá ti ca de cri mes de fal si da de ide o ló gi ca, cor rup ção
pas si va e ati va, pre va ri ca ção, além de pos sí vel or ga ni za- 
ção cri mi no sa e de cri mes con tra o meio am bi en te.

Tam bém fo ram au to ri za dos o se ques tro e a in dis po- 
ni bi li da de de bens dos in ves ti ga dos, as sim co mo o afas- 
ta men to de um ser vi dor da Se cre ta ria Mu ni ci pal de
Meio Am bi en te e Re cur sos Hí dri cos de Im pe ra triz (Sem- 
marh), pe lo pra zo de 180 di as ou até o fim das in ves ti ga- 
ções.As in ves ti ga ções do MP MA co me ça ram após de- 
nún cia da Sem marh, in di can do uma sé rie de ir re gu la ri- 
da des em pro ces sos ad mi nis tra ti vos de ins ta la ção e de
re no va ção de li cen ças de ope ra ção dos em pre en di men- 
tos Lo te a men to Jar dim Su ma ré, Re si den ci al Vi la Jar dim
e Lo te a men to Boa Vis ta. Den tre as ir re gu la ri da des no ti- 
ci a das, es tá a cons tru ção de um em pre en di men to em
área de pre ser va ção am bi en tal.

Du ran te as in ves ti ga ções, foi cons ta ta do que o res- 
pon sá vel téc ni co pe los em pre en di men tos se tra ta va, na
ver da de, de uma fi gu ra fic tí cia, cri a da pa ra dar ares de
le ga li da de aos pro ces sos de li cen ci a men to. 

MARANHÃO

Suspeito de estrangular
“amigo” é preso

O SUSPEITO FUGIU PARA O INTERIOR, MAS ACABOU PRESO

Um ho mem foi pre so por ter as sas si na do uma pes soa
em agos to des te ano. O man da do de pri são foi cum pri- 
do por po li ci ais da Su pe rin ten dên cia de Ho mi cí dio e
Pro te ção à Pes soa (SHPP), com au xí lio do 5º Pe lo tão da
Po lí cia Mi li tar de Por to Ri co, no in te ri or do Ma ra nhão.

O man da do de pri são foi ex pe di do pe la Cen tral de
Inqué ri tos e Cus tó dia da Co mar ca da Ilha de São Luís,
con tra o sus pei to de as sas si nar um ho mem no bair ro
Rio Gran de, no dia 14 de agos to des te ano, na zo na ru ral
de São Luís.

De acor do com as in ves ti ga ções, dois mo ra do res do
bair ro con su mi am dro gas em uma ca sa em cons tru ção
quan do, após uma dis cus são, o sus pei to, uti li zan do um
pe da ço de cor da, es tran gu lou a ví ti ma, ten do fu gi do nos
di as se guin tes pa ra a ci da de de Por to Ri co.

In for ma ções re ve lam que o sus pei to pos sui pa ren tes
e já ti nha mo ra do na ci da de.

Após in ten so tra ba lho in ves ti ga ti vo, a in for ma ção do
pa ra dei ro do sus pei to foi re pas sa do aos po li ci ais mi li ta- 
res do 5º Pe lo tão de Po lí cia Mi li tar de Por to Ri co, que
efe tu a ram a cap tu ra do fo ra gi do.

Após cum pri men to das for ma li da des de pra xe o pre- 
so foi en ca mi nha do ao Com ple xo Pe ni ten ciá rio de Pe- 
dri nhas on de fi ca rá à dis po si ção do Po der Ju di ciá rio.

São Luís, sexta-feira, 26 de novembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Os fornecedores aproveitam a oportunidade para chamar a atenção dos consumidores
com preços atrativos, mas é necessário redobrar a atenção nas compras

ARTHUR EVER TON
Es pe ci al pa ra O Im par ci al

Di cas pa ra evi tar gol pes ou
frau des
• Mo ni to rar as ofer tas dos pro du tos;
• Sem pre ve ri fi que o va lor do pa ga -
men to na má qui na;
• Não sal var os da dos do car tão em si -
tes de com pra;
• Pre fe rir si te co nhe ci dos nas com -
pras on li ne;
• Con fe rir a re pu ta ção das lo jas e si -
tes.

Di cas pa ra com prar du ran te
a Black Friday na pan de mia

É HOJE

Quais os seus direitos
durante a Black Friday

A
guar da da e co nhe ci da por
mui tos bra si lei ros, a Black
Friday é uma ação pro mo ci o- 
nal que acon te ce sem pre na

sex ta-fei ra da úl ti ma se ma na do mês
de no vem bro que ofe re ce gran des
ofer tas de pro du tos em vá ri as lo jas de
co mér cio. As lo jas fi cam su per lo ta das
e as mer ca do ri as aca bam ra pi da men- 
te, por is so for mam-se inú me ras fi las
às por tas das lo jas des de as pri mei ras
ho ras que an te ce dem ao even to.

Os for ne ce do res apro vei tam a
opor tu ni da de pa ra cha mar a aten ção
dos con su mi do res com pre ços atra ti- 
vos, mas é ne ces sá rio re do brar a aten- 
ção, es pe ci al men te nas com pras re a li- 
za das pe la a in ter net, em pol ga da pe lo
fa to de po der eco no mi zar, aca bam
aces san do links fal sos. “É mui to im- 
por tan te que o con su mi dor do cu- 
men te cla ra men te to dos os as pec tos
da ne go ci a ção e, ca so se ja ví ti ma de
uma frau de, pro cu re a de le ga cia do
con su mi dor do Es ta do. Igual men te,
for mu le re cla ma ções no si te (con su- 
mi dor.gov). Na hi pó te se ape nas de
des cum pri men to dos as pec tos da ne- 
go ci a ção, o con su mi dor de ve bus car
um pos to de aten di men to do PRO- 
CON. Ca so não se ja re sol vi do ad mi- 
nis tra ti va men te, po de rá bus car o jui- 
za do es pe ci al de con su mo pró xi mo
do seu en de re ço re si den ci al.”, dis se
Hu go Pas sos, ad vo ga do e pre si den te
da Co mis são de Di rei to do Con su mi- 
dor da Or dem dos Ad vo ga dos do Bra- 
sil no Ma ra nhão (OAB-MA) so bre co- 
mo o con su mi dor tem que se pre ca ver

em re la ção a ser en ga na do por uma
em pre sa.

Se gun do o Ins ti tu to de Pro mo ção e
De fe sa do Ci da dão e Con su mi dor do
Ma ra nhão (Pro con-MA), in for ma que
em no vem bro do ano pas sa do, re gis- 
trou 2.058 re cla ma ções, sen do cer ca
de 50% na Black Friday, prin ci pal- 
men te por ques tões de co bran ças
abu si vas (quan do o for ne ce dor au- 
men ta gra da ti va men te os pre ções nas
se ma nas que an te ce dem o Black
Friday); e des cum pri men to de ofer ta
(quan do o con su mi dor re ce be um
pro du to di fe ren te do que com prou ou
o pro du to che ga fo ra do pe río do es ta- 
be le ci do). “O có di go de de fe sa do con- 
su mi dor de ve ser ob ser va do ri go ro sa- 
men te pe los for ne ce do res. As sim, nas
gran des pro mo ções, as nor mas con- 
su me ris tas pre vis tas na lei de vem ser
cum pri das. Al gu mas obri ga ções co- 
mo: for ne ce dor é obri ga do a ven der
pe lo pre ço pro mo ci o nal que anun ci- 
ou; a em pre sa é obri ga da a dar pra zo
de en tre ga e não ex ce der o li mi te; o
can ce la men to é per mi ti do pe lo Có di- 
go de De fe sa do Con su mi dor em ca- 
sos de: com pras fei tas fo ra do es ta be- 
le ci men to co mer ci al (pe la in ter net,
te le fo ne ou ven de dor por ta a por ta),
no pra zo de 7 di as, de fei tos que o for- 
ne ce dor não te nha re sol vi do, in for- 
ma ções não con di zen tes com a re a li- 
da de na em ba la gem do pro du to atra- 
so na en tre ga de um pro du to e em ca- 
so de da nos, o con su mi dor po de bus- 
car os ór gãos de pro te ção”, dis se Hu go
Pas sos, ad vo ga do e pre si den te da Co- 
mis são de Di rei to do Con su mi dor da
OAB-MA so bre os di rei tos dos con su- 
mi do res em re la ção a pro ble mas nas

com pras
No Bra sil, a pri mei ra edi ção de

Black Friday ocor reu em 2010, se guin-
do o mes mo for ma to da Black Friday
ame ri ca na. De iní cio, o fenô me no de
pro mo ções foi im ple men ta do em lo- 
jas de pro du tos on li ne. Com o su ces so
da pro pos ta e acei ta ção do pú bli co,
es sa ação pas sou a ocor rer em lo jas fí- 
si cas.

Cuidados para aproveitar a data na pandemia

A Black Friday é pa ra mui tas pes so- 
as o mo men to per fei to pa ra en con trar
com pre ços bem mais atra ti vos da- 
que le ob je to ou ser vi ço que tem in te- 
res se de ad qui rir há al gum tem po. A
mai o ria das lo jas ade rem à cam pa nha
de Black Friday até mes mo an tes e de- 
pois da úl ti ma sex ta-fei ra do mês de
no vem bro – dia ofi ci al da cam pa nha
nos EUA que foi ade ri do em ou tros
paí ses. No en tan to, em uma re a li da de
im pos ta pe la Co vid-19, é pre ci so to- 
mar al guns cui da dos pa ra apro vei tar
a Black Friday na pan de mia.

O pri mei ro ano da cam pa nha de
ven das no Bra sil acon te ceu em 2010,
quan do pou co mais de 50 lo jas do va- 
re jo na ci o nal se jun ta ram pa ra ofe re- 
cer des con tos sig ni fi ca ti vos em seus
pro du tos. Des de en tão, os úl ti mos di- 
as do mês de no vem bro têm re pre sen- 
ta do uma al ta no nú me ro de ven das
das lo jas, o que aca ba pro por ci o nan- 
do fi las enor mes e lo jas lo ta das.

Pa ra evi tar com pli ca ções re la ci o- 
na das à con ta mi na ção e pro li fe ra ção
do Co ro na ví rus, se pa ra mos al gu mas
di cas pa ra se rem ado ta das pe los con- 
su mi do res nes sa Black Friday co mo
for ma de pre cau ção.

Com pra pe lo e-Com mer ce
Com prar sem sair de ca sa é dis pa- 

ra da a me lhor op ção pa ra as pes so as
que que rem apro vei tar os des con tos
da Black Friday du ran te a pan de mia
sem cor rer ris cos de en trar em con ta- 
to com o ví rus no mo men to da com- 
pra ou no des lo ca men to até a lo ja fí si- 
ca. Al gu mas lo jas do va re jo e de ou tros
se to res, in clu si ve, es tão ofe re cen do
cu pons de des con tos ex clu si vos pa ra
os con su mi do res que re a li zam a com- 
pra pe lo apli ca ti vo da lo ja ou pe las pá- 
gi nas do si te.

Uso de más ca ra e ál co ol em gel
Os es ta be le ci men tos são obri ga dos

a ga ran tir o uso de más ca ras e ál co ol
em gel por par te de co la bo ra do res e
cli en tes den tro das lo jas, além de pro- 
mo ver o dis tan ci a men to so ci al. Mes- 
mo que o es ta be le ci men to não dei xe
is so cla ro, é im por tan te que ca da con- 
su mi dor fa ça a sua par te pa ra pre zar
pe la saú de pró pria e das ou tras pes so- 
as que fre quen tam o lo cal.

Ho rá ri os de me nor flu xo
Du ran te a Black Friday mui tos es ta- 

be le ci men tos pra ti cam ho rá ri os de

fun ci o na men to es pe ci ais, au men tan-
do o pe río do em que per ma ne cem
aber tas. Vi san do evi tar a aglo me ra ção
e fi las enor mes, as pes so as que que-
rem ver as ofer tas das lo jas fí si cas po- 
dem op tar por re a li zar as com pras em
ho rá ri os fo ra do pi co de flu xo co mo,
por exem plo, após as 20h.

Evi te ex pe ri men tar pe ças de rou pa
Pes qui sas re la ci o na das à so bre vi da

do no vo Co ro na ví rus em te ci dos fo ra
do or ga nis mo hu ma no in di cam que o
ví rus po de so bre vi ver de 72 a 96 ho ras
em pa nos. Por is so, é re co men da do
que os con su mi do res in te res sa dos em
com prar rou pas evi tem ao má xi mo
ex pe ri men tar as pe ças, prin ci pal- 
men te em lo jas de de par ta men to, on- 
de as uni da des es tão aces sí veis a
qual quer pes soa na lo ja.

Evi te pra ças de ali men ta ção
As pra ças de ali men ta ção po dem

ser um lo cal de gran de cir cu la ção do
ví rus, pois, na mai o ria do tem po, as
pes so as es tão sem uti li zar su as más-
ca ras por es tar se ali men tan do. Por is- 
so, go tí cu las com ví rus po dem es tar
pre sen tes nas me sas, ca dei ras, bal- 
cões e até mes mo vi tri nes de res tau- 
ran tes e lan cho ne tes.

O que le var pa ra a pro va

• Du ran te o Enem, o re co men dá vel é le var água e fu ja
das gor du ras e fri tu ras, pois ali men tos mui to gor du ro -
sos re tar dam o es va zi a men to gás tri co e dão so no, pre ju -
di can do a lei tu ra e in ter pre ta ção dos enun ci a dos;
• Su cos ener gi zan tes, co mo o de ma mão com la ran ja,
tam bém são uma boa pe di da. Já o ca fé é mui to bom pa -
ra nos dei xar aten tos, mas cau sa de pen dên cia e po de
oca si o nar insô nia, in to le rân cia ali men tar, hi pe ra ti vi da -
de, fal ta de con cen tra ção, en tre ou tras coi sas. O ide al é
con su mir 2 xí ca ras pe que nas por dia;
• Ou tras op ções in te res san tes e prá ti cas são bar ras de
ce re ais, fru tas com cas ca ou já pi ca das – co mo ba na na e
ma çã que es te jam em po tes trans pa ren tes – e cas ta nhas
co mo a de ca ju;
• O clás si co cho co la te po de ser uma op ção, mas pri o ri -
ze os mais amar gos, com mai or quan ti da de de ca cau e
me nos açú car que os tra di ci o nais;
• Ou tra ques tão é a tem pe ra tu ra dos ali men tos: o ca lor
po de ser ini mi go. Por is so, é im por tan te evi tar itens co -
mo io gur tes ou ou tras be bi das com lei te;
• E por fim, o mais im por tan te: não fa ça a pro va de estô -
ma go va zio.

ENEM 2021

O que co mer no
se gun do dia do
Exa me Na ci o nal
do En si no Mé dio?

Pa ra mi lhões de jo vens, o Enem é o prin ci pal acon te- 
ci men to do ano. Mais que uma pro va, o exa me re pre- 
sen ta a opor tu ni da de da re a li za ção do so nho de cur sar
uma gra du a ção. E sem pre que o nos so cor po sa be que
es tá pres tes a en fren tar uma si tu a ção de pres são, é na tu- 
ral que ele res pon da por meio do sis te ma di ges ti vo. Por
is so, é co mum que mui tos se per gun tem o que co mer
an tes de uma pro va con cor ri da e de lon ga du ra ção.

O pri mei ro pas so pa ra se sair bem di an te dos ou tros
can di da tos é fa zer uma ali men ta ção ba lan ce a da du ran- 
te a se ma na e no dia da pro va. De acor do com a nu tri ci o- 
nis ta e pro fes so ra do cur so de Nu tri ção da Fa cul da de Pi- 
tá go ras, Kles le ne Cu trim, é re co men da do se le ci o nar
mui to bem os ali men tos pa ra evi tar al gum des con for to
que atra pa lhe o de sem pe nho do can di da to du ran te o
exa me. Co mo a pro va du ra uma mé dia de cin co ho ras, o
ide al é ti rar o dia an te ri or pa ra ati vi da des de la zer e ali- 
men tar-se bem.

Ela acres cen ta ain da que, an tes da pro va, o can di da to
de ve bus car uma re fei ção ri ca em pro teí nas, car boi dra- 
tos, mi ne rais e res pei tar os ho rá ri os pa ra se ali men tar.
“É im por tan te ter um equi lí brio na mon ta gem des se
pra to, pri o ri zan do uma pro teí na co mo a car ne, fran go,
pei xe, ovos, que te nha ver du ras e le gu mes, além do fei- 
jão. Ali men tos di fe ren tes que o es tu dan te não es tá ha bi- 
tu a do a co mer, me lhor não ar ris car em ex pe ri men tar
nes te dia, pois o can di da to de ve ter cui da do com o des- 
con for to de uma má di ges tão”, pon tua.

É im por tan te ter um equi lí brio na

mon ta gem des se pra to, pri o ri zan do

uma pro teí na co mo a car ne, fran go,

pei xe, ovos, que te nha ver du ras e

le gu mes, além do fei jão

Em re la ção ao lan che a su ges tão é al go mais prá ti co.
“Co lo que as fru tas que têm vi ta mi nas e mi ne rais, por
exem plo, uma ba na na, uma ma çã. A ba ta ta do ce é ri ca
em car boi dra to e uma ex ce len te fon te de ener gia. O
cho co la te meio amar go con tém o te or de ca cau mais
con cen tra do, vai pro por ci o nar bom hu mor e me lho rar o
de sem pe nho na ho ra da pro va”, de ta lha.

Con fi ra ou tras di cas de ali men tos pa ra le var du ran- 
te o dia do exa me:

São Luís, sexta-feira, 26 de novembro de 2021

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


oimparcial.com.brESPORTESSaulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br10

Sessão está marcada para esta sexta-feira. Na pauta, o Mandado de Garantia com
pedido de liminar, do MAC contra o vice de Competições da FMF

Re cu pe ra dos

SÉRIE B DO MARANHENSE

TJD julga recurso do
time do MAC
NERES PINTO

O
tér mi no da Sé rie B do Cam- 
pe o na to Ma ra nhen se ocor- 
reu no úl ti mo dia 31 de ou- 
tu bro, mas ain da ho je ain da 

ho je a le ga li da de da ins cri ção de atle- 
tas na fa se se mi fi nal da com pe ti ção é 
dis cu ti da. Nes ta sex ta-fei ra, às 15h, o 
Tri bu nal de Jus ti ça Des por ti va es ta rá 
reu ni do pa ra jul gar o Man da do de Ga- 
ran tia com pe di do de li mi nar, apre- 
sen ta do pe lo Ma ra nhão Atlé ti co Clu- 
be con tra ato do vi ce-pre si den te de 
Com pe ti ções da Fe de ra ção Ma ra- 
nhen se de Fu te bol (FMF), Hans Ni na, 
que mo di fi cou as da tas dos jo gos e 
pror ro gou au to ma ti ca men te o pra zo 
do re gis tro dos pro fis si o nais de to das 
as equi pes dis pu tan tes.

O pro ces so 011/2021 tem co mo re- 
la tor Thi a go Gar cês Cos ta e o pro cu ra- 
dor Ed no Pe rei ra Mar ques. O im pe- 
tran te re quer se jam sus pen sos to dos 
os efei tos da de ci são to ma da pe la en- 
ti da de, que al te rou as da tas dos jo gos 
en tre Ma ra nhão Atlé ti co Clu be e Cor- 
di no e pe de a anu la ção dos con fron- 
tos. O pri mei ro de les ocor reu em 16 
de ou tu bro.

A de mo ra de ve-se ao fa to de que, 
em se de de ins tru ção pro ces su al, a 
pre si den te do TJD, Már cia Fer rei ra ter 
con si de ra do que o pro ces so foi tem- 
pes ti vo, mas não cum priu os re qui si- 
tos pro ces su ais e re cur sais do Art. 90 
do Có di go Bra si lei ro de Jus ti ça Des- 
por ti va, ati nen tes à ma té ria. Por is so, 
con ver teu o Man da do em di li gên cia, 
de ter mi nan do ao clu be im pe tran te 
que emen das se a Pe ti ção Ini ci al, jun- 
tan do a es ta os do cu men tos ne ces sá- 
ri os à sua ad mis si bi li da de.

Os re qui si tos apon ta dos pe la pre si-

• Au sên cia do re gis tro do Ma ra nhão 
Atlé ti co Clu be jun to à CBF; au sên cia 
da ata de fun da ção e da elei ção da di- 
re to ria e seus do cu men tos de iden ti- 
da des e afins, im pres cin dí veis à com- 
pro va ção da le ga li da de da di re to ria 
do clu be im pe tran te;
• Au sên cia do com pro van te de pa ga- 
men to dos emo lu men tos, con for me o 
dis pos to no Art. 90  do Có di go Bra si- 
lei ro de Jus ti ça Des por ti va;
• Dei xou o clu be de apre sen tar a Pe ti- 
ção Ini ci al de Re cur so, em du as vi as, 
con for me de ter mi na o  mes mo ar ti go, 
e Di plo ma Le gal, re tro men ci o na dos.

Re lem bre o ca so

O CORDINO ELIMINOU O MAC APÓS  EMPATAR NO CASTELÃO PELA SÉRIE B DO ESTADUAL

den te do Tri bu nal, na que la oca sião, 
fo ram:

Den tro do pra zo es ta be le ci do, o 
Ma ra nhão pres tou to das as in for ma- 
ções ao TJD,  que  nes ta se ma na  pu- 
bli cou o edi tal de in ti ma ção das par- 
tes in te res sa das.

O Ma ra nhão foi o pri mei ro co lo ca- 
do pa ra a se mi fi nal da Sé rie B do Ma- 

ra nhen se e o Cor di no fi cou com a úl ti- 
ma co lo ca ção, dia 7 de ou tu bro. No 
cru za men to olím pi co, os dois se en-
fren ta ri am no dia 10 do mes mo mês 
(sá ba do), na fa se ida.

O jo go, no en tan to, foi trans fe ri do 
pa ra o dia 16, se gun do o vi ce de Com- 
pe ti ções da FMF, após con sul ta aos 
clu bes dis pu tan tes, in clu si ve Tun tum 
e Ti mon, se gun do e ter cei ro lu ga res, 
via Wat sapp. O pre si den te do MAC, no 
en tan to, ao sa ber que tam bém se ri am 
per mi ti das no vas ins cri ções de atle- 
tas, in for mou, pos te ri or men te, por 
meio de ofí cio, que não con cor da ria. 
A en ti da de man te ve as mu dan ças, 
afir man do ter pro vas de que o clu be 
te ria con cor da do. Os jo gos fo ram 
mar ca dos, o Cor di no foi re for ça do 
por cin co atle tas e se clas si fi cou pa ra a 
fi nal, mas o MAC an tes mes mo da se- 
gun da par ti da já ha via pro tes ta do na 
Jus ti ça Des por ti va, pe din do a anu la-
ção do jo go an te ri or. Na de ci são com 
o Tun tum, o ti me de Bar ra do Cor da 
sa grou-se cam peão.

CONTINUAÇÃO DO TRABALHO

Técnico Brigatti deseja continuar no Sampaio

O téc ni co João Bri gat ti dis se on tem
que, se de pen der de le, per ma ne ce rá
no Sam paio Cor rêa pa ra o iní cio da
tem po ra da 2022. O trei na dor ma ni- 
fes tou a in ten ção de con ti nu ar o tra- 
ba lho ini ci a do na re ta fi nal da Sé rie B,
quan do o Tri co lor cor ria o ris co do re- 
bai xa men to. “Te nho pro pos ta de ou- 
tro clu be, mas mi nha pre fe rên cia é
con ti nu ar no Sam paio. Is so não de- 
pen de só de mim, mas da in ten ção do
clu be. As su mi pa ra di ri gir o ti me nos
seis jo gos que res ta vam do Cam pe o- 
na to Bra si lei ro. Após o jo go com o
Avaí, acre di to que es sa si tu a ção se rá
de fi ni da”, afir mou.

Bri gat ti dei xou cla ro que mes mo
sen do seu gran de de se jo pros se guir o
tra ba lho à fren te do Tri co lor, is so só
se rá con cre ti za do de pois de uma aná- 
li se do pro je to do clu be em mon tar
uma equi pe for te pa ra as dis pu tas do

Es ta du al e das co pas do Bra sil e Nor- 
des te.

O pre si den te Sér gio Fro ta sa be da
in ten ção de Bri gat ti, mas até on tem
não ha via se ma ni fes ta do so bre a pos- 
si bi li da de do no vo con tra to com o
trei na dor. As chan ces da per ma nên- 
cia tam bém vão de pen der da pro pos- 
ta fi nan cei ra a ser apre sen ta da pe lo
téc ni co. As con ver sa ções po de rão até
ser an te ci pa das e acon te cer an tes
mes mo da vi a gem pa ra Flo ri a nó po lis-
SC, on de a equi pe faz sua úl ti ma apre- 
sen ta ção, do min go, no Es tá dio da
Res sa ca da, con tra o Avaí.

So bre o jo go a ser dis pu ta do em so- 
lo ca ta ri nen se, Bri gat ti des ta cou que
vai man dar a cam po um ti me com a
mes ma dis po si ção dos jo gos an te ri o- 
res. “Co mo eu sem pre di go, va mos jo- 
gar com ale gria a par ti da de do min go.
Nos sos atle tas são ca pa ci ta dos e acre- 

di ta mos que ire mos fa zer um jo go tão
dis pu ta do quan to foi con tra o Náu ti-
co no Afli tos. Não tem aco mo da ção.
Va mos jo gar pra va ler”, con cluiu o
trei na dor bo li vi a no. O Sam paio vai
con tar com as tor ci das de CRB e CSA,
in te res sa das em uma vi tó ria do re pre- 
sen tan te ma ra nhen se, úni co re sul ta-
do que po de ti rar o Avaí do pá reo, des-
de que um dos ala go a nos tam bém
ven ça seu com pro mis so. Só res ta uma
va ga.

On tem, a co mis são téc ni ca do
Sam paio fi cou sa ben do que já po de
con tar com os la te rais Wat son e
Alyson, que es ta vam em tra ta men to
mé di co. Eles fo ram li be ra dos pa ra os
tra ba lhos fí si cos e de vem ser in cluí-
dos na de le ga ção que vai a Flo ri pa.
(N.P)

COMPETIÇÕES

Conmebol acaba com
“gol fora de casa”

A DECISÃO FOI ANUNCIADA PELO PRESIDENTE DA CONMEBOL

A Con me bol anun ci ou que não vai ter mais o cri té rio
do “gol do vi si tan te” em su as com pe ti ções. To dos os gols
pas sam a ter o mes mo va lor, e o gol fo ra de ca sa não se rá
con si de ra do co mo fa tor de de sem pa te. Com is so, se- 
gun do a en ti da de, ha ve rá mai or “jus ti ça es por ti va”.

A de ci são foi anun ci a da pri mei ro pe lo pre si den te da
Con me bol, Ale jan dro Do mín guez, e de pois com par ti- 
lha da pe la con fe de ra ção em seus ca nais ofi ci ais. A me- 
di da é di vul ga da no mes mo dia de reu nião do con se lho
da en ti da de na se de em Lu que, no Pa ra guai, que tra tou
do en cer ra men to da Co pa Sul-Ame ri ca na e da Co pa Li- 
ber ta do res dos ti mes fe mi ni nos.

Além dis so, a reu nião da quin ta-fei ra (25) tra tou dos
pre pa ra ti vos pa ra a fi nal da Co pa Li ber ta do res mas cu li- 
na, mar ca da pa ra es te sá ba do (27), en tre Pal mei ras e
Fla men go, em Mon te vi déu. Re pre sen tan tes dos dois
clu bes bra si lei ros es ti ve ram com in te gran tes da con fe- 
de ra ção sul-ame ri ca na e au to ri da des uru guai as pa ra
acer tar os úl ti mos de ta lhes, co mo a ope ra ção de se gu- 
ran ça.

A Con me bol se gue en tão o mes mo ca mi nho da Ue fa,
que de ci diu no fim de ju nho aca bar com a re gra do gol
fo ra de ca sa pa ra as com pe ti ções de clu bes. O cri té rio do
“gol co mo vi si tan te” ha via si do im ple men ta do em con- 
fron tos eli mi na tó ri os da Li ber ta do res e da Sul-Ame ri ca- 
na a par tir de 2005. De 2008 em di an te já não va lia mais
pa ra a fi nal (dis pu ta da em du as par ti das até 2018).

PAPÃO DO NORTE

Moto fecha com a UFMA
para preparação do time

A UFMA VAI ANALISAR A PERFORMANCE DO TIME DO MOTO

Pre pa ra ção fí si ca de al ta per for man ce. Es te é o ob je ti- 
vo de um con vê nio fir ma do en tre o Mo to Club, por meio
de seu pre si den te, Yglésio Moyses, e o De par ta men to de
Edu ca ção Fí si ca da UF MA.

A par ce ria já vi nha sen do dis cu ti da há al guns di as e
foi fir ma da du ran te reu nião re a li za da na noi te da úl ti ma
quar ta-fei ra (24). O anún cio foi fei to on tem nas re des
so ci ais do pre si den te e do clu be. “Reu nião ex ce len te
com os pro fes so res Cris ti a no Ve ne ro so e Má rio Jr., do
de par ta men to de Edu ca ção Fí si ca da UF MA. Na pau ta,
con vê nio da UF MA com o clu be pa ra im plan ta ção de
pre pa ra ção fí si ca de al ta per for man ce pa ra 2022. Mais
re sis tên cia nos trei nos, me lho res re sul ta dos em cam- 
po!”, pos tou.

Mais re sis tên cia nos trei nos,

me lho res re sul ta dos em cam po!

Na prá ti ca, o de par ta men to de edu ca ção fí si ca da ins- 
ti tui ção atu a rá jun to aos jo ga do res e equi pe téc ni ca do
Mo to Club pa ra ana li sar a per for man ce do ti me du ran te
trei nos e par ti das, além de dis cu tir mé to dos e es tra té gi- 
as de pre pa ra ção fí si ca pa ra os jo ga do res.

São Luís, sexta-feira, 26 de novembro de 2021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÃES - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021. A Prefeitura 
Municipal de Guimarães – MA, torna público aos interessados que no dia 14 de 
dezembro de 2021 às 08:00 (oito horas), realizará licitação na modalidade Tomada 
de Preços, tipo menor preço global, tendo por objeto a Contratação de empresa 
especializada em serviços de engenharia para a Construção de Caixa d’água do 
Conjunto e Porto do Coroatá no Município de Guimarães/MA. O Edital se encontra 
a disposição dos interessados onde poderão ser consultados e retirados gratuita-
mente na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Dr. Urbano Santos, número 
214, Centro, Guimarães – MA CEP 65.255-000, CNPJ Nº 05.505.334/0001-30, das 
07:30 às 12:00h. Informações complementares diretamente na Comissão Perma-
nente de Licitação. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e 
demais normas constantes no Edital. Mais informações: guimaraes.ma.cpl@gmail.
com. Guimarães - MA, 24 de novembro de 2021. Adriano Correia Ferreira -Presi-
dente da Comissão Permanente de Licitação.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA DE TRIZIDELA DO VALE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 022/2021

O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Educa-
ção, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, De-
creto nº 10.024/2019 e pela Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: Seleção de proposta visando a contratação 
de empresa para formação continuada de professores de educação infantil da rede municipal de ensino, através 
de capacitação, assessoria e apoio técnico no município de Trizidela do Vale (MA). ABERTURA: 10 de dezem-
bro de 2021 às 08:20 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interes-
sados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Av. Dep. Carlos Melo, nº 1670 – Aeroporto – Trizidela 
do Vale (MA), horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico  www.portaldecompraspublicas.com.
br . por e-mail cplpmtv@outlook.com  na página www.trizideladovale.ma.gov.br Trizidela do Vale (MA), 24 
de novembro de 2021. Maria Sônia Silva Abreu. Secretária Municipal de Educação. Portaria nº 01/2021 GP.

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

do dia 10 de dezembro de 2021, no Auditório desta Secretaria, localizada na Avenida São Luís Rei de 

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

PRESENCIAL, objetivando registro de preço para contratação de empresa especializada no 

fornecimento de equipamentos e insumos para estruturação das Unidades Recebedoras dos 

Programas de Compra da Agricultura Familiar, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto 

Federal nº 3.555/2000, do Decreto Estadual nº 36.184/2020, Decreto Estadual nº 37.011/2021, da Lei 

Complementar nº 123/2006 e demais alterações, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal n.º 

8.666/1993, suas alterações e demais normas pertinentes à espécie. Esse Edital e seus anexos estão à 

disposição dos interessados no site oficial da SAF ( www.saf.ma.gov.br ).

São Luís (MA), 23 de novembro de 2021

JOÃO RODRIGO LISBOA SILVA

Pregoeiro

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR - SAF

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2021 – SAF
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 182381/2021

O PRESIDENTE DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

AGRICULTURA FAMILIAR – SAF realizará, às 14h do dia 15 de dezembro de 2021, na Sala de 

Reuniões desta Secretaria, localizada na Avenida São Luís Rei de França, Lote E1-C, bairro Turu, nesta 

Capital, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, objetivando a contratação de empresa de 

engenharia para a execução de obra de construção do Entreposto de Beneficiamento do 

Caranguejo, na forma da Lei nº 8.663/1993. Esse edital e seus anexos estão à disposição dos 

interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário de 13h às 18h, onde poderão ser obtidos 

mediante a apresentação de dispositivo de armazenamento de dados. Esse edital também se encontra à 

disposição dos interessados no site oficial da SAF (www.saf.ma.gov.br).

São Luís (MA), 23 de novembro de 2021

JOÃO RODRIGO LISBOA SILVA

Presidente da CSL/SAF

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR - SAF

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSL
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2021 – SAF
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 171763/2021 – SAF

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI

CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA. AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2021/CPL/PMB. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0060/2021 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças. A Prefeitura Municipal de 
Bacuri - MA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados que realizará às 09:00horas do dia 13 de Dezembro 
de 2021, na sala da Comissão Permanente de Licitação/CPL, situada à Av. 07 de Setembro, n.º 210, Centro, Bacuri - MA, Licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor por item, para a contratação de empresa especializada para fornecimento de equi-
pamentos odontológicos para utilização nos consultório odontológicos das equipes de saúde bucal – eSB nas unidades básica de 
saúde no município de Bacuri/MA, na forma da Lei nº 10.520/2002, e Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Informamos, 
ainda, que o Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço www.licitanet.com.br no portal de transparência 
do município em: http://transparencia.bacuri.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce, bem como no SACOP (portal do Tribunal 
de Contas do Estado do Maranhão-TCE), https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas no Termo Referência. Edital e seus anexos, na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e 
subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no 
endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08 às 12 horas, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o 
recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), feito exclusivamente, através do Documento de Arrecadação Municipal 
– DAM, emitido pela Coordenação de Tributos, Arrecadação e Fiscalização da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, 
situada à Av. 07 de Setembro, n.º 210, Bairro Centro, Bacuri – MA, ou pelo e-mail:bacuricpl@gmail.com. . Qualquer modificação 
no Edital será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados que adquirirem o Edital na CPL. 
Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados na CPL, no endereço acima. Bacuri (MA), 25 de Novembro de 2021. Linelson 
Ribeiro Rodrigues - Pregoeiro Oficial.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP n.º 41/2021-CPL PROCESSO ADM. Nº 90/2021. A 
Prefeitura Municipal de Pindaré-Mirim/MA, CNPJ: 06.189.344.0001-77, através da Comissão de Licitação, 
torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 14 de dezembro de 2021, às 09:00hs 
(nove horas).  Licitação para Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada 
na realização de eventos atendendo as necessidades do Município de Pindaré Mirim - MA, conforme 
detalhamentos constantes no Anexo I - Termo de Referência, em sessão pública on-line por meio de recursos 
de tecnologia da informação – INTERNET através do site www.licitanet.com.br. Com fundamentação na Lei 
Federal nº 10.520/02, no Decreto Federal nº 10.024/2019, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações, 
na Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 
8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame. O Edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados por intermédio de sistema eletrônico, qual seja www.licitanet.com.br; bem como no Mural 
de licitações do SACOP TCE ou Portal da Transparência do Município ou poderá ser solicitado através do 
e-mail cpl.pindaremirim@hotmail.com ou ainda na sede da Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação-CPL onde poderão ser obtidos e consultados gratuitamente mediante apresentação de mídia gravável 
(pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h, no endereço Avenida Elias Haikel nº 11, Centro, CEP 65.370-000.  
Pindaré Mirim/MA, 25 de novembro de 2021. Alexandre Colares Bezerra Junior. Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP n.º 42/2021-CPL PROCESSO ADM. Nº 91/2021. A 
Prefeitura Municipal de Pindaré-Mirim/MA, CNPJ: 06.189.344.0001-77, através da Comissão de Licitação, 
torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 13 de dezembro de 2021, às 09:00hs 
(nove horas).  Licitação para Registro de Preços cujo objeto eventual e futura contratação de empresa 
especializada no fornecimento de kit de enxoval para recém-nascido atendendo as necessidades da Secretaria 
Municipal de Assistência Social do Município de Pindaré Mirim - MA, conforme detalhamentos constantes no 
Anexo I - Termo de Referência, em sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da informação 
– INTERNET através do site www.licitanet.com.br. Com fundamentação na Lei Federal nº 10.520/02, no 
Decreto Federal nº 10.024/2019, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações, na Lei Complementar nº 
123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de outras 
normas aplicáveis ao objeto deste Certame. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por 
intermédio de sistema eletrônico, qual seja www.licitanet.com.br; bem como no Mural de licitações do SACOP 
TCE ou Portal da Transparência do Município ou poderá ser solicitado através do e-mail cpl.pindaremirim@
hotmail.com ou ainda na sede da Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL onde poderão 
ser obtidos e consultados gratuitamente mediante apresentação de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª feira, 
das 8h às 12h, no endereço Avenida Elias Haikel nº 11, Centro, CEP 65.370-000.  Pindaré Mirim/MA, 25 de 
novembro de 2021. Alexandre Colares Bezerra Junior. Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP n.º 43/2021-CPL PROCESSO ADM. Nº 92/2021. A 
Prefeitura Municipal de Pindaré-Mirim/MA, CNPJ: 06.189.344.0001-77, através da Comissão de Licitação, 
torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 10 de dezembro de 2021, às 09:00hs (nove 
horas).  Licitação para Registro de Preços cujo objeto eventual e futura contratação de empresa especializada no 
fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel S10 e óleo diesel comum),  lubrificantes para atender 
as necessidades dos veículos que integram ou que venham a integrar a frota oficial desta Prefeitura ou que 
sejam objeto de contratos administrativos de locação, conforme detalhamentos constantes no Anexo I - Termo 
de Referência, em sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da informação – INTERNET 
através do site www.licitanet.com.br. Com fundamentação na Lei Federal nº 10.520/02, no Decreto Federal nº 
10.024/2019, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações, na Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela 
Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto 
deste Certame. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por intermédio de sistema eletrônico, 
qual seja www.licitanet.com.br; bem como no Mural de licitações do SACOP TCE ou Portal da Transparência 
do Município ou poderá ser solicitado através do e-mail cpl.pindaremirim@hotmail.com ou ainda na sede 
da Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL onde poderão ser obtidos e consultados 
gratuitamente mediante apresentação de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h, no endereço 
Avenida Elias Haikel nº 11, Centro, CEP 65.370-000.  Pindaré Mirim/MA, 25 de novembro de 2021. Alexandre 
Colares Bezerra Junior. Prefeito Municipal.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE PLANEJA-
MENTO ORÇAMENTARIO PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2022 
DO SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO 
– SINDJUS/MA. O Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do Maranhão - SINDJUS/

MA, portador do CNPJ nº 11.013.026/0001-90 e Registro no Cadastro Nacional de Entidades 

Sindicais nº 46000.012351/2002-34, com sede em São Luís – MA, na Rua das Cajazeiras, 

43, Centro, CEP; 65.015-080, neste ato representado por seu Presidente, George de Jesus dos 

Santos Ferreira, com fundamento nas prerrogativas legais e estatutárias, CONVOCA, todos os 

seus filiados membros da categoria profissional dos servidores do Poder Judiciário do Estado 
do Maranhão, para participar da Assembleia Geral Ordinária de Planejamento Orçamentário, 
a ser realizada no dia 11 de dezembro de 2021, às 09h00min em primeira convocação, ou, 

não alcançando o quórum mínimo estatutário, às 09h30, em segunda e última convocação com 

o quorum presente a assembleia. A mesma acontecerá de forma virtual, por meio de vídeo 
conferência na plataforma Zoom Meeting. O link de acesso e as orientações gerais para parti-

cipação via internet, serão disponibilizadas nos canais de comunicação do Sindjus/MA, como 
site, whatsApp, e redes sociais até 05 dias antes da realização da mesma. Uma vez que o meio 

digital vem se mostrando como uma importante ferramenta democrática e acessível, capaz 

de solucionar o impacto do isolamento social; assim, com base nos princípios interpretativos 
previstos na LINDB e na ausência de vedação legal, entendemos pelo efeito ultrativo do art. 5º 

da Lei Federal nº 14.010/2020, em consonância, inclusive, com o prazo estabelecido no art. 7º 
da Lei nº 14.030/2020, considerando plenamente válidas, independente de previsão no estatuto, 

as assembleias realizadas virtualmente, enquanto perdurarem os efeitos da pandemia do novo 
Coronavírus, sendo assim, para deliberação sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Planejamento 
Orçamentário para o Exercício Financeiro do ano de 2022.   O método digital proposto de-

pende de equipamento dotado de câmera e áudio, bem como da prévia instalação do aplicativo 
Zoom Meeting no computador ou no celular que será utilizado para acessar a Assembleia. São 

Luís (MA), 24 de novembro de 2021. 

GEORGE D E JESUS DOS SANTOS FERREIRA

Presidente Sindjus/MA
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Mostra de dança discute
processos artísticos 

E
s tar na pla teia, ver as cor ti nas 
se abrin do e as sis tir um es pe- 
tá cu lo é uma ex pe ri ên cia pra- 
ze ro sa pa ra gran de par te das 

pes so as. Mas e se vo cê pu des se vol tar 
um pou co no tem po e dar umas es pi- 
a da nos en sai os da que le pro ces so? Na 
for ma co mo aque le mo vi men to foi 
en con tra do? Nas tro cas en tre o gru po 
que re sul ta ram na co re o gra fia apre- 
sen ta da? O pú bli co ma ra nhen se te rá 
aces so a es ses ri cos mo men tos de 
cons tru ção na re a li za ção da III Mos tra 
In ves ti ga ti va de Dan ça – Mi dan ça – 
que ini ci ou nes ta quin ta-fei ra (25), 
em São Luís. O even to, re a li za do pe lo 
Nú cleo At mos fe ra (Nua), re ve la pa ra o 
pú bli co pro ces sos de cri a ção e pes- 
qui sa em dan ça de ar tis tas do Ma ra- 
nhão e de  to do o Nor des te.

Até o dia 28 de no vem bro (do min- 
go), o pú bli co po de rá des fru tar da 
pro gra ma ção da ter cei ra edi ção da 
mos tra, que es te ano acon te ce em for- 
ma to hí bri do – on li ne e pre sen ci al. 
Ofi ci nas de rit mos di ver sos re gi o nais, 
co mo ca cu riá, vo guing fem me, AFRO- 
BUCK e Di ver si da de Rit mi ca se rão re- 
a li za das em es pa ços co mo Ca sa rão 
La bo rar te, Ca sa do Tam bor de Cri ou- 
la, am bos no Cen tro His tó ri co de São 
Luís. (Ve ja pro gra ma ção com ple ta 
abai xo).

As mos tras de pro ces sos de cin co 
ar tis tas vão ser re a li za das pre sen ci al- 
men te na sex ta-fei ra (26), no re cém- 
inau gu ra do Xa ma Te a tro, em São Jo sé 
de Ri ba mar. A par tir das 19h, ini cia-se 
o es pa ço de ex po si ção de pes qui sas e 
diá lo gos en tre os fa ze do res de dan ça

ATÉ DOMINGO, O PÚBLICO PODERÁ DESFRUTAR DA PROGRAMAÇÃO DA MOSTRA

no pal co e no pú bli co. En tre os pro- 
ces sos re ve la dos ao pú bli co es tão: 
Pro ces so de Cu ra, do Bem di to Co le ti- 
vo (com Eri vel to Vi a na), Amar ras, de 
Nui li a ne La go, Lycra-ela, de Wand Al- 
bu quer que, o So lo Cai xei ra, de San dra 
Oka. O en cer ra men to se rá com A mu- 
lher que dan ça va com os ca sa rões, da 
ar tis ta con vi da da Flá via An dre sa de 
Me ne zes.

Há uma ca rên cia de es pa ços de dis- 
cus são e for ma ção dos pro ces sos ar- 
tís ti cos em dan ça, de fen de o co or de- 
na dor ge ral do pro je to, Leô ni das Por- 
tel la. “A pro pos ta do Mi dan ça é cri ar 
um es pa ço on de os ar tis tas pos sam 
ex por a for ma co mo li dam com seus 
pro ces sos cri a ti vos.  Co mo eles tra ba- 
lham ca da lin gua gem, co mo che gam 
às su as obras, co mo es tão com pon do. 
O que es tá mo ven do es ses cor pos”, 

con ta Por tel la, que tam bém é di re tor 
do Nua.

A pre sen ça de ar tis tas de ou tros es- 
ta dos do Nor des te, com as tro cas e 
diá lo gos so bre su as pes qui sas é um 
di fe ren ci al des ta ter cei ra edi ção do 
Mi dan ça. No sá ba do (27), às 19h, em 
am bi en te on li ne (Youtube), par ti ci- 
pam as ar tis tas An dreia Oli vei ra da 
Sil va (BA), com o pro ces so Ne gua Ka- 
lun ga, Cle ber Al ves (CE), com As pe les 
que ha bi to, Re né Loui Jr. (RN), com 
Cor pos Tur vos.

 So man do ao pro ces so, es tão as ar- 
tis tas Dé bo rah San tos de Oli vei ra, do 
Ce a rá, Clau di a na San tos de Je sus, da 
Bahia.  As tro cas de vi sões so bre co mo 
as pes so as es tão so bre vi ven do com os 
cor pos pós-pan de mia se gue no do- 
min go (28), ain da em am bi en te on li- 
ne.

Banda Raiz Tribal comemora 20 anos com show hoje

A BANDA CELEBRA SEUS 20 ANOS COM UM SHOW NO SECRETO BOSQUE NO TURU, NESTA SEXTA-FEIRA, 26.11, A PARTIR DAS 19H00

A ban da RAIZ TRI BAL é for ma da
pe los ir mãos Gill Enes e Ke ké Enes e
Le o nar do Ra be lo (Leo Ma ra nhão). Os
ca ras tem co mo he ran ça a pai xão pe la
mú si ca reg gae vin da de uma das prin- 
ci pais ban das de reg gae do país, a ma- 
ra nhen se Tri bo de Jah, é is so mes mo!
Gill Enes e Ke ké Enes são fi lhos de
Net to Enes (gui tar ris ta da Tri bo) en- 
quan to Leo Ma ra nhão é fi lho de Aqui- 
les Ra be lo, tam bém mú si co (bai xis ta
da Tri bo). Pa ra com ple tar o ti me, a
ban da te rá Thi a go Guer ra (Ti ca) e Fi li- 
pe Lis boa co mo mú si cos de apoio.

A ban da ce le bra seus 20 anos com
um show no Se cre to Bos que no Tu ru,
nes ta sex ta-fei ra, 26.11, a par tir das
19hs.

A ban da co me çou em Gua ru- 
lhos/São Pau lo (no ano de 2001), pas- 
sa ram por gran des fes ti vais, 3 tur nês
por to do o Bra sil e fi ze ram o ca mi nho
de vol ta pa ra ca sa, São Luís do Ma ra- 
nhão, pa ra não per der os la ços com
sua raiz mu si cal. A raiz Tri bal já to cou

ao la do de ban das e can to res na ci o- 
nais e in ter na ci o nais con sa gra dos e
as sim ga nhou re co nhe ci men to e ad- 
mi ra ção de quem to ca reg gae den tro e
fo ra do país.

An te na dos na no va sa fra de ar tis tas
e pro du ções mun di ais os ca ras já es- 
tão pro du zin do o 4° dis co (fa se de pré-
pro du ção) da RAIZ TRI BAL. Es se re- 
gis tro con ta com al guns RID DIMS
(Ins tru men tais já pron tos usa dos por
vá ri os ar tis tas ja mai ca nos e não ja- 
mai ca nos mun do a fo ra) co mo ba se
pa ra os já con sa gra dos sin gles “Ei,
Johnny! fe at. Jah gun (CA)”, “Pa re!”,
“#Pra Vo cê” am bos lan ça dos em 2019,
“Amor & Sor te (acús ti co)” e “No ta 10”
lan ça dos em 2020.

Em Abril des te ano (2021) lan ça ram
uma “pe dra da” cha ma da “Pra Deus”,
sin gle que ga nhou além de um me ga
fe at, par ce ria na com po si ção do íco ne
ja mai ca no Du a ne Stephen son. Es sa
tam bém é a pri mei ra par ce ria da ban- 
da com o se lo Sound System

Bra zil (RJ), si te e em pre sa Sur fo reg- 
gae (BA) e a Rid dim Agency (BA/SP)
que jun tos che gam pa ra aba lar as es-
tru tu ras, 2021 ain da pro me te mui to. 

No úl ti mo dia 29 de Ou tu bro os ras- 
ti nhas lan ça ram mais um sin gle, es se
cha ma do PLAN TAR ba ten do 11 mil
ou vin tes no mês de lan ça men to no
Spotify e na 5a po si ção de mú si cas
mais ou vi das na mai or playlist de reg- 
gae no Bra sil (Na ção Reg gae). Plan tar
foi lan ça da pe lo se lo Sur fo reg gae (BA)
no Bra sil e Ba co Mu sic (FR) se lo res-
pon sá vel pe lo lan ça men to mun di al.

Ago ra em no vem bro de 2021 se rá
lan ça do no ca nal da ban da – Raiz Tri-
bal Tv – no youtube o II En con tro de
Ge ra ções, ho me na gem aos pre cur so-
res da mú si ca reg gae pro du zi da no
Ma ra nhão com par ti ci pa ção de al- 
guns dos com po si to res e can to res das
obras. Es te pro je to tem o in cen ti vo do
Go ver no do Es ta do do Ma ra nhão por
meio da Se cre tá ria de Cul tu ra e Lei Al- 
dir Blanc.

Netflix investe em mais
games para a plataforma

A NETFLIX  GAMES AINDA ESTÁ  ESTABELECENDO SEU TIME

A Net flix já dei xou evi den te que pre ten de le var a sé rio
sua re cen te in cur são no mun do dos ga mes. A em pre sa
co me çou a dis tri buir tí tu los em al gu mas re giões pa ra
seus as si nan tes, e ago ra anun cia um no vo in ves ti men to
na for ma de uma gran de con tra ta ção.

Amir Rahi mi fez seu no me co mo pre si den te da
Scopely, uma gran de pro du to ra de jo gos pra dis po si ti- 
vos mó veis. Ago ra, Rahi mi vai pas sar a tra ba lhar na Net- 
flix, co mo vi ce-pre si den te de es tú di os de jo gos. Ele vai
res pon der ao vi ce-pre si den te de jo gos do ser vi ço, Mi ke
Ver du, que fez a se guin te de cla ra ção so bre seu re cém-
con tra ta do:

“Es tou sa tis fei to em re ce ber o Amir pa ra a Net flix, on- 
de ele vai cons truir nos so ti me pa ra o es tú dio de ga mes e
bi bli o te ca de con teú do na Net flix Ga mes. Sua ex pe ri ên- 
cia ex ten si va na in dús tria dos jo gos vai ser cha ve con for- 
me bus ca mos cres cer nos so ca tá lo go de jo gos pa ra nos- 
sos mem bros ao re dor do mun do apro vei ta rem.”

Con for me a Net flix ain da es tá ter mi nan do de es ta be- 
le cer seu ti me por trás do pro je to Net flix Ga mes, as ofer- 
tas des ses pro du tos ain da é um tan to li mi ta da. Não te- 
mos aces so ain da aqui no Bra sil, e nos paí ses on de ele
es tão dis po ní veis não são mui tos jo gos.

No mo men to, quem tem aces so à bi bli o te ca po de jo- 
gar Stran ger Things 1984, Stran ger Things 3: The Ga- 
me e Sho o ting Ho ops. To dos pa ra An droid e iOS. E a
con tra ta ção do ex-pre si den te da Scopely po de ser um
in di ca ti vo de que a Net flix de ve con ti nu ar pri o ri zan do
mo bi le an tes de tu do.

Academia Caxiense de Letras 
realiza 6º Salão do Livro

EVENTO OCORRE ATÉ HOJE, COM ENTRADA É FRANCA

Apro vei tan do as con di ções fa vo rá veis da pan de mia
da co vid-19 na ci da de e re gião, a Aca de mia Ca xi en se de
Le tras, es tá re a li zan do até ho je  (26), o 5° Sa lão do Li vro
de Ca xi as. O even to tem pa tro cí nio do edi tal Co ne xão
Cul tu ral, Se cre ta ria de Es ta do da Cul tu ra do Ma ra nhão.

Os ho me na ge a dos des te ano são Gen til Me ne ses e Vi- 
tor Gon çal ves Ne to, dois ho mens de le tras da ci da de de
Ca xi as, que ti ve ram vas ta atu a ção na im pren sa. Gen til
Me ne ses foi co la bo ra dor de di ver sos jor nais do Ma ra- 
nhão, por mais de meio sé cu lo. Ví tor Gon çal ves Ne to,
além de es cre ver, tam bém fun dou e di ri giu im por tan tes
jor nais do in te ri or, co mo Fo lha de Ca xi as e O Pi o nei ro.

Com es se te ma, o Sa lão tam bém ho me na geia to dos
os jor na lis tas da ci da de, do pas sa do e do pre sen te, e traz
à bai la im por tan tes de ba tes em tor no da co mu ni ca ção
so ci al e da im por tân cia do li vro e dos jor nais im pres sos
nes ses tem pos car ran cu dos pa ra as mí di as tra di ci o nais
no pais.

Ha ve rá ex po si ção nar ran do mo men tos im por tan tes
da his tó ria da ci da de, além de pa les tras e shows mu si- 
cais. Um even to de gran de qua li da de, do pon to de vis ta
da es té ti ca e do con teú do. A en tra da é fran ca.

São Luís, sexta-feira, 26 de novembro de 2021
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Mostra de dança discute
processos artísticos 

E
s tar na pla teia, ver as cor ti nas 
se abrin do e as sis tir um es pe- 
tá cu lo é uma ex pe ri ên cia pra- 
ze ro sa pa ra gran de par te das 

pes so as. Mas e se vo cê pu des se vol tar 
um pou co no tem po e dar umas es pi- 
a da nos en sai os da que le pro ces so? Na 
for ma co mo aque le mo vi men to foi 
en con tra do? Nas tro cas en tre o gru po 
que re sul ta ram na co re o gra fia apre- 
sen ta da? O pú bli co ma ra nhen se te rá 
aces so a es ses ri cos mo men tos de 
cons tru ção na re a li za ção da III Mos tra 
In ves ti ga ti va de Dan ça – Mi dan ça – 
que ini ci ou nes ta quin ta-fei ra (25), 
em São Luís. O even to, re a li za do pe lo 
Nú cleo At mos fe ra (Nua), re ve la pa ra o 
pú bli co pro ces sos de cri a ção e pes- 
qui sa em dan ça de ar tis tas do Ma ra- 
nhão e de  to do o Nor des te.

Até o dia 28 de no vem bro (do min- 
go), o pú bli co po de rá des fru tar da 
pro gra ma ção da ter cei ra edi ção da 
mos tra, que es te ano acon te ce em for- 
ma to hí bri do – on li ne e pre sen ci al. 
Ofi ci nas de rit mos di ver sos re gi o nais, 
co mo ca cu riá, vo guing fem me, AFRO- 
BUCK e Di ver si da de Rit mi ca se rão re- 
a li za das em es pa ços co mo Ca sa rão 
La bo rar te, Ca sa do Tam bor de Cri ou- 
la, am bos no Cen tro His tó ri co de São 
Luís. (Ve ja pro gra ma ção com ple ta 
abai xo).

As mos tras de pro ces sos de cin co 
ar tis tas vão ser re a li za das pre sen ci al- 
men te na sex ta-fei ra (26), no re cém- 
inau gu ra do Xa ma Te a tro, em São Jo sé 
de Ri ba mar. A par tir das 19h, ini cia-se 
o es pa ço de ex po si ção de pes qui sas e 
diá lo gos en tre os fa ze do res de dan ça

ATÉ DOMINGO, O PÚBLICO PODERÁ DESFRUTAR DA PROGRAMAÇÃO DA MOSTRA

no pal co e no pú bli co. En tre os pro- 
ces sos re ve la dos ao pú bli co es tão: 
Pro ces so de Cu ra, do Bem di to Co le ti- 
vo (com Eri vel to Vi a na), Amar ras, de 
Nui li a ne La go, Lycra-ela, de Wand Al- 
bu quer que, o So lo Cai xei ra, de San dra 
Oka. O en cer ra men to se rá com A mu- 
lher que dan ça va com os ca sa rões, da 
ar tis ta con vi da da Flá via An dre sa de 
Me ne zes.

Há uma ca rên cia de es pa ços de dis- 
cus são e for ma ção dos pro ces sos ar- 
tís ti cos em dan ça, de fen de o co or de- 
na dor ge ral do pro je to, Leô ni das Por- 
tel la. “A pro pos ta do Mi dan ça é cri ar 
um es pa ço on de os ar tis tas pos sam 
ex por a for ma co mo li dam com seus 
pro ces sos cri a ti vos.  Co mo eles tra ba- 
lham ca da lin gua gem, co mo che gam 
às su as obras, co mo es tão com pon do. 
O que es tá mo ven do es ses cor pos”, 

con ta Por tel la, que tam bém é di re tor 
do Nua.

A pre sen ça de ar tis tas de ou tros es- 
ta dos do Nor des te, com as tro cas e 
diá lo gos so bre su as pes qui sas é um 
di fe ren ci al des ta ter cei ra edi ção do 
Mi dan ça. No sá ba do (27), às 19h, em 
am bi en te on li ne (Youtube), par ti ci- 
pam as ar tis tas An dreia Oli vei ra da 
Sil va (BA), com o pro ces so Ne gua Ka- 
lun ga, Cle ber Al ves (CE), com As pe les 
que ha bi to, Re né Loui Jr. (RN), com 
Cor pos Tur vos.

 So man do ao pro ces so, es tão as ar- 
tis tas Dé bo rah San tos de Oli vei ra, do 
Ce a rá, Clau di a na San tos de Je sus, da 
Bahia.  As tro cas de vi sões so bre co mo 
as pes so as es tão so bre vi ven do com os 
cor pos pós-pan de mia se gue no do- 
min go (28), ain da em am bi en te on li- 
ne.

REGGAE

Banda Raiz Tribal comemora 20 anos com show hoje

A BANDA CELEBRA SEUS 20 ANOS COM UM SHOW NO SECRETO BOSQUE NO TURU, NESTA SEXTA-FEIRA, 26.11, A PARTIR DAS 19H00

A ban da RAIZ TRI BAL é for ma da
pe los ir mãos Gill Enes e Ke ké Enes e
Le o nar do Ra be lo (Leo Ma ra nhão). Os
ca ras tem co mo he ran ça a pai xão pe la
mú si ca reg gae vin da de uma das prin- 
ci pais ban das de reg gae do país, a ma- 
ra nhen se Tri bo de Jah, é is so mes mo!
Gill Enes e Ke ké Enes são fi lhos de
Net to Enes (gui tar ris ta da Tri bo) en- 
quan to Leo Ma ra nhão é fi lho de Aqui- 
les Ra be lo, tam bém mú si co (bai xis ta
da Tri bo). Pa ra com ple tar o ti me, a
ban da te rá Thi a go Guer ra (Ti ca) e Fi li- 
pe Lis boa co mo mú si cos de apoio.

A ban da ce le bra seus 20 anos com
um show no Se cre to Bos que no Tu ru,
nes ta sex ta-fei ra, 26.11, a par tir das
19hs.

A ban da co me çou em Gua ru- 
lhos/São Pau lo (no ano de 2001), pas- 
sa ram por gran des fes ti vais, 3 tur nês
por to do o Bra sil e fi ze ram o ca mi nho
de vol ta pa ra ca sa, São Luís do Ma ra- 
nhão, pa ra não per der os la ços com
sua raiz mu si cal. A raiz Tri bal já to cou

ao la do de ban das e can to res na ci o- 
nais e in ter na ci o nais con sa gra dos e
as sim ga nhou re co nhe ci men to e ad- 
mi ra ção de quem to ca reg gae den tro e
fo ra do país.

An te na dos na no va sa fra de ar tis tas
e pro du ções mun di ais os ca ras já es- 
tão pro du zin do o 4° dis co (fa se de pré-
pro du ção) da RAIZ TRI BAL. Es se re- 
gis tro con ta com al guns RID DIMS
(Ins tru men tais já pron tos usa dos por
vá ri os ar tis tas ja mai ca nos e não ja- 
mai ca nos mun do a fo ra) co mo ba se
pa ra os já con sa gra dos sin gles “Ei,
Johnny! fe at. Jah gun (CA)”, “Pa re!”,
“#Pra Vo cê” am bos lan ça dos em 2019,
“Amor & Sor te (acús ti co)” e “No ta 10”
lan ça dos em 2020.

Em Abril des te ano (2021) lan ça ram
uma “pe dra da” cha ma da “Pra Deus”,
sin gle que ga nhou além de um me ga
fe at, par ce ria na com po si ção do íco ne
ja mai ca no Du a ne Stephen son. Es sa
tam bém é a pri mei ra par ce ria da ban- 
da com o se lo Sound System

Bra zil (RJ), si te e em pre sa Sur fo reg- 
gae (BA) e a Rid dim Agency (BA/SP)
que jun tos che gam pa ra aba lar as es-
tru tu ras, 2021 ain da pro me te mui to. 

No úl ti mo dia 29 de Ou tu bro os ras- 
ti nhas lan ça ram mais um sin gle, es se
cha ma do PLAN TAR ba ten do 11 mil
ou vin tes no mês de lan ça men to no
Spotify e na 5a po si ção de mú si cas
mais ou vi das na mai or playlist de reg- 
gae no Bra sil (Na ção Reg gae). Plan tar
foi lan ça da pe lo se lo Sur fo reg gae (BA)
no Bra sil e Ba co Mu sic (FR) se lo res-
pon sá vel pe lo lan ça men to mun di al.

Ago ra em no vem bro de 2021 se rá
lan ça do no ca nal da ban da – Raiz Tri-
bal Tv – no youtube o II En con tro de
Ge ra ções, ho me na gem aos pre cur so-
res da mú si ca reg gae pro du zi da no
Ma ra nhão com par ti ci pa ção de al- 
guns dos com po si to res e can to res das
obras. Es te pro je to tem o in cen ti vo do
Go ver no do Es ta do do Ma ra nhão por
meio da Se cre tá ria de Cul tu ra e Lei Al- 
dir Blanc.

Netflix investe em mais
games para a plataforma

A NETFLIX  GAMES AINDA ESTÁ  ESTABELECENDO SEU TIME

A Net flix já dei xou evi den te que pre ten de le var a sé rio
sua re cen te in cur são no mun do dos ga mes. A em pre sa
co me çou a dis tri buir tí tu los em al gu mas re giões pa ra
seus as si nan tes, e ago ra anun cia um no vo in ves ti men to
na for ma de uma gran de con tra ta ção.

Amir Rahi mi fez seu no me co mo pre si den te da
Scopely, uma gran de pro du to ra de jo gos pra dis po si ti- 
vos mó veis. Ago ra, Rahi mi vai pas sar a tra ba lhar na Net- 
flix, co mo vi ce-pre si den te de es tú di os de jo gos. Ele vai
res pon der ao vi ce-pre si den te de jo gos do ser vi ço, Mi ke
Ver du, que fez a se guin te de cla ra ção so bre seu re cém-
con tra ta do:

“Es tou sa tis fei to em re ce ber o Amir pa ra a Net flix, on- 
de ele vai cons truir nos so ti me pa ra o es tú dio de ga mes e
bi bli o te ca de con teú do na Net flix Ga mes. Sua ex pe ri ên- 
cia ex ten si va na in dús tria dos jo gos vai ser cha ve con for- 
me bus ca mos cres cer nos so ca tá lo go de jo gos pa ra nos- 
sos mem bros ao re dor do mun do apro vei ta rem.”

Con for me a Net flix ain da es tá ter mi nan do de es ta be- 
le cer seu ti me por trás do pro je to Net flix Ga mes, as ofer- 
tas des ses pro du tos ain da é um tan to li mi ta da. Não te- 
mos aces so ain da aqui no Bra sil, e nos paí ses on de ele
es tão dis po ní veis não são mui tos jo gos.

No mo men to, quem tem aces so à bi bli o te ca po de jo- 
gar Stran ger Things 1984, Stran ger Things 3: The Ga- 
me e Sho o ting Ho ops. To dos pa ra An droid e iOS. E a
con tra ta ção do ex-pre si den te da Scopely po de ser um
in di ca ti vo de que a Net flix de ve con ti nu ar pri o ri zan do
mo bi le an tes de tu do.

Academia Caxiense de Letras 
realiza 6º Salão do Livro

EVENTO OCORRE ATÉ HOJE, COM ENTRADA É FRANCA

Apro vei tan do as con di ções fa vo rá veis da pan de mia
da co vid-19 na ci da de e re gião, a Aca de mia Ca xi en se de
Le tras, es tá re a li zan do até ho je  (26), o 5° Sa lão do Li vro
de Ca xi as. O even to tem pa tro cí nio do edi tal Co ne xão
Cul tu ral, Se cre ta ria de Es ta do da Cul tu ra do Ma ra nhão.

Os ho me na ge a dos des te ano são Gen til Me ne ses e Vi- 
tor Gon çal ves Ne to, dois ho mens de le tras da ci da de de
Ca xi as, que ti ve ram vas ta atu a ção na im pren sa. Gen til
Me ne ses foi co la bo ra dor de di ver sos jor nais do Ma ra- 
nhão, por mais de meio sé cu lo. Ví tor Gon çal ves Ne to,
além de es cre ver, tam bém fun dou e di ri giu im por tan tes
jor nais do in te ri or, co mo Fo lha de Ca xi as e O Pi o nei ro.

Com es se te ma, o Sa lão tam bém ho me na geia to dos
os jor na lis tas da ci da de, do pas sa do e do pre sen te, e traz
à bai la im por tan tes de ba tes em tor no da co mu ni ca ção
so ci al e da im por tân cia do li vro e dos jor nais im pres sos
nes ses tem pos car ran cu dos pa ra as mí di as tra di ci o nais
no pais.

Ha ve rá ex po si ção nar ran do mo men tos im por tan tes
da his tó ria da ci da de, além de pa les tras e shows mu si- 
cais. Um even to de gran de qua li da de, do pon to de vis ta
da es té ti ca e do con teú do. A en tra da é fran ca.

São Luís, sexta-feira, 26 de novembro de 2021
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Mostra de dança discute
processos artísticos 

E
s tar na pla teia, ver as cor ti nas 
se abrin do e as sis tir um es pe- 
tá cu lo é uma ex pe ri ên cia pra- 
ze ro sa pa ra gran de par te das 

pes so as. Mas e se vo cê pu des se vol tar 
um pou co no tem po e dar umas es pi- 
a da nos en sai os da que le pro ces so? Na 
for ma co mo aque le mo vi men to foi 
en con tra do? Nas tro cas en tre o gru po 
que re sul ta ram na co re o gra fia apre- 
sen ta da? O pú bli co ma ra nhen se te rá 
aces so a es ses ri cos mo men tos de 
cons tru ção na re a li za ção da III Mos tra 
In ves ti ga ti va de Dan ça – Mi dan ça – 
que ini ci ou nes ta quin ta-fei ra (25), 
em São Luís. O even to, re a li za do pe lo 
Nú cleo At mos fe ra (Nua), re ve la pa ra o 
pú bli co pro ces sos de cri a ção e pes- 
qui sa em dan ça de ar tis tas do Ma ra- 
nhão e de  to do o Nor des te.

Até o dia 28 de no vem bro (do min- 
go), o pú bli co po de rá des fru tar da 
pro gra ma ção da ter cei ra edi ção da 
mos tra, que es te ano acon te ce em for- 
ma to hí bri do – on li ne e pre sen ci al. 
Ofi ci nas de rit mos di ver sos re gi o nais, 
co mo ca cu riá, vo guing fem me, AFRO- 
BUCK e Di ver si da de Rit mi ca se rão re- 
a li za das em es pa ços co mo Ca sa rão 
La bo rar te, Ca sa do Tam bor de Cri ou- 
la, am bos no Cen tro His tó ri co de São 
Luís. (Ve ja pro gra ma ção com ple ta 
abai xo).

As mos tras de pro ces sos de cin co 
ar tis tas vão ser re a li za das pre sen ci al- 
men te na sex ta-fei ra (26), no re cém- 
inau gu ra do Xa ma Te a tro, em São Jo sé 
de Ri ba mar. A par tir das 19h, ini cia-se 
o es pa ço de ex po si ção de pes qui sas e 
diá lo gos en tre os fa ze do res de dan ça

ATÉ DOMINGO, O PÚBLICO PODERÁ DESFRUTAR DA PROGRAMAÇÃO DA MOSTRA

no pal co e no pú bli co. En tre os pro- 
ces sos re ve la dos ao pú bli co es tão: 
Pro ces so de Cu ra, do Bem di to Co le ti- 
vo (com Eri vel to Vi a na), Amar ras, de 
Nui li a ne La go, Lycra-ela, de Wand Al- 
bu quer que, o So lo Cai xei ra, de San dra 
Oka. O en cer ra men to se rá com A mu- 
lher que dan ça va com os ca sa rões, da 
ar tis ta con vi da da Flá via An dre sa de 
Me ne zes.

Há uma ca rên cia de es pa ços de dis- 
cus são e for ma ção dos pro ces sos ar- 
tís ti cos em dan ça, de fen de o co or de- 
na dor ge ral do pro je to, Leô ni das Por- 
tel la. “A pro pos ta do Mi dan ça é cri ar 
um es pa ço on de os ar tis tas pos sam 
ex por a for ma co mo li dam com seus 
pro ces sos cri a ti vos.  Co mo eles tra ba- 
lham ca da lin gua gem, co mo che gam 
às su as obras, co mo es tão com pon do. 
O que es tá mo ven do es ses cor pos”, 

con ta Por tel la, que tam bém é di re tor 
do Nua.

A pre sen ça de ar tis tas de ou tros es- 
ta dos do Nor des te, com as tro cas e 
diá lo gos so bre su as pes qui sas é um 
di fe ren ci al des ta ter cei ra edi ção do 
Mi dan ça. No sá ba do (27), às 19h, em 
am bi en te on li ne (Youtube), par ti ci- 
pam as ar tis tas An dreia Oli vei ra da 
Sil va (BA), com o pro ces so Ne gua Ka- 
lun ga, Cle ber Al ves (CE), com As pe les 
que ha bi to, Re né Loui Jr. (RN), com 
Cor pos Tur vos.

 So man do ao pro ces so, es tão as ar- 
tis tas Dé bo rah San tos de Oli vei ra, do 
Ce a rá, Clau di a na San tos de Je sus, da 
Bahia.  As tro cas de vi sões so bre co mo 
as pes so as es tão so bre vi ven do com os 
cor pos pós-pan de mia se gue no do- 
min go (28), ain da em am bi en te on li- 
ne.

Banda Raiz Tribal comemora 20 anos com show hoje

A BANDA CELEBRA SEUS 20 ANOS COM UM SHOW NO SECRETO BOSQUE NO TURU, NESTA SEXTA-FEIRA, 26.11, A PARTIR DAS 19H00

A ban da RAIZ TRI BAL é for ma da
pe los ir mãos Gill Enes e Ke ké Enes e
Le o nar do Ra be lo (Leo Ma ra nhão). Os
ca ras tem co mo he ran ça a pai xão pe la
mú si ca reg gae vin da de uma das prin- 
ci pais ban das de reg gae do país, a ma- 
ra nhen se Tri bo de Jah, é is so mes mo!
Gill Enes e Ke ké Enes são fi lhos de
Net to Enes (gui tar ris ta da Tri bo) en- 
quan to Leo Ma ra nhão é fi lho de Aqui- 
les Ra be lo, tam bém mú si co (bai xis ta
da Tri bo). Pa ra com ple tar o ti me, a
ban da te rá Thi a go Guer ra (Ti ca) e Fi li- 
pe Lis boa co mo mú si cos de apoio.

A ban da ce le bra seus 20 anos com
um show no Se cre to Bos que no Tu ru,
nes ta sex ta-fei ra, 26.11, a par tir das
19hs.

A ban da co me çou em Gua ru- 
lhos/São Pau lo (no ano de 2001), pas- 
sa ram por gran des fes ti vais, 3 tur nês
por to do o Bra sil e fi ze ram o ca mi nho
de vol ta pa ra ca sa, São Luís do Ma ra- 
nhão, pa ra não per der os la ços com
sua raiz mu si cal. A raiz Tri bal já to cou

ao la do de ban das e can to res na ci o- 
nais e in ter na ci o nais con sa gra dos e
as sim ga nhou re co nhe ci men to e ad- 
mi ra ção de quem to ca reg gae den tro e
fo ra do país.

An te na dos na no va sa fra de ar tis tas
e pro du ções mun di ais os ca ras já es- 
tão pro du zin do o 4° dis co (fa se de pré-
pro du ção) da RAIZ TRI BAL. Es se re- 
gis tro con ta com al guns RID DIMS
(Ins tru men tais já pron tos usa dos por
vá ri os ar tis tas ja mai ca nos e não ja- 
mai ca nos mun do a fo ra) co mo ba se
pa ra os já con sa gra dos sin gles “Ei,
Johnny! fe at. Jah gun (CA)”, “Pa re!”,
“#Pra Vo cê” am bos lan ça dos em 2019,
“Amor & Sor te (acús ti co)” e “No ta 10”
lan ça dos em 2020.

Em Abril des te ano (2021) lan ça ram
uma “pe dra da” cha ma da “Pra Deus”,
sin gle que ga nhou além de um me ga
fe at, par ce ria na com po si ção do íco ne
ja mai ca no Du a ne Stephen son. Es sa
tam bém é a pri mei ra par ce ria da ban- 
da com o se lo Sound System

Bra zil (RJ), si te e em pre sa Sur fo reg- 
gae (BA) e a Rid dim Agency (BA/SP)
que jun tos che gam pa ra aba lar as es-
tru tu ras, 2021 ain da pro me te mui to. 

No úl ti mo dia 29 de Ou tu bro os ras- 
ti nhas lan ça ram mais um sin gle, es se
cha ma do PLAN TAR ba ten do 11 mil
ou vin tes no mês de lan ça men to no
Spotify e na 5a po si ção de mú si cas
mais ou vi das na mai or playlist de reg- 
gae no Bra sil (Na ção Reg gae). Plan tar
foi lan ça da pe lo se lo Sur fo reg gae (BA)
no Bra sil e Ba co Mu sic (FR) se lo res-
pon sá vel pe lo lan ça men to mun di al.

Ago ra em no vem bro de 2021 se rá
lan ça do no ca nal da ban da – Raiz Tri-
bal Tv – no youtube o II En con tro de
Ge ra ções, ho me na gem aos pre cur so-
res da mú si ca reg gae pro du zi da no
Ma ra nhão com par ti ci pa ção de al- 
guns dos com po si to res e can to res das
obras. Es te pro je to tem o in cen ti vo do
Go ver no do Es ta do do Ma ra nhão por
meio da Se cre tá ria de Cul tu ra e Lei Al- 
dir Blanc.

Netflix investe em mais
games para a plataforma

A NETFLIX  GAMES AINDA ESTÁ  ESTABELECENDO SEU TIME

A Net flix já dei xou evi den te que pre ten de le var a sé rio
sua re cen te in cur são no mun do dos ga mes. A em pre sa
co me çou a dis tri buir tí tu los em al gu mas re giões pa ra
seus as si nan tes, e ago ra anun cia um no vo in ves ti men to
na for ma de uma gran de con tra ta ção.

Amir Rahi mi fez seu no me co mo pre si den te da
Scopely, uma gran de pro du to ra de jo gos pra dis po si ti- 
vos mó veis. Ago ra, Rahi mi vai pas sar a tra ba lhar na Net- 
flix, co mo vi ce-pre si den te de es tú di os de jo gos. Ele vai
res pon der ao vi ce-pre si den te de jo gos do ser vi ço, Mi ke
Ver du, que fez a se guin te de cla ra ção so bre seu re cém-
con tra ta do:

“Es tou sa tis fei to em re ce ber o Amir pa ra a Net flix, on- 
de ele vai cons truir nos so ti me pa ra o es tú dio de ga mes e
bi bli o te ca de con teú do na Net flix Ga mes. Sua ex pe ri ên- 
cia ex ten si va na in dús tria dos jo gos vai ser cha ve con for- 
me bus ca mos cres cer nos so ca tá lo go de jo gos pa ra nos- 
sos mem bros ao re dor do mun do apro vei ta rem.”

Con for me a Net flix ain da es tá ter mi nan do de es ta be- 
le cer seu ti me por trás do pro je to Net flix Ga mes, as ofer- 
tas des ses pro du tos ain da é um tan to li mi ta da. Não te- 
mos aces so ain da aqui no Bra sil, e nos paí ses on de ele
es tão dis po ní veis não são mui tos jo gos.

No mo men to, quem tem aces so à bi bli o te ca po de jo- 
gar Stran ger Things 1984, Stran ger Things 3: The Ga- 
me e Sho o ting Ho ops. To dos pa ra An droid e iOS. E a
con tra ta ção do ex-pre si den te da Scopely po de ser um
in di ca ti vo de que a Net flix de ve con ti nu ar pri o ri zan do
mo bi le an tes de tu do.

Academia Caxiense de Letras 
realiza 6º Salão do Livro

EVENTO OCORRE ATÉ HOJE, COM ENTRADA É FRANCA

Apro vei tan do as con di ções fa vo rá veis da pan de mia
da co vid-19 na ci da de e re gião, a Aca de mia Ca xi en se de
Le tras, es tá re a li zan do até ho je  (26), o 5° Sa lão do Li vro
de Ca xi as. O even to tem pa tro cí nio do edi tal Co ne xão
Cul tu ral, Se cre ta ria de Es ta do da Cul tu ra do Ma ra nhão.

Os ho me na ge a dos des te ano são Gen til Me ne ses e Vi- 
tor Gon çal ves Ne to, dois ho mens de le tras da ci da de de
Ca xi as, que ti ve ram vas ta atu a ção na im pren sa. Gen til
Me ne ses foi co la bo ra dor de di ver sos jor nais do Ma ra- 
nhão, por mais de meio sé cu lo. Ví tor Gon çal ves Ne to,
além de es cre ver, tam bém fun dou e di ri giu im por tan tes
jor nais do in te ri or, co mo Fo lha de Ca xi as e O Pi o nei ro.

Com es se te ma, o Sa lão tam bém ho me na geia to dos
os jor na lis tas da ci da de, do pas sa do e do pre sen te, e traz
à bai la im por tan tes de ba tes em tor no da co mu ni ca ção
so ci al e da im por tân cia do li vro e dos jor nais im pres sos
nes ses tem pos car ran cu dos pa ra as mí di as tra di ci o nais
no pais.

Ha ve rá ex po si ção nar ran do mo men tos im por tan tes
da his tó ria da ci da de, além de pa les tras e shows mu si- 
cais. Um even to de gran de qua li da de, do pon to de vis ta
da es té ti ca e do con teú do. A en tra da é fran ca.

São Luís, sexta-feira, 26 de novembro de 2021
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Mostra de dança discute
processos artísticos 

E
s tar na pla teia, ver as cor ti nas 
se abrin do e as sis tir um es pe- 
tá cu lo é uma ex pe ri ên cia pra- 
ze ro sa pa ra gran de par te das 

pes so as. Mas e se vo cê pu des se vol tar 
um pou co no tem po e dar umas es pi- 
a da nos en sai os da que le pro ces so? Na 
for ma co mo aque le mo vi men to foi 
en con tra do? Nas tro cas en tre o gru po 
que re sul ta ram na co re o gra fia apre- 
sen ta da? O pú bli co ma ra nhen se te rá 
aces so a es ses ri cos mo men tos de 
cons tru ção na re a li za ção da III Mos tra 
In ves ti ga ti va de Dan ça – Mi dan ça – 
que ini ci ou nes ta quin ta-fei ra (25), 
em São Luís. O even to, re a li za do pe lo 
Nú cleo At mos fe ra (Nua), re ve la pa ra o 
pú bli co pro ces sos de cri a ção e pes- 
qui sa em dan ça de ar tis tas do Ma ra- 
nhão e de  to do o Nor des te.

Até o dia 28 de no vem bro (do min- 
go), o pú bli co po de rá des fru tar da 
pro gra ma ção da ter cei ra edi ção da 
mos tra, que es te ano acon te ce em for- 
ma to hí bri do – on li ne e pre sen ci al. 
Ofi ci nas de rit mos di ver sos re gi o nais, 
co mo ca cu riá, vo guing fem me, AFRO- 
BUCK e Di ver si da de Rit mi ca se rão re- 
a li za das em es pa ços co mo Ca sa rão 
La bo rar te, Ca sa do Tam bor de Cri ou- 
la, am bos no Cen tro His tó ri co de São 
Luís. (Ve ja pro gra ma ção com ple ta 
abai xo).

As mos tras de pro ces sos de cin co 
ar tis tas vão ser re a li za das pre sen ci al- 
men te na sex ta-fei ra (26), no re cém- 
inau gu ra do Xa ma Te a tro, em São Jo sé 
de Ri ba mar. A par tir das 19h, ini cia-se 
o es pa ço de ex po si ção de pes qui sas e 
diá lo gos en tre os fa ze do res de dan ça

ATÉ DOMINGO, O PÚBLICO PODERÁ DESFRUTAR DA PROGRAMAÇÃO DA MOSTRA

no pal co e no pú bli co. En tre os pro- 
ces sos re ve la dos ao pú bli co es tão: 
Pro ces so de Cu ra, do Bem di to Co le ti- 
vo (com Eri vel to Vi a na), Amar ras, de 
Nui li a ne La go, Lycra-ela, de Wand Al- 
bu quer que, o So lo Cai xei ra, de San dra 
Oka. O en cer ra men to se rá com A mu- 
lher que dan ça va com os ca sa rões, da 
ar tis ta con vi da da Flá via An dre sa de 
Me ne zes.

Há uma ca rên cia de es pa ços de dis- 
cus são e for ma ção dos pro ces sos ar- 
tís ti cos em dan ça, de fen de o co or de- 
na dor ge ral do pro je to, Leô ni das Por- 
tel la. “A pro pos ta do Mi dan ça é cri ar 
um es pa ço on de os ar tis tas pos sam 
ex por a for ma co mo li dam com seus 
pro ces sos cri a ti vos.  Co mo eles tra ba- 
lham ca da lin gua gem, co mo che gam 
às su as obras, co mo es tão com pon do. 
O que es tá mo ven do es ses cor pos”, 

con ta Por tel la, que tam bém é di re tor 
do Nua.

A pre sen ça de ar tis tas de ou tros es- 
ta dos do Nor des te, com as tro cas e 
diá lo gos so bre su as pes qui sas é um 
di fe ren ci al des ta ter cei ra edi ção do 
Mi dan ça. No sá ba do (27), às 19h, em 
am bi en te on li ne (Youtube), par ti ci- 
pam as ar tis tas An dreia Oli vei ra da 
Sil va (BA), com o pro ces so Ne gua Ka- 
lun ga, Cle ber Al ves (CE), com As pe les 
que ha bi to, Re né Loui Jr. (RN), com 
Cor pos Tur vos.

 So man do ao pro ces so, es tão as ar- 
tis tas Dé bo rah San tos de Oli vei ra, do 
Ce a rá, Clau di a na San tos de Je sus, da 
Bahia.  As tro cas de vi sões so bre co mo 
as pes so as es tão so bre vi ven do com os 
cor pos pós-pan de mia se gue no do- 
min go (28), ain da em am bi en te on li- 
ne.

Banda Raiz Tribal comemora 20 anos com show hoje

A BANDA CELEBRA SEUS 20 ANOS COM UM SHOW NO SECRETO BOSQUE NO TURU, NESTA SEXTA-FEIRA, 26.11, A PARTIR DAS 19H00

A ban da RAIZ TRI BAL é for ma da
pe los ir mãos Gill Enes e Ke ké Enes e
Le o nar do Ra be lo (Leo Ma ra nhão). Os
ca ras tem co mo he ran ça a pai xão pe la
mú si ca reg gae vin da de uma das prin- 
ci pais ban das de reg gae do país, a ma- 
ra nhen se Tri bo de Jah, é is so mes mo!
Gill Enes e Ke ké Enes são fi lhos de
Net to Enes (gui tar ris ta da Tri bo) en- 
quan to Leo Ma ra nhão é fi lho de Aqui- 
les Ra be lo, tam bém mú si co (bai xis ta
da Tri bo). Pa ra com ple tar o ti me, a
ban da te rá Thi a go Guer ra (Ti ca) e Fi li- 
pe Lis boa co mo mú si cos de apoio.

A ban da ce le bra seus 20 anos com
um show no Se cre to Bos que no Tu ru,
nes ta sex ta-fei ra, 26.11, a par tir das
19hs.

A ban da co me çou em Gua ru- 
lhos/São Pau lo (no ano de 2001), pas- 
sa ram por gran des fes ti vais, 3 tur nês
por to do o Bra sil e fi ze ram o ca mi nho
de vol ta pa ra ca sa, São Luís do Ma ra- 
nhão, pa ra não per der os la ços com
sua raiz mu si cal. A raiz Tri bal já to cou

ao la do de ban das e can to res na ci o- 
nais e in ter na ci o nais con sa gra dos e
as sim ga nhou re co nhe ci men to e ad- 
mi ra ção de quem to ca reg gae den tro e
fo ra do país.

An te na dos na no va sa fra de ar tis tas
e pro du ções mun di ais os ca ras já es- 
tão pro du zin do o 4° dis co (fa se de pré-
pro du ção) da RAIZ TRI BAL. Es se re- 
gis tro con ta com al guns RID DIMS
(Ins tru men tais já pron tos usa dos por
vá ri os ar tis tas ja mai ca nos e não ja- 
mai ca nos mun do a fo ra) co mo ba se
pa ra os já con sa gra dos sin gles “Ei,
Johnny! fe at. Jah gun (CA)”, “Pa re!”,
“#Pra Vo cê” am bos lan ça dos em 2019,
“Amor & Sor te (acús ti co)” e “No ta 10”
lan ça dos em 2020.

Em Abril des te ano (2021) lan ça ram
uma “pe dra da” cha ma da “Pra Deus”,
sin gle que ga nhou além de um me ga
fe at, par ce ria na com po si ção do íco ne
ja mai ca no Du a ne Stephen son. Es sa
tam bém é a pri mei ra par ce ria da ban- 
da com o se lo Sound System

Bra zil (RJ), si te e em pre sa Sur fo reg- 
gae (BA) e a Rid dim Agency (BA/SP)
que jun tos che gam pa ra aba lar as es-
tru tu ras, 2021 ain da pro me te mui to. 

No úl ti mo dia 29 de Ou tu bro os ras- 
ti nhas lan ça ram mais um sin gle, es se
cha ma do PLAN TAR ba ten do 11 mil
ou vin tes no mês de lan ça men to no
Spotify e na 5a po si ção de mú si cas
mais ou vi das na mai or playlist de reg- 
gae no Bra sil (Na ção Reg gae). Plan tar
foi lan ça da pe lo se lo Sur fo reg gae (BA)
no Bra sil e Ba co Mu sic (FR) se lo res-
pon sá vel pe lo lan ça men to mun di al.

Ago ra em no vem bro de 2021 se rá
lan ça do no ca nal da ban da – Raiz Tri-
bal Tv – no youtube o II En con tro de
Ge ra ções, ho me na gem aos pre cur so-
res da mú si ca reg gae pro du zi da no
Ma ra nhão com par ti ci pa ção de al- 
guns dos com po si to res e can to res das
obras. Es te pro je to tem o in cen ti vo do
Go ver no do Es ta do do Ma ra nhão por
meio da Se cre tá ria de Cul tu ra e Lei Al- 
dir Blanc.

Netflix investe em mais
games para a plataforma

A NETFLIX  GAMES AINDA ESTÁ  ESTABELECENDO SEU TIME

A Net flix já dei xou evi den te que pre ten de le var a sé rio
sua re cen te in cur são no mun do dos ga mes. A em pre sa
co me çou a dis tri buir tí tu los em al gu mas re giões pa ra
seus as si nan tes, e ago ra anun cia um no vo in ves ti men to
na for ma de uma gran de con tra ta ção.

Amir Rahi mi fez seu no me co mo pre si den te da
Scopely, uma gran de pro du to ra de jo gos pra dis po si ti- 
vos mó veis. Ago ra, Rahi mi vai pas sar a tra ba lhar na Net- 
flix, co mo vi ce-pre si den te de es tú di os de jo gos. Ele vai
res pon der ao vi ce-pre si den te de jo gos do ser vi ço, Mi ke
Ver du, que fez a se guin te de cla ra ção so bre seu re cém-
con tra ta do:

“Es tou sa tis fei to em re ce ber o Amir pa ra a Net flix, on- 
de ele vai cons truir nos so ti me pa ra o es tú dio de ga mes e
bi bli o te ca de con teú do na Net flix Ga mes. Sua ex pe ri ên- 
cia ex ten si va na in dús tria dos jo gos vai ser cha ve con for- 
me bus ca mos cres cer nos so ca tá lo go de jo gos pa ra nos- 
sos mem bros ao re dor do mun do apro vei ta rem.”

Con for me a Net flix ain da es tá ter mi nan do de es ta be- 
le cer seu ti me por trás do pro je to Net flix Ga mes, as ofer- 
tas des ses pro du tos ain da é um tan to li mi ta da. Não te- 
mos aces so ain da aqui no Bra sil, e nos paí ses on de ele
es tão dis po ní veis não são mui tos jo gos.

No mo men to, quem tem aces so à bi bli o te ca po de jo- 
gar Stran ger Things 1984, Stran ger Things 3: The Ga- 
me e Sho o ting Ho ops. To dos pa ra An droid e iOS. E a
con tra ta ção do ex-pre si den te da Scopely po de ser um
in di ca ti vo de que a Net flix de ve con ti nu ar pri o ri zan do
mo bi le an tes de tu do.

Academia Caxiense de Letras 
realiza 6º Salão do Livro

EVENTO OCORRE ATÉ HOJE, COM ENTRADA É FRANCA

Apro vei tan do as con di ções fa vo rá veis da pan de mia
da co vid-19 na ci da de e re gião, a Aca de mia Ca xi en se de
Le tras, es tá re a li zan do até ho je  (26), o 5° Sa lão do Li vro
de Ca xi as. O even to tem pa tro cí nio do edi tal Co ne xão
Cul tu ral, Se cre ta ria de Es ta do da Cul tu ra do Ma ra nhão.

Os ho me na ge a dos des te ano são Gen til Me ne ses e Vi- 
tor Gon çal ves Ne to, dois ho mens de le tras da ci da de de
Ca xi as, que ti ve ram vas ta atu a ção na im pren sa. Gen til
Me ne ses foi co la bo ra dor de di ver sos jor nais do Ma ra- 
nhão, por mais de meio sé cu lo. Ví tor Gon çal ves Ne to,
além de es cre ver, tam bém fun dou e di ri giu im por tan tes
jor nais do in te ri or, co mo Fo lha de Ca xi as e O Pi o nei ro.

Com es se te ma, o Sa lão tam bém ho me na geia to dos
os jor na lis tas da ci da de, do pas sa do e do pre sen te, e traz
à bai la im por tan tes de ba tes em tor no da co mu ni ca ção
so ci al e da im por tân cia do li vro e dos jor nais im pres sos
nes ses tem pos car ran cu dos pa ra as mí di as tra di ci o nais
no pais.

Ha ve rá ex po si ção nar ran do mo men tos im por tan tes
da his tó ria da ci da de, além de pa les tras e shows mu si- 
cais. Um even to de gran de qua li da de, do pon to de vis ta
da es té ti ca e do con teú do. A en tra da é fran ca.

São Luís, sexta-feira, 26 de novembro de 2021
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III Edição do Midança, realizado pelo Núcleo Atmosfera (Nua), apresenta processos
experimentais, promove workshops e faz exibição de obras de artistas do Nordeste

Mostra de dança discute
processos artísticos 

E
s tar na pla teia, ver as cor ti nas 
se abrin do e as sis tir um es pe- 
tá cu lo é uma ex pe ri ên cia pra- 
ze ro sa pa ra gran de par te das 

pes so as. Mas e se vo cê pu des se vol tar 
um pou co no tem po e dar umas es pi- 
a da nos en sai os da que le pro ces so? Na 
for ma co mo aque le mo vi men to foi 
en con tra do? Nas tro cas en tre o gru po 
que re sul ta ram na co re o gra fia apre- 
sen ta da? O pú bli co ma ra nhen se te rá 
aces so a es ses ri cos mo men tos de 
cons tru ção na re a li za ção da III Mos tra 
In ves ti ga ti va de Dan ça – Mi dan ça – 
que ini ci ou nes ta quin ta-fei ra (25), 
em São Luís. O even to, re a li za do pe lo 
Nú cleo At mos fe ra (Nua), re ve la pa ra o 
pú bli co pro ces sos de cri a ção e pes- 
qui sa em dan ça de ar tis tas do Ma ra- 
nhão e de  to do o Nor des te.

Até o dia 28 de no vem bro (do min- 
go), o pú bli co po de rá des fru tar da 
pro gra ma ção da ter cei ra edi ção da 
mos tra, que es te ano acon te ce em for- 
ma to hí bri do – on li ne e pre sen ci al. 
Ofi ci nas de rit mos di ver sos re gi o nais, 
co mo ca cu riá, vo guing fem me, AFRO- 
BUCK e Di ver si da de Rit mi ca se rão re- 
a li za das em es pa ços co mo Ca sa rão 
La bo rar te, Ca sa do Tam bor de Cri ou- 
la, am bos no Cen tro His tó ri co de São 
Luís. (Ve ja pro gra ma ção com ple ta 
abai xo).

As mos tras de pro ces sos de cin co 
ar tis tas vão ser re a li za das pre sen ci al- 
men te na sex ta-fei ra (26), no re cém- 
inau gu ra do Xa ma Te a tro, em São Jo sé 
de Ri ba mar. A par tir das 19h, ini cia-se 
o es pa ço de ex po si ção de pes qui sas e 
diá lo gos en tre os fa ze do res de dan ça

ATÉ DOMINGO, O PÚBLICO PODERÁ DESFRUTAR DA PROGRAMAÇÃO DA MOSTRA

no pal co e no pú bli co. En tre os pro- 
ces sos re ve la dos ao pú bli co es tão: 
Pro ces so de Cu ra, do Bem di to Co le ti- 
vo (com Eri vel to Vi a na), Amar ras, de 
Nui li a ne La go, Lycra-ela, de Wand Al- 
bu quer que, o So lo Cai xei ra, de San dra 
Oka. O en cer ra men to se rá com A mu- 
lher que dan ça va com os ca sa rões, da 
ar tis ta con vi da da Flá via An dre sa de 
Me ne zes.

Há uma ca rên cia de es pa ços de dis- 
cus são e for ma ção dos pro ces sos ar- 
tís ti cos em dan ça, de fen de o co or de- 
na dor ge ral do pro je to, Leô ni das Por- 
tel la. “A pro pos ta do Mi dan ça é cri ar 
um es pa ço on de os ar tis tas pos sam 
ex por a for ma co mo li dam com seus 
pro ces sos cri a ti vos.  Co mo eles tra ba- 
lham ca da lin gua gem, co mo che gam 
às su as obras, co mo es tão com pon do. 
O que es tá mo ven do es ses cor pos”, 

con ta Por tel la, que tam bém é di re tor 
do Nua.

A pre sen ça de ar tis tas de ou tros es- 
ta dos do Nor des te, com as tro cas e 
diá lo gos so bre su as pes qui sas é um 
di fe ren ci al des ta ter cei ra edi ção do 
Mi dan ça. No sá ba do (27), às 19h, em 
am bi en te on li ne (Youtube), par ti ci- 
pam as ar tis tas An dreia Oli vei ra da 
Sil va (BA), com o pro ces so Ne gua Ka- 
lun ga, Cle ber Al ves (CE), com As pe les 
que ha bi to, Re né Loui Jr. (RN), com 
Cor pos Tur vos.

 So man do ao pro ces so, es tão as ar- 
tis tas Dé bo rah San tos de Oli vei ra, do 
Ce a rá, Clau di a na San tos de Je sus, da 
Bahia.  As tro cas de vi sões so bre co mo 
as pes so as es tão so bre vi ven do com os 
cor pos pós-pan de mia se gue no do- 
min go (28), ain da em am bi en te on li- 
ne.

Banda Raiz Tribal comemora 20 anos com show hoje

A BANDA CELEBRA SEUS 20 ANOS COM UM SHOW NO SECRETO BOSQUE NO TURU, NESTA SEXTA-FEIRA, 26.11, A PARTIR DAS 19H00

A ban da RAIZ TRI BAL é for ma da
pe los ir mãos Gill Enes e Ke ké Enes e
Le o nar do Ra be lo (Leo Ma ra nhão). Os
ca ras tem co mo he ran ça a pai xão pe la
mú si ca reg gae vin da de uma das prin- 
ci pais ban das de reg gae do país, a ma- 
ra nhen se Tri bo de Jah, é is so mes mo!
Gill Enes e Ke ké Enes são fi lhos de
Net to Enes (gui tar ris ta da Tri bo) en- 
quan to Leo Ma ra nhão é fi lho de Aqui- 
les Ra be lo, tam bém mú si co (bai xis ta
da Tri bo). Pa ra com ple tar o ti me, a
ban da te rá Thi a go Guer ra (Ti ca) e Fi li- 
pe Lis boa co mo mú si cos de apoio.

A ban da ce le bra seus 20 anos com
um show no Se cre to Bos que no Tu ru,
nes ta sex ta-fei ra, 26.11, a par tir das
19hs.

A ban da co me çou em Gua ru- 
lhos/São Pau lo (no ano de 2001), pas- 
sa ram por gran des fes ti vais, 3 tur nês
por to do o Bra sil e fi ze ram o ca mi nho
de vol ta pa ra ca sa, São Luís do Ma ra- 
nhão, pa ra não per der os la ços com
sua raiz mu si cal. A raiz Tri bal já to cou

ao la do de ban das e can to res na ci o- 
nais e in ter na ci o nais con sa gra dos e
as sim ga nhou re co nhe ci men to e ad- 
mi ra ção de quem to ca reg gae den tro e
fo ra do país.

An te na dos na no va sa fra de ar tis tas
e pro du ções mun di ais os ca ras já es- 
tão pro du zin do o 4° dis co (fa se de pré-
pro du ção) da RAIZ TRI BAL. Es se re- 
gis tro con ta com al guns RID DIMS
(Ins tru men tais já pron tos usa dos por
vá ri os ar tis tas ja mai ca nos e não ja- 
mai ca nos mun do a fo ra) co mo ba se
pa ra os já con sa gra dos sin gles “Ei,
Johnny! fe at. Jah gun (CA)”, “Pa re!”,
“#Pra Vo cê” am bos lan ça dos em 2019,
“Amor & Sor te (acús ti co)” e “No ta 10”
lan ça dos em 2020.

Em Abril des te ano (2021) lan ça ram
uma “pe dra da” cha ma da “Pra Deus”,
sin gle que ga nhou além de um me ga
fe at, par ce ria na com po si ção do íco ne
ja mai ca no Du a ne Stephen son. Es sa
tam bém é a pri mei ra par ce ria da ban- 
da com o se lo Sound System

Bra zil (RJ), si te e em pre sa Sur fo reg- 
gae (BA) e a Rid dim Agency (BA/SP)
que jun tos che gam pa ra aba lar as es-
tru tu ras, 2021 ain da pro me te mui to. 

No úl ti mo dia 29 de Ou tu bro os ras- 
ti nhas lan ça ram mais um sin gle, es se
cha ma do PLAN TAR ba ten do 11 mil
ou vin tes no mês de lan ça men to no
Spotify e na 5a po si ção de mú si cas
mais ou vi das na mai or playlist de reg- 
gae no Bra sil (Na ção Reg gae). Plan tar
foi lan ça da pe lo se lo Sur fo reg gae (BA)
no Bra sil e Ba co Mu sic (FR) se lo res-
pon sá vel pe lo lan ça men to mun di al.

Ago ra em no vem bro de 2021 se rá
lan ça do no ca nal da ban da – Raiz Tri-
bal Tv – no youtube o II En con tro de
Ge ra ções, ho me na gem aos pre cur so-
res da mú si ca reg gae pro du zi da no
Ma ra nhão com par ti ci pa ção de al- 
guns dos com po si to res e can to res das
obras. Es te pro je to tem o in cen ti vo do
Go ver no do Es ta do do Ma ra nhão por
meio da Se cre tá ria de Cul tu ra e Lei Al- 
dir Blanc.

Netflix investe em mais
games para a plataforma

A NETFLIX  GAMES AINDA ESTÁ  ESTABELECENDO SEU TIME

A Net flix já dei xou evi den te que pre ten de le var a sé rio
sua re cen te in cur são no mun do dos ga mes. A em pre sa
co me çou a dis tri buir tí tu los em al gu mas re giões pa ra
seus as si nan tes, e ago ra anun cia um no vo in ves ti men to
na for ma de uma gran de con tra ta ção.

Amir Rahi mi fez seu no me co mo pre si den te da
Scopely, uma gran de pro du to ra de jo gos pra dis po si ti- 
vos mó veis. Ago ra, Rahi mi vai pas sar a tra ba lhar na Net- 
flix, co mo vi ce-pre si den te de es tú di os de jo gos. Ele vai
res pon der ao vi ce-pre si den te de jo gos do ser vi ço, Mi ke
Ver du, que fez a se guin te de cla ra ção so bre seu re cém-
con tra ta do:

“Es tou sa tis fei to em re ce ber o Amir pa ra a Net flix, on- 
de ele vai cons truir nos so ti me pa ra o es tú dio de ga mes e
bi bli o te ca de con teú do na Net flix Ga mes. Sua ex pe ri ên- 
cia ex ten si va na in dús tria dos jo gos vai ser cha ve con for- 
me bus ca mos cres cer nos so ca tá lo go de jo gos pa ra nos- 
sos mem bros ao re dor do mun do apro vei ta rem.”

Con for me a Net flix ain da es tá ter mi nan do de es ta be- 
le cer seu ti me por trás do pro je to Net flix Ga mes, as ofer- 
tas des ses pro du tos ain da é um tan to li mi ta da. Não te- 
mos aces so ain da aqui no Bra sil, e nos paí ses on de ele
es tão dis po ní veis não são mui tos jo gos.

No mo men to, quem tem aces so à bi bli o te ca po de jo- 
gar Stran ger Things 1984, Stran ger Things 3: The Ga- 
me e Sho o ting Ho ops. To dos pa ra An droid e iOS. E a
con tra ta ção do ex-pre si den te da Scopely po de ser um
in di ca ti vo de que a Net flix de ve con ti nu ar pri o ri zan do
mo bi le an tes de tu do.
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Apro vei tan do as con di ções fa vo rá veis da pan de mia
da co vid-19 na ci da de e re gião, a Aca de mia Ca xi en se de
Le tras, es tá re a li zan do até ho je  (26), o 5° Sa lão do Li vro
de Ca xi as. O even to tem pa tro cí nio do edi tal Co ne xão
Cul tu ral, Se cre ta ria de Es ta do da Cul tu ra do Ma ra nhão.

Os ho me na ge a dos des te ano são Gen til Me ne ses e Vi- 
tor Gon çal ves Ne to, dois ho mens de le tras da ci da de de
Ca xi as, que ti ve ram vas ta atu a ção na im pren sa. Gen til
Me ne ses foi co la bo ra dor de di ver sos jor nais do Ma ra- 
nhão, por mais de meio sé cu lo. Ví tor Gon çal ves Ne to,
além de es cre ver, tam bém fun dou e di ri giu im por tan tes
jor nais do in te ri or, co mo Fo lha de Ca xi as e O Pi o nei ro.

Com es se te ma, o Sa lão tam bém ho me na geia to dos
os jor na lis tas da ci da de, do pas sa do e do pre sen te, e traz
à bai la im por tan tes de ba tes em tor no da co mu ni ca ção
so ci al e da im por tân cia do li vro e dos jor nais im pres sos
nes ses tem pos car ran cu dos pa ra as mí di as tra di ci o nais
no pais.

Ha ve rá ex po si ção nar ran do mo men tos im por tan tes
da his tó ria da ci da de, além de pa les tras e shows mu si- 
cais. Um even to de gran de qua li da de, do pon to de vis ta
da es té ti ca e do con teú do. A en tra da é fran ca.

São Luís, sexta-feira, 26 de novembro de 2021
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lizar-se às 09:00 horas do dia 09 de Dezembro de 2021. A sessão pública de julgamento será realizada 
na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à Praça Nossa Senhora da Conceição, 
S/N, Centro, Santo Amaro do Maranhão – MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos 
os envelopes de proposta e habilitação. O Edital e seus anexos estão à disposição de interessados 
no mesmo endereço para consulta gratuita, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento adi-
cional no mesmo endereço e através do E-mail: cplsantoamaro.ma@gmail.com. Ou na pagina portal.
santoamaro.ma.gov.br. Santo Amaro do Maranhão (MA), 22 de novembro de 2021. Daniele Oliveira da 
Silva – Secretária Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DO MARANHÃO

PODER EXECUTIVO
CNPJ: 01.612.671/0001-76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO – MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 025/2021. A Prefeitura Municipal de Santo Amaro 
do Maranhão – MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E 
PLANEJAMENTO torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação 
na modalidade Pregão, na forma Presencial, para REGISTRO DE PREÇOS, do tipo Menor Preço por 
item, objetivando a Seleção de proposta visando o registro de preços para eventual e futura aquisição de 
utensílios para copa e cozinha, visando atender às necessidades da Administração Pública, o qual será 
processado e julgado em conformidade com as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações 
posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 14:00 horas do dia 09 de Dezembro de 2021. A 
sessão pública de julgamento será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
situada à Praça Nossa Senhora da Conceição, S/N, Centro, Santo Amaro do Maranhão – MA, no dia, 
hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação. O Edital e seus 
anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita, de 2ª a 6ª, das 
08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do E-mail: cplsantoama-
ro.ma@gmail.com. Ou na pagina portal.santoamaro.ma.gov.br. Santo Amaro do Maranhão (MA), 22 
de novembro de 2021. Daniele Oliveira da Silva – Secretária Municipal de Administração, Finanças e 
Planejamento.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DO MARANHÃO

PODER EXECUTIVO
CNPJ: 01.612.671/0001-76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO – MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 026/2021. A Prefeitura Municipal de Santo Amaro 
do Maranhão – MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO torna pú-
blico para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade Pregão, na 
forma Presencial, para REGISTRO DE PREÇOS, do tipo Menor Preço por item, objetivando a Seleção 
de proposta visando o registro de preços para eventual e futura aquisição de combustível para atender 
as necessidades do Município de Santo Amaro do Maranhão, o qual será processado e julgado em 
conformidade com as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições 
do Edital à realizar-se às 10:00 horas do dia 10 de dezembro de 2021. A sessão pública de julgamento 
será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à Praça Nossa Senhora 
da Conceição, S/N, Centro, Santo Amaro do Maranhão – MA, no dia, hora e local citados, em que 
serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação. O Edital e seus anexos estão à disposição de 
interessados no mesmo endereço para consulta gratuita, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Escla-
recimento adicional no mesmo endereço e através do E-mail: cplsantoamaro.ma@gmail.com. Ou na 
pagina portal.santoamaro.ma.gov.br. Santo Amaro do Maranhão (MA), 22 de novembro de 2021. Izabel 
Cutrim dos Santos Neta Secretária Municipal de Saúde e Saneamento Portaria: 04/2021.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DO MARANHÃO

PODER EXECUTIVO
CNPJ: 01.612.671/0001-76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO – MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 027/2021. A Prefeitura Municipal de Santo Ama-
ro do Maranhão – MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO torna 
público para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade Pregão, 
na forma Presencial, do tipo Menor Preço por item, objetivando a aquisição de tablets de interesse da 
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, o qual será processado e julgado em conformidade com 
as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à reali-
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S/N, Centro, Santo Amaro do Maranhão – MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos 
os envelopes de proposta e habilitação. O Edital e seus anexos estão à disposição de interessados 
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Dança em Trânsito

Ho je na pro gra ma ção do Fes ti val Dan ça
em Trân si to des ta que pa ra a ofi ci na que se rá
mi nis tra da pe lo es pa nhol Ki ko Ló pez, pa ra
en si nar sua téc ni ca. 

A ofi ci na que es ta va pre vis ta no Au di tó rio
do CCVM te ve seu lo cal al te ra do pa ra o pá tio
do CCVM, ca paz de aco mo dar mais pes so as,
em fun ção dos mais de 70 ins cri tos. Ki ko Lo-
pes é mem bro da Cia His pa no-Me xi ca na
Physical Mo men tum.

Imprensa, folia e feirinha

O Blo co da Im pren sa tem uma “pau ta” es- 
pe ci al pa ra es te do min go (28), na Fei ri nha
São Luís, mais pre ci sa men te na ten da prin-
ci pal na pra ça João Lis boa. O even to co me ça
às 10h, com as se guin tes atra ções: Blo co Tra-
di ci o nal Prín ci pe de Ro ma, Ba te ria Fa bu lo sa
da Flor do Sam ba, Gru po de Sam ba Ma dri le- 
nus, Show de Ga bri el Melô nio e a Ban da Ma- 
ra Rit mos. Es te é o se gun do even to pro mo vi- 
do pe la di re ção do Blo co da Im pren sa. 

No re gis tro, o ad vo ga do, es cri tor,
con se lhei ro fe de ral da OAB-MA, Da -
ni el Blu me (cen tro) re ce ben do no seu
es cri tó rio du as ilus tres vi si tas, re -
pre sen tan tes da ar te e da cul tu ra no
Ma ra nhão: o ar tis ta plás ti co Fá bio
Vi dot ti e Ui mar Jú ni or, um dos mais
ex pres si vos es ta tuís ta bra si lei ro. A
pro pó si to, Blu me aca ba de lan çar o
li vro “Omis são Le gis la ti va e Co vid-
19: Res pon sa bi li da de Ci vil do Es ta do
no Di rei to Por tu guês com pa ra do ao
Bra si lei ro”. A ce rimô nia acon te ceu
no Con se lho Fe de ral da Or dem dos
Ad vo ga dos do Bra sil. Tam bém lem -
bran do que dia 2 de de zem bro, às
19h, ele to ma pos se na ca dei ra nº 15,
da Aca de mia Ma ra nhen se de Le tras.
Em se gui da ha ve rá re cep ção na Aca -
de mia Sô nia Al mei da.

O pre si den te da FI E MA,
Edil son Bal dez das Ne -
ves, par ti ci pou nes ta
quin ta-fei ra (25) da
ses são so le ne pa ra en -
tre ga do Tí tu lo de ‘Ci -
da dã Ma ra nhen se’ à
en ge nhei ra agrô no ma
Gi se la Re gi na In tro vi -
ni, no Ple ná rio Na gib
Haic kel, da As sem -
bleia Le gis la ti va.
A ho me na gem foi pro -
pos ta pe lo de pu ta do
Fá bio Bra ga (So li da ri e -
da de), por meio da Re -
so lu ção Le gis la ti va
04/2021.

O se cre tá rio de Es ta do
do Tu ris mo, Ca tu lé Ju -
ni or, es tá sem pre lan -
çan do no vi da des so bre
o des ti no Ma ra nhão.
De pois da inau gu ra ção
do ae ro por to de Bar rei -
ri nhas, ele anun cia pa -
ra bre ve a inau gu ra ção
do 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) e um cen tro
com vá ri as lo jas de ar -
te sa na to.

Greve dos pilotos

A gre ve dos pi lo tos e co mis sá ri os de bor do,
de ter mi na da pe lo Sin di ca to Na ci o nal dos Ae ro- 
nau tas (SNA) na quar ta-fei ra (25), de ve cor tar
pe la me ta de a tri pu la ção dos vo os na ci o nais a
par tir de se gun da-fei ra (29). A prin ci pal rein vin- 
di ca ção da ca te go ria é um au men to de 15% nos
sa lá ri os, que não foi re a jus ta do de vi do à pan de- 
mia da co vid-19. De acor do com o SNA, que re- 
pre sen ta as prin ci pais com pa nhi as aé re as do
Bra sil (Gol, Ita pe mi rim, Azul e La tam), a gre ve
dos pi lo tos e co mis sá ri os foi es ti pu la da em as- 
sem bleia que reu niu cer ca de 700 fun ci o ná ri os.

Papai Noel no Shopping

Es te ano Pa pai No el che gou mais ce do no São
Luís Shop ping, que re a li za rá a par tir des ta sex ta-
fei ra (26), e se es ten de até do min go, 28, o Black
We e kend com a ofer ta de pro du tos com até 70%
de des con to. 

Va le lem brar que na sex ta o ho rá rio de fun ci o-
na men to do shop ping se rá es ten di do: de 9h às
23h pa ra ga ran tir uma mai or fle xi bi li da de e con- 
for to na ho ra das com pras. 

A ideia é ga ran tir que to dos pos sam se pla ne- 
jar me lhor pa ra con fe rir as bo as opor tu ni da des
ofe re ci das pe las lo jas.

Sobre negócios

No vem bro mo vi men ta do na Fa cul da de de
Ne gó ci os Fa e ne. Des ta quar ta-fei ra até sá ba do,
por exem plo, os alu nos da pós-gra du a ção em
En ge nha ria de Ma nu ten ção e Ges tão da Ino va- 
ção as sis tem às au las de pla ne ja men to da Ca pa- 
ci da de de Ges tão, mi nis tra das pe lo pro fes sor Ri- 
car do An dré Car rei ra. Além dis so, os alu nos do
MBA em Tec no lo gia e Pro je tos In te gra dos re ce- 
be rão o pro fes sor De o cle ci a no da Ho ra. A ins ti- 
tui ção tam bém pro gra ma so le ni da de de co la- 
ção de grau das tur mas de ba cha réis em Ad mi- 
nis tra ção e de tec nó lo gos em Lo gís ti ca.

Pra curtir

No mês em que é ce -
le bra do o “Dia da
Cons ci ên cia Ne gra”,
es tá em car taz na Ga -
le ria de Ar tes do Sesc
até o dia 3 de de zem -
bro a ex po si ção “Des -
co lo ni ze-se” da ar tis -
ta Sunshi ne San tos.

A pro pos ta é o fo -
men to do pen sa men -
to des co lo ni al ins pi -
ra do na obra “Pe le
ne gra, más ca ras
bran cas” do psi qui a -
tra e fi ló so fo po lí ti co
mar ti ni ca no Frantz
Fa non.

Na ma nhã des ta
quin ta-fei ra, 25, o Mi -
nis té rio Pú bli co do
Ma ra nhão re a li zou,
no au di tó rio da Pro -
cu ra do ria Ge ral de
Jus ti ça, a aber tu ra do
Sim pó sio Sis te ma de
Jus ti ça Mi li tar e Se -
gu ran ça Pú bli ca no
Es ta do De mo crá ti co
de Di rei to.

Par ti ci pa ram da so le -
ni da de mem bros e
ser vi do res do MP MA,
ope ra do res do Di rei -
to, au to ri da des con vi -
da das e mi li ta res. 

O en con tro pros se -
gue nes ta sex ta-fei ra
(26), nos tur nos da
ma nhã e da tar de.

Apre sen tan do mú si -
cas iné di tas no re per -
tó rio, o can tor Nat tan
lan çou um no vo CD
Pro mo ci o nal in ti tu la -
do “Ca ro na no Fo gue -
te”.

O no vo pro je to do for -
ro zei ro con ta com 18
mú si cas, sen do 5
can ções iné di tas,
além dos hits já pre -
sen tes no se tlist do
can tor.

São Luís, sexta-feira, 26 de novembro de 2021

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

Dança em Trânsito

Ho je na pro gra ma ção do Fes ti val Dan ça
em Trân si to des ta que pa ra a ofi ci na que se rá
mi nis tra da pe lo es pa nhol Ki ko Ló pez, pa ra
en si nar sua téc ni ca. 

A ofi ci na que es ta va pre vis ta no Au di tó rio
do CCVM te ve seu lo cal al te ra do pa ra o pá tio
do CCVM, ca paz de aco mo dar mais pes so as,
em fun ção dos mais de 70 ins cri tos. Ki ko Lo-
pes é mem bro da Cia His pa no-Me xi ca na
Physical Mo men tum.

Imprensa, folia e feirinha

O Blo co da Im pren sa tem uma “pau ta” es- 
pe ci al pa ra es te do min go (28), na Fei ri nha
São Luís, mais pre ci sa men te na ten da prin-
ci pal na pra ça João Lis boa. O even to co me ça
às 10h, com as se guin tes atra ções: Blo co Tra-
di ci o nal Prín ci pe de Ro ma, Ba te ria Fa bu lo sa
da Flor do Sam ba, Gru po de Sam ba Ma dri le- 
nus, Show de Ga bri el Melô nio e a Ban da Ma- 
ra Rit mos. Es te é o se gun do even to pro mo vi- 
do pe la di re ção do Blo co da Im pren sa. 

No re gis tro, o ad vo ga do, es cri tor,
con se lhei ro fe de ral da OAB-MA, Da -
ni el Blu me (cen tro) re ce ben do no seu
es cri tó rio du as ilus tres vi si tas, re -
pre sen tan tes da ar te e da cul tu ra no
Ma ra nhão: o ar tis ta plás ti co Fá bio
Vi dot ti e Ui mar Jú ni or, um dos mais
ex pres si vos es ta tuís ta bra si lei ro. A
pro pó si to, Blu me aca ba de lan çar o
li vro “Omis são Le gis la ti va e Co vid-
19: Res pon sa bi li da de Ci vil do Es ta do
no Di rei to Por tu guês com pa ra do ao
Bra si lei ro”. A ce rimô nia acon te ceu
no Con se lho Fe de ral da Or dem dos
Ad vo ga dos do Bra sil. Tam bém lem -
bran do que dia 2 de de zem bro, às
19h, ele to ma pos se na ca dei ra nº 15,
da Aca de mia Ma ra nhen se de Le tras.
Em se gui da ha ve rá re cep ção na Aca -
de mia Sô nia Al mei da.

O pre si den te da FI E MA,
Edil son Bal dez das Ne -
ves, par ti ci pou nes ta
quin ta-fei ra (25) da
ses são so le ne pa ra en -
tre ga do Tí tu lo de ‘Ci -
da dã Ma ra nhen se’ à
en ge nhei ra agrô no ma
Gi se la Re gi na In tro vi -
ni, no Ple ná rio Na gib
Haic kel, da As sem -
bleia Le gis la ti va.
A ho me na gem foi pro -
pos ta pe lo de pu ta do
Fá bio Bra ga (So li da ri e -
da de), por meio da Re -
so lu ção Le gis la ti va
04/2021.

O se cre tá rio de Es ta do
do Tu ris mo, Ca tu lé Ju -
ni or, es tá sem pre lan -
çan do no vi da des so bre
o des ti no Ma ra nhão.
De pois da inau gu ra ção
do ae ro por to de Bar rei -
ri nhas, ele anun cia pa -
ra bre ve a inau gu ra ção
do 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) e um cen tro
com vá ri as lo jas de ar -
te sa na to.

Greve dos pilotos

A gre ve dos pi lo tos e co mis sá ri os de bor do,
de ter mi na da pe lo Sin di ca to Na ci o nal dos Ae ro- 
nau tas (SNA) na quar ta-fei ra (25), de ve cor tar
pe la me ta de a tri pu la ção dos vo os na ci o nais a
par tir de se gun da-fei ra (29). A prin ci pal rein vin- 
di ca ção da ca te go ria é um au men to de 15% nos
sa lá ri os, que não foi re a jus ta do de vi do à pan de- 
mia da co vid-19. De acor do com o SNA, que re- 
pre sen ta as prin ci pais com pa nhi as aé re as do
Bra sil (Gol, Ita pe mi rim, Azul e La tam), a gre ve
dos pi lo tos e co mis sá ri os foi es ti pu la da em as- 
sem bleia que reu niu cer ca de 700 fun ci o ná ri os.

Papai Noel no Shopping

Es te ano Pa pai No el che gou mais ce do no São
Luís Shop ping, que re a li za rá a par tir des ta sex ta-
fei ra (26), e se es ten de até do min go, 28, o Black
We e kend com a ofer ta de pro du tos com até 70%
de des con to. 

Va le lem brar que na sex ta o ho rá rio de fun ci o-
na men to do shop ping se rá es ten di do: de 9h às
23h pa ra ga ran tir uma mai or fle xi bi li da de e con- 
for to na ho ra das com pras. 

A ideia é ga ran tir que to dos pos sam se pla ne- 
jar me lhor pa ra con fe rir as bo as opor tu ni da des
ofe re ci das pe las lo jas.

Sobre negócios

No vem bro mo vi men ta do na Fa cul da de de
Ne gó ci os Fa e ne. Des ta quar ta-fei ra até sá ba do,
por exem plo, os alu nos da pós-gra du a ção em
En ge nha ria de Ma nu ten ção e Ges tão da Ino va- 
ção as sis tem às au las de pla ne ja men to da Ca pa- 
ci da de de Ges tão, mi nis tra das pe lo pro fes sor Ri- 
car do An dré Car rei ra. Além dis so, os alu nos do
MBA em Tec no lo gia e Pro je tos In te gra dos re ce- 
be rão o pro fes sor De o cle ci a no da Ho ra. A ins ti- 
tui ção tam bém pro gra ma so le ni da de de co la- 
ção de grau das tur mas de ba cha réis em Ad mi- 
nis tra ção e de tec nó lo gos em Lo gís ti ca.

Pra curtir

No mês em que é ce -
le bra do o “Dia da
Cons ci ên cia Ne gra”,
es tá em car taz na Ga -
le ria de Ar tes do Sesc
até o dia 3 de de zem -
bro a ex po si ção “Des -
co lo ni ze-se” da ar tis -
ta Sunshi ne San tos.

A pro pos ta é o fo -
men to do pen sa men -
to des co lo ni al ins pi -
ra do na obra “Pe le
ne gra, más ca ras
bran cas” do psi qui a -
tra e fi ló so fo po lí ti co
mar ti ni ca no Frantz
Fa non.

Na ma nhã des ta
quin ta-fei ra, 25, o Mi -
nis té rio Pú bli co do
Ma ra nhão re a li zou,
no au di tó rio da Pro -
cu ra do ria Ge ral de
Jus ti ça, a aber tu ra do
Sim pó sio Sis te ma de
Jus ti ça Mi li tar e Se -
gu ran ça Pú bli ca no
Es ta do De mo crá ti co
de Di rei to.

Par ti ci pa ram da so le -
ni da de mem bros e
ser vi do res do MP MA,
ope ra do res do Di rei -
to, au to ri da des con vi -
da das e mi li ta res. 

O en con tro pros se -
gue nes ta sex ta-fei ra
(26), nos tur nos da
ma nhã e da tar de.

Apre sen tan do mú si -
cas iné di tas no re per -
tó rio, o can tor Nat tan
lan çou um no vo CD
Pro mo ci o nal in ti tu la -
do “Ca ro na no Fo gue -
te”.

O no vo pro je to do for -
ro zei ro con ta com 18
mú si cas, sen do 5
can ções iné di tas,
além dos hits já pre -
sen tes no se tlist do
can tor.

São Luís, sexta-feira, 26 de novembro de 2021


