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A PEC dos Precatórios, além da repercus-
são política dentro e fora do Congresso Na-
cional, está levando o ministro Paulo Guedes, 
que incorpora sob suas ordens a banda rica 
da Esplanada, a furar o teto de gastos e dar 
um "cavalo de pau" na economia.

PEC do cavalo de pau 

As apresentações serão realizadas nos dias 25 e 26 de 
novembro, nos espaços do Centro Cultural Vale Maranhão 

e no Teatro Arthur Azevedo . PÁGINA 9

TRANSPORTE PÚBLICO
Rodoviários ameaçam parar 
mais uma vez caso empresas 

não cumpram o acordo 

Capital e Imperatriz
Polícia faz ação contra 
servidores da Fazenda 

A operação ocorreu em São Luís e Imperatriz, 
com o apoio da Superintendência Estadual de 
Prevenção e Combate à Corrupção (Seccor). 

 PÁGINA 3

O presidente do Sindicato dos Rodoviários de São Luís, Marcelo Brito, emitiu um ofício, na tarde de ontem, 
quinta-feira (4), comunicando ao Sindicato das Empresas de Transporte (SET), que em um prazo de 72 horas, 
se não for regularizado o acordo celebrado no último dia 1º de novembro, os motoristas e cobradores de seis 

empresas de ônibus vão entrar em greve por tempo indeterminado a partir da próxima semana. 
PÁGINA 7

Moto Club faz  amistoso 
preparatório para decisão 
da Pré-copa do Nordeste

Espetáculo Dança em Trânsito  
chega a São Luís pela 1ª vez

Após 8 anos, Raiva Humana volta ao maranhão. Doença ainda não tem cura. 

oimparcial.com.br

OPINIÃO                           O transporte coletivo: um ploblema a resolver 
PÁGINA 4RENATO DIONÍSIO  Historiador, Poeta e Produtor Cultural

No Maranhão, o menino de dois anos que foi diagnosticado com raiva humana e estava internado no Hospital Universitário da UFMA, 
desde o mês passado. A criança foi mordida por uma raposa no povoado Santa Rita, zona rural do  município de Chapadinha. PÁGINA  9

Saiba tudo sobre a aprovação 
do texto-base da PEC dos 

precatórios e a repercussão  
da bancada maranhense 

CINEMA: Novo pôster de Eduardo 
e Mônica anuncia estreia

PÁGINA 2 E 3

PÁGINA 9

Sem surpresas: 
Claro, Vivo e TIM 
arrematam faixa  

do leilão do 5G
O edital previa ainda um quarto lote 

na faixa de 3,5 GHz, com abrangência na-
cional, mas não houve lance. O direito de 
exploração das faixas será de até 20 anos.

PÁGINA  2
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O leilão começou nesta quinta-feira e deve terminar só hoje (5). Ainda serão analisadas
as propostas para as faixas de 2,3 GHz e de 26 GHz

Claro, Vivo e TIM
arrematam 3,5 GHz

As ope ra do ras Cla ro, Vi vo e TIM ar- 
re ma ta ram três lo tes na fai xa de 3,5
GHz, o prin ci pal do lei lão da tec no lo- 
gia mó vel 5G, re a li za do nes ta quin ta-
fei ra (4) pe la Agên cia Na ci o nal de Te- 
le co mu ni ca ções (Ana tel). A Winity II
Te le com le vou a frequên cia de 700
MHz, e co mo é uma em pre sa ain da

não de ten to ra de fai xa de ra di o- 
frequên cia, o Bra sil te rá uma no va
ope ra do ra mó vel com abran gên cia
na ci o nal.

O lei lão co me çou nes ta quin ta-fei- 
ra e de ve ter mi nar só ho je (5). Ain da
se rão ana li sa das as pro pos tas pa ra as
fai xas de 2,3 GHz e de 26 GHz.

As frequên ci as têm fi na li da des es- 
pe cí fi cas e em ca da fai xa as em pre sas
dão os lan ces em lo tes di fe ren tes. Os
lan ces ven ce do res na fai xa de 3,5 GHz
fo ram: R$ 338 mi lhões (ágio de 5,18%,
va lor aci ma do mí ni mo pre vis to no
edi tal) da ope ra do ra Cla ro pa ra o lo te
B1; R$ 420 mi lhões (ágio de 30,69%)
da Vi vo pa ra o lo te B2; e R$ 351 mi- 
lhões (ágio de 9,22%) da TIM pa ra o
lo te B3.

O edi tal pre via ain da um quar to lo- 
te na fai xa de 3,5 GHz, com abran gên- 
cia na ci o nal, mas não hou ve lan ce. O

di rei to de ex plo ra ção das fai xas se rá
de até 20 anos.

As em pre sas ven ce do ras têm com-
pro mis sos de in ves ti men to de fi ni dos
pe lo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções e
apro va das pe lo Tri bu nal de Con tas da
União (TCU) e pe la Ana tel. O ob je ti vo
das con tra par ti das é sa nar as de fi ci- 
ên ci as de in fra es tru tu ra, mo der ni zar
as tec no lo gi as de re des e mas si fi car o
aces so a ser vi ços de te le co mu ni ca-
ções do país.

En tre os com pro mis sos es tão mi- 
grar o si nal da TV pa ra bó li ca pa ra li be- 
rar a fai xa de 3,5GHz pa ra o 5G, ar can- 
do com os cus tos; cons truir uma re de
pri va ti va de co mu ni ca ção pa ra a ad- 
mi nis tra ção fe de ral; ins ta lar re de de
fi bra óp ti ca, via flu vi al, na Re gião
Amazô ni ca; le var fi bra óp ti ca pa ra o
in te ri or do país; e dis po ni bi li zar o 5G
em to dos as ca pi tais até ju lho de 2022.

Claro, Vivo e TIM arrematam 3,5 GHz

As ope ra do ras Cla ro, Vi vo e TIM ar re ma- 
ta ram três lo tes na fai xa de 3,5 GHz, o prin- 
ci pal do lei lão da tec no lo gia mó vel 5G, re a- 
li za do nes ta quin ta-fei ra (4) pe la Agên cia
Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções (Ana tel). A
Winity II Te le com le vou a frequên cia de 700
MHz, e co mo é uma em pre sa ain da não de- 
ten to ra de fai xa de ra di o frequên cia, o Bra- 
sil te rá uma no va ope ra do ra mó vel com
abran gên cia na ci o nal.

O lei lão co me çou nes ta quin ta-fei ra e
de ve ter mi nar só ho je (5). Ain da se rão ana- 
li sa das as pro pos tas pa ra as fai xas de 2,3
GHz e de 26 GHz.

As frequên ci as têm fi na li da des es pe cí fi- 
cas e em ca da fai xa as em pre sas dão os lan- 

ces em lo tes di fe ren tes. Os lan ces ven ce do- 
res na fai xa de 3,5 GHz fo ram: R$ 338 mi- 
lhões (ágio de 5,18%, va lor aci ma do mí ni- 
mo pre vis to no edi tal) da ope ra do ra Cla ro
pa ra o lo te B1; R$ 420 mi lhões (ágio de
30,69%) da Vi vo pa ra o lo te B2; e R$ 351 mi- 
lhões (ágio de 9,22%) da TIM pa ra o lo te B3.

O edi tal pre via ain da um quar to lo te na
fai xa de 3,5 GHz, com abran gên cia na ci o-
nal, mas não hou ve lan ce. O di rei to de ex- 
plo ra ção das fai xas se rá de até 20 anos.

As em pre sas ven ce do ras têm com pro- 
mis sos de in ves ti men to de fi ni dos pe lo Mi-
nis té rio das Co mu ni ca ções e apro va das
pe lo Tri bu nal de Con tas da União (TCU) e
pe la Ana tel. O ob je ti vo das con tra par ti das
é sa nar as de fi ci ên ci as de in fra es tru tu ra,
mo der ni zar as tec no lo gi as de re des e mas- 
si fi car o aces so a ser vi ços de te le co mu ni ca- 
ções do país.

En tre os com pro mis sos es tão mi grar o
si nal da TV pa ra bó li ca pa ra li be rar a fai xa
de 3,5GHz pa ra o 5G, ar can do com os cus- 
tos; cons truir uma re de pri va ti va de co mu- 
ni ca ção pa ra a ad mi nis tra ção fe de ral; ins- 
ta lar re de de fi bra óp ti ca, via flu vi al, na Re- 
gião Amazô ni ca; le var fi bra óp ti ca pa ra o
in te ri or do país; e dis po ni bi li zar o 5G em
to dos as ca pi tais até ju lho de 2022.

São Luís, quinta-feira, 4 de novembro de 2021

São Luís, sexta-feira, 05 de novembro de 2021
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021 - SRP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 107/2021 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
 
INTERESSADO: Município de São Domingos do Azeitão/MA 

 

OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento e 
instalação de ares-condicionados, do tipo split, novo, para atender as diversas 
Secretarias do Município de São Domingos do Azeitão/MA, conforme quantidades, 

condições e especificações constantes no Termo de Referência. 
 

 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR 
LOTE. 

 ENVIO DA PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO: Do dia 05/11/2021, às 08h00 min 

ao dia 19/11/2021 às 08h59min, Horário de Brasília/DF. 

 ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO PÚBLICA: Dia 19/11/2021 às 

9h00min, Horário de Brasília/DF. 

 FONTE DE RECURSOS: Sistema de Registro de Preços. 

 

 

OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado na nos seguintes 

endereços eletrônicos: www.comprasnet.gov.br, no site da Prefeitura Municipal de São 

Domingos do Azeitão/MA: https://saodomingosdoazeitao.ma.gov.br/ e no site do Tribunal de 

Contas do Estado: https://site.tce.ma.gov.br/. Mais informações poderão ser consultadas e 

obtidas através do e-mail da CPL: cpl.saodomingosdoazeitao@gmail.com ou pelo telefone 

(99) 98438-7265. 

 

 

 

São Domingos do Azeitão/MA, 03 de novembro de 2021. 

 

 

 

 
Hugo Ribeiro Cardoso 

Pregoeiro 

 
 

 

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS, DE RESSEGUROS E DE 

CAPITALIZAÇÃO DO NORTE E NORDESTE 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

CNPJ/MF n° 11.010.907/0001-58 

 

O Presidente do SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS, DE 

RESSEGUROS E DE CAPITALIZAÇÃO DO NORTE E NORDESTE convoca as empresas 

associadas para as Eleições de provimento dos cargos da Diretoria, do 

Conselho Fiscal e dos Delegados Representantes junto à Federação 

Nacional das Empresas de Seguros Privados, de Capitalização e de 

Previdência Complementar Aberta – Fenaseg, para o mandato de 

15/01/2022 à 14/01/2025, a realizar-se na sede da entidade, na Rua 

Frei Matias Teves, 280, Sala 507, Ilha do Leite, Recife/PE, no dia 15 

de dezembro de 2021, das 9h às 13h, em primeira convocação, com a 

presença da maioria absoluta das associadas e, caso não seja obtido 

este quorum, em segunda convocação, no mesmo dia e local, das 14h às 

18h, com qualquer número de representantes presentes das associadas. 

O prazo para registro de chapas é de 20 (vinte) dias, contados a partir 

da publicação deste edital e poderá ser realizado, acompanhado dos 

documentos previstos no Estatuto Social da entidade, na Secretaria do 

Sindicato, em funcionamento das 09h às 17h, na Rua Frei Matias Teves, 

280, Sala 507, Ilha do Leite, Recife/PE, onde se encontrará pessoa 

habilitada para atender os interessados. O prazo para impugnação de 

candidatos ou chapas é de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da 

divulgação das chapas concorrentes. Em caso de empate, realizar-se-á 

nova eleição entre as chapas mais votadas no dia 05 de janeiro de 

2022, na mesma hora e local. O presente edital de convocação encontra-

se afixado na Secretaria.  

 

Recife, 11 de Novembro de 2021. 

 

RONALDO DALCIN 

Presidente 

ESTADO DO MARANHÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 01/2021
A Procuradoria-Geral de Justiça comunica que realizará licitação na modalidade Concorrência, do tipo menor 
preço, sob o regime de execução de empreitada por preço unitário, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e 

alterações, e ainda, em observância aos ditames da Lei Complementar n. 123/2006, bem como pelas disposições 

contidas no presente Instrumento Convocatório, visando a Contratação de empresa especializada para execu-
ção de remanescente de obra do prédio da Sede das Promotorias de Justiça de São José de Ribamar. Os 

envelopes serão recebidos no dia 07 de dezembro 2021, às 9h (nove horas) horário local, em sua sede situada 

à Avenida Prof. Carlos Cunha, nº 3261, Calhau, São Luís, Maranhão, local em que o edital e seus anexos po-

derão ser consultados. Obtenção do Edital e seus anexos no site: www.mpma.mp.br, Portal da Transparência. 

Informações. Site: www.mpma.mp.br e nos telefones: (98) 3219 1645, 3219 1766 das 08:00 às 15:00 horas.

São Luís, 03 de novembro de 2021.

JOSÉ LINDSTRON PACHECO
Membro da Comissão de Licitação

CPL/PGJ-MA

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

AVISO DE LICITAÇÃO
INTERESSADO: Município de São Raimundo das Mangabeiras – MA.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para implementação de medidas técnicas e administrativas através do 
levantamento geodésico (aerolevantamento – georreferenciamento) do perímetro urbano para à efetivação da regularização 
fundiária de núcleos urbanos informais e lotes consolidados no Município de São Raimundo das Mangabeiras - MA, tudo em 
conformidade com as especificações técnicas e serviços descritos no Termo de Referência.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL
DATA DA SESSÃO: 19/11/2021. 
HORÁRIO: 09h00min (nove horas).
FONTE DE RECURSOS: 001 RECURSOS ORDINÁRIOS 
VALOR ESTIMADO: R$ 217.113,52 (duzentos e dezessete mil, cento e treze reais, cinquenta e dois centavos).
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado na Comissão Permanente de Licitações – CPL, em dias 
úteis de segunda à sexta, no horário das 08:00 às 12:00 horas, também podendo ser obtido gratuitamente por meio digital nesta 
COMISSÃO, bem como no https://saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br e no site do Tribunal de Contas do Estado: www.tce.
ma.gov.br. Mais informações poderão ser consultadas e obtidas através do e-mail da CPL: cpl@saoraimundodasmangabeiras.
ma.gov.br.

A Universidade Federal do Maranhão, por meio da Pró-Reitoria de Gestão de 
Pessoas (Progep), publicou no dia 3 de novembro, no site da Pró-Reitoria e no 
Diário Oficial da União (DOU), o Edital nº 203/2021-PROGEP, que torna pública 
a abertura de inscrições para o processo seletivo simplificado para contratação 
de professor substituto.

O Edital oferta cinco vagas para diversas áreas e atuação junto aos campi de 
São Luís, Chapadinha e Pinheiro. A remuneração vai de R$ 3.600,48 (titulação 
de Especialista, com regime de 40 h) a R$ 5.831,21 (titulação de Doutor, 
com regime de 40h).
As inscrições devem ser realizadas até o dia 15 de novembro, exclusivamente 
no Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos da UFMA 
(https://sigrh.ufma.br/sigrh/public/home.jsf), opção Concursos - Concursos Abertos.
O Edital e demais informações estão disponíveis no site da PROGEP 
(https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/progep/).

INSCRIÇÕES DE SELETIVO PARA 
CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO 

VAI ATÉ O DIA 15 DE NOVEMBRO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

A Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (Progep) publicou no dia 3 de 
novembro, no site da Pró-Reitoria e no Diário Oficial da União (DOU), o 
Edital nº 204/2021-PROGEP, que torna pública a abertura de inscrições para 
concurso público para ingresso na carreira do magistério superior.

O Edital oferta cinco vagas para diversas áreas e atuação junto aos câmpus 
de São Luís, de Bacabal, de Chapadinha, de Balsas e de Pinheiro.

A remuneração vai de R$ 2.459,94 (Professor Auxiliar – titulação de Especialista, 
com regime de 20h) a R$ 9.616,18 (Professor Adjunto A – titulação de Doutor, 
com regime de 40h, com Dedicação Exclusiva).

As inscrições devem ser realizadas até o dia 6 de dezembro, exclusivamente 
no Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH) da UFMA, 
opção Concursos - Concursos Abertos.

O Edital e demais informações estão disponíveis no site da PROGEP.

UFMA ABRE INSCRIÇÕES DE SELETIVO PARA 
INGRESSO NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO 

SUPERIOR ATÉ O DIA 6 DE DEZEMBRO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

oimparcial.com.brPOLÍTICAThayane Maramaldo
E-mail: maramaldothay@gmail.com2

O leilão começou nesta quinta-feira e deve terminar só hoje (5). Ainda serão analisadas
as propostas para as faixas de 2,3 GHz e de 26 GHz

PEC dos pre ca tó ri os

Claro, Vivo e TIM
arrematam 3,5 GHz

A
s ope ra do ras Cla ro, Vi vo e 
TIM ar re ma ta ram três lo tes 
na fai xa de 3,5 GHz, o prin ci- 
pal do lei lão da tec no lo gia 

mó vel 5G, re a li za do nes ta quin ta-fei- 
ra (4) pe la Agên cia Na ci o nal de Te le- 
co mu ni ca ções (Ana tel). A Winity II Te- 
le com le vou a frequên cia de 700 MHz, 
e co mo é uma em pre sa ain da não de- 
ten to ra de fai xa de ra di o frequên cia, o 
Bra sil te rá uma no va ope ra do ra mó vel 
com abran gên cia na ci o nal.

O lei lão co me çou nes ta quin ta-fei- 
ra e de ve ter mi nar só ho je (5). Ain da 
se rão ana li sa das as pro pos tas pa ra as 
fai xas de 2,3 GHz e de 26 GHz.

As frequên ci as têm fi na li da des es- 
pe cí fi cas e em ca da fai xa as em pre sas 
dão os lan ces em lo tes di fe ren tes. Os 
lan ces ven ce do res na fai xa de 3,5 GHz 
fo ram: R$ 338 mi lhões (ágio de 5,18%, 
va lor aci ma do mí ni mo pre vis to no 
edi tal) da ope ra do ra Cla ro pa ra o lo te 
B1; R$ 420 mi lhões (ágio de 30,69%) 
da Vi vo pa ra o lo te B2; e R$ 351 mi- 
lhões (ágio de 9,22%) da TIM pa ra o 
lo te B3.

O edi tal pre via ain da um quar to lo- 
te na fai xa de 3,5 GHz, com abran gên- 
cia na ci o nal, mas não hou ve lan ce. O 
di rei to de ex plo ra ção das fai xas se rá 
de até 20 anos.

As em pre sas ven ce do ras têm com- 
pro mis sos de in ves ti men to de fi ni dos 
pe lo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções e 
apro va das pe lo Tri bu nal de Con tas da 
União (TCU) e pe la Ana tel. O ob je ti vo 
das con tra par ti das é sa nar as de fi ci- 
ên ci as de in fra es tru tu ra, mo der ni zar 
as tec no lo gi as de re des e mas si fi car o 
aces so a ser vi ços de te le co mu ni ca- 
ções do país.

Fai xa de 700 MHz

O PRINCIPAL DO LEILÃO DA TECNOLOGIA MÓVEL 5G, FOI REALIZADO NESTA QUINTA (4).

En tre os com pro mis sos es tão mi- 
grar o si nal da TV pa ra bó li ca pa ra li be- 
rar a fai xa de 3,5GHz pa ra o 5G, ar can- 
do com os cus tos; cons truir uma re de 
pri va ti va de co mu ni ca ção pa ra a ad- 
mi nis tra ção fe de ral; ins ta lar re de de 
fi bra óp ti ca, via flu vi al, na Re gião 
Amazô ni ca; le var fi bra óp ti ca pa ra o 
in te ri or do país; e dis po ni bi li zar o 5G 
em to dos as ca pi tais até ju lho de 2022.

A Winity II Te le com ofe re ceu o mai- 
or lan ce, R$ 1,427 bi lhão na pri mei ra 
fai xa a ser lei lo a da, de 700 MHz, de 
abran gên cia na ci o nal. O va lor pa go é 
805% su pe ri or ao mí ni mo exi gi do.

A ope ra do ra tem di rei to à ex plo ra- 
ção do ser vi ço por 20 anos, que po de 
ser pror ro ga do, e pre vê o cum pri men- 
to da obri ga ção de cons truir in fra es- 
tru tu ra de co ber tu ra 4G em 625 lo ca li- 
da des do país que não têm aces so à 
in ter net e em 31 mil quilô me tros de 
ro do vi as fe de rais.

O 5G é uma no va tec no lo gia que 
am plia a ve lo ci da de da co ne xão mó- 
vel e re duz a la tên cia, per mi tin do no- 
vos ser vi ços com co ne xão com se gu- 
ran ça e es ta bi li da de, que abrem es pa-
ço pa ra o uso de no vos ser vi ços em di- 
ver sas áre as, co mo in dús tria, saú de, 
agri cul tu ra e na pro du ção e di fu são de 
con teú dos.

Ciro suspende pré-candidatura à Presidência

CIRO ANUNCIOU QUE DEIXARÁ SUA PRÉ-CANDIDATURA EM SUSPENSO, APÓS VOTOS DO PDT A FAVOR DA PEC DOS PRECATÓRIOS

Ci ro Go mes anun ci ou, na ma nhã
des ta quin ta-fei ra (4/11), que de ci diu
dei xar a pré-can di da tu ra ao Pa lá cio
do Pla nal to “em sus pen so” após pro- 
pos ta da PEC dos pre ca tó ri os ser
apro va da em pri mei ro tur no. Nas re- 
des so ci ais, ele anun ci ou a de ci são e
afir mou não po der “com pac tu ar com
a far sa e os er ros bol so na ris tas”.

Há mo men tos em que a vi da nos
traz sur pre sas for te men te ne ga ti vas e
nos co lo ca gra ves de sa fi os. É o que
sin to, nes te mo men to, ao de pa rar-me
com a de ci são de par te subs tan ti va da
ban ca da do PDT de apoi ar a fa mi ge- 
ra da PEC dos Pre ca tó ri os”, co me çou
ex pli can do.

Em se gui da, Ci ro fa lou so bre es sa
ser a úni ca al ter na ti va nes te mo men- 
to: “A mim só me res ta um ca mi nho:
dei xar a mi nha pré-can di da tu ra em

sus pen so até que a ban ca da do meu
par ti do re a va lie sua po si ção. Te mos
um ins tru men to de fi ni ti vo nas mãos,
que é a vo ta ção em se gun do tur no,
pa ra re ver ter a de ci são e vol tar mos ao
ru mo cer to”.

“Não po de mos com pac tu ar com a
far sa e os er ros bol so na ris tas. Jus ti ça
so ci al e de fe sa dos mais po bres não
po dem ser con fun di das com cor rup- 
ção, cli en te lis mo gros sei ro, er ros ad- 
mi nis tra ti vos gra ves, des vi os de ver- 
bas, ca lo tes, que bra de con tra tos e
com aba los ao ar ca bou ço cons ti tu ci o- 
nal”, fi na li zou o po lí ti co.

Por 312 vo tos a 144, a Câ ma ra apro- 
vou, no iní cio da ma dru ga da des ta
quin ta-fei ra (4/11), em pri mei ro tur- 
no, o tex to-ba se da PEC dos pre ca tó ri- 

os, a prin ci pal apos ta do go ver no pa ra
vi a bi li zar o Au xí lio Bra sil de R$ 400.
Após a apro va ção, os de pu ta dos pas- 
sa rão a ana li sar os des ta ques, que pe-
dem mu dan ças na ma té ria. Is so de ve
ocor rer ain da ho je ou na pró xi ma ter-
ça-fei ra.

Con for me es ti ma ti vas ini ci ais do
Mi nis té rio da Eco no mia, a PEC abre
um es pa ço de R$ 83 bi lhões no Or ça-
men to, mas es se va lor ain da de pen de
da in fla ção que se rá fe cha da no fim do
ano. 

A PEC traz dis po si ti vos que ali vi am
o pe so dos R$ 89,1 bi lhões que de vem
ser pa gos, em 2022, na for ma de pre-
ca tó ri os, que são dí vi das do go ver no
re co nhe ci das pe la Jus ti ça e con tra as
quais não ca bem mais re cur sos – em
2021, es ses dé bi tos so mam R$ 54,7 bi- 
lhões.

Sai ba tu do so bre a
apro va ção do tex to-ba se
da PEC dos pre ca tó ri os

Por 312 vo tos a 144, a Câ ma ra apro vou, no iní cio da
ma dru ga da des ta quin ta-fei ra (4/11), em pri mei ro tur- 
no, o tex to-ba se da PEC dos pre ca tó ri os, a prin ci pal
apos ta do go ver no pa ra vi a bi li zar o Au xí lio Bra sil de R$
400. Após a apro va ção, os de pu ta dos pas sa rão a ana li sar
os des ta ques, que pe dem mu dan ças na ma té ria. Is so de- 
ve ocor rer ain da ho je ou na pró xi ma ter ça-fei ra. Con for- 
me es ti ma ti vas ini ci ais do Mi nis té rio da Eco no mia, a
PEC abre um es pa ço de R$ 83 bi lhões no Or ça men to,
mas es se va lor ain da de pen de da in fla ção que se rá fe- 
cha da no fim do ano.

Por pre ver uma al te ra ção cons ti tu ci o nal, a pro pos ta,
pa ra ser apro va da na Câ ma ra, pre ci sa ser apre ci a da em
dois tur nos e re ce ber os vo tos fa vo rá veis de pe lo me nos
308 de pu ta dos – o equi va len te a três quin tos do to tal de
513 par la men ta res da Ca sa. Em ca so de apro va ção, o
tex to se gui rá pa ra o Se na do, pa ra ser vo ta do tam bém em
dois tur nos.

O Au xí lio Bra sil foi lan ça do pe lo go ver no em subs ti- 
tui ção ao Bol sa Fa mí lia e é vis to pe lo Pla nal to co mo uma
ban dei ra so ci al ca paz de re cu pe rar a po pu la ri da de do
pre si den te Jair Bol so na ro, a pou co me nos de um ano
das elei ções de 2022. A ideia é que os pa ga men tos do no- 
vo pro gra ma co me cem nes te mês, após os úl ti mos de- 
pó si tos do au xí lio emer gen ci al, fei tos em ou tu bro.

A PEC traz dis po si ti vos que ali vi am o pe so dos R$ 89,1
bi lhões que de vem ser pa gos, em 2022, na for ma de pre- 
ca tó ri os, que são dí vi das do go ver no re co nhe ci das pe la
Jus ti ça e con tra as quais não ca bem mais re cur sos – em
2021, es ses dé bi tos so mam R$ 54,7 bi lhões. 

Pa ra 2022, o subs ti tu ti vo do re la tor, de pu ta do Hu go
Mot ta (Re pu bli ca nos-PB), li mi ta o pa ga men to de pre ca- 
tó ri os ao va lor pa go em 2016 (R$ 30,3 bi lhões), re a jus ta- 
do pe lo IP CA. A es ti ma ti va é que es se li mi te se ja de qua- 
se R$ 40 bi lhões no ano que vem.

Ain da con for me a pro pos ta, o res tan te da dí vi da de
R$ 89,1 bi lhões se ria hon ra do nos anos se guin tes, com
re a jus te pe la ta xa Se lic, acu mu la da men sal men te. Fi ca- 
rá de fo ra dos li mi tes pre vis tos na PEC o pa ga men to de
re qui si ções de pe que no va lor pa ra o mes mo exer cí cio,
de até R$ 600 mil, que te rão pri o ri da de pa ra se rem pa- 
gos.

A tra mi ta ção da PEC dos pre ca tó ri os é cer ca da de po- 
lê mi cas. Além de adi ar o pa ga men to de dí vi das ju di ci ais
ir re cor rí veis, a pro pos ta mu da o te to de gas tos – re gra
cons ti tu ci o nal que li mi ta o au men to das des pe sas pú- 
bli cas à in fla ção. Es sa al te ra ção le vou qua tro se cre tá ri os
da equi pe do mi nis tro da Eco no mia, Pau lo Gue des, a se
de mi ti rem dos car gos, em meio a uma for te vo la ti li da de
no mer ca do fi nan cei ro.

Atu al men te, o te to de gas tos le va em con si de ra ção a
va ri a ção do Ín di ce Pre ços ao Con su mi dor Am plo (IP CA)
– ín di ce ofi ci al de in fla ção cal cu la do pe lo IB GE – pa ra
um pe río do de do ze me ses en cer ra do em ju nho. Ou se- 
ja, pa ra 2022, o va lor do te to já foi cal cu la do. Já as prin ci- 
pais des pe sas do Or ça men to (apo sen ta do ri as, abo nos e
se gu ro-de sem pre go), ain da con for me as re gras atu ais,
são cal cu la das pe lo ano fe cha do (ja nei ro a de zem bro).

A pro pos ta da PEC é uni fi car o mo men to de atu a li za- 
ção e cor ri gir o te to de gas tos no fim do ano, jun to com
as de mais des pe sas. Ou se ja, cal cu lar a in fla ção en tre ja- 
nei ro e de zem bro pa ra o te to, as sim co mo pa ra o res tan- 
te do Or ça men to. Pa ra 2022, es sa fór mu la po de ria dar
uma fol ga fis cal, já que a in fla ção cres ceu nos úl ti mos
me ses.

As al te ra ções no te to de gas tos pas sa ram a ser co gi ta- 
das de pois que pres sões da ala po lí ti ca do go ver no le va- 
ram o mi nis tro pau lo Gue des a au men tar o va lor do Au- 
xí lio Bra sil, dos R$ 300 an te ri or men te pre vis tos pa ra R$
400. O acrés ci mo de R$ 100, se gun do fi cou de fi ni do, é
pro vi só rio e va le rá até de zem bro de 2022. Pa ra a opo si- 
ção, tra ta-se de uma ma no bra elei to rei ra, com vis tas à
dis pu ta pre si den ci al do ano que vem.

Du ran te a ses são, o pre si den te da Câ ma ra, Arthur Li ra
(PP-AL), re la tou ter con ver sa do pes so al men te com os
go ver na do res da Bahia, de Per nam bu co e do Ce a rá, com
os quais, se gun do ele, fir mou um acor do pa ra vi a bi li zar
a apro va ção da PEC. Es ses três es ta dos do Nor des te são
os mai o res cre do res de pre ca tó ri os re la ci o na dos a trans- 
fe rên ci as pa ra a área de edu ca ção que po de ri am ser afe- 
ta das pe la pro pos ta. 

Se gun do fi cou acer ta do, o pa re cer do re la tor aten de- 
ria às de man das de pri o ri zar o pa ga men to das dí vi das
ju di ci ais re la ci o na das ao an ti go Fun do de Ma nu ten ção
e De sen vol vi men to do En si no Fun da men tal e de Va lo ri- 
za ção do Ma gis té rio (Fun def).

O acor do em ques tão per mi tiu que, em vez de ter os
pre ca tó ri os di vi di dos em dez anos, os pro fes so res re ce- 
bam 40% em 2022 e o res tan te em du as par ce las de 30%
nos anos se guin tes.

Em ou tro es for ço pa ra con se guir os 308 vo tos ne ces- 
sá ri os à apro va ção da PEC, a Me sa Di re to ra da Câ ma ra
dos De pu ta dos edi tou, ho ras an tes do iní cio da ses são,
um ato pa ra au to ri zar que de pu ta dos que es te jam em
vi a gem – em “mis são au to ri za da pe la Câ ma ra” – par ti ci- 
pem à dis tân cia das vo ta ções em ple ná rio. Es sa per mis- 
são foi pu bli ca da nes ta quar ta-fei ra (3/11), em edi ção
ex tra do Diá rio Ofi ci al da Câ ma ra.

O de pu ta do Arhur Li ra, em res pos ta às crí ti cas ao
con teú do da PEC, afir mou que, se o Se na do ti ves se fei to
sua par te, não ha ve ria ta ma nha pres são so bre a pro pos- 
ta. O pre si den te da Câ ma ra pon tu ou que a re for ma do IR
era es sen ci al pa ra ban car o Au xí lio Bra sil em ca rá ter per- 
ma nen te e que, por fal ta de avan ço do te ma en tre os se- 
na do res, os de pu ta dos es tão sen do obri ga dos a “tra var
uma ba ta lha po lí ti ca” por uma so lu ção tem po rá ria.

São Luís, sexta-feira, 5 de novembro de 2021
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O leilão começou nesta quinta-feira e deve terminar só hoje (5). Ainda serão analisadas
as propostas para as faixas de 2,3 GHz e de 26 GHz

PEC dos pre ca tó ri os

Claro, Vivo e TIM
arrematam 3,5 GHz

A
s ope ra do ras Cla ro, Vi vo e 
TIM ar re ma ta ram três lo tes 
na fai xa de 3,5 GHz, o prin ci- 
pal do lei lão da tec no lo gia 

mó vel 5G, re a li za do nes ta quin ta-fei- 
ra (4) pe la Agên cia Na ci o nal de Te le- 
co mu ni ca ções (Ana tel). A Winity II Te- 
le com le vou a frequên cia de 700 MHz, 
e co mo é uma em pre sa ain da não de- 
ten to ra de fai xa de ra di o frequên cia, o 
Bra sil te rá uma no va ope ra do ra mó vel 
com abran gên cia na ci o nal.

O lei lão co me çou nes ta quin ta-fei- 
ra e de ve ter mi nar só ho je (5). Ain da 
se rão ana li sa das as pro pos tas pa ra as 
fai xas de 2,3 GHz e de 26 GHz.

As frequên ci as têm fi na li da des es- 
pe cí fi cas e em ca da fai xa as em pre sas 
dão os lan ces em lo tes di fe ren tes. Os 
lan ces ven ce do res na fai xa de 3,5 GHz 
fo ram: R$ 338 mi lhões (ágio de 5,18%, 
va lor aci ma do mí ni mo pre vis to no 
edi tal) da ope ra do ra Cla ro pa ra o lo te 
B1; R$ 420 mi lhões (ágio de 30,69%) 
da Vi vo pa ra o lo te B2; e R$ 351 mi- 
lhões (ágio de 9,22%) da TIM pa ra o 
lo te B3.

O edi tal pre via ain da um quar to lo- 
te na fai xa de 3,5 GHz, com abran gên- 
cia na ci o nal, mas não hou ve lan ce. O 
di rei to de ex plo ra ção das fai xas se rá 
de até 20 anos.

As em pre sas ven ce do ras têm com- 
pro mis sos de in ves ti men to de fi ni dos 
pe lo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções e 
apro va das pe lo Tri bu nal de Con tas da 
União (TCU) e pe la Ana tel. O ob je ti vo 
das con tra par ti das é sa nar as de fi ci- 
ên ci as de in fra es tru tu ra, mo der ni zar 
as tec no lo gi as de re des e mas si fi car o 
aces so a ser vi ços de te le co mu ni ca- 
ções do país.

Fai xa de 700 MHz

O PRINCIPAL DO LEILÃO DA TECNOLOGIA MÓVEL 5G, FOI REALIZADO NESTA QUINTA (4).

En tre os com pro mis sos es tão mi- 
grar o si nal da TV pa ra bó li ca pa ra li be- 
rar a fai xa de 3,5GHz pa ra o 5G, ar can- 
do com os cus tos; cons truir uma re de 
pri va ti va de co mu ni ca ção pa ra a ad- 
mi nis tra ção fe de ral; ins ta lar re de de 
fi bra óp ti ca, via flu vi al, na Re gião 
Amazô ni ca; le var fi bra óp ti ca pa ra o 
in te ri or do país; e dis po ni bi li zar o 5G 
em to dos as ca pi tais até ju lho de 2022.

A Winity II Te le com ofe re ceu o mai- 
or lan ce, R$ 1,427 bi lhão na pri mei ra 
fai xa a ser lei lo a da, de 700 MHz, de 
abran gên cia na ci o nal. O va lor pa go é 
805% su pe ri or ao mí ni mo exi gi do.

A ope ra do ra tem di rei to à ex plo ra- 
ção do ser vi ço por 20 anos, que po de 
ser pror ro ga do, e pre vê o cum pri men- 
to da obri ga ção de cons truir in fra es- 
tru tu ra de co ber tu ra 4G em 625 lo ca li- 
da des do país que não têm aces so à 
in ter net e em 31 mil quilô me tros de 
ro do vi as fe de rais.

O 5G é uma no va tec no lo gia que 
am plia a ve lo ci da de da co ne xão mó- 
vel e re duz a la tên cia, per mi tin do no- 
vos ser vi ços com co ne xão com se gu- 
ran ça e es ta bi li da de, que abrem es pa-
ço pa ra o uso de no vos ser vi ços em di- 
ver sas áre as, co mo in dús tria, saú de, 
agri cul tu ra e na pro du ção e di fu são de 
con teú dos.

Ciro suspende pré-candidatura à Presidência

CIRO ANUNCIOU QUE DEIXARÁ SUA PRÉ-CANDIDATURA EM SUSPENSO, APÓS VOTOS DO PDT A FAVOR DA PEC DOS PRECATÓRIOS

Ci ro Go mes anun ci ou, na ma nhã
des ta quin ta-fei ra (4/11), que de ci diu
dei xar a pré-can di da tu ra ao Pa lá cio
do Pla nal to “em sus pen so” após pro- 
pos ta da PEC dos pre ca tó ri os ser
apro va da em pri mei ro tur no. Nas re- 
des so ci ais, ele anun ci ou a de ci são e
afir mou não po der “com pac tu ar com
a far sa e os er ros bol so na ris tas”.

Há mo men tos em que a vi da nos
traz sur pre sas for te men te ne ga ti vas e
nos co lo ca gra ves de sa fi os. É o que
sin to, nes te mo men to, ao de pa rar-me
com a de ci são de par te subs tan ti va da
ban ca da do PDT de apoi ar a fa mi ge- 
ra da PEC dos Pre ca tó ri os”, co me çou
ex pli can do.

Em se gui da, Ci ro fa lou so bre es sa
ser a úni ca al ter na ti va nes te mo men- 
to: “A mim só me res ta um ca mi nho:
dei xar a mi nha pré-can di da tu ra em

sus pen so até que a ban ca da do meu
par ti do re a va lie sua po si ção. Te mos
um ins tru men to de fi ni ti vo nas mãos,
que é a vo ta ção em se gun do tur no,
pa ra re ver ter a de ci são e vol tar mos ao
ru mo cer to”.

“Não po de mos com pac tu ar com a
far sa e os er ros bol so na ris tas. Jus ti ça
so ci al e de fe sa dos mais po bres não
po dem ser con fun di das com cor rup- 
ção, cli en te lis mo gros sei ro, er ros ad- 
mi nis tra ti vos gra ves, des vi os de ver- 
bas, ca lo tes, que bra de con tra tos e
com aba los ao ar ca bou ço cons ti tu ci o- 
nal”, fi na li zou o po lí ti co.

Por 312 vo tos a 144, a Câ ma ra apro- 
vou, no iní cio da ma dru ga da des ta
quin ta-fei ra (4/11), em pri mei ro tur- 
no, o tex to-ba se da PEC dos pre ca tó ri- 

os, a prin ci pal apos ta do go ver no pa ra
vi a bi li zar o Au xí lio Bra sil de R$ 400.
Após a apro va ção, os de pu ta dos pas- 
sa rão a ana li sar os des ta ques, que pe-
dem mu dan ças na ma té ria. Is so de ve
ocor rer ain da ho je ou na pró xi ma ter-
ça-fei ra.

Con for me es ti ma ti vas ini ci ais do
Mi nis té rio da Eco no mia, a PEC abre
um es pa ço de R$ 83 bi lhões no Or ça-
men to, mas es se va lor ain da de pen de
da in fla ção que se rá fe cha da no fim do
ano. 

A PEC traz dis po si ti vos que ali vi am
o pe so dos R$ 89,1 bi lhões que de vem
ser pa gos, em 2022, na for ma de pre-
ca tó ri os, que são dí vi das do go ver no
re co nhe ci das pe la Jus ti ça e con tra as
quais não ca bem mais re cur sos – em
2021, es ses dé bi tos so mam R$ 54,7 bi- 
lhões.

CÂ MA RA

Sai ba tu do so bre a
apro va ção do tex to-ba se
da PEC dos pre ca tó ri os

Por 312 vo tos a 144, a Câ ma ra apro vou, no iní cio da
ma dru ga da des ta quin ta-fei ra (4/11), em pri mei ro tur- 
no, o tex to-ba se da PEC dos pre ca tó ri os, a prin ci pal
apos ta do go ver no pa ra vi a bi li zar o Au xí lio Bra sil de R$
400. Após a apro va ção, os de pu ta dos pas sa rão a ana li sar
os des ta ques, que pe dem mu dan ças na ma té ria. Is so de- 
ve ocor rer ain da ho je ou na pró xi ma ter ça-fei ra. Con for- 
me es ti ma ti vas ini ci ais do Mi nis té rio da Eco no mia, a
PEC abre um es pa ço de R$ 83 bi lhões no Or ça men to,
mas es se va lor ain da de pen de da in fla ção que se rá fe- 
cha da no fim do ano.

Por pre ver uma al te ra ção cons ti tu ci o nal, a pro pos ta,
pa ra ser apro va da na Câ ma ra, pre ci sa ser apre ci a da em
dois tur nos e re ce ber os vo tos fa vo rá veis de pe lo me nos
308 de pu ta dos – o equi va len te a três quin tos do to tal de
513 par la men ta res da Ca sa. Em ca so de apro va ção, o
tex to se gui rá pa ra o Se na do, pa ra ser vo ta do tam bém em
dois tur nos.

O Au xí lio Bra sil foi lan ça do pe lo go ver no em subs ti- 
tui ção ao Bol sa Fa mí lia e é vis to pe lo Pla nal to co mo uma
ban dei ra so ci al ca paz de re cu pe rar a po pu la ri da de do
pre si den te Jair Bol so na ro, a pou co me nos de um ano
das elei ções de 2022. A ideia é que os pa ga men tos do no- 
vo pro gra ma co me cem nes te mês, após os úl ti mos de- 
pó si tos do au xí lio emer gen ci al, fei tos em ou tu bro.

A PEC traz dis po si ti vos que ali vi am o pe so dos R$ 89,1
bi lhões que de vem ser pa gos, em 2022, na for ma de pre- 
ca tó ri os, que são dí vi das do go ver no re co nhe ci das pe la
Jus ti ça e con tra as quais não ca bem mais re cur sos – em
2021, es ses dé bi tos so mam R$ 54,7 bi lhões. 

Pa ra 2022, o subs ti tu ti vo do re la tor, de pu ta do Hu go
Mot ta (Re pu bli ca nos-PB), li mi ta o pa ga men to de pre ca- 
tó ri os ao va lor pa go em 2016 (R$ 30,3 bi lhões), re a jus ta- 
do pe lo IP CA. A es ti ma ti va é que es se li mi te se ja de qua- 
se R$ 40 bi lhões no ano que vem.

Ain da con for me a pro pos ta, o res tan te da dí vi da de
R$ 89,1 bi lhões se ria hon ra do nos anos se guin tes, com
re a jus te pe la ta xa Se lic, acu mu la da men sal men te. Fi ca- 
rá de fo ra dos li mi tes pre vis tos na PEC o pa ga men to de
re qui si ções de pe que no va lor pa ra o mes mo exer cí cio,
de até R$ 600 mil, que te rão pri o ri da de pa ra se rem pa- 
gos.

A tra mi ta ção da PEC dos pre ca tó ri os é cer ca da de po- 
lê mi cas. Além de adi ar o pa ga men to de dí vi das ju di ci ais
ir re cor rí veis, a pro pos ta mu da o te to de gas tos – re gra
cons ti tu ci o nal que li mi ta o au men to das des pe sas pú- 
bli cas à in fla ção. Es sa al te ra ção le vou qua tro se cre tá ri os
da equi pe do mi nis tro da Eco no mia, Pau lo Gue des, a se
de mi ti rem dos car gos, em meio a uma for te vo la ti li da de
no mer ca do fi nan cei ro.

Atu al men te, o te to de gas tos le va em con si de ra ção a
va ri a ção do Ín di ce Pre ços ao Con su mi dor Am plo (IP CA)
– ín di ce ofi ci al de in fla ção cal cu la do pe lo IB GE – pa ra
um pe río do de do ze me ses en cer ra do em ju nho. Ou se- 
ja, pa ra 2022, o va lor do te to já foi cal cu la do. Já as prin ci- 
pais des pe sas do Or ça men to (apo sen ta do ri as, abo nos e
se gu ro-de sem pre go), ain da con for me as re gras atu ais,
são cal cu la das pe lo ano fe cha do (ja nei ro a de zem bro).

A pro pos ta da PEC é uni fi car o mo men to de atu a li za- 
ção e cor ri gir o te to de gas tos no fim do ano, jun to com
as de mais des pe sas. Ou se ja, cal cu lar a in fla ção en tre ja- 
nei ro e de zem bro pa ra o te to, as sim co mo pa ra o res tan- 
te do Or ça men to. Pa ra 2022, es sa fór mu la po de ria dar
uma fol ga fis cal, já que a in fla ção cres ceu nos úl ti mos
me ses.

As al te ra ções no te to de gas tos pas sa ram a ser co gi ta- 
das de pois que pres sões da ala po lí ti ca do go ver no le va- 
ram o mi nis tro pau lo Gue des a au men tar o va lor do Au- 
xí lio Bra sil, dos R$ 300 an te ri or men te pre vis tos pa ra R$
400. O acrés ci mo de R$ 100, se gun do fi cou de fi ni do, é
pro vi só rio e va le rá até de zem bro de 2022. Pa ra a opo si- 
ção, tra ta-se de uma ma no bra elei to rei ra, com vis tas à
dis pu ta pre si den ci al do ano que vem.

Du ran te a ses são, o pre si den te da Câ ma ra, Arthur Li ra
(PP-AL), re la tou ter con ver sa do pes so al men te com os
go ver na do res da Bahia, de Per nam bu co e do Ce a rá, com
os quais, se gun do ele, fir mou um acor do pa ra vi a bi li zar
a apro va ção da PEC. Es ses três es ta dos do Nor des te são
os mai o res cre do res de pre ca tó ri os re la ci o na dos a trans- 
fe rên ci as pa ra a área de edu ca ção que po de ri am ser afe- 
ta das pe la pro pos ta. 

Se gun do fi cou acer ta do, o pa re cer do re la tor aten de- 
ria às de man das de pri o ri zar o pa ga men to das dí vi das
ju di ci ais re la ci o na das ao an ti go Fun do de Ma nu ten ção
e De sen vol vi men to do En si no Fun da men tal e de Va lo ri- 
za ção do Ma gis té rio (Fun def).

O acor do em ques tão per mi tiu que, em vez de ter os
pre ca tó ri os di vi di dos em dez anos, os pro fes so res re ce- 
bam 40% em 2022 e o res tan te em du as par ce las de 30%
nos anos se guin tes.

Em ou tro es for ço pa ra con se guir os 308 vo tos ne ces- 
sá ri os à apro va ção da PEC, a Me sa Di re to ra da Câ ma ra
dos De pu ta dos edi tou, ho ras an tes do iní cio da ses são,
um ato pa ra au to ri zar que de pu ta dos que es te jam em
vi a gem – em “mis são au to ri za da pe la Câ ma ra” – par ti ci- 
pem à dis tân cia das vo ta ções em ple ná rio. Es sa per mis- 
são foi pu bli ca da nes ta quar ta-fei ra (3/11), em edi ção
ex tra do Diá rio Ofi ci al da Câ ma ra.

O de pu ta do Arhur Li ra, em res pos ta às crí ti cas ao
con teú do da PEC, afir mou que, se o Se na do ti ves se fei to
sua par te, não ha ve ria ta ma nha pres são so bre a pro pos- 
ta. O pre si den te da Câ ma ra pon tu ou que a re for ma do IR
era es sen ci al pa ra ban car o Au xí lio Bra sil em ca rá ter per- 
ma nen te e que, por fal ta de avan ço do te ma en tre os se- 
na do res, os de pu ta dos es tão sen do obri ga dos a “tra var
uma ba ta lha po lí ti ca” por uma so lu ção tem po rá ria.

São Luís, sexta-feira, 5 de novembro de 2021

A SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ENERGIA – SEINC, torna público que fará 

realizar, na forma Lei na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal 10.024, de 20 de 

setembro de 2019, Decreto Estadual nº 24.629/2008, Decreto Estadual nº 28.906/2013 alterado pelo 

Decreto Estadual 29.920/2014, Lei Estadual nº 10.403/2015, aplicando-se os procedimentos 

determinados pela Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e, 

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

licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por LOTE, objetivando a 
Contratação de empresa especializada nos serviços de filmagem e realização de fotos aéreas 
através de drones a serem realizadas nos distritos industriais, parques empresariais, aeródromos, 
imóveis e logradouros públicos, para atender as demandas da Secretaria de Estado de Indústria, 
Comércio e Energia do Maranhão – SEINC/MA, no dia 18/11/2021, às 14h30 (horário de Brasília), 
através do uso de recursos de tecnologia da informação, no site www.compras.ma.gov.br, sendo 

presidida pelo Pregoeiro Oficial da SEINC/MA. O edital encontra-se disponível na página web 

www.compras.ma.gov.br e www.seinc.ma.gov.br.

São Luís, 03 de novembro de 2021

Fábio Henrique Garcia Pereira
Pregoeiro Oficial - SEINC/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ENERGIA-SEINC

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 – CSL/SEINC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0145406394/2021 – SEINC/MA

A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE – STC, através de sua Pregoeira, 

instituída pela Portaria Nº 044 de 27 de julho de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) em 30 

de julho de 2021, leva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão 
Presencial do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, às 14h30, do dia 23 de novembro de 2021. EM 
VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19 E COM O INTUITO DE NÃO OCASIONAR AGLOMERAÇÃO 
A SESSÃO OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DA SEGEP - 4º ANDAR, AV. JERÔNIMO DE 
ALBUQUERQUE, EDIFÍCIO CLODOMIR MILET, S/N, CALHAU - SÃO LUÍS/MA, CEP: 65074-220. A 

STC tem como objetivo a aquisição de equipamentos de informática destinados a atender às 

necessidades da Secretaria de Estado de Transparência e Controle - STC no exercício de suas atividades 

conforme condições e especificações constantes nos lotes I, II, III do Termo de Referência, na forma da 

Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 3.555/2000 de 08 de agosto de 2000, 

Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de 

agosto de 2014, Lei Estadual nº 9.529, de 23 de dezembro de 2011 e da Lei Estadual nº 10.403, de 29 de 

dezembro de 2015, e suas alterações, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, com 

participação exclusiva de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – ME/EPP. Este edital e seus 

anexos estão à disposição dos interessados na Comissão Setorial de Licitação - CSL/STC, na rua 44 

(Mexiana), Quadra 18, nº 35 – Calhau, de segunda a sexta-feira, no horário compreendido das 14h às 

18h, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente ou por intermédio do site de Compras 

Governamentais do Estado do Maranhão, http://www.compras.ma.gov.br. Caso o Edital seja retirado na 

STC, o licitante deverá trazer um CD-ROM ou Pen Drive onde serão gravados o Edital e seus Anexos. 

Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço.

São Luís (MA), 04 de novembro de 2021

LUCIA AURELIA RIBEIRO NETA
Pregoeira STC

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
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O leilão começou nesta quinta-feira e deve terminar só hoje (5). Ainda serão analisadas
as propostas para as faixas de 2,3 GHz e de 26 GHz

LEILÃO DO 5G

Claro, Vivo e TIM
arrematam 3,5 GHz

As ope ra do ras Cla ro, Vi vo e TIM ar- 
re ma ta ram três lo tes na fai xa de 3,5
GHz, o prin ci pal do lei lão da tec no lo- 
gia mó vel 5G, re a li za do nes ta quin ta-
fei ra (4) pe la Agên cia Na ci o nal de Te- 
le co mu ni ca ções (Ana tel). A Winity II
Te le com le vou a frequên cia de 700
MHz, e co mo é uma em pre sa ain da

não de ten to ra de fai xa de ra di o- 
frequên cia, o Bra sil te rá uma no va
ope ra do ra mó vel com abran gên cia
na ci o nal.

O lei lão co me çou nes ta quin ta-fei- 
ra e de ve ter mi nar só ho je (5). Ain da
se rão ana li sa das as pro pos tas pa ra as
fai xas de 2,3 GHz e de 26 GHz.

As frequên ci as têm fi na li da des es- 
pe cí fi cas e em ca da fai xa as em pre sas
dão os lan ces em lo tes di fe ren tes. Os
lan ces ven ce do res na fai xa de 3,5 GHz
fo ram: R$ 338 mi lhões (ágio de 5,18%,
va lor aci ma do mí ni mo pre vis to no
edi tal) da ope ra do ra Cla ro pa ra o lo te
B1; R$ 420 mi lhões (ágio de 30,69%)
da Vi vo pa ra o lo te B2; e R$ 351 mi- 
lhões (ágio de 9,22%) da TIM pa ra o
lo te B3.

O edi tal pre via ain da um quar to lo- 
te na fai xa de 3,5 GHz, com abran gên- 
cia na ci o nal, mas não hou ve lan ce. O

di rei to de ex plo ra ção das fai xas se rá
de até 20 anos.

As em pre sas ven ce do ras têm com-
pro mis sos de in ves ti men to de fi ni dos
pe lo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções e
apro va das pe lo Tri bu nal de Con tas da
União (TCU) e pe la Ana tel. O ob je ti vo
das con tra par ti das é sa nar as de fi ci- 
ên ci as de in fra es tru tu ra, mo der ni zar
as tec no lo gi as de re des e mas si fi car o
aces so a ser vi ços de te le co mu ni ca-
ções do país.

En tre os com pro mis sos es tão mi- 
grar o si nal da TV pa ra bó li ca pa ra li be- 
rar a fai xa de 3,5GHz pa ra o 5G, ar can- 
do com os cus tos; cons truir uma re de
pri va ti va de co mu ni ca ção pa ra a ad- 
mi nis tra ção fe de ral; ins ta lar re de de
fi bra óp ti ca, via flu vi al, na Re gião
Amazô ni ca; le var fi bra óp ti ca pa ra o
in te ri or do país; e dis po ni bi li zar o 5G
em to dos as ca pi tais até ju lho de 2022.

Claro, Vivo e TIM arrematam 3,5 GHz

As ope ra do ras Cla ro, Vi vo e TIM ar re ma- 
ta ram três lo tes na fai xa de 3,5 GHz, o prin- 
ci pal do lei lão da tec no lo gia mó vel 5G, re a- 
li za do nes ta quin ta-fei ra (4) pe la Agên cia
Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções (Ana tel). A
Winity II Te le com le vou a frequên cia de 700
MHz, e co mo é uma em pre sa ain da não de- 
ten to ra de fai xa de ra di o frequên cia, o Bra- 
sil te rá uma no va ope ra do ra mó vel com
abran gên cia na ci o nal.

O lei lão co me çou nes ta quin ta-fei ra e
de ve ter mi nar só ho je (5). Ain da se rão ana- 
li sa das as pro pos tas pa ra as fai xas de 2,3
GHz e de 26 GHz.

As frequên ci as têm fi na li da des es pe cí fi- 
cas e em ca da fai xa as em pre sas dão os lan- 

ces em lo tes di fe ren tes. Os lan ces ven ce do- 
res na fai xa de 3,5 GHz fo ram: R$ 338 mi- 
lhões (ágio de 5,18%, va lor aci ma do mí ni- 
mo pre vis to no edi tal) da ope ra do ra Cla ro
pa ra o lo te B1; R$ 420 mi lhões (ágio de
30,69%) da Vi vo pa ra o lo te B2; e R$ 351 mi- 
lhões (ágio de 9,22%) da TIM pa ra o lo te B3.

O edi tal pre via ain da um quar to lo te na
fai xa de 3,5 GHz, com abran gên cia na ci o-
nal, mas não hou ve lan ce. O di rei to de ex- 
plo ra ção das fai xas se rá de até 20 anos.

As em pre sas ven ce do ras têm com pro- 
mis sos de in ves ti men to de fi ni dos pe lo Mi-
nis té rio das Co mu ni ca ções e apro va das
pe lo Tri bu nal de Con tas da União (TCU) e
pe la Ana tel. O ob je ti vo das con tra par ti das
é sa nar as de fi ci ên ci as de in fra es tru tu ra,
mo der ni zar as tec no lo gi as de re des e mas- 
si fi car o aces so a ser vi ços de te le co mu ni ca- 
ções do país.

En tre os com pro mis sos es tão mi grar o
si nal da TV pa ra bó li ca pa ra li be rar a fai xa
de 3,5GHz pa ra o 5G, ar can do com os cus- 
tos; cons truir uma re de pri va ti va de co mu- 
ni ca ção pa ra a ad mi nis tra ção fe de ral; ins- 
ta lar re de de fi bra óp ti ca, via flu vi al, na Re- 
gião Amazô ni ca; le var fi bra óp ti ca pa ra o
in te ri or do país; e dis po ni bi li zar o 5G em
to dos as ca pi tais até ju lho de 2022.

São Luís, quinta-feira, 4 de novembro de 2021



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

Maioria dos deputados maranhenses votam a favor da PEC dos Precatórios que vai
viabilizar o programa social que vai suceder o Bolsa Família. Veja como foi a votação.

APROVAÇÃO NA CÂMARA

Políticos repercutem
PEC dos Precatórios
SAMARTONY MARTINS

D
os 18 de pu ta dos ma ra nhen- 
ses que fa zem par te da ban- 
ca da do es ta do na Câ ma ra 
Fe de ral, 12 vo ta ram a fa vor 

da pro pos ta e ape nas qua tro fo ram 
con tra. Dois de les es ta vam au sen tes. 
Por 312 vo tos a 144, a Câ ma ra dos De- 
pu ta dos apro vou na ma dru ga da da 
úl ti ma quin ta-fei ra (4), em pri mei ro 
tur no, o tex to-ba se da Pro pos ta de 
Emen da à Cons ti tui ção (PEC) dos Pre- 
ca tó ri os. A pro pos ta re ce beu so men te 
qua tro vo tos a mais que os ne ces sá ri- 
os (308) pa ra apro va ção de uma 
emen da à Cons ti tui ção.

A PEC é a prin ci pal apos ta do go- 
ver no fe de ral pa ra vi a bi li zar o pro gra- 
ma so ci al Au xí lio Bra sil — anun ci a do 
pe lo pre si den te Jair Bol so na ro (sem 
par ti do) pa ra su ce der o Bol sa Fa mí lia. 
Além dis so, a pro pos ta adia o pa ga- 
men to de pre ca tó ri os (dí vi das do go- 
ver no já re co nhe ci das pe la Jus ti ça), a 
fim de vi a bi li zar a con ces são de pe lo 
me nos R$ 400 men sais aos be ne fi ciá- 
ri os do no vo pro gra ma no ano elei to- 
ral de 2022.

O de pu ta do fe de ral Ru bens Jr (PC- 
doB) usou as re des so ci ais pa ra cri ti- 
car o re sul ta do da vo ta ção que se gun- 
do o par la men tar co lo ca o país em in- 
se gu ran ça fis cal e ju rí di ca. “E Bol so- 
na ro fez o q di zia q ia fa zer: aca bou 
com o Bol sa Fa mí lia. E não se tra ta 
ape nas de mu dar o no me, mas des fi- 
gu rar o mai or pro gra ma de trans fe- 
rên cia con di ci o na da de ren da, q até o 
Ban co Mun di al quis es tu dar e ex por- 
tar pra ou tros paí ses”, res sal tou o par-

PEC É A PRINCIPAL APOSTA  PARA VIABILIZAR O PROGRAMA SOCIAL AUXÍLIO BRASIL.

la men tar.  E acres cen tou: “Ano que 
vem ti nha mais R$ 60 bi lhões. Que 
em pur ra pra fren te. Vi ra uma bo la de 
ne ve. Uma bo la de dí vi das. E ajus te 
fis cal vi ra len da. Sem con tar nas pes- 
so as q es pe ra ram uma vi da pra ver seu 
pro ces so con cluí do e ago ra não sa be 
quan do re ce be rá. Adeus se gu ran ça 
ju rí di ca tam bém”, ad ver tiu Ru bens Jr.

Já o de pu ta do fe de ral Bi ra do Pin- 
da ré (PSB), que tam bém dis se não à 
PEC dos Pre ca tó ri os, afir mou que o 
mai or pre ju di ca do com es sa apro va- 
ção se rá o po vo bra si lei ro. Afir man do 
que a vo ta ção foi bas tan te aper ta da e 
que ain da tem chan ce de re ver ter a si- 
tu a ção, uma vez que a PEC irá pa ra 
pa ra vo ta ção no Se na do. “Os de pu ta- 
dos bol so na ris tas apro va ram a PEC 

23, o ca lo te con tra a po pu la ção bra si- 
lei ra. De ci são la men tá vel que ser ve 
ape nas aos in te res ses pri va dos de 
Bol so na ro: a com pra de vo tos. Mas 
ain da não é o fim, a nos sa lu ta con ti- 
nua!”, ex pli can do que o que es tá 
acon te cen do na ver da de é a mon ta-
gem de um sis te ma de com pra de vo- 
tos no Con gres so Na ci o nal.  O de pu ta- 
do Hil do Ro cha (MDB) tam bém cri ti-
cou ve e men te men te a PEC afir man do 
que a edu ca ção do pais se rá a mai or 
pre ju di ca da. “Sou con tra a PEC 23. 
Apro var es sa PEC é mas sa crar o po vo 
bra si lei ro. Atin ge, de for ma di re ta, os 
pro fes so res das es co las pú bli cas. 60% 
dos pre ca tó ri os do Fun def são dos 
pro fes so res”, la men tou Hil do Ro cha.

Com votação do PDT, Ciro suspende campanha 

COM APROVAÇÃO DA PEC DOS PREVATÓRIOS NA CÃMARA FEDERAL, PROPOSTA QUE LIBERA R$ 90 BI SERÁ VOTADA  POR SENADORES 

DIVULGAÇÃO / CÂMARA

Ao to do, 25 vo tos, dos 312, vi e ram
de par la men ta res de par ti dos de es- 
quer da: 15 do PDT e dez do PSB. Por
con ta da vo ta ção dos pe de tis tas, o
pre si den ciá vel Ci ro Go mes afir mou
que es tá sus pen den do sua can di da tu- 
ra a pre si den te da Re pú bli ca de pois
que o PDT pas sou a apoi ar a PEC dos
pre ca tó ri os. 

A pro pos ta li be ra R$ 90 bi lhões pa- 
ra Jair Bol so na ro gas tar em ano elei to- 
ral. Ci ro pos tou uma men sa gem no
Twit ter re ve lan do sua de ci são. “A mim
só me res ta um ca mi nho : dei xar a mi- 
nha pré-can di da tu ra em sus pen so até
que a ban ca da do meu par ti do re a va- 
lie sua po si ção. […] Não po de mos
com pac tu ar com a far sa e os er ros
bol so na ris tas”, dis se Ci ro Go mes.

De pois de Ci ro Go mes anun ci ar a
sus pen são de sua pré-can di da tu ra à
Pre si dên cia pe lo PDT, o pre si den te do
par ti do, Car los Lu pi, anun ci ou no
Twit ter que es tá aci o nan do o STF con- 
tra a de ci são de Arthur Li ra que per- 
mi tiu que par la men ta res par ti ci pas- 
sem de for ma re mo ta da vo ta ção da
PEC dos pre ca tó ri os.

O go ver na dor do Ma ra nhão, Flá vio

Di no (PSB) co men tou por meio de sua
re de so ci al, a de ci são de Ci ro Go mes
em sus pen der seu pro je to po lí ti co de
ser pre si den te em 2022.  “Im por tan te
po si ção de Ci ro Go mes pa ra re ver ter
um enor me er ro po lí ti co e ju rí di co. A
PEC do Ca lo te es tá er ra da no con teú- 
do e no pro ce di men to. A Cons ti tui ção
Fe de ral não po de ser mo di fi ca da de
qual quer jei to, na mar ra, sem ob ser- 
var os ri tos e li mi tes fi xa dos no seu ar- 
ti go 60.

Quem tam bém la men tou que par- 
la men ta res do PSB te nha vo ta do a fa- 
vor da PEC dos Pre ca tó ri os foi o pre si- 
den te da le gen da, Car los Si quei ra,
afir man do que o par ti do não co mun- 
ga com a pos tu ra de al guns par la men- 
ta res que vo ta ram a fa vor da PEC. “A
Di re ção Na ci o nal do PSB tem po si ção
con trá ria a PEC dos Pre ca tó ri os e la- 
men ta que al guns de pu ta dos(as) não
te nham se gui do a ori en ta ção par ti dá- 
ria e do lí der Da ni lo Ca bral. Fa re mos o
pos sí vel pa ra re ver ter os vo tos no 2º
tur no. Se ne ces sá rio, o PSB fe cha rá
ques tão con tra a ma té ria”, afir mou Si- 
quei ra.

 

VE JA CO MO VO TA RAM OS DE PU-
TA DOS DO MA RA NHÃO:

 
VO TA RAM SIM (FA VO RÁ VEL À

PEC)
Alui sio Men des – PSC
An dré Fu fu ca – PP
Cle ber Ver de – Re pu bli ca nos
Edi lá zio Jú ni or – PSD
Gas tão Vi ei ra – PROS
Jo si mar Ma ra nhão zi nho – PL
Jo si val do JP – Po de mos
Ju ni or Lou ren ço – PL
Jus ce li no Fi lho – DEM
Mar re ca Fi lho – Pa tri o ta
Pas tor Gildenemyr – PL
Pe dro Lu cas Fer nan des – PTB
 
VO TA RAM NÃO (CON TRA)
 
João Mar ce lo Sou za – MDB
Bi ra do Pin da ré – PSB
Hil do Ro cha – MDB
Ru bens Pe rei ra Jr PC do B
 
AU SEN TES
 
Zé Car los – PT
Gil Cu trim – Re pu bli ca nos
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2
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Vi são so ci al

Vi são so ci al (2)

Eli zi a ne na COP26

“Bir ra e mal da de”

Bem en sai a do

Cré di to car bo ná rio

PEC do ca va lo de pau
A PEC dos Pre ca tó ri os, além da re per cus são po lí ti ca den tro e

fo ra do Con gres so Na ci o nal, es tá le van do o mi nis tro Pau lo Gue- 
des, que in cor po ra sob su as or dens a ban da ri ca da Es pla na da, a
fu rar o te to de gas tos e dar um ‘ca va lo de pau’ na eco no mia. Pa ra o
jor nal es pa nhol El País, o de se jo de Bol so na ro de se re e le ger e a
pan de mia le vam o ul tra li be ral mi nis tro da Eco no mia a anun ci ar
que vai ul tra pas sar o li mi te or ça men tá rio, fu ran do o te to e dan do
uma ras tei ra le gal nos que têm qua se R$ 90 bi lhões a re ce ber da
União, se ja co mo em pre sá rio, es ta do ou mu ni cí pio.

 Até ser vi do res que ga nha ram ações tra ba lhis tas con tra o go- 
ver no fe de ral, es tão di an te da que la má xi ma: “De ve não ne go, pa- 
go quan do pu der”. O ban quei ro de in ves ti men tos Pau lo Gue des, a
quem Jair Bol so na ro con fi ou a eco no mia bra si lei ra quan do che- 
gou ao po der, “pa re ce fir me a seu la do, mes mo dei xan do pa ra trás
sua am bi ci o sa agen da ul tra li be ral, ao rom per a ban dei ra da aus- 
te ri da de fis cal após três anos no car go e uma pan de mia pe lo
meio”, ana li sa El País. O su per mi nis tro tem fa la do mui to em re- 
for ma da eco no mia e em ga nhos as tronô mi cos que, po rém, nun- 
ca se con fir ma ram, co mo o R$ 1,3 tri lhão que anun ci ou de lu cro,
com a re for ma da Pre vi dên cia, re a li za da a to que de cai xa, e com
ele à fren te das ne go ci a ções em 2019.

Ou tra me ta ne o li be ral pre ga da por Gue des era a de re du zir o
Es ta do ao mí ni mo, sim pli fi car o com ple xo sis te ma tri bu tá rio e ar- 
re ca dar bi lhões de dó la res com pri va ti za ções. No en tan to, sua po- 
lí ti ca econô mi ca tem an da do na di re ção opos ta à ini ci al men te
ven di da. Ago ra ele saiu vi to ri o so no pri mei ro round, pon do pa ra
fim no te to de gas tos, com a apro va ção na Câ ma ra do pro je to de
lei dos pre ca tó ri os na ma dru ga da de on tem. Mes mo com uma
ma gra van ta gem de ape nas qua tro vo tos so bre o nu me ro mí ni mo
na Câ ma ra (312 x 144) pa ra emen da cons ti tu ci o nal, mas ga nhou
tá ga nha do. Fal ta ain da o 2º tur no e dois no Se na do.

Se pas sar pe lo Se na do, o Con gres so da rá ao go ver no Bol so na ro
a car ta bran ca que pro cu ra pa ra gas tar mais do que o Or ça men to
do ano que vem per mi te. São R$ 90 bi lhões, que a mí dia es tá cha- 
man do de “ca va lo de pau” do ho mem que chan ce lou em 2018 a
can di da tu ra de Bol so na ro. Foi Gue des quem afas tou os te mo res
de em pre sá ri os e das clas ses mé dia e al ta em re la ção ao pas sa do
do de pu ta do ex-ca pi tão, um sau do sis ta da di ta du ra, que se ali- 
nha va a pro je tos mais es ta tis tas na eco no mia. Po rém, em 2020,
veio a pan de mia do Co ro na ví rus e der ru bou a fa ma e fra gi li zou os
pla nos do czar da eco no mia. Faz lem brar a fra se atri buí da a Grou- 
cho Marx: “Es tes são os meus prin cí pi os. Se vo cê não gos ta, te nho
ou tros”, re su me El País.

O de pu ta do Aluí sio Men des (PPSC) apro vou na Câ ma ra, pro je- 
to que con ce de um fun do se gu ra dor aos qui lom bo las e fa mí li as
tra di ci o nais afe ta das pe los lan ça men tos ocor ri dos no Cen tro de
Fo gue tes de Al cân ta ra.

O re la tor do pro je to, de pu ta do Ca mi lo Ca pi be ri be (PSB-AP) re- 
co men dou a apro va ção, acei ta pe lo ple ná rio. O fun do se rá cons ti- 
tuí do de 1% de to da a re cei ta que o go ver no fe de ral vi er a ob ter
com o alu guel da ba se de Al cân ta ra pa ra lan ça men tos es pa ci ais.

A Se na do ra Eli zi a ne Ga ma em bar cou on tem pa ra Glas gow (Es- 
có cia) on de par ti ci pa rá da Con fe rên cia do Cli ma COP26. Le vou
um re la tó rio da Co mis são de Meio Am bi en te do Se na do, re la ta do
por ela, so bre os de ba tes e to das as ques tões am bi en tais do país.

Foi o que Bol so na ro achou dos de pu ta dos que vo ta ram con tra a
PEC dos Pre ca tó ri os. “Nun ca vi is so, a es quer da vo tar con tra os po- 
bres”.  Até pa re ce coi sa sé ria.

 
Vá ri os de pu ta dos fe de rais au to ri za dos pa ra par ti ci par

da COP26 de sis ti ram. Mo ti vo: ca res tia. Além da pas sa- 
gem, a hos pe da gem em Glas gow dis pa rou os pre ços.

Apar ta men to pa ra 15 di as cus ta £ 36.000 (R$ 280.000) –
ou R$ 18.600 por diá ria.

 
Um quar to in di vi du al em ho tel a 15 mi nu tos da Con fe- 

rên cia, cus ta em mé dia, £ 14.000 (R$ 109.000) pa ra as
du as se ma nas de even to. São R$ 7.200 por dia só em

hos pe da gem. Mas no tér mi no do even to, o pre ço de sa- 
ba pa ra £ 903 (R$ 7.000).

 
A pré-can di da tu ra do se cre tá rio de Edu ca ção Fe li pe Ca- 

ma rão ao go ver no em 2022 é ti po flor de ma ra cu já na
ven ta nia: po de tan to dar um be lo fru to, co mo sim ples- 

men te ter seus fi la men tos co lo ri dos le va dos pe lo ven- 
to.

Can di da tu ra ma jo ri tá ria no PT quem de ci de são os di ri gen tes
na ci o nais. Na pro por ci o nal, fi ca a cri té rio do di re tó rio re gi o nal,
com anuên cia da cú pu la. Mas no Ma ra nhão, Fe li pe Ca ma rão usa
o ta len to de ges tor, na in ves ti da co mo pré-can di da to aos Leões.

Tra mi ta no Se na do pro je to de We ver ton Ro cha que re gu la men- 
ta o mer ca do de ne go ci a ção de cré di tos de car bo no. Cria nor mas
que vi a bi li zam a ven da e ga nho de ca pi tal pe las em pre sas que en- 
tra rem nes se mer ca do am bi en tal do fu tu ro.

São Luís, sexta-feira, 5 de novembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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NEL SON AL MA DA LI MA
É en ge nhei ro ci vil, ex-pro fes sor da UF -
MA e foi elei to pa ra a Aca de mia Ca xi en -
se de Le tras

Arthur, primeiro irmão

Sem pre ten tei to car

pi a no. De pu ro ou vi do,

pa ra meu de lei te, sem

aplau sos e com to tal

de ses pe ro dos que se

obri gam a me ou vir.

Ago ra, no ou to no da

vi da, re sol vi le var a sé rio

es ta obs ti na ção e te nho

ti do as au las que me

ca be ria re ce ber há

mui tas dé ca das.

Quis o aca so que, no mes mo dia e
qua se na mes ma ho ra em que o
Arthur so frer a que da fa tal em Ca xi as,
o meu pro fes sor, tal vez bem im pres si- 
o na do, me per gun tou quem ti nha in- 
flu en ci a do meu gos to mu si cal. Sem
he si ta ção, res pon di que tem ori gem
na mi nha in fân cia, es cu tan do as mú- 
si cas pre fe ri das de Arthur, o meu ir- 
mão mais ve lho.

Coin ci den te men te, no dia se guin te
de sua par ti da, re ce bi um so li dá rio e
con so la dor te le fo ne ma de seu ami go
de in fân cia, Jo sé Bar ros, in sig ne ca xi- 
en se, que, mui to emo ci o na do, re cor- 
dou os tem pos do pri mei ro aci den te
do Arthur, quan do, ado les cen tes, ele e
ou tros ami gos, o en tre ti nham e se de- 
li ci a vam, es cu tan do em sua uma vi- 
tro la de ma ni ve la os dis cos de 78 rpm
on de des fi la vam de Bil lie Holiday a El- 
la Fitz ge rald, de Glenn Mil ler a Du ke
El ling ton, de Gershwin a Co le Por ter,
de Si na tra a Nat Co le e mais ain da o
nos so Dick Farney, ma ra vi lhan do-os
com to das aque las ma vi o sas e imor- 
tais can ções ame ri ca nas.

A mú si ca do Arthur e de seus ami- 
gos me fas ci na va e foi, pa ra o me ni no
que eu ain da era, a pri mei ra in fluên- 
cia que ele me sus ci tou, mar can do de- 
fi ni ti va men te o gê ne ro que mais apre- 
cio e tan to mal tra to em meu pi a no.

De pois, bem mais tar de, ele já adul- 
to, ou tras in fluên ci as tra ria à mi nha
for ma ção, pe lo exem plo de sua vi da,
na sequên cia de be las vi tó ri as, a os- 
ten tar res pei ta bi li da de e no ta bi li da de
na ma gis tra tu ra e no ma gis té rio, re fe- 
rên cia de in te gri da de, co e rên cia e sa- 
be do ria. Co mo Pro mo tor e Juiz, em
Bre jo e Cha pa di nha dis tri buiu jus ti ça,
e mais que is to, se me ou gi ná si os, dan- 
do opor tu ni da de de edu ca ção aos
mais des va li dos.

Pos to em dis po ni bi li da de pe la in- 
to le rân cia de tem pos som bri os, não
se aba teu e, – ao con trá rio – com de- 
ter mi na ção, cres ceu em co nhe ci men- 
tos e ex pe ri ên ci as em ou tras áre as que
ex tra po la vam a Ci ên cia do Di rei to.
Pois foi as sim que in gres sou no jor na- 
lis mo, aco lhi do no “O Im par ci al” pe- 
las mãos de Pi res Sa boia, cur sou o

na Fun da ção Ge tú lio Var gas e, con vi- 
da do pe lo en tão Go ver na dor Pe dro
Nei va, fun dou e pre si diu a Fe de ra ção
das Es co las Su pe ri o res do Ma ra nhão
(FESM) que agre gou as qua tro fa cul- 
da des es ta du ais, tor nan do-se o em- 
brião da UE MA, que por es ta cau sa a
ele tan to de ve.

Mais tar de, mo vi do pe lo amor ao
Di rei to, re tor na à ma gis tra tu ra, re to- 
man do pas so a pas so o ca mi nho tri- 
lha do pe lo nos so pai, juiz em Vi a na,
em Ca xi as (quan do so fre seu se gun do
aci den te) e em São Luís quan do, fi nal- 
men te, al can ça o to po da car rei ra co- 
mo de sem bar ga dor e Pre si den te de
Tri bu nal.

Apo sen ta do, e ten do em se gui da
so fri do uma in cle men te per da e pro- 
fun do de sam pa ro em sua vi da, não se
al que bra nem se de ses pe ra e re sis te
mais uma vez. Re gres sa à Ca xi as de
su as ori gens, on de qua se se exi la e,
com fé be ne di ti na, con ti nua a pra ti- 
car uma vi da pro du ti va e cri a ti va.
Quan do mui tos pre fe ri ri am des can- 
sar das mui tas ba ta lhas tra va das,
Arthur as su me a di re ção da pri mei ra
Fa cul da de de Di rei to do in te ri or do
Ma ra nhão e se en ga ja vi go ro sa men te
na vi da in te lec tu al e cul tu ral da ci da- 
de, par ti ci pan do ati va men te da Aca- 
de mia Ca xi en se de Le tras, ide a li zan- 
do am bi ci o sos pro je tos e es cre ven do
li vros que mui to ser vem à his tó ria ca- 
xi en se.

Es ta é mais uma exem plar in fluên- 
cia do Arthur em mi nha vi da: além de
ter in vo lun ta ri a men te me pro por ci o- 
na do a pre co ce com pre en são das do- 
res do mun do e da ex ta si an te be le za
da mú si ca, me en si na, no úl ti mo ter ço
de sua exis tên cia, o in ces san te de ver
de exer ci tar ações du ra dou ras, o pra- 
zer de ser vir com de di ca ção a uma co- 
mu ni da de ca ren te, o sen ti do da res- 
pon sa bi li da de so ci al e a sa tis fa ção de
re a li zar e cons truir sem pre. Sem pre
com pre en den do que, afi nal, is to é tu- 
do que nos man têm vi vos em to da a
nos sa in tei re za e ple ni tu de.

Em cer to dia ele pas sa em fren te
das rui nas da es ta ção fer ro viá ria de
Ca xi as e tem a per cep ção que não é
ca bí vel o aban do no em que se en con- 
tra va. Ali

era o cen tro da ci da de em pas sa do
não tão re mo to, por ali era trans por ta- 
da a pro du ção da re gião e im por ta dos
os bens ne ces sá ri os aos ca xi en ses, por
ali tran si ta vam pes so as que tris tes
par ti am e fe li zes re gres sa vam. Aque la
re lí quia, pen sou ele, era o tes te mu nho
da his tó ria so ci al e econô mi ca de Ca- 
xi as e co mo tal te ria que ser res ga ta da.
Per se ve ran te e ilu mi na do, con se guiu
ocu par o pré dio, re cu pe rou su as ins- 
ta la ções e ali fun dou o Ins ti tu to His tó- 
ri co e Ge o grá fi co de Ca xi as, man ti do
pe lo seu es for ço e de di ca ção e pe la
co la bo ra ção dos con fra des e ami gos a
quem pe dia aju da.

Quan do o acer vo da Re de Fer ro viá- 
ria Na ci o nal foi tom ba do e trans fe ri do
pa ra o Ins ti tu to do Pa trimô nio His tó- 
ri co Na ci o nal, Arthur con se guiu le var
a en tão Su pe rin ten den te Es ta du al,
nos sa com pe ten te ami ga Ká tia Bo- 
géia, a co nhe cer a Es ta ção, se de do
Ins ti tu to, e as ofi ci nas que cla ma vam
por cui da dos, o que mui to a sen si bi li- 
zou e de pron to pro me teu o apoio
pos sí vel. Mui tas ve zes su bi com
Arthur o ve lho ele va dor me câ ni co do
IPHAN na Rua do Giz à pro cu ra de bo- 

apre sen tan do o pro je to de um com-
ple xo mul ti cul tu ral que mu da rá de fi- 
ni ti va men te a fa ce da ci da de e que es- 
ta rá con cluí do em me a dos do pró xi- 
mo ano.

E aí, de sa for tu na da men te, vem o
ter cei ro e der ra dei ro aci den te na vi da
do Arthur que o im pe diu de ver con- 
cluí da a sua pre ci o sa obra que é um
le ga do ines ti má vel que dei xa pa ra Ca-
xi as, ci da de que tan to amou e por ela
tan to se deu e tra ba lhou.

Co mo em uma pre mo ni ção, há
pou cos me ses, ines pe ra da men te ele
me in ci tou a me can di da tar à Aca de- 
mia Ca xi en se de Le tras, na va ga de um
en ge nhei ro de mi nha gran de es ti ma.
Re lu tei por en ten der que pou cos são
os meus mé ri tos pa ra a hon ra ria, con- 
tu do acei tei mo vi do pe lo pres sen ti- 
men to que as sim ele pla ne ja va a con- 
ti nui da de dos Al ma da Li ma na vi da
cul tu ral de Ca xi as, pre sen ça que re- 
mon ta ao tem po de nos so pai. E fui
elei to pe lo seu pres tí gio, mui to mais
que pe las mi nhas qua li da des.

Es ta pre mo ni ção se con so li dou
quan do no hos pi tal ele me acon se- 
lhou a pu bli car um li vro com as es par- 
sas e des lus tra das ma té ri as que já es-
cre vi. Na que le ins tan te sen ti um frê- 
mi to pos suir meu cor po e en tris te ci do
re tor nei pe los ex ten sos cor re do res do
hos pi tal, so fren do pe lo pres sá gio de
uma bre ve ines ca pá vel des pe di da.

In fe liz men te, na que le quar to do
hos pi tal ja zia um cor po que, pe la di vi-
na gra ça, re sis ti ra a dois gra ves aci- 
den tes pa ra que ele pu des se cons truir
a vi da ri ca e ge ne ro sa que te ve. Mas
ago ra, tão di la ce ra do e en fra que ci do,
já não mais su por ta ria os efei tos le tais
de uma ter cei ra que da.

Ex pres sou Arthur seu de se jo que
su as cin zas se jam es pa lha das no Mor- 
ro do Araím, em Ca xi as, on de vi veu
seus fol gue dos de in fân cia. Na da mais
acer ta do e dig no de sua in te li gên cia
pri vi le gi a da. Avis ta-se da es tra da, lá
no al to des sa ele va ção, uma cruz, ali
cra va da há mui tas dé ca das. Sim bo li- 
ca men te, é lá por tan to o seu Gól go ta,
on de se ini cia sua ca mi nha da mís ti ca,
se en cer ra seu Cal vá rio e se fin da sua
vi da de be ne fí ci os a tan tos, de mi la-
gres na edu ca ção de ou tros tan tos, se
aca ba a sua vi da cris tã de três que das
mor ti fi can tes. É do Araim, seu Gól go- 
ta, que com o so bre na tu ral olhar que é
pri vi lé gio so men te dos en can ta dos, é
de lá que ele vis lum bra rá a Ca sa da
Jus ti ça on de tra ba lhou e tem o no me
de nos so pai, as mor mo ro nei ras e os
bam bu zais da Xan gri lá, nos sa ca sa,
on de vi veu gran de par ce la de seus úl- 
ti mos anos, e, com tão pro di gi o sa ma-
gia, atra ves san do o Ita pe cu ru, vai mi- 
rar sua obra fi nal e mo nu men tal a que
tan to se de di cou. E, mui to além, vai
mi rar o mar.

Con cluo, as si na lan do que no iní cio
fa lei das mú si cas que ou vi do Arthur e
que tan to me fa zem lem brá-lo. Em
uma de las, “Na tu re Boy” o le tris ta fa la
de um ho mem en can ta do, um pou co
tí mi do, mas mui to sá bio que pas sou
por seu ca mi nho em um dia má gi co. E
fi na li za di zen do que das mui tas coi- 
sas que de le ou viu, a mai or de to das e
que mais se de ve sem pre apren der é
que bas ta amar e em tro ca ser ama do.
Es te ho mem sá bio cer ta men te mui to
me lem bra Arthur, meu ir mão pri mei- 
ro.

RE NA TO DI O NÍ SIO
His to ri a dor, Po e ta e Pro du tor Cul tu ral

O trans por te co le ti vo:
um plo ble ma a re so lver

A po pu la ção da qua tro cen to na São Luís ama nhe ceu, ho je,
exer ci tan do o di rei to de ir e vir. Fo ram do ze di as sem trans por te
co le ti vo, fa to da mai or gra vi da de se se con si de rar que o ôni bus é o
úni co mo dal de trans por te de mas sa exis ten te na ca pi tal ma ra- 
nhen se. Ob vi a men te que os trans tor nos pro vo ca dos pe la pa ra li- 
sa ção dos ôni bus são ine vi tá veis. Eles, no en tan to, po de ri am ser
mi ni mi za dos com os Veí cu los Le ves so bre Tri lhos — o que não se
dá, na ca pi tal ma ra nhen se, gra ças à ir res pon sa bi li da de ad mi nis- 
tra ti va, à qual se alia à fal ta de com pro mis so po lí ti co.

Em um pas sa do não mui to dis tan te (qua se uma dé ca da), o
Mu ni cí pio de São Luís ad qui riu, a pe so de ou ro, os veí cu los ime di- 
a ta men te re fe ri dos, ho je sem ne nhu ma uti li da de, pois es tão mo- 
fan do em gal pões, ge ran do um pre juí zo men sal com o pa ga men- 
to dos alu guéis de les. Nos trans tor nos pro vo ca dos pe la pa ra li sa- 
ção dos trans por tes co le ti vos têm-se três in te res ses hi po te ti ca- 
men te an tagô ni cos: os da clas se tra ba lha do ra, com os ope ra do res
do sis te ma es tan do há dois anos sem au men to sa la ri al; os da clas- 
se pa tro nal que es tá há anos sem au men to da ta ri fa, fa to agra va do
pe la no va e pe ri go sa es pi ral in fla ci o ná ria; e, fi nal men te; os da po- 
pu la ção que pre ci sa se des lo car di a ri a men te pa ra aten der os seus
mais di fe ren ci a dos in te res ses. Re gis tre-se, a bem ver da de, que, há
bas tan te tem po, exis te, na par ce la pen san te da so ci e da de bra si- 
lei ra, ques ti o na men tos e de nún ci as no sen ti do de que os mo vi- 
men tos pa re dis tas de mo to ris tas cons ti tu em uma bem ur di da
ma no bra, en tre pa trões e em pre ga dos, com a cri mi no sa par ti ci- 
pa ção do sin di ca to dos tra ba lha do res do se tor, pa ra pres si o nar os
pre fei tos a agir con tra o in te res se do po vo, au men tan do o lu cro
dos ex plo ra do res do sis te ma. ́

É ób vio que, até pro va em con trá rio, o di to an te ri or men te con- 
fi gu ra-se uma pos si bi li da de.

Con si de ran do-se, no en tan to, que o trans por te co le ti vo cons ti- 
tui um ser vi ço es sen ci al, re gi do pe lo sis te ma de con ces são pú bli- 
ca, on de o ce den te, a Pre fei tu ra, sob con di ções pré-es ta be le ci das,
nor ma ti za o fun ci o na men to do sis te ma, bem co mo sua for ma de
re mu ne ra ção, o Pre fei to, de qual quer que se ja a ci da de, quei ra ou
não, se rá sem pre par te in dis pen sá vel pa ra que se en con tre uma
so lu ção que se ja, ao mes mo tem po, me nos trau má ti ca e aten da
mi ni ma men te os in te res ses em dis pu ta.

Ne ces sá rio se faz re gis trar que o di rei to de gre ve, la to sen so,
equi va le ao di rei to que to do ser tem de se de fen der, de re sis tir, de
se man ter vi vo e em con di ções de eter ni zar sua es pé cie.

Em bo ra es se di rei to te nha si do mi ti ga do, des de sem pre, pas sa,
a par tir do sé cu lo XIX, a an ga ri ar al gum re co nhe ci men to. No Bra- 
sil, a par tir da Re vo lu ção de 30, com a as cen são de Ge tú lio Var gas
ao po der, e com o sur gi men to das leis tra ba lhis tas, abre-se es pa ço
a ele, o que se deu na Cons ti tui ção de 1946, pa ra, de for ma exem- 
plar, fi gu rar na Cons ti tui ção de 98, mais pre ci sa men te no Ar ti go
9º. Em des fa vor de Edu ar do Brai de, atu al Pre fei to de São Luís, a
pa ra li sa ção dos tra ba lha do res dos trans por tes co le ti vos du rou 12
lon gos di as. Con si de ran do-se que o país se en con tra, ain da, em
meio a uma ter rí vel pan de mia que obri gou as au to ri da des sa ni tá- 
ri as a de cre ta ção de um pro to co lo de blo queio e con fi na men to de
se to res ex pres si vos das ci da des, po de-se di zer que a gre ve dos
mo to ris tas de cre tou um no vo lock down, atin gin do, pro fun da- 
men te, os ser vi ços e a eco no mia lu do vi cen ses, já cam ba le an tes.

Com “von ta de”, no en tan to, se gun do o no ti ci a do, sem a ne ces- 
sá ria trans pa rên cia, o Pre fei to, pa ra co lo car fim à gre ve, sub si di ou
o ser vi ço que, ao fim e ao ca bo, é um pou co mais do mes mo. Mais
pre o cu pan te que is to, é se sa ber que ja nei ro é a da ta ba se da ca te- 
go ria, com no va ro da da de ne go ci a ções e de no vo, a vol ta do ve lho
pro ble ma.

O pro ble ma não é, en tão, no vo. Ele, na ver da de, per se gue a po- 
pu la ção há qua se meio sé cu lo. E não se rá re sol vi do fo ra da qui lo
que apon ta uma al ter nân cia ao sis te ma de trans por te pú bli co.

Apro xi ma da men te 1.5 mi lhão de pes so as vi vem na Re gião Me- 
tro po li ta na da Gran de Ilha de São Luís Já pas sa da ho ra de o Po der
Pú bli co, após pro fun da aná li se, apon tar uma so lu ção.

Jun tem-se a ele to dos: Go ver no Fe de ral, atra vés da ban ca da
ma ra nhen se no Con gres so, Es ta du al, Mu ni ci pal, as ins ti tui ções
so ci ais e to da a in te li gên cia lu do vi cen se pa ra ofe re cer so lu ção a
um pro ble ma exis ten te há dé ca das, com pre juí zos imen sos à so ci- 
e da de ma ra nhen se

O or de na men to le gal de uma ci da de, aí in clu so o di rei to de cir- 
cu la ção, de ve cons tar do pla no di re tor de la, ser vin do de nor te pa- 
ra le gis la ções or di ná ri as.

Co mo es tá em dis cus são, na Câ ma ra Mu ni ci pal, es se ins tru- 
men to ba li za dor da vi da so ci al, na da mais in te res san te que a edi- 
li da de cha mas se à or dem o pro ble ma e in tro du zis se as pec tos de
uma fu tu ra in ter ven ção pú bli ca, que li ber tas se des se sis te ma to- 
dos os que têm a hon ra de vi ver na Ilha de Upa on-Açu.

São Luís, sexta-feira, 5 de novembro de 2021
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O Conselho de Administração da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, 

convoca os Senhores Acionistas para participarem da Assembleia Geral, a ser realizada no dia 09 de 
novembro de 2021, às 14h30, na sede social da Companhia, situada a Rua Silva Jardim, nº 307, Centro, 

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

1. Prorrogação do Mandato de Membro do Conselho Fiscal, conforme disposto no ofício 
nº061/2020 Sindicato dos Urbanitários do Maranhão STIU-MA;
2. O que mais ocorrer.

São Luís, 21 de outubro de 2021

ESTADO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA

CNPJ Nº 06.274.757/0001-50
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Roberto Santos Matos
Presidente do Conselho

André dos Santos Paula
Presidente da CAEMA

A Polícia Militar do Maranhão, através de seu Pregoeiro Oficial, comunica que, em 22 de novembro de 

2021, às 08h30, realizará no Salão de Reunião do Estado Maior Geral - Cel Salvador, situado no 

complexo do Comando Geral da PMMA, Pregão Presencial nº 13/2021-CSL/PMMA (Proc. Adm. nº 

84.111/2021-PMMA). Objeto: Aquisição de material de consumo (Toners, Fitas e Unidades de Imagem), 

para impressoras das Seções Administrativas e Unidades da Polícia Militar do Maranhão na Região da 

Grande Ilha. O Edital poderá ser retirado, gratuitamente, na Comissão Setorial Permanente de Licitação 

da PMMA, situada na Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n – Calhau, no horário das 07h30 às 13h30, 

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

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

São Luís/MA, 05 de novembro de 2021

Maj QOPM Douglas Sousa Corrêa

Pregoeiro Oficial da PMMA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL

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

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

aquisição de materiais médico-odonto-hospitalares e mobiliários, de interesse da Secretaria de 

Estado da Administração Penitenciária – SEAP, anteriormente marcado para o dia 04/11/2021, fica 

REMARCADA para o dia 08 de novembro de 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, 03 de novembro de 2021

Deimison Neves dos Santos

Secretário Adjunto de Registro de Preços

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E

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

AVISO DE REMARCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2021 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 136264/2021– SARP

Empresa AUTO POSTO CRISTO REI – Eire-
li, torna público que REQUEREU junto à Secre-
taria do Estado do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais – SEMA a Licença Ambiental de Regu-
larização – LAR para as atividades de Posto de 
abastecimento/revenda de combustíveis líquidos 
conforme E-Processo N° 206587/2021 e SIGLA 
Nº 21100036212/2021,  a ser localizado na Rua 
Tiradentes 300 – Centro, no município de Graça 
Aranha / MA – CEP 65785000.

OBJETO: Contratação de Operadora de Plano de Assistência à Saúde, nas modalidades 
Coopera va Médica ou Medicina de Grupo, ou Seguros Privados de Assistência à Saúde, 
des nada à prestação de serviços de assistência médica ambulatorial e hospitalar, métodos 
complementares de diagnós cos e tratamentos, e demais serviços auxiliares, para os 
empregados do SESC/MA, SENAC/MA e FECOMERCIO/MA, a vos e ina vos, bem como aos seus 
respec vos dependentes.
1. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS NO SISTEMA LICITAÇÕES-E DO BANCO DO 
BRASIL:  De 05/11/2021 até às 10h do dia 17/11/2021
2. ABERTURA DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS NO SISTEMA LICITAÇÃO-E: 
A par r das 10h do dia 17/11/2021
3. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS NO SISTEMA LICITAÇÕES-E: 
Às 10h00 do dia 18/11/2021
4. ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS
Até o dia 11/11/2021, através de correspondência em papel mbrado da empresa licitante, 
dirigida à Comissão Integrada de Licitação no endereço indicado no preâmbulo do Edital ou pelo 
telefone (0xx98) 3194 - 6455

São Luís, 04 de novembro de 2021
Cláudio Soares Cordeiro

Presidente da Comissão Integrada de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO FECOMERCIO Nº. 005/2021 | PREGÃO ELETRÔNICO SESC Nº 012 / 

2021 e SENAC Nº 012/2021
ID nº 905663- licitacoes-e.com.br

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE.056/2021 (SRP). O Município de 
Esperantinópolis, Poder Executivo, por intermédio da Secretaria Municipal de Administra-
ção, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicado 
fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, tendo por objeto a 
seleção de empresa visando o REGISTRO DE PREÇOS para a futura e eventual prestação 
de serviços de confecção e fornecimento de materiais gráficos, visando atender às necessi-
dades da Administração Pública, em conformidade com o Termo de Referência disposto no 
Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520, 
de 2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código 
de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 2006 e Lei 147, de 2014 e subsi-
diariamente à Lei nº 8.666, de 1993 e as condições do Edital a realizar-se às 14:00 (catorze) 
horas do dia 23 de novembro de 2021. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição 
dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Rua 03 de agosto, nº 
31, Centro, Esperantinópolis – MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico 
www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimento adicional no mesmo endereço, tele-
fone: (99) 98853-8649 e através do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com. ou na página 
www.esperantinopolis.ma.gov.br. Esperantinópolis - MA, 19 de outubro de 2021. Kellvane 
Ferreira Sousa Secretária Municipal de Administração Portaria: 005/2021

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE.057/2021 (SRP). O Município de 
Esperantinópolis, Poder Executivo, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e Sa-
neamento/Fundo Municipal de Saúde, torna público para conhecimento dos interessados 
que na data, horário e local indicado fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na 
forma ELETRÔNICA, tendo por objeto a seleção de empresa visando o REGISTRO DE 
PREÇOS para futuro e eventual fornecimento de oxigênio medicinal, para atender as ne-
cessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento/Fundo Municipal de Saúde, 
em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será 
processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520, de 2002, Decreto nº 10.024, 
de 20 de setembro de 2019, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, à 
Lei Complementar nº 123, de 2006 e Lei 147, de 2014 e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 
1993 e as condições do Edital a realizar-se às 15:00 (quinze) horas do dia 18 de novembro 
de 2021. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, na Rua 03 de agosto, nº 31, Centro, Esperantinópolis – 
MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.
com.br. Esclarecimento adicional no mesmo endereço, telefone: (99) 98853-8649 e através 
do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com. ou na página www.esperantinopolis.ma.gov.br. 
Esperantinópolis - MA, 19 de outubro de 2021. Joelson Ribeiro Bezerra Secretário Municipal 
de Saúde e Saneamento Portaria: 008/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE.055/2021 (SRP). O Município de 
Esperantinópolis, Poder Executivo, por intermédio da Secretaria Municipal de Administra-
ção, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicado 
fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, tendo por objeto 
a seleção de empresa visando o REGISTRO DE PREÇOS para a futura e eventual aquisi-
ção de gás (GLP) e vasilhame, visando atender às necessidades da Administração Pública, 
em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será 
processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520, de 2002, Decreto nº 10.024, 
de 20 de setembro de 2019, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, à 
Lei Complementar nº 123, de 2006 e Lei 147, de 2014 e subsidiariamente à Lei nº 8.666, 
de 1993 e as condições do Edital a realizar-se às 10:00 (dez) horas do dia 18 de novembro 
de 2021. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, na Rua 03 de agosto, nº 31, Centro, Esperantinópolis – 
MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.
com.br. Esclarecimento adicional no mesmo endereço, telefone: (99) 98853-8649 e através 
do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com. ou na página www.esperantinopolis.ma.gov.br. 
Esperantinópolis - MA, 19 de outubro de 2021. Kellvane Ferreira Sousa Secretária Municipal 
de Administração Portaria: 005/2021

Empresa J M Combustiveis Ltda  / AUTO POSTO TO-

CANTINS, torna público que RECEBEU junto à Secre-

taria do Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais 

– SEMA a Renovação de Licença de Operação – Ren-

LO para as atividades de Posto de abastecimento/re-

venda de combustíveis líquidos conforme E-Processo 

N° 101541/2021 e SIGLA Nº 21060005860/2021,  a ser 

localizado na Avenida Tiradentes 177, - Entroncamen-

to no Município de Porto Franco/MA – CEP 65970000.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021

O MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através da 
Secretaria Municipal de Transporte e Obras, torna público que fará licitação na modalidade 
Tomada de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: contratação de 
empresa de engenharia especializada na execução de serviços de manutenção de pavimenta-
ção, manutenção e ampliação da drenagem de águas pluviais da malha viária do município de 
Lagoa Grande do Maranhão (MA). ABERTURA: 23 de novembro de 2021 às 08:30 horas. 
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontra-se à disposição dos interessados, na sala 
da Comissão Permanente de Licitação, na Av. 1º de Maio, S/N – Centro – Lagoa Grande do 
Maranhão/MA, no horário das 08:00 às 12:00 horas. No endereço eletrônico e por e-mail: cpl@
lagoagrande.ma.gov.br ou na página www.lagoagrandedomaranhao.ma.gov.br. Lagoa Grande 
do Maranhão (MA), 03 de novembro 2021. Kleber Gonçalves. Secretário Municipal de Trans-
porte e Obras.

menor 
8.666/93 e 

disposições 

execu-
. Os 

situada 

anexos po-

ransparência. 

 e nos telefones: (98) 3219 1645, 3219 1766 das 08:00 às 15:00 horas.

ESTADO DO MARANHÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2021-SRP
A Procuradoria-Geral de Justiça comunica que realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PRE-
GÃO, na forma eletrônica, do tipo MENOR PREÇO, regida pelas Leis Federais nº. 10.520/2002 e nº 8.666/1993, 
Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº. 123/2006, Ato Regulamentar nº 01/2020-GPGJ, deste Ór-
gão Ministerial e, de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, objetivando o Registro de Preços para 
aquisição eventual de Material Permanente - Aparelhos de Ares Condicionados, tipo Split, modelos parede, 
cassete e piso teto e Cortinas de Ar, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus 
anexos. A abertura da sessão pública está marcada para o dia 18 de novembro de 2021, às 10h (dez horas), horá-
rio de Brasília-DF. Obtenção do Edital e recebimento das Propostas no endereço eletrônico www.gov.br/compras. 
(UASG: 925129). O edital e seus anexos poderão ser consultados no prédio sede da Procuradoria Geral de Justiça, 
situada à Avenida Prof. Carlos Cunha, nº 3261, Calhau, São Luís, Maranhão. Informações: site: www.mpma.mp.br 
e nos telefones: (98) 3219-1645 e 3219-1766, das 8h às 15h.

São Luís, 4 de novembro de 2021.
SÉRGIO HENRIQUE DE CARVALHO

Pregoeiro Oficial - CPL/PGJ-MA

ESTADO DO MARANHÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021
A Procuradoria-Geral de Justiça do Maranhão, através do Presidente da Comissão de Licitação, con-

forme Portaria n° 5690/2021-GPGJ, comunica que a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 

03/2021, cujo objeto é a contratação de empresa espacializada para execução da obra de constru-
ção da casa de bombas e serviços de adequação do sistema de combate a incêndios da Sede das 
Promotorias de Justiça de Imperatriz/MA, teve como vencedora a empresa EMOE ENGENHA-
RIA LTDA - EPP, CNPJ nº04.071.521/0001-90, com o valor global de R$ 135.826,84 (cento e vinte 
e três mil, oitocentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos), Informações: site: www.
mpma.mp.br, fone: (98) 3219 1645, 3219 1766 das 08:00 às 15:00 horas.

São Luís, 03 de novembro de 2021.

JOSÉ LINDSTRON PACHECO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

 PGJ/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO – REPETIÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 
015/2021. A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA, torna público o Aviso 
de Repetição aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Lei Complemen-
tar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, Lei Complementar nº 
155/2016, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores e demais legislações pertinentes, que fará realizar Licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 015/2021. Objeto: Registro de Preços para 
futura e eventual Contratação de Pessoa(s) Jurídica(s) para Aquisição de 02 veícu-
los automotores, veículos novos 0 (zero) Km, Destinados a Secretaria Municipal de 
Assistência Social de Presidente Dutra - MA, de acordo com o edital e seus anexos. 
DATA DA REALIZAÇÃO: 19/11/2021 às 09:00(nove) horas OBSERVAÇÕES: O 
Edital estará disponível na íntegra, no endereço eletrônico: www.compraspresidente-
dutra.com.br e na Plataforma SACOP-TCE/MA. Esclarecimentos adicionais Centro 
Administrativo Ciro Evangelista, Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente 
Dutra/MA de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze ho-
ras). Presidente Dutra – MA. Em 03 de novembro de 2021. Otávio Renan Meneses 
Delmondes Santana - Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021-CPL/PMPD. 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA-MA, com sede no 
Centro Administrativo Ciro Evangelista, Avenida Adir Leda, s/nº Bairro Tarumã, 
Presidente Dutra - MA,através da Comissão Permanente de Licitação, Portaria nº 
072/2021, que com base na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993. Torna 
público, que fará realizar licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo Menor 
Preço GLOBAL, tendo por objeto a Contratação de empresa jurídica especializada 
visando à execução de pontes pré-moldadas no município de Presidente Dutra - 
MA, conforme Projeto Básico, Edital e seus anexos. A sessão do certame licitatório 
será realizada no dia 23 de novembro de 2021, às 10:00 (dez) horas, na sala de reu-
niões da Prefeitura. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na 
Sala da CPL das 08:00 as 12:00 horas, onde poderão ser consultados gratuitamente 
ou obtido através de mídia eletrônica ou ainda através do e-mail: licitacao@presi-
dentedutra.ma.gov.br, esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Presidente 
Dutra – MA. em 03 de novembro de 2021. Joedson de Sousa Silva - Presidente da 
CPL/PMPD/MA.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA O Sindicato dos(as) Pescadores(as) Profissionais, Artesanais, Aqui-cultores (as), Marisqueiros(as), Criadores(as) de Peixe, Marisco e Trabalhado-res(as) na Pesca do Município de SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA – SINDPESCAS-JR, CNPJ nº 37.333.626/0001-20, por seu Presidente: Sr. FRANCISCO ALVES DA FONSECA, convoca todos os membros da categoria profissional dos tra-balhadores(as) em pesca, criação artesanal de peixe e marisco, tecelões(ãs) artesanais de materiais de pesca, pescadores(as) artesanais, aquicultores(as), marisqueiros(as) e trabalhadores(as) na pesca compreendendo os que exer-cem atividades como assalariados e assalariadas, permanentes ou eventuais, na pesca, aquicultura e maricultura, independentemente da natureza do órgão empregador, bem como pescadores(as), aquicultores(as), marisqueiros(as) criadores(as) de peixe e marisco e trabalhadores(as) na pesca  que exerçam a atividade econômica objeto de classe, individual, em parceria ou regime de economia familiar, assim entendido o trabalho dos membros da mesma fa-mília, executado em condições de mutua dependência e colaboração, com a ajuda eventual de terceiros do município de SÃO JOSÉ DE RIBAMAR  no Es-tado do Maranhão, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 28 de novembro de 2021, na própria Sede da Entidade 

(SINDPESCASJR), com endereço na , Praia de Panaquatira, s/n, Panaquatira , SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA, Cep nº 65.110-000, com início às 08:00 horas, em primeira convocação e em segunda convocação as 8:30 horas, para tratar da seguinte ordem do dia: 1 – Ratificação da Fundação do Sindicato dos(as) Pescadores(as) Profissionais, Artesanais, Aquicultores(as), Marisqueiros(as), Criadores(as) de Peixe, Marisco e Trabalhadores(as) na Pesca do Município de 
SÃO JOSÈ DE RIBAMAR /MA - SINDPESCASJR, CNPJ nº 37.333.626/0001-20  para representação da categoria profissional dos trabalhadores(as) em pesca, criação artesanal de peixe e marisco, tecelões(ãs) artesanais de materiais de pesca, pescadores(as) artesanais, aquicultores(as), marisqueiros(as) e traba-lhadores(as) na pesca compreendendo os que exercem atividades assalariados e assalariadas, permanentes ou eventuais, na pesca, aquicultura e maricultura, independentemente da natureza do órgão empregador, bem como pescado-res(as), aquicultores (as), marisqueiros(as) criadores(as) de peixe e marisco e trabalhadores(as) na pesca  que exerçam a atividade econômica objeto de classe, individual, em parceria ou regime de economia familiar, assim enten-dido o trabalho dos membros da mesma família, executado em condições de mutua dependência e colaboração, com a ajuda eventual de terceiros do mu-nicípio de SÃO JOSÉ DE RIBAMAR no Estado do Maranhão; 2 – Ratificação da Diretoria e Conselho Fiscal; 3 – Alteração do Estatuto.

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA, 28 de OUTUBRO de 2021.
FRANCISCO ALVES DA FONSECA

Presidente SINDPESCASJR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA
AVISO ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021 – 
CELICC/PMSJR. PROC. Nº 1179/2021/SEMUS. A Prefeitura Municipal de São José 
de Ribamar – MA, através do seu Pregoeiro, torna público aos interessados que a 
Sessão que estava prevista para ser realizada às 08h:30min (horário de Brasília) do 
dia 12 de novembro de 2021, cujo objeto é o Registro de Preços para Aquisição de 
Medicamentos preconizados na relação municipal de medicamentos essenciais (RE-
MUNE) e na lista complementar de medicamentos vigentes visando atender as ne-
cessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São José de Ribamar, 
será adiada para o dia 17 de novembro de 2021, às 09:00. A sessão pública acontecerá 
pelo site: http://www.licitanet.com.br. O Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00h às 12:00h e das 
14:00h as 17:00h, telefone (98) 3224-0769 e no site www.saojosederibamar.ma.gov.
br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. O Edital também pode ser 
adquirido no site http://www.licitanet.com.br. Qualquer modificação no Edital será 
divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados 
que adquirirem o Edital na CELICC. Pedidos de esclarecimentos deverão ser proto-
colados através do e-mail: pregaocelicc@sjr.ma.gov.br ou no endereço acima. São 
José de Ribamar (MA), 04 de novembro de 2021. Gotardo Tibére Costa. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA
AVISO ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021 
– CELICC/PMSJR. PROC. Nº 1283/2021/SEMUS. A Prefeitura Municipal de São 
José de Ribamar – MA, através do seu Pregoeiro, torna público aos interessados 
que a Sessão que estava prevista para ser realizada às 13h:30min (horário de Brasí-
lia) do dia 12 de novembro de 2021, cujo objeto é o Registro de Preços para aqui-
sição de mobiliário hospitalar para o Hospital Maternidade do Município de São 
José de Ribamar, será adiada para o dia 17 de novembro de 2021, às 11:00. A sessão 
pública acontecerá pelo site: http://www.licitanet.com.br. O Edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário 
das 08:00h às 12:00h e das 14:00h as 17:00h, telefone (98) 3224-0769 e no site 
www.saojosederibamar.ma.gov.br, onde poderão ser consultados e obtidos gratui-
tamente. O Edital também pode ser adquirido no site http://www.licitanet.com.br. 
Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 
8.666/93 e comunicada aos interessados que adquirirem o Edital na CELICC. Pedi-
dos de esclarecimentos deverão ser protocolados através do e-mail: pregaocelicc@
sjr.ma.gov.br ou no endereço acima. São José de Ribamar (MA), 04 de novembro 
de 2021. Gotardo Tibére Costa. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA
AVISO ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 
– CELICC/PMSJR. PROC. Nº 1284/2021/SEMUS. A Prefeitura Municipal de São 
José de Ribamar – MA, através do seu Pregoeiro, torna público aos interessados 
que a Sessão que estava prevista para ser realizada às 15h:30min (horário de Bra-
sília) do dia 12 de novembro de 2021, cujo objeto é o Registro de Preços para 
aquisição de equipamentos hospitalares para o para o Hospital Maternidade do Mu-
nicípio de São José de Ribamar, será adiada para o dia 17 de novembro de 2021, às 
13:00. A sessão pública acontecerá pelo site: http://www.licitanet.com.br. O Edital 
e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª 
feira, no horário das 08:00h às 12:00h e das 14:00h as 17:00h, telefone (98) 3224-
0769 e no site www.saojosederibamar.ma.gov.br, onde poderão ser consultados e 
obtidos gratuitamente. O Edital também pode ser adquirido no site http://www.
licitanet.com.br. Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do artigo 
21, § 4º da Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados que adquirirem o Edital na 
CELICC. Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados através do e-mail: 
pregaocelicc@sjr.ma.gov.br ou no endereço acima. São José de Ribamar (MA), 04 
de novembro de 2021. Gotardo Tibére Costa. Pregoeiro.

de 
no 

Diário Oficial da União (DOU), o Edital nº 203/2021-PROGEP, que torna pública 
a abertura de inscrições para o processo seletivo simplificado para contratação 

O Edital oferta cinco vagas para diversas áreas e atuação junto aos campi de 
São Luís, Chapadinha e Pinheiro. A remuneração vai de R$ 3.600,48 (titulação 
de Especialista, com regime de 40 h) a R$ 5.831,21 (titulação de Doutor, 
com regime de 40h).
As inscrições devem ser realizadas até o dia 15 de novembro, exclusivamente 

A 
(https://sigrh.ufma.br/sigrh/public/home.jsf), opção Concursos - Concursos Abertos.
O Edital e demais informações estão disponíveis no site da PROGEP 
(https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/progep/).



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

No Maranhão, o menino de dois anos que foi diagnosticado com raiva humana e estava
internado no Hospital Universitário da UFMA, desde o mês passado

Ca so em Cha pa di nha

Sin to mas e tra ta men to

No Bra sil

CASO DE CHAPADINHA

Raiva humana
ainda não tem cura

D
e acor do com o Mi nis té rio
da Saú de, no pe río do de
2010 a 2021, fo ram re gis tra- 
dos 39 ca sos de rai va hu ma- 

na. Des ses, no ve ti ve ram o cão co mo
ani mal trans mis sor e qua tro fe li nos,
uma ta xa de 33%. A en fer mi da de co- 
nhe ci da des de a an ti gui da de, que ain- 
da não tem cu ra e con ti nua fa zen do
ví ti mas, pois sua ta xa de le ta li da de é
pró xi ma de 100%, é uma zo o no se
trans mi ti da pe lo con ta to com a sa li va
de ani mal in fec ta do pe lo ví rus, que
com pro me te o Sis te ma Ner vo so Cen- 
tral (SNC). No Bra sil, o mor ce go é o
prin ci pal res pon sá vel pe la trans mis- 
são da do en ça, que tam bém aco me te
cães, ga tos, ca va los, bois, ma ca cos e o
ho mem.

No Ma ra nhão, o me ni no de dois
anos que foi di ag nos ti ca do com rai va

hu ma na e es ta va in ter na do no Hos pi- 
tal Uni ver si tá rio da UF MA, des de o
mês pas sa do, fa le ceu na úl ti ma quar- 
ta-fei ra. 

O ca so foi con fir ma do, no dia 6 de
ou tu bro, pe lo Ins ti tu to Pas teur, mas
foi co mu ni ca do ao ór gão de saú de no
dia 22 de se tem bro. Es se foi o pri mei- 
ro ca so re gis tra do no Ma ra nhão nos
úl ti mos oi to anos. Os úl ti mos dois ca- 
sos fo ram no ti fi ca dos na ci da de de
Hum ber to de Cam pos e São Jo sé de
Ri ba mar em 2013.

A cri an ça foi mor di da por uma ra- 
po sa no po vo a do San ta Ri ta, zo na ru- 
ral do  mu ni cí pio de Cha pa di nha, se- 
gun do Re la tó rio Pre li mi nar de Tes ta- 
gem, Mo ni to ra men to e In ves ti ga ção

do ca so do Cen tro de In for ma ção Es-
tra té gi co de Vi gi lân cia em Saú de do
Es ta do do Ma ra nhão (CI EVS/MA).

O Go ver no do Es ta do aler ta que
qual quer agres são de ani mal em hu- 
ma nos, do més ti co ou sil ves tre, de ve
ser co mu ni ca da à Se cre ta ria de Es ta- 
do da Saú de, bem co mo qual quer
mor di da de mor ce gos em ani mais
her bí vo ros, se jam co mu ni ca dos à
AGED/MA pa ra re a li za ção do con tro- 
le e pre ven ção da do en ça. A as sis tên- 
cia mé di ca de ve ser pro cu ra da o mais
rá pi do pos sí vel. Quan to ao fe ri men to,
de ve-se la var abun dan te men te com
água e sa bão e apli car pro du to an tis-
sép ti co.

Um caso registrado após 8 anos no Maranhão

As cam pa nhas anu ais de va ci na ção
de cães e ga tos, no Ma ra nhão, as so ci- 
a das às de mais me di das de con tro le,
co mo a pro fi la xia an tir rá bi ca hu ma na
pa ra pes so as ex pos tas ao ris co de con- 
trair rai va, re sul ta ram na er ra di ca ção
da rai va hu ma na por oi to anos no es- 
ta do. 

Mas não há va ci na ção pa ra ani mais
sil ves tres, por is so, o in di ca do é não se
to car em mor ce gos e ou tros ani mais,
prin ci pal men te, quan do es ti ve rem
caí dos no chão ou en con tra dos em si- 
tu a ções não-ha bi tu ais.

Re cen te men te, em alu são ao Dia
Mun di al Con tra a Rai va, a Se cre ta ria
de Es ta do da Saú de (SES), por meio do
De par ta men to de Con tro le de Zo o no- 
ses, re a li zou uma ca pa ci ta ção de pro- 
fis si o nais quan to à co le ta e en vio de
amos tras pa ra di ag nós ti co da rai va

ani mal no Ma ra nhão.
O ví rus da rai va hu ma na é do gê ne- 

ro Lyssavirus, da fa mí lia Rhab do vi ri- 
dae. 

A do en ça é trans mi ti da pe la sa li va
do ani mal in fec ta do. No ca so de
agres são por par te de al gum ani mal,
de ve-se la var o fe ri men to com bas- 
tan te água e sa bão, apli car pro du to
an tis sép ti co e pro cu rar o mais rá pi do
pos sí vel aju da mé di ca.

O es que ma de tra ta men to da rai va
hu ma na de ve ser pres cri to pe lo mé di- 
co, que ava li a rá o ca so in di can do a
apli ca ção de va ci na e/ou so ro. Nos ca- 
sos de agres são por cães e ga tos,
quan do pos sí vel, ob ser var o ani mal
por 10 di as pa ra ver se ele ma ni fes ta
do en ça ou mor re.

Em ge ral, os sin to mas da do en ça
são al te ra ções de com por ta men to –
con fu são men tal, de so ri en ta ção,
agres si vi da de, alu ci na ções; es pas mos
ao sen tir água ou ven to – hi dro fo bia;
mal-es tar ge ral; au men to de tem pe ra-
tu ra; náu se as; dor de gar gan ta; en tre
ou tros.

Ape sar dos re sul ta dos re le van tes
nas úl ti mas dé ca das em bus ca da er-
ra di ca ção da do en ça, o Bra sil ain da
apre sen ta ca sos de rai va hu ma na. Se
em 1980, por exem plo, o país re gis-
trou 155 ca sos, em 2014, não hou ve
ne nhum re gis tro. Os nú me ros, con tu- 
do, au men ta ram nos anos pos te ri o- 
res: dois em 2015 e 2016, seis em 2017,
11 em 2018, um em 2019 e dois em
2020.

DI REI TOS HU MA NOS

DPE apre sen ta o
Padhum ao
ar ce bis po de São Luís

Com o ob je ti vo de pro por par ce ria ins ti tu ci o nal en tre
a Igre ja Ca tó li ca e o Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão nas
ações e pro je tos de de fe sa dos di rei tos hu ma nos e aten- 
di men to à po pu la ção em si tu a ção de vul ne ra bi li da de
so ci al, o pro cu ra dor-ge ral de jus ti ça, Edu ar do Ni co lau,
vi si tou o ar ce bis po de São Luís, Dom Gil ber to Pas ta na.

O en con tro foi re a li za do na se de da Ar qui di o ce se da
ca pi tal, na Pra ça Pe dro II, no Cen tro. Tam bém par ti ci pa- 
ram da vi si ta os pro mo to res de jus ti ça Jo sé Már cio Maia
Al ves (Se cre ta ria pa ra As sun tos Ins ti tu ci o nais), Kar la
Adri a na Fa ri as Vi ei ra (Es co la Su pe ri or do MP MA) e o de- 
fen sor-ge ral do Es ta do, Al ber to Bas tos.

Jo sé Már cio Maia Al ves apre sen tou ao ar ce bis po o
Pro gra ma de Atu a ção em De fe sa de Di rei tos Hu ma nos
(Padhum), cu jo ob je ti vo é pro mo ver uma atu a ção efe ti- 
va em ei xos pri o ri tá ri os e es ti mu lar a in du ção de po lí ti- 
cas pú bli cas. O pro gra ma es tá in se ri do na pro pos ta da
ad mi nis tra ção su pe ri or do MP MA de pro mo ver a efe ti- 
vi da de dos di rei tos hu ma nos.

O pro gra ma tem seis ei xos de atu a ção: Vi o lên cia psi- 
co ló gi ca con tra a mu lher e fe mi ni cí dio; Pes so as em Si tu- 
a ção de Rua; Com ba te ao ra cis mo, LBGT fo bia e in to le- 
rân cia re li gi o sa; Pes so as que vi vem com HIV/Aids; Co- 
mu ni da des Qui lom bo las e In se gu ran ça Ali men tar.

Ele ex pli cou que os dois pri mei ros pla nos se rão os de
de fe sa de pes so as em si tu a ção de rua e com ba te à vi o- 
lên cia do més ti ca, fo ca da no iní cio da ca deia de vi o lên- 
cia, vi o lên cia psi co ló gi ca e pre ven ção ao fe mi ni cí dio.
“Pe di mos a par ce ria da Igre ja Ca tó li ca pa ra so mar es for- 
ços na de fe sa dos pú bli cos mais vul ne ra bi li za dos em
nos so es ta do. O ar ce bis po foi mui to aco lhe dor à pro pos- 
ta de par ce ria no sen ti do de im ple men tar as es tra té gi as
de atu a ção do nos so pro gra ma”, ava li ou Jo sé Már cio
Maia Al ves.

O ar ce bis po foi mui to aco lhe dor à

pro pos ta de par ce ria no sen ti do de

im ple men tar as es tra té gi as de

atu a ção do nos so pro gra ma

Kar la Adri a na Vi ei ra igual men te des ta cou a im por- 
tân cia da par ce ria ins ti tu ci o nal pa ra a re a li za ção do
Con gres so Es ta du al do MP MA, que ocor re rá em de zem- 
bro. “Va mos de ba ter a im por tân cia da boa apli ca ção dos
re cur sos pú bli cos e com ba te à cor rup ção, es pe ci al men- 
te du ran te a pan de mia”.

Na oca sião, Edu ar do Ni co lau con vi dou Dom Gil ber to
Pas ta na pa ra par ti ci par do con gres so e co lo cou o Mi nis- 
té rio Pú bli co do Ma ra nhão à dis po si ção pa ra atu ar em
ações e pro je tos a fa vor dos seg men tos mais po bres e
vul ne rá veis. “Nos sa ins ti tui ção tem a tra di ção de de fe sa
dos mais vul ne rá veis. Va mos con ti nu ar agin do pa ra pro- 
te ger os mais po bres e de fen der os gru pos mais des pro- 
te gi dos. É uma hon ra ter o apoio da Igre ja Ca tó li ca”.

Ao agra de cer a vi si ta, Dom Gil ber to Pas ta na en fa ti zou
a ne ces si da de de unir es for ços em tor no de ques tões de
in te res se co le ti vo. “Nós de ve mos sem pre unir as for ças
do bem. É im por tan te a pre sen ça do Mi nis té rio Pú bli co
e da De fen so ria Pú bli ca pa ra que a gen te pos sa co lo car
em prá ti ca pro je tos que têm co mo ob je ti vo o bem co- 
mum, co mo pro je tos que unam as pes so as, sal vem as
pes so as, li ber tem as pes so as, ven cen do to do o ti po de
mal, cor rup ção, se pa ra ção so ci al. Is so é fun da men tal
pa ra a cons tru ção de uma no va hu ma ni da de e do rei no
de Deus”, con cluiu o ar ce bis po.

São Luís, sexta-feira, 5 de novembro de 2021

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


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

Caso as empresas de transporte público não cumpram com o acordo feito na reunião
com o prefeito Eduardo Braide, outra greve pode acontecer na capital

• Au to viá ria Ma tos Lt da;
• Vi a ção Abreu/Se ta Trans por tes;
• Pla ri e ta / São Be ne di to;
• Ra trans;
• Pe lé / Pa trol;
• Gru po 1001.

A úl ti ma pa ra li sa ção

• Re a jus te sa la ri al de 5%
• Per cen tu al de 6% no tí que te ali -
men ta ção, que cor res pon de a R$
620,00 (seis cen tos e vin te re ais).
• Não ha ve rá des con tos nos do ze di as
de pa ra li sa ção nos sa lá ri os dos tra ba -
lha do res ro do viá ri os.
• As em pre sas que es tão com me ses
de sa lá ri os atra sa dos, te rão o pra zo
de pa ga men to até quar ta-fei ra (3).
• A ca te go ria apre ci ou a con tra pro -
pos ta re ce bi da e de ci diu pe lo fim do
mo vi men to gre vis ta.

DE NOVO?

Rodoviários podem
parar mais uma vez

A
pós 12 di as de gre ve ge ral dos
Ro do viá ri os, a ca te go ria ame- 
a ça fa zer uma no va pa ra li sa- 
ção a par tir da pró xi ma se ma- 

na, ca so não se ja cum pri do o acor do
fei to na úl ti ma se gun da-fei ra (1º), em
reu nião en tre Ro do viá rio, Em pre sá ri- 
os e o exe cu ti vo mu ni ci pal.

O pre si den te do Sin di ca to dos Ro- 
do viá ri os de São Luís, Mar ce lo Bri to,
emi tiu um ofí cio, na tar de de on tem,
quin ta-fei ra (4), co mu ni can do ao Sin- 
di ca to das Em pre sas de Trans por te
(SET), que em um pra zo de 72 ho ras,
se não for re gu la ri za do o acor do ce le- 
bra do no úl ti mo dia 1º de no vem bro,
os mo to ris tas e co bra do res de seis
em pre sas de ôni bus vão en trar em
gre ve por tem po in de ter mi na do a
par tir da pró xi ma se ma na. 

“Exis tem ca sos de em pre sas que
nun ca pa ga ram as fé ri as, 13º e nem
in cluí ram os fun ci o ná ri os no pla no de
saú de da em pre sa”, re ve lou Mar ce lo
Bri to.

Exis tem ca sos de

em pre sas que nun ca

pa ga ram as fé ri as, 13º e

nem in cluí ram os

fun ci o ná ri os no pla no

de saú de da em pre sa

Ve ja a no ta do Ro do viá ri os
O Sin di ca to dos Ro do viá ri os do Ma- 

ra nhão in for ma, que de vi do o des- 
cum pri men to das cláu su las econô mi- 

cas da Con ven ção Co le ti va de Tra ba- 
lho e tam bém, do acor do fir ma do en- 
tre a en ti da de e o sin di ca to pa tro nal,
SET, na pre fei tu ra de São Luís, após 12
di as gre ve ge ral na ca pi tal, seis em pre- 
sas de ôni bus, po de rão ter as ati vi da- 
des pa ra li sa das a par tir das pri mei ras
ho ras da pró xi ma quar ta-fei ra (10),
são elas:

Ofí ci os já fo ram en ca mi nha dos pa- 
ra as de ter mi na das em pre sas, pa ra o
SET e tam bém, pa ra os ór gãos com pe- 
ten tes, co mo Agên cia Es ta du al de Mo- 
bi li da de Ur ba na (MOB) e Se cre ta ria
Mu ni ci pal de Trân si to e Trans por tes.

O Sin di ca to dos Ro do viá ri os do Ma- 
ra nhão res sal ta, que se gue aten to a to- 
da es ta si tu a ção e ca so, até quar ta-fei- 
ra (10), as em pre sas cum pri rem com o
com pro mis so fei to, pe ran te o Pre fei to
de São Luís, Edu ar do Brai de, pa gan do
os sa lá ri os dos tra ba lha do res, a pa ra li- 
sa ção se rá sus pen sa, ca so is so não
acon te ça, não res ta rá ou tra al ter na ti- 
va que não se ja, sus pen der as ati vi da- 
des nas seis em pre sas ci ta das.

As com Sind. Ro do viá ri os – MA

A úl ti ma pa ra li sa ção dos ro do viá rio
du rou 12 di as, en tre de ci sões ju di ci ais
des cum pri das e pro pos tas re jei ta das,
a gre ve dos Ro do viá ri os ter mi nou
com uma reu nião en tre a Pre fei tu ra
de São Luís, Sin di ca to das Em pre sas
de Trans por tes (SET) e Sin di ca to dos
Ro do viá ri os, que acon te ceu na se de
do exe cu ti vo lu do vi cen se.

Ao fim da reu nião e pro pos ta acei- 

ta, o pre fei to de São Luís, Edu ar do
Brai de (Po de mos), anun ci ou, atra vés
das re des so ci ais, o fim da gre ve dos
Ro do viá ri os na ca pi tal ma ra nhen se.

Os ôni bus vol ta ram a cir cu lar na
ca pi tal ma ra nhen se ain da on tem,
sem au men to de pas sa gem.

Em no ta, o Sin di ca to dos Ro do viá- 
ri os do Ma ra nhão in for mou que o
pre si den te do Sin di ca to dos Ro do viá- 
ri os, Mar ce lo Bri to, jun ta men te com a
ad vo ga da da en ti da de, Va lu zia San tos,
trou xe ram uma con tra pro pos ta da
Pre fei tu ra pa ra a ca te go ria apre ci ar.

Leia a no ta na ín te gra:
O Sin di ca to dos Ro do viá ri os do Ma- 

ra nhão in for ma, que a reu nião que
acon te ceu na ma nhã des ta se gun da-
fei ra (1), na Pre fei tu ra de São Luís,
hou ve um con sen so en tre as par tes en- 
vol vi das. 

O Pre si den te do Sin di ca to dos Ro do- 
viá ri os, Mar ce lo Bri to, jun ta men te
com a ad vo ga da da en ti da de, Va lu zia
San tos, trou xe ram uma con tra pro pos- 
ta da Pre fei tu ra pa ra a ca te go ria apre- 
ci ar:

O Pre fei to Edu ar do Brai de, se com- 
pro me teu em acom pa nhar de per to to- 
do acor do fei to en tre Sin di ca to dos Ro-
do viá ri os e em pre sá ri os.

As com Sind. Ro do viá ri os – MA

COMBATE À CORRUPÇÃO

Gaeco faz ação contra servidores da Fazenda

MANDADOS JUDICIAIS FORAM CUMPRIDOS PELA EQUIPE DA GAECO NA CAPITAL MARANHENSE E NA CIDADE DE IMPERATRIZ.

O Gru po de Atu a ção Es pe ci al no
Com ba te às Or ga ni za ções Cri mi no sas
(Ga e co) do Mi nis té rio Pú bli co do Ma- 
ra nhão re a li za, em con jun to com a 3ª
Pro mo to ria Re gi o nal de De fe sa das
Or dens Tri bu tá ria e Econô mi ca, na
ma nhã de on tem, quin ta-fei ra (4), a
Ope ra ção Hes pé ri des. A ope ra ção
ocor reu em São Luís e Im pe ra triz,
com o apoio da Su pe rin ten dên cia Es- 
ta du al de Pre ven ção e Com ba te à Cor- 
rup ção (Sec cor). Foi cum pri da de ci- 
são ju di ci al da Cen tral de Inqué ri tos e
Cus tó dia da Co mar ca de Im pe ra triz,
que ex pe diu or dem de bus ca e apre- 
en são nas re si dên ci as de ser vi do res
da Fa zen da Es ta du al, en vol vi dos com
a prá ti ca dos cri mes de so ne ga ção fis- 
cal, fal si da de ide o ló gi ca, pe cu la to,
cor rup ção pas si va, con cus são e la va- 
gem de di nhei ro. A Jus ti ça tam bém
au to ri zou o se ques tro e a in dis po ni bi- 
li da de dos bens, as sim co mo o afas ta- 
men to dos ser vi do res pe lo pra zo de 90

di as ou até o fim das in ves ti ga ções.
Em Im pe ra triz, fo ram apre en di dos

com pu ta do res, ce lu la res, pen dri ves e
HD ex ter no, além de di ver sos do cu- 
men tos. Tam bém foi fei ta a apre en são
de dois veí cu los e uma es pin gar da
com mu ni ção, além de du as pri sões
em fla gran te por pos se ile gal de ar ma
de fo go. Em São Luís fo ram apre en di- 
dos no te bo oks e um veí cu lo. De acor- 
do com o Ga e co, os ser vi do res in ves ti- 
ga dos es ta vam em ca sa no mo men to
da ope ra ção.

In ves ti ga ções
As in ves ti ga ções re a li za das pe lo

MP MA co me ça ram após de nún ci as
apon ta rem cons tan tes e su ces si vas
di ver gên ci as en tre ava li a ções imo bi- 
liá ri as re a li za das pe los car tó ri os e pe- 
la Fa zen da Es ta du al, re la ti vas ao cál- 
cu lo do Im pos to so bre Trans mis são
Cau sa Mor tis e Do a ção de Quais quer
Bens ou Di rei tos (ITCMD). De acor do
com as de nún ci as, as ava li a ções es ta- 

vam mui to abai xo do va lor de mer ca- 
do, o que cau sa ria enor me pre juí zo à
ar re ca da ção tri bu tá ria do Es ta do do
Ma ra nhão. Du ran te a apu ra ção dos
fa tos, tam bém foi cons ta ta do que as
su ba va li a ções eram re sul ta do de ne- 
go ci a ções re a li za das pe los ser vi do res
nas ci da des de Im pe ra triz e São Luís.
Após so li ci ta rem van ta gem in de vi da
aos con tri buin tes e uti li za rem o di- 
nhei ro em be ne fí cio pró prio ou de
ter cei ros, eles re du zi am o va lor da
ava li a ção dos imó veis e, as sim, o im-
pos to pa go era mui to me nor do que o
re al men te de vi do, con fi gu ran do frau- 
de ao Fis co Es ta du al.

No me da ope ra ção
A Ope ra ção Hes pé ri des re ce beu es- 

se no me em alu são à mi to lo gia gre ga,
se re fe rin do às cri a tu ras que de ve ri am
cui dar do po mar de ma çãs de ou ro da
Deu sa He ra, mas que pas sa ram a con- 
su mir in de vi da men te os fru tos sob
sua res pon sa bi li da de.

CENTRAL DO MARANHÃO

Polícia investiga morte
de jovem por engano

THALYS DOMINGOS, DE 21 ANOS, FOI EXECUTADO POR ENGANO

Um jo vem, iden ti fi ca do co mo Thalys Do min gos Pa- 
vão Cos ta, de 21 anos, foi as sas si na do a ti ros por en ga no
no mu ni cí pio de Cen tral do Ma ra nhão. Se gun do mo ra- 
do res da ci da de, o jo vem te ria si do con fun di do com ou- 
tro ra paz.

Cen tral do Ma ra nhão pos sui me nos de 10 mil ha bi- 
tan tes. Nas re des so ci ais, mo ra do res do mu ni cí pio pe- 
dem jus ti ça pe la mor te de Thalys Do min gos e re cla mam
da fal ta de se gu ran ça na ci da de, que, se gun do eles, há
cer ca de um mês o mu ni cí pio não tem ron das da Po lí cia
Mi li tar, o que tem re fle ti do no au men to da cri mi na li da- 
de.

A mor te de Thalys Do min gos es tá sen do in ves ti ga da
pe la de le ga cia do mu ni cí pio de Mi rin zal. O de le ga do
Eder Ja co bos ki Vi e gas, que es tá à fren te do ca so, já des- 
car tou o en vol vi men to de Thalys Do min gos com or ga- 
ni za ções cri mi no sas e dis se que já iden ti fi cou os sus pei- 
tos do as sas si na to.

BEQUIMÃO

Sete pessoas são presas
em quitinete por tráfico

A POLÍCIA ENCONTROU DROGAS, DINHEIRO E CELULARES

Se te pes so as fo ram pre sas em fla gran te sus pei tas pe- 
los cri mes de trá fi co e as so ci a ção pa ra o trá fi co de dro- 
gas em um con jun to de qui ti ne tes no bair ro do Be qui- 
mão, em São Luís.

Se gun do a po lí cia, a Su pe rin ten dên cia Es ta du al de
Re pres são ao Nar co trá fi co (Se narc) re ce beu de nún ci as
dan do con ta de que em um con jun to de qui ti ne tes es ta- 
ria acon te cen do in ten so trá fi co de en tor pe cen tes.

Ain da de acor do com a po lí cia, no lo cal, os in ves ti ga- 
do res re a li za ram cam pa na e cons ta ta ram a ve ra ci da de
do con teú do da de nún cia, ob ser van do que vá ri os mo ra- 
do res es ta vam pra ti can do a ven da de en tor pe cen tes.

Di an te dos fa tos os po li ci ais re a li za ram uma in cur são
no con jun to de qui ti ne tes, on de apre en de ram gran de
quan ti da de de dro gas dos ti pos crack, co caí na e ma co- 
nha, além de mu ni ções pa ra ar ma de fo go, ba lan ças de
pre ci são, di nhei ro tro ca do, e apa re lhos ce lu la res.

To dos os pre sos fo ram apre sen ta dos na se de da Se- 
narc em São Luís pa ra se rem au tu a dos, em se gui da en- 
ca mi nha dos ao Com ple xo Pe ni ten ciá rio, on de fi ca rão à
dis po si ção da Jus ti ça.

São Luís, sexta-feira, 5 de novembro de 2021
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A última vez que o estádio Frei Epifânio recebeu uma partida foi no dia 28 de agosto, na
partida entre Imperatriz e 4 de Julho, pelo Série D, quando caiu a cobertura do estádio

IMPERATRIZ

Frei Epifânio está apto
para receber jogos
ARTHUR EVERTON
Especial para O Imparcial

O
ti me do Im pe ra triz in for- 
mou por meio da sua re de 
so ci al que re ce beu um re la- 
tó rio da Se cre ta ria do Es ta- 

do de In fra es tru tu ra (Sin fra), re fe ren- 
te as con di ções do es tá dio.

O clu be im pe ra tri zen se en tre gou 
um ofi cio ao Cor po de Bom bei ros, so- 
li ci tan do uma no va fis ca li za ção pa ra 
cor re ção do lau do da in ter di ção do 
Es tá dio Frei Epi fâ nio após de sa ba- 
men to de par te da co ber tu ra.

O pe di do tem co mo ba se um re la- 
tó rio pre li mi nar de uma em pre sa es- 
pe ci a li za da no ra mo, con tra ta da pe la 
Sin fra, que per mi te a li be ra ção de pú- 
bli co no es tá dio com res tri ções.

A em pre sa que cui da da res tru tu ra- 
ção diz em no ta que o es tá dio es tá ap- 
to pa ra re ce ber pú bli co, des de que a 
dis tri bui ção das pes so as se ja fei ta 
aten den do os re qui si tos de se gu ran ça 
e lon ge do lo cal on de ocor reu o in ci- 
den te.

En tre tan to, o re la tó rio tam bém ci ta 
que se o clu be en ten der que o lo cal é 
fun da men tal pa ra dos even tos, que li- 
be re 50% da ca pa ci da de do es tá dio 
(5.050 pes so as).

A úl ti ma vez que o es tá dio Frei Epi- 
fâ nio re ce beu uma par ti da foi no dia 
28 de agos to, na par ti da en tre Im pe ra- 
triz e 4 de Ju lho, pe lo Sé rie D do Cam- 
pe o na to Bra si lei ro, mes mo dia em 
que a ci da de de Im pe ra triz foi atin gi- 
da por um for te tem po ral.

O jo go foi pa ra li sa do aos 30 mi nu- 
tos do se gun do tem po, nin guém fi cou 
fe ri do por cau sa do de sa ba men to da

O es tá dio Frei Epi fâ nio

A COBERTURA DO ESTÁDIO FREI EPFÂNIO DESABOU EM AGOSTO DESTE ANO

co ber tu ra.
O pró xi mo de sa fio do Im pe ra triz é 

pe la Co pa FMF, que es treia con tra o 
Ba ca bal, que tam bém en fren ta pro- 
ble mas es tru tu rais em seu es tá dio, o 
Cor reão.

O clu be aguar da a res pos ta da uti li- 
za ção ou não do es tá dio até an tes do 
dia 26 de no vem bro, quan do a com- 
pe ti ção da rá iní cio.

O es tá dio foi inau gu ra do em 30 de 
ja nei ro de 1966, pos sui ca pa ci da de 
pa ra 10.100 pes so as e per ten ce a Pre- 
fei tu ra da ci da de. É con si de ra do um 
dos me lho res e mais mo der nos do ei- 
xo Nor te-Nor des te. Além de re ce ber 
os jo gos do Im pe ra triz, o prin ci pal 
clu be da re gião, é pal co pa ra di ver sas 
ma ni fes ta ções cul tu rais da ci da de.

FLAMENGO

R.C volta a treinar e
Kenedy faz tratamento

RODRIGO CAIO, SENTIU DORES NO JOELHO E FEZ TRATAMENTO

Ro dri go Caio deu um pas so im por tan te pa ra re tor nar
ao ti me do Fla men go no du e lo com o Atlé ti co-GO, nes ta
sex ta-fei ra. Na úl ti ma quar ta-fei ra, o za guei ro vol tou a
trei nar no cam po com os com pa nhei ros, após dois di as
de tra ta men to por do res no jo e lho di rei to.

Além de le, o za guei ro Da vid Luiz tam bém par ti ci pou
nor mal men te da ati vi da de e tem boa chan ce de vol tar a
ser re la ci o na do pa ra o du e lo de sex ta. Ele es tá fo ra des de
29 de se tem bro, quan do so freu uma le são na co xa, mas
já tra ba lha com os com pa nhei ros des de a úl ti ma se ma- 
na.

Con fi ra a si tu a ção de ou tros jo ga do res le si o na dos:
Di e go: o meia avan çou uma eta pa em sua re cu pe ra- 

ção. Ele ini ci ou nes ta quar ta-fei ra a tran si ção com a pre- 
pa ra ção fí si ca, após le são na co xa di rei ta.

Ar ras ca e ta: con ti nua en tre gue aos fi si o te ra peu tas. O
uru guaio re a li za tra ba lhos em cam po, mas ain da não
avan çou pa ra o tra ba lho de re con di ci o na men to fí si co.

Kenedy e Fi li pe Luis: re a li za ram tra ta men to in ter no,
sem ir a cam po. O ata can te sen tiu do res no tor no ze lo
an tes da par ti da con tra o Ath le ti co-PR e fez tra ta men to
no Ni nho. O la te ral ain da se re cu pe ra de uma le são na
pan tur ri lha es quer da.

Pe dro: ain da em fa se ini ci al de re cu pe ra ção de uma
ar tros co pia no jo e lho. Se gue em tra ta men to in ter no.

O Fla men go vol ta a cam po ho je, sex ta-fei ra, às 21h30
(de Bra sí lia), no Ma ra ca nã. A equi pe en fren ta o Atlé ti co-
GO em jo go adi a do da 19ª ro da da do Cam pe o na to Bra si- 
lei ro.

NE RES PIN TO

Elei ções

PAPÃO DO NORTE

Moto se prepara para amistoso

Aguar dan do ape nas a re a li za ção do úl ti- 
mo jo go da tem po ra da, ini ci al men te mar- 
ca do pa ra o dia 16 des te mês, con tra o CRB,
pe la Pré-Co pa do Nor des te, em Ma ceió-AL,
o Mo to vai dis pu tar um amis to so na tar de
do dia 10 (quar ta-fei ra) na ci da de de Ma- 
tões do Nor te. Na opor tu ni da de, o téc ni co
Mar ci nho Guer rei ro de ve rá co lo car em
cam po a equi pe prin ci pal, pe lo me nos no
pri mei ro tem po.

O trei na dor mo ten se quer man ter o en- 
tro sa men to do ti me ti tu lar que vai en fren- 
tar o ad ver sá rio ala go a no. A for ma ção ini- 
ci al po de rá so frer al gu mas al te ra ções na
de fe sa e no meio de cam po. 

Com a re cu pe ra ção do za guei ro An der- 
son Ce a ren se, sur ge uma al ter na ti va pa ra o
se tor, após a saí da de Wé der Li ma, que sen- 
tiu uma le são mus cu lar du ran te a par ti da
do úl ti mo sá ba do (30/10), no Es tá dio Nho- 
zi nho San tos.

O meio de cam po tam bém de ve rá so frer
mu dan ças, com a pro vá vel vol ta de Lu cas
Hulk,  de pois de cum prir a sus pen são au to- 
má ti ca, no lu gar de Jef Sil va. A va ga de se- 
gun do vo lan te tem tu do pa ra ser de Wan- 
der. Se a mu dan ça for con fir ma da, Co dó
vai pa ra o ban co de re ser vas ou per ma ne ce
no ti me por op ção tá ti ca e uma pos sí vel
saí da de Clei ti nho.

Co mo o Mo to ven ceu a pri mei ra par ti da
e pre ci sa re for çar a mar ca ção, as al ter na ti- 
vas es tão sen do es tu da das pe lo téc ni co a
par tir des te jo go no in te ri or. No ata que,
não de ve rão ocor rer al te ra ções, ape sar da
boa par ti ci pa ção do jo vem Gus ta vo, au tor
do se gun do gol que deu a vi tó ria ao Ru bro-
Ne gro, di an te do CRB. Wal la ce Li ma per- 
ma ne ce na con di ção de ti tu lar, ao la do de
Már cio Di o go e Hen ri que. 

Os trei na men tos de cam po fo ram rei ni- 
ci a dos on tem, após a fol ga pro pi ci a da pe lo
fe ri a do pro lon ga do do úl ti mo fim de se ma- 
na.

O pre si den te Luís Car los Al mei da se gue
man ten do con ta tos com os con se lhei ros
mais atu an tes, em bus ca de aju da fi nan cei- 
ra, vi san do com ple tar a quan tia que ne ces- 

si ta pa ra atu a li zar os sa lá ri os de atle tas e
fun ci o ná ri os. Tu do por que os cál cu los de- 
ram er ra do de vi do á gre ve dos tra ba lha do- 
res ro do viá ri os que re du ziu a pre sen ça da
tor ci da no jo go com o CRB, no Mu ni ci pal.
Na que la oca sião, eram aguar da dos cer ca
de três mil pa gan tes, no mí ni mo, e uma ar- 
re ca da ção de  R$ 70 a R$ 90 mil. No en tan to,
o ar re ca da do foi pou co mais de R$ 16 mil,
su fi ci en tes ape nas pa ra o pa ga men to das
des pe sas com o even to.

Mes mo ten do dois pré-can di da tos pa ra
o car go de pre si den te do Con se lho Di re tor
na elei ção do pró xi mo dia 10, até on tem,
no iní cio da tar de, ne nhu ma cha pa es ta va
ins cri ta. 

Os pre ten den tes a as su mir o co man do
mai or do clu be são o de pu ta do Yglésio e o
ve re a dor Ri bei ro Ne to. Am bos têm in ten si- 
fi ca do a pro cu ra por con se lhei ros pa ra for- 
ma ção de seu gru po. No en tan to, não es tá
afas ta da a pos si bi li da de de um acor do pe la
com po si ção de ape nas uma cha pa. 

As pró xi mas 24 ho ras vão ser de ci si vas,
pois, de acor do com o edi tal, o en cer ra- 
men to das ins cri ções ocor re rá no dia 6.

• Pri mei ra fa se: R$ 990 mil
• Se gun da fa se: R$ 1,07 mi lhão
• Ter cei ra fa se: R$ 1,7 mi lhão
• Oi ta vas de fi nal: R$ 2,7 mi lhões
• Quar tas de fi nal: R$ 3,45 mi lhões
• Se mi fi nais: R$ 7,3 mi lhões
• Vi ce-cam peão: R$ 23 mi lhões
• Cam peão: R$ 56 mi lhões

COPA DO BRASIL

Arena da Baixada será palco da decisão

A CBF (Con fe de ra ção Bra si lei ra de Fu- 
te bol) de fi niu os man dos da fi nal da Co pa
do Bra sil en tre Ath le ti co e Atlé ti co-MG na
tar de des ta quin ta-fei ra. O sor teio, re a li- 
za do na se de da en ti da de, de ter mi nou
que a fi na lís si ma vai acon te cer na ca sa do
Fu ra cão, na Are na da Bai xa da, em Cu ri ti- 
ba. A par ti da de ida se rá no Mi nei rão, em
Be lo Ho ri zon te.

As du as fi nais da Co pa do Bra sil acon te- 
cem nos di as 12 e 15 de de zem bro e en cer- 
ram o ca len dá rio do fu te bol na ci o nal em
2021.

O Ath le ti co che gou à fi nal se mi fi nal
após eli mi nar Avaí, Atlé ti co-GO, San tos e
Fla men go. O Fu ra cão é o úni co in vic to da
atu al edi ção da Co pa do Bra sil. São cin co
vi tó ri as e três em pa tes na com pe ti ção e
um apro vei ta men to de 75%.

O Atlé ti co-MG per deu uma par ti da até
aqui, con tra o Bahia, por 2 a 1, nas oi ta vas.

Em com pen sa ção, o lí der do Bra si lei ro ga- 
nhou os ou tros se te jo gos que fez na Co pa
do Bra sil 2021 e re gis tra um apro vei ta- 
men to de 87,5%.

Por che ga rem à fi nal, Ath le ti co e Atlé ti- 
co-MG já ga ran ti ram mais R$ 23 mi lhões
em pre mi a ções. Quem con quis tar a Co pa
do Bra sil vai abo ca nhar R$ 56 mi lhões.

Ath le ti co e Atlé ti co-MG po dem re ce- 
ber, ao to do, R$ 71,1 mi lhões em ca so de
tí tu lo

Pre mi a ção com ple ta da Co pa do Bra- 
sil

São Luís, sexta-feira, 5 de novembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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As apresentações serão realizadas nos dias 25 e 26 de novembro, nos espaços do Centro
Cultural Vale Maranhão e no Teatro Arthur Azevedo 

FESTIVAL INTERNACIONAL

Dança em Trânsito chega
a São Luís pela 1ª vez

O
 fes ti val in ter na ci o nal de 
dan ça con tem po râ- 
nea Dan ça em Trân si to re- 
tor na às ru as e pal cos do 

país, ao mes mo tem po em que in cor- 
po ra a pro gra ma ção vir tu al, em um 
iné di to for ma to hí bri do. De nor te 
a sul do Bra sil, 25 ci da des de dez es ta- 
dos es tão en vol vi das com re si dên ci as, 
pro je tos for ma ti vos, men to ri as e in- 
ter câm bi os – ini ci a dos vir tu al men te 
em mar ço – e, pre sen ci al men te, de 6 
de no vem bro a 19 de de zem bro, com 
es pe tá cu los de 27 com pa nhi as 
do Bra sil, Ale ma nha, Ca na dá, Es pa- 
nha, Fran ça, Is ra el, Mé xi co, Rei no 
Uni do, Suí ça e Uru guai, trans mis sões 
de ví de os, além de re si dên ci as de cri a- 
ção e ofi ci nas gra tui tas. O 19º Dan ça 
em Trân si to é apre sen ta do pe lo Mi- 
nis té rio do Tu ris mo e apre sen ta do e 
pa tro ci na do pe lo Ban co do Bra sil, Ins- 
ti tu to Va le, En gie e Volkswa gen.

Em São Luís, o fes ti val se rá re a li za- 
do pe la pri mei ra vez. As apre sen ta- 
ções se rão re a li za das nos di as 25 e 26 
de no vem bro, nos es pa ços do Cen tro 
Cul tu ral Va le Ma ra nhão (Av. Hen ri que 
Le al, 149, Cen tro) e no Te a tro Arthur 
Aze ve do (Rua do Sol, s/n, Cen tro). 
Den tre as atra ções, a Fo cus Cia de 
Dan ça, de Alex Ne o ral, apre sen ta o 
duo Grand Pas, um re cor te do no vo 
tra ba lho, VIN TE; o Gru po Tá pi as (RJ) 
dan ça Ca sa de Abe lha, so lo da co reó- 
gra fa e bai la ri na Flá via Tá pi as que 
abor da o uni ver so fe mi ni no, a es pe ra 
e a for ça da de li ca de za, ten do co mo 
con vi da da a can to ra lí ri ca ma ra nhen- 
se Ju li a na Cu trim.

A com pa nhia es pa nho la Iron Skulls 
Co (Bar ce lo na) mos tra Si nes te sia, on- 
de a dan ça con tem po râ nea en con tra 
a acro ba cia e o hip hop. Do Mé xi co, 
a Physical Mo men tum traz ao

Ofi ci nas em São Luís

EM SÃO LUÍS O FESTIVAL TERÁ A PARTICIPAÇÃO DE RUAN FRANCISCO E THAYLIANA LEITE

país Posts krip tum, que fa la das ex pe- 
ri ên ci as de des pe di da, e o uru- 
guaio Ch ris ti an Moyano apre sen- 
ta Pau za, em que faz uma re fle xão so- 
bre as ques tões da qua ren te na.

A pro gra ma ção traz ain da a apre- 
sen ta ção do Ro ta Bra sis, ati vi da de de 
in ter câm bio com ar tis tas con vi da dos 
com di re ção da co reó gra fa Flá via Tá- 
pi as. Em São Luís o fes ti val te rá a par- 
ti ci pa ção de Ru an Fran cis co e 
Thayliana Lei te.

A pro gra ma ção com ple ta es tá dis- 
po ní vel no si te www.dan ca em tran si- 
to.com.br. Acom pa nhe tam bém a 
pro gra ma ção, cu ri o si da des e ou tros 
con teú dos na pá gi na @dan ca em tran- 
si to, no Ins ta gram.

As ofi ci nas do Dan ça em Trân si to 
são en con tros pon tu ais ofe re ci dos 
gra tui ta men te e mi nis tra dos por ar- 
tis tas na ci o nais e in ter na ci o nais par- 
ti ci pan tes do fes ti val.

Em São Luís se rão re a li za das du as 

ofi ci nas. A ofi ci na Dan ça Con tem po- 
râ nea/Mé to do Tá pi as, com a co reó- 
gra fa Flá via Tá pi as, no dia 24 de no- 
vem bro, das 11h às 13h, no Te a- 
tro Arthur Aze ve do. Além do tra ba lho 
cor po ral, o Mé to do Tá pi as tam bém 
trans for ma o alu no, es ti mu lan do seu 
pró prio po ten ci al cri a ti vo, com con- 
teú do, prá ti ca, pes qui sa e for ma ção 
de idei as.

A se gun da ofi ci na, Do So lo pa ra o 
Flu xo, se rá mi nis tra da pe lo dan ça ri no 
e co reó gra fo da Es pa nha, Ki ko Ló pez, 
no dia 26 de no vem bro, de 10h às 12h, 
no Au di tó rio do Cen tro Cul tu ral Va le 
Ma ra nhão. A ideia da ofi ci na é ini ci ar 
a ses são com um tra ba lho bas tan te 
in ter no, on de o uso do tem po é im- 
por tan te pa ra ge rir a evo lu ção de um 
de ter mi na do pa drão. A par tir da 
cons ci ên cia, pro põe ou vir o cor po pa- 
ra fa ci li tar a flui dez das es tru tu ras.

As ins cri ções já po dem ser re a li za- 
das por meio do si- 
te https://www.dan ca em tran si- 
to.com.br.

GRAFITI

São Luís ganhará mais quatro “Murais da Memória”
ISABELLA GOULART

Du ran te o mês de no vem bro, a ci- 
da de de São Luís, vai ga nhar mais 
qua tro “Mu rais da Me mó ria” que vão 
ser gra fi ta dos pe las mãos do ar tis ta 
plás ti co Gil Le ros. O pro je to “Amo, Po- 
e ta e Can ta dor” te ve a pro pos ta apro- 
va da no Edi tal da Lei Al dir Blanc, que 
vai pos si bi li tar a re a li za ção dos no vos 
mu rais ain da nes te ano de 2021.

Na no va eta pa do 

pro je to, se rão 

ho me na ge a dos os 

“amos, po e tas e

TAMBÉM SERÁ PRODUZIDO UM LIVRO (DOCUMENTAL) CONTANDO HISTÓRIA DO PROJETO

can ta do res”, do Bum ba 

meu Boi de San ta Fé, 

Ma ra ca nã, Ni na 

Ro dri gues, e Boi da 

Ma dre Deus.

Es ta pro pos ta tam bém vai pos si bi- 
li tar a pro du ção de um li vro (do cu- 
men tal) con tan do a his tó ria do pro je- 
to, en tre la ça das com as his tó ri as dos 
mes tres de Bum ba meu Boi que es tão 
sen do ho me na ge a dos nos mu rais.

Nes ta quin ta-fei ra (04), o ar tis ta Gil 

Le ros co me çou o “Mu ral da Me mó- 
ria”, on de vai ho me na ge ar o mes tre 
Antô nio Ri bei ro, co nhe ci do meio ar- 
tís ti co co mo ‘To ni co”, pre si den te do 
Bum ba meu Boi de San ta Fé, que há 
apro xi ma da men te 50 anos tem uma 
vi da de di ca da à cul tu ra ma ra nhen se. 
O mu ral vai ser cons truí do na se de da 
brin ca dei ra, no bair ro Fé em Deus, lo- 
ca li za do pró xi mo ao Cen tro de São 
Luís.

O li vro se rá lan ça do lo go após a 
con fec ção dos mu rais, por pla ta for ma 
on li ne, atra vés de uma ro da de con- 
ver sa. A pro pos ta é re pro du zir ain da 
500 exem pla res pa ra se rem en tre- 
gues/ do a dos em es co la, pon tos de 
cul tu ra e ins ti tui ções cul tu rais do Bra- 
sil.

CINEMA

Novo pôster de Eduardo
e Mônica anuncia estreia

O LONGA É INSPIRADO EM CANÇÃO DE LEGIÃO URBANA

A atriz Ali ce Bra ga re ve lou no seu per fil no Ins ta gram
a da ta de es treia de Edu ar do e Mô ni ca, lon ga ins pi ra do
na fa mo sa mú si ca do Le gião Ur ba na. O pôs ter, que mos- 
tra as som bras de Bra ga e do ator Ga bri el Le o ne, anun cia
que a pro du ção che ga aos ci ne mas em 6 de ja nei ro.

Con fi ra:

Além de Bra ga e Le o ne, Edu ar do e Mô ni ca con ta ain- 
da com Otá vio Au gus to, Ju li a na Car nei ro da Cu nha, Di- 
gão Ri bei ro e Ivan Men des no elen co. 

Re né Sam paio, que di ri giu Fa ro es te Ca blo co, tam bém
ins pi ra do na obra do Le gião Ur ba na, co man da o fil me.

FRAGMENTOS DO TEMPO PRESENTE

Rosane Borges lança
seu 6º livro nesta sexta

A OBRA É UMA REUNIÃO DE ARTIGOS SOBRE VÁRIOS TEMAS

A jor na lis ta e pro fes so ra Ro sa ne Bor ges lan ça nes ta
sex ta-fei ra, 5/11, às 19h, seu sex to li vro, Frag men tos do
Tem po Pre sen te, com a par ti ci pa ção do rap per Emi ci da
e da jor na lis ta Lu ci a na Bar re to. A li ve se rá me di a da pe lo
pro fes sor e dra ma tur go Mar cos Fá bio de Fa ria (La bo ra- 
tó rio Edi to ri al Aqui lombô) com trans mis são si mul tâ nea
no ca nal do Youtube da au to ra e se rá apre sen ta da pe lo
jor na lis ta Mi guel Ar can jo Pra do.

Frag men tos do tem po pre sen te reú ne ar ti gos so bre
po lí ti ca, cul tu ra, ar tes, mí dia, jor na lis mo, tec no lo gia, ra- 
cis mo, se xis mo e acom pa nha as re a ções dos mo vi men- 
tos a es sas for mas de ex clu são. Re co brin do um ar co
tem po ral que vai de 2016 a 2019, o li vro bus ca pen sar o
Bra sil con tem po râ neo, fra tu ra do por ins ta bi li da des po- 
lí ti cas, pe las lu tas por re co nhe ci men to de gru pos his to- 
ri ca men te dis cri mi na dos e por re con fi gu ra ções da tec- 
no lo gia que cons tro em no vas for mas de so ci a bi li da des.

A obra é edi ta da pe lo La bo ra tó rio Edi to ri al Aqui- 
lombô, re si dên cia do Fó rum Per ma nen te das Ar tes Ne- 
gras, que se de di ca à pu bli ca ção de au to res ne gros,
LGBTQIA+ e in dí ge nas. Ro sa ne Bor ges con ta tam bém
com um ti me de ex ce lên cia na apre sen ta ção de Frag- 
men tos do tem po pre sen te: o pre fá cio é do ju ris ta e in te- 
lec tu al Sil vio Al mei da, a ore lha do jor na lis ta e in te lec tu- 
al Mu niz So dré, o mai or co mu ni có lo go do Bra sil, e a
quar ta ca pa é as si na da por Fa bi a na Coz za, can to ra, es- 
cri to ra e pes qui sa do ra, e Fla via Li ma, edi to ra de Di ver si- 
da de do jor nal Fo lha de São Pau lo.

O Aqui lombô tem se de di ca do nes ses úl ti mos anos à
em pre ga bi li da de de ar tis tas ne gros e ao re gis tro his tó ri- 
co, poé ti co e in te lec tu al por meio de pu bli ca ções e even- 
tos.

São Luís, sexta-feira, 5 de novembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Enem 2021

O Exa me Na ci o nal do En si no Mé dio
(ENEM), prin ci pal sis te ma de ava li a ção do
apren di za do no Bra sil, es tá che gan do. 

O exa me se rá re a li za do nos di as 21 e 28
des te mês, dan do a a opor tu ni da de dos es tu- 
dan tes in gres sa rem em uni ver si da des e con- 
se guir bol sas de es tu dos. 

Se gun do o Mi nis té rio da Edu ca ção
(MEC), 88% dos es tu dan tes es tão ma tri cu la-
dos na re de pú bli ca de en si no.

Corpo brincante

No vem bro che gou com dois  cur sos ar tís- 
ti cos do pro je to Fa ces, no Sesc-MA: Cur so de
Dan ça pa ra cri an ças (Hip Hop) e o Cur so de
Cir co – “O Pa lha ço Brin can te. As au las são
pre sen ci ais e acon te cem no pe río do de 17 a
30 de no vem bro, no Sesc De o do ro. O Cur so
de Cir co – “O Pa lha ço Brin can te” se rá mi nis- 
tra do por Je an Pes soa (Pa lha ço Ca bu ré) que
uti li za rá as can ti gas e brin ca dei ras de ro da
pa ra des co ber ta do cor po brin can te. 

É ho je, na Igre ja da Sé, às 19h, a
ce rimô nia de ca sa men to de Bre no
Men don ça e Lí via Lo bo, se guin do da
re cep ção no Pa laz zo Even tos. Ca be
res sal tar aqui a be la e di ver ti da his -
tó ria de amor dos noi vos, que tem o
sam ba e o car na val co mo elo de li ga -
ção. Afi nal foi nu ma des sas ro das de
sam ba, mais pre ci sa men te, no Grand
São Luís Ho tel (ho je, in fe liz men te,
fe cha do), que se olha ram e co me ça -
ram o “fler te” em 2019. De pois de
uma boa ami za de, tem pos  a fren te
num For tal (mi ca re ta de For ta le za),
a coi sa en gre nou – di ga mos as sim –e
ro lou a pai xão, con fir man do “que ne -
nhum se ria só mais um na vi da do
ou tro”. A ener gia vi bra va na mes ma
frequên cia. Pron to, daí não se des -
gru da ram mais. Pa ra béns.

Ho je o dia tam bém se -
rá mui to es pe ci al pa ra
a nos sa que ri da co le ga
Keith Al mei da, que
mu da de ida de. A jor -
na lis ta e apre sen ta do -
ra (tam bém cur sa Di -
rei to e co man da o blog
“Se gun da Opi nião”),
vai reu nir seus que ri -
dos  nu ma fes ta in ti -
mis ta, con si de ran do
que não se po de aglo -
me rar mui to pois não
aca bou ain da a pan de -
mia. A Keith, a co lu na
de se ja to do o su ces so,
paz e fe li ci da des.

Nes te sá ba do (6), às
16h, na Pra ça I do Gol -
den Shop ping – Ca lhau
vai acon te cer o II En -
con tro dos Dál ma tas,
uma ini ci a ti va be ne fi -
cen te em apoio a Cam -
pa nha #To do ca ra me -
loim por ta do Pro je to
de Res ga te de Ani mais
de Rua “Ca o pa nhei ras
Res ga tes”. A pro gra -
ma ção in clui vá ri as
atra ções, e ha ve rá um
stand pa ra re ce bi men -
to de do a ção de ra ções
e me di ca men tos pa ra
os abri gos de cães.

Direito Marítimo

A Co mis são de Di rei to Ma rí ti mo, Por tuá rio e
Adu a nei ro da OAB Ma ra nhão con vi da pa ra o
lan ça men to da obra “Di rei to Pro ces su al
Ma rí ti mo”, es cri to pe lo pro fes sor e pós-dou tor
em Di rei to Ma rí ti mo pe la Uni ver si da de Car los
III de Ma dri, Ma tu sa lém Gon çal ves Pi men ta. O
lan ça men to acon te ce rá no pró xi mo dia 18, a
par tir das 17h, na As so ci a ção dos Ma gis tra dos
do Ma ra nhão, e con ta rá com a pre sen ça dos
mem bros da Co mis são. Ao lon go do even to, os
par ti ci pan tes te rão a opor tu ni da de de pres ti gi ar
a pa les tra do Pro fes sor Ma tu sa lém.

Saúde nas Feiras

O Sin di ca to do Co mér cio Va re jis ta de Fei ran- 
tes de São Luís (Sin di fei ran tes), fi li a do à Fe de ra- 
ção do Co mér cio de Bens, Ser vi ços e Tu ris mo do
Ma ra nhão (Fe co mér cio-MA), le va rá o Pro je to
Saú de nas Fei ras pa ra o Mer ca do das Tu lhas,
nes ta sex ta-fei ra (05). A ação so ci al de saú de e
bem-es tar aten de rá fei ran tes e con su mi do res
do mer ca do, du ran te to da a ma nhã, a par tir das
8h30. Es ta é a no na ação do pro je to em 2021 e le- 
va rá ao pú bli co ori en ta ção so bre cui da dos na
pan de mia, va ci na ção, tes tes de Co vid-19 e gli ce- 
mia, afe ri ção de pres são ar te ri al, etc.

Escola Bolshoi

En tre os di as 5 e 6 de no vem bro, a Ca pi tal Na- 
ci o nal da Dan ça re ce be cri an ças de 13 es ta dos
bra si lei ros pa ra con cor rer a uma bol sa de es tu- 
dos na Es co la do Te a tro Bolshoi no Bra sil. 

De vi do a pan de mia, a pré-se le ção acon te ceu
no va men te de for ma on li ne, e tam bém com eta- 
pas pre sen ci ais nas ci da des de João Pes soa/PB,
Rio de Ja nei ro/RJ, Flo ri a nó po lis/SC e nas es co- 
las da re de pú bli ca de Join vil le/SC, por meio de
ações que aten de ram pro je tos so ci ais e cri an ças
de ris co so ci al. Lem bran do que a re to ma da das
pré-se le ções foi fei ta de for ma cau te lo sa.

Pra curtir

O Ho tel Blue Tree São
Luís es tá com pa co tes
im per dí veis pa ra
quem quer re a li zar
sua con fra ter ni za ção
em um es pa ço con -
for tá vel, se gu ro e
agra dá vel, nes te fim
de ano, além de con -
tar com um buff et ex -
clu si vo e de li ci o so do
Oi to Res tau ran te.

Os pa co tes de con fra -
ter ni za ção têm op -
ções di ver sas. Pa ra
quem quer um es pa -
ço ex clu si vo com buf -
fet com ple to. 

E aque les que pre fe -
rem um sam ba, o ho -
tel ofe re ce tam bém
ce le bra ções tra di ci o -
nal fei jo a da de sá ba -
do.

Além dis so, tem pos -
si bi li da de de al mo ço
exe cu ti vo em cli ma
de con fra ter ni za ção
no Oi to Res tau ran te
com pre ços aces sí -
veis.

Se rá re a li za do ho je o
IV En con tro Ma ra -
nhen se de Di rei to In -
ter na ci o nal (Ri ba -
mar), or ga ni za do pe -
lo Nú cleo de Es tu dos
em Di rei to In ter na ci -
o nal e De sen vol vi -
men to (Ne did) da UF -
MA e pe la Ue ma.

De ta lhe: o even to é
to tal men te on-li ne e
gra tui to com trans -
mis são por meio da
pla ta for ma Mi cro soft
Te ams.

O IV Ri ba mar tem co -
mo ob je ti vo fo men tar
es tu dos e dis cus sões
so bre o de sen vol vi -
men to do di rei to in -
ter na ci o nal.

São Luís, sexta-feira, 5 de novembro de 2021


