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O ex-juiz federal Sérgio Moro, que se tornou 
celebridade mundial ao comandar da chamada 
República de Curitiba a operação Lava Jato, anda 
se apresentando como pré-candidato a presidente 
da República em 2022. Trata-se de um personagem 
saída do ambiente jurídico para ingressar nos qua-
dro do governo Jair Bolsonaro na pasta da Justiça.

Moro já soca o vento 

oimparcial.com.br

Professores cobram 
reformas de escolas da 
rede pública de São Luís

ENEM :Professores dão dicas para segundo dia de provas  
PÁGINA  8

Mais da metade dos 
maranhenses vão 

presentear no Natal 
deste ano

Neste fim de ano, o cenário para o 
comércio de São Luís deve ser de boa 

recuperação. É o que aponta a Pesqui-
sa de Intenção de Compras para o Natal 
2021, realizada pela Federação do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turismo do 

Maranhão (Fecomércio-MA).

Iluminação 
sustentável para o 
Nhozinho Santos

PÁGINA11

 62,96%  das pessoas devem comprar online
 

Segundo pesquisa da Conversion, agência de Search Engine Optimi-
zation (SEO), 62,96% dos consumidores brasileiros vão fazer com-

pras somente pela internet nesta Black Friday pelo por medo do con-
tágio da COVID-19 nos estabelecimentos físicos.  PÁGINA 9

novo técnico do Moto Club de-
verá ser anunciado na próxima 

segunda-feira. Foi o que informou 
ontem a O Imparcial o presidente 
do clube, Yglésio Moyses. O diri-

gente não quis adiantar o nome do 
profissional com o qual está nego-
ciando, embora já tenha informa-
do que o treinador conhece muito 
bem o futebol maranhense e deve-
rá ser também o gerente de futebol.

PÁGINA 11

Protesto aconteceu por conta dos professores reclamarem de reforma das escolas, reajuste salarial de 32,15%, direitos estatutários e alimentação para os estudantes

PÁGINA 8

BLACK FRIDAY :  Alerta para
 golpes  em compras pela internet

Conhecer a reputação da loja, guardar os registros de compras e pesqui-
sar se o site tem conexões seguras para proteção de dados são algumas das 
dicas para evitar problemas. PÁGINA 9

Moto Club vai 
anunciar

 técnico-gerente
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A decisão resulta de acordo com lideranças partidárias; nesta quarta-feira (24/11), o
relator da proposta, Fernando Bezerra (MDB-PE), fez a leitura do seu parecer

CCJ

Votação da PEC dos
Precatórios será dia 30

O
pre si den te da Co mis são de 
Cons ti tui ção e Jus ti ça (CCJ) 
do Se na do, Da vi Al co lum- 
bre (DEM-AP), mar cou pa ra 

a pró xi ma ter ça-fei ra (30/11) a vo ta- 
ção da PEC dos Pre ca tó ri os, com a 
qual o go ver no pre ten de vi a bi li zar o 
Au xí lio Bra sil de R$ 400, em subs ti tui- 
ção ao Bol sa Fa mí lia. A de ci são re sul ta 
de acor do com li de ran ças par ti dá ri as.

Du ran te reu nião do co le gi a do, nes- 
ta quar ta-fei ra (24/11), o re la tor da 
pro pos ta, Fer nan do Be zer ra (MDB-
PE), que é lí der do go ver no no Se na do, 
fez a lei tu ra do seu pa re cer.

Al co lum bre mar cou a da ta da vo ta- 
ção da PEC após um pe di do de vis ta 
co le ti va, apre sen ta do por mem bros 
da CCJ. Mui tos de les re cla ma ram de 
te rem ti do aces so ao pa re cer do re la- 
tor pou cas ho ras an tes do iní cio da 
reu nião.

A PEC dos Pre ca tó ri os, se gun do es- 
ti ma ti vas do go ver no, po de abrir um 
es pa ço fis cal de R$ 106 bi lhões no or- 
ça men to de 2022. Es sa fol ga se ria ob- 
ti da por meio de mu dan ças no cál cu lo 
do te to de gas tos e da de fi ni ção de um 
li mi te pa ra o pa ga men to dos R$ 89 bi- 
lhões pre vis tos pa ra se rem qui ta dos, 
no ano que vem, na for ma de pre ca tó- 
ri os — dí vi das da União re co nhe ci das 
pe la Jus ti ça.

O go ver no cor re pa ra 

apro var a PEC a tem po
Mu dan ças

ALCOLUMBRE MARCOU DATA APÓS PEDIDO DE VISTA COLETIVA PELOS MEMBROS DA CCJ

de con se guir pa gar o 

Au xí lio Bra sil de R$ 400 

em de zem bro, an tes do 

Na tal, a 17 mi lhões de 

fa mí li as.

O re la tor pro mo veu uma sé rie de 
mu dan ças no tex to pa ra re du zir as re- 
sis tên ci as en tre os se na do res. Uma 

das prin ci pais al te ra ções é a que tor na 
o Au xí lio Bra sil um pro gra ma per ma- 
nen te, e não com vi gên cia ape nas até 
de zem bro de 2022. Mui tos par la men- 
ta res cri ti ca ram a pro pos ta ori gi nal do 
go ver no, já apro va da pe la Câ ma ra, a 
qual de fi ni ram co mo sen do elei to rei- 
ra.

O go ver no ar ti cu la pa ra que, após 
uma even tu al apro va ção da PEC na 
CCJ, a pro pos ta se ja lo go le va da pa ra 
vo ta ção no ple ná rio do Se na do. Na 
sequên cia, em ra zão das mu dan ças 
fei tas pe lo re la tor, o tex to re tor na ria 
pa ra no va aná li se dos de pu ta dos.

PRECATÓRIOS

Avança acordo para que auxílio de R$400 seja fixo

UMA DAS ALTERAÇÕES É A QUE ISENTA O AUXÍLIO BRASIL DA EXIGÊNCIA DE DEFINIÇÃO DE UMA FONTE DE RECURSOS, PREVISTA NA LRF

O lí der do go ver no no Se na do e re- 
la tor da PEC dos Pre ca tó ri os, Fer nan- 
do Be zer ra Co e lho (MDB-PE), apre- 
sen ta, ho je, o seu pa re cer à Co mis são
de Cons ti tui ção e Jus ti ça (CCJ). Após
se reu nir com vá ri as li de ran ças par ti- 
dá ri as, o par la men tar in cluiu uma sé- 
rie de mu dan ças no tex to. Uma de las
isen ta o Au xí lio Bra sil, subs ti tu to do
Bol sa Fa mí lia, da exi gên cia de ter a
de fi ni ção de uma fon te de re cur sos,
pre vis ta na Lei de Res pon sa bi li da de
Fis cal (LRF).

“O que se de ve ob ser var é que o go- 
ver no quer, sim, cum prir com to da a
le gis la ção apli cá vel, no ca so es pe cí fi- 
co, a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, e
ela exi ge, sim, que pa ra ca da des pe sa
no va, um au men to de des pe sa, vo cê
in di que uma fon te de fi nan ci a men- 
to”, dis se Be zer ra, du ran te co le ti va de
im pren sa. 

Ele acres cen tou que, “no ca so es pe- 
cí fi co, des te exa to mo men to, co mo
nós es ta mos tra tan do da na tu re za
per ma nen te do pro gra ma por meio
de uma emen da cons ti tu ci o nal, e não

de uma le gis la ção in fra cons ti tu ci o- 
nal, nem por lei nem por me di da pro- 
vi só ria, a in ter pre ta ção é que, por ser
por emen da cons ti tu ci o nal, es ta ria
su pri da es sa exi gên cia na par ti da do
pro gra ma pa ra vo cê fi nan ci ar o Au xí- 
lio Bra sil”, fri sou.

O re la tor acres cen tou que, se ao
lon go do pró xi mo ano, ava li a ções in- 
di ca rem a ne ces si da de de, nos exer cí- 
ci os se guin tes, ha ver uma fon te es pe- 
cí fi ca de re cur sos pa ra o Au xí lio Bra sil,
a op ção se rá, “quem sa be, re tor nar ao
de ba te da ques tão da tri bu ta ção de
lu cros e di vi den dos e que não en con- 
tra, ain da, um am bi en te ade qua do
pa ra pros pe rar aqui no Se na do”.

Ou tra al te ra ção pro mo vi da pe lo re- 
la tor é a que dá um ca rá ter per ma nen- 
te ao Au xí lio Bra sil, que es ta va ori gi- 
nal men te pre vis to pa ra ter mi nar em
de zem bro de 2022. Por ou tro la do, fo- 
ram man ti das as no vas re gras pa ra o
cál cu lo do te to de gas tos e um li mi te
pa ra o pa ga men to de pre ca tó ri os —
dí vi das da União re co nhe ci das pe la
Jus ti ça — no ano que vem.

A PEC dos Pre ca tó ri os é a apos ta do
go ver no pa ra vi a bi li zar o Au xí lio Bra- 
sil de R$ 400. A ex pec ta ti va da equi pe
econô mi ca é de que a pro pos ta abra
um es pa ço fis cal de R$ 106,1 bi lhões
no or ça men to de 2022, con for me atu- 
a li za ção fei ta pe lo se cre tá rio es pe ci al
do Te sou ro e Or ça men to do Mi nis té- 
rio da Eco no mia, Es te ves Col na go, na
se gun da-fei ra.

O Pla nal to cor re pa ra apro var a PEC
no Con gres so a tem po de co me çar a
pa gar o be ne fí cio de R$ 400 em de- 
zem bro, an tes do na tal, a 17 mi lhões
de fa mí li as. A me ta é, após uma even- 
tu al apro va ção na CCJ, vo tar a ma té ria
no ple ná rio do Se na do na pró xi ma
ter ça-fei ra. Na sequên cia, em ra zão
das al te ra ções fei tas pe lo re la tor, o
tex to de ve rá re tor nar pa ra no va aná li- 
se dos de pu ta dos. 

Be zer ra in for mou que o pre si den te
da Câ ma ra, Arthur Li ra (PP-AL), as se- 
gu rou que a Ca sa atu a rá com agi li da- 
de na tra mi ta ção pa ra que se pos sa
co me çar a pa gar o be ne fí cio já em de- 
zem bro.

MÉRITO LEGISLATIVO

Bolsonaro recebe
medalha na Câmara

A HONRARIA OCORREU SOB GRITOS DE “MITO” E “GENOCIDA” 

O pre si den te Jair Bol so na ro re ce beu nes ta quar ta-fei- 
ra (24/11) a Me da lha Mé ri to Le gis la ti vo, con de co ra ção
fei ta pe la Câ ma ra dos De pu ta dos a per so na li da des que
re a li za ram al gum tra ba lho que te ve re per cus são e re ce- 
beu a ad mi ra ção do po vo bra si lei ro. O Pa pa Fran cis co e
o fo tó gra fo Se bas tião Sal ga do tam bém fo ram ho me na- 
ge a dos. No mo men to em que o che fe do Exe cu ti vo re ce- 
beu a me da lha, de pu ta dos se di vi di ram en tre vai as, pal- 
mas e gri tos de “ge no ci da” e “mi to”.

“É uma sa tis fa ção mui to gran de vol tar a es ta Ca sa
a qual in te grei por 28 anos. Re ver ami gos, co nhe cer no- 
vas pes so as e ver de per to no va men te vo cês não têm
pre ço. Nós só po de mos pen sar num Bra sil me lhor a par- 
tir do mo men to em que nós es ti ver mos per fei ta men te
sin to ni za dos. É des sa for ma que se cons trói uma na ção
e nós te mos po ten ci al pa ra is so e mui to mais. O mun do
tem uma ex pec ta ti va mui to gran de do que nós te mos
aqui, que nós pro du zi mos e o que nós po de mos fa zer
em par ce ria com to do o mun do. Es sa con de co ra ção
mui to me hon ra, es tou mui to fe liz nes se mo men to. Es- 
pe ro ca da vez mais po der in te ra gir com to dos vo cês de
mo do que pos sa mos es cre ver uma lin da his tó ria pa ra
nos sa na ção”, dis se.

Bol so na ro apro vei tou pa ra afa gar o pre si den te da Ca- 
sa, Arthur Li ra (PP-AL). “Meu ami go de mui to tem po,
Arthur Li ra, mui to obri ga do pe la de fe rên cia e pe la for- 
ma co mo vo cê se re la ci o na co nos co. Nós so mos, to dos
aqui, o fu tu ro que o Bra sil es pe ra. Te nho cer te za que nós
con se gui re mos ca da vez mais pro por ci o nar di as me lho- 
res ao nos so pró xi mo”, afir mou.

PRÉVIAS PARALISADAS

Após falha em testes,
PSDB busca novo app

A DATA PARA A VOTAÇÃO DAS PRÉVIAS CONTINUA EM ABERTO

O no vo apli ca ti vo pa ra dar con ti nui da de nas vo ta ções
ele trô ni cas das pré vi as do Par ti do So ci al De mo crá ti co
Bra si lei ro (PSDB) es tá sob aná li se. Ago ra, na ten ta ti va de
tes tar em pre sas pri va das pa ra a ação, mais uma foi des- 
car ta da pe lo par ti do, nes ta quar ta-fei ra (24/11). A Re la- 
ta soft, se gun do a si gla, não ob te ve os re sul ta dos su fi ci- 
en tes pa ra sua apro va ção.

Em no ta, a le gen da anun ci ou ho je que os “tes tes de
es tres se” apli ca dos no sis te ma de sen vol vi do pe la em- 
pre sa “re a li za dos du ran te to da noi te e ma dru ga da não
fo ram to tal men te sa tis fa tó ri os”.

 Por tan to, o PSDB já aci o nou a BE E Vo ter, que es te ve
em reu nião pe la ma nhã com os co or de na do res das pré- 
vi as e que já ini ci ou a no va ba te ria de tes ta gem, que du- 
ra rá to do o dia.

Se gun do fon tes dos bas ti do res, com os acon te ci men- 
tos do even to do úl ti mo do min go (21), a di nâ mi ca de au- 
di to ria mu dou. Ago ra, ca da equi pe de cam pa nha con- 
tra tou a pró pria em pre sa téc ni ca pa ra re a li zar os tes tes
com a BE E Vo ter. A pre vi são é de que se te nha uma res- 
pos ta con jun ta por vol ta das 19h.

Ca so es sa em pre sa não es te ja ap ta, o PSDB con ti nua
em con ta to com ou tras en ti da des pa ra exe cu tar o ser vi- 
ço. Por en quan to, a da ta pa ra a vo ta ção das pré vi as con- 
ti nua em aber to.

São Luís, quinta-feira, 25 de novembro de 2021

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


oimparcial.com.br POLÍTICA Samartony Martins
E-mail: samartonymartins@gmail.com 3

Operação que contou com o apoio do Gaeco e da polícia foi realizada em Bom Jesus das
Selvas e em São Luís onde foi apreendido um veículo e uma quantia em dinheiro

PRO GRA MA ÇÃO

TEC NO LO GIA

INVESTIGAÇÃO

MPMA divulga resultados
da Operação KM Zero

O
Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra- 
nhão re a li zou na ma nhã 
des ta quar ta-fei ra, 24, a 
Ope ra ção KM Ze ro, em bus- 

ca de pro vas de um es que ma frau du- 
len to em con tra tos fir ma dos pe la Pre- 
fei tu ra Mu ni ci pal de Bom Je sus das 
Sel vas pa ra a lo ca ção de veí cu los le ves 
e pe sa dos.

Em Bom Je sus das Sel vas, fo ram 
apre en di dos com pu ta do res, ce lu la- 
res, ta blets, HDs, pen dri ves e do cu- 
men tos, além de au to mó veis e mo to- 
ci cle tas, ar mas de fo go e R$ 10.320 em 
es pé cie. Fo ram re a li za das, ain da, qua- 
tro pri sões em fla gran te por pos se ile- 
gal de ar mas. Um dos pre sos foi o pai 
do pre fei to Luís Fer nan do Lo pes Co e- 
lho.

A ope ra ção tam bém foi re a li za da 
em São Luís, on de foi apre en di do um

IN VES TI GA ÇÕES

 DOCUMENTOS APREENDIDOS DURANTE OPERAÇÃO SERÃO ANALISADOS PELO MPMA

veí cu lo e R$ 6.900,00; e Te re si na-PI, 
com a apre en são de ce lu la res, pen dri- 
ves, CPUs e dois veí cu los.

A Ope ra ção foi re a li za da pe la Pro- 
mo to ria de Jus ti ça de Bu ri ti cu pu (co- 
mar ca da qual Bom Je sus das Sel vas é 
ter mo ju di ciá rio), com au xí lio do Gru- 
po de Atu a ção Es pe ci al de 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 (MP- 
MA) e da Su pe rin ten dên cia Es ta du al 
de Com ba te à Cor rup ção (Sec cor). 
Tam bém de ram apoio aos tra ba lhos 
os pro mo to res de jus ti ça das Co mar- 
cas de Olho d’Água das Cu nhãs e Ma- 
ra ca çu mé.

O MP MA apu rou que as em pre sas 
que par ti ci pa ram dos pro ce di men tos 
li ci ta tó ri os pa ra lo ca ção de veí cu los 
atu a ri am em con luio, com con fu são 
de só ci os e co la bo ra do res, sem pos- 

suí rem veí cu los e se des ad mi nis tra ti- 
vas que de mons tras sem ati vi da des lí- 
ci tas.

Fo ram que bra dos ju di ci al men te os 
si gi los ban cá ri os e fis cais das em pre- 
sas, só ci os e ser vi do res pú bli cos en- 
vol vi dos nas ir re gu la ri da des.

Após o pro ces sa men to dos da dos 
re ce bi dos no La bo ra tó rio de Tec no lo-
gia Con tra a La va gem de Di nhei ro 
(LAB-LD), fo ram en con tra das vo lu- 
mo sas tran sa ções fi nan cei ras atí pi- 
cas, em mon tan tes que su pe ram de- 
ze nas de mi lhões de re ais.

En tre as mo vi men ta ções es tão o re- 
ce bi men to de di nhei ro em con ta-cor- 
ren te pe lo pre fei to, vi ce-pre fei to, se- 
cre tá ri os mu ni ci pais, pre si den te da 
Câ ma ra Mu ni ci pal, ve re a do res do 
Mu ni cí pio de Bom Je sus das Sel vas e 
di ver sos ser vi do res pú bli cos mu ni ci- 
pais, por meio de trans fe rên ci as di re- 
tas fei tas pe las em pre sas.

JUDICIÁRIO

Corregedores-gerais da Justiça reúnem-se na ilha

O te ma “Jus ti ça 4.0 – A trans for ma- 
ção di gi tal dos ser vi ços do Ju di ciá rio
bra si lei ro” es ta rá em de ba te du ran te o
87ª En con tro do Co lé gio Per ma nen te
de Cor re ge do res-Ge rais dos Tri bu nais
de Jus ti ça do Bra sil – En co ge, que se rá
re a li za do pre sen ci al men te, na quin ta
e sex ta-fei ra, 25 e 26 de no vem bro, no
Ho tel “Blue Tree”, em São Luís, com a
pre sen ça de ma gis tra dos e es pe ci a lis- 
tas con vi da dos e trans mis são pe lo
youtube da  Cor re ge do ria Ge ral da
Jus ti ça do Ma ra nhão (CGJ-MA).

O En co ge se pro põe a dis cu tir di re- 
tri zes, uni for mi zar mé to dos e cri té ri- 
os ad mi nis tra ti vos e es tu dos acer ca
do apro fun da men to dos te mas e
ques tões re la ci o na das à ati vi da de
cor re ci o nal, e apre sen tar pro pos tas
de so lu ção des ti na das à Cor re ge do ria
Na ci o nal de Jus ti ça, den tre ou tros as- 
sun tos.

Nos dois di as do even to, de sem bar- 
ga do res, juí zes e au to ri da des con vi- 
da das vão par ti ci par da dis cus são
de ex pe ri ên ci as e so lu ções pa ra
o apri mo ra men to dos ser vi ços ju di ci- 
ais e ex tra ju di ci ais, no âm bi to da Jus- 
ti ça de pri mei ra ins tân cia, a se rem
ado ta das pe las cor re ge do ri as do Po- 
der Ju di ciá rio nos es ta dos. O re sul ta- 
do dos de ba tes vão com por a Car ta do
En co ge, do cu men to de li be ra ti vo do
even to, que con te rá os enun ci a dos re- 
sul tan tes da pau ta.

As dis cus sões in clu em as bo as prá- 
ti cas re la ci o na das à te má ti ca cen tral
do even to co mo te le tra ba lho; ca sa- 
men tos co mu ni tá ri os vir tu ais; car tó- 
ri os di gi tais; SREI; Ser vi ços de Apoio
Cen tra li za do; Cen tral de Re gu la ri za- 
ção de Va gas; Pro je to “Sig ma” e La bo- 
ra tó rio de Ino va ção e Nú cle os de “Jus- 
ti ça 4.0”. As pa les tras se rão mi nis tra- 
das por ma gis tra dos fe de rais e es ta- 
du ais e es pe ci a lis tas con vi da dos.

O cor re ge dor-ge ral da Jus ti ça do
Ma ra nhão, de sem bar ga dor Pau lo Vel- 
ten e pre si den te do Co lé gio de Cor re- 
ge do res Ge rais da Jus ti ça do Bra sil,
pre si di rá o en con tro, que te rá a par ti- 
ci pa ção da mi nis tra Ma ria The re za de
As sis Mou ra, cor re ge do ra na ci o nal de
Jus ti ça; do mi nis tro Reynaldo So a res
da Fon se ca, do Su pe ri or Tri bu nal de
Jus ti ça; e do pre si den te do Tri bu nal de
Jus ti ça do Ma ra nhão, de sem bar ga dor
Lou ri val Se re jo, além de mem bros da
Cor te es ta du al, na aber tu ra dos tra ba- 
lhos, às 9h.

Após os pro nun ci a men tos, se rá fei- 
ta a en tre ga da Me da lha de Hon ra ao
Mé ri to “De sem bar ga dor Dé cio Antô- 
nio Er pen” a ho me na ge a dos do Po der
Ju di ciá rio. Se rão agra ci a dos:  mi nis tro
Reynaldo So a res da Fon se ca (STJ), Ca- 
e ta no Le vi Lo pes, di re tor pre si den te
da Es co la Na ci o nal da Ma gis tra tu ra;
de sem bar ga dor Luis Fran cis co Agui- 
lar Cor tez, di re tor da es co la Pau lis ta
da Ma gis tra tu ra;  de sem bar ga dor Vol- 
tai re de Li ma Mo ra es, pre si den te do
Con se lho dos Tri bu nais de Jus ti ça ;
de sem bar ga dor Ja mil Ge de on Ne to,
Jo a quim Fi guei re do dos An jos e Jo se- 
mar Lo pes San tos (TJ MA), Má rio Ma- 
no el Co e lho de Mel lo,  pre si den te do
Tri bu nal de Con tas do Ama zo nas;
Fran cis co Se ráphi co Fer raz da Nó bre- 
ga Fi lho, pro mo tor de Jus ti ça da Pa raí- 
ba a ad vo ga da Naj la Buha tem Ma luf,
pre si den te da Co mis são de Di rei to
Ma rí ti mo e Por tuá rio e Nor ber to Jo sé
da Cruz Fi lho, Ad vo ga do (OAB/MA).

O pri mei ro dia da pro gra ma ção de
pa les tras te rá iní cio às 10h, com o juiz
cor re ge dor Sil vio Jo sé Fran co (CGJ-
SC), so bre “De sen vol vi men to de Ser- 
vi ços de Apoio Cen tra li za do e o Im- 
pac to na Pres ta ção Ju ris di ci o nal”. Às
11h, o cor re ge dor-ge ral da Jus ti ça do
Tri bu nal de Jus ti ça do Pa ra ná, de sem- 

bar ga dor Luiz Ce zar Ni co lau, ex põe
so bre “Te le tra ba lho: ris cos e opor tu-
ni da des”.

À tar de, as pa les tras se guem com a
apre sen ta ção dos te mas “Jus ti ça
4.0: Ino va ções Tec no ló gi cas no Po der
Ju di ciá rio”, com Val ter Shu en que ner
de Araú jo (se cre tá rio-ge ral do Con se- 
lho Na ci o nal de Jus ti ça); “Car tó ri os
Di gi tais e SREI”, com a juí za Ma ria
Pau la Cas so ne Ros si (au xi li ar do CNJ)
e “Cen tral de Re gu la ção de Va gas: Ga-
ran tin do Di rei tos por meio da Ges tão
Pri si o nal Ele trô ni ca”, com o juiz Luís
Sant’Ana Lan fre di (Pre si dên cia e Co- 
or de na dor do DMF do CNJ).

Pa ra o cor re ge dor ma ra nhen se e
pre si den te do CCO GE, o fu tu ro pós-
pan de mia traz inú me ros de sa fi os à
Jus ti ça e o pro gres so tec no ló gi co de ve
es tar na pau ta do de ba te ins ti tu ci o-
nal, di an te da ne ces si da de dos tri bu- 
nais de es ta rem pre pa ra dos pa ra o uso
ra ci o nal dos re cur sos tec no ló gi cos,
ges tão pro ces su al e qua li fi ca ção de
sua for ça de tra ba lho. “Mais uma vez,
te mos a opor tu ni da de de reu nir o me- 
lhor de nos sas for ças na bus ca de so- 
lu ções aos de sa fi os ad vin dos com as
rá pi das mu dan ças, a fim de as se gu rar
uma pres ta ção ju ris di ci o nal mais efi- 
ci en te, à luz das me tas na ci o nais e do
cum pri men to da Agen da 2030”, de- 
cla rou o de sem bar ga dor, em men sa- 
gens aos par ti ci pan tes.

O 87º EN CO GE se rá en cer ra do por
vol ta das 17h do dia 26, após a reu nião
ple ná ria pa ra ela bo ra ção e apro va ção
da “Car ta de São Luís”, con ten do os
enun ci a dos dis cu ti dos e apro va dos
pe lo Co lé gio de cor re ge do res. A pro- 
gra ma ção con ta, ain da, com a elei ção
pa ra a pre si dên cia do CCO GE – Ges- 
tão 2022.
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Quer dis tân cia

No vá cuo

De ci são to ma da

“Tu do se rá re me ti do pa ra a Su pre ma Cor -
te”

El País

Lahe sio Bon fim

Mo ro já so ca o ven to
O ex-juiz fe de ral Sér gio Mo ro, que se tor nou ce le bri da de mun- 

di al ao co man dar da cha ma da Re pú bli ca de Cu ri ti ba a ope ra ção
La va Ja to, an da se apre sen tan do co mo pré-can di da to a pre si den- 
te da Re pú bli ca em 2022. Tra ta-se de um per so na gem saí da do
am bi en te ju rí di co pa ra in gres sar nos qua dro do go ver no Jair Bol- 
so na ro na pas ta da Jus ti ça. De lá saiu es cor ra ça do pe lo pre si den te,
quan do per ce beu que es ta va ali men tan do uma cria que po de ria
lhe de vo rar na pri mei ra dis pu ta de ur na. Com a ex pe ri ên cia de 30
anos mi li tan do na po lí ti ca, am bi en te em que vi ve com a fa mí lia,
Bol so na ro cui dou de lim par a área.

Por tan to, ago ra, co mo na po lí ti ca, sem o “apa ná gio” da La va Ja- 
to, sem o gla mour do go ver no e sem em pre go for mal, Sér gio Mo ro
te rá pe la fren te dois en con tros as sus ta do res: Jair Bol so na ro com a
má qui na do go ver no nas mãos e Luiz Iná cio Lu la da Sil va. Ho je, li- 
de ran do to das as pes qui sas, o pe tis ta não vai sair da cam pa nha
elei to ral sem per der a chan ce de se vin gar dos lon gos 580 di as
tran ca fi a dos em Cu ri ti ba, pe la ca ne ta da do en tão juiz Mo ro. O Po- 
de mos que aco lheu a fi li a ção do ex-che fe da La va Ja to, é uma le- 
gen da de ban ca da di mi nu ta, de 11 de pu ta dos na Câ ma ra e de bai- 
xa ca pi la ri da de nos es ta dos. Sem fa lar que es tá no mi o lo do Cen- 
trão, que se mis tu ra a vá ri as ou tras le gen das, in clu si ve o PL de Jair.

No Ma ra nhão o Po de mos con ta com o pre fei to Edu ar do Brai de
que co nhe ce Sér gio Mo ro pe lo mo do re mo to e pe las re des so ci ais.
Ain da as sim, ten de a apoi ar o pré-can di da to do PDT ao go ver no,
We ver ton Ro cha. Por tan to, em bo ra a po lí ti ca elei to ral se ja sem pre
uma fon te de sur pre sas, não se rá di fe ren te em 2022 na dis pu ta da
Pre si dên cia e do go ver no do Ma ra nhão. Po rém, an tes da cam pa- 
nha co me çar, al guém, de pre fe rên cia um mar que tei ro, te rá que
ex pli car a Sér gio Mo ro que há uma dis tân cia pla ne tá ria en tre a
po lí ti ca e o mi le nar po der de jul gar, con de nar e ab sol ver, con for- 
me os au tos.

Se rá que o ex-juiz, co nhe ci do por sua ri gi dez e por su as sen ten- 
ças sem ape la ção e até par ci ais, se rá ca paz de sa ber mer gu lhar no
mar re vol to e sur pre en den te da po lí ti ca? Con si de ra do pe lo mun- 
do afo ra um juiz im pla cá vel con tra a cor rup ção, se ria tão rí gi do
sem a pro te ção ri tu a lís ti ca da to ga? Afi nal, ele de ci diu en trar no
com ple xo, ma leá vel mun do da po lí ti ca, sem pre cheio de bre chas
apli cá veis – de pre fe rên cia fo ra das nor mas es cri tas em có di go das
leis. No mo do po lí ti co, Mo ro apa re ceu em su as pri mei ras en tre- 
vis tas co mo um ga ro to usan do sa pa tos no vos. Até ex pe ri men tou,
sem tra que jo, o clás si co ges to de le van tar o pu nho di rei to e so car o
ven to.

O vi ce-go ver na dor Car los Bran dão acom pa nha à dis tân cia o
im bró glio en vol ven do a dis pu ta pe la can di da tu ra pre si den ci al do
PSDB. Co mo mem bro do di re tó rio na ci o nal, Bran dão de ve es co- 
lher o sis te ma on li ne de vo ta ção, se ja por apli ca ti vo pla ta for ma
for.

De pois de ser pre so pe las po si ções ra di cais con tra as ins ti tui- 
ções, co mo bol so na ris ta da ge ma, o ex-de pu ta do Ro ber to Jef fer- 
son re cu sa pri são do mi ci li ar com tor no ze lei ra ele trô ni ca. E ro xo
de ódio com Bol so na ro, que re la xou o PTB pa ra in gres sar no PL.

Em reu nião na noi te de ter ça-fei ra (23), a exe cu ti va es ta du al do
PC doB de ci diu apoi ar o no me que Flá vio Di no (PSB) apon tar co- 
mo seu can di da to à su ces são es ta du al, na reu nião mar ca da pa ra o
dia 29. Não é se gre do que a es co lha cai rá so bre Car los Bran dão.

 

Do pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca Au gus to Aras, pro me ten do
en ga ve tar o Re la tó rio da CPI da Co vid, en tre gue pe los se na do res da
Co mis são e que co bram o en ca mi nha men to.

 
Es ta se ma na, o go ver na dor Flá vio Di no ti rou tem po em

sua agen da pa ra di a lo gar com li de ran ças par ti dá ri as
de sua ba se, na bus ca de um con sen so so bre a elei ção

de go ver na dor. Na re la ção, os se na do res We ver ton Ro- 
cha e a co le ga de le, Eli zi a ne Ga ma.

 
O se cre tá rio de Co mu ni ca ção do go ver no es ta du al, Ri- 

car do Ca pel li, que ope ra co mo es pe ci a lis ta em cam- 
pa nhas elei to rais, dis se não co nhe cer a ver são de que

Flá vio Di no te ria ofe re ci do a va ga de vi ce na cha pa de
Bran dão ao de pu ta do Othe li no Ne to.

 
Ne to é pre si den te da As sem bleia Le gis la ti va, tem cons- 

truí do uma li de ran ça de pe so no jo go po lí ti co es ta du al
con ti nua fi li a do ao PC doB, mas ad mi te tro car a le gen- 

da pe lo PDT de We ver ton Ro cha, com o qual vem atu- 
an do po li ti ca men te no in te ri or.

 

Uma ma té ria do jor nal El País diz que Sér gio Mo ro tal vez pre ci- 
se en ten der que fa zer po lí ti ca não é fa zer jus ti ça. O juiz con de na e
ab sol ve. A po lí ti ca, pe lo con trá rio, é de fi ni da co mo a “ar te do com- 
pro mis so”. A jus ti ça é bran co e pre to. A po lí ti ca é ca lei dos có pi ca
com mil for mas e co res….”

O pre fei to de São Pe dro dos Cren tes, Lahe sio Bon fim as su miu
o co man do do PTB ma ra nhen se, pa ra ser can di da to a go ver na dor,
pro pos ta na qual vem de fen den do quan do es ta va no PSL. A tem- 
po ra da da de pu ta da Mi cal Da mas ce no no car go pe te bis ta exau- 
riu-se.

São Luís, quinta-feira, 25 de novembro de 2021

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

Um país entre a água e o fogo
Os bra si lei ros se ha bi tu a ram, ao

lon go dos anos, a ver o país às vol tas
com du as es ta ções de de sas tres di tos
“na tu rais”, in ter ca la das por bre ves
pe río dos de alí vio que mal per mi tem
que po der pú bli co e ci da dãos se pre- 
pa rem pa ra da nos que es tão no va- 
men te por vir. No mo men to em que as
re giões mais po pu lo sas do Bra sil es- 
tão pres tes a en fren tar os tem pos
mais du ros da es ta ção das águas, es- 
tu do da Con fe de ra ção Na ci o nal de
Mu ni cí pi os (CNM) se des ta ca por
con ta bi li zar pre juí zos cau sa dos pe las
tem po ra das de se ca e fo go — que, em
bre ve, ten dem a ser es que ci dos di an te
de mais es tra gos pro vo ca dos por
inun da ções e des li za men tos.

An tes que is so ocor ra, con vém dar
aten ção ao que mos tra a CNM. Se gun- 
do o es tu do, que ma peia in ter va lo de
seis anos (2016 a 2021) va len do-se de
da dos do Ins ti tu to Na ci o nal de Pes- 
qui sas Es pa ci ais e da Se cre ta ria Na ci- 
o nal de Pro te ção e De fe sa Ci vil, mu ni- 
cí pi os bra si lei ros ti ve ram no pe río do
2.111 de cre tos de si tu a ção de emer- 
gên cia re gis tra dos no Mi nis té rio do
De sen vol vi men to Re gi o nal di an te de
pre juí zos cau sa dos por in cên di os. É
co mo se qua se 40% das 5.570 pre fei- 
tu ras do país ti ves sem, em al gum mo- 
men to, en fren ta do ca tás tro fes cau sa- 
das pe las cha mas.

Nes se as pec to, 2020 se des ta ca com

885 des ses de cre tos, ou 42% do to tal
em seis anos. Um da do que me re ce
ain da mais aten ção pe lo fa to de o re- 
cor de ter ocor ri do em um ano de pan- 
de mia, em que a ati vi da de econô mi ca
do país — co mo de res to do mun do —
de sa ce le rou brus ca men te. E 2021,
ain da mar ca do pe la cri se sa ni tá ria,
não fi cou mui to atrás, com 558 de cre- 
tos de emer gên cia (26,4%), se gui do de
2019: 338, ou 16% do to tal.
Coin ci dên cia ou não, a atu al ges tão
fe de ral, mar ca da na es fe ra am bi en tal
pe la atu a ção po lê mi ca do ex-mi nis tro
Ri car do Sal les, coin ci de com 85% dos
de cre tos de emer gên cia re gis tra dos
na De fe sa Ci vil em fun ção do fo go nos
úl ti mos seis anos. Sal les dei xou o go- 
ver no em ju nho úl ti mo, após uma ad- 
mi nis tra ção que, mui to mais que a
de fe sa de sua área, fi cou mar ca da pe la
in ten ção de “ir pas san do a boi a da”
nas re gras que dis ci pli nam o se tor, en- 
quan to a im pren sa se ocu pa va da
pan de mia — se gun do de cla ra ção do
pró prio re gis tra da em reu nião mi nis- 
te ri al de abril de 2020.

Tor nan do ao es tu do da CNM, ele
cui da tam bém de me dir os cus tos
econô mi cos des sa re a li da de, que le- 
vou tan tos mu ni cí pi os a pe dir so cor ro
à De fe sa Ci vil Na ci o nal. Em seis anos,
in cên di os flo res tais con su mi ram
mais de R$ 1 bi lhão em re cur sos pú- 
bli cos e pri va dos do país — R$

1.157.320.779, mais pre ci sa men te.
En tre as áre as mais afe ta das, des ta que
pa ra pe cuá ria e agri cul tu ra, que so-
mam mais R$ 800 mi lhões em per das.
E a ob ser va ção de que, ape sar de o
mon tan te já ser as sus ta dor, ele não
con tem pla da dos de oi to das 27 uni-
da des da fe de ra ção, que não in for ma- 
ram à CNM da nos so fri dos com o fo go
no pe río do.

Mes mo sem con si de rar os enor mes
pre juí zos não quan ti fi cá veis fi nan cei- 
ra men te, co mo con tri bui ção pa ra o
aque ci men to glo bal, da nos à bi o di-
ver si da de e à dis po ni bi li da de de água,
ape nas as per das econô mi cas apon ta- 
das já se ri am su fi ci en tes pa ra dis pa rar
to dos os aler tas. Mas, ao se ob ser var
os va lo res des ti na dos pe la União nos
mes mos seis anos a ações de pre ven- 
ção e com ba te a in cên di os, fi ca mais
fá cil en ten der por que a pró xi ma tem- 
po ra da de fo go ten de ape nas a au- 
men tar as es ta tís ti cas: fo ram R$ 376
mi lhões, ou o equi va len te a 37% do
to tal de pre juí zos.

Sair des se ci clo de de sas tres exi ge
que a na ção con si ga se pro gra mar pa- 
ra pen sar no fo go du ran te a es ta ção
das águas, e nas en chen tes na tem po-
ra da de se ca. Sem is so, po der pú bli co
e ini ci a ti va pri va da se gui rão quei- 
man do re cur sos ape nas pa ra apa gar
in cên di os.

Sonhos sonhados

To dos nós so nha mos; mes mo acor da dos,
so nha mos. Ain da que os so nhos se jam pe sa- 
de los, mas são so nhos. Na vi da, vi ve mos e
so nha mos. Mui tas ve zes so nha mos mais
que vi ve mos. E os so nhos so nha dos po dem
ou não se re a li zar, na mes ma me di da em que
so nha mos. Se não se re a li zam, azar pa ra
quem vi ve de so nhos. Quan do os so nhos se
re a li zam, vem a ex cla ma ção da con quis ta: –
Re a li zei o so nho da mi nha vi da! So nha mos:
ou por que en con tra mos o gran de amor. Ou
por que des co bri mos, num áti mo de uma le- 
ve ca rí cia, que se es tá sen do ama do. Ou por- 
que con se gui mos a cu ra de um in cu rá vel
mal. Ou por que sa tis fa ze mos o de se jo de
bei jar a mu lher ama da. Ou por que se fez a vi- 
a gem pa ra a Amé ri ca ou pa ra a Eu ro pa e co- 
nhe ce mos to das aque las ma ra vi lhas que por
aqui são lu ga res-in co muns. Ou por que o es- 
pe ra do fi lho nas ceu no rom per de uma ma- 
nhã en so la ra da. Ou ain da por que veio ao
mun do a so nha da e tão de se ja da ne ta, pa ra
fa zer de ca da dia a es pe ran ça de que a vi da é
eter na. Ou por que, de mãos da das com ama- 
da, se foi ao ci ne ma, pa ra as sis tir um pro vo- 
can te um fil me de amor, com o ros to co la do
um ao ou tro, num acon che go de eter nos na- 
mo ra dos e de in ten sa ter nu ra que re a li za to- 
dos os so nhos.

Os so nhos nos faz re nas cer e ain da ser- 
vem de ro tei ro pa ra nos so ca mi nhar por to- 
dos os ca mi nhos, e são de se jos la pi da dos em
nos sas rei te ra das ora ções de sú pli ca pe la fe- 
li ci da de.

Ce cí lia Mei re les, es sa po e ta so nha do ra,
de Vi a gem, tal vez es te ja cer ta ao di zer-nos
no po e ma So nhei um so nho: “So nhei um so- 
nho / e lem brei-me do so nho / e es que ci-me
do so nho / e so nhei que pro cu ra va / em so- 

nho aque le so nho / e per gun to se a vi da /
não é um so nho que pro cu ra va um so nho.”
Eis a ver da de. Não sei se ape nas uma me tá- 
fo ra poé ti ca: a vi da de ve ser es se so nho que
se pro cu ra no so nho, por que a vi da sem so- 
nhos é um de ser to de tem pes ta des bru tal- 
men te re ais. Por is so, é ain da Ce cí lia, em ou- 
tro po e ma, que vis lum bra um so nho, em que
a mor te lhe veio bus car, que diz: “Ou tro dia
so nhei que o co che

fú ne bre / vi nha bus car-me e eu não me
acha va pre pa ra da: / não es ta va nem mor ta
nem do en te, / e sen tia que ti nha de par tir. /
En tão dis se pa ra o co chei ro: / ‘Es pe re um
pou qui nho, / que es tou aca ban do de ler es te
li vro.” / E o co chei ro con cor dou e es pe rou. /
De ve es tar es pe ran do.” O so nho lí ri co de es- 
pe rar a par ti da que nun ca se da rá, a não ser
que se des per te do so nhar pa ra re a li da de fi- 
ni ta.

Em Hynme a l’amour (Hi no ao amor), de
Edith Pi af, can ção que fi cou fa mo sa no Bra sil
nas vo zes de Dal va de Oli vei ra e de Maysa, na
ver são fei ta pa ra a lín gua por tu gue sa, o so- 
nho é um dos fun da men tos lí ri cos des se po- 
e ma-can ção, que atra ves sou to das as fron- 
tei ras e ven ceu a bar rei ra do tem po, pa ra se
eter ni zar en tre nós, pa ra sem pre.

Edith Pi af cons trói um mo nu men to ao
amor e dá ao so nho o co me ço e o fim de tu- 
do. E as sim é o seu can to: “Se o azul do céu
es cu re cer / E a ale gria da ter ra fe ne cer / Não
im por ta, que ri do, vi ve rei do nos so amor / Se
tu és o so nho dos meus di as (…) Não im por- 
ta, que ri do, por que mor re rei tam bém /
Quan do en fim a vi da ter mi nar / E dos so- 
nhos na da mais res tar / Num mi la gre su pre- 
mo / Deus fa rá no céu eu te en con trar.”

O so nho, co mo exal ta do nes sa can ção, re- 
che a da de sen ti men tos poé ti cos, que nos
con vi da pa ra so nhar, tem es sa am bi va lên- 
cia: am pa ra os mo men tos de fe li ci da de no

amor e ser ve de con so lo quan do na da mais
res ta, a não ser o mi la gre su pre mo de um
pos sí vel en con tro na eter ni da de.

O que se ria a vi da sem os so nhos? Se ria de
um va zio de pres si vo, in de pen den te men te
de os so nhos se rem pos sí veis ou im pos sí-
veis. Co mo um pa ra do xo, os so nhos se re a li- 
zam, em que pe se as su as im pos si bi li da des.
So nha mos e lu ta mos com bra vu ra e com al-
gu ma bra va ta, e to das as for ças de nos sos so- 
nhos, pa ra re a li zá-los. Ser fe liz é um so nho
que nos acom pa nho des de o sor ri so des pre- 
ten si o so do nas cer até o cho ro sen ti do quan- 
do, fi si ca men te, já não nos res ta mais na da
pa ra so nhar. Ain da as sim, não aban do na- 
mos nos sos so nhos: o so nho de vi ver, e vi ver
fe liz, mes mo nas in tem pé ri es dos de sa len- 
tos. O so nho nos de sa fia a ven cer a re sis tên- 
cia dos res sen ti men tos.

Luther King, em 28 de agos to de 1963,
quan do lu ta va, nos Es ta dos Uni dos da Amé- 
ri ca, pe la co e xis tên cia har mo ni o sa en tre ne-
gros e bran cos, nos de graus do Lin coln Me-
mo ri al, em Washing ton, DC, in con for ma do
por que o ne gro ain da vi via nu ma po bre za
ex tre ma no meio de um vas to oce a no de
pros pe ri da de bran ca, so nhou e dis se: Eu te- 
nho um so nho “(…) que um dia nas co li nas
ver me lhas da Geór gia os fi lhos dos des cen- 
den tes de es cra vos e os fi lhos de des cen den- 
tes dos do nos de es cra vos po de rão se sen tar
jun to à me sa da fra ter ni da de”. E, is to acon-
te cen do, so nha Luther King, to dos os ho- 
mens, bran cos e ne gros uni rão as mãos e
can ta rão o can to so nha do da li ber da de.

E a paz rei na rá en tre to dos. Nós so mos li-
vres di rão, afi nal. So nhe mos, pois, pe lo me- 
nos o so nhar nos im pul si o na pa ra tra ves sia
de to das as es pe ran ças de fa zer dos so nhos
re a li da de. Ape sar de vo cê, de mim e de mui- 
tos, os so nhos de vem ser so nha dos.Com re a-
lis mo.

DÉ LIO LINS E SIL VA JR.
Pre si den te da Sec ci o nal do Dis tri to Fe de ral da Or dem dos
Ad vo ga dos do Bra sil (OAB/DF)

A OAB/DF re no va
seus com pro mis sos
com a ad vo ca cia e a
po pu la ção

A ca mi nha da ao la do da ad vo ca cia do Dis tri to Fe de ral, des de
2018, quan do, pe la pri mei ra vez, re ce bi a con fi an ça da mai o ria
pa ra ad mi nis trar a Or dem lo cal, trou xe a mim e ao nos so gru po
mui tos apren di za dos. Ha via um pro je to a ser re a li za do, hon rar
aque les com pro mis sos de cam pa nha. As su mi mos, em 2019, e
bus ca mos exe cu tar o que nos pro pu se mos a fa zer. Pa ra is so, le- 
van ta mos to da a si tu a ção da OAB/DF, ve ri fi ca mos o sta tus do
pon to de par ti da: des de as con di ções es tru tu rais, às fi nan cei ras, à
mis são de aten der os pro fis si o nais no tri ê nio. Quan do ini ci a mos o
fa zer, veio a pan de mia. No pri mei ro mo men to, foi as sus ta dor, de- 
pois, a ne ces si da de de re a gir. As sim, fe cha mos o pe río do com
avan ços ja mais cal cu la dos. Cum pri mos mais do que ha vía mos
pla ne ja do, com em pe nho de to dos. Ago ra, es se tra ba lho nos re- 
con duz à di re ção da OAB/DF pa ra o pró xi mo tri ê nio (2022-2024).

A pri mei ra coi sa a fa zer é agra de cer a to dos. À ad vo ca cia do DF
e, tam bém, aos co la bo ra do res da Or dem. Quan do se dis pu ta uma
elei ção, o de ba te acen tua as di ver gên ci as. En cer ra da a dis pu ta, o
de sa fio é aglu ti nar, su pe rar, so mar. Não se po de ad mi nis trar uma
ca sa co mo a OAB/DF em uma vi são ape que na da de que há opo si- 
to res que que rem o in su ces so da ges tão. É pre ci so en ten der que
ca da crí ti ca é um aler ta ao aper fei ço a men to. As sim, com pre en de- 
re mos. Aos can di da tos que dis pu ta ram co nos co o vo to da ad vo ca- 
cia, ex ter no meus cum pri men tos. Fi ze ram o de ba te. Res pei to.
Ago ra, já não os ve jo co mo opo si ção. São co le gas ad vo ga dos e ad- 
vo ga das que me re cem ser ou vi dos.

Apren di mui to ce do na vi da pro fis si o nal que a Or dem é o tem- 
plo da de mo cra cia. Nes se re gi me, to das as vo zes po dem se co lo- 
car e de vem ser ou vi das. Ne nhu ma ideia po de ser des car ta da sem
an tes co nhe cer a sua vi a bi li da de e a sua pos si bi li da de de dar fru- 
tos po si ti vos pa ra a co le ti vi da de. É com es se es pí ri to que se gui re- 
mos. Co mo avan ça re mos pa ra que a ad vo ca cia con si ga ter as
prer ro ga ti vas res pei ta das? Co mo tra ba lha re mos pa ra uma me- 
lhor re mu ne ra ção? Co mo não per mi tir que o mer ca do ni ve le por
bai xo a pres ta ção de ser vi ços de uma ca te go ria que não vi sa tão
so men te o lu cro e que bus ca, fun da men tal men te, não se ex pres- 
sar em dis pu tas mer can ti lis tas?

Pa ra res pon der a es ses de sa fi os, sa be mos que te mos pe la fren- 
te mui to tra ba lho ár duo. Diu tur na men te, pre ci sa re mos nos su pe- 
rar. Aper fei ço ar os pro ces sos de pres ta ção de ser vi ços da Sec ci o- 
nal. Mais do que is so, pre ci sa mos ofe re cer um tra ta men to que se- 
ja além do con ta to por scripts de robôs, chat bots. 

O re ca do a ser da do, pós-elei ções OAB/DF, é que ti ve mos
imen so su ces so no plei to na mo da li da de on-li ne, fi ze mos eco no- 
mia de re cur sos, ti ve mos efi ci ên cia, se gu ran ça e con fi a bi li da de
no re sul ta do, mas con ti nu a re mos de por tas aber tas en tre gan do
as car tei ras aos no vos pro fis si o nais, ori en tan do quan to à par ti ci- 
pa ção na Or dem. Se gui re mos equi pan do es pa ços nas Sub se ções.
A ad vo ca cia não acon te ce só no Pla no Pi lo to. Es sa, tam bém, foi a
res pos ta das ur nas. É o fa zer por to dos, no Pla no Pi lo to, e no mais
dis tan te pon to do DF. So mos to dos ad vo ga dos e ad vo ga das!

O com pro mis so éti co, mo ral e im pres cin dí vel com a igual da de
de opor tu ni da des en tre ho mens e mu lhe res, pes so as ne gras e as
não ne gras se gue fir me. For ta le ce mos ao lon go de três anos a Co- 
mis são da Mu lher Ad vo ga da e a Co mis são de Igual da de Ra ci al.
Tor na ram-se per ma nen tes na nos sa ges tão. Cri a mos as Di re to ri as
de Igual da de Ra ci al e de Prer ro ga ti vas. Apro xi ma mos o diá lo go
com as al tas cor tes, e com ca da Va ra da Jus ti ça. Co bra mos, tam- 
bém, des de o tra ba lho com se gu ran ça até a re to ma da dos tri bu- 
nais. For ta le ce mos o apoio à saú de, à as sis tên cia so ci al e à for ma- 
ção pro fis si o nal, por meio da CA ADF (Cai xa de As sis tên cia dos
Ad vo ga dos) e da ESA (Es co la Su pe ri or de Ad vo ca cia), res pec ti va- 
men te. Tu do o que fi ze mos não é lu ta do pas sa do! São per ma nên- 
ci as, pois, a ca da dia, en fren ta re mos o ra cis mo es tru tu ral, o des- 
res pei to às mu lhe res, a vi o lên cia den tro e fo ra dos la res que afe ta a
nos sa ca te go ria e a po pu la ção. Apoi a re mos os jo vens e os ve te ra- 
nos no exer cí cio pro fis si o nal.

Por fim, lem bro que a Or dem não é um or ga nis mo iso la do. Ao
con trá rio, além das jus tas pau tas da cor po ra ção, es tá ao la do da
po pu la ção, co mo es ti ve mos pa ra as se gu rar va ci na ção con tra a
co vid-19. Se gui re mos ao la do des se po vo do DF que tan to nos or- 
gu lha e me re ce nos sa aten ção.

To dos po dem con tar com a OAB/DF!

São Luís, quinta-feira, 25 de novembro de 2021

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


AVISO DE VENDA

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

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de Tutóia/MA, torna público que realizará a licitação 
na modalidade abaixo discriminada, cujo certame será regido pela Lei Federal n.º 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, Lei Complementar 123/06 e suas alterações Lei 147/2014 e Lei 155/2016. 
TOMADA DE PREÇO Nº 014/2021 – PMT. Processo Administrativo: 152-10/2021-15-PMT OB-
JETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA, VISANDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SANTA ROSA DOS 
TOMÁS NO POVOADO SANTA ROSA DOS TOMÁS NO MUNICÍPIO DE TUTÓIA (MA), DE 
ACORDO COM CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO PRO-
JETO BÁSICO. DA SESSÃO: A abertura dos envelopes de proposta será realizada no dia 14 de 
dezembro de 2021, às 14h:00mim, no Auditório da Secretaria Municipal de Educação, localizado à 
Rua Nazaré, N.º 61, Centro, Tutóia (MA). OBTENÇÃO DO EDITAL: Na sede da CPLP localizada 
à Rua Aeroporto, N.º 118, Centro, Tutóia (MA). HORÁRIO DE ATENDIMENTO: segunda à sexta-
-feira, de 8 às 13 horas, onde poderá ser consultado gratuitamente ou em consonância com art. 32, § 
5º, da Lei nº 8.666/1993 será cobrado pela a reprodução gráfica da documentação fornecida, confor-
me o número de páginas do Edital e seus Anexos mediante o recolhimento do valor da reprodução 
através de Documento de Arrecadação Municipal (DAM) ou nos endereços eletrônicos: http://www.
tce.ma.gov.br;www.portaldecompraspublicas.com.br ou pelo e-mail: cclcapmtutoia@gmail.com 
, e informações podem ser obtidas pelo Telefone: (*98) 98457 0412. Tutóia/MA, 25 de novembro  
de 2021. LEIDIANE PEREIRA VIEIRA. Presidente da Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Tutóia(MA). 

A empresa PARK IMPERIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob 

o n° 13.059.848/0001-38, vem, por meio do presente e na melhor forma de direito, NOTIFICAR 

os clientes CARLOS HENRIQUE DA CONCEICAO, ALICE LEITE DA CONCEIÇAO, ELINEIDE 

ABREU SOARES, ELBA MARIA FRANÇA PEREIRA e ANDERSON DE OLIVEIRA GOIS, ins-

critos no CPF sob os números 894.759.173-49, 001.947.013-44, 028.999.071-82, 626.482.761-49 

e 029.048.369-77, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação do presente, 

efetuem a purgação da mora referente ao contrato de compromisso de compra e venda firmado 
junto à notificante, relativo ao imóvel constituído por QUADRA 06 LOTE 30, QUADRA 01 LOTE 15 

e QUADRA 02 LOTE 55, situado no PARK IMPERIAL, IMPERATRIZ – MA, devendo, os notifica-

dos, efetuar, no prazo acima, o pagamento das parcelas contratuais em aberto, com vencimentos 

em 22/06/2020 a 22/10/2021, 26/11/2020 a 26/10/2021, 15/01/2021 a 15/11/2021, devidamente 

acrescidas dos encargos moratórios acertados em contrato. Notifica-se, ainda, que em não havendo 
a purgação da mora, no supracitado prazo, o contrato em questão estará resilido, nos termos do 

artigo 474 do Código Civil, situação esta que ocasionará o imediato regresso dos direitos do retro 
mencionado imóvel (inclusive de posse e de nova comercialização), para a notificante. Notifica-

-se, finalmente, que uma vez operando o desfazimento do contrato, nos termos acima, os valores 
eventualmente de direito dos notificados (após realizadas as deduções e abatimentos rescisórios) 
estarão à disposição dos mesmos no escritório da notificante.



São Luís, quinta-feira, 25 de novembro de 2021

6GERAL

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Saúde, para atender a 

demanda da POLICLÍNICA DE MATÕES DO NORTE.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO.

DATA DA ABERTURA: 17/12/2021 às 9h, horário de Brasília.

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

Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. 

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

Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 8h às 12h, e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 

e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou igor.rochacsl@gmail.com, ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 22 de novembro de 2021

Igor Manoel Sousa Rocha

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 411/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116.573/2021 – EMSERH

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 035/2021 – CCL/PMB
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.225/2021

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos oficiais pertencentes à 

frota do Município de Barreirinhas - MA.

Data da Abertura: 08/12/2021 às 09h00min, horário de Brasília. 

Local de Realização: Portal de CMB – www.centralcomprasbhsma.com.br
Informações adicionais em www.barreirinhas.ma.gov.br, www.centralcomprasbhsma.com.br e 

Mural de Contratações do SACOP - www.tce.ma.gov.br.
Barreirinhas (MA), 23 de novembro de 2021.

Áquilas Conceição Martins
Pregoeira CCL/PMB

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

CNPJ: 06.002.372/0001-33
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº037/2021
O Município de Anajatuba/MA, através da  Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, por meio da Secretário Municipal 
de Educação designado pelo Decreto nº012/2021, torna público que realizará às 09:00h (Nove horas) do dia 08 de 
Dezembro de 2021, na plataforma Compras Públicas,  no endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.
com.br, Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, tendo por objeto o REGISTRO DE 
PREÇOS para futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídicas(s) para o fornecimento de gêneros alimentícios 
da Alimentação Escolar para o exercício de 2022, de interesse da Secretaria Municipal de Educação de Anajatuba/
MA, conforme disposições previstas no Edital e seus Anexos, regido pela Lei Federal  nº10.520/02, Decreto Federal 
Nº10.024/19, Decreto Municipal nº022/2021, Decreto Municipal nº023/2021, Lei Complementar 123/2006 alterada pela 
Lei Complementar nº 147/2014, Lei Complementar 155/2017, subsidiariamente pela Lei nº8.666/93 e suas alterações 
e demais legislações pertinentes. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, localizada na Rua Benedito Leite, 868, Centro, de 
2ª a 6ª feira-feira, no horário das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados e retirados gratuitamente por 
mídia digital. Assim como pelo portal da prefeitura, no endereço eletrônico:  www.anajatuba.ma.gov.br.  Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço. Anajatuba - MA, em 23 de Novembro de 2021. AURISCILEY GUIA SAMPAIO. Secre-
tária Municipal de Educação. Decreto nº012/2021T

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

CNPJ: 06.002.372/0001-33
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

CONCORRÊNCIA SRP Nº 001/2021

O Município de Anajatuba/MA, através da Prefeitura Municipal de Anajatuba, Estado do Maranhão, por meio  do Secre-
tário Municipal de Administração, designado pelo Decreto nº 003/2021 torna público aos interessados  que realizará às 
09:00h (Nove Horas) do dia 28 de dezembro 2021, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua 
Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA, Licitação na modalidade Concorrência, do tipo menor 
preço global, tendo por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação de empresa especializada 
para a prestação de serviços de implantação de pavimentação em bloquete intertravado em vias urbanas  do Município 
de Anajatuba/MA, conforme Edital e seus Anexos, na forma da Lei Federal n° 8.666/1993 e suas alterações, Decreto 
Federal nº 7.892/2013, Decreto Federal nº 9.488/2018, Decreto Municipal nº 022/2021, Lei Complementar n° 123/2006 
e alterações dadas pela Lei Complementar nº 147/2014 e demais legislações pertinentes.  O Edital e seus Anexos estão 
à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, localizada na Rua Benedito Leite, 868, Centro, 
de 2ª a 6ª feira-feira, no horário das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados e retirados gratuitamente por 
mídia digital. Assim como pelo portal da prefeitura, no endereço eletrônico www.anajatuba.ma.gov.br.  Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço ou através do e-mail: cpl@anajatuba.ma.gov.br. Anajatuba - MA, em 23 de novembro de 
2021. LEONARDO MENDES ARAGÃO. Secretário Municipal de Administração. Decreto nº 003/2021.

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

CNPJ: 06.002.372/0001-33
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

CONCORRÊNCIA SRP Nº 002/2021

O Município de Anajatuba/MA, através da Prefeitura Municipal de Anajatuba, Estado do Maranhão, por meio  do Secre-
tário Municipal de Administração, designado pelo Decreto nº 003/2021 torna público aos interessados  que realizará às 
09:00h (Nove Horas) do dia 29 de dezembro 2021, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua 
Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA, Licitação na modalidade Concorrência, do tipo menor 
preço global, tendo por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação de empresa especializada 
para a prestação de serviços de construção e recuperação de meios-fios, sarjetas, calçadas e muros na zona urbana  do 
Município de Anajatuba/MA, conforme Edital e seus Anexos, na forma da Lei Federal n° 8.666/1993 e suas alterações, 
Decreto Federal nº 7.892/2013, Decreto Federal nº 9.488/2018, Decreto Municipal nº 022/2021, Lei Complementar n° 
123/2006 e alterações dadas pela Lei Complementar nº 147/2014 e demais legislações pertinentes.  O Edital e seus 
Anexos estão à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, localizada na Rua Benedito Lei-
te, 868, Centro, de 2ª a 6ª feira-feira, no horário das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados e retirados 
gratuitamente por mídia digital. Assim como pelo portal da prefeitura, no endereço eletrônico www.anajatuba.ma.gov.br.  
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço ou através do e-mail: cpl@anajatuba.ma.gov.br. Anajatuba - MA, em 23 
de novembro de 2021. LEONARDO MENDES ARAGÃO. Secretário Municipal de Administração. Decreto nº 003/2021.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 034/2021 – CCL/PMB
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.031/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza  urbana e 

coleta de lixo em vias públicas.

Data da Abertura: 08/12/2021 às 14h00min, horário de Brasília. 

Local de Realização: Portal de CMB – www.centralcomprasbhsma.com.br
Informações adicionais em www.barreirinhas.ma.gov.br, www.centralcomprasbhsma.com.br e 
Mural de Contratações do SACOP - www.tce.ma.gov.br.

Barreirinhas (MA), 23 de novembro de 2021.

Áquilas Conceição Martins
Pregoeira CCL/PMB

AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021-PMIG. A Prefeitura Municipal de 
Itaipava do Grajaú avisa aos interessados que realizará licitação, nos seguintes termos: OB-
JETO: contratação de empresa para os serviços de hospedagens no sistema pensão completa 
com fornecimento de café da manhã/almoço/jantar, realizados na capital São Luís/MA, para 
atendimento do programa TFD. ABERTURA: 10 de dezembro de 2021 às 08h30min. EN-
DEREÇO: Av. Deputado Mercial Lima de Arruda, s/n – centro, Itaipava do Grajaú. TIPO 
LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item. BASE LEGAL: Constituição Federal, Art. 37, XXI; 
Lei nº 10.520/2012 e no que lhe couber, Decreto Federal nº 10.024/2019 e subsidiariamente, a 
Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes à espécie. PROCESSO ADMINISTRA-
TIVO: 2021014/2021-PMIG. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL Av. Deputado 
Mercial Lima de Arruda, s/n – centro, Itaipava do Grajaú no horário de 08h00min às 12h00min, 
(impressos mediante o pagamento de valor relativo ao custo de reprodução gráfica) ou pode-
rão ser baixados gratuitamente, pelo site www.itaipava.ma.gov.br/transparencia/licitacoes ou 
https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul.  PUBLIQUE-SE. Itaipava do Grajaú/
MA, 19 de novembro de 2021. José Carvalho Júnior – Pregoeiro.

AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021-PMIG. A Prefeitura Municipal de Itai-
pava do Grajaú avisa aos interessados que realizará licitação, nos seguintes termos: OBJE-
TO: Registro de Preço visando à Contratação de empresa para realizar fornecimento de livros 
didáticos e literários para Educação Infantil e Fundamental, da Rede Municipal de Ensino 
do Município de Itaipava do Grajaú-MA, conforme especificação e condições contidas no 
Termo de Referência. ABERTURA: 09 de dezembro de 2021 às 08h30min. TIPO LICI-
TAÇÃO: Menor Preço Por Item. BASE LEGAL: Constituição Federal, Art. 37, XXI; Lei nº 
10.520/2012 e no que lhe couber, Decreto Federal nº 10.024/2019 e subsidiariamente, a Lei Fe-
deral nº 8.666/93 e demais normas pertinentes à espécie. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 
2021010/2021-PMIG. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL Av. Deputado Mercial 
Lima de Arruda, s/n – centro, Itaipava do Grajaú no horário de 08h00min às 12h00min, (im-
pressos mediante o pagamento de valor relativo ao custo de reprodução gráfica) ou poderão ser 
baixados gratuitamente, pelo site www.itaipava.ma.gov.br/transparencia/licitacoes ou https://
www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul. PUBLIQUE-SE. Itaipava do Grajaú/MA, 19 
de novembro de 2021. José Carvalho Júnior – Pregoeiro.

AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2021-PMIG. A Prefeitura Municipal de Itai-
pava do Grajaú avisa aos interessados que realizará licitação, nos seguintes termos: OBJETO: 
Contratação de empresa de Formação Administrativa/Pedagógica, Assessoria e Consultoria 
Educacional Especializada para apoio técnico à Secretaria Municipal de Educação do municí-
pio de Itaipava do Grajáu-MA, para execução de serviços educacionais. ABERTURA: 10 de 
dezembro de 2021 às 14h00min. TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item. BASE LEGAL: 
Constituição Federal, Art. 37, XXI; Lei nº 10.520/2012 e no que lhe couber, Decreto Federal nº 
10.024/2019 e subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes à espé-
cie. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2021012/2021-PMIG. OBTENÇÃO DO EDITAL: 
O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente 
de Licitação – CPL Av. Deputado Mercial Lima de Arruda, s/n – centro, Itaipava do Grajaú no 
horário de 08h00min às 12h00min, (impressos mediante o pagamento de valor relativo ao custo 
de reprodução gráfica) ou poderão ser baixados gratuitamente, pelo site www.itaipava.ma.gov.
br/transparencia/licitacoes ou https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul. PUBLI-
QUE-SE. Itaipava do Grajaú/MA, 19 de novembro de 2021. José Carvalho Júnior – Pregoeiro.

AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2021-PMIG. A Prefeitura Municipal de Itai-
pava do Grajaú avisa aos interessados que realizará licitação, nos seguintes termos: OBJETO: 
Registro de Preços para contratação de serviços contínuos de engenharia para manutenção 
predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo e 
insumos e mão de obra, para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipa-
mentos e instalações prediais do Munícipio de Itaipava do Grajaú/MA, conforme condições e 
especificações constantes neste Edital e seus anexos. ABERTURA: 09 de dezembro de 2021 
às 14h00min. TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço Global. BASE LEGAL: Constituição Fe-
deral, Art. 37, XXI; Lei nº 10.520/2012 e no que lhe couber, Decreto Federal nº 10.024/2019 
e subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes à espécie. PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO: 2021020/2021-PMIG. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital 
e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licita-
ção – CPL Av. Deputado Mercial Lima de Arruda, s/n – centro, Itaipava do Grajaú no horário 
de 08h00min às 12h00min, (impressos mediante o pagamento de valor relativo ao custo de 
reprodução gráfica) ou poderão ser baixados gratuitamente, pelo site www.itaipava.ma.gov.
br/transparencia/licitacoes ou https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul. PUBLI-
QUE-SE. Itaipava do Grajaú/MA, 19 de novembro de 2021. José Carvalho Júnior – Pregoeiro.

AVISO DA TOMADA DE PREÇOS N° 011/2021-PMIG. A Prefeitura Municipal de Itaipava 
do Grajaú avisa aos interessados que realizará licitação, nos seguintes termos: OBJETO: Con-
tratação de empresa especializada para reforma das UBS dos Povoados: Calumbi, Criolizão, 
Criolizinho, Galileia, Garrota, Itaipava, Pau Ferrado, conforme especificações do Projeto Bási-
co. ABERTURA: 14 de dezembro de 2021 às 16h00min. ENDEREÇO: Av. Deputado Mercial 
Lima de Arruda, s/n – centro, Itaipava do Grajaú. TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço Global. 
BASE LEGAL: Constituição Federal, Art. 37, XXI; Lei Complementar nº 123/2006; Lei Fe-
deral nº 8.666/93 e demais normas pertinentes à espécie. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 
2021020/2021-PMIG. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL Av. Deputado Mercial 
Lima de Arruda, s/n – centro, Itaipava do Grajaú no horário de 08h00min às 12h00min, (im-
pressos mediante o pagamento de valor relativo ao custo de reprodução gráfica) ou poderão ser 
baixados gratuitamente, pelo site www.itaipava.ma.gov.br/transparencia/licitacoes ou https://
www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul. PUBLIQUE-SE. Itaipava do Grajaú/MA, 19 
de novembro de 2021. José Carvalho Júnior – Presidente da CPL.

São Luís, 23 de novembro de 2021

Lincoln Christian Noleto Costa

Pregoeiro da ALEMA

De acordo André Luís Pinto Maia Presidente da CPL

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO – ALEMA torna 
público que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, no dia 07 de dezembro às 
14:30h, pelo sitio www.comprasnet.gov.br/compras/pt-br/ para “Contratação de empresa 
especializada no fornecimento de equipamentos específicos que serão utilizados nas Sessões 
Plenárias e Reuniões das Comissões permanentes por videoconferência, com o fornecimento 
de licenças do uso de Software Zoom Profissional, para o atendimento das necessidades da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão – ALEMA”. O edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados nos sítios www.comprasnet.gov.br/compras/pt-br/ e www.al.-
ma.leg.br no link Licitações, podendo ainda ser adquirido gratuitamente na CPL/ALEMA, 
localizada na avenida jerônimo de Albuquerque, Terreo – Palacio Manuel Beckman, através 
da apresentação de dispositivo de armazenagem eletrônica (cd, pen drive, etc.), durante os 
dias úteis, das 08:00 às 14:00. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 035/2021-CPL/AL PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 1007/2021-ALEMA

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

São Luís, 23 de novembro de 2021

Arthur Baldez Silva

Pregoeiro da ALEMA

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO – ALEMA torna 
público que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, no dia 09 de 
dezembro às 09:30h, pelo sitio www.comprasnet.gov.br/compras/pt-br/ para “Registro 
de Preços para aquisição de materiais de consumo nas espécies “elétricos” – luminári-
as, lâmpadas, reatores, plugs e tomadas, para a Assembleia Legislativa do Maranhão”. 
O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sítios www.compras-
net.gov.br/compras/pt-br/ e www.al.ma.leg.br no link Licitações, podendo ainda ser 
adquirido gratuitamente na CPL/ALEMA, localizada na avenida jerônimo de 
Albuquerque, Terreo – Palacio Manuel Beckman, através da apresentação de dispositi-
vo de armazenagem eletrônica (cd, pen drive, etc.), durante os dias úteis, das 08:00 às 
14:00. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 037/2021-CPL/AL PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 4324/2019-ALEMA

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

De acordo André Luís Pinto Maia Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITORÓ - MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021-SRP - O Município de Peritoró - MA, torna público 
aos interessados que, com base na Lei nº 10.024/2019, 10.520/02 e subsidiariamente as dispo-
sições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, que realizará às 10h00min (dez horas) 
do dia 08 de dezembro de 2021, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 010/2021-SRP, 
do tipo menor preço por item, tendo por objeto Registro de preço para futura e eventual contra-
tação de serviços gráficos, de comunicação visual, locação e aquisição de tendas para atender 
as necessidades do Município de Peritoró/MA. A presente licitação será realizada através da 
plataforma LICITAPERITORO – https://licitaperitoro.com.br/. O Edital e seus anexos encon-
tram-se disponíveis de segunda a sexta das 08h00min às 12h00min para consulta grátis ou ser 
retirado mediante entrega de 5 (cinco) pasta A-Z, na Sala da Comissão de Licitação, localizada 
na Rua da Prata, nº s/n, Centro, Peritoró, CEP: 65.418.000, ou por consulta no site www.
peritoro.ma.gov.br e www.tce.ma.gov.br, https://licitaperitoro.com.br/ demais informações na 
CPL ou por e-mail cpl-peritoro@hotmail.com. Peritoró/MA, 23 de novembro de 2021. JOSÉ 
RAIMUNDO LOREDO JÚNIOR. Pregoeiro.

ESTADO DO MARANHÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 60/2021
Processo n° 10255/2021

Objeto: “Contratação de serviços continuados de vigilância armada, que compreenderá além de mão 

de obra, o emprego de todos os equipamentos, EPIs e ferramentas, necessários à execução dos serviços, 

nos prédios onde funcionam as Promotorias de Justiça das Comarcas de Imperatriz, Coroatá, Pinheiro, 

Presidente Dutra, Araioses e Barra do Corda”; Abertura: 07/12/2021, às 9h (horário de Brasília-DF); 
Local: Site do Portal de Compras do Governo Federal: www.compras.gov.br/. Informações: Procu-

radoria-Geral de Justiça, situada à Avenida Prof. Carlos Cunha, nº 3261, Calhau, São Luís-MA. CEP: 
65076-820; E-mail: licitacoes@mpma.mp.br; Fones: (98) 3219-1645 e 3219-1766.

São Luís-MA, 24 de novembro de 2021.

JOSÉ LINDSTRON PACHECO
Pregoeiro Oficial

CPL/PGJ-MA

ESTADO DO MARANHÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 65/2021
Processo n° 14592/2021

Objeto: “Contratação de serviços  continuados de operação, manutenção preventiva e corretiva em 

05 (cinco) elevadores, marcas ATLAS SCHINDLER e THYSSENKRUPP, instalados no Prédio Sede 

das Promotorias de Justiça da Capital e no Prédio Sede da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão 

- PGJ, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços”; 

Abertura: 07/12/2021, às 11h (horário de Brasília-DF); Local: Site do Portal de Compras do Governo 

Federal: www.compras.gov.br/. Informações: Procuradoria-Geral de Justiça, situada à Avenida Prof. 

Carlos Cunha, nº 3261, Calhau, São Luís-MA. CEP: 65076-820; E-mail: licitacoes@mpma.mp.br; 
Fones: (98) 3219-1645 e 3219-1766.

São Luís-MA, 24 de novembro de 2021.

JOSÉ LINDSTRON PACHECO
Pregoeiro Oficial - CPL/PGJ-MA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2021 (PA-3433/2021)
Objeto: constituição de registro de preços para aquisição eventual e futura de materiais 

elétricos e eletrônicos a fim de atender a demanda de manutenção predial das Unidades 

Administrativas do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, conforme especificações, 

quantidades e condições definidas no Termo de Referência, parte integrante do Edital. Tipo 

de licitação: Menor Preço. Data de abertura: 07 de dezembro de 2021, às 09:00 horas 

(horário de Brasília/DF). Local: www.gov.br/compras/pt-br. O edital é gratuito e está à 

disposição dos interessados para consulta e retirada nos endereços 

www.gov.br/compras/pt-br e www.trt16.jus.br. Maiores informações no endereço Av. 

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

Públicas ou pelos telefones (0xx98) 2109-9378/9379/8424-6218 das 08 às 17 horas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA

A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar – MA 
informa a ERRATA DE PUBLICAÇÃO AVISO DE 
LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 06/2021. 
Retifica-se o aviso, publicado no JORNAL O IMPAR-
CIAL no dia 23 de novembro de 2021, página 6. Onde 
se lê: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 

DA SERRA NEGRA - MA, Leia-se: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR – MA.

Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA
CNPJ: 01.625.057/0001-49

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/CMTF. A Câmara Municipal de Tufilândia (MA), torna público que 
realizará no dia 10/12/2021, às 8:30 horas, licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço 
global, regida pelas normas estipuladas no instrumento convocatório. Objeto: Contratação de empresa espe-

cializada na prestação de serviços de Consultoria em Contabilidade Pública para esta Câmara Municipal de 
Tufilândia/MA, para o exercício de 2022. Base Legal: Lei Federal nº 8.666/1993, pela Lei Complementar nº 
123/2006, pelo Decreto Federal nº 8.538/2015, pelas demais normas legais e regulamentares aplicáveis à espé-

cie. Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação, Prédio da Câmara Municipal de Tufilândia (MA), situa-

da na Rua do Comércio, s/nº, Centro. O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados no portal da 
transparência, na plataforma SACOP e na sede da Câmara Municipal, de segunda a sexta-feira, no horário das 
08:00hs às 12:00hs, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente, mediante a entrega de “pen drive”. 
Tufilândia (MA), 23 de novembro de 2021. Dalva Antonia Morais Silva, Presidente da Câmara Municipal.

Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA
CNPJ: 01.625.057/0001-49

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021/CMTF. A Câmara Municipal de Tufilândia (MA), torna público que rea-

lizará no dia 10/12/2021, às 9:30 horas, licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, 
regida pelas normas estipuladas no instrumento convocatório. Objeto: Contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de Consultoria Jurídica para esta Câmara Municipal de Tufilândia/MA, para o exercí-
cio de 2022. Base Legal: Lei Federal nº 8.666/1993, pela Lei Complementar nº 123/2006, pelo Decreto Federal 
nº 8.538/2015, pelas demais normas legais e regulamentares aplicáveis à espécie. Local: Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, Prédio da Câmara Municipal de Tufilândia (MA), situada na Rua do Comércio, s/nº, 
Centro. O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados no portal da transparência, na plataforma 
SACOP e na sede da Câmara Municipal, de segunda a sexta-feira, no horário das 08:00hs às 12:00hs, onde 
poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente, mediante a entrega de “pen drive”. Tufilândia (MA), 23 de 
novembro de 2021. Dalva Antonia Morais Silva, Presidente da Câmara Municipal.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 026/2021; PROCESSO ADM. Nº 21095/2021. A Prefeitura Mu-
nicipal de Vitória do Mearim/MA, CNPJ: 05.646.807/0001-10, através do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos 
interessados que realizará no dia 09 de dezembro de 2021, às 09 horas.  Licitação na modalidade Pregão na forma Eletrônica, com 
critério de julgamento menor preço, objetivando, a Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos, 
instalação, configuração, manutenção e suporte técnico para a implantação de sistema de vídeo monitoramento urbano de 
vias públicas no município de Vitória do Mearim – MA. Conforme detalhamentos constantes no Anexo I - Termo de Referência, 
em sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da informação – INTERNET através do site www.licitanet.com.br . 
Com fundamentação na Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 10.024/2019, da Lei Complementar nº 123/2006 alterada 
pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame. 
O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por intermédio de sistema eletrônico, qual seja www.licitanet.com.br  ou 
ainda na sede da Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL onde poderão ser obtidos e consultados gratuitamente 
mediante apresentação de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 13h, no endereço Rua Teodoro Ferreira, Bairro Itapuí-
tapera, S/N Vitória do Mearim – MA, para consulta gratuitamente, disponibilizado no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória 
do Mearim (http:// www.vitoriadomearim.ma.gov.br), no sistema do TCE/SACOP (www.tce.ma.gov.br/sacop). Vitória do Mearim 
- MA, 16 de novembro 2021. JUSCELINO LEITE DE BRITO JUNIOR; Secretário Municipal de Administração e Planejamento

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 027/2021; PROCESSO ADM. Nº 01108/2021. A Prefeitura Mu-
nicipal de Vitória do Mearim/MA, CNPJ: 05.646.807/0001-10, através do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos 
interessados que realizará no dia 10 de dezembro de 2021, às 09:00 horas.  Licitação na modalidade Pregão na forma Eletrônica, com 
critério de julgamento menor preço, objetivando, a Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de informática 
destinados a informatizarem os setores administrativos da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim - MA. Conforme deta-
lhamentos constantes no Anexo I - Termo de Referência, em sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da informação 
– INTERNET através do site www.licitanet.com.br . Com fundamentação na Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 
10.024/2019, da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 
e de outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por intermédio de 
sistema eletrônico, qual seja www.licitanet.com.br  ou ainda na sede da Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL 
onde poderão ser obtidos e consultados gratuitamente mediante apresentação de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h 
às 13h, no endereço Rua Teodoro Ferreira, Bairro Itapuítapera, S/N Vitória do Mearim – MA, para consulta gratuitamente, disponi-
bilizado no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim (http:// www.vitoriadomearim.ma.gov.br), no sistema do TCE/
SACOP (www.tce.ma.gov.br/sacop). Vitória do Mearim - MA, 16 de novembro 2021. JUSCELINO LEITE DE BRITO JUNIOR; 
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - CEP 65.850-000

CNPJ nº 06.140.818/0001-96
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021

O Município de Mirador, no Estado do Maranhão, comunica aos interessados que realizará licitação na moda-
lidade Pregão Eletrônico no dia 08/12/2021, às 09:00 horas, horário local, objetivando o registro de preço para 
futura e eventual aquisição de kit enxoval (fralda, meia, sapatinho, luva, banheira, pagão, lenço, saboneteira e 
correlatos) a fim de atender as necessidades do Município de Mirador/MA.
 O presente Edital estará à disposição dos interessados no endereço eletrônico https://www.comprasmirador.
com.br/, podendo ainda ser gratuitamente solicitado e adquirido por meio do e-mail cplmirador2021@gmail.
com, no período de segunda-feira à sexta-feira, das 08:00h às 18:00h. 

Mirador/MA, 24 de novembro de 2021. 

DEUSEVAN PEREIRA DE BRITTO
Pregoeiro

Portaria Nº 009B/2021

AVISO DE CONTINUIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021

A Prefeitura Municipal de Mirador - MA, localizada na Rua Jornalista Mauritonio Meire, 

22 – Centro, comunica aos interessados que remarcou a sessão do Pregão Presencial de nº. 022/2021 para o dia 

01 de dezembro de 2021, 09:00hrs, horário local, objetivando Registro de Preço para eventual e futura contra-

tação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção de veículos automotivos para atender 

as demandas da prefeitura de Mirador/MA, sem quaisquer outras alterações no edital.

O presente Edital continua à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitações 

da Prefeitura Municipal de Mirador podendo ainda ser adquiridos GRATUITAMENTE durante os dias úteis, 

das 08:00 às 12:00 horas mediante pedido ao e-mail cplmirador2021@gmail.com.

MIRADOR (MA), 24/11/2021

____________________________

Deusevan Pereira de Brito

Pregoeiro
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O foco da ação é qualificar a gestão e melhorar a competitividade de empreendimentos
formais da capital

NOVO PROGRARR MA

Dino lança “Maranhão
Mais Empreendedor”

E
m ce rimô nia no Pa lá cio dos 
Leões, nes ta quar ta-fei ra (24), 
às 10h, o go ver na dor Flá vio 
Di no lan çou o Pro gra ma Ma- 

ra nhão Mais Em pre en de dor. O fo co 
da ação é qua li fi car a ges tão e me lho- 
rar a com pe ti ti vi da de de em pre en di- 
men tos for mais da ca pi tal. Apro xi ma- 
da men te 1,5 mil pe que nos ne gó ci os 
de vem ser al can ça dos com o pro gra- 
ma.

“Es ta é uma no va fa se do Ci da de 
Em pre en de do ra, vol ta da pa ra a área 
Ita qui Ba can ga, que vai dar con di ções 
pa ra que es ses ne gó ci os con si gam se 
ha bi li tar a se rem for ne ce do res do 
por to e de mais pri va dos que exis tem 
no Ma ra nhão. A ca pa ci ta ção, o apoio 
e o fo men to que es te pro gra ma vai 
opor tu ni zar, da rá mais pos si bi li da des 
a es tes mi cro em pre en de do res”, ex- 
pli cou o go ver na dor Flá vio Di no.

O Ma ra nhão Mais Em pre en de dor é 
uma ini ci a ti va co or de na da pe la Em- 
pre sa Ma ra nhen se de Ad mi nis tra ção 
Por tuá ria (EMAP), em par ce ria com o 
Se brae-MA. Com as ações do pro gra- 
ma, ne gó ci os for mais po ten ci a li za rão 
as prá ti cas ge ren ci ais, de for ma con tí- 
nua, com fins a al can çar ní veis mais 
avan ça dos de pro du ti vi da de.

“Es se é o mo men to de re cu pe ra ção 
da eco no mia e o pro gra ma se pro põe 
a qua li fi car ven de do res da re gião e 
en tor no do por to. A ação vai ofe re cer 
fer ra men tas de ges tão, pro du ti vi da de 
e ino va ção pa ra que eles pos sam cap- 
tar es se no vo ce ná rio da eco no mia. 
Com is so, que re mos ga ran tir um im- 
pul so aos pe que nos e mi cro em pre-

CERCA DE 1,5 MIL PEQUENOS NEGÓCIOS DEVEM SER ALCANÇADOS COM O PROGRAMA

en de do res”, ava li ou o pre si den te da 
EMAP, Ted La go. O ges tor anun ci ou 
que o pro je to te rá uma se gun da fa se 
pa ra aco lher to da a de man da de ne- 
gó ci os no en tor no do por to.

A ação vai be ne fi ci ar 1.500 pe que- 
nos ne gó ci os for mais de co mu ni da- 
des pró xi mas ao Por to do Ita qui e Ter- 
mi nal de Ferryboat do Cu ju pe, nas 
áre as de be le za, co mér cio de ali men- 
tos, res tau ran tes, ven da de pro du tos 
ele trô ni cos e ou tros. As ações têm co- 
mo prin ci pal pú bli co pe que nos ne gó- 
ci os no co mér cio, ser vi ços e in dús tria 
des tas áre as.

“É o que o Se brae sem pre tra ba- 
lhou, com o em pre en de do ris mo e o 
Go ver no do Es ta do sem pre es te ve ao 
nos so la do. Nes se mo men to de re to- 
ma da dos ne gó ci os, em que é im por- 

tan te a par ti ci pa ção do em pre en de-
do ris mo, va mos, nes sa par ce ria, aten-
der ne gó ci os nes ta re gião e qua li fi car 
pa ra que pos sam se man ter no mer ca- 
do”, des ta cou o di re tor su pe rin ten-
den te do Se brae-MA, Al ber ti no Le al.

No con jun to de pro pos tas e me tas 
do pro gra ma es tá o fo co em ges tão e 
pro du ti vi da de das em pre sas; mo ni to-
ra men to e ava li a ção; aten di men to 
pre sen ci al e/ou a dis tân cia; atu a ção 
por meio de par ce ri as; au men to de 
pro du ti vi da de e com pe ti ti vi da de; 
me lho ria de ges tão de ne gó ci os; ino-
va ção de pro ces sos; e re du ção de des- 
per dí ci os. Ou tro pro gra ma exe cu ta do 
em par ce ria Go ver no e Se brae-MA é o 
Ci da de Em pre en de do ra, que atua em 
50 ci da des.

São Luís, quinta-feira, 25 de novembro de 2021

Nosso papel tá on,
tá impresso, todo dia

8888888
MILHÕES
DE ACESSOS
o imparcial.com.br

OImparcialMA oimparcialonline oimparcial Tv Imparcial98 99144-5645

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

decreto 21.981/32, encontra-se disponível no endereço www.vipleiloes.com.br e para mais informações ligue: 
(11) 3777- 0523

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

09:00h03/12/2021
���������������������

TJ-MA

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

decreto 21.981/32, encontra-se disponível no endereço www.vipleiloes.com.br e para mais informações ligue: 
(11) 3777- 0523

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

09:30h03/12/2021
��������������������� SEGEP

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

decreto 21.981/32, encontra-se disponível no endereço www.vipleiloes.com.br e para mais informações ligue: 
(11) 3777- 0523

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

09:00h06/12/2021
���������������������

São Luís, 23 de novembro de 2021

Alexandre Henrique Pereira da Silva

Pregoeiro da ALEMA

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO – ALEMA torna 
público que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, no dia 09 de dezembro às 
09:30h, pelo sitio www.comprasnet.gov.br/compras/pt-br/ para “Contratação de empresa 
especializada no fornecimento de equipamentos e prestação de serviços para implantação do 
Sistema de Transmissão da Emissora de Rádio FM, na cidade de São Luís/ MA para 
Assembleia legislativa do Estado do Maranhão – ALEMA”. O edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados nos sítios www.comprasnet.gov.br/compras/pt-br/ e www.al.-
ma.leg.br no link Licitações, podendo ainda ser adquirido gratuitamente na CPL/ALEMA, 
localizada na avenida jerônimo de Albuquerque, Terreo – Palacio Manuel Beckman, através 
da apresentação de dispositivo de armazenagem eletrônica (cd, pen drive, etc.), durante os 
dias úteis, das 08:00 às 14:00. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 036/2021-CPL/AL PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 2751/2020-ALEMA

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

De acordo André Luís Pinto Maia Presidente da CPL

Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA
CNPJ: 01.625.057/0001-49

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021/CMTF. A Câmara Municipal de Tufilândia (MA), torna público que 
realizará no dia 10/12/2021, às 10:30 horas, licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço 
global, regida pelas normas estipuladas no instrumento convocatório. Objeto: Contratação de empresa para 
a prestação de serviços de consultoria nas áreas de licitações e contratos administrativos, junto ao setor de 
licitações e contratos, de interesse desta Câmara Municipal de Tufilândia/MA, para o exercício de 2022. Base 
Legal: Lei Federal nº 8.666/1993, pela Lei Complementar nº 123/2006, pelo Decreto Federal nº 8.538/2015, 
pelas demais normas legais e regulamentares aplicáveis à espécie. Local: Sala da Comissão Permanente de 
Licitação, Prédio da Câmara Municipal de Tufilândia (MA), situada na Rua do Comércio, s/nº, Centro. O 
Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados no portal da transparência, na plataforma SACOP e 
na sede da Câmara Municipal, de segunda a sexta-feira, no horário das 08:00hs às 12:00hs, onde poderão ser 
consultados ou obtidos gratuitamente, mediante a entrega de “pen drive”. Tufilândia (MA), 23 de novembro de 
2021. Dalva Antonia Morais Silva, Presidente da Câmara Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÃES - MA

AVISO DA LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021. A Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, através do Fundo Municipal de Saúde, torna público aos interes-
sados que no dia 07 de dezembro de 2021 às 09:00hs, realizará licitação na moda-
lidade Pregão eletrônico, tipo menor preço por item, tendo por objeto o Registro de 
preços para eventual e futura aquisições de materiais, equipamentos e suprimentos 
de informática para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde, através 
do Fundo Municipal de Saúde do Município de Guimarães/MA. O Edital encontra-
-se a disposição dos interessados onde poderão ser consultados e retirados gratui-
tamente, na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Dr. Urbano Santos, nº 
214, Centro - CEP 65.255-000, inscrita no CNPJ 05.505.334/0001-30, das 08:00 às 
12:00h., ou disponíveis para download gratuitamente no site nas seguintes páginas 
www.guimaraes.ma.gov.br ou www.licitanet.com.br. Mais informações comple-
mentares diretamente na Comissão Permanente de Licitação. BASE LEGAL: Lei 
Federal nº 10520/02, Decreto nº 10.024/2019 e suas alterações e demais normas 
constantes no Edital. Mais informações: E-mail: guimaraes.ma.cpl@gmail.com. 
Guimarães/MA, 22 de novembro de 2021. Olavo Antônio Cardoso Guimarães. 
CPF: 027.384.083-54 - Secretário Municipal de Saúde

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO

CNPJ: 01.613.315/0001-77
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2021/CPL/PMLM 
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato – MA, através de sua Comissão Permanente de Licitação - CPL torna público 
para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade Pregão de nº 004/2021/SRP, na 
forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, através de Sistema de Registro de Preços - SRP, objetivando 
a contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de informática, suprimentos, softwares e recargas 
de interesse desta Administração Pública Municipal, em conformidade com Termo de Referência disposto no Anexo I 
do Edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, Lei Complementar nº 
123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e demais Decre-
tos e instruções normativas que regulamentem o tema, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei Federal n.º 
8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 09:00 horas do dia 10 de dezembro de 2021. 
O edital e seus anexos estão disponíveis na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL localizada nas depen-
dências da Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato, Maranhão, à Praça 10 de novembro, s/nº, Centro, CEP: 65.683-000, 
para consulta ou retirada gratuitamente de segunda-feira a sexta-feira, das 08:00 às 13:00 horas, bem como também 
através do portal da transparência do Município de Lagoa do Mato e SACOP – Sistema de Acompanhamento de Contra-
tações Públicas, Maranhão, e no site do Portal de Compras Públicas no endereço: www.portaldecompraspublicas.com.
br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e através do E-mail: licitacaopmlmt@gmail.com. Lagoa do Mato, 
Maranhão, 23 de novembro de 2021. Maycon Leite Guimarães – Presidente da CPL.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO

CNPJ: 01.613.315/0001-77

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2021/CPL/PMLM
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, da Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato, MA, torna 
público que realizará às 09:00 horas do dia 13 de dezembro de 2021, na Praça 10 de Novembro - Centro, 
município de Lagoa do Mato, Maranhão, Licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo Menor Preço 
Global, para Contratação de Empresa para Adequação de Estradas Vicinais no Município de Lagoa 
do Mato, MA, conforme Contrato de Repasse Nº 894256/2019/MAPA/CAIXA, firmado entre a União 
Federal, por Intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, representado pela 
Caixa Econômica Federal e o Município de Lagoa do Mato através da Prefeitura Municipal de Lagoa do 
Mato, na forma da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Este Edital e seus anexos estão à disposição das 
08:00 às 13:00 horas, no endereço acima citado, onde poderão ser obtidos gratuitamente. Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. Lagoa do Mato, MA 23 de novembro de 2021.

Maycon Leite Guimarães 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO

CNPJ: 01.613.315/0001-77

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2021/CPL/PMLM
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, da Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato, MA, torna público 
que realizará às 09:00 horas do dia 16 de dezembro de 2021, na Praça 10 de Novembro - Centro, município de Lagoa 
do Mato, Maranhão, Licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo Menor Preço Global, para Contratação de 
Empresa para Serviços de Implantação de Pavimentação de Vias no Município de Lagoa do Mato, MA, confor-
me Convênio nº 8.399.00/2020, firmado entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco 
e do Parnaíba - CODEVASF e a Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato, na forma da Lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores. Este Edital e seus anexos estão à disposição das 08:00 às 13:00 horas, no endereço acima citado, onde 
poderão ser obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Lagoa do Mato, MA 23 de no-
vembro de 2021.

Maycon Leite Guimarães 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES

CNPJ Nº 06.124.408/0001-51
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2021. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nina 
Rodrigues/MA, instituída pela Portaria de nº 12/2021-GP, torna público que no dia 13/12/2021 ás 09h:00 (nove) 
e sua sede na Praça Rui Fernandes Costa s/n - Centro - Nina Rodrigues/MA, serão recebidos os envelopes 
contendo a Documentação de habilitação e Proposta de Preços e iniciada a abertura dos envelopes relativos a 
Tomada de Preços em epigrafe do tipo menor preço global de interesse desta Prefeitura Municipal, nos termos 
da Lei 8.666/93 e demais alterações, atendidas as especificações e formalidades. OBJETO: CONSTRUÇÃO 
DE MURO PARA CERCAMENTO DE ÁREA DESTINADA A PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV NO MUNICÍPIO DE NINA RODRIGUES/MA. OBSERVAÇÃO: O 
Edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 
08h:00 (oito horas) às 12h:00 (doze horas) e poderá ser obtido mediante recolhimento da importância de 
R$ 100,00 (cem) reais, também estarão disponível no meio eletrônico: https://ninarodrigues.ma.gov.br, onde 
poderá ser consultado ou solicitado gratuitamente pelo email licitacaopmnina@hotmail.com. Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço ou pelo Telefone (98) 99185-1853 – Nina Rodrigues – MA. Nina Rodrigues - 
MA, 24 de Novembro de 2021. João Batista Bezerra de Sousa - Presidente.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES

CNPJ Nº 06.124.408/0001-51
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nina 
Rodrigues/MA, instituída pela Portaria de nº 12/2021-GP, torna público que no dia 13/12/2021 ás 15h:00 
(quinze) e sua sede na Praça Rui Fernandes Costa s/n - Centro - Nina Rodrigues/MA, serão recebidos os 
envelopes contendo a Documentação de habilitação e Proposta de Preços e iniciada a abertura dos envelopes 
relativos a Tomada de Preços em epigrafe do tipo menor preço global de interesse desta Prefeitura Municipal, 
nos termos da Lei 8.666/93 e demais alterações, atendidas as especificações e formalidades. OBJETO: 
Contratação de empresa para Pavimentação Asfáltica no município de Nina Rodrigues/MA. OBSERVAÇÃO: 
O Edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 
08h:00 (oito horas) às 12h:00 (doze horas) e poderá ser obtido mediante recolhimento da importância de 
R$ 100,00 (cem) reais, também estarão disponível no meio eletrônico: https://ninarodrigues.ma.gov.br, onde 
poderá ser consultado ou solicitado gratuitamente pelo email licitacaopmnina@hotmail.com. Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço ou pelo Telefone (98) 99185-1853 – Nina Rodrigues – MA. Nina Rodrigues - 
MA, 24 de Novembro de 2021. João Batista Bezerra de Sousa - Presidente.

 
 
 

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

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU/MA 
CONCORRÊNCIA Nº 002/2021  

AVISO DE SUSPENSÃO DE SESSÃO 
  

O Município de Turiaçu - MA, através da Presidente da CPL, torna público para conhecimento 
dos interessados que realizará Licitação na modalidade Concorrência no. 002/2021, Processo 
Administrativo no. 045/2021-SEMAF, do tipo menor preço global, que tem como objeto a con-
tratação de empresa para prestação dos serviços de pavimentação em bloquete no Município 
de Turiaçu/MA, com data de abertura dia 09/12/2021, às 9h30, FICA ADIADA “SINE DIE”, 
conforme decisão administrativa. Tão logo, atendido, nova data será marcada e comunicada 
por meio de publicação na imprensa Oficial. Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos na 
CPL, localizado na Rua Dr. Paulo Ramos, n° 143, Centro, Turiaçu, de segunda à sexta feira, no 
horário das 08:00 às 12:00h ou pelo e-mail: cplturiacu.ma@gmail.com. Camila Holanda Car-
neiro, Presidente da Comissão Permanente de Licitação. Turiaçu/MA, 19 de novembro de 2021.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
AVISO DE REPUBLICAÇÃO; PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 024/2021; PROCESSO ADM. Nº 220701/2021. A 
Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim/MA, CNPJ: 05.646.807/0001-10, através do seu Pregoeiro, torna público para 
conhecimento dos interessados que realizará no dia 09 de dezembro de 2021, às 14:30 horas, Licitação na modalidade 
Pregão na forma Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, objetivando, o REGISTRO DE PREÇOS PARA 
EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CAPACITA-
ÇÕES E CAMPANHAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
VITÓRIA DO MEARIM- MA. Conforme detalhamentos constantes no Anexo I - Termo de Referência, em sessão pú-
blica on-line por meio de recursos de tecnologia da informação – INTERNET através do site www.licitanet.com.br . Com 
fundamentação na Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 10.024/2019, da Lei Complementar nº 123/2006 
alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao 
objeto deste Certame. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por intermédio de sistema eletrônico, 
qual seja www.licitanet.com.br  ou poderá ser solicitado através do e-mail cplvitoriadomearimma2021@gmail.com  ou 
ainda na sede da Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL onde poderão ser obtidos e consultados 
gratuitamente mediante apresentação de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 13h, no endereço Rua 
Teodoro Ferreira, Bairro Itapuítapera, S/N Vitória do Mearim – MA, para consulta gratuitamente, disponibilizado no 
site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim (http:// www.vitoriadomearim.ma.gov.br), no sistema do TCE/
SACOP (www.tce.ma.gov.br/sacop), esclarecimentos no email oficial da Comissão Permanente de Licitação/CPL - cpl-
vitoriadomearimma2021@gmail.com. VITÓRIA DO MEARIM – MA, 18 de novembro de 2021. TÉCIO BRUNO E 
SILVA MACIEL; Secretário Municipal de Saúde

Informamos que por uma falha operacional este documento não foi 
veiculado na edição de 24/11/2021.

Informamos que por uma falha operacional este documento, tam 2x5, 
não foi veiculado na edição de 24/11/2021.

COMUNICADO

A empresa CAMIL ALIMENTOS S/A, CNPJ n°64.904.295/0027-
42, torna público que RECEBEU da Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, a OUTORGA DE DIREI-
TO DE USO - ODU N° 0173110/2021, sob as coordenadas geo-
gráficas: Latitude: 3° 24’ 31.33” / Longitude:44° 20’ 28.3”, com 
vazão autorizada de 288.0 m 3 /h ou 3456.0 m 3 /dia, por um perí-
odo de bombeamento de 12.0 h/dia, com validade até 04/10/2026, 
situada na Rua Caminho Do Tabuleirão, N°. 10, Sala A – Bairro 
Piçarra - Município de Itapecuru/MA, bacia hidrográfica do rio 
Itapecuru, com finalidade do uso da água Indústria, conforme da-
dos constantes no E-Processo Nº 110750/2021.

REAVISO DE LICITAÇÃO 
Modalidade de Pregão Eletrônico n° 008/2021

REAVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 008/2021.Processo Administrativo nº 
2111722.091/2021. A Prefeitura Municipal de Satubinha – MA, na forma da lei, através de sua Pregoeira, tor-
na público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA,  do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,  objetivando a registro de preço para possível e futura con-
tratação de pessoa(s) jurídica(s) para a presração de serviço de confecção de protése dentaria removível, 
por meio de Registro de Preços, conforme demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Satubinha – MA, 
em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em 
conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 006/2021, de 12 
de janeiro de 2021, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 
e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e as 
condições do Edital à realizar-se às 10:00 horas do dia 06 de dezembro de 2021. A sessão pública de julgamento 
será realizada eletronicamente no site https://www.portaldecomprassatubinha.com.br no dia e horário marca-
dos. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: https://www.portaldecomprassatubi-
nha.com.br, site da Prefeitura Municipal de Satubinha em sua Home, no portal da Transparência do Município 
endereço eletrônico: http://satubinha.ma.gov.br/transparencia/licitacoes, no sistema SACOP e também poderá 
ser consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura 
à Av. Matos Carvalho, nº 310 - Centro - Satubinha - MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser 
solicitado através do E-mail: pmsatubinhacpl@hotmail.com. Satubinha (MA), 12 de novembro de 2021. Elenice 
dos Anjos Pacheco Pereira –Pregoeira.
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protesto aconteceu por conta dos professores reclamarem de reforma das escolas,
reajuste salarial de 32,15%, direitos estatutários e alimentação para os estudantes

Re qui si tos e es tu do de ca so

CENTRO HISTÓRICO

Professores cobram
reformas de escolas

261 es co las fe cha das

N
a ma nhã de on tem, quar ta-
fei ra (24), pro fes so res da re- 
de pú bli ca mu ni ci pal de 
São Luís fi ze ram uma pa ra- 

li sa ção de ad ver tên cia. Eles se con- 
cen tram em fren te ao pa lá cio de La 
Ra var dière, se de da Pre fei tu ra de São 
Luís, Cen tro da ca pi tal.

O pro tes to acon te ceu por con ta dos 
pro fes so res re cla ma rem de re for ma 
das es co las, re a jus te sa la ri al de 
32,15%, di rei tos es ta tu tá ri os e ali- 
men ta ção pa ra os es tu dan tes.

A pre si den te do Sin di ca to dos Pro- 
fis si o nais do Ma gis té rio da Re de Pú- 
bli ca Mu ni ci pal de São Luís (Sin de du- 
ca ção), Shei la Bor da lo, re ve lou que 
des de o iní cio do ano, a ca te go ria so li- 
ci ta que se ja ins tau ra da pe lo exe cu ti- 
vo mu ni ci pal uma ne go ci a ção pa ra 
dis cu tir a edu ca ção pú bli ca, o re tor no 
das au las pre sen ci ais e um pla no de 
re for mas das uni da des de en si no. De 
acor do com da dos re pas sa dos pe la
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pre si den te da ca te go ria, das 261 es co- 
las do mu ni cí pio, so men te 25 es tão 
fun ci o nan do com en si no pre sen ci al.

A Se cre ta ria Mu ni ci pal de Edu ca- 
ção se ma ni fes tou atra vés de no ta. 
Con fi ra na ín te gra!

“A Se cre ta ria Mu ni ci pal de Edu ca- 
ção (Se med) in for ma que man tém 
aber to o diá lo go com o Sin de du ca ção, 
tan to que a di re to ria es te ve reu ni da na 
se de da Se cre ta ria no úl ti mo dia 11 de 
no vem bro – à con vi te da Se med – pa ra 
tra tar de as sun tos de in te res se da pró- 
pria ca te go ria.

Além dis so, a Se med já ha via pro- 
pos to uma no va reu nião com o Sin di- 
ca to, que so men te res pon deu que pa- 

ra li sa ria as ati vi da des, sem de mons- 
trar in te res se no diá lo go.

A Se med res sal ta que, es te ano, os 
pro fis si o nais da Edu ca ção de São Luís:

– Fo ram os pri mei ros do Nor des te a 
se rem va ci na dos con tra a Co vid;

– Te rão di rei to ao Au xí lio Co nec ti vi- 
da de es te ano, no va lor de até R$ 700;

– Úni ca ca te go ria do Mu ni cí pio que 
re ce be rá 14° sa lá rio, cu jo pro je to es tá 
em apre ci a ção na Câ ma ra Mu ni ci pal.

Por fim, a Se med re a fir ma que se- 
gue aber ta ao diá lo go com a ca te go ria, 
aguar dan do res pos ta do ofí cio en vi a- 
do ao Sin de du ca ção, com a de fi ni ção 
da da ta da pró xi ma reu nião com re- 
pre sen tan tes do Sin di ca to.”

SÃO LUÍS

Irmãos querem adotar caçula em “adoção germana”
A mãe ele nun ca co nhe ceu, pois foi

aban do na do quan do ti nha ape nas 1
ano de ida de. Com o pai, que ele só
sou be quem era já no iní cio da ado les- 
cên cia, não exis tiu ne nhum ti po de
vín cu lo so ci al ou afe ti vo; o pai fa le ceu
em 2019. 

Quem o me ni no de 16 anos re al- 
men te con si de ra pai e mãe, na ver da- 
de, são os pró pri os ir mãos pa ter nos
mais ve lhos.

O ado les cen te tem dois ir mãos
adul tos que, re cen te men te, apre sen- 
ta ram uma de man da bas tan te pe cu li- 
ar no nú cleo da De fen so ria Pú bli ca
que fun ci o na na Zo na Ru ral de São
Luís: um pe di do de ado ção ger ma na.
“Quan do so freu aban do no por par te
dos pais bi o ló gi cos, ain da cri an ça, o
me ni no foi en ca mi nha do pe lo Con se- 
lho Tu te lar da Ca pi tal a uma ca sa de
apoio pa ra cri an ças e ado les cen tes
em si tu a ção de ris co. Es se fa to aca bou
che gan do ao co nhe ci men to dos de- 
mais fa mi li a res, em es pe ci al des ses ir- 
mãos pa ter nos, que, vi san do ga ran tir
a ma nu ten ção do la ço fa mi li ar, fi ca- 
ram res pon sá veis pe lo ga ro to des de
en tão, e lhe pro por ci o na ram um lar,
com amor, ca ri nho, afe to e pro te ção
in te gral”, re la ta o de fen sor pú bli co.

Im por tan te fri sar que não exis te,
ain da, pre ce den te no Ju di ciá rio bra si- 
lei ro so bre a ad mis si bi li da de de ado- 
ção con jun ta de ir mãos, em fa vor de
ou tro ir mão, de vi do às ve da ções do
ar ti go 42 do ECA (Es ta tu to da Cri an ça
e do Ado les cen te), que tra ta da ado- 
ção de cri an ças e ado les cen tes. Ape- 
sar dis so, sen si bi li za do pe la si tu a ção
do me ni no e co mo vi do com o pe di do
dos ir mãos mais ve lhos, o de fen sor
Alex Pa che co de sen vol veu es tu do e
cons truiu te se so bre o as sun to. “O in- 
tui to é, em bre ve, en trar com uma
ação ju di ci al. A pe ti ção es tá pra ti ca- 
men te pron ta. Sei que, pa ra con ven- 
cer a Jus ti ça, ain da mais com al go iné- 
di to, im pres cin dí vel que uti li ze mos
de to dos os re cur sos que te nha mos à

dis po si ção”, des ta ca Alex Pa che co.

No de sen vol vi men to da aná li se
que fa rá par te da pe ti ção, o de fen sor
se ba se ou nos prin cí pi os do me lhor
in te res se e pro te ção in te gral do me- 
nor, na mu ta ção cons ti tu ci o nal, na
evo lu ção do con cei to de fa mí lia e nas
re la ti vi za ções ex cep ci o nais, ad mi ti- 
das pe la ju ris pru dên cia, em ana lo gia
aos cri té ri os pa ra ad mis si bi li da de da
cha ma da ado ção avo en ga, aque la em
que avós pas sam a ser os res pon sá veis
le gais pe la cri an ça ou pe lo ado les cen- 
te.

Além dis so, o ti tu lar do nú cleo da
Zo na Ru ral so li ci tou apoio do Nú cleo
Psi cos so ci al da DPE, com a re a li za ção
de vi si tas e che ca gens in lo co, pa ra
me lhor sus ten ta ção e de fe sa da ação.
“Nes se ca so, pa ra se ad mi tir, o STJ
(Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça) exi ge a
aná li se de di ver sos re qui si tos. Fo ram
es sas as ques tões que le va ram à ela- 
bo ra ção do nos so es tu do”, res sal ta o
de fen sor.

Um dos pon tos ana li sa dos diz res- 
pei to aos mo ti vos que le va ram os ir- 
mãos a pe dir a ado ção do ca çu la. “A
pre ten são da ado ção é fun da da em
mo ti vos le gí ti mos. Não exis tem in te- 
res ses su ces só ri os, econô mi cos ou
frau du len tos. A mo ti va ção da ado ção
é ape nas re co nhe cer um sta tus que já
exis te, cu jo tra ta men to en tre ado tan- 
tes e ado tan do é na con di ção de ‘pais
e fi lho’. Não há quais quer van ta gens
fi nan cei ras em fa vor do ado tan do e
dos ado tan tes em vir tu de da ado ção”,
pon tua Alex Pa che co.

Ana li san do as con sequên ci as da
ado ção pa ra o ado les cen te, a De fen- 
so ria Pú bli ca con si de ra que ela é com- 
ple ta men te van ta jo sa pa ra o me ni no,
pois po de aten der ao de se jo ma ni fes- 
to de ter os ir mãos co mo seus ver da- 
dei ros pais, in for ma ção que po de rá
pas sar a con tar nos do cu men tos, co- 
mo a cer ti dão de nas ci men to. “A ado- 

ção trans for ma ria a fa mí lia ana pa ren- 
tal exis ten te em fa mí lia ado ti va e eu- 
de mo nis ta. A me di da aten de ria ao
me lhor in te res se e pro te ção in te gral
do ado les cen te, além de tam bém con- 
fe rir a bus ca da fe li ci da de do ado tan- 
do e dos ado tan tes”, en fa ti za o de fen- 
sor pú bli co.

To das es sas in da ga ções, ago ra, são
ava li a das e apu ra das pe la equi pe da
De fen so ria Pú bli ca, pa ra que o pro- 
ces so iné di to te nha um des fe cho fe liz
pa ra a fa mí lia ma ra nhen se. “Não é pe- 
la fal ta de pre ce den tes que nós dei xa- 
re mos de agir. A De fen so ria sem pre
es te ve ao la do de quem mais pre ci sa,
en tão, se for pa ra o bem des sa cri an ça,
nós va mos à lu ta”, con clui o de fen sor
Alex Pa che co.
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Ain da dá pa ra re cu pe rar

Ques tões do Enem

EXA ME NA CI O NAL

Pro fes so res dão
di cas pa ra se gun do
dia de pro vas do
Enem 2021

No pró xi mo do min go (28), os can di da tos do Exa me
Na ci o nal do En si no Mé dio (Enem) 2021 fa rão as pro vas
de ma te má ti ca e ci ên ci as da na tu re za. Pa ra se sair bem,
pro fes so res en tre vis ta dos pe la Agên cia Bra sil re co men- 
dam que o par ti ci pan te te nha uma es tra té gia de pro va.
Quem não foi bem no pri mei ro dia de apli ca ção, ain da
po de re cu pe rar a no ta.

Ter uma es tra té gia de pro va é de fi nir pre vi a men te co- 
mo irá ad mi nis trar o tem po e co mo irá re sol ver as ques- 
tões. A di ca do as ses sor da área de fí si ca do Sis te ma Po si- 
ti vo de En si no, Da ni lo Ca pe la ri, é co me çar pe las ques- 
tões mais fá ceis. “Fa zer uma pri mei ra lei tu ra da pro va e
ir res pon den do as ques tões mais fá ceis. Is so ga ran te a
pro fi ci ên cia. Em uma se gun da lei tu ra, de di car mais
tem po às ques tões mais di fí ceis”, diz.

Ca pe la ri ex pli ca que ga ran tir as ques tões fá ceis é uma
es tra té gia pa ra aten der aos cri té ri os de cor re ção das
pro vas, pe la Te o ria de Res pos ta ao Item. Pe la TRI, a no ta
não é cal cu la da le van do-se em con ta so men te o nú me ro
de ques tões cor re tas, mas tam bém a co e rên cia das res- 
pos tas do par ti ci pan te ao con jun to das ques tões que
for mam a pro va. A TRI es ti ma a di fi cul da de das ques tões
e ava lia o co nhe ci men to dos par ti ci pan tes.

Ca so um es tu dan te er re to das as ques tões fá ceis e
acer te uma di fí cil, a pon tu a ção de le nes sa ques tão se rá
me nor do que a de um es tu dan te que acer tou as ques- 
tões mais fá ceis e tam bém a di fí cil. No pri mei ro ca so, o
sis te ma po de rá en ten der que o par ti ci pan te chu tou a
res pos ta. 

“Olhe as ques tões, dê uma pri mei ra li da pa ra es co lher
efe ti va men te os itens, co me çan do pe los que vo cê tem
mais cer te za de acer to. Co mo são tex tos gran des, não
acho que se ja ade qua do se aven tu rar a ga ba ri tar tu do ou
a fa zer de for ma con tí nua, da pri mei ra à úl ti ma ques- 
tão”, com ple men ta o pro fes sor de ma te má ti ca do Co lé- 
gio Ma triz Edu ca ção, Jo sé Car los de Me dei ros.

Ou tra di ca é es tar aten to aos tex tos e enun ci a dos da
ques tão. “Às ve zes, as ques tões [que são de múl ti pla es- 
co lha] têm mais de uma al ter na ti va que es tá cor re ta
con cei tu al men te. A gran de ques tão é res pon der de
acor do com o que o enun ci a do es tá pe din do. A al ter na- 
ti va po de es tar cor re ta con cei tu al men te, mas não é o
que o enun ci a do pe de. Quan do se fa la em in ter pre ta ção
de tex to, é im por tan te que os alu nos es te jam fo ca dos no
pe di do da ques tão, no enun ci a do”, ex pli ca Ca pe la ri.

Na re ta fi nal, a pou cos di as pa ra a pro va, Me dei ros re- 
co men da que os es tu dan tes des can sem, pa ra que pos- 
sam es tar tran qui los, mas que tam bém fa çam uma úl ti- 
ma re vi são. “Eu sem pre acho que o me lhor é o ca mi nho
do meio, eu acho que ca be dar uma re vi sa da, mas es tu- 
dar à exaus tão não é a me lhor so lu ção emo ci o nal men te
pa ra fa zer uma pro va”

Uma for ma de re vi sar o con teú do é fa zer ques tões
de pro vas do Enem de anos an te ri o res. “Acho in te res- 
san te, pa ra quem ti ver opor tu ni da de, re ver al gu mas
ques tões dos vá ri os gru pos de pro va, do Enem PPL [pa ra
pes so as pri va das de li ber da de], Enem di gi tal, em Li bras
[Lín gua Bra si lei ra de Si nais], por que elas têm ques tões
di fe ren tes, mas que vêm do mes mo ban co. É le gal trei- 
nar as ca rac te rís ti cas da pro va”, diz o pro fes sor. To das os
ca der nos de ques tões e os ga ba ri tos de anos an te ri o res
es tão dis po ní veis no si te do Ins ti tu to Na ci o nal de Es tu- 
dos e Pes qui sas Edu ca ci o nais Aní sio Tei xei ra (Inep).

No úl ti mo do min go (21), os can di da tos fi ze ram as
pro vas de lin gua gens, ci ên ci as hu ma nas e re da ção. Pa ra
quem acha que não foi mui to bem, os pro fes so res di zem
que ain da dá pa ra re cu pe rar a no ta. “Não po de de sa ni- 
mar, no Enem não ir mui to bem é re la ti vo. Co mo a pro va
se gue a TRI, acon te ce mui to de alu nos acer ta rem 25
ques tões e ti ra rem a mes ma no ta de quem acer tou 8 ou
9, por cau sa da es tra té gia de pro va”, diz Ca pe la ri.

Me dei ros con cor da: “Não há es sa coi sa de bo la de
cris tal. Não saiu o re sul ta do e, prin ci pal men te, co mo a
gen te tem 26% de au sên cia, dei xar de ten tar eu acho que
não é uma coi sa in te li gen te. Já que es tá den tro do pro- 
ces so, não cus ta ir lá e ten tar, até por que não há cer te za
de ab so lu ta men te na da”.

Os ga ba ri tos ofi ci ais se rão di vul ga dos pa ra to das as
pro vas ape nas na pró xi ma se ma na, até o dia 1º de de- 
zem bro.

Pa ra tes tar os co nhe ci men tos, os es tu dan tes po dem
aces sar gra tui ta men te o Ques tões Enem da Em pre sa
Bra sil de Co mu ni ca ção (EBC), um ban co que reú ne to- 
das as ques tões do Enem de 2009 a 2020. No sis te ma, é
pos sí vel es co lher quais áre as do co nhe ci men to se quer
es tu dar. 

O ban co se le ci o na as ques tões de ma nei ra ale a tó ria.
Mais in for ma ções so bre a co ber tu ra do Enem, que in- 
clui cor re ção de pro vas, es tão dis po ní veis aqui.

O Enem se le ci o na es tu dan tes pa ra va gas do en si no
su pe ri or pú bli cas pe lo Sis te ma de Se le ção Uni fi ca da (Si- 
su), pa ra bol sas em ins ti tui ções pri va das pe lo Pro gra ma
Uni ver si da de pa ra To dos (ProU ni), e ser ve de pa râ me tro
pa ra o Fun do de Fi nan ci a men to Es tu dan til (Fi es). Os re- 
sul ta dos tam bém po dem ser usa dos pa ra in gres sar em
ins ti tui ções de en si no por tu gue sas que têm con vê nio
com o Inep.

São Luís, quinta-feira, 25 de novembro de 2021
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Con fi ra as di cas:

BLACK FRIDAY

Alerta para golpes em
compras pela internet

P
a ra di mi nuir os ris cos de pos- 
sí veis gol pes na Black Friday
des te ano, a Se cre ta ria Na ci o- 
nal do Con su mi dor (Se na- 

con), do Mi nis té rio da Jus ti ça e Se gu- 
ran ça Pú bli ca (MJSP), pre pa rou uma
sé rie de di cas com cui da dos que de- 
vem ser ado ta dos nas com pras di gi- 
tais du ran te o pe río do de pro mo ções.

Co nhe cer a re pu ta ção da lo ja, guar- 
dar os re gis tros de com pras e pes qui- 
sar se o si te tem co ne xões se gu ras pa- 
ra pro te ção de seus da dos são al gu- 
mas das ori en ta ções pa ra que o con- 
su mi dor não caia em ar ma di lhas.

Com a pan de mia, as com pras on li- 
ne cres ce ram e, pa ra le la men te a is so,
a quan ti da de de re cla ma ções en vol- 
ven do co mér cio ele trô ni co qua se do- 
brou. Da dos do con su mi dor.gov.br
mos tram que em 2019 fo ram 63.877
re gis tros de re cla ma ções, en quan to
em 2020 fo ram 119.010. Tam bém é
im por tan te es tar aten to pa ra com prar
so men te o ne ces sá rio, não se dei xan- 
do le var pe las com pras por im pul so.

1. In for me-se so bre a re pu ta ção da
lo ja em que pre ten de com prar

O cli en te po de che car a re pu ta ção
de gran des va re jis tas na pla ta for ma
con su mi dor.gov.br. É pos sí vel ler o

con teú do das re cla ma ções, as res pos- 
tas das em pre sas e a ava li a ção dos
con su mi do res no si te.

2. Con sul te os si tes com pa ra do res
de pre ços e pro du tos on li ne

Há for mas de com pa rar pre ços em
si tes de pes qui sa e al guns pro cons
tam bém pu bli cam em seus si tes lis tas
de for ne ce do res que de vem ser evi ta- 
dos. Pes qui se so bre os pro du tos que
de se ja com prar an tes da da ta e ava lie
a va ri a ção do pre ço pro mo ci o nal no
dia da ofer ta. Cer ti fi que-se de que os
des con tos ofer ta dos de fa to va lem a
pe na e são re ais.

3. Cui da do com e-mails e si tes
frau du len tos

O re co men da do é en trar no si te ofi- 
ci al da lo ja por seu en de re ço on li ne e
não por meio de links du vi do sos que
po dem che gar por e-mail ou por dis- 
po si ti vos mó veis.

4. Ve ri fi que a pre sen ça de cer ti fi- 
ca dos de se gu ran ça de pa ga men tos
nas tran sa ções ban cá ri as re a li za das
com o for ne ce dor

Não for ne ça seus da dos ban cá ri os
a si tes que não pos su em cer ti fi ca dos
de se gu ran ça. So men te aces se si tes do
for ne ce dor di gi tan do o en de re ço di re- 
ta men te em seu na ve ga dor, evi tan do
links exis ten tes em uma pá gi na ou em
uma men sa gem; evi te com pras ou pa- 
ga men tos por meio de com pu ta do res
de ter cei ros ou por meio de re des Wi-
Fi pú bli cas.

5. Con fi ra po lí ti ca de can ce la men- 
to ou tro ca de pro du to

Ve ri fi que se a lo ja fí si ca ou si te per- 
mi te a tro ca do mo de lo ou ta ma nho
do pro du to após a com pra. Se per mi- 
tir, no ca so da lo ja fí si ca, fa ça cons tar

uma ob ser va ção (na no ta fis cal ou na
eti que ta, por exem plo) de que a tro ca
é per mi ti da. Exi ja sem pre a no ta fis- 
cal.

6. De vol va com pras on li ne em ca so
de ar re pen di men to

No ca so de com pras fei tas pe la in- 
ter net, o con su mi dor tem o di rei to de
ar re pen di men to por um pe río do de
se te di as, con ta dos a par tir da en tre ga
do pro du to, pa ra sua de vo lu ção ao
for ne ce dor. Já em com pras fei tas em
lo jas fí si cas não há es sa ga ran tia, por- 
tan to é im por tan te re fle tir se há re al-
men te a ne ces si da de de aqui si ção do
pro du to ou ser vi ço.

7. Con fi ra da dos pa ra pa ga men tos
com PIX

Ao uti li zar o Pix, o con su mi dor pre- 
ci sa se guir os mes mos cui da dos in di- 
ca dos pa ra qual quer ou tro ti po de
trans fe rên cia, co mo che car os da dos
do re ce be dor. Tam bém é im por tan te
ca das trar cha ves ape nas nos ca nais
ofi ci ais da ins ti tui ção fi nan cei ra, co- 
mo apli ca ti vo ou agên ci as, e des con fi-
ar de con ta tos ou ofer tas de aju da não
so li ci ta das so bre is so.

8. Re gis tre re cla ma ção ca so não
con si ga re sol ver pro ble ma com com- 
pras di re ta men te com a em pre sa

Se o cli en te ti ver pro ble mas de con-
su mo que não te nha con se gui do re- 
sol ver di re ta men te com a em pre sa,
ele tem à dis po si ção a pla ta for ma
Con su mi dor.gov.br pa ra so lu ci o nar
con fli tos que te nham ocor ri do no pe- 
río do das pro mo ções. Bas ta re gis trar a
re cla ma ção na pla ta for ma, ca so a em- 
pre sa es te ja ca das tra da, ou pro cu rar o
Pro con mais pró xi mo de sua re si dên- 
cia.

COVID-19

Black Friday: 62,96%  devem comprar online

Se gun do pes qui sa da Con ver si on,
agên cia de Se ar ch En gi ne Op ti mi za ti- 
on (SEO), 62,96% dos con su mi do res
bra si lei ros vão fa zer com pras so men- 
te pe la in ter net nes ta Black Friday pe- 
lo por me do do con tá gio da CO VID-19
nos es ta be le ci men tos fí si cos.

De acor do com o es tu do
(https://lp.con ver si on.com.br/es tu- 
do-black-friday-2021), que en tre vis- 
tou 400 bra si lei ros co nec ta dos à in ter- 
net pa ra sa ber quais são as ex pec ta ti- 
vas do con su mi dor pa ra a Black
Friday 2021, a edi ção des te ano no
Bra sil pro me te ser o mai or even to já
re gis tra do des de o lan ça men to da da- 
ta co me mo ra ti va no País, com um
cres ci men to na in ten ção de com pra
de 14,7% em re la ção à 2020. “Es tes da- 
dos mos tram que, ape sar da re a ber tu- 
ra de al gu mas ci da des já ter si do to tal- 
men te con cluí da, co mo São Pau lo,
por exem plo, a mai or par te da po pu- 
la ção ain da pos sui al gum re ceio com
re la ção à pan de mia”, co men ta Di e go
Ivo, CEO da Con ver si on.

A pes qui sa tam bém ava li ou o va lor
mé dio que os con su mi do res es tão
dis pos tos a gas tar com com pras na na
Balck Friday de 2021. Mais da me ta de,
55,84% dos en tre vis ta dos afir ma ram
que pre ten dem ad qui rir pro du tos e
ser vi ços cu jos pre ços va ri am en tre R$
500 e R$ 3 mil. “Ain da que a mai or par- 
te de les (29,06%) che gue so men te até
R$ 1 mil, o va lor po de ser con si de ra do
al to, um nú me ro que ex põe uma gra- 
du al me lho ra na si tu a ção fi nan cei ra
da po pu la ção eco no mi ca men te ati va
do País”, apon ta Ivo.

Se gun do o es tu do, as com pras pa ra
o Na tal tam bém li de ram as in ten ções,
e 86,04% dos con su mi do res as su mi- 
ram usar a Black Friday pa ra ga ran tir
os pre sen tes de fi nal de ano, ten do os
mais pre sen te a dos os fa mi li a res pró- 
xi mos, com as mai o res in ten ções de
pre sen tes in do pa ra côn ju ge (es po so e
es po sa) e fi lhos.

Ce lu la res e ele trô ni cos li de ram in- 
ten ções de com pra

Es te ano, o item mais de se ja do pe- 

los con su mi do res são os te le fo nes ce- 
lu la res, com 66,67% das in ten ções de
com pra, se gui dos pe los ele tro e le trô- 
ni cos em ge ral, com 60,68% das pre fe-
rên ci as, mo da e aces só ri os (47,58%) e
cal ça dos (40,46%).
“Em bo ra o ano de 2020 te nha si do um
mar co no co mér cio ele trô ni co, jus ta- 
men te pe la cri se sa ni tá ria e pe lo o fe- 
cha men to do co mér cio fí si co em di- 
ver sas ci da des do país, es te ano, no
en tan to, po de mos es pe rar um va re jo
vir tu al mais ma du ro, com as li ções
apren di das no úl ti mo ano. As aten-
ções do con su mi dor ago ra se vol tam
às com pras on li ne por es co lha pró-
pria, por mais se gu ran ça no di gi tal e
mais co mo di da de”, ex pli ca o CEO da
Con ver si on.

Se gun do o exe cu ti vo, o me do de
frau des nes ta Black Friday di mi nui
em re la ção ao ano pas sa do, mas a se- 
gu ran ça ain da é fa tor de ter mi nan te.
“Quan do per gun ta dos so bre o me do
de frau des, 80,63% dos con su mi do res
afir ma ram pos suir al gum”, re ve la.

Per fil do con su mi dor

No ta

IN TEN ÇÃO DE CON SU MO

Mais da me ta de
dos ma ra nhen ses
vão pre sen te ar no
Na tal des te ano

Nes te fim de ano, o ce ná rio pa ra o co mér cio de São
Luís de ve ser de boa re cu pe ra ção. É o que apon ta a Pes- 
qui sa de In ten ção de Com pras pa ra o Na tal 2021, re a li- 
za da pe la 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). O le van ta- 
men to mos trou pers pec ti va de al ta no vo lu me de ven- 
das, apre sen ta da por 57,1% dos en tre vis ta dos que in di- 
ca ram que irão pre sen te ar no dia de Na tal.

O da do re pre sen ta um au men to de 6,6 pon tos per- 
cen tu ais em re la ção ao es tu do re a li za do em 2019, no
qual 50,5% dos en tre vis ta dos de cla ra ram in ten ção de
pre sen te ar na re fe ri da da ta. A par ce la dos en tre vis ta dos
que não iri am pre sen te ar caiu de 41,6%, em 2019, pa ra
26,1% em 2021, si na li zan do que mais pes so as de vem ir
às com pras.

Es ta da ta co me mo ra ti va de 2021 si na li za ser uma das
me lho res dos úl ti mos dois anos pa ra o co mér cio, di an te
re du ção das me di das res tri ti vas. Com a re to ma da dos
pos tos de tra ba lho na ca pi tal e, con se quen te men te, a
mais dis po ni bi li da de de ren da pa ra as fa mí li as, a mai or
fa tia dos con su mi do res lu do vi cen ses tem a in ten ção de
gas tar mais de R$ 400 com o re ga lo na ta li no, o que cor- 
res pon de a 38,6% dos en tre vis ta dos, re pre sen tan do um
au men to de 15,7%. Nes te ano, o va lor mé dio da com pra
de é R$ 483. “Con si de ran do a ele va ção da ex pec ta ti va do
co mer ci an te, apon ta da nos úl ti mos me ses nas pes qui- 
sas de ‘Con fi an ça do Em pre sá rio do Co mér cio’, re a li za- 
das men sal men te pe la Fe de ra ção, o cres ci men to na in- 
ten ção de con su mo no fim de ano é uma si na li za ção de
que os es to ques do co mér cio te rão mai or flui dez, e até
uma pos sí vel am pli a ção, vi san do aten der es ta de man da
po ten ci al por pro du tos”, apon ta o pre si den te da Fe co- 
mér cio-MA, Jo sé Ar tei ro.

O cres ci men to na in ten ção de

con su mo no fim de ano é uma

si na li za ção de que os es to ques do

co mér cio te rão mai or flui dez, e até

uma pos sí vel am pli a ção, vi san do

aten der es ta de man da po ten ci al por

pro du tos

Nes te ano, o con su mi dor que de ve ir às com pras na- 
ta li nas tem um per fil ‘mais gas ta dor’, fa to for te men te
po si ti vo ao co mér cio va re jis ta da ca pi tal que si na li za a
re cu pe ra ção econô mi ca nes te mo men to. O le van ta- 
men to si na li za que a in ten ção de pre sen te ar por ho- 
mens ou mu lhe res, es tá equi li bra da. Com 57,2%, as mu- 
lhe res le vam li gei ra van ta gem na in ten ção de pre sen te ar
nes te Na tal.

Já os ho mens so mam 57,1% en tre os en tre vis ta dos
pre dis pos tos a com prar al gum pre sen te. So bre a fai xa
etá ria, os con su mi do res com 36 anos ou mais, apre sen- 
tam mai or in ten ção de com pra, so man do o per cen tu al
de 61% dos en tre vis ta dos des se pú bli co com in te res se
em pre sen te ar. Aque les com fai xa etá ria en tre 21 e 35
anos ocu pam o se gun do lu gar no per fil en tre os que in- 
te res se em re a li zar com pras no Na tal.

A Pes qui sa de In ten ção de Com pras pa ra o Na tal 2021
foi re a li za da en tre os di as 10 e 13 de no vem bro de 2021,
no mu ni cí pio de São Luís, com a apli ca ção de 740 ques- 
ti o ná ri os, nos mais di ver sos pon tos da ci da de. O ní vel de
con fi an ça do le van ta men to é de 95%, com mar gem de
er ro es ti ma da em 3,6% pa ra mais ou pa ra me nos. O pú- 
bli co-al vo des ta pes qui sa fo ram os con su mi do res com
ida de igual ou su pe ri or a 18 anos, que pos sam re pro du- 
zir o per fil de con su mo lo cal.

São Luís, quinta-feira, 25 de novembro de 2021
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Novo preparador, que deverá também assumir a gerência de futebol do rubro-negro
para o início da temporada 2022, poderá ser apresentado na próxima segunda-feira

NE RES PIN TO

MULTIFUNÇÕES

Moto Club vai anunciar
técnico-gerente

O
no vo téc ni co do Mo to Club
de ve rá ser anun ci a do na
pró xi ma se gun da-fei ra. Foi
o que in for mou on tem a O

Im par ci al o pre si den te do clu be,
Yglésio Moyses. O di ri gen te não quis
adi an tar o no me do pro fis si o nal com
o qual es tá ne go ci an do, em bo ra já te- 
nha in for ma do que o trei na dor co- 
nhe ce mui to bem o fu te bol ma ra- 
nhen se e de ve rá ser tam bém o ge ren- 
te de fu te bol. “Te mos um no me que
po de rá ser anun ci a do na pró xi ma se- 
gun da-fei ra, ca so ba ta mos o mar te lo
no fim de se ma na”, dis se Yglésio.

Ro dri go Ra mos saiu dos pla nos,
após os con ta tos ini ci al men te man ti- 
dos. O clu be to mou co nhe ci men to
que o ex-go lei ro ago ra é fun ci o ná rio
mu ni ci pal em Im pe ra triz, on de re si de
com a fa mí lia, e sua trans fe rên cia pa- 
ra São Luís nes te mo men to não é
opor tu na. Fi ca, por tan to, pa ra uma
ou tra opor tu ni da de, quan do a agre- 
mi a ção es ti ver em me lho res con di- 
ções fi nan cei ras.

O no vo téc ni co e ge ren te de fu te bol
que o Mo to es tá con tra tan do, já sa be,
de an te mão, que vai tra ba lhar com
um elen co cu ja fo lha sa la ri al se rá
mui to abai xo da atu al, que cus ta mais
de R$ 100 mil. Por con ta dis so, ape sar
de de se ja rem con ti nu ar pa ra a pró xi- 
ma tem po ra da, mui tos jo ga do res de- 
ve rão res cin dir o con tra to nes te fim
de ano. Yglésio tem di to que a si tu a- 
ção do mo men to é dra má ti ca, pois
en con trou o clu be com mui tas dí vi- 
das, in clu si ve 117 pro ces sos na Jus ti ça

do Tra ba lho e até o res tan te da co ta
pro ve ni en te da Co pa do Bra sil de 2022
es tá blo que a da. Não há re cei ta.

A pres ta ção de con tas da ad mi nis- 
tra ção an te ri or es tá sen do aguar da da
com mui ta ex pec ta ti va. O ex-pre si- 
den te Na ta nel Jú ni or afir ma que de- 
pen de ape nas do res ga te de al guns
do cu men tos que se en con tra vam em
po der do vi ce fa le ci do no se gun do se- 
mes tre e que ain da não fo ram to tal- 
men te lo ca li za dos.

Nas úl ti mas ho ras, hou ve al gu mas
tro cas de acu sa ções, com Yglésio con- 
si de ran do que hou ve mui ta pre ci pi ta- 
ção nos gas tos fei tos por Na ta nel, se- 
gun do ele, mui to aci ma da ca pa ci da- 
de de se rem ab sor vi dos pe lo clu be, ao
pon to de ser des cum pri do um par ce- 
la men to com a em pre sa for ne ce do ra
de ener gia elé tri ca.  O ex-pre si den te
re ba te, afir man do que tam bém re ce- 
beu o clu be en di vi da do, mas con se- 
guiu pa gar vá ri as con tas an ti gas e
man ter a equi pe em ati vi da de, che- 
gan do sem pre às de ci sões dos úl ti mos
es ta du ais. Por con ta des se pa no ra ma,
a reu nião que es ta va mar ca da pa ra a
úl ti ma ter ça-fei ra à tar de no CT Pe rei- 
ra dos San tos, com os jo ga do res, foi
trans fe ri da pa ra ama nhã (sex ta),
quan do o clu be vai ten tar che gar a um
acor do pa ra o pa ga men to par ce la do
dos sa lá ri os que es tão em atra so, a
mai o ria, em três me ses.

A me ta  pa ra o ano que vem é con- 
se guir pa tro cí ni os, re cei tas com só ci- 
os, ven da de ma te ri al ofi ci al do clu be
e ren da dos jo gos. No en tan to, ne nhu- 
ma par ce ria das que es ta vam sen do
co gi ta das an tes da elei ção re cen te foi
con fir ma da.

Te mos um no me que

po de rá ser anun ci a do na

pró xi ma se gun da-fei ra,

ca so ba ta mos o mar te lo

no fim de se ma na

Os con ta tos pros se guem, po rém,
ape nas se en con tram em ní vel de pro- 
mes sas. 

O pri mei ro atle ta a anun ci ar que
não per ma ne ce rá no Pa pão do Nor te
é o ata can te Wal la ce Li ma. Ele usou as
re des so ci ais pa ra fa zer o anún cio.

GIGANTE DA VILA PASSOS

Iluminação sustentável
para o Nhozinho Santos

O ESTÁDIO PASSOU POR REFORMA, MAS NÃO TEM ILUMINAÇÃO

Fren te às di fi cul da des de ilu mi na ção pre sen tes no Es- 
tá dio Mu ni ci pal Nho zi nho San tos, em São Luís, o de pu- 
ta do es ta du al Yglésio Moyses (PROS) des ta cou na úl ti ma
ter ça-fei ra (23), na As sem bleia Le gis la ti va, que vem dis- 
cu tin do jun to à Equa to ri al Ma ra nhão e a Eno va Ener gia
a ins ta la ção de um sis te ma de ilu mi na ção no es tá dio. O
pro je to pre ci sa de par ce ria com a pre fei tu ra de São Luís,
que de ve ser ajus ta da em reu nião pos te ri or.

O sis te ma se rá abas te ci do por pla cas so la res que, se- 
gun do o de pu ta do, se rão ins ta la das no te to do es tá dio.
“Nos sa ideia é que o Nho zi nho San tos re ce ba uma co- 
ber tu ra de pla cas so la res a par tir do Pro gra ma de Efi ci- 
ên cia Ener gé ti ca que as con ces si o ná ri as pre ci sam gas- 
tar e que a Equa to ri al fi que com es se ex ces so de ener gia,
mas que, em con tra par ti da, ga ran ta a ilu mi na ção do Es- 
tá dio Nho zi nho San tos”, ex pli cou.

O Pro gra ma de Efi ci ên cia Ener gé ti ca ci ta da pe lo de- 
pu ta do é um pro gra ma ge ren ci a do pe la Ane el e exe cu ta- 
do pe las con ces si o ná ri as, que ga ran te o in ves ti men to de
re cur so obri ga tó rio pa ra ações que be ne fi ci em a so ci e- 
da de por meio do aces so à ilu mi na ção pú bli ca.

O es tá dio pas sou por re for ma na úl ti ma ges tão da ca- 
pi tal, mas não foi ins ta la do um sis te ma de ilu mi na ção. 
Atu al men te, as par ti das são re a li za das no pe río do da
tar de, o que pre ju di ca o con di ci o na men to fí si co e o ren- 
di men to dos atle tas du ran te as par ti das. “É um ris co
mai or de le são pa ra os atle tas e, prin ci pal men te, pa ra o
es por te ama dor”, afir mou o par la men tar.

Ilu mi na ção so lar pa ra o Mo to Club
Ain da du ran te o seu dis cur so, o de pu ta do in for mou

que tam bém es tá em an da men to tra ta ti vas pa ra a ins ta- 
la ção de pai néis so la res no CT do Mo to Club me di an te
par ce ria com as em pre sas ci ta das an te ri or men te. A par- 
ce ria de ve ga ran tir re du ção na con ta de luz do cen tro de
trei na men to do clu be e for ne cer ener gia pa ra a re de elé- 
tri ca que, ho je, é ad mi nis tra da pe la Equa to ri al Ener gia.

ADIAMENTOS

Copa FMF começa com problemas
A fal ta de es tá di os com as mí ni mas con- 

di ções de se di ar jo gos do fu te bol pro fis si o- 
nal se re pe te no iní cio da úl ti ma com pe ti- 
ção ofi ci al pro mo vi da pe la Fe de ra ção Ma- 
ra nhen se de Fu te bol (FMF) nes ta tem po ra- 
da. Às vés pe ras do iní cio das par ti das, a en- 
ti da de te ve de adi ar a es treia de qua tro
equi pes que de ve ri am en trar em cam po
ama nhã, sex ta-fei ra. As sim, São Jo sé x Ju- 
ven tu de, e Ba ca bal x Im pe ra triz ti ve ram
seus jo gos adi a dos pa ra a pró xi ma se gun- 
da-fei ra.

A equi pe do mu ni cí pio de São Jo sé de Ri- 
ba mar vai ter que jo gar no Es tá dio Nho zi- 
nho San tos, por que o úni co es tá dio da que- 
la ci da de não tem ne nhu ma con di ção de
re ce ber uma par ti da. Em Ba ca bal, o Cor- 
reão ape sar de ter re cu pe ra do o gra ma do,
as de mais ins ta la ções são pre cá ri as.

Até on tem o Vi ce de Com pe ti ções da
FMF , Hans Ni na, aguar da va os lau dos de
li be ra ção da que la pra ça de es por tes. Ele
dei xou cla ro, no en tan to, que se não hou- 
ver con di ções de li be ra ção das ar qui ban- 
ca das, o jo go po de rá ser dis pu ta do com
por tões fe cha dos na que la ci da de do Mé dio
Me a rim.   As du as par ti das adi a das se rão
dis pu ta das a par tir das 15h30.

O Es tá dio Frei Epi fâ nio, em Im pe ra triz,
vai po der es tar em con di ções de jo go, pois

a par te das ar qui ban ca das que fo ram da ni- 
fi ca das du ran te um jo go, em con sequên cia
de um tem po ral, já foi iso la da. Aque la pra- 
ça es por ti va te rá ca pa ci da de pa ra re ce ber
até 5 mil tor ce do res.

A aber tu ra da com pe ti ção foi pro gra ma- 
da pa ra on tem à tar de com os jo gos  Ia pe x
Pi nhei ro, no Cas te lão, e  Cor di no x Tun tum,
que ti nham tér mi no pre vis to pa ra de pois
do fe cha men to des ta pá gi na.

Na Co pa FMF,  o cam peão de ve rá es co- 
lher uma das va gas da Co pa do Bra sil de
2022 ou a Sé rie D do Cam pe o na to Bra si lei- 
ro. 

A gran de mai o ria dos di ri gen tes dos clu- 
bes par ti ci pan tes já adi an tou que pre fe re a
Co pa, por es ta ser uma dis pu ta que ofe re ce
bom ren di men to fi nan cei ro ini ci al, en- 
quan to na quar ta di vi são são for ne ci dos
pe la CBF ape nas pas sa gens e hos pe da-
gens.

Por con ta do re gu la men to do Cam pe o-
na to  Es ta du al de 2021, tam bém par ti ci-
pam du as equi pes re bai xa das es te ano pa ra
a se gun da di vi são: Im pe ra triz e Ba ca bal. O
Ca va lo de Aço é o clu be que mais in ves tiu
na for ma ção do ti me. A me ta é re cu pe rar o
pre juí zo da tem po ra da pas sa da e re co lo- 
car  a re pre sen ta ção to can ti na nas com pe- 
ti ções na ci o nais. (N.P)

TROCA DE COMANDO

Zidane não quer assumir o PSG

A equa ção que po de ria le var Mau ri cio
Po chet ti no ao Man ches ter Uni ted ain da
nes ta tem po ra da po de ter per di do uma
das su as va riá veis im por tan tes. De acor do
com o jor nal “As”, o téc ni co Zi ne di ne Zi- 
da ne, que se ria al vo do PSG pa ra subs ti- 
tuir o ar gen ti no, não de se ja as su mir o co- 
man do do ti me pa ri si en se nes te mo men- 
to.

O diá rio es pa nhol afir ma que o clu be
fran cês não es tá con se guin do avan çar nas
son da gens a Azi zou, que não gos ta ria de
as su mir um ti me no meio da tem po ra da e
ain da tem ou tros pro je tos em an da men to.
Por is so, de se ja es pe rar um pou co mais
pa ra vol tar a tra ba lhar de pois de dei xar o
Re al Ma drid na tem po ra da pas sa da.

O “As” afir ma que o PSG tem a ca pa ci- 
da de de au men tar a car ga na ten ta ti va de
ter Zi da ne, in cluis ve au men tan do uma
pro pos ta fi nan cei ra. Po rém, que, nes te
mo men to, “pa re ce com pli ca do” que o
efei to do mi nó no mer ca do de trei na do res
ocor ra.

Des de a de mis são de Ole Gun nar Solsk- 
ja er do co man do do Man ches ter Uni ted
no úl ti mo do min go, a im pren sa eu ro peia
vem pu bli can do uma sé rie de es pe cu la- 
ções com re la ção ao pró xi mo trei na dor do

gi gan te in glês. No mes co mo Erik Ten Hag,
Luis En ri que e até mes mo o pró prio Zi ne- 
di ne Zi da ne fo ram li ga dos ao Uni ted, mas
o que mais ga nhou for ça foi o de Mau ri cio
Po chet ti no.

Foi no ti ci a do que, a prin cí pio, o Uni ted
es ta ria dis pos to a aguar dar até o meio do
ano que vem pe lo ar gen ti no, que se ria o
no me que mais agra da ria a mem bros im- 
por tan tes da di re to ria, além do pró prio Sir
Alex Fer gu son, trei na dor len dá rio. E, en- 
tão, po de ria até mes mo con tra tar um téc- 
ni co pa ra con du zir o ti me até o fim da
tem po ra da. Ou tra pos si bi li da de se ria em- 
pla car Mi cha el Car rick, ex-au xi li ar de
Solsk ja er, até o fim de 2021/22.

Ape sar de es tar no co man do de um dos
ti mes mais ba da la dos do pla ne ta atu al- 
men te, Po chet ti no es ta ria in sa tis fei to no
co man do do PSG. Ele es ta ria em ro ta de
co li são com a di re to ria, in cluin do o di re- 
tor es por ti vo Le o nar do, se gun do a im- 
pren sa fran ce sa. E, por is so, não he si ta ria
em dei xar pa ra trás um elen co com Mes si,
Neymar, Mbap pé e ou tras es tre las pa ra re- 
tor nar ao fu te bol in glês. O Pa ris, por sua
vez, apro vei ta ria a opor tu ni da de pa ra ten- 
tar a con tra ta ção de Zi da ne, um so nho an- 
ti go do clu be.

São Luís, quinta-feira, 25 de novembro de 2021
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Visando o descobrimento e incentivo dos realizadores locais, a mostra é uma janela de
exibição alternativa para diretores estreantes do Maranhão ou filmes locais recentes

Co nhe ça a lis ta de fil mes se -
le ci o na dos: 

Lon ga:

Cur tas:

Vi de o cli pes:

Ani ma ção:

PRODUÇÕES LOCAIS

Mostra Novo Cinema
Maranhense vai até hoje

A mos tra No vo Ci ne ma Ma ra nhen- 
se é uma mos tra pi o nei ra na exi bi ção
de pro du ções au di o vi su ais con tem- 
po râ ne as de jo vens di re to res e no vos
re a li za do res do Es ta do do Ma ra nhão.
Em 2021, o even to se gue em for ma to
on li ne até es ta quin ta-fei ra (25) de no- 
vem bro, em fun ção da pan de mia da
Co vid-19.

Sem pre vi san do o des co bri men to e
in cen ti vo dos re a li za do res lo cais, a
mos tra é uma ja ne la de exi bi ção al ter- 
na ti va pa ra di re to res es tre an tes do
Ma ra nhão ou fil mes lo cais re cen tes
com des ta que, exi bi dos em im por tan- 
tes fes ti vais na ci o nais ou in ter na ci o- 
nais, que mui tas ve zes não são vis tos e

aca bam en tran do no es que ci men to
do pú bli co.

As exi bi ções ocor rem por meio do
si te no vo ci ne ma ma ra nhen se.com.br.
Além da exi bi ção de um lon ga, se te
cur tas, do ze vi de o cli pes e seis ani ma- 
ções, a mos tra re a li za rá li ves so bre
pro du ção au di o vi su al atra vés das re- 
des so ci ais.

As crí ti cas dos fil mes fo ram fei tas
pe los crí ti cos Pe dro To bi as e Bru na
Cas te lo Bran co e es tão dis po ní veis no
si te da mos tra.

VEN TOS QUE SO PRAM MA RA- 
NHÃO (Dir. Ne to Bor ges)

AR FRES CO DE OU TO NO (Dir. Áu- 
rea Ma ra nhão)

MA CHO CAR NE (Dir. Ge or ge Pe- 
dro sa)

MUN DI NHO (Dir. Jho na tan Sil va)
AMO, PO E TA E CAN TA DOR (Dir.

Jo nas Sa ka mo to)
LE AL DA DE (Dir. Ana Ste la Cu nha e

Mi le ne Ave lar)
HARMÔ NI CA (Dir. Va nes sa Cu- 

trim)
TER RA SAN TA, TER RA MAL DI TA

(Dir. Be to Ni cá cio)

GUGS – O BE CO (Dir. Xi la Rewind e
Caz zu Br)

CRASH THE CO VEN – ZOM BIE

DAN CE (Dir. Sunday Ja mes)
PA O LO RAVLEY – AUÊ (Dir. Pa o lo

Ravley)
MAR CO GA BRI EL – [S.P.A] SÍN-

DRO ME DO PEN SA MEN TO ACE LE- 
RA DO (Dir. Pa blo Mon tei ro)

AKA NO TUR NO – V DE VIN GAN ÇA
(Dir. Gugs)

MONKEY JHAYAM, EN ME, TER RA
TRE ME – KO LAP SO (Dir. Jes si ca Lau a-
ne e La za ro)

FRI MES – TE GUS TA PA PI (Dir. Fri- 
mes and Jés si ca Lau a ne)

ADÃO – SOU MAU (Dir. Re nan
Beck man e Jardeylson Ra mos)

CRI O LI NA, ES TRE LA LE MINS KI E
TÉO RUIZ – DIS-RIT MIA (Dir. Thais
Li ma)

PA O LO RAVLEY – MUN DOS (Dir.
Jr fran ch)

PU TA BEND AVÔHAI (Dir. Sunday
Ja mes)

JAD SU EL MON TEI RO – NO PAIN,
NO GAIN (Dir. Jad su el Mon tei ro)

FOI-SE (Dir. Adri a no Pi nhei ro)
BÁR BA RA BA LA CLA VA (Dir. Thi a go

Mar tins de Me lo)
A PON TE (Dir. Jo a quim Haic kel)
JO CA E A ES TRE LA (Dir. Be to Ni cá- 

cio)
CHI A ROS CU RO (Dir. Da ni el

Drum mond)
A PE QUE NA HIS TÓ RIA DA LEN DA

DE ANA JAN SEN (Dir. Be to Ni cá cio)
A 4ª Mos tra No vo Ci ne ma Ma ra-

nhen se é uma pro du ção da Ji rau Fil- 
mes e IPE CI NE com o apoio da Se cre- 
ta ria de Es ta do da Cul tu ra do Ma ra- 
nhão atra vés da Lei Al dir Blanc 2021.

HOMENAGEM AO BOI DA PINDOBA

Dona Basica é primeira mulher no Mural da Memória

ESTA É A PRIMEIRA HOMENAGEM QUE O PROJETO “AMO, POETA E CANTADOR” FAZ A UMA FIGURA FEMININA DO BUMBA MEU BOI

O ar tis ta Gil Le ros con cluiu es te fi- 
nal de se ma na o ‘Mu ral da Me mó ria’
em ho me na gem a ‘Do na Ba si ca’, gran- 
de mes tra da Cul tu ra Po pu lar do Ma- 
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Projeto “Eu Me Protejo”

Nes ta quin ta-fei ra (25), Dia In ter na ci o nal
de Lu ta Con tra a Vi o lên cia à Mu lher, o pro je- 
to “Eu Me Pro te jo” se rá im plan ta do na Es co- 
la de Go ver no e Ges tão Mu ni ci pal (EG GEM),
no Re nas cen ça. Lá es ta rão pre sen tes, o se- 
cre tá rio da Pes soa com De fi ci ên cia, Car li van
Bra ga, a se cre tá ria ad jun ta de Edu ca ção de
São Luís, Gus maia Mou si nho, o su pe rin ten-
den te de Edu ca ção In clu si va, Alexandrey
Me lo e a co or de na do ra Pa trí cia Al mei da.

Semana do Teatro

A XVI Se ma na do Te a tro no Ma ra nhão,
que acon te ce rá en tre os di as 13 e 19 de de-
zem bro, te rá uma pré via, ho je e ama nhã,
com apre sen ta ções no Te a tro Arthur Aze ve-
do. O pri mei ro dia, nes ta quin ta-fei ra (25),
te rá o es pe tá cu lo Ca sa de Abe lha do Gru po
Tá pi as do Rio de Ja nei ro. Já o se gun do dia,
nes ta sex ta-fei ra (26) se rá a vez do es pe tá cu-
lo O Cri vo do Ate liê do Ges to. O es quen ta
acon te ce sem pre às 21h.

No re gis tro,  o atu al pre si den te da
OAB/MA, Thi a go Di az; o pre si den te
da As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra -
nhão, Othe li no Ne to; o pre si den te
elei to da OAB/MA, Kaio Sa rai va; a vi -
ce-pre si den te elei ta, Ta ti a na Cos ta e
o se cre tá rio-ge ral elei to, Gus ta vo
Ma me de. Na  ter ça-fei ra (23), a di re -
to ria da OAB-MA elei ta pa ra o tri ê nio
2022-2024, no úl ti mo dia 16 de no -
vem bro, fa zia vi si ta de cor te sia ao
pre si den te da As sem bleia Le gis la ti -
va do Ma ra nhão, Othe li no Ne to. A fi -
na li da de era es trei tar o re la ci o na -
men to e for ta le cer o diá lo go com as
ins ti tui ções do es ta do. A di re to ria
elei ta da OAB/MA foi re cep ci o na da
por vá ri os par la men ta res da ca sa.

O se cre tá rio mu ni ci pal
de Tu ris mo (Se tur),
Sau lo San tos, es tá se
pre pa ran do pa ra par ti -
ci par do Fes ti val das
Ca ta ra tas, em Foz do
Igua çu (PR), de 1º a 3
de de zem bro. Na opor -
tu ni da de, se rão apre -
sen ta dos a em pre sas e
pro fis si o nais do tu ris -
mo, os atra ti vos da ca -
pi tal ma ra nhen se. Du -
ran te a fei ra, a Se tur
São Luís vai des ta car
as po ten ci a li da des lo -
cais e ca pa ci tar os
agen tes de vi a gens e
ope ra do res de tu ris mo.

O can tor Gus ta vo Mi o -
to (Ex da ma ra nhen se
Thaynara OG) es tá do -
mi nan do as pa ra das
mu si cais emen dan do
um su ces so atrás do
ou tro. A mú si ca da vez
“Não Pa rei de So frer”,
caiu no gos to da ga le ra
e es tá en tre as mais
ou vi das do Spotify. E
nes ta sex ta-fei ra (26),
a par tir das 20h, ele se
jun ta à Adri a ne Ga lis -
teu, Car la Di az, Ary
Fon tou ra e a ban da
Me lim pa ra a in crí vel
Su per Li ve Black
Friday Shop ti me.

Cidadania Ludovicense

A Câ ma ra Mu ni ci pal de São Luís re a li za, às 9h
des ta quin ta-fei ra (25), ses são so le ne pa ra con-
ces são de tí tu lo de ci da da nia lu do vi cen se à pro-
fes so ra Wal kí ria de Li ma Go mes, ao en fer mei ro
Cir lân dio Cou ti nho de Li ma e ao ser vi dor pú bli- 
co Ari val do Mar tins Sou sa. A ho me na gem foi
pro pos ta pe la ve re a do ra Fá ti ma Araú jo (PC doB)
e vi sa re co nhe cer os ser vi ços pres ta dos por ca da
uma de les à ci da de de São Luís. Se gun do a par- 
la men tar, o re ce bi men to do tí tu lo de Ci da dão
Lu do vi cen se pe los in di ca dos é jus ti fi cá vel pe la
con tri bui ção que os três já de ram à po pu la ção.

Sobre negócios

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

Papai Noel no Shopping

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

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

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

Pra curtir

Com fo co na ali men -
ta ção sau dá vel e ze ro
des per dí cio de ali -
men tos, o Me sa Bra -
sil Sesc re a li za nes ta
sex ta-fei ra (26), das
11 às 14h, no Sesc De -
o do ro, a pri mei ra Fei -
ra Gas tronô mi ca “Sa -
bor na Me sa” com re -
cei tas de apro vei ta -
men to in te gral de ali -
men tos.

Vin te ope ra ções gas -
tronô mi cas pro du zi -
das por en ti da des so -
ci ais ca das tra das no
pro gra ma in te gram a
pro gra ma ção que
pro me te agu çar di fe -
ren tes pa la da res.

Os vi si tan tes po de rão
de gus tar re cei tas do -
ces e sal ga das que
têm co mo fo co o uso
de par tes não con -
ven ci o nais dos ali -
men tos.

A mai o ria dos con su -
mi do res (53,9%) pre -
ten de apro vei tar as
pro mo ções da Black
Friday, se gun do pes -
qui sa da pla ta for ma
TIM Ads, com mais de
70 mil pes so as de to -
do o país.

O le van ta men to
apon ta que 54% dos
res pon den tes vão ad -
qui rir al gum pro du to
ou ser vi ço na da ta,
que já se trans for mou
em uma das prin ci -
pais do co mér cio bra -
si lei ro.

E os nú me ros in di -
cam es sa po pu la ri da -
de: na da me nos que
99% dos en tre vis ta -
dos afir ma ram que
co nhe cem ou já ou vi -
ram fa lar da Black
Friday.
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nhão, Othe li no Ne to; o pre si den te
elei to da OAB/MA, Kaio Sa rai va; a vi -
ce-pre si den te elei ta, Ta ti a na Cos ta e
o se cre tá rio-ge ral elei to, Gus ta vo
Ma me de. Na  ter ça-fei ra (23), a di re -
to ria da OAB-MA elei ta pa ra o tri ê nio
2022-2024, no úl ti mo dia 16 de no -
vem bro, fa zia vi si ta de cor te sia ao
pre si den te da As sem bleia Le gis la ti -
va do Ma ra nhão, Othe li no Ne to. A fi -
na li da de era es trei tar o re la ci o na -
men to e for ta le cer o diá lo go com as
ins ti tui ções do es ta do. A di re to ria
elei ta da OAB/MA foi re cep ci o na da
por vá ri os par la men ta res da ca sa.

O se cre tá rio mu ni ci pal
de Tu ris mo (Se tur),
Sau lo San tos, es tá se
pre pa ran do pa ra par ti -
ci par do Fes ti val das
Ca ta ra tas, em Foz do
Igua çu (PR), de 1º a 3
de de zem bro. Na opor -
tu ni da de, se rão apre -
sen ta dos a em pre sas e
pro fis si o nais do tu ris -
mo, os atra ti vos da ca -
pi tal ma ra nhen se. Du -
ran te a fei ra, a Se tur
São Luís vai des ta car
as po ten ci a li da des lo -
cais e ca pa ci tar os
agen tes de vi a gens e
ope ra do res de tu ris mo.

O can tor Gus ta vo Mi o -
to (Ex da ma ra nhen se
Thaynara OG) es tá do -
mi nan do as pa ra das
mu si cais emen dan do
um su ces so atrás do
ou tro. A mú si ca da vez
“Não Pa rei de So frer”,
caiu no gos to da ga le ra
e es tá en tre as mais
ou vi das do Spotify. E
nes ta sex ta-fei ra (26),
a par tir das 20h, ele se
jun ta à Adri a ne Ga lis -
teu, Car la Di az, Ary
Fon tou ra e a ban da
Me lim pa ra a in crí vel
Su per Li ve Black
Friday Shop ti me.

Cidadania Ludovicense

A Câ ma ra Mu ni ci pal de São Luís re a li za, às 9h
des ta quin ta-fei ra (25), ses são so le ne pa ra con-
ces são de tí tu lo de ci da da nia lu do vi cen se à pro-
fes so ra Wal kí ria de Li ma Go mes, ao en fer mei ro
Cir lân dio Cou ti nho de Li ma e ao ser vi dor pú bli- 
co Ari val do Mar tins Sou sa. A ho me na gem foi
pro pos ta pe la ve re a do ra Fá ti ma Araú jo (PC doB)
e vi sa re co nhe cer os ser vi ços pres ta dos por ca da
uma de les à ci da de de São Luís. Se gun do a par- 
la men tar, o re ce bi men to do tí tu lo de Ci da dão
Lu do vi cen se pe los in di ca dos é jus ti fi cá vel pe la
con tri bui ção que os três já de ram à po pu la ção.

Sobre negócios

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

Papai Noel no Shopping

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

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

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

Pra curtir

Com fo co na ali men -
ta ção sau dá vel e ze ro
des per dí cio de ali -
men tos, o Me sa Bra -
sil Sesc re a li za nes ta
sex ta-fei ra (26), das
11 às 14h, no Sesc De -
o do ro, a pri mei ra Fei -
ra Gas tronô mi ca “Sa -
bor na Me sa” com re -
cei tas de apro vei ta -
men to in te gral de ali -
men tos.

Vin te ope ra ções gas -
tronô mi cas pro du zi -
das por en ti da des so -
ci ais ca das tra das no
pro gra ma in te gram a
pro gra ma ção que
pro me te agu çar di fe -
ren tes pa la da res.

Os vi si tan tes po de rão
de gus tar re cei tas do -
ces e sal ga das que
têm co mo fo co o uso
de par tes não con -
ven ci o nais dos ali -
men tos.

A mai o ria dos con su -
mi do res (53,9%) pre -
ten de apro vei tar as
pro mo ções da Black
Friday, se gun do pes -
qui sa da pla ta for ma
TIM Ads, com mais de
70 mil pes so as de to -
do o país.

O le van ta men to
apon ta que 54% dos
res pon den tes vão ad -
qui rir al gum pro du to
ou ser vi ço na da ta,
que já se trans for mou
em uma das prin ci -
pais do co mér cio bra -
si lei ro.

E os nú me ros in di -
cam es sa po pu la ri da -
de: na da me nos que
99% dos en tre vis ta -
dos afir ma ram que
co nhe cem ou já ou vi -
ram fa lar da Black
Friday.
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Projeto “Eu Me Protejo”
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de Lu ta Con tra a Vi o lên cia à Mu lher, o pro je- 
to “Eu Me Pro te jo” se rá im plan ta do na Es co- 
la de Go ver no e Ges tão Mu ni ci pal (EG GEM),
no Re nas cen ça. Lá es ta rão pre sen tes, o se- 
cre tá rio da Pes soa com De fi ci ên cia, Car li van
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Me lo e a co or de na do ra Pa trí cia Al mei da.
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