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As pesquisas de intenção de voto sobre a dis-
puta presidencial em 2022 não podem mais ser 
chamadas de enganação do eleitor. Embora ain-
da sem controle do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), porém a disputa está em marcha batida 
para chegar ao próximo ano num campo divi-
dido entre o Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair 
Messias Bolsonaro (Sem partido)

A 3ª está inacabada 

ANTÔNIO NELSON FARIA  

Jornalista

“Riroca”, acabou chorare

 “Luto para que isso 
não ocorra mais”, diz 

Tatiane Alves
Imagine que em um dia você faz aniver-

sário e no outro você está presa? Aconteceu 
com a soldada da Polícia Militar, Tatiane Al-
ves de Lima, 32 anos, presa no início do mês, 
dia 5, após segundo ela, um ato de abuso de 
autoridade cometido por seu superior. Ela 

foi solta no dia seguinte, mas foi transferida 
de posto de trabalho e segue afastada por 30 

dias para tratamento psicológico. 
PÁGINA 9

SÉRIE B: Sampaio Correa terá o 
apoio da torcida hoje no Castelão 

PÁGINA 9

DOENÇA DA URINA PRETA      Grande prejuízo no mercado de pescados

PÁGINA 8

AQNO lança clipe 
gravado em São Luís

Alcoa anuncia 2250 empregos  
com  a volta da produção de 

alumínio no Maranhão
PÁGINA  5

O P O R T U N I D A D E

PÁGINA 7

ANTÔNIO AUGUSTO R. BRANDÃO                                        

Economista. Membro Honorário da ACL  

Leveza e memória 

As informações de ocorrências de pessoas acometidas pela síndrome de Haff (Doença da Urina Preta) em estados na Região Norte, notadamente no Pará, está 
causando pânico na população de São Luís, que está se abstendo de consumir pescados tanto da água salgada quanto da água doce, causando grandes prejuízos aos 
empresários e revendedores que trabalham nas feiras e mercados da cidade, apesar de não haver nenhum registro da doença em terras maranhenses.

Parque Botânico Vale 
doará  hoje mudas em 
semáforos da capital

Ação faz referncia ao Dia da Árvore 
que surgiu da necessidade de conscien-
tizar a população sobre a sua importân-
cia para o meio ambiente e, principal-
mente, para a vida humana.
PÁGINA  9

EDITORIAL
Suicídio: sinal de alerta

PÁGINA 4

Governo realiza vasta 
programação ambiental

Em entrevista, a adjunta da Segov e co-
ordenadora executiva da Escola Ambiental 
do Maranhão, Cricielle Muniz,  falou sobre o 
cronograma para o Dia da Árvore no estado

E N T R E V I S T A

O que esperar 
do discurso de 

Bolsonaro nos EUA

PÁGINA 2

Gravado no Centro Histórico 
de São Luís, o single de estreia do 
artista já está disponível nas pla-
taformas de streaming.

PÁGINA 10

Às vésperas de fazer seu terceiro discurso na 
Assembleia Geral da ONU, onde o mandatário do 
Brasil tradicionalmente abre os trabalhos do maior 
encontro de líderes do mundo, Bolsonaro chega a 
Nova York, nos Estados Unidos, com a missão de 
conciliar duas tarefas quase antagônicas.
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O inquérito investiga a suposta participação de Wilson Lima (PSC), governador do
Amazonas, em irregularidades na compra de respiradores para o tratamento de covid

COMPRA DE RESPIRADORES

STJ analisa denúncia
contra Wilson Lima

En ten da

O
Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça 
(STJ) co me çou a ana li sar, 
nes ta se gun da-fei ra (20/9), 
a de nún cia do Mi nis té rio 

Pú bli co Fe de ral con tra o go ver na dor 
do Ama zo nas, Wil son Li ma (PSC).

O inqué ri to in ves ti ga a su pos ta par- 
ti ci pa ção de Li ma em ir re gu la ri da des 
na com pra de res pi ra do res pa ra o tra- 
ta men to de pa ci en tes in fec ta dos pe la 
co vid-19.

O co le gi a do que vai 

ana li sar a de nún cia é 

com pos to pe los 15 

mi nis tros mais an ti gos 

do STJ. A Cor te Es pe ci al 

de ve rá jul gar as ações 

pe nais con tra 

go ver na do res e ou tras 

au to ri da des com fo ro 

por prer ro ga ti va de 

fun ção.

Ca be ao gru po tam bém de ci dir re- 
cur sos quan do há in ter pre ta ção di- 
ver gen te en tre os ór gãos es pe ci a li za- 
dos do tri bu nal.

RESPIRADORES TERIAM SIDO ADQUIRIDOS POR VALOR SUPERIOR  AO RESTANTE DO PAÍS

Em ju nho de 2020, a 

Po lí cia Fe de ral ini ci ou a 

in ves ti ga ção so bre o 

des vio de ver bas no 

es que ma de com pra de 

res pi ra do res, com 

dis pen sa de li ci ta ção, de 

uma im por ta do ra de 

vi nhos.

De acor do com o Mi nis té rio Pú bli- 
co Fe de ral, uma for ne ce do ra de equi-
pa men tos de saú de, que já ha via fir- 
ma do con tra tos com o Exe cu ti vo do 
Ama zo nas, ven deu os ven ti la do res à 
ade ga por R$ 2,480 mi lhões.

No mes mo dia, a ca sa de vi nhos re- 
ven deu os equi pa men tos ao Es ta do 
por R$ 2,976 mi lhões, ou se ja, com so- 
bre pre ço de R$ 496 mil. Após re ce ber 
va lo res mi li o ná ri os em sua con ta, a 
ade ga te ria re pas sa do o mon tan te in- 
te gral men te à or ga ni za ção de saú de.

Além dis so, res pi ra do res te ri am si-
do ad qui ri dos por va lor su pe ri or ao 
mai or pre ço pra ti ca do no Bra sil du- 
ran te a pan de mia, com di fe ren ça de 
133%.

ASSEMBLEIA DA ONU

O que esperar do discurso de Bolsonaro nos EUA
Às vés pe ras de fa zer seu ter cei ro 

dis cur so na As sem bleia Ge ral da 
ONU, on de o man da tá rio do Bra sil 
tra di ci o nal men te abre os tra ba lhos do 
mai or en con tro de lí de res do mun do, 
Bol so na ro che ga a No va York, nos Es- 
ta dos Uni dos, com a mis são de con ci- 
li ar du as ta re fas qua se an tagô ni cas.

Por um la do, se gun do di ag nós ti co 
do Itamaraty, o Bra sil pre ci sa re ver ter 
uma cri se de ima gem in ter na ci o nal. 
Pa ra is so, o pre si den te bra si lei ro te ria 
que abor dar exem plos de avan ços 
am bi en tais em sua ges tão, ce le brar o 
au men to da ta xa de va ci na ção e o re- 
cuo da pan de mia en tre os bra si lei ros, 
re pe tir o man tra da res pon sa bi li da de 
fis cal na eco no mia e re a fir mar o com- 
pro mis so do Bra sil com di rei tos hu- 
ma nos e va lo res de mo crá ti cos.

Por ou tro, de pois de atrair cen te nas 
de mi lha res de apoi a do res às ru as no 
úl ti mo se te de se tem bro e re cu ar de 
su as pró pri as pa la vras dois di as de- 
pois, Bol so na ro vê no even to es pa ço 
ide al pa ra re a fir mar va lo res ca ros à 
sua ba se elei to ral – e pro du zir con teú- 
do re pli cá vel por ela na in ter net. Um 
dos te mas que ele ga ran te que de fen- 
de rá na ONU é a apro va ção pe lo Su- 
pre mo Tri bu nal Fe de ral do mar co 
tem po ral – que li mi ta a de mar ca ção 
de ter ras in dí ge nas aos ter ri tó ri os 
ocu pa dos pe los gru pos em 1988, as- 
sun to que en tu si as ma a fa tia ru ra lis ta 
de seu elei to ra do.

“Na pró xi ma ter ça-fei ra, es ta rei na 
ONU, par ti ci pan do no dis cur so ini ci al 
da que le even to. Po dem ter cer te za, lá 
te re mos ver da des, re a li da de do que é 
o nos so Bra sil e do que nós re pre sen- 
ta mos ver da dei ra men te pa ra o mun- 
do”, afir mou o pre si den te em dis cur so 
em Mi nas Ge rais na úl ti ma sex ta, 17.

Há pou co mais de um ano da elei- 
ção que tem cha ma do a aten ção de 
agen tes po lí ti cos in ter na ci o nais, co-

O BRASIL PRECISA REVERTER UMA CRISE DE IMAGEM INTERNACIONAL.

mo o ideó lo go do trum pis mo Ste ve 
Ban non ou ex po en tes da ex tre ma di- 
rei ta ale mã AfD, Bol so na ro pre ten de 
ain da usar o pal co da ONU pa ra se 
pro je tar co mo uma li de ran ça da di rei- 
ta glo bal. Ao ex-por ta-voz de Trump, 
Ja son Mil ler, Bol so na ro de mons trou 
in ten ção de fa zer a de fe sa da li ber da- 
de de ex pres são dos con ser va do res, 
que ele vê co mo al vos de cen su ra das 
gran des re des so ci ais por de fen der 
su as po si ções po lí ti cas. “O dis cur so 
que ve re mos é o re sul ta do da que da 
de bra ço en tre a di plo ma cia tra di ci o- 
nal do Itamaraty e a po lí ti ca ex ter na 
bol so na ris ta”, afir ma o em bai xa dor 
Pau lo Ro ber to de Al mei da.

Meio am bi en te e va ci na
Na úl ti ma se ma na, o chan ce ler 

Fran ça es te ve no ga bi ne te de Bol so- 
na ro ao me nos qua tro ve zes, pa ra ali- 
nha var o dis cur so. O Itamaraty de fen- 
de que o pre si den te apre sen te em de- 
ta lhes os es for ços pa ra com ba ter os 
pro ble mas de des ma ta men to, que ba- 
te ram re cor de nos úl ti mos dois anos.

Além de des ta car que o Bra sil é o 
país em de sen vol vi men to com me tas 
mais am bi ci o sas, tan to no com ba te 
ao des ma ta men to (ze rar até 2030) 
quan to à emis são de ga ses do efei to 

es tu fa (al can çar a neu tra li da de até 
2050) e re lem brar que o Bra sil de tém 
mais de 80% de sua ma triz ener gé ti ca 
de fon te lim pa, os di plo ma tas bra si- 
lei ros que rem que Bol so na ro anun cie 
em ple ná rio o cum pri men to de uma 
pro mes sa que fez em abril, na Cú pu la 
do Cli ma de Joe Bi den.

Na oca sião, o bra si lei ro ha via di to 
que do bra ria a ver ba de fis ca li za ção 
pa ra coi bir a de vas ta ção am bi en tal. 
Em me a dos de agos to, o go ver no 
anun ci ou in cre men to de 118% nos re-
cur sos de ór gãos co mo o Iba ma. E 
ain da no mês pas sa do, os da dos 
apon ta ram uma que da no des flo res- 
ta men to, in ter rom pen do uma ten-
dên cia de au men to dos ín di ces pe lo 
ter cei ro ano con se cu ti vo.

Em ou tra fren te, Fran ça de fen de 
que Bol so na ro ex plo re o bom mo- 
men to do país na pan de mia. O Bra sil 
re cém-ul tra pas sou os EUA em pro-
por ção de ci da dãos va ci na dos com 
uma do se, em bo ra es te ja mui to dis- 
tan te em re la ção à ta xa dos va ci na dos 
com du as do ses. Pos si vel men te pe lo 
avan ço na imu ni za ção, a mé dia mó vel 
de ca sos e mor tes por co vid-19 re cu ou 
pa ra pa ta ma res in fe ri o res ao ve ri fi ca- 
do ao lon go do úl ti mo ano.

COVID-19

Vacinação não deve ser
suspensa, diz Queiroga

ANTES MINISTRO HAVIA MANDADO SUSPENDER A VACINAÇÃO

Após sus pen der a va ci na ção con tra a co vid-19 de
ado les cen tes sem co mor bi da des, o mi nis tro da Saú de,
Mar ce lo Quei ro ga, afir mou que um even to ad ver so da
va ci na não é jus ti fi ca ti va pa ra pa ra li sar a cam pa nha de
va ci na ção ou re la ti vi zar os be ne fí ci os da imu ni za ção.

“A gen te te ve um efei to ad ver so e a mim ca be ava li ar
es ses efei tos ad ver sos da va ci na. Eles exis tem e não são
mo ti vos pa ra sus pen der cam pa nha de va ci na ção ou re- 
la ti vi zar seus be ne fí ci os, mas a au to ri da de sa ni tá ria tem
que ava li ar es ses ca sos até pa ra que fa çam as no ti fi ca- 
ções de vi das”, afir mou aos jor na lis tas em No va York, on- 
de acom pa nha o pre si den te Jair Bol so na ro.

No en tan to, o mi nis tro se con tra diz com a de cla ra ção.
Quei ro ga or de nou a sus pen são da va ci na ção de ado les- 
cen tes de 12 a 17 anos sem co mor bi da des de vi do à exis- 
tên cia de even tos ad ver sos. Den tre es tes even tos es tá a
mor te de uma ado les cen te de São Pau lo, que re ce beu a
va ci na da Pfi zer di as an tes do óbi to.

No en tan to, se gun do uma aná li se di vul ga da pe lo go- 
ver no es ta du al de São Pau lo, a mor te da jo vem de 16
anos não tem re la ção com a va ci na con tra a co vid-19,
mas sim com uma do en ça au toi mu ne, de no mi na da
Púr pu ra Trom bó ti ca Trom bo ci to pê ni ca (PPT).

Mes mo com a aná li se do go ver no pau lis ta, o Mi nis té- 
rio da Saú de não vol tou atrás na de ci são e diz que ain da
aguar da a con clu são do ca so ser fei ta pe la Agên cia Na ci- 
o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (An vi sa) e pe lo Pro gra ma
Na ci o nal de Imu ni za ções (PNI).

Em no ta ao Cor reio, a pas ta dis se que vai “pri o ri zar a
va ci na ção das fai xas etá ri as com mai o res ris cos de de- 
sen vol ve rem for mas mais se ve ras da do en ça”. “Por tan- 
to, nes te mo men to, a pas ta ori en ta que a va ci na co vid-
19 se ja apli ca da ape nas em ado les cen tes com co mor bi- 
da des”, com ple tou.

INVESTIMENTO

Ministro diz que dispõe de
R$ 7 bi para mobilidade

MOVIMENTO NO VIADUTO DO CHÁ DURANTE A QUARENTENA

MOVIMENTO NO VIADUTO DO CHÁ DURANTE A QUARENTENA

O mi nis tro do De sen vol vi men to Re gi o nal, Ro gé rio
Ma ri nho, dis se ho je (20) que o go ver no dis põe de R$ 7
bi lhões em re cur sos a se rem in ves ti dos em mo bi li da de
ur ba na, e que, nes se se tor, é o trans por te pú bli co o “ve- 
tor mais im por tan te”, en quan to al ter na ti va de des lo ca- 
men to de pes so as. A afir ma ção foi fei ta du ran te a aber- 
tu ra on li ne da Se ma na da Mo bi li da de, que vai até sex ta-
fei ra (24). A ex pec ta ti va é de que ao lon go da se ma na se- 
jam anun ci a das tam bém me di das de es tí mu lo ao de- 
sen vol vi men to de pro je tos de in fra es tru tu ra ci clo viá ria.

“Te mos mais de R$ 7 bi lhões em in ves ti men tos, mas
em fun ção da pan de mia hou ve di fi cul da de mui to gran- 
de de ma nu ten ção dos ser vi ços de trans por te nas ci da- 
des de mé dio e gran de por te, uma vez que di mi nuiu o
flu xo de pes so as, afe tan do o equi lí brio econô mi co e fi- 
nan cei ro das con ces sões es pa lha das pe lo país”, dis se
Ma ri nho.

Em sua fa la, o mi nis tro lem brou que a ques tão da mo- 
bi li da de é trans ver sal, abran gen do não ape nas des lo ca- 
men to das pes so as, mas tam bém in ves ti men tos na in- 
fra es tru tu ra das ci da des, em ino va ção, em tec no lo gia,
bem co mo na bus ca de trans por te mais ba ra tos e se gu- 
ros, “de viés pú bli cos ou autô no mos, co mo é o ca so das
ci clo vi as”, dis se ele ao des ta car a ne ces si da de de par ce- 
ri as ca da vez mai o res en tre es ta dos mu ni cí pi os e go ver- 
no fe de ral.

Ma ri nho des ta cou que a par tir da dé ca da de 1950 o
Bra sil deu iní cio a uma mu dan ça que aca bou por mu dar
o per fil do país, com su as po pu la ções ru rais se des lo can- 
do ca da vez mais na di re ção das ci da des, o que im pli cou
em au men to das de man das de des lo ca men to.

Ao fi nal da ce rimô nia de aber tu ra, Ma ri nho as si nou
al guns atos mi nis te ri ais re la ti vos à im ple men ta ção do
pro gra ma Avan çar Ci da des, de apoio fi nan cei ro a mu ni- 
cí pi os com mais de 100 mil ha bi tan tes, nas ci da des de
Goi â nia (GO) e de Al mi ran te Ta man da ré (PR), e re la ti vos
à con ces são de li nhas pa ra trans por te so bre tri lhos em
São Pau lo.

São Luís, terça-feira, 21 de setembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Parlamentares vão percorrer os municípios de Bacabal, Pedreiras, Codó e Timon, nos
dias 29 e 30 de setembro para debater política estadual de resíduos sólidos e os lixões

MPE so li ci tou re ti ra da das
pos ta gem nas re des so ci ais

 Mul ta po de che gar a R$ 10
mil em ca so de não re ti ra da

MEIO AMBIENTE

Resíduos sólidos e lixões
na mira de deputados

A
Co mis são de Meio Am bi en te 
e De sen vol vi men to Sus ten tá- 
vel da As sem bleia Le gis la ti va 
do Ma ra nhão apro vou, no úl- 

ti mo dia 15 de se tem bro, a agen da das 
pri mei ras au di ên ci as pú bli cas a se- 
rem re a li za das nos mu ni cí pi os de Ba- 
ca bal, Pe drei ras, Co dó e Ti mon, nos 
di as 29 e 30 de se tem bro, pa ra de ba ter 
a po lí ti ca es ta du al de re sí du os só li dos 
e os li xões. A reu nião foi pre si di da por 
Ra fa el Lei toa (PDT) e con tou com a 
pre sen ça dos de pu ta dos Zi to Ro lim 
(PDT) e So cor ro Wa quim (MDB).

A Co mis são tam bém apre ci ou e 
apro vou o Pro je to de Lei 300/2021, do 
Po der Exe cu ti vo, que ins ti tui a po lí ti- 
ca de re du ção das emis sões de ga ses 
de efei to es tu fa, pro ve ni en tes do des- 
ma ta men to e da de gra da ção flo res- 
tal; con ser va ção dos es to ques de car- 
bo no flo res tal, ma ne jo sus ten tá vel de 
flo res tas e au men to de es to ques do 
car bo no flo res tal.

A ma té ria tam bém se re fe re à ges- 
tão dos ati vos am bi en tais e do pa ga- 
men to por ser vi ços am bi en tais do 
Ma ra nhão, de no mi na da Sis te ma Ju- 
ris di ci o nal  de REDD+ e PSA. A pro po- 
si ção al te ra, ain da, a Lei Es ta du al 
11.000, de 2 de abril de 2019, pa ra am- 
pli ar o es co po de atu a ção Ma ra nhão 
Par ce ri as – MA PA.

O pre si den te da Co mis são, de pu ta- 
do Ra fa el Lei toa, res sal tou a re le vân- 
cia das ma té ri as. “O pro je to do Exe cu- 
ti vo é mui to im por tan te por que es ta- 
be le ce as me tas de re du ção das emis- 
sões de ga ses de efei to es tu fa e de 
emis são de hi dró xi do de car bo no. 
Aliás, já exis te em ou tros es ta dos e 
per mi te fa zer par ce ri as com ban cos

Pú bli co-al vo

Con fi ra a agen da  de

au di ên ci as pú bli ca

Dia 29/09 – Ba ca bal (ma nhã)

Dia 29/09 – Pe drei ras (tar de)

Dia 30/09 – Co dó (ma nhã)

Dia 30/09 – Ti mon (tar de)

DEPUTADOS  DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE TRAÇARAM  PLANO ESTRATÉGICO.

in ter na ci o nais por meio de pa ga men- 
to por re sul ta dos. Es tá con tem pla da, 
tam bém, a ques tão da re du ção do 
des ma ta men to. O Ma ra nhão, por tan- 
to, pas sa a in te grar es se se le to gru po 
de es ta dos que ado ta es sa po lí ti ca pú- 
bli ca”, dis se.

Lei toa dis se que se rão con vi da dos 
pa ra par ti ci par das au di ên ci as re pre- 
sen tan tes das câ ma ras mu ni ci- 
pais, pro fes so res, so ci e da de ci vil or- 
ga ni za da, re pre sen tan tes de em pre- 
sas ge ra do ras de re sí du os só li dos em 

ati vi da de nos mu ni cí pi os en vol vi dos 
e a so ci e da de em ge ral. “Es sa é uma 
te má ti ca que es tá na agen da na ci o nal, 
li ga da à ques tão do mar co re gu la tó rio 
do sa ne a men to bá si co”, res sal tou.

PROPAGANDA ANTECIPADA

MPE propõe ação contra senador e deputados
O Mi nis té rio Pú bli co Elei to ral, por

meio do pro cu ra dor re gi o nal Elei to ral
Ju ra ci Gui ma rães, in gres sou com
ações no Tri bu nal Re gi o nal Elei to ral
do Ma ra nhão (TRE/MA) con tra o pré-
can di da to ao go ver no do es ta do, o se- 
na dor We ver ton Ro cha (PDT), o de pu- 
ta do es ta du al, Othe li no Ne to (PC doB)
e o de pu ta do fe de ral An dré Luiz, co- 
nhe ci do co mo “An dré Fu fu ca” (DEM),
por re a li za rem pro pa gan da elei to ral
an tes do pra zo es ta be le ci do na le gis- 
la ção elei to ral.

Con for me apu ra do, no dia 4 de se- 
tem bro des te ano, o pré-can di da to ao
go ver no do es ta do jun ta men te com
os de pu ta dos re a li za ram e di vul ga ram
em su as re des so ci ais um even to po lí- 
ti co no mu ni cí pio de Pre si den te Du tra
(MA). O en con tro se deu em lo cal de
aces so aber to ao pú bli co, ge ran do
am pla mo bi li za ção po pu lar, uti li za- 
ção de ar te fa tos de pu bli ci da de elei to- 
ral de al to cus to e com gran de re per- 
cus são no mu ni cí pio e nas re des so ci- 
ais. Na ação, o MP Elei to ral re quer a
con ces são de li mi nar pa ra a re mo ção
de pu bli ca ções nas re des so ci ais dos
pré-can di da tos, além da con de na ção,
ao fi nal, da mul ta pe la pro pa gan da
elei to ral an te ci pa da, no má xi mo le gal
em ra zão da gra vi da de e rei te ra ção
das con du tas ir re gu la res.

Se gun do um dos tre chos da re pre- 
sen ta ção pro to co la da pe lo Mi nis té rio
Pú bli co Elei to ral, os re pre sen ta dos re- 
a li za ram e di vul ga ram em su as re des
so ci ais (Ins ta gram) even to no mu ni cí- 
pio de Pre si den te Du tra na Chá ca ra
Ara puá na BR-226, ocor ri do no úl ti mo
dia 04 de se tem bro, opor tu ni da de em
que fo ram pro fe ri das fa las que con fi- 
gu ram pro pa gan da elei to ral an te ci pa- 
da, por vi o la ção ao dis pos to no art. 36
da Lei nº 9.504/97. “A pro pa gan da
elei to ral so men te é per mi ti da após o
dia 15 de agos to do ano da elei ção”.

Em um dos ví de os ane xa dos na
ação, We ver ton Ro cha re a li zou dis cur- 
so no qual se ob ser va ní ti do pe di do

ex plí ci to de vo tos. “Por is so que quan- 
do eu di go pra vo cês que a gen te po de
cons truir um Ma ra nhão mais fe liz, é
por que nós po de mos cons truir os
nos sos so nhos! Co mo é que tu quer
ser De pu ta do Fe de ral? E eu quan do
olha va tu do aqui lo di zia: dá pra ser
sim e vou mos trar que o fi lho de um
téc ni co agrí co la e de uma pro fes so ra,
um me ni no que es tá aqui no São Cris- 
tó vão, que veio lá de Im pe ra triz, po de
che gar lá! Por que? Por que é fru to de
von ta de! A von ta de de di zer, va mos
cons truir o que nós que re mos! Es sa
cons tru ção que eu tô con vi dan do vo- 
cês, não é uma cons tru ção e um pro- 
je to pes so al. É a cons tru ção de um
pro je to co le ti vo! Nós po de mos e ire- 
mos cons truir es sa pré-cam pa nha,
ro dan do ca da can to do Ma ra nhão e
fa zen do com que es se de ba te se ja um
de ba te pro po si ti vo, que se ja um de ba- 
te aon de ca da um de nós po de mos
cons truir, jun tos, uma no va his tó ria
nes se es ta do! Uma his tó ria on de vo- 
cês irão di zer que par ti ci pa ram! Uma
his tó ria on de saiu uma de ci são po lí ti- 
ca vin da da ba se do po vo! uma his tó- 
ria on de nós po de mos di zer que es sa
ge ra ção, ele geu um go ver na dor, es co- 
lheu um go ver na dor, que veio da lu ta,
que não ti nha pre gui ça! Eu te nho cer- 
te za que es sa lu ta ela é vi to ri o sa! Va- 
mos fa zer o Ma ra nhão mais fe liz!
Obri ga do meu Deus!”, mos tra um tre- 
cho do do cu men to.

No que tan ge à par ti ci pa ção de An- 
dre Fu fu ca em um even to pro mo vi do
por We ver ton Ro cha, de acor do com a
ação pro pos ta pe lo pro cu ra dor Ju ra ci
Gui ma ra es Ju ni or tam bém foi in cluí- 
da por con fi gu rar pe di do ex plí ci to de
vo tos em sua fa la: “Es se mes mo Se na- 
dor, que tem uma his tó ria de vi da, de
lu ta e de vi tó ria, se co lo ca à dis po si- 

ção pa ra o de sa fio mais di fí cil. E eu lhe
di go We ver ton, se vo cê ven ceu to das
es sas di fi cul da des, se vo cê su pe rou
tu do com as bên çãos de Deus e a for ça
do Ma ra nhão, eu lhe di go, nós va mos
ven cer es sa ba ta lha ano que vem e va- 
mos ao Pa lá cio do Leões com to do es- 
se gru po que aqui es tá!”, diz a de gra- 
va ção dos tre chos do dis cur so do de-
pu ta do fe de ral que con fi gu ram ilí ci to.

O de pu ta do es ta du al Othe li no Ne to
que tam bém foi ci ta do na ação, tam- 
bém te ve par ti ci pa ção no even to,
opor tu ni da de em que re a li zou dis cur- 
so com ní ti do pe di do ex plí ci to de vo- 
tos, além de di vul gar em sua re de so- 
ci al. “En tão ami gos, es te Ma ra nhão
pre ci sa con ti nu ar mu dan do pa ra me-
lhor e quem tem as con di ções, ho je,
de con ti nu ar le van tan do, le van do, li- 
de ran do es se pro je to é o Se na dor We- 
ver ton, que vem le van do es sa men sa- 
gem pa ra to do o Ma ra nhão. O We ver- 
ton eu co nhe ço há mui to tem po, já
vo tei ne le pra De pu ta do Fe de ral, já
vo tei pra Se na dor, e vou vo tar, cla ro,
com mui to or gu lho, pa ra Go ver na dor
do Ma ra nhão. Nós so mos ami gos, so- 
mos par cei ros, es ta mos jun tos e nin- 
guém apar ta!” , res sal ta ou tro tre cho
de gra va do.

Na ação o Mi nis té rio Pú bli co Elei-
to ral (MPE)  que  se ja  con ce di da,  li-
mi nar men te,  tu te la  pro vi só ria de  ur- 
gên cia,  pa ra  de ter mi nar  a  re ti ra da 
ime di a ta  das  pu bli ca ções  de  pro pa- 
gan da vei cu la das  em  re des  so ci ais 
dos  re pre sen ta dos,  nas  URL’s  a  se- 
guir  in di ca das,  bem  co mo a  de ter- 
mi na ção  de  que  se  abs te nham  de 
re a li zar  atos  de  pro pa gan da  em  se-
me lhan tes sob  pe na  de  mul ta  diá ria 
de  R$  10.000,00  (dez  mil  re ais), ao
se na dor We ver ton Ro cha, o de pu ta do
es ta du al, Othe li no Ne to  e o de pu ta do
fe de ral An dré Fu fu ca.
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Po la ri za ção (1)

Po la ri za ção (2)

“Va ci nas sal vam vi das”

Do pri mei ro-mi nis tro do Rei no Uni do, Bo ris John son, su -
ge rin do a Jair Bol so na ro que to me a va ci na con tra a co -
vid-19. Bol so na ro ou viu e man te ve-se “in va ci ná vel”. Por
is so não en trou em res tau ran te em No va Ior que e te ve
que co mer piz za na rua, com sua co mi ti va.

Re ca do em in glês (1)

Re ca do em in glês (2)

A 3ª es tá ina ca ba da
As pes qui sas de in ten ção de vo to so bre a dis pu ta pre- 

si den ci al em 2022 não po dem mais ser cha ma das de en- 
ga na ção do elei tor. Em bo ra ain da sem con tro le do Tri- 
bu nal Su pe ri or Elei to ral (TSE), a dis pu ta es tá em mar- 
cha ba ti da pa ra che gar ao pró xi mo ano num cam po di- 
vi di do en tre o Luiz Iná cio Lu la da Sil va (PT) e Jair Mes si- 
as Bol so na ro (Sem par ti do). Mas ob vi a men te es sa di co- 
to mia não vai du rar mui to. Pe lo me nos 11 par ti dos ten- 
tam apon tar um no me pa ra en fi ar bem no cen tro des sa
pa re lha Lu la x Bol so na ro, com a de no mi na ção de 3ª Via.
Mas até ago ra, ne nhum pré-can di da to apa re ceu.

Há uma se ma na, gru pos do Mo vi men to Bra sil Li vre
(MBL) e Vem Pra Rua (VPR) fi ze ram um ex pe ri men to pe- 
lo país afo ra, ten tan do mos trar for ça po lí ti ca, mas saí ra
das ru as co çan do a ca be ça pe lo re tum ban te fi as co. Co- 
mo os atos le va ram o termô me tro pa ra me dir a tem pe- 
ra tu ra das ru as so bre uma even tu al 3ª Via, o ca lor que
sen ti ram foi ape nas do sol. O mo te nem Lu la nem Bol- 
so na ro, pre ci sou ser tro ca do às pres sas pa ra Fo ra Bol so- 
na ro. No en tan to, o va zio das ru as não mu dou de ta ma- 
nho. Só trou xe à to na que a cons tru ção des sa via al ter- 
na ti va ain da es tá to tal men te por fa zer.

Fal ta-lhe uma li de ran ça pa ra en tu si as mar quem não
gos ta ria de vo tar no pe tis ta ex-pre si den te, nem no ex tre- 
mis ta ocu pan te do car go má xi mo da Re pú bli ca. En- 
quan to is so, as pes qui sas – uma após ou tra – vão mos- 
tran do o pe tis ta de Per nam bu co ca da vez mais dis tan te
à fren te do con cor ren te ex-ca pi tão do Exér ci to, cu jos se- 
gui do res e ele pró prio fes te ja ram o fra cas so do ex pe ri- 
men to da 3ª Via. Foi er ro es tra té gi co. Afi nal, quem de ve- 
ria co me mo rar se ri am os lu lis tas por es ta rem na di an- 
tei ra. Sem a 3ª Via seu pré-can di da to po de rá fi car ain da
mais atra en tes pa ra as de cep ções que tran si tam pe lo
cen tro.

A úl ti ma pes qui sa do ins ti tu to Da ta fo lha, di vul ga da
no dia 17, mos tra que Lu la li de ra em to dos os ce ná ri os, e
tem vi tó ria cer ta num 2º tur no con tra Bol so na ro, com
56% a 31%, sem des car tar to tal men te uma ocor rên cia já
no pri mei ro. Pa ra ten tar re cu pe rar o ter re no per di do nas
pes qui sas, Bol so na ro vai re cor rer a um dos re mé di os
que fez de Lu la um fenô me no po lí ti co e elei to ral. Ele vai
lan çar o no vo Bol sa Fa mí lia, com o va lor 50% mai or que
o cri a do por Lu la, e re ba ti zan do de Au xí lio Bra sil. Em
2022, vai con su mir a ba ga te la de R$ 52 bi lhões, que Bol- 
so na ro faz ma la ba ris mo or ça men tá rio pa ra ar ran jar ta- 
ma nha bo la da.

———————————————————————

No Bra sil a dis pu ta pre si den ci al em 2022 es tá en ca la- 
cra da en tre Lu la e Bol so na ro. No Ma ra nhão, já são se te
pré-can di da tos em to das as fai xas ide o ló gi cas, mas
quem põem as car tas na me sa, ho je são os con cor ren tes
We ver ton Ro cha e Car los Bran dão.

Ro ber to Ro cha, Jo si mar do Ma ra nhão zi nho, Edi val do
Ho lan da Jr, Lahe sio Bon fim e Ro se a na Sarney não pas- 
sam de pro je tos ina ca ba dos. Mes mo as sim to dos cau- 
sam dor de ca be ça a Flá vio Di no. Des se gru po, ape nas
Ro ber to Ro cha es tá mais adi an ta da.

———————————————————————

———————————————————————
A pre fei tu ra de Ca xi as co me çou on tem o pa ga- 

men to dos fun ci o ná ri os no mês de se tem bro,
por or dem al fa bé ti ca, pa ra não pro vo car aglo- 
me ra ções no ban co. O pre fei to Fá bio ‘Gen til’

es tá fa zen do jus ao so bre no me que car re ga.
Pa ra não fi car só em con ver sa mo le, o ex-pre fei- 

to de São Luís, Edi val do Ho lan da Jr se reu niu
on tem com a di re ção es ta du al do PSD pa ra de- 
fi nir a es tra té gia da pré-cam pa nha ao go ver no

do Ma ra nhão. É pa ra se tor nar co nhe ci do bem
além da Gran de Ilha.

Pro je to do de pu ta do fe de ral Hil do Ro cha
(MDB-MA) al te ra a lei 1079/1950 que fi xa pra- 
zo pa ra a Câ ma ra e o Se na do de ci di rem so bre
ad mis si bi li da de de pe di do de im pe a ch ment

do pre si den te da Re pú bli ca e mi nis tros do Su pre- 
mo Tri bu nal Fe de ral.

———————————————————————

O pre fei to de No va York, Bill De Bla sio, co brou on tem
os lí de res mun di ais que par ti ci pa rão da 76ª As sem bleia-
Ge ral da ONU, pa ra que se va ci nem con tra a co vid-19. E
dis se mais: quem se re cu sa a fa zê-lo não de ve ria nem ter
ido ao even to.

A de cla ra ção foi um re ca do di re to ao pre si den te bra- 
si lei ro Jair Bol so na ro — ci ta do no mi nal men te por De
Bla sio —, que até en tão diz não ter si do va ci na do. Foi
sem dú vi da um ato de ve xa me pla ne tá rio. Até por que
um mem bro da co mi ti va de Bol so na ro tes tou po si ti vo
em No va Ior que e es tá iso la do.

São Luís, terça-feira, 21 de setembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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ANTÔ NIO NEL SON FA RIA
Jor na lis ta

E D I T O R I A L

Sinal de alerta
Mais de 1 mi lhão de pes so as mor rem por

sui cí dio, anu al men te, em to do o mun do. O
da do as sus ta dor é da Or ga ni za ção Mun di al
da Saú de (OMS). No Bra sil, são re gis tra dos
cer ca de 13 mil ca sos. A ca da 45 mi nu tos, um
bra si lei ro ti ra a pró pria vi da, sen do a mai o ria
das mor tes re la ci o na das a do en ças men tais
e li ga das à fai xa etá ria mais jo vem. Ape sar de
ser um te ma pe sa do, do lo ro so, é pre ci so ca- 
da vez mais fa lar so bre o sui cí dio, aber ta- 
men te, des mis ti fi can do e eli mi nan do os ta- 
bus so bre o as sun to.

Os nú me ros são pre o cu pan tes, prin ci pal- 
men te por que hou ve au men to de 30% nas
du as úl ti mas dé ca das en tre ado les cen tes e
jo vens, com im pac tos pro fun dos na fa mí lia
e na so ci e da de co mo um to do. Os pro ble mas
que le vam ao sui cí dio são, em gran de par te,
re la ci o na dos a trans tor nos men tais, prin ci- 
pal men te a de pres são, se gui dos do trans tor- 
no bi po lar e abu so de subs tân ci as.

A pan de mia de co vid-19 agra vou ain da
mais as do en ças men tais. Ca sos de de pres- 
são e an si e da de, que já vi nham au men tan do
nos úl ti mos anos, cres ce ram 80% di an te do
es tres se, me do de in fec ção e mor te pe lo co- 
ro na ví rus, in se gu ran ça e de sem pre go. A fal- 
ta de con ví vio so ci al com o iso la men to po de
ser um ga ti lho pa ra au men tar o ris co de sui- 
cí dio.

Pa ra ori en tar a po pu la ção, pre ve nir e des- 

mis ti fi car o te ma, des de 2014, a As so ci a ção
Bra si lei ra de Psi qui a tria (ABP), em par ce ria
com o Con se lho Fe de ral de Me di ci na (CFM),
or ga ni za to dos os anos o Se tem bro Ama re lo.
A cam pa nha tem co mo ob je ti vo pre ve nir e
re du zir os al tos nú me ros de sui cí dio no país.
Nes te ano, a cam pa nha tam bém ad ver te pa- 
ra os efei tos da pan de mia. O iso la men to so- 
ci al e as sen sa ções de me do vi vi das por mui- 
tos du ran te es se pe río do de vem ser ob ser va- 
dos com cui da do.

A cam pa nha en vol ve um tra ba lho de
cons ci en ti za ção de to da a so ci e da de pa ra li- 
dar com ca sos de ide a ção sui ci da e da im- 
por tân cia de in for mar e aco lher pes so as que
se en con tram vul ne rá veis men tal men te e
es tão mais sus ce tí veis a ti rar a pró pria vi da.
Ape sar de ter um mês de di ca do à pre ven ção
do sui cí dio, a cam pa nha Se tem bro Ama re lo
ocor re o ano in tei ro com a di vul ga ção de
ma te ri ais e car ti lhas edu ca ti vas.

E não tem co mo ser di fe ren te. É pre ci so
jo gar fo co nes te te ma di an te da gra vi da de de
um pro ble ma que po de ria ser evi ta do aos
pri mei ros si nais de aler ta. A Or ga ni za ção
Mun di al da Saú de es ti ma que pe lo me nos
no ve em ca da 10 mor tes por sui cí dio po de ri- 
am ser evi ta das com edu ca ção e cam pa nhas
de pre ven ção. É im por tan te pro mo ver a saú- 
de men tal, aco lher pes so as em so fri men to e
com ide a ções sui ci das pa ra re ver ter es ses

ele va dos nú me ros de mor tes no país e no
mun do. E is so en vol ve in for ma ção, cam pa-
nhas edu ca ti vas de cons ci en ti za ção e pre- 
ven ção, além de um tra ba lho de es cu ta e
aco lhi men to.

Es pe ci a lis tas em saú de men tal ori en tam
pro cu rar aju da pro fis si o nal aos pri mei ros si- 
nais de aler ta. Nem sem pre os sin to mas são
vi sí veis, mas é pos sí vel fi car aten to a si nais
co mo al te ra ções no ape ti te e no so no, de sin- 
te res se por tu do, de sâ ni mo, agres si vi da de e
iso la men to. Além dis so, o cír cu lo afe ti vo da
pes soa com ide a ção sui ci da é fun da men tal
no sen ti do de apoi ar, aco lher, en co ra jar e de-
sen vol ver uma es cu ta em pá ti ca. Além de
não cri ti car ou ba na li zar os sen ti men tos de
quem es tá em so fri men to emo ci o nal, é pre-
ci so bus car apoio mé di co e psi co ló gi co pa ra
que a pes soa con si ga sair des se dra ma. Mais
do que nun ca, é pa pel da so ci e da de, dos ór- 
gãos de go ver no, das as so ci a ções mé di cas e
da im pren sa fa lar so bre o as sun to, es cla re cer
e cons ci en ti zar a po pu la ção so bre o cui da do
com a saú de men tal e com ba ter o pre con- 
cei to que cer ca o as sun to. Da mes ma for ma,
o po der pú bli co tem que dis po ni bi li zar
aten di men to mé di co e psi co ló gi co na re de
de saú de pa ra aco lher pes so as em so fri men- 
to men tal. In for ma ção, es cu ta ati va e aco lhi- 
men to são o tri pé que po de le var à pre ven- 
ção e re du ção de ca sos de sui cí dio.

“Riroca”, acabou chorare

Pa re ce in crí vel, mas acon te ceu de ver da- 
de. O pal co, Te a tro Arthur Aze ve do, um dos
mais be los pré di os da ar qui te tu ra da nos sa
ci da de qua tro cen to na. O pre si den te da Fun- 
da ção Cul tu ral do Ma ra nhão(deu ori gem a
Se cre ta ria de Cul tu ra) era Jo sé Ri ba mar Mar- 
tins, ad vo ga do e res pei ta do pi a nis ta. Ar le te
Ma cha do, po e ta, es cri to ra, in te lec tu al e ami- 
ga do pei to e do co ra ção, di ri gia a ca sa de es- 
pe tá cu los. Em seu pal co, na pri mei ra me ta- 
de dos anos 70, es tre la va Os No vos Bai a- 
nos(Mo ra es Mo rei ra, Baby Con su e lo, Pe peu
Go mes, Pau li nho Bo ca de Can tor e Luiz Gal- 
vão, o le tris ta do gru po), de ex cên tri ca mu si- 
ca li da de, ir re ve ren te, que co me ça va a sa cu- 
dir o país com su as can ções ma ra vi lho sas,
chei as de gra ça e de aqui la ta dos acor des
mu si cais. Veio lan çar o no vo dis co Aca bou
Cho ra re, ino va dor da mú si ca bra si lei ra. O
con jun to, cheio de gar ra, des ta ca va-se pe lo
som es tri den te, com fra ses mu si cais sus ten- 
ta das nas gui tar ras vi go ro sas, ca pa zes de ul- 
tra pas sar to das as es ca las de de ci béis per- 
mis sí veis aos hu ma nos.

Es ta al ga zar ra mu si cal che gou a São Luís
pe las mãos de Ed son Vi di gal, à épo ca jor na- 
lis ta, ex-As ses sor de Im pren sa do go ver no
Pe dro Nei va e pro du tor cul tu ral, que nos
brin dou com a ex tra or di ná ria fa ça nha. Pe lo
re la to de Vi di gal, o gru po, en tre ar tis tas e
apoio de pro du ção, che ga va a vin te com po- 
nen tes e fi cou hos pe da do no La bo rar te, em
fren te ao DNER(atu al DNIT). O re per tó rio
da ban da era no vi da de pa ra a ge ra ção re- 
cém-saí da dos Be a tles e Rol ling Sto nes, dis- 
pos ta a trans gre dir meio mun do e dar
sequên cia ao un der groud tu pi nin quim, ini- 
ci a do com a Tro pi cá lia de Gil, Ca e ta no, Tom
Zé e tan ta gen te de va lor, per for ma ti za da nos
efei tos so no ros ou sa dos do ini gua lá vel ma- 
es tro Ro gé rio Du prat.

A ci da de se em be ve ceu com as mú si cas

van guar dis tas co mo Bes ta é tu, Pre ta Pre ti- 
nha e ou tras pé ro las cri a das pe lo con jun to
bai a no. E fi cou des lum bra da com as ti ra das
do gru po e, pe la quan ti da de de pes so as, que
deu pa ra mon tar dois ti mes de fu te bol. A tur- 
ma mu si cal pra ti cou ex ce len tes pe la das na
qua se des po vo a da Pon ta D’areia, ins pi ra das
na fu ma ça da mais pu ra “Man ga-Ro sa”, a top
da di am ba na ci o nal.

Mas, a si re ne dis pa ra quan do Ri ro ca, a
pri mei ra das fi lhas do ca sal Baby Con su e lo e
Pe peu Go mes, en tra em ce na, cho ran do
com pul si va men te, num dos en sai os do con- 
jun to re a li za dos nu ma tar de en so la ra da do
ve rão de São Luís.

Ain da be bê, é alo ja da na ro tun da do te a- 
tro en quan to os seus pais en sai a vam pa ra a
apre sen ta ção no tur na. Sem ap ti dão al gu ma
pa ra even tos ba ru lhen tos, Ri ro ca(não é ape- 
li do é no me pró prio, de pois trans for ma do
em Sa rah She e va, o equi va len te a seis por
meia dú zia) sa cu diu um cho ro mo nu men tal
da que les ca pa zes de res sus ci tar to da a pla- 
teia. Não era pa ra me nos. O jo vem ca sal es- 
que ceu a pre sen ça da cri an ça. Pa ra sua sal- 
va ção, apa re ce em ce na Mir tes Fer rei ra, mu- 
lher de Ca cá(João Car los Fer rei ra), en tão res- 
pon sá vel pe lo de par ta men to de Con tro le
Cê ni co do TAA. Es co la da em ad mi nis trar si- 
tu a ções em ba ra ço sas e dis pa ra tes de ar tis- 
tas, trans por ta a bai a ni nha pro dí gio pa ra
uma sa la es pe ci al, pro mo ven do-lhe far to
ba nho com di rei to a tal co Ros si, no vas rou- 
pas per fu ma das, afa gos e ca ri nhos, es sen ci- 
ais a mo di fi car es se mo men to de des lei xo
dos pais mú si co-can to res.

A me ni na gos tou da de di ca ção ca pri cho- 
sa, sen tiu fir me za e ado rou a no va si tu a ção.
Vi rou mas co te do pes so al do Te a tro e por lá
pe ram bu lou e pas se ou, de si ni bi da men te,
pro te gi da pe lo man to de Mir tes e su as mãos
de fa da. Dos fun ci o ná ri os da ca sa, re ce beu
tra ta men to vip. E lá pas sou ale gre men te to- 
das as tar des da con tur ba da tem po ra da dos

No vos Bai a nos que ado ra ram a ci da de e não
que ri am vol tar pa ra ca sa. Pa ra o gru po mu si- 
cal, foi ma mão com açú car. En con trar uma
guar diã pa ra a re ben ta e ter to do o tem po li-
vre pa ra os en sai os e um bom jo gui nho de
fu te bol era tu do que a ban da não es pe ra va.

O gru po não he si ta va nas su as me tá fo ras
mu si cais pa ra can tar um Bra sil re des co ber to
pe la sua gen te. De mo ti vos tro pi cais e de lin- 
gua gem ex tre ma men te co lo qui al. Enal te cia
as bra vu ras dos des co nhe ci dos, a dis so lu ção
do co ti di a no e da ver ve as sa nha da. Com su-
as le tras, mui to ní ti das e de gran de agra do
po pu lar, con tri buí ram, so bre ma nei ra, pa ra
o avan ço do pro ces so cri a ti vo cul tu ral bra si- 
lei ro. E, co mo era es pe ra do, um dia re tor na- 
ram a Bahia, pe la Gra ça do bom Deus e o alí-
vio de Vi di gal.

 
Os No vos Bai a nos aca ba ram. Res sur gi-

ram anos de pois, al guns de les co mo Mo ra es
Mo rei ra, Pe peu Go mes e Baby Con su e lo,
nas ci da Ber na de te Di no rah, ago ra Baby Bra- 
sil, fa zen do car rei ra so lo e che gan do a ga- 
nhar bom tro ca do com a ven da de dis cos e
shows. Ri ro ca, pe lo que sei, mu dou de no- 
me(Sa rah She e va) mas, pou co adi an tou. Za-
be lê, ou tra fi lha dos mú si cos, se guiu o ca mi- 
nho dos pais, e não foi mui to adi an te. Pau li- 
nho Bo ca-de-Can tor faz car rei ra in de pen- 
den te, de pou co su ces so, e Mo ra es Mo rei ra
ex plo diu co mo gran de re ve la ção. Mir tes Fer- 
rei ra es tá apo sen ta da. O Te a tro Arthur Aze-
ve do é dos me lho res e mais bo ni tos do país.
O Ma ra nhão vai lan çar sa té li tes na Ba se de
Lan ça men to de Al cân ta ra e Ed son Vi di gal,
res pei ta do ju ris ta bra si lei ro, in te lec tu al e
cro nis ta que nos brin da com de li ci o sos e
bem con fec ci o na dos tex tos, é mem bro da
Aca de mia de Le tras do Ma ra nhão. Foi mi nis- 
tro e pre si den te do Su pe ri or Tri bu nal Fe de- 
ral, on de se des ta cou co mo ma gis tra do de
re no me na ci o nal.

A evo lu ção dos tem pos não apa ga a nos sa
boa his tó ria, com pro van do co mo era boa a
vi da da ci da de.

ANTÔ NIO AU GUS TO R. BRAN DÃO                                        
Eco no mis ta. Mem bro Ho no rá rio da ACL e da ALL

Le ve za e me mó ria

De uns tem pos pa ra cá pas sei a an dar mais le ve, uma das coi sas
que Jor ge Luís Bor ges de se jou fa zer na vi da. Dis pen sei a pas ta-
exe cu ti va e, ago ra, na mão, na da. No in ver no, a não ser que es te ja
cho ven do mes mo, so men te o guar da-chu va. Es tou ten tan do que- 
brar pa ra dig mas. Co nhe cem a his tó ria do bem-su ce di do exe cu ti- 
vo, que pro ce dia de for ma es qui si ta con for me fos se in ver no ou
ve rão, ao en trar no seu ele va dor pri va ti vo do pré dio on de pos suía
es cri tó rio, na Ave ni da Pau lis ta? No in ver no, su bia di re to pa ra o 12º
an dar, mas no ve rão ia so men te até o 10º e su bia, pe la es ca da, até
o 12º. Por que pro ce dia as sim? Tra ta-se de uma ‘que bra de pa ra- 
dig mas’. A gen te re sol ve a mai o ria dos pro ble mas pen san do na
sua ló gi ca, po rém nem sem pre é as sim.

Re sol vi tam bém des bas tar meus ‘ar qui vos im pla cá veis’, co mo
João Con dé, da re vis ta “O Cru zei ro”, in ti tu la va su as crô ni cas. Que
gran de es for ço ler e ras gar ou quei mar, ou ler e guar dar de no vo,
ou pra ze ro sa men te do ar, fo lhas de jor nais, có pi as de es cri tos di- 
ver sos, do cu men tos ori gi nais de tem pos idos. Fiz ques tão de pre- 
ser var, en tre tan to, al guns es cri tos, a fim de fi car mais le ve ain da e
em paz com a mi nha cons ci ên cia: re gis tros do fu te bol e dos seus
me lho res jo ga do res; re por ta gens do ma ra vi lho so e já cen te ná rio
mun do do Jazz; a his tó ria da vi da ge ni al de Char lie Cha plin, es sa
fi gu ra fa mi li ar e de sa jei ta da que vi mos em Lu zes da Ri bal ta, O
Gran de Di ta dor, Tem pos Mo der nos, Um Rei em No va York, em ge- 
ral cri ti can do, à sua ma nei ra, a si tu a ção dos me nos afor tu na dos
da vi da, em bair ros mi se rá veis. La men tos so bre o fe cha men to do
Maxwell’s, um dos mais tra di ci o nais res tau ran tes de No va York,
on de es ti ve, em 1980; pe sa res so bre a mor te do can tor Pe dro Var- 
gas, que em ba lou mo men tos da mi nha mo ci da de can tan do bo le- 
ros e re en con trei em um bus to nos jar dins de uma ca sa de dan ça
fla men ca, em Ma dri, em 2009; so le ni da de de um dos anos de ou- 
tor ga da Me da lha do Mé ri to Tim bi ra, com a qual fui agra ci a do pe- 
lo en tão go ver na dor Luiz Ro cha, no Pa lá cio dos Leões.

Re fe rên ci as à épo ca de Ir ving Ber lin, imi gran te rus so que pro- 
du ziu le tra e mú si ca pa ra mais de mil can ções, 18 shows mu si cais
e tri lha so no ra de 17 fil mes, e foi o úl ti mo elo de li ga ção da mú si ca
ame ri ca na com a cha ma da Era de Ou ro da sua can ção po pu lar e
te ve im por tan tes com po si to res con tem po râ ne os: Je ro me Kern, o
pai, o pro fes sor, o mes tre e o rei dos com po si to res do te a tro ame ri- 
ca no; Ge or ge Gershwin, con si de ra do o mai or gê nio mu si cal nas- 
ci do nos Es ta dos Uni dos da Amé ri ca; Co le Por ter,  que vi via lu xu o- 
sa men te, na ci da de, no cam po, na Eu ro pa e fi nal men te na tor re
do Wal dorf As tó ria, em No va York, fi gu ran do en tre os gran des
mes tres da mú si ca po pu lar nor te-ame ri ca na, com par ti tu ras pro- 
du zi das e so men te iden ti fi cá veis com ele; Ri chard Rod gers, em
par ce ri as com Os car Ham mers tein e Lo renz Hart, fa zen do o te a- 
tro mu si cal de sen vol ver-se e atin gir a ma tu ri da de, com Oklaho ma
e Ca rou sel, na Broadway.

Em 1946, co me cei a tor cer pe lo Flu mi nen se, su per cam peão
ca ri o ca da que le ano. O go lei ro Oswal do ‘Ba li za’, do Bo ta fo go, a
pro pó si to do jo go, dis se “não ter ti do chan ce de de fe sa na jo ga da”
de Ade mir, au tor do úni co gol da par ti da.  Uma cu ri o si da de: com o
‘bi cho’ re ce bi do pe la vi tó ria, Ade mir tro cou o seu Lin coln por um
Che vro let hi dra má ti co do ano. Tem pos de pois, no Rio de Ja nei ro,
Oswal do não jo ga va mais – ape nas ‘pe la das’ no in te ri or -, po rém
ain da vi Ade mir, em fim de car rei ra, jo gan do pe lo Vas co. Ele era do
ti po ‘rom pe dor’: com a bo la pró xi ma dos pés, mui ta ve lo ci da de na
cor ri da, nin guém o al can ça va até aden trar as tra ves, às ve zes ‘com
bo la e tu do’. Me re ce ser re lem bra do. Gos tei mui to de fu te bol; até
trei no as sis tia! Es ti ve pre sen te em qua se to dos os gra ma dos do
Rio e vi jo gar os mai o res cra ques do mun do; ho je, me li mi to à te le- 
vi são. Re le vei mui ta coi sa, po rém foi de mais ad mi tir que re sul ta- 
dos de jo gos pu des sem ser acer ta dos por an te ci pa ção e o fu te bol,
ho je ser mais um ne gó cio do que um es por te.

E a his tó ria do Jazz? No mes co mo Du ke El ling ton, Dizzy Gil les- 
pie, El la Fitz ge rald, Sa rah Vaughan, Count Ba sie, Char lie Par ker e
Louis Arms trong, em mais de um sé cu lo cons truí ram a en can ta- 
do ra his tó ria des se rit mo de es ti los va ri a dos, cu ja im pro vi sa ção é
uma das su as ca rac te rís ti cas prin ci pais. Va le ria a pe na guar dar tu- 
do de no vo, mas acho que ras guei, quei mei e do ei al gu ma par te.

Tu do es tá re gis tra do no Jor nal do Bra sil de 13/04/1989,
01/06/1989, 27/09/1989, 31/10/1989, 23/05/1990 e 30/08/1992; e
no Es ta do do Ma ra nhão de 11/11/1984, 15 a 21/02/1987 e
31/03/1991, to dos bem des bo ta dos, pa ra quem qui ser con fe rir e
ob ter mai o res de ta lhes, por que a cul tu ra não é pro pri e da de de
nin guém, to da via um pro ces so de acu mu la ção e con quis ta da hu- 
ma ni da de. E de on de veio a ins pi ra ção pa ra es ta crô ni ca? So bre le- 
ve za, de Jor ge Luís Bor ges, co mo dis se, que so men te se deu con ta
des te pra zer já no fim da vi da; so bre os gran des da mú si ca, do te a- 
tro e do ci ne ma ame ri ca nos, crei am, dos al to-fa lan tes de Ca xi as e
do Ci ne Rex, tam bém da mi nha ci da de, que abri gou to dos os
gran des fil mes mu si cais da épo ca.

São Luís, terça-feira, 21 de setembro de 2021
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A erupção, registrada no domingo (19) - a primeira a ser registrada nesta ilha em 50
anos - provocou a retirada de quase 5.000 pessoas. Os danos são visíveis.

ERUPÇÃO

Lava do vulcão nas
Canárias destrói casas

Ati vi da de por vá ri as se ma nas

A
la va do vul cão Cum bre Vi e ja 
que en trou em erup ção no 
do min go (19) na ilha es pa- 
nho la de La Pal ma, pro vo cou 

a re ti ra da de cer ca de 5.500 pes so as e a 
des trui ção de qua se 100 ca sas em sua 
des ci da pa ra o mar. “Não la men ta mos 
ne nhu ma per da hu ma na ou da nos 
pes so ais, acre di to que es sa é a me lhor 
no tí cia”, dis se Án gel Tor res, pre si den- 
te do go ver no re gi o nal des te ar qui pé- 
la go tu rís ti co lo ca li za do nas cos tas do 
no ro es te da Áfri ca, em uma co le ti va 
de im pren sa com o pre si den te do go- 
ver no, Pe dro Sán chez, que es tá em La 
Pal ma des de do min go.

Os im pres si o nan tes ri os de la va ar- 
ra sa ram ár vo res, in va di ram ca sas e 
es tra das, co mo mos tram vá ri os ví de- 
os pu bli ca dos nas re des so ci ais. Com 
tem pe ra tu ras de mais de 1.000°C, a la- 
va avan ça a uma ve lo ci da de mé dia de 
700 me tros por ho ra, se gun do o Ins ti- 
tu to Vul ca no ló gi co das Ca ná ri as. “Es- 
sa lín gua de la va en go le tu do que vai 
en con tran do pe lo ca mi nho”, des cre- 
veu Ma ri a no Her nán dez Za pa ta, pre- 
si den te de Ca bil do de La Pal ma, em 
en tre vis ta à Te le vi sión Es pañola.

Em ape nas três mi nu tos, An gie 
Chaux, uma mo ra do ra de Los Lla nos 
de Ari ad ne, que vi ve a pou cos quilô- 
me tros do vul cão, con ta que te ve de 
dei xar sua ca sa, às pres sas, às 4h30 da 
ma dru ga da, jun to com o ma ri do e o 
fi lho de três anos. “Es tou ner vo sa, 
por que não sa be mos o que vai acon- 
te cer. Se va mos en con trar nos sa ca sa”, 
de sa ba fou, con tan to que a la va pas- 
sou a 700 me tros de sua re si dên cia.

ERUPÇÃO COMEÇOU NO DOMINGO, POUCO DEPOIS DAS 15H LOCAIS, 12H00 EM BRASÍLIA

Si tu a do no cen tro da ilha de La Pal- 
ma – uma das se te que com põem o tu- 
rís ti co ar qui pé la go das Ca ná ri as, per- 
to da cos ta do no ro es te da Áfri ca -, o 
vul cão Cum bre Vi e ja fi cou sob es tri ta 
vi gi lân cia há uma se ma na, de vi do a 
uma for te re cu pe ra ção de sua ati vi da- 
de sís mi ca.

A erup ção co me çou no do min go, 
pou co de pois das 15h lo cais (12h00 
em Bra sí lia).

O go ver no re gi o nal das Ilhas Ca ná- 
ri as dis se na ma nhã de ho je no Twit ter 
que não há pre vi são de no vas erup- 
ções no mo men to, já que os flu xos de 
la va ago ra se guem “em di re ção ao 
mar”.

De acor do com Án gel Víc tor Tor res, 
o vul cão Cum bre Vi e ja te ria en tre 17 e 
20 mi lhões de me tros cú bi cos de la va. 
Por is so, a erup ção con ti nu a rá, aler- 
tou ele em um ví deo pu bli ca do no 
Twit ter. “Se gun do a co mis são téc ni ca, 
tu do pa re ce in di car que não ha ve rá 
no vos pon tos de erup ção”, acres cen- 

tou Tor res, que rei te rou que a “se gu- 
ran ça” dos ha bi tan tes es tá “ga ran ti- 
da”.

O pre si den te do go ver no es pa nhol, 
Pe dro Sán chez, adi ou sua vi a gem a 
No va York, pa ra par ti ci par da As sem- 
bleia Ge ral da ONU, e se des lo cou pa- 
ra La Pal ma. Es tá lá des de a noi te pa ra 
acom pa nhar a evo lu ção das ope ra-
ções.

A ati vi da de do Cum bre Vi e ja po de 
du rar “vá ri as se ma nas, ou pou cos me- 
ses”, de vi do à pre sen ça de uma se-
gun da re ser va de mag ma si tu a da a 20 
ou 30 km de pro fun di da de, ex pli cou o 
co or de na dor ci en tí fi co do Ins ti tu to 
Vul ca no ló gi co das Ca ná ri as, Ne me sio 
Pé rez.

A úl ti ma erup ção na ilha de La Pal- 
ma foi há 50 anos, em 1971. De ori gem 
vul câ ni co, es te ar qui pé la go vi veu sua 
úl ti ma erup ção em 2011, des ta vez de- 
bai xo d’água, na ilha de El Hi er ro, pro- 
vo can do a re ti ra da de cen te nas de 
pes so as.

BRASIL

Alerta para riscos da seca
em 6 estados e no DF

BOMBEIROS ATUAM EM 4 REGIÕES ATINGIDAS POR INCÊNDIOS 

BOMBEIROS ATUAM EM QUATRO REGIÕES ATINGIDAS POR INCÊNDIOS FLORESTAIS

 Em um co mu ni ca do di vul ga do ho je (20), em Bra sí lia,
o Ins ti tu to Na ci o nal de Me te o ro lo gia (In met) cha ma a
aten ção pa ra o gran de pe ri go de ocor rên cia de in cên di- 
os flo res tais por cau sa da bai xa umi da de re la ti va do ar
re gis tra da em 461 ci da des do Dis tri to Fe de ral, Goiás,
Ma to Gros so, Ma to Gros so do Sul, Mi nas Ge rais, São
Pau lo e To can tins.

Se gun do o In met, ao me nos até o fim des ta se gun da-
fei ra, nes tas re giões, a umi da de re la ti va do ar abai xo de
12% po ten ci a li za a chan ce de in cên di os e po de fa zer
mal à saú de das pes so as, que de vem pro cu rar se hi dra- 
tar e evi tar fa zer ati vi da des fí si cas ao ar li vre nos ho rá ri- 
os mais quen tes do dia. 

As áre as abran gi das pe lo aler ta de gran de pe ri go de vi- 
do à se ca com pre en dem pra ti ca men te Goiás e o Dis tri to
Fe de ral, além das re giões cen tro-sul, nor des te, nor te e
su des te ma to-gros sen se; o cen tro-nor te, les te e o pan ta- 
nal sul-ma to-gros sen se; as fai xas oci den tal e ori en tal de
To can tins; o Tri ân gu lo Mi nei ro e a re gião no ro es te de
Mi nas Ge rais e tam bém as ci da des de Ara ça tu ba, Ri bei- 
rão Pre to e São Jo sé do Rio Pre to, no in te ri or de São Pau- 
lo.

Além do co mu ni ca do de gran de pe ri go em par te das
se te uni da des fe de ra ti vas já ci ta das, os téc ni cos do In- 
met tam bém aler tam pa ra os po ten ci ais ris cos de cor- 
ren tes da bai xa umi da de em par te de ou tros 12 es ta dos
on de a umi da de re la ti va do ar de ve va ri ar en tre 30% e
20%: Ala go as, Bahia, Ce a rá, Es pí ri to San to, Ma ra nhão,
Pa rá, Pa raí ba, Pa ra ná, Per nam bu co, Pi auí, Rio de Ja nei ro
e Rio Gran de do Nor te

Ao mes mo tem po, os téc ni cos do ins ti tu to aler tam
pa ra o po ten ci al ris co de chu vas in ten sas e até tem po- 
rais atin gi rem al gu mas ci da des do Ama pá, Ama zo nas,
Rio Gran de do Sul, Ro rai ma e San ta Ca ta ri na.

Em qua tro es ta dos (Ma ra nhão, Pa rá, Pa ra ná e São
Pau lo), há re giões su jei tas a en fren tar chu vas in ten sas
ao lon go do dia e áre as em que a po pu la ção en fren ta o
ca lor e a bai xa umi da de.

COVID-19

Vaticano exigirá passaporte sanitário

A MEDIDA FOI TOMADA A PEDIDO DO PAPA FRANCISCO, DEFENSOR FERRENHO DA  VACINAÇÃO.

ANDREAS SOLARO / AFP

O Va ti ca no exi gi rá de tra ba lha do res e vi- 
si tan tes que apre sen tem um cer ti fi ca do sa- 
ni tá rio de co vid-19 a par tir de 1º de ou tu- 
bro, in for mou a as ses so ria de im pren sa da
San ta Sé nes ta se gun da-fei ra (20).

A me di da foi to ma da a pe di do do pa pa
Fran cis co, de fen sor fer re nho da cam pa nha
de va ci na ção con tra o co ro na ví rus.

Se gun do o de cre to, “a par tir de 1º ou tu- 
bro de 2021” o aces so ao Es ta do da Ci da de
do Va ti ca no se rá per mi ti do a to das as pes- 
so as que apre sen ta rem um cer ti fi ca do sa- 
ni tá rio vá li do eu ro peu ou do ex te ri or, com
o ob je ti vo de “pre ve nir, con tro lar e com ba- 
ter” a emer gên cia sa ni tá ria.

A gen dar me rie va ti ca na se rá a en car re- 
ga da de con tro lar o cha ma do “pas sa por te
ver de”, que com pro va a va ci na ção con tra a
co vid na Itá lia ou a imu ni za ção de pois de
ter con traí do a do en ça.

Po de rá ser apre sen ta do tam bém um tes- 
te PCR ou de an tí ge no com re sul ta do ne ga- 
ti vo re a li za do nas úl ti mas 48 ho ras.

A úni ca ex ce ção ad mi ti da é pa ra os fiéis
que com pa re cem a “ce le bra ções li túr gi cas

de vi do ao tem po es tri ta men te ne ces sá rio
pa ra a re a li za ção do ri to”, des ta ca o tex to.

Se gun do al guns veí cu los da im pren sa, a
ex ce ção é vá li da pa ra as pes so as que as sis- 
tem à mis sa das quar tas-fe ri as no Va ti ca no
pre si di das pe lo pa pa.

Com es sa me di da, a Ci da de do Va ti ca no
– um en cla ve no co ra ção de Ro ma – se ali- 
nha com as ado ta das pe la Itá lia, que de cre- 
tou que a par tir de 15 de ou tu bro se rá obri- 
ga tó rio apre sen tar o pas sa por te sa ni tá rio
pa ra po der aces sar os lo cais de tra ba lho
tan to no se tor pú bli co quan to no pri va do.

O pa pa Fran cis co ad mi tiu re cen te men te
à im pren sa du ran te sua vi a gem de re tor no
da Es lo vá quia que exis te um pe que no gru- 
po de pes so as den tro do Va ti ca no que é
con tra a va ci na ção.

“Es ta mos ana li san do co mo aju dá-los”,
co men tou.

A or dem do Va ti ca no não es pe ci fi ca se a
fal ta de um cer ti fi ca do sa ni tá rio se rá pu ni- 
da co mo na Itá lia, que pre vê que em cin co
di as de au sên cia in jus ti fi ca da, a pes soa po- 
de ser “sus pen sa” do tra ba lho e do sa lá rio.

RÚSSIA

Jovem mata 6 pessoas em universidade

UM ESTUDANTE, EM UM DOS EDIFÍCIOS DA UNIVERSIDADE, MATOU PELO MENOS 6 PESSOAS.

HANDOUT / INVESTIGATIVE COMMITTEE OF RUSSIA / AFP

Um es tu dan te ma tou ao me nos seis
pes so as nes ta se gun da-fei ra (20) em um
ti ro teio em um cam pus uni ver si tá rio de
Perm, na re gião dos Urais, an tes de ser fe- 
ri do e de ti do, in for mou o Co mi tê de In- 
ves ti ga ção Rus so. “Um es tu dan te que es- 
ta va em um dos edi fí ci os da uni ver si da de
abriu fo go con tra as pes so as ao seu re- 
dor”, afir ma um co mu ni ca do do or ga nis- 
mo res pon sá vel pe las in ves ti ga ções mais
im por tan tes do país.

“Em con sequên cia, oi to pes so as mor- 
re ram e vá ri as fi ca ram fe ri das”, afir mou o
co mi tê em um pri mei ro mo men to, an tes
de des ta car que o nú me ro de ví ti mas ain- 
da es ta va sen do de ter mi na do.

Pos te ri or men te, o co mi tê re vi sou o ba- 
lan ço, que caiu de oi to pa ra seis mor tos.

“De acor do com um ba lan ço atu a li za- 
do, seis pes so as mor re ram no ti ro teio”,
afir mou o co mi tê em ou tro co mu ni ca do,
no qual tam bém des ta ca que 28 pes so as
pre ci sa ram de aten di men to mé di co.

O ati ra dor “fi cou fe ri do du ran te a de- 
ten ção ao opor re sis tên cia”, in for mou o
co mi tê, que não di vul gou in for ma ções so- 
bre a mo ti va ção do ata que.

Se gun do o mi nis té rio da Saú de, mais
de 20 pes so as fi ca ram fe ri das, 19 de las por
ti ros.

In ci den tes si mi la res au men ta ram na
Rús sia nos úl ti mos anos e pro vo ca ram um

en du re ci men to da le gis la ção so bre o uso
de ar mas.

Ví de os pu bli ca dos nas re des so ci ais
mos tram es tu dan tes fu gin do do ti ro teio e
pu lan do pe las ja ne las do pri mei ro an dar
de um pré dio do cam pus.

Ou tra gra va ção, fei ta a par tir de uma ja- 
ne la, mos tra um in di ví duo ves ti do de pre- 
to ati ran do e ca mi nhan do na di re ção da
en tra da do pré dio.

O ati ra dor, que já te ve a iden ti da de es- 
ta be le ci da mas não di vul ga da, en trou no
cam pus às 11H00 lo cais (3H00 de Bra sí- 
lia), de acor do com o ser vi ço de co mu ni- 
ca ção da uni ver si da de.

– Um fenô me no em al ta –
O por ta-voz da pre si dên cia rus sa, Dmi- 

tri Pes kov, in for mou que Va di mir Pu tin,
atu al men te em qua ren te na por um fo co
de co vid-19 no Krem lin, es tá a par do
ocor ri do.

“O pre si den te ex pres sa pro fun das con- 
do lên ci as aos que per de ram pa ren tes e
ami gos no in ci den te”, dis se.

O pri mei ro-mi nis tro Mikhail Mishus- 
tin, as sim co mo os mi nis tros da Saú de e
da Edu ca ção, fo ram en vi a dos a Perm, se- 
gun do as agên ci as rus sas.

A tra gé dia acon te ceu um dia após as
elei ções le gis la ti vas ven ci das pe lo par ti do
do Krem lin, Rús sia Uni da, mar ca das por
acu sa ções de frau de.

São Luís, terça-feira, 21 de setembro de 2021
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O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que fará realizar, na forma Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006, e suas alterações, no Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 
2013, Decreto Estadual nº 36.184/2020, da Lei Estadual nº 9.529, de 23 de dezembro de 2011 e da Lei 
Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie, licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por Item, objetivando o Registro de Preços para a 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos de grande 
porte, de interesse da Agência Estadual de Defesa Agropecuária - AGED/MA; Agência Estadual de 
Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural - AGERP/MA; Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão – 
CBMMA; Escola de Governo do Estado do Maranhão - EGMA; Fundação de Amparo à Pesquisa e ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FAPEMA/MA; Instituto Maranhense de Estudos 
Socioeconômicos e Cartográficos - IMESC/MA; Instituto de Colonização e Terras do Maranhão - ITERMA; 
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos - MOB/MA; Procuradoria Geral do Estado do 
Maranhão - PGE; Polícia Militar do Maranhão – PMMA; Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e 
Consumidor do Maranhão – PROCON; Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP/MA; 
Secretaria de Estado de Articulação Política – SECAP/MA; Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e 
Inovação - SECTI/MA; Secretaria de Estado do Esporte e Lazer – SEDEL/MA; Secretaria de Estado dos 
Direitos Humanos e Participação Popular – SEDIHPOP/MA; Secretaria de Estado da Educação – 
SEDUC/MA; Secretaria de Estado de meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA; Secretaria de Estado 
da Mulher – SEMU/MA; Secretaria de Estado de Programas Estratégicos - SEPE/MA; Secretaria de 
Estado do Turismo – SETUR/MA; Universidade Estadual do Maranhão – UEMA e Universidade Estadual 
da Região Tocantina do Maranhão – UEMASUL, conforme descrito neste Edital e seus anexos, no dia 
06/10/2021, às 14h (horário de Brasília), através do uso de recursos de tecnologia da informação, no site 
www.compras.ma.gov.br, sendo presidida por Pregoeiro da Secretaria Adjunta de Registro de Preços – 
SARP/MA, situada na Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício Clodomir Milet, s/n, 4º andar, Calhau - São 
Luís/MA, CEP: 65074-220. O Pregoeiro informa que, o edital encontra-se disponível na página web 
www.compras.ma.gov.br e www.segep.ma.gov.br.

São Luís, 15 de setembro de 2021
Deimison Neves dos Santos

Secretário Adjunto de Registro de Preços

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 153943/2021 – SARP/SEGEP

Objeto: Aquisição de medicamento dos Programas da SES (Elenco Estadual) para atender às 

necessidades da Superintendência de Assistência Farmacêutica. Abertura: 06/10/2021, às 09h (horário 

de Brasília). Local: Site do Portal de Compras do Governo Federal (https://www.gov.br/compras/pt-br/). 

Informações: Comissão Setorial Permanente de Licitação – CSL, localizada na Av. Professor Carlos 

Cunha, s/n, Jaracaty, São Luís/MA, CEP: 65.076-820. E-mail: csl@saude.ma.gov.br. Fones: (98) 

3198-5558 e 3198-5559.

São Luís - MA, 17 de setembro de 2021

MARCEL SALIB SOARES SANTOS

Pregoeiro da SES/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 089/2021
PROCESSO Nº 156953/2021/SES

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

Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item, objetivando o Registro de preços para aquisição 

de cadeiras universitárias, anteriormente marcado para o dia 03/09/2021, fica REMARCADA para o dia 

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

Clodomir Milet, s/n, Calhau - São Luís/MA, CEP: 65074- 220. O Novo Edital e seus anexos estão à 

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

São Luís, 17 de setembro de 2021

Deimison Neves dos Santos

Secretário Adjunto de Registro de Preços

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E

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

AVISO DE REMARCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 137073/2021 – SARP

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços médicos na área de 
Clínica Médica para atuação na Unidade de Tratamento de Queimados, para atender à demanda do 
Hospital da Ilha.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
DATA DA SESSÃO: 15/10/2021, às 09h, horário de Brasília.
Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).
Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 08h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 
e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou vinicius.boueres@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 
3235-7333.

São Luís (MA), 16 de setembro de 2021
Vinicius Boueres Diogo Fontes

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 300/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 164.950/2021 - EMSERH

A Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão - UEMASUL torna público aos 

interessados que, em sessão realizada no dia 16 de setembro de 2021, às 09h (nove horas), na 

modalidade PREGÃO ELETRÔNICO – EDITAL 007/2021 (REPETIÇÃO), tendo como objeto: 

Concessão de uso de espaço público para exploração comercial de uma lanchonete, com 

fornecimento de mobiliários e respectivos utensílios por parte do licitante vencedor, no Centro de 

Ciências Humanas, Sociais, Tecnológicas e Letras – CCHSTL, da Universidade Estadual da Região 

Tocantina do Maranhão-UEMASUL, localizado na Rua Topázio, 100 – Vila São Francisco, CEP: 

65.930-000, Açailândia/MA, verificou-se QUE NÃO FORAM ENVIADAS PROPOSTAS, através do 

sistema SIGA, sendo assim, a Pregoeira declara DESERTA a licitação pela 3ª (terceira) vez, devendo o 

processo ser devolvido à Autoridade competente para as providências que se fizerem necessárias.

Aurilene Félix Soares

Pregoeira CSL-UEMASUL

ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO TOCANTINA

DO MARANHÃO-UEMASUL
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO (DESERTA)
PREGÃO ELETRÔNICO 007/2021-CSL/UEMASUL(REPETIÇÃO)

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

CNPJ: 06.229.975/0001-72
AVISO DE LICITAÇÃO  - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021. 
A Prefeitura Municipal de Bom Jardim/ MA, por meio do 
Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados que fará 
licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo 
menor preço por item, em regime de fornecimento, tendo 
por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada 
para a aquisição de veículos novos para suprir as 
necessidades do município de Bom Jardim/MA. A 
realização do certame está prevista para o dia 30 de 
setembro de 2021, às 14h30min (quatorze horas e trinta 
minutos) – horário local de Bom Jardim/MA.O recebimento 
das propostas, abertura e disputa de preços será 
exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: 
www.licitanet.com.br. O edital completo está à disposição 
dos interessados no site: www.bomjardim.ma.gov.br. 
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do 
e-mail: prefeiturabomjardimcpl@gmail.com. Bom 
Jardim/MA, 14 de setembro de 2021. Fabiano De Jesus 
Barbosa Ferreira - Pregoeiro

SAAE DE ARARI-MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 REGISTRO DE PREÇO 004/2021. A 
Pregoeira do SAAE de Arari/MA, com autorização da Diretora do SAAE de Arari - MA, avisa aos interessados 
que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de 
disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor preço por LOTE, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Lei 
10.024/2019, subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO 
DE SULFATO DE ALUMÍNIO EM SOLUÇÃO PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 
ESGOTO - SAAE DE ARARI/MA. Data e horário do início da disputa: 09:30 horas do dia 05/10/2021. 
Site para realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação todas as empresas 
especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para 
a execução de seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas no email do SAAE (saae.arari2018@
gmail.com) e também nos dias de expediente das 08:00 às 13:00 horas, no Setor de Licitação do Município de 
ARARI-MA, 15 de setembro de 2021. Antonia de Fátima Lima Gonçalves – Diretora do Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto.

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL 

AVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2021 – CCL/PMB

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.190/2021

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria técnico-pedagógica.
DATA DA ABERTURA: 05/10/2021 às 14h00min, horário de Brasília. 
LOCAL DE REALIZAÇÃO: Portal de CMB – www.centralcomprasbhsma.com.br
Edital e demais informações disponíveis em www.barreirinhas.ma.gov.br e www.centralcomprasbhsma.
com.br. 
Informações adicionais serão prestadas na CCL localizada, na Av. Joaquin Soeiro de Carvalho, SN - Centro, 
Barreirinhas - MA, CEP: 65.590-000 no horário de 08h00min às 12h00min de segunda a sexta-feira.

Barreirinhas (MA), 17 de setembro de 2021.
Áquilas Conceição Martins

Pregoeira CCL/PMB

SÃO LUÍS/MA 
EDITAL ÚNICO DE LEILÃO 

Edital Especial Associação de Poupança e Empréstimo - POUPEX 
Lei Nº 9.514/97 e MP Nº 2.223/01 

Gustavo Martins Rocha, Leiloeiro Oficial, inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o 
nº 17/06-JUCEMA, devidamente autorizado pela proprietária Associação de Poupança e Empréstimo 
- POUPEX, CNPJ/MF nº 00.655.522/0001-21, com endereço à Av. Duque de Caxias, s/nº, SMU, 
Brasília/DF, CEP: 70.630-902, tendo havido inadimplência de obrigações contratuais, garantidas pela 
alienação fiduciária dos imóveis abaixo relacionados e consolidada a posse dos mesmos ao credor 
fiduciário, pelo cumprimento do art. 26 da Lei. 9.514/97 e cumprindo o disposto no art. 27 da mesma 
lei, torna público que colocará a Venda em Leilão Público, o seguinte bem imóvel: 
IMÓVEL: Casa residencial n07, da quadra 08, situada na Avenida 04, Conjunto Anil II, nesta cidade, 
com sala, três quartos, cozinha, banheiro e o respectivo terreno onde se acha encravada, medindo 
18,00m de frente com a Avenida 04; 15,00m pelo lado direito com o VP25; 15,00m pelo lado esquerdo 
com a casa 08, quadra 08 da VP 25; 10,00m na linha de fundo com a casa 02, quadra 08, VP 28, com 
uma área de 150,00m². Tudo de conformidade com a Matrícula nº 23.360 do Cartório de 1º Registro 
de Imóveis de São Luís/MA. 
Anterior adquirente fiduciante (ex-mutuária): CYNTHIA CAMILA LEITÃO MARQUES, analista de 
sistemas, CI nº 58.322.796-1/SESP-MA, CPF nº 822.660-263-72 e Seu esposo RODRIGO DE 
SOUSA MELO, analista de sistemas, CI nº 1.758.790/SSP-DF, CPF nº 807.610.621-49, brasileiros, 
casados pelo regime da Comunhão Parcial de Bens, na vigência da Lei nº 6.515/77, residentes e 
domiciliados na Estrada da Maioba, nº 15, Chácara Vyco, Trizidela – Forquilha, São Luís - MA. 
Datas dos leilões: 1º leilão em 29/09/2021, valor mínimo de venda: R$ 300.000,00 (trezentos mil 
reais), 2º leilão em 07/10/2021, valor mínimo de venda: R$ 426.128,16 (quatrocentos e vinte e seis 
mil cento e vinte e oito reais e dezesseis centavos). 
Local: on-line - Home page: www.grleiloes.com. Ambos os leilões serão realizados as 
11h00min. 
Condições do leilão: a) o arrematante pagará no ato (À VISTA) o valor do arremate acrescido da 
comissão do leiloeiro (5%); b) o imóvel é vendido no estado em que se encontra, de: legalização, 
manutenção, conservação, e ocupação; c) cabem ao arrematante às providências e despesas de 
transferência de propriedade e registro em Cartório, assim como de quaisquer débitos inclusive junto 
a Prefeitura, Corpo de Bombeiros, Condomínio. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica 
ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo. 
Observação: Qualquer que seja o resultado dos leilões ficará extinta a dívida decorrente da 
operação de alienação fiduciária com o anterior adquirente fiduciante, observando o disposto no art. 
27 e parágrafos da Lei 9.514/97. 
Informações com o Leiloeiro, fone (98) 4141-2441. Home page: www.grleiloes.com ou com a N&N 
Assessoria e Consultoria Empresarial SS LTDA 61-3223-2205 ou 61-9.8434-4438 e com a POUPEX 
61-3314-7753. 

São Luís/MA, 15 de setembro de 2021 
Gustavo Martins Rocha 

AVISO DE REPUBLICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2021.

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021.

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Davinópolis - MA, na forma da Lei Federal 
n• 8.666/93 e suas alterações, torna público que realizará licitação na modalidade de TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 001/2021, cujo objeto trata da Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
especializados na área de Consultoria Administrativa e Legislativa, de interesse da Câmara Municipal 
de Davinópolis/MA. O recebimento e abertura dos envelopes de Documentação e Proposta será em Sessão 
Pública a ser realizada às 10h:00min, do dia 07 de outubro de 2021, na Câmara Municipal, localizada na 
Rua Mensageiro da Paz, nº 346, Centro, Davinópolis/MA. O Edital e seus anexos estão à disposição dos inte-
ressados na Sala de Licitação da CPL, de 2ª a 6ª feira, das 08:00h às 12:00h, onde poderá ser consultado e/ou 
obtido em mídia removível (pendrive) de forma gratuita ou impresso mediante a entrega ao Setor de Licitação 
de 01 (uma) resma de papel tamanho A4, ou requisitado junto ao e-mail: cmdavinopolisma2021@gmail.
com.  Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Câmara Municipal, no horário de expediente.  
Davinópolis (MA), 09 de setembro de 2021. Juliano Alves Abreu – Presidente da Câmara. 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2021.

REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público aos 
interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 20 02 001/2017, Decreto Municipal n° 021/2020, 
Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, Lei Complementar n° 155/2016, 
aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações 
pertinentes, fará realizar no dia 01 de outubro de 2021, às 09:00hs (nove horas), horário de Brasília, no site: www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 040/2021, para registro de preços, do 
tipo menor preço, objetivando a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de peças e acessórios 
para veículos em geral, de interesse desta administração pública, de acordo com o Edital e Anexos. O edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados no endereço Av. JK, s/nº, Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos–MA, de 
2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), no endereço eletrônico deste poder executivo 
(www.limacampos.ma.gov.br), e no site www.portaldecompraspublicas.com.br onde poderão ser consultados ou obtidos 
gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112.

Lima Campos (MA), 15 de setembro de 2021.

José Ronaldo Barros Santana
Secretário Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito

Decreto n° 008/2021

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021
O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público aos interessados 
que, com base nas disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes, fará 
realizar às 09:00hs (nove horas) do dia 06 de outubro de 2021, licitação na modalidade Tomada de Preços nº 006/2021, 
sob a forma de execução indireta e regime de empreitada por preço global do tipo menor preço, tendo por objeto a 
contratação de empresa para execução das obras de Recuperação de Estradas Vicinais, conforme Convênio CV nº. 
8.319.00/2020 (SICONV nº 907092), celebrado entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e 
do Parnaíba – CODEVASF e o Município de Lima Campos/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura, 
Urbanismo e Trânsito, em conformidade com o Projeto Básico disposto no Anexo XIV do Edital. A presente licitação será 
realizada na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Lima Campos, situada na Av. JK, s/nº, Centro, CEP: 65.728-
000, Lima Campos/MA. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, 
no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. O 
Edital também poderá ser obtido no sítio eletrônico: www.limacampos.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo 
endereço e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112.
 

Lima Campos–MA, 17 de setembro de 2021.
José Ronaldo Barros Santana

                              Secretário Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito
Decreto nº. 008, de 01 de janeiro de 2021

AVISO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021-CPL/PMM

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0218/2021-AL 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Mirador, por meio de seu Presi-
dente, Antônio Barros Araújo, com fulcro na Tomada de Preços N° 015/2021- CPL/PMM, cujo objeto 
é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para elaboração de projetos 
de obras e serviços de engenharia torna público para conhecimento dos interessados que adiará a 
sessão de licitação respectiva, anteriormente marcada para às 09:00 horas do dia 16 de setembro 
de 2021, em virtude de conveniência administrativa. A nova data da realização será no dia 29 
de setembro às 09:30h na sede provisória da CPL que fica no Retorno da Rua Professor 
Francisco Câmara, S/N, antiga pousada da Ana, Mirador/MA. 

São Luís, 14 de setembro de 2021.
Antônio Barros Araújo

Presidente da CPL/PMM

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO MARANHÃO
1° REGISTRO DE IMOVEIS São Luís - MA

Zenildo Bodnar Registrador

INTIMAÇÃO

1° CARTORIO GERAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E HIPOTECA

Pelo presente edital e por estar em lugar ignorado, incerto ou inacessível, fica o abaixo relacionado, intimado para ciência, de 
que estamos autorizados na forma da Lei 9.514/97 a promover a Consolidação da Propriedade da respectiva alienação 
fiduciária que oneram o imóvel do qual detém a propriedade suspensiva e posse direta, o abaixo referido. Fica, portanto, ciente 
de que têm o prazo de 15 (quinze) dias contados a partir da publicação desta, para querendo purgar o débito e evitar a 
Consolidação da Propriedade, o que poderá ser feito no Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona, situado à Rua das 
Andirobas, 040, Edifício Executive Lake Center, 6° Andar - Jardim Renascença, São Luís/MA, de segunda à sexta-feira no 
horário das 08:00 às 17:00 horas, ou nas agências do Banco Santander S/A.

YVANKO ANDREY REGO GUTERRES, CPF: 711.634.763-15
Imóvel: Apartamento N° 405, Residencial Ilha Parque, localizado a Avenida Daniel De La Touche, 987, Cohama, nesta Cidade.
Matrícula n°. 118.748, do Livro 2-AAT, Fls. 183.

São Luís/MA, 10 de setembro 2021.
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

CNPJ: 06.229.975/0001-72
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 
029/2021. A Prefeitura Municipal de Bom Jardim/ MA, por 
meio do Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados que 
fará licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do 
tipo menor preço por item, em regime de fornecimento, tendo 
por objeto a Formação De registro de preços para futura e 
eventual contratação de pessoa jurídica especializada para 
fornecimento de pneus para suprir as necessidades do 
município de Bom Jardim/MA. A realização do certame está 
prevista para o dia 30 de setembro de 2021, às 10h30min (dez 
horas e trinta minutos) – horário local de Bom Jardim/MA.O 
recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será 
exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: 
www.licitanet.com.br. O edital completo está à disposição dos 
interessados no site: www.bomjardim.ma.gov.br. 
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do 
e-mail: prefeiturabomjardimcpl@gmail.com. Bom 
Jardim/MA, 14 de setembro de 2021. Fabiano De Jesus 
Barbosa Ferreira - Pregoeiro

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
PREFEITURA DE POÇÃO DE PEDRAS

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2021

REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Recursos Humanos do município de Poção de Pedras, amparado nos termos do artigo 49, caput, da Lei 
nº 8,666/93, em consonância com o artigo 109, inciso I, alínea “c”, da Lei nº 8.666/93, resolve REVOGAR a 
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 018/2021 cujo objeto seleção de proposta mais vantajosa para re-
gistro de preços objetivando eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
Georreferenciamento de imóveis em conformidade com as especificações e quantidades constantes no Termo 
de Referência. A revogação se faz necessária, para melhor detalhamento do item do certame. Demais informa-
ções na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Rua Manoel Máximo, nº 49 – Centro – Poção de Pedras/
MA, horário de 08:00 às 12:00 horas ou por Telefone (99) 98534-1094, email: pmppmacpl@outlook.com. Po-
ção de Pedras (MA), 20 de setembro de 2021. José Vanckles Alves Rodrigues. Secretário Mun. Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO – MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 016/2021. A Prefeitura Municipal de Santo Ama-
ro 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, obje-
tivando 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 10:00 horas do dia 30 de Setembro de 2021. A sessão pública de julgamento será reali-
zada 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: cplsantoamaro.ma@gmail.com. Ou na pagina portal.santoamaro.ma.gov.br. Santo Amaro do Ma-
ranhão (MA), 02 de setembro 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

SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE PROTEÇÃO VEICULAR - SINPROVEC
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL  EXTRAORDINÁRIA PARA  

RE-RATIFICAÇÃO DA FUNDAÇÃO DO SINDICATO
O Sindicato Nacional das Empresas de Proteção Veicular, com base territorial nacional, inscrito no 
CNPJ: 27.527.868/0001-09, através do seu presidente Júlio Miranda Backk, divorciado, portador do RG: 
111.510.23-6-IFP-RJ, CPF: 091.210.247-07, residente na Rua Nilton Santos – 1355 – Bloco 01 – Aptº 501 
– Recreio Bandeirantes- Rio de Janeiro – CEP:  22790-880, convoca toda a categoria de Coordenação e repre-
sentação legal das empresas legalmente constituídas com a atuação na área de proteção veicular, automotivas, 
mutualistas, rastreadores, empresas de autogestão e representantes de associações que atuem direta ou indi-
retamente na área de proteção veicular, com base territorial nacional, para Assembleia Geral Extraordinária 
de Re-Ratificação da Fundação do Sindicato no dia 17/11/2021 ás 10 horas na SHIN EQL 2/4 Lote C – Lago 
Norte – Brasília-DF, com a seguinte ordem do dia:

1. Re-Ratificação da fundação do Sindicato;
2. Outros assuntos de interesse da categoria.

Júlio Miranda Backk – Presidente

ERRATA : Devido a problemas técnicos nosso industrial  
este anuncio nao foi publicado no dia 17-09-2021
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Em entrevista, a adjunta da Segov e coordenadora executiva da Escola Ambiental do
Maranhão, Cricielle Muniz,  falou sobre o cronograma para o Dia da Árvore no estado

AMAN DA BIT TEN COURT

DIA DA ÁRVORE

Governo realiza vasta
programação ambiental

Qual o prin ci pal ob je ti vo des te 
even to?

N
o dia 21 de se tem bro, quan- 
do é co me mo ra do o Dia da 
Ár vo re, o Go ver no do Es ta- 
do pro mo ve uma sé rie de 

ações em de fe sa do meio am bi en te, 
en vol ven do os 217 mu ni cí pi os do Ma- 
ra nhão.

A agen da é co or de na da pe la Se cre- 
ta ria de Es ta do de Go ver no (Se gov), 
com apoio de vá ri as se cre ta ri as es ta- 
du ais. O go ver na dor Flá vio Di no mar- 
ca rá pre sen ça, acom pa nhan do ação 
no Par que do Ran ge dor, a par tir das 
16h, em São Luís.

A agen da tem co mo prin ci pal ação, 
o pro gra ma Agen te Jo vem Am bi en tal 
(AJA), que vai mo bi li zar jo vens pa ra o 
plan tio de mu das.  O AJA se le ci o na jo- 
vens pa ra ca pa ci ta ção e atu a ção em 
ações so ci o am bi en tais, den tro de 
seus mu ni cí pi os. Com is so, o pro gra- 
ma des per ta nes te pú bli co a ci da da- 
nia am bi en tal. As ati vi da des do Dia da 
Ár vo re ocor rem das 9h às 16 ho ras.

Em en tre vis ta, a ad jun ta da Se gov e 
co or de na do ra exe cu ti va da Es co la 
Am bi en tal do Ma ra nhão, Cri ci el le 
Mu niz, tra ta do cro no gra ma.

A en tre ga de ma te ri ais aos agen tes 
jo vens nos mu ni cí pi os, in cluin do o

Co mo es tá sen do re a li za da a mo bi li- 
za ção nos mu ni cí pi os?

Quan tas mu das se rão plan ta das e 
quais as de mais ati vi da des da da ta?

Co mo ava lia os re sul ta dos do pro gra- 
ma Agen te Jo vem Am bi en tal?

 AÇÕES EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE ENVOLVEM OS 217 MUNICÍPIOS DO MARANHÃO.

car tão com a pri mei ra par ce la da bol- 
sa, no va lor de R$ 250. É uma for ma de 
es ti mu lar mos a par ti ci pa ção e o com- 
pro mis so des se jo vem, com a pre ser- 
va ção e cui da do am bi en tais.

O Go ver no do Es ta do, por meio da 
Se gov e di ver sas se cre ta ri as, es tá em 
con ta to com pre fei tos pa ra or ga ni za- 
ção lo gís ti ca do even to e jun to aos jo- 
vens, por meio da Es co la Am bi en tal, 
mo bi li zan do nos pon tos fo cais mu ni- 
ci pais, on de ha ve rá ati vi da des.

Nos sa me ta é con se guir mos plan- 
tar mais de 2,1 mil mu das nes te dia 

sim bó li co de even to. E ao lon go do 
pro je to, os agen tes jo vens de sen vol- 
ve rão ou tras ações, cons tan tes no 
pro gra ma es ta du al. Na agen da de ati- 
vi da des te re mos ain da a en tre ga dos 
car tões e uma gin ca na em 28 ci da des, 
on de fa re mos um quiz so bre o meio 
am bi en te.

Ava li ar os re sul ta dos só se rá pos sí- 
vel após os 12 me ses do pro gra ma. Po-
rém, nos sa ex pec ta ti va é mui to gran- 
de, pois o ob je ti vo do pro gra ma é que 
es ses jo vens se tor nem agen tes mul ti- 
pli ca do res de bo as prá ti cas e de ações 
sus ten tá veis, em prol do meio am bi- 
en te.

GRANDE SÃO LUÍS

Postos de combustíveis interditados por irregularidades

DE ACORDO COM A ANP, NAS AÇÕES, OS FISCAIS VERIFICARAM SE AS NORMAS DA AGÊNCIA  ESTÃO SENDO CUMPRIDAS.

A Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo,
Gás Na tu ral e Bi o com bus tí veis (ANP),
em ações de fis ca li za ções por to do
país, au tu ou qua tro pos tos de com- 
bus tí veis na Gran de Ilha de São Luís,
sen do dois pos tos na ca pi tal ma ra- 
nhen se, um em São Jo sé de Ri ba mar e
ou tro no mu ni cí pio de Ra po sa.

De acor do com a ANP, nas ações, os
fis cais ve ri fi ca ram se as nor mas da
Agên cia – co mo o aten di men to aos
pa drões de qua li da de dos com bus tí- 
veis, o for ne ci men to do vo lu me cor re- 
to pe las bom bas, apre sen ta ção de
equi pa men tos e do cu men ta ção ade- 
qua dos, en tre ou tras – es tão sen do
cum pri das.

Em São Luís, dois pos tos

fo ram au tu a dos: o

pri mei ro foi fla gra do

for ne cen do me nos

com bus tí vel do que o

re gis tra do na bom ba,

sen do in ter di ta do após

a fis ca li za ção.

No se gun do pos to, não ha via co mo
iden ti fi car a ori gem do com bus tí vel,
não pos suía o equi pa men to que faz o
tes te de quan ti da de (que tam bém po- 
de ser so li ci ta do pe lo con su mi dor) e
nem ins tru men tos de aná li se, além de
di fi cul tar a ação dos fis cais.

Em São Jo sé de Ri ba mar, um pos to
foi au tu a do por ter mo den sí me tro
(equi pa men to aco pla do à bom ba de
eta nol hi dra ta do pa ra ve ri fi car as pec- 
tos de qua li da de) em de sa cor do com
a le gis la ção e uma re ven da de GLP
(gás de co zi nha) so freu au tu a ção por
exi bir pla ca de pre ço com ir re gu la ri- 
da des.

E no mu ni cí pio de

Ra po sa, ou tro pos to foi

in ter di ta do por for ne cer

me nos com bus tí vel do

que o re gis tra do.

OPOR TU NI DA DE

Alu mar re to ma
pro du ção de alu mí nio e
de ve ge rar mais 2.250
em pre gos no Ma ra nhão

A Al coa Cor po ra ti on anun ci ou nes ta se gun da-fei ra
(20) que pla ne ja rei ni ci ar sua ca pa ci da de de pro du ção
de 268 mil to ne la das mé tri cas de alu mí nio por ano na
Alu mar, que es tá sus pen sa des de 2015.

A re to ma da en vol ve rá a con tra ta ção

de mais de 750 co la bo ra do res

di re tos, além de ge rar 1.500

em pre gos in di re tos na re gião.

O in ves ti men to se rá de cer ca de R$ 400 mi lhões. O
pro ces so pa ra re to mar a ca pa ci da de oci o sa co me ça rá
ime di a ta men te. A en tre ga do pri mei ro lin go te de alu mí- 
nio es tá pre vis ta pa ra o se gun do tri mes tre de 2022 e a ca- 
pa ci da de to tal de pro du ção no quar to tri mes tre.

“Es ta mos en tu si as ma dos com o

tra ba lho que es tá por vir pa ra

rei ni ci ar com se gu ran ça e efi cá cia a

Re du ção da Alu mar”, dis se Ota vio

Car va lhei ra, vi ce-pre si den te de

ope ra ções e pre si den te da Al coa no

Bra sil.

“Agra de ce mos a co la bo ra ção do go ver no e da co mu- 
ni da de à me di da que ini ci a mos es se im por tan te pro ces- 
so de me ses pa ra re for çar a li de ran ça da Al coa e me lho- 
rar ain da mais nos sa com pe ti ti vi da de glo bal”.

As opor tu ni da des de tra ba lho, in cluin do fun ções
ope ra ci o nais e ad mi nis tra ti vas, se rão di vul ga das no si te
da Al coa (al coa.wd5.myworkdayjobs.com/pt-BR/ca re- 
ers) e na pá gi na da em pre sa no Lin ke dIn.

De acor do com Hel der Tei xei ra, Di re tor da Alu mar,
“es ta mos avan çan do na ca deia pro du ti va do alu mí nio,
subs ti tuin do im por ta ções, que cus tam pa ra o Bra sil.
Com is so, tra ze mos in ves ti men tos e ge ra mos em pre gos.
Is so é fru to de um com pro mis so com o país e o es ta do
do Ma ra nhão, em um es for ço co or de na do com par ti ci- 
pa ção da em pre sa, go ver nos e so ci e da de”.

São Luís, terça-feira, 21 de setembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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DOU GLAS CU NHA

Ofer ta re du zi da

O que é a Do en ça de Haff

Urina Preta

Grande prejuízo no
mercado de pescados

A
s in for ma ções de ocor rên ci as de pes so as aco- 
me ti das pe la sín dro me de Haff (Do en ça da Uri- 
na Pre ta) em es ta dos na Re gião Nor te, no ta da- 
men te no Pa rá, es tá cau san do pâ ni co na po pu- 

la ção de São Luís, que es tá se abs ten do de con su mir
pes ca dos tan to da água sal ga da quan to da água do ce,
cau san do gran des pre juí zos aos em pre sá ri os e re ven de- 
do res que tra ba lham nas fei ras e mer ca dos da ci da de,
ape sar de não ha ver ne nhum re gis tro da do en ça em ter- 
ras ma ra nhen ses. “En ten de-se o me do do con su mi dor,
po rém, é des ca bi do, pois es ta do en ça não foi re gis tra da
em São Luís e em ne nhum mu ni cí pio do Ma ra nhão.
Nos so pes ca do é oriun do da cos ta ma ra nhen se e ou dos
inú me ros açu des exis ten te na Bai xa da, sen do pei xes de
qua li da de, que ne nhum mal cau sa a quem o con so me”,
ga ran te o em pre sá rio Mi val do de Je sus, co mer ci an te do
ra mo no en tre pos to de pes ca dos do Des ter ro.

Ele dis se que não há mo ti vos pa ra ter me do, pois não
tem re gis tro de ví ti mas no es ta do e des car ta que pei xes
de água do ce são im por ta dos do Pa rá. O Ma ra nhão é au- 
to su fi ci en te em pei xes des ta es pé cie, pro du zi dos em
lar ga da es ca la nos mu ni cí pi os da Bai xa da Ma ra nhen se,
no ta da men te em Ma ti nha. Os em pre sá ri os pa ra en ses é
que es tão im por tan do o pro du to do Ma ra nhão.

O em pre sá rio Rony Pe rei ra, tam bém co mer ci an te no
En tre pos to de Pes ca dos do Des ter ro, des car ta a pos si bi- 
li da de do pes ca do co mer ci a li za do no Ma ra nhão, ve nha
a cau sar da nos á saú de do con su mi dor, vis to os pes ca- 
dos da cos ta ma ra nhen se, des de o mo men to da sua cap- 
tu ra, são acon di ci o na dos em re fri ge ra ção, de for ma a
man ter sua qua li da de ab so lu ta de pei xe fres co. Tam bém
o pei xe da àgua do ce, qua se em sua to ta li da de, é pro du- 
zi do em ca ti vei ro sen do ali men ta do com ra ção de qua li- 
da de, o que lhe dá to tal ga ran tia. “Não tem por que te- 
mer”, ga ran tiu Rony.

As sim es tá acon te cen do no Mer ca do Cen tral. O re- 
ven de dor An to nio Pe rei ra afir mou que se obri gou a re- 
du zir a ofer ta de pes ca dos do mar e de água do ce, em
50%, ten do em vis ta que igual per cen tu al de cli en tes, di- 
mi nuiu. “To dos es tão te men do uma do en ça que se quer
te ve al gum re gis tro na ca pi tal ou no in te ri or. Nos so pei- 
xe vem da cos ta e é pei xe de qua li da de, as sim com os
pei xes de água do ce, que vem de cri a tó ri os, on de re ce- 
bem tra ta men to ade qua do e não tem co mo cau sar qual- 
quer do en ça”, ga ran te.

Nos so pei xe vem da cos ta e é pei xe de

qua li da de, as sim com os pei xes de

água do ce, que vem de cri a tó ri os,

on de re ce bem tra ta men to ade qua do

e não tem co mo cau sar qual quer

do en ça

No Mer ca do da Li ber da de a si tu a ção é bem mais
com pli ca da. Ali, os re ven de do res já re du zi ram seus es- 
to ques em 50% e es tão ven den do me nos de 20%. 

O re ven de dor Adeil ton Li ma, mais co nhe ci do co mo
“De dé”, dis se que os pre juí zos es tão se acu mu lan do, vis- 
to que as ven das con ti nu am em que da li vre, ha ven do a
ne ces si da de das au to ri da des sa ni tá ri as se ma ni fes ta rem
pa ra des fa zer es te mal en ten di do, vis to que não se tem
co nhe ci men to de qual quer ca so des ta do en ça ocor ri do
no Ma ra nhão. 

“O pes ca do aqui co mer ci a li za do é de boa qua li da de,
vin do da cos ta, as sim co mo o pei xe de água do ce, que
em tor no de 98%, é pro du zi do em ca ti vei ro”, afir mou
De dé.´

Ao fi nal da tar de da úl ti ma sex ta-fei ra, a Se cre ta ria de
Es ta do da Saú de se ma ni fes tou atra vés de no ta.

A Se cre ta ria de Es ta do da Saú de (SES) in for ma que, até
o mo men to, não há ca sos con fir ma dos da do en ça no es- 
ta do do Ma ra nhão.

Re lem bra, tam bém, a no ta emi ti da pe lo Co mi tê Es ta- 
du al de Sa ni da de dos Ani mais Aquá ti cos, a Câ ma ra Se- 
to ri al de Aqui cul tu ra, no dia 13 de se tem bro, con for me
tex to abai xo:

O Co mi tê Es ta du al de Sa ni da de dos Ani mais Aquá ti- 
cos, a Câ ma ra Se to ri al de Aqui cul tu ra, a Se cre ta ria de
Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Pes ca do Ma ra nhão (SA GRI MA),
a Agên cia Es ta du al de De fe sa Agro pe cuá ria do Ma ra- 
nhão (AGED), a Agên cia de Pes qui sa Agro pe cuá ria e de
Ex ten são Ru ral (AGERP), a As so ci a ção dos En ge nhei ros
de Pes ca do Ma ra nhão (AEP) e os pes qui sa do res e pro fes- 
so res da Uni ver si da de Es ta du al do Ma ra nhão (UE MA)
aten tos aos úl ti mos no ti ciá ri os que en vol vem o con su mo
de pes ca dos vêm a pú bli co es cla re cer so bre os ca sos da
Sín dro me de Haff, tam bém co nhe ci da co mo Do en ça da
Uri na Pre ta, ocor ri dos re cen te men te:

Até o pre sen te mo men to, não fo ram re gis tra dos ca sos
da do en ça no Es ta do do Ma ra nhão. Ain da não se sa be ao
cer to co mo a con ta mi na ção ocor re. Exis tem mui tas in- 
for ma ções sen do dis se mi na das por meio di gi tal, que re- 
la ci o nam a do en ça ao con su mo de pes ca dos, o que pre ju- 
di ca o se tor co mo um to do.

Não há re gis tro ofi ci al de con ta mi na ção de pes so as
que te nham con su mi do pes ca dos pro ve ni en tes de cri a tó- 
ri os (cul ti vos).

O pes ca do pro ve ni en te de em pre en di men tos aquí co las
e pes quei ros que pro mo vam as bo as prá ti cas de ma ne jo e
de ma ni pu la ção do pes ca do, tan to na pro du ção quan to
na co mer ci a li za ção e que atu em com me di das de bi os se- 
gu ran ça, di mi nu em as chan ces de se tor na rem veí cu los
de agen tes con ta mi nan tes que cau sem pre juí zos à saú de
hu ma na.

Es ta mos acom pa nhan do a evo lu ção de to dos os ca sos,
em que se re gis tre a con ta mi na ção, na ten ta ti va de de- 
sen vol ver ações com mai or efi ci ên cia em prol da se gu- 
ran ça ali men tar da po pu la ção e da ca deia pro du ti va do
pes ca do.

Os ca sos re gis tra dos acen de ram o de ba te so bre quais
es pé ci es de pei xes po de ri am trans mi tir a do en ça. Por tan- 
to, não há ne nhu ma pu bli ca ção ci en ti fi ca ou re la to da
co mu ni da de mé di ca que as so cie a Sín dro me de Haff ao
con su mo de pei xes de cri a tó rio.

Ade mais, o pes ca do con ti nua sen do a pro teí na ani mal
mais sau dá vel e mais con su mi da em to do o mun do. As
en ti da des que tra ba lham en vol vi das com a ca deia do

pes ca do pe dem que a po pu la ção evi te a dis se mi na ção de
in for ma ções fal sas.

A do en ça é cau sa da por uma to xi na que po de ser en- 
con tra da em de ter mi na dos pei xes co mo o tam ba qui, o
ba de jo e a ara bai a na ou crus tá ce os (la gos ta, la gos tim,
ca ma rão).

Quan do o pei xe não foi guar da do e acon di ci o na do de
ma nei ra ade qua da, ele cria uma to xi na sem chei ro e
sem sa bor. Ao in ge rir o pro du to, mes mo co zi do, a to xi na
pro vo ca a des trui ção das fi bras mus cu la res es que lé ti cas
e li be ra ele men tos de den tro des sas fi bras no san gue,
oca si o nan do da nos no sis te ma mus cu lar e em ór gãos
co mo os rins.

Sin to mas
Ocor re ex tre ma ri gi dez mus cu lar de for ma re pen ti na,

do res mus cu la res, dor to rá ci ca, di fi cul da de pa ra res pi- 
rar, dor mên cia, per da de for ça em to do o cor po e uri na
cor de ca fé, pois o rim ten ta lim par as im pu re zas, o que
cau sa uma le são na mus cu la tu ra. A do en ça cau sa mui- 
tas do res mus cu la res, lem bran do a den gue, po rém sem
fe bre.

Os sin to mas cos tu mam apa re cer en tre 2 e 24 ho ras
após o con su mo dos pei xes ou crus tá ce os.

Tra ta men to
A hi dra ta ção é fun da men tal nas ho ras se guin tes ao

apa re ci men to dos sin to mas, uma vez que as sim é pos sí- 
vel di mi nuir a con cen tra ção da to xi na no san gue, o que
fa vo re ce sua eli mi na ção atra vés da uri na. Nos ca sos gra- 
ves, po de ser ne ces sá rio fa zer he mo diá li se.

Pre ven ção
Não con su mir pes ca dos ou crus tá ce os cu ja ori gem,

trans por te ou ar ma ze na men to se jam des co nhe ci dos. O
ide al é com prar es ses pro du tos em lo cais com ga ran tia
de se gu ran ça.

Re co men da ção
Ao sen tir do res mus cu la res e apre sen tar uri na es cu ra

após o con su mo de pei xes ou crus tá ce os, de ve-se pro- 
cu rar ime di a ta men te uma uni da de de saú de.

Im por tan te: So men te mé di cos e ci rur giões-den tis tas
de vi da men te ha bi li ta dos po dem di ag nos ti car do en ças,
in di car tra ta men tos e re cei tar re mé di os. As in for ma ções
dis po ní veis em Di cas em Saú de pos su em ape nas ca rá ter
edu ca ti vo.

São Luís, terça-feira, 21 de setembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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No domingo (19), não foram registrados nenhum óbito por covid-19 no estado, uma
melhora em relação aos meses finais de 2020, mas ainda existem casos ativos

CRIS TOPHER RO CHA
Es pe ci al pa ra O Im par ci al

Imu ni da de de re ba nho

ZERO ÓBITOS

Casos de Covid-19 
caem no Maranhão

A
pós lon gos me ses de so fri- 
men to e per das com a pan de- 
mia, o es ta do do Ma ra nhão
es tá fi nal men te con se guin do

nor ma li zar a si tu a ção. Nes te do min- 
go, dia 19, não fo ram re gis tra dos ne- 
nhum óbi to por co vid-19 no es ta do
in tei ro, uma me lho ra con si de rá vel em
re la ção aos me ses fi nais de 2020, mas
ain da exis tem ca sos ati vos.

De acor do com a úl ti ma atu a li za- 
ção do por tal de co ro na ví rus no si te
do Go ver no, o es ta do pos sui 353.700
ca sos con fir ma dos da do en ça, 32.269
ati vos e um to tal de 10.135 mor tes no
ge ral, com 46.665 ca sos e 2567 mor tes
ape nas em São Luís. Em com pa ra ção
com o ano pas sa do, no dia 20 de se- 
tem bro de 2020 o es ta do re gis trou 329
no vos ca sos e 10 mor tes nas úl ti mas
24 ho ras, ho je ele re gis trou ape nas
cin co no vos ca sos, to dos no in te ri or, e
ne nhu ma mor te. O Ma ra nhão tam- 
bém pos sui um al to nú me ro de re cu- 
pe ra dos, com 311.296 no to tal e, de
acor do com a Se cre ta ria de Es ta do da
Saú de (SES), des se nu me ro 54 pes so as
já re ce be ram al ta e fo ram ori en ta das a
fi car em iso la men to por 14 di as. O SES
tam bém di vul gou que, dos 32.269 ca- 
sos ati vos no es ta do, 32.063 es tão iso- 
la men to do mi ci li ar, 110 es tão in ter- 
na dos na en fer ma ria e ape nas 36 es- 
tão in ter na dos na UTI.

A va ci na ção ace le ra da no ter ri tó rio
ma ra nhen se foi um dos fa to res es sen- 
ci ais pa ra es ta bi li zar os nú me ros de
ca sos ao lon go dos me ses. Antô nio
Au gus to Mou ra da Sil va, mé di co epi- 

de mi o lo gis ta, pro fes sor do De par ta- 
men to de Saú de Pú bli ca e do Pro gra- 
ma de Pós-gra du a ção em Saú de Co le- 
ti va Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra- 
nhão, em seu per fil em uma re de so ci- 
al, des ta cou a bai xa de ca sos. “Is so re- 
fle te o au men to da co ber tu ra da va ci- 
na ção con tra Co vid-19 que, es ta se- 
ma na no es ta do co mo um to do au- 
men tou 4% na se gun da do se de 24%
pa ra 28% e, aqui na ca pi tal, au men tou
7% de 38% pa ra 45%”, co men tou.

Is so re fle te o au men to da

co ber tu ra da va ci na ção

con tra Co vid-19 que,

es ta se ma na no es ta do

co mo um to do

au men tou 4% na

se gun da do se de 24%

pa ra 28%

No to tal já fo ram dis tri buí das
7.058.628 do ses da va ci na e 5.968.038
fo ram apli ca das no Ma ra nhão, a mai- 
o ria ten do si do a As tra ze ne ca com
3.271.284 no to tal e a mi no ria a Jans- 
sen, de do se úni ca, com 109.771. Em
São Luís, 1.659.121 no ge ral já fo ram
dis tri buí das na ci da de e 1.367.660 fo- 
ram apli ca das, com uma ta xa de
82,43% de co ber tu ra.

Ape sar da va ci na ção es tar dan do
mui to re sul ta dos, Antô nio afir ma que
ain da es ta mos lon ge da “imu ni da de
de re ba nho”, quan do a trans mis são
de uma do en ça é in ter rom pi da de vi- 
do a imu ni za ção ge ral de uma po pu- 
la ção, e pre ci sa mos to mar cui da do
com o ví rus. “A di mi nui ção es tá acon-
te cen do de for ma con sis ten te já há
três me ses, mas, ape sar dis so, é pre ci- 
so con ti nu ar to man do to dos os cui da- 
dos ne ces sá ri os”, afir mou o epi de mi- 
o lo gis ta.

A di mi nui ção es tá

acon te cen do de for ma

con sis ten te já há três

me ses, mas, ape sar dis so,

é pre ci so con ti nu ar

to man do to dos os

cui da dos ne ces sá ri os

DIA DA ÁRVORE

Parque Botânico Vale doará mudas em semáforos
O Dia da Ár vo re sur giu da ne ces si- 

da de de cons ci en ti zar a po pu la ção
so bre a sua im por tân cia pa ra o meio
am bi en te e, prin ci pal men te, pa ra a vi- 
da hu ma na. Por is so, a da ta vai ser co- 
me mo ra da pe lo Par que Bo tâ ni co da
Va le em São Luís com a dis tri bui ção
de mu das, pa ra le var cons ci en ti za ção
e ge rar fu tu ras no vas ár vo res pa ra a ci- 
da de.

Das 8h30 às 12h de ho je, dia 21 de
se tem bro, equi pes do par que fa rão a
dis tri bui ção em três pon tos da ci da de:
por ta ria do Par que Bo tâ ni co (Ave ni da
dos Por tu gue ses), se má fo ro em fren te
ao Cor po de Bom bei ros (Rua das Ca- 
ja zei ras) e se má fo ro em fren te ao mu- 
seu fer ro viá rio, na Rff sa (Ave ni da Bei- 
ra Mar, Cen tro). Se rão dis tri buí das
mais de 700 mu das de es pé ci es, co mo:
açaí, bu ri ti, ca cau, ipês, in gás, ja naú- 
ba, sa po ti, ca já, cu pu a çu, ca ju, ja to bá.

Na Es co la Co mu ni tá ria Ma ri a na,
lo ca li za da no An jo da Guar da, tam- 
bém se rão en tre gues mu das aos alu- 
nos, às 9h. Pa ra le la men te, se rá re a li- 
za da pro gra ma ção vir tu al, com con- 
ta ção de his tó ri as pa ra as cri an ças
(Edu ca ção In fan til e Fun da men tal
Me nor), pa les tras so bre o Cer ra do
(Fun da men tal Me nor e Mai or) e a pa- 
les tra “Téc ni cas de Co le ta e Pro du ção
de Mu das”, pa ra o En si no Téc ni co.

“As ár vo res são es sen ci ais pa ra a
nos sa exis tên cia, pois pro du zem oxi- 
gê nio, con tri bu em pa ra a bi o di ver si- 
da de, re du zem a po lui ção do ar e as
al tas tem pe ra tu ras. Nós, do Par que
Bo tâ ni co da Va le, sa be mos da im por- 
tân cia do con glo me ra do de ár vo res de
es pé ci es va ri a das que ele é e do quan- 
to con tri bui pa ra a qua li da de de vi da,
prin ci pal men te da área Ita qui-Ba can- 
ga. Por is so, fa re mos es ta ação de sen- 
si bi li za ção e cons ci en ti za ção, pois é
res pon sa bi li da de de to dos nós a pre- 
ser va ção dos re cur sos na tu rais e a boa
con vi vên cia com o meio am bi en te”,
afir mou De ni ze Mo re no, su per vi so ra
do Par que Bo tâ ni co da Va le em São
Luís.

Pro gra ma ção do mês
Ao lon go do mês de se tem bro, o

par que es tá re a li zan do pro gra ma ção
vir tu al, com ofi ci nas, co mo: “Mi ni Jar- 
dim”, “Plan tio na Gar ra fa Pet De co ra- 
da”, “Puff com Pneus”, “Li xei ras fei tas
de Pet”.

Par que bo tâ ni co
Inau gu ra do há 13 anos, o Par que

Bo tâ ni co da ca pi tal ma ra nhen se es tá
lo ca li za do na área Ita qui-Ba can ga, si- 
tu a do no Com ple xo In dus tri al Por- 
tuá rio de Pon ta da Ma dei ra, uma área
ver de de 100 hec ta res, o que equi va le
a 100 cam pos de fu te bol.

É um mu seu vi vo, tra ba lhan do va- 
lo res mul ti cul tu rais e di ver si da de de
fau na e flo ra. Foi cri a do com des ti na-
ção de re a li zar edu ca ção am bi en tal,
la zer, prá ti cas de exer cí ci os fí si cos e
um con ta to mais pró xi mo com a na- 
tu re za. Tra ta-se de um es pa ço ca paz
tra zer uma pro fun da co ne xão com a
na tu re za, mais qua li da de de vi da,
além de co nhe ci men to e ca pa ci ta ções
pa ra a ge ra ção de ren da à co mu ni da- 
de.

Abri ga es pé ci es de fau na e flo ra, co- 
mo pau-mar fim, pe qui, an ge lim e su- 
maú ma, além de ma ca co-ca pi ju ba,
bi cho pre gui ça, ta man duá-mi rim e
bor bo le ta azul. Um ali a do da saú de
hu ma na tam bém, pois es tu dos apon- 
tam que ár vo res e áre as ver des con tri-
bu em pa ra o equi lí brio de mi cro cli ma
e a pu ri fi ca ção do ar. Is so sig ni fi ca re- 
du ção do ca lor, das am pli tu des tér mi-
cas e da in so la ção di re ta.

Lo go na en tra da do Par que há um
or qui dá rio, o pri mei ro aber to pa ra vi- 
si ta ção de São Luís. Pos sui cer ca de 30
es pé ci es e abri ga co le ções de vá ri os
bi o mas bra si lei ros, co mo Ca ta se tum,
Ga le an dra e Epi den drum Noc tur- 
num. Há ain da o vi vei ro de mu das e o
va gão do co nhe ci men to, es te des ti na-
do à edu ca ção am bi en tal, cri a do pa ra
for ta le cer o há bi to da lei tu ra, des per- 
tan do a ca pa ci da de de ima gi na ção e
cri a ti vi da de. Em fun ção da pan de mia
da Co vid-19, o Par que Bo tâ ni co per- 
ma ne ce fe cha do a vi si ta ções pre sen- 
ci ais, mas is so não im pe de que as pes- 
so as pos sam co nhe ce-lo. Atu al men te,
é pos sí vel fa zer um tour vir tu al pe lo
lo cal, por meio da pla ta for ma www.vi- 
si te a va le.com.br.

PA TRÍ CIA CU NHA

DE NÚN CIA: TA TI A NE AL VES

“Lu to pa ra que is so
não ocor ra mais”

Ima gi ne que em um dia vo cê faz ani ver sá rio e no ou- 
tro vo cê es tá pre sa? Acon te ceu com a sol da da da Po lí cia
Mi li tar, Ta ti a ne Al ves de Li ma, 32 anos, pre sa no iní cio
do mês, dia 5, após se gun do ela, um ato de abu so de au- 
to ri da de co me ti do por seu su pe ri or. Ela foi sol ta no dia
se guin te, mas foi trans fe ri da de pos to de tra ba lho e se- 
gue afas ta da por 30 di as pa ra tra ta men to psi co ló gi co.

Des se dia pa ra cá, Ta ti a ne vem dan do su ces si vas en- 
tre vis tas na mí dia e de nun ci an do não só es se ca so, mas
fa zen do ou tros re la tos em uma pá gi na na re de so ci al
Ins ta gram. Ela de fen de o fim do mi li ta ris mo na po lí cia
no per fil @re la tos de a bu so mi li tar. Pa ra vo cê que não es- 
tá acom pa nhan do o ca so, Ta ti a ne es ta va de ser vi ço no
dia 5 de se tem bro no Cen tro His tó ri co. Após co mu ni car
que es ta va de saí da no fim de seu ex pe di en te, foi in for- 
ma da pe lo te nen te de sua cor po ra ção que de ve ria fa zer
ho ra ex tra e fi car até o even to ser con cluí do. Ela ar gu- 
men tou que não po de ria fi car, pois es ta va sem se ali- 
men tar des de a ho ra do al mo ço, que o even to não ha via
ho rá rio pa ra ter mi nar, que sua jor na da de tra ba lho já
ha via si do cum pri da e que pre ci sa va ama men tar seu fi- 
lho de dois anos que es ta va ali, com o pai.

A si tu a ção se trans for mou em uma dis cus são, que foi
fil ma da pe lo ma ri do de Ta ti a ne e ex pos ta nas re des so ci- 
ais, e fi na li zou com Ta ti a ne sen do le va da pre sa em uma
vi a tu ra pa ra o Co man do Ge ral da PM. Quem deu a or- 
dem foi o te nen te Má rio Sér gio Oli vei ra Bri to. “Eu não ti- 
ve ação a não ser obe de cer. O que fiz não foi um ato de
re bel dia, mas de acor do com o có di go pe nal, fui con du- 
zi da por de so be di ên cia. Fui sol ta no dia 6, por meio de
um al va rá, quan do fi quei sa ben do tam bém que ha via si- 
do trans fe ri da. Ima gi ne, pas sar o dia se guin te ao meu
ani ver sá rio, pre sa? ”, dis se Ta ti a ne, que após a li cen ça
mé di ca irá atu ar na Pa tru lha Ma ria da Pe nha.

Du ran te o dia que fi cou lá, o ma ri do de Ta ti a ne le va va
o fi lho pa ra que ela pu des se ama men tar. “Foi mui to tris- 
te, doí do, sa ber que eu es ta va ali ape nas por que não me
sub me ti ao que me foi im pos to”, dis se.

Es sa não foi a pri mei ra pri são de Ta ti a ne. Ela que es tá
há na Po li cia Mi li tar há 8 anos, tam bém já te ve ou tras
du as pu ni ções. A pri mei ra em 2017 quan do tra ba lha va
no Es qua drão Águia, em Im pe ra triz; e ou tra em 2018,
por fal ta ao ser vi ço. Se gun do ela, nas du as oca siões ela
foi pre sa de for ma ar bi trá ria e as se di a da mo ral men te.
Nas du as oca siões ela tam bém de nun ci ou por meio de
ví deo nas re des so ci ais. Per gun tei a ela se não ti nha me- 
do de fa zer tan tas de nún ci as as sim e so frer re pre sá li as,
ou até mes mo ser ex pul sa da cor po ra ção, ao que ela me
res pon deu: “O me do nos apri si o na. Che ga um de ter mi- 
na do mo men to que se não fi ze mos na da pa ra mu dar,
vai per ma ne cer as sim e é is so que nos pren de. Es se mi li- 
ta ris mo nos apri si o na ao pon to de não po de mos ques ti- 
o nar na da, de nos tor na mos sub mis sas. Não só as po li ci- 
as fe mi ni nas, co mo os po li ci ais de mo do em ge ral, em
to do o Bra sil, eu não te nho me do de per der”.

O me do nos apri si o na. Che ga um

de ter mi na do mo men to que se não

fi ze mos na da pa ra mu dar, vai

per ma ne cer as sim e é is so que nos

pren de

Pro cu ra mos a as ses so ria de co mu ni ca ção do go ver no
do es ta do pa ra que as ins ti tui ções en vol vi das pu des sem
se po si ci o nar quan to às de nún ci as de Ta ti a ne, mas não
re ce be mos res pos ta.

Os da nos psi co ló gi cos já du ram 8 anos
O as sé dio mo ral exis te em di ver sas ins ti tui ções do

país, e con sis te em cons tran ger uma de ter mi na da ví ti- 
ma, a in fe ri o ri zan do, le van do a uma vi o lên cia psi co ló gi- 
ca. No que se re fe re ao as sé dio mo ral nas ins ti tui ções
mi li ta res, não é di fe ren te. Se gun do ar ti go pu bli ca do no
por tal jus.com.br, “o mi li ta ris mo no Bra sil é cons truí do
so bre o ali cer ce da dis ci pli na e da hi e rar quia, ha ven do
uma ver da dei ra ver ti ca li za ção das re la ções, o que pos si- 
bi li ta a prá ti ca des se ti po de as sé dio em con so nân cia
com o abu so de po der”.

Não há ti pi fi ca ção des sa con du ta no Có di go Pe nal
Mi li tar, no en tan to, exis te um pro je to de lei em trâ mi te
na Câ ma ra dos De pu ta dos vi san do a es sa in clu são.

No Bra sil, cer ca de 40% das mu lhe res po li ci ais, afir- 
mam, já te rem so fri do as sé dio mo ral ou se xu al no am bi- 
en te de tra ba lho. O ca so de Ta ti a ne, que afir ma so frer as- 
sé dio den tro da cor po ra ção, a le vou a um di ag nós ti co de
an si e da de e de pres são, que se gun do ela, es tão sen do
tra ta dos em uma ins ti tui ção fo ra dos mu ros da Po li cia
Mi li tar. “Quem con tes ta al gu ma coi sa lá den tro é cha- 
ma do de pon de ra dor. Eu sou uma pon de ra da. E sou
aba la da psi co lo gi ca men te des de a pri mei ra vez que fui
as se di a da. Dois me ses de pois que eu in gres sei na car rei- 
ra eu já so fri o pri mei ro abu so”, con tou. Des de en tão, o
so nho de ser vir se trans for mou em uma lu ta diá ria. “Por
que que acon te ce tan tos sui cí di os de po li ci ais, já se pa- 
rou pa ra pen sar nis so? A ins ti tui ção não es tá nem aí.
Des de que fui pre sa que não con si go dor mir. Es tou mui- 
to aba la da e ago ra é aguar dar o IPM (Inqué ri to Po li ci al
Mi li tar) que es tá apu ran do o ca so, a Cor re ge do ria tam- 
bém. En quan to is so es tou me tra tan do, mas não vou
dei xar de de nun ci ar”, avi sa.

São Luís, terça-feira, 21 de setembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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A partida marcará o reencontro com sua torcida nesta competição, após a liberação da
presença de público anunciada pela Prefeitura de São Luís

NE RES PIN TO

Sai ba on de ad qui rir in gres -
sos pa ra o jo go

CASTELÃO

Sampaio terá o
apoio da torcida

O
Sam paio Cor rêa vai ten tar
in ter rom per uma sequên cia
de re sul ta dos ruins na Sé rie
B do Cam pe o na to Bra si lei- 

ro, na noi te des ta ter ça-fei ra (21),
quan do es ta rá en fren tan do o Brus- 
que-SC, às 19h, no Es tá dio Cas te lão. A
par ti da mar ca rá o re en con tro com
sua tor ci da nes ta com pe ti ção, após a
li be ra ção da pre sen ça de pú bli co
anun ci a da pe la Pre fei tu ra de São Luís.

O Tri co lor não ven ce há três jo gos,
tem os ci la do bas tan te nas úl ti mas
apre sen ta ções e dis tan ci ou-se do gru- 
po dos qua tro me lho res co lo ca dos
que lu tam pe lo aces so. Ho je ocu pa a
sé ti ma po si ção, com 35 pon tos, seis a
me nos que a úl ti ma equi pe do G4.

Pa ra en trar no va men te na bri ga pe- 
lo “Pe lo tão de Fren te”, o Sam paio pre- 
ci sa vol tar  a ven cer e con ti nu ar tor- 
cen do pe lo in su ces so dos con cor ren- 
tes mais pró xi mos:  Náu ti co, 35; Vas co
e Ope rá rio 34; Re mo 33 e CSA 32. A úl- 
ti ma vi tó ria dos bo li vi a nos foi di an te
do CSA, no dia 28 de agos to, em São
Luís. A equi pe co man da pe lo téc ni co
Fe li pe Su ri an fez sua pi or apre sen ta- 
ção em Ara ca ju, na sex ta-fei ra (17)
quan do per deu por 2 a 0 pa ra o lan ter- 
na Con fi an ça.

De vi do à má apre sen ta ção di an te
dos ser gi pa nos e a pu ni ção de dois jo- 
ga do res com o ter cei ro car tão ama re- 
lo, a for ma ção ini ci al dos tri co lo res
de ve rá so frer no vas al te ra ções. Na la- 
te ral-di rei ta, Wat son cum pre sus pen- 
são, o mes mo ocor ren do com o vo lan- 
te Be ti nho. Per sis tem as dú vi das no

meio de cam po e no ata que. Már cio
Araú jo po de en trar no lu gar de Be ti- 
nho e Léo Ar tur cor re o ris co de sair
pa ra a vol ta de Eloir. A per ma nên cia
de Nád son es tá con di ci o na da à en tra- 
da de Pi men ti nha de pois de cum prir
sus pen são, e Ci el,  que es ta va le si o na- 
do, ain da de pen de de um tes te fi nal.  

O ti me po de co me çar com Luís Da- 
ni el;  Luiz Gus ta vo, Joé cio, Éder Li ma e
Mas ca re nhas; Már cio Araú jo, Fer rei ra
e Léo Ar tur (ou Eloir); Pi men ti nha (ou
Nád son), Ci el (ou Di e go Car do so)
e  Je an Sil va.

O ad ver sá rio do Sam paio tam bém
não vem de bons re sul ta dos e ocu pa a
dé ci ma quar ta po si ção. Não ven ce há
dez ro da das e se apro xi ma da zo na de
re bai xa men to. 

No jo go mais re cen te, em pa tou em
ca sa com o Vi tó ria-BA,  por 0 a 0, e tem
uma das pi o res de fe sas da Sé rie B,
com 32 gols so fri dos, jo ga da gual à do
Cru zei ro-MG. A mais va za da é a do
Con fi an ça-SE que já foi ba lan ça da 37
ve zes.

A ven da de in gres sos co me çou des- 
de o úl ti mo sá ba do pe la ma nhã e
pros se gue nes ta ter ça-fei ra em vá ri os
lo cais:

Pon tos de Ven da
Bi lhe te ria Di gi tal – Rio Anil Shop- 

ping; Fo to Som bra Mahogany São
Fran cis co; Apli ca ti vos Bi lhe te ria Di gi- 
tal (An droid e iOS); Mar ce lo Surf
Cohab ; Mar ce lo Surf Ci da de Ope rá- 
ria; Si te bi lhe te ri a di gi tal.com

Ex ce to o pla no De Olho na Bo lí via
(9,99), to dos os de mais pla nos ga ran- 

tem o aces so li vre ao Es tá dio. Em to- 
dos os por tões ha ve rá ca tra cas ex clu- 
si vas pa ra a en tra da do Só cio Uni ver so
Tri co lor.

Re gras pa ra en tra da
En tre as prin ci pais me di das pa ra

que o re tor no de pú bli co aos es tá di os
da ca pi tal se ja pos sí vel es tá a li mi ta-
ção de tor ce do res a 30% da ca pa ci da- 
de. Além dis so, fi cam man ti dos pro to- 
co los co mo o dis tan ci a men to so ci al,
uso obri ga tó rio de más ca ra de pro te-
ção e afe ri ção de tem pe ra tu ra na en-
tra da aos es pa ços, bem co mo a cons-
tan te hi gi e ni za ção das mãos com ál- 
co ol a 70% – que de ve rá fi car, em pon- 
tos es tra té gi cos, à dis po si ção dos tor- 
ce do res e das equi pes es por ti vas.

A vol ta dos tor ce do res aos es tá di os
de fu te bol le vam em con ta que São
Luís já  tem uma das mai o res ín di ces
de va ci na ção das ci da des bra si lei ras,
se gun do o pre fei to Edu ar do Brai-
de. “Nós já te mos qua se 80% da po pu- 
la ção adul ta com ple ta men te imu ni- 
za da. Is so re fle te di re ta men te nos nú-
me ros de ocu pa ção da nos sa re de
mu ni ci pal de saú de e é o que nos dá
tran qui li da de pa ra to mar es sa de ci são
de re tor no de pú bli co aos es tá di os.
Ali a do a to das es sas ações, o Mu ni cí- 
pio es ta be le ceu pro to co los sa ni tá ri os
pa ra que pos sa mos ga ran tir a se gu-
ran ça de to dos os tor ce do res e tor ce- 
do ras que fo rem aos es tá di os”, des ta- 
cou o pre fei to.

O es tá dio Cas te lão tem ca pa ci da de
pa ra 40 mil lu ga res e ho je po dem ser
ocu pa dos até 12 mil. O Sam paio Cor- 
rêa não in for mou, ofi ci al men te,
quan tos in gres sos fo ram dis po ni bi li- 
za dos.

SÉRIE B

Vasco precisa vencer
nove em 13 jogos

O VASCO ESTÁ HÁ QUATRO JOGOS SEM VENCER NA SÉRIE B

O que na te o ria se ria obri ga ção ho je é uma pos si bi li- 
da de ma te má ti ca. Há qua tro jo gos sem ven cer e dis tan- 
te do pe lo tão da fren te na Sé rie B, o Vas co, ro da da após
ro da da, vê o aces so ca da vez mais in tan gí vel. Ain da há
es pe ran ças? Sim, com 13 par ti das a dis pu tar, o ti me ain- 
da de pen de ape nas das pró pri as per nas. Mas te rá de fa- 
zer o que ain da não fez nes sa tem po ra da: ter uma gran- 
de sequên cia po si ti va de re sul ta dos.

Pa ra o ma te má ti co Tris tão Gar cia, do si te In fo Bo la, o
Vas co tem ape nas 3% de chan ce de vol tar à eli te em
2022. Ho je, o clu be ca ri o ca é o 9º co lo ca do, com 34 pon- 
tos, mas com um jo go a mais do que os prin ci pais con- 
cor ren tes pe lo aces so. Até o fim da ro da da a si tu a ção po- 
de pi o rar. A dis tân cia pa ra o quar to co lo ca do – ho je de
se te pon tos – su bi rá pa ra 10, em ca so de vi tó ria do CRB
so bre o lan ter na Bra sil de Pe lo tas.

Nas con tas de Tris tão Gar cia, o nú me ro má gi co ho je
pa ra ga ran tir um lu gar no G-4 é 64 pon tos. Re su min do, o
Vas co pre ci sa de mais 30 pon tos pa ra não de pen der de
nin guém. Nos 13 jo gos que res tam, o ti me de Fer nan do
Di niz pre ci sa ria ven cer 10.

Des fal ques

SÉRIE D

Moto muda foco para o América-RN

De pois de fes te jar a vi tó ria (2 a 1) so bre o
Cas ta nhal-PA e a clas si fi ca ção pa ra a pró xi- 
ma fa se ma ta-ma ta da Sé rie D do Cam pe o- 
na to Bra si lei ro, o Mo to Club já es tá  de olho
em um no vo con fron to. Ago ra é ho ra de se
pre pa rar pa ra en fren tar o Amé ri ca-RN,
pró xi mo ad ver sá rio, sen do o pri mei ro jo go
dis pu ta do em Na tal, no pró xi mo fim de se- 
ma na.

Com 27 pon tos na clas si fi ca ção ge ral, o
ti me ma ra nhen se fi cou com um pon to a
mais que o re pre sen tan te po ti guar e foi be- 
ne fi ci a do pe lo que dis põe o re gu la men to
do cam pe o na to. Por is so, ao con trá rio do
que acon te ceu na dis pu ta an te ri or, o Pa pão
vai jo gar a se gun da par ti da em São Luís, e a
di re to ria já con fir mou que o jo go se rá no
Nho zi nho San tos, des ta vez, com a pre sen- 
ça de tor ce do res.

Co mo a ca pa ci da de do es tá dio é de ape- 
nas 12 mil es pec ta do res, se rão co lo ca dos à
dis po si ção do pú bli co 3.600 in gres sos, cu ja
ven da co me ça rá com bas tan te an te ci pa- 
ção.

Pa ra a par ti da con tra o Amé ri ca-RN, o

Mo to não con ta rá com o la te ral-di rei to Di- 
e go  Re nan e o vo lan te Abu, que re ce be ram
o ter cei ro car tão ama re lo. Os subs ti tu tos
se rão Ever ton Sil va e Co dó, res pec ti va men- 
te.

O téc ni co Zé Au gus to não adi an tou se
vai fa zer al gu ma mu dan ça em  ou tras po si- 
ções. 

É pro vá vel que no ata que al guém te nha
que sair pa ra a en tra da de Fe li pe Cruz,
gran de des ta que do jo go, que en trou no se- 
gun do tem po, fez a jo ga da in di vi du al que
re sul tou no pri mei ro gol de au to ria do
meia Wan der e mar cou o se gun do após a
co bran ça de pê nal ti por Ted Lo ve.

Zé Au gus to enal te ceu a atu a ção do gru- 
po e mes mo re co nhe cen do a tra di ção do
Amé ri ca po ti guar, re ve lou que a equi pe es- 
tá pron ta pa ra mais um de sa fio. “A gran de
mai o ria dos jo ga do res mos trou o quan to
so mos ca pa zes. Foi um tra ba lho in ten so e
de mui ta de di ca ção pa ra que a gen te che- 
gas se on de já es ta mos, mas nos sa me ta é
con quis tar o aces so. Va mos man ter o fo co
com hu mil da de e tran qui li da de pa ra que a
gen te pos sa atin gir nos so ob je ti vo”, des ta- 
cou o trei na dor mo ten se. (N.P)

LIBERTADORES

Fla prepara atletas para a volta

For ça má xi ma so men te no Equa dor.
Des ta ma nei ra, o Fla men go se pre pa ra pa- 
ra a se mi fi nal da Li ber ta do res, con tra o
Bar ce lo na de Guayaquil. Fi li pe Luís e Ar- 
ras ca e ta se guem fo ra da par ti da de ama- 
nhã, quar ta-fei ra, no Ma ra ca nã, e são pre- 
pa ra dos pa ra a vol ta, no Equa dor, dia 29.
Di e go Ri bas é quem tem gran des chan ces
de fi car à dis po si ção no jo go no Rio, en- 
quan to Da vid Luiz se rá ava li a do.

O quar te to es te ve no Ni nho do Uru bu
mes mo no do min go em que o ti me per- 
deu pa ra o Grê mio pa ra dar con ti nui da de
aos tra ba lhos. Com le sões mus cu la res, Ar- 
ras ca e ta e Fi li pe Luís se quer ini ci a ram o
pro ces so de tran si ção pa ra o cam po e es- 
tão ve ta dos. Há oti mis mo so bre a re cu pe- 
ra ção pa ra uma se ma na de pois.

A le são mus cu lar na co xa es quer da de
Ar ras ca e ta não é apon ta da co mo gra ve,
exa mes in di ca ram grau um, mas o tem po
cur to pa ra re cu pe ra ção im pe de que o Fla- 
men go cor ra o ris co da agra va men to com
a par ti ci pa ção na pri mei ra se mi fi nal. O
meia sen tiu o pro ble ma na vi tó ria por 3 a
1 so bre o Pal mei ras, dia 12, após vol tar da
se le ção uru guaia, e a me mó ria de tê-lo ex- 

pos to ao ris co de le são mes mo des gas ta do
se gue vi va.

Já Fi li pe Luís es tá em es tá gio mais
avan ça do, mas ain da não tem con di ção
de en trar em cam po. O la te ral já fez ati vi- 
da des no gra ma do do Ni nho, só que ain da
sob a su per vi são dos fi si o te ra peu tas. Com
is so, Re nê se gue na equi pe di an te do Bar- 
ce lo na. A si tu a ção de Di e go Ri bas é a que
ge ra mais oti mis mo. O meia já pas sou pe- 
lo pro ces so de tran si ção e a ten dên cia é
que se jun te aos com pa nhei ros nes ta se- 
gun da-fei ra pa ra ati vi da des nor mais e fi- 
que à dis po si ção de Re na to Gaú cho.

Por fim, Da vid Luiz tem a si tu a ção de- 
ba ti da pe la co mis são téc ni ca. Ape sar de
ter se apre sen ta do com a con di ção car di- 
o vas cu lar em dia, o za guei ro ain da ca re ce
de re for ço mus cu lar pa ra que es te ja em
ple na for ma. Há, por sua vez, a chan ce de
ser re la ci o na do pa ra fi car no ban co de re- 
ser vas di an te do tor ce dor que pro me te
com pa re cer em bom pú bli co no Ma ra ca- 
nã.

Fla men go e Bar ce lo na dis pu tam a se- 
mi fi nal da Li ber ta do res quar ta-fei ra, às
21h30, no Ma ra ca nã.

São Luís, terça-feira, 21 de setembro de 2021
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Abai xo, ve ja lis ta com ple ta
de ven ce do res do Emmy
2021.

MÚSICA

AQNO lança clipe
gravado em São Luís

Fo to: Dney Jus ti no

Após oi to anos se apre sen tan do em
ca sas no tur nas e even tos de Ma ra bá e
da re gião su des te do Pa rá, o ar tis ta
AQ NO apre sen ta ao pú bli co seu pri- 
mei ro tra ba lho au to ral. Pro du zi do em
São Luís, com vi de o cli pe gra va do no
Cen tro His tó ri co da ca pi tal ma ra- 
nhen se, o sin gle “De sa glo merô” já es- 
tá dis po ní vel nas prin ci pais pla ta for- 
mas di gi tais.

Aos 33 anos, AQ NO se de fi ne co mo
um ho mem “cheio de amo res”. Mas
com os sen ti men tos aflo ra dos pe la
pan de mia da Co vid-19, iso la do na ca- 
sa de fa mi li a res no in te ri or do Pa rá, foi
uma pai xão es pe cí fi ca que ins pi rou a
le tra de “De sa glo merô”. “Com pus em
meio a vá ri as in qui e ta ções emo ci o- 
nais e pes so ais, mer gu lha do em an si- 
e da de, ca rên cia e sau da de de tro car
afe to com os meus. ‘De sa glo merô’ é

pa ra um amor em es pe cí fi co, in ter- 
rom pi do pe la pan de mia, que até ho je
não re en con trei. A can ção fa la exa ta- 
men te da es pe ran ça des ses re en con- 
tros de pois que to do es se ce ná rio caó- 
ti co pas sar”, ex pli ca o ar tis ta.

O vi de o cli pe não é me nos in ten so
do que a lí ri ca. Com ima gens gra va das
em lo ca ções no Cen tro de São Luís, o
tra ba lho au di o vi su al re tra ta o per so- 
na gem AQ NO, um ter rá queo em es ta- 
do de so li dão, ca os e iso la men to, que
re ce be uma ten ta ti va de co mu ni ca- 
ção do pla ne ta sa tur no, atra vés de
uma in ter fe rên cia na pro gra ma ção de
sua TV. 

Re tra tan do bem o es ta do da com- 
po si ção, o cli pe foi fil ma do com uma
equi pe re du zi da de vi do aos pro to co- 
los de se gu ran ça e con ta, por meio de
uma his tó ria fic ci o nal, co mo mo men- 
tos caó ti cos po dem nos trans for mar
de fi ni ti va men te. “Com re fe rên cia em
obras de sci-fi dos anos 70 e 80, apa re- 
ço co mo um ter rá queo em es ta do de
so li dão, ca os e iso la men to, atra ves sa- 
do por uma in ter fe rên cia ex tra ter res- 
tre na pro gra ma ção da TV, vin da de
Sa tur no. Ig no ro a ten ta ti va de co mu- 
ni ca ção, mas o epi só dio me afe ta e me
co lo ca num es ta do gra du al de mu ta- 
ção à me di da em que me re la ci o no
com o am bi en te de iso la men to, aces- 
san do di ver sos sen ti men tos, co mo
an si e da de, re vol ta, de lí rio, apa tia,
lou cu ra e ca rên cia, até en fim che gar
ao es ta do fi nal, caó ti co e fan tás ti co da
mu ta ção”, des cre ve AQ NO. O ro tei ro
foi cri a do pe lo pró prio ar tis ta, em par- 
ce ria com Sunday Ja mes e a pro du ção
exe cu ti va é de Lu a ne Ma cha do e Mar- 
co Mar tins.

As ins pi ra ções pa ra o fil me pas sei- 
am por ou tras ex pres sões es té ti cas e
cul tu rais, en tre elas, as mi to lo gi as gre- 

co-ro ma na, egíp cia e in di a na; o te a tro
da Bauhaus; as per for man ces da ban- 
da bra si lei ra Se cos e Mo lha dos e ain da
o vi de o cli pe de Car men si ta da ban- 
da De ven dra Ba nhart.

AQ NO de fi ne a so no ri da de des te
pro je to co mo “Pop-Amazô ni ca-Psi- 
co dé li ca”, es ti lo que reú ne a di ver si-
da de de ma ni fes ta ções cul tu rais e
mu si cais de sua re gião. Com pro du- 
ção mu si cal do lu do vi cen se San do val
Fi lho, “De sa glo merô” traz ele men tos
do tra di ci o nal bre ga pa ra en se e do
reg gae ins pi ra do em ban das ma ra- 
nhen ses, co mo a Re pri se.

“Es sa pro pos ta mu si cal iden ti fi ca
Ma ra bá, o lo cal on de eu nas ci ar tis ti- 
ca men te, que é com ple ta men te atra- 
ves sa do pe la re la ção en tre Pa rá e Ma- 
ra nhão. Es te ca sa men to de gê ne ros
mu si cais, que fler ta com be ats ele trô-
ni cos, re sul tou num ‘Breg gae’ en vol- 
ven te”, con ta.

Além da pro du ção mu si cal, San do- 
val Fi lho as su miu gui tar ra, ba te ria,
con tra bai xo, te cla do e pro gra ma ções
do tra ba lho, que tam bém tem par ti ci- 
pa ções dos mú si cos Der ki an Mon tei- 
ro, Sa rah Byancci e Thalysson Ni co las
nos me tais, com gra va ções no Blac- 
kRo om Stu dio (São Luís).

O sin gle e vi de o cli pe “De sa glo- 
merô” apre sen tam o ál bum de es treia
de AQ NO, “O Re tor no de Sa tur no” –
tam bém pre vis to pa ra o se gun do se- 
mes tre de 2021. Os pro je tos fo ram vi a- 
bi li za dos por meio da Lei Al dir Blanc,
da Se cre ta ria de Es ta do de Cul tu ra do
Pa rá (Se cult/PA).

O Re tor no de Sa tur no 
“De sa glo merô” é a por ta de en tra- 

da pa ra “O Re tor no de Sa tur no”, ál- 
bum de es treia do ar tis ta, que tem
pre vi são de lan ça men to pa-
ra 13 de ou tu bro.

PREMIAÇÃO

Emmy 2021: veja lista com todos os vencedores

Nes te do min go (19), ocor reu a 73ª
edi ção do Pri me ti me Emmy
Awards, no Mi cro soft The a ter (Los
An ge les). Nes te ano, o even to acon te- 
ceu de ma nei ra pre sen ci al e con tou
com Ce dric the En ter tai ner co mo
apre sen ta dor.

Des ta vez, as sé ri es The Crown, da
Net flix, e The Man da lo ri an, do
Disney+, fo ram as pro du ções que
mais abo ca nha ram no me a ções, com
24 ca da uma. Wan da Vi si on, tam bém
do Disney+, te ve 23 in di ca ções, en- 
quan to The Hand maid’s Ta le te ve 21.
No Cre a ti ve Arts Emmy, pre mi a ção
mais téc ni ca do Emmy 2021, quem le- 
vou a me lhor foi O Gam bi to da Rai- 
nha, da Net flix, que fi cou com 9 tro- 
féus, se gui da de The Man da lo ri an,
com 7 vi tó ri as.

ME LHOR RO TEI RO PA RA SÉ RIE
DE DRA MA

The Crown (“War” — Pe ter Mor- 
gan)

ME LHOR DI RE ÇÃO PA RA SÉ RIE
DE DRA MA

The Crown (“War” — Jes si ca
Hobbs) — VEN CE DOR

ME LHOR RO TEI RO PA RA SÉ RIE
DE CO MÉ DIA

Hacks (“The re Is No Li ne” — Lu cia
Ani el lo, Paul W. Downs and Jen
Statsky) — VEN CE DOR

ME LHOR DI RE ÇÃO PA RA SÉ RIE
DE CO MÉ DIA

Hacks (“The re Is No Li ne – Lu cia
Ani el lo”) — VEN CE DOR

ME LHOR DI RE ÇÃO PA RA MI NIS- 
SÉ RIE, FIL ME PA RA TV OU ES PE CI- 
AL DE DRA MA

O Gam bi to da Rai nha (Scott Frank)
— VEN CE DOR

ME LHOR RO TEI RO PA RA MI NIS- 
SÉ RIE, FIL ME PA RA TV OU ES PE CI- 
AL DE DRA MA

I May Destroy You (Mi cha e la Co el)
— VEN CE DOR

ME LHOR SÉ RIE DE CO MÉ DIA
Ted Las so — VEN CE DO RA
ME LHOR ATRIZ EM SÉ RIE DE CO- 

MÉ DIA
Je an Smart (Hacks) — VEN CE DO- 

RA
ME LHOR ATOR EM SÉ RIE DE CO- 

MÉ DIA
Ja son Su dei kis (Ted Las so) — VEN- 

CE DOR
ME LHOR ATRIZ CO AD JU VAN TE

EM SÉ RIE DE CO MÉ DIA
Han nah Wad dingham (Ted Las so)

— VEN CE DO RA
ME LHOR ATOR CO AD JU VAN TE

EM SÉ RIE DE CO MÉ DIA
Brett Golds tein (Ted Las so) — VEN- 

CE DOR
ATRIZ CON VI DA DA EM CO MÉ DIA
Maya Ru dolph (Saturday Night Li- 

ve) — VEN CE DO RA
ATOR CON VI DA DO EM CO MÉ DIA
Da ve Chap pel le (Saturday Night Li- 

ve) — VEN CE DOR
ME LHOR MI NIS SÉ RIE OU SÉ RIE

DE AN TO LO GIA
O Gam bi to da Rai nha — VEN CE- 

DO RA
ME LHOR FIL ME PA RA TV
Na tal com Dolly Par ton — VEN CE- 

DOR
ME LHOR ATRIZ EM MI NIS SÉ RIE

OU FIL ME PA RA TV
Ka te Wins let (Ma re of East town)
ME LHOR ATOR EM MI NIS SÉ RIE

OU FIL ME PA RA TV
Ewan Mc Gre gor (Hals ton) — VEN- 

CE DOR
ME LHOR ATRIZ CO AD JU VAN TE

EM MI NIS SÉ RIE OU FIL ME PA RA TV
Ju li an ne Ni chol son (Ma re of East-

town) — VEN CE DO RA
ME LHOR ATOR CO AD JU VAN TE

EM MI NIS SÉ RIE OU FIL ME PA RA TV
Evan Pe ters (Ma re of East town) —

VEN CE DOR
ME LHOR SÉ RIE DE DRA MA
The Crown — VEN CE DO RA
ME LHOR ATRIZ EM SÉ RIE DE

DRA MA
Oli via Col man (The Crown) —

VEN CE DO RA
ME LHOR ATOR EM SÉ RIE DE

DRA MA
Josh O’Con nor (The Crown) —

VEN CE DOR
ME LHOR ATRIZ CO AD JU VAN TE

EM SÉ RIE DE DRA MA
Gil li an An der son (The Crown) —

VEN CE DO RA
ME LHOR ATOR CO AD JU VAN TE

EM SÉ RIE DE DRA MA
To bi as Men zi es (The Crown) —

VEN CE DOR
ATRIZ CON VI DA DA EM DRA MA
Clai re Foy (The Crown) — VEN CE- 

DO RA
ATOR CON VI DA DO EM DRA MA
Courtney B. Van ce (Lo ve craft

Country) — VEN CE DOR
ME LHOR PRO GRA MA DE VA RI E-

DA DES E TALK SHOW
Last We ek To night with John Oli- 

ver — VEN CE DOR
ME LHOR REALITY SHOW DE

COM PE TI ÇÃO
Ru Paul’s Drag Ra ce — VEN CE DOR

LEI ALDIR BLANC

Divulgado resultado parcial
do edital Conexão Dança

O RESULTADO COMPLETO ESTÁ DISPONÍVEL NO SITE DA SECMA.

Foi di vul ga do o re sul ta do par ci al do edi tal Co ne xão
Dan ça, um dos 11 edi tais lan ça dos na se gun da fa se da
Lei Al dir Blanc no Ma ra nhão (Lei 14.017/20).

O re sul ta do com ple to es tá

dis po ní vel no si te da Se cre ta ria de

Es ta do da Cul tu ra (Sec ma),

cul tu ra.ma.gov.br. Pa ra con fe rir a

lis ta dos ha bi li ta dos, bas ta cli car no

ban ner da Lei Al dir Blanc.

Nes ta se gun da fa se da apli ca ção dos re cur sos da Lei
Al dir Blanc no Ma ra nhão, se rão in ves ti dos cer ca de R$
27 mi lhões de re ais.

Os 11 edi tais fi ca ram de fi ni dos co mo Co ne xão Mú si- 
ca; Co ne xão Cul tu ras Po pu la res e Tra di ci o nais; Co ne xão
Te a tro e Cir co; Co ne xão Dan ça; Co ne xão Ar tes Plás ti cas;
Co ne xão Li te ra tu ra; Co ne xão Fo to gra fia; Co ne xão Pro- 
je tos; Co ne xão Ga mes; Co ne xão Au di o vi su al e Co ne xão
Ar te sa na to

As pre mi a ções dos edi tais te rão va lo res que vão de R$
3.500 a R$ 80 mil re ais.

30 ANOS DE NEVERMIND

Quando Nirvana mudou
a história do rock

“NEVERMIND” CHEGOU ÀS LOJAS EM 24 DE SETEMBRO DE 1991.

Lan ça do há 30 anos, o ál bum “Ne ver mind” do Nir va- 
na mu dou a his tó ria do rock e deu for ma a um de sen- 
can to pós-ado les cen te que che ga até os di as atu ais, pe- 
las mãos de ar tis tas co mo Bil lie Ei lish. “Ne ver mind” che- 
gou às lo jas em 24 de se tem bro de 1991. “Foi um ál bum
que dei xou o hard rock ve lho, o rock da mo da na épo ca,
su per fi ci al, mi só gi no e me nos in ten so”, afir ma à AFP a
jor na lis ta mu si cal fran ce sa Char lot te Blum, au to ra de
um li vro so bre o mo vi men to “grun ge”. De fa to, o ál bum
du plo do Guns N’Ro ses, “Use Your Il lu si on I & II”, lan ça- 
do ape nas uma se ma na an tes, fi cou pa re cen do mui to
mais an ti go.

Mu si cal men te, a ex plo são foi to tal, com “In Blo om” e
“Co me As You Are”, que pa ra o crí ti co mu si cal ame ri ca- 
no Alex Ross os ci lam “en tre a me di ta ção e a lu ta”. Uma
mis tu ra de cal ma e tem pes ta de que sur giu no es tú dio de
But ch Vig, pro du tor mu si cal e ba te ris ta do gru po Gar ba- 
ge. Pa ra ou tro crí ti co do rock, o fran cês Ni co las Dupuy, é
uma sín te se en tre “Black Sab bath e Be a tles”.

E, em bo ra três dé ca das de pois “Ne ver mind” tam bém
se ja no tí cia por mo ti vos ne ga ti vos (o be bê na ca pa pro- 
ces sou o Nir va na no fi nal de agos to por por no gra fia in- 
fan til), o rock nun ca mais foi o mes mo de pois do sin gle
“Smells Li ke Te en Spi rit”, cu jo vi de o cli pe era exi bi do
sem tré gua na MTV, “o meio de co mu ni ca ção de re fe rên- 
cia da épo ca”, afir ma Blum.

“‘Ne ver mind’ inau gu rou o ‘grun ge’, con se guiu seu
ob je ti vo”, con ta Dupuy. Os in te gran tes do Nir va na (Co- 
bain, Da ve Groh e Krist No vo se lic) es pe ra vam ape nas
que as ven das per mi tis sem pa gar o alu guel, mas o ál- 
bum des tro nou “Dan ge rous”, o oi ta vo dis co de es tú dio
de Mi cha el Jack son, do pri mei ro lu gar nas lis tas de ven- 
das.

Mas o pa pel de pro fe ta do rock era ex ces si vo pa ra Kurt
Co bain. O su ces so e o ví cio em dro gas não aju da ram. Ele
co me teu sui cí dio em 1994, aos 27 anos, mes ma ida de
das mor tes de Jim Mor ri son, Ja nis Jo plin e Ji mi Hen drix.

São Luís, terça-feira, 21 de setembro de 2021

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


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

Turistas nos EUA

Em de ci são vá li da pa ra to dos paí ses es- 
tran gei ros a par tir de no vem bro, in cluin do o
Bra sil, os EUA anun ci a ram a sus pen são das
res tri ções pa ra en tra da de vi a jan tes va ci na- 
dos (du as do ses ou do se úni ca). A in for ma- 
ção foi di vul ga da nes ta se gun da-fei ra (20)
pe lo pre si den te nor te-ame ri ca no Joe Bi den.
Ape sar de in di car a fle xi bi li za ção pa ra o co- 
me ço de no vem bro, o co mu ni ca do da Ca sa
Bran ca não ci ta da ta es pe cí fi ca. 

Programa de Estágio

O Gru po Rec kitt – mul ti na ci o nal de bens
de con su mo de hi gi e ne, saú de e nu tri ção,
que pos sui gran des mar cas em seu port fó lio,
co mo Ve ja, Va nish, SBP, Jon tex, Luf tal e Ve et
-, em par ce ria com a 99jobs, abre ins cri ções
pa ra o Pro gra ma de Es tá gio 2022. Pa ra par ti- 
ci par, é ne ces sá rio que o can di da to es te ja
ma tri cu ladp em um cur so de en si no su pe ri- 
or ba cha re la do, li cen ci a tu ra ou tec nó lo go
cor re la ci o na do com as áre as dis po ní veis.

No re gis tro, a ad vo ga da Li zan dra
Bor ges com o tio, jor na lis ta Rai mun -
do Bor ges (de O Im par ci al) na se de
da OAB, on de a fu tu ra ju ris ta foi a
ora do ra ofi ci al de sua tur ma. Fez um
be lo dis cur so, pa ra o or gu lho da fa -
mí lia Bor ges. A pro pó si to, me re ce
pa ra béns tam bém o pre si den te da
OAB-MA, Thi a go Di az, que nes te úl ti -
mo do min go, 19, re a li zou a II Edi ção
do “Pro je to Praia Lim pa – Eu cur to,
Eu cui do”, na Praia do Meio. A ação
ti nha a mis são de re ti rar re sí du os dos
ma res e fai xas de areia em prol do
meio am bi en te. As ati vi da des con ta -
ram com a par ti ci pa ção de ci da dãs e
ci da dãos de São Luís, li de ra das pe la
Co mis são de De fe sa do Meio Am bi -
en te da OAB-MA.

A Câ ma ra Téc ni ca de
Te ra pia Ocu pa ci o nal
em Saú de Men tal do
Con se lho Re gi o nal de
Fi si o te ra pia e Te ra pia
Ocu pa ci o nal (CRE FI -
TO-16) pro mo ve rá, nos
di as 25 e 26, dois even -
tos pa ra dis cu tir ques -
tões so bre saú de men -
tal em alu são ao Se -
tem bro Ama re lo. O
even to tra rá pe la pri -
mei ra vez a São Luís o
fun da dor da me to do lo -
gia de Te ra pia Co mu ni -
tá ria In te gra ti va, Adal -
ber to Bar re to (fo to).

A Câ ma ra de São Luís
en ca mi nhou pro po si -
ções par la men ta res
que so li ci tam ao Mu ni -
cí pio e  Es ta do sa ne a -
men to bá si co pa ra
bair ros das zo nas ur -
ba na e ru ral da ci da de.
Do to tal, seis fo ram in -
di ca ções ao Go ver no
do Es ta do e um foi re -
que ri men to à Pre fei tu -
ra de São Luís. Um dos
par la men ta res que te -
ve pro po si tu ra con tem -
pla da com en ca mi nha -
men to foi o ve re a dor
Thyago Frei tas (fo to). 

Setembro Amarelo

Na pro gra ma ção do Se tem bro Ama re lo, cam-
pa nha de pre ven ção ao sui cí dio e aos trans tor- 
nos men tais, da CRE FI TO-16, ha ve rá dia 25 um
ci clo de pa les tras abor dan do a te má ti ca, no au- 
di tó rio do edi fí cio Exe cu ti ve La ke Cen ter, das 8h
às 18h, e con ta rá, ain da, com a pre sen ça da vi ce-
pre si den te da COF FI TO, Ana Car la de Sou za No- 
guei ra e da vi ce-pre si den te do CRE FI TO-16,
Már cia Ro dri gues, que tam bém pro fe ri rá pa les-
tra so bre “Evo lu ção de Pron tuá ri os pa ra Te ra- 
peu tas Ocu pa ci o nais”. Já a do dia 26 se rá uma
ação in te gra ti va na Fei ri nha São Luís.

Dia da Árvore

Vai ter co me mo ra ção do Dia da Ar vo re ho je
no Par que Bo tâ ni co da Va le em São Luís com a
dis tri bui ção de mu das, pa ra le var cons ci en ti za- 
ção e ge rar fu tu ras no vas ár vo res pa ra a ci da de
de São Luís. 

Das 8h30 às 12h des te dia 21 de se tem bro,
equi pes do par que fa rão a dis tri bui ção em três
pon tos da ci da de: por ta ria do Par que Bo tâ ni co
(Ave ni da dos Por tu gue ses), se má fo ro em fren te
ao Cor po de Bom bei ros (Rua das Ca ja zei ras) e
se má fo ro em fren te ao mu seu fer ro viá rio, na
Rff sa (Ave ni da Bei ra Mar, Cen tro). 

Zona de Exportação

A UF MA, por meio da Agên cia de Ino va ção,
Em pre en de do ris mo, Pes qui sa, Pós-Gra du a ção
e In ter na ci o na li za ção (Ageuf ma) e do Di re tó rio
Cen tral dos Es tu dan tes (DCE), re a li za rá nes ta
quin ta-fei ra, 23, às 18h, no ca nal da UF MA no
YouTube, a pa les tra in ti tu la da “Zo na de Ex por- 
ta ção no Ma ra nhão: con cei to, ca rac te rís ti cas e
po ten ci a li da des”, mi nis tra da pe lo Se na dor e ad- 
mi nis tra dor de em pre sas, Ro ber to Ro cha. A Zo- 
na de Ex por ta ção no Ma ra nhão é um Pro je to de
Lei de in cen ti vo econô mi co pa ra a pro mo ção do
de sen vol vi men to re gi o nal e na ci o nal.

Pra curtir

O vi ce-go ver na dor
Car los Bran dão co -
man dou nes ta se -
gun da-fei ra, 20, por
meio de even to vir tu -
al, a so le ni da de de
aber tu ra do Ano
Agrí co la 2021/2022.

Ini ci a ti va do Go ver no
do Ma ra nhão, por
meio da Sa gri ma, a
ação di vul gou in for -
ma ções so bre fi nan -
ci a men tos, em prés ti -
mos e ou tras for mas
de cré di to dis po ní veis
a pro du to res do se tor
agrí co la em to do o
es ta do.

Ho je, 21 de se tem bro,
é co me mo ra do o Dia
da Ár vo re, e o Go ver -
no do Es ta do pro mo -
ve rá uma sé rie de
ações em de fe sa do
meio am bi en te, en -
vol ven do os 217 mu -
ni cí pi os do Ma ra -
nhão.

O go ver na dor Flá vio
Di no mar ca rá pre -
sen ça na aber tu ra do
ci clo de ati vi da des, no
Par que do Ran ge dor,
às 16h. 

As ati vi da des do Dia
da Ár vo re ocor rem
em to do o es ta do, das
9h às 16h.

Nes ta quin ta-fei ra,
23, es treia nos ci ne -
mas de to do o Bra sil o
fil me “A Cho ro na”, in -
di ca do ao Glo bo de
Ou ro de Me lhor Fil -
me em Lín gua Es -
tran gei ra em 2021.

O lon ga é ga nha dor
de 22 prê mi os in ter -
na ci o nais, além de
ter si do o re pre sen -
tan te da Gua te ma la
na cor ri da ao Os car
(2021), na mes ma ca -
te go ria. 

São Luís, terça-feira, 21 de setembro de 2021

O 
líder do 

governo Braide 

na Câmara de 

Vereadores 

de São Luís, Marcial 

Lima, esteve na sede de 

O Imparcial, onde foi 

recebido pelo diretor-

presidente, Pedro Freire.  

Marcial falou da missão 

do vereador e do poder 

executivo.  “A prefeitura 

tem que analisar 

independentemente de 

quem seja o vereador, esses 

requerimentos pautados 

que são uma reclamação 

da população, algumas 

delas históricas”, disse 

o vereador. Enfatizou o 

parlamentar.

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

Turistas nos EUA

Em de ci são vá li da pa ra to dos paí ses es- 
tran gei ros a par tir de no vem bro, in cluin do o
Bra sil, os EUA anun ci a ram a sus pen são das
res tri ções pa ra en tra da de vi a jan tes va ci na- 
dos (du as do ses ou do se úni ca). A in for ma- 
ção foi di vul ga da nes ta se gun da-fei ra (20)
pe lo pre si den te nor te-ame ri ca no Joe Bi den.
Ape sar de in di car a fle xi bi li za ção pa ra o co- 
me ço de no vem bro, o co mu ni ca do da Ca sa
Bran ca não ci ta da ta es pe cí fi ca. 

Programa de Estágio

O Gru po Rec kitt – mul ti na ci o nal de bens
de con su mo de hi gi e ne, saú de e nu tri ção,
que pos sui gran des mar cas em seu port fó lio,
co mo Ve ja, Va nish, SBP, Jon tex, Luf tal e Ve et
-, em par ce ria com a 99jobs, abre ins cri ções
pa ra o Pro gra ma de Es tá gio 2022. Pa ra par ti- 
ci par, é ne ces sá rio que o can di da to es te ja
ma tri cu ladp em um cur so de en si no su pe ri- 
or ba cha re la do, li cen ci a tu ra ou tec nó lo go
cor re la ci o na do com as áre as dis po ní veis.

No re gis tro, a ad vo ga da Li zan dra
Bor ges com o tio, jor na lis ta Rai mun -
do Bor ges (de O Im par ci al) na se de
da OAB, on de a fu tu ra ju ris ta foi a
ora do ra ofi ci al de sua tur ma. Fez um
be lo dis cur so, pa ra o or gu lho da fa -
mí lia Bor ges. A pro pó si to, me re ce
pa ra béns tam bém o pre si den te da
OAB-MA, Thi a go Di az, que nes te úl ti -
mo do min go, 19, re a li zou a II Edi ção
do “Pro je to Praia Lim pa – Eu cur to,
Eu cui do”, na Praia do Meio. A ação
ti nha a mis são de re ti rar re sí du os dos
ma res e fai xas de areia em prol do
meio am bi en te. As ati vi da des con ta -
ram com a par ti ci pa ção de ci da dãs e
ci da dãos de São Luís, li de ra das pe la
Co mis são de De fe sa do Meio Am bi -
en te da OAB-MA.

A Câ ma ra Téc ni ca de
Te ra pia Ocu pa ci o nal
em Saú de Men tal do
Con se lho Re gi o nal de
Fi si o te ra pia e Te ra pia
Ocu pa ci o nal (CRE FI -
TO-16) pro mo ve rá, nos
di as 25 e 26, dois even -
tos pa ra dis cu tir ques -
tões so bre saú de men -
tal em alu são ao Se -
tem bro Ama re lo. O
even to tra rá pe la pri -
mei ra vez a São Luís o
fun da dor da me to do lo -
gia de Te ra pia Co mu ni -
tá ria In te gra ti va, Adal -
ber to Bar re to (fo to).

A Câ ma ra de São Luís
en ca mi nhou pro po si -
ções par la men ta res
que so li ci tam ao Mu ni -
cí pio e  Es ta do sa ne a -
men to bá si co pa ra
bair ros das zo nas ur -
ba na e ru ral da ci da de.
Do to tal, seis fo ram in -
di ca ções ao Go ver no
do Es ta do e um foi re -
que ri men to à Pre fei tu -
ra de São Luís. Um dos
par la men ta res que te -
ve pro po si tu ra con tem -
pla da com en ca mi nha -
men to foi o ve re a dor
Thyago Frei tas (fo to). 

Setembro Amarelo

Na pro gra ma ção do Se tem bro Ama re lo, cam-
pa nha de pre ven ção ao sui cí dio e aos trans tor- 
nos men tais, da CRE FI TO-16, ha ve rá dia 25 um
ci clo de pa les tras abor dan do a te má ti ca, no au- 
di tó rio do edi fí cio Exe cu ti ve La ke Cen ter, das 8h
às 18h, e con ta rá, ain da, com a pre sen ça da vi ce-
pre si den te da COF FI TO, Ana Car la de Sou za No- 
guei ra e da vi ce-pre si den te do CRE FI TO-16,
Már cia Ro dri gues, que tam bém pro fe ri rá pa les-
tra so bre “Evo lu ção de Pron tuá ri os pa ra Te ra- 
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