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BASTIDORES

A Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão aprovou por unanimidade na sessão administrativa do último dia 23 de junho, o pedido de força federal a 97 municípios 

maranhenses para o primeiro turno das eleições de 2022. O pedido foi apresentado pelo corregedor eleitoral José Luiz Almeida, relator do processo. 
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Força federal atuará em 
97 municípios do Maranhão 

durante as eleições

SÃO MARÇAL    |   Tradição no João Paulo volta com força total

Simplício entrega propostas 
para Fiema e Fecomércio

PRIMEIRO TURNO
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PÁGINA 10

Empresários receberam com entusiasmo as propostas do pré-candidato ao 
governo do estado, Simplício Araújo (Solidariedade), que destacou o papel da 
iniciativa privada para a geração de empregos durante encontro na Federação 

das Indústrias do Estado do Maranhão (FIEMA).

Mulheres denunciam 
importunação sexual no 

Mercado da Liberdade
Governo do Maranhão lança 

4ª etapa do Vale Gás

Instituto Iziane comemora 8 anos

Quem nunca ouviu o ronco no es-
tômago quando passou da hora das 
principais refeições? E quando essas 
refeições essenciais à vida deixam 
de ser rotina na vida de milhões de 
brasileiros? Inacreditavelmente, o 
almoço e o jantar passaram a ser 
uma aventura para 26% dos filhos 
do Brasil, maior país da América La-
tina, com todo o potencial para ser 
carro-chefe da economia do conti-
nente. Pior ainda, por ser o maior 
exportador de carne e de grãos do 
mundo. É o país dos disparates. So-
mente no mês de abril, o Brasil ex-
portou para o mercado internacio-
nal, US$ 14,86 bilhões de produtos 
do agro, valor recorde para o mês, 
uma alta de 14,9% em relação a abril 
de 2021.

AUXÍLIO

TRANSFORMANDO VIDAS 
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As mulheres que se dirigem ao Mercado do Bairro da Liberdade 
estão vivendo momentos de muita apreensão de e medo, dian-
te da ação ousada dos abusadores que se submetem a vexames 

com a prática de importunação e assédios sexuais explícitos.
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CRIS TO VAM BU AR QUE

ANA NE GREI ROS
é es pe ci a lis ta em Co mu ni ca ção em Cri -
ses nas or ga ni za ções de saú de pú bli cas
e pri va das, atu an do em Ges tão de Ima -
gem e Re pu ta ção, Nar ra ti vas Cor po ra ti -
vas, Cri ses e Ris cos. É di re to ra de Co mu -
ni ca ção e Re la ções Ins ti tu ci o nais na We -
Do.

Fome dos que comem

Há du as fo mes no Bra sil de ho je: a
fo me de co mi da, que mal tra ta e ma ta,
e a fo me da mo ral, dos que as sis tem à
tra gé dia sem in dig na ção com o so fri- 
men to dos ou tros

Há du as fo mes no Bra sil de ho je: a
fo me de co mi da, que mal tra ta e ma ta,
e a fo me da mo ral, dos que as sis tem à
tra gé dia sem in dig na ção com o so fri- 
men to dos ou tros, nem in te li gên cia
pa ra per ce ber o cus to so ci al e econô- 
mi co pa ra to do o país.

As sis ti mos cons tran gi dos aos 33,1
mi lhões de bra si lei ros dor min do,
acor dan do e so bre vi ven do sem se ter
o que co mer, ao mes mo tem po que
sa be mos que es sa fo me não de cor re
da es cas sez de ali men tos no país.
Nos so ter ri tó rio não é de sér ti co, não
es ta mos vi ven do uma guer ra, não fo- 
mos in va di dos. É ver go nho so que a

fo me ocor ra num país que es tá en tre
os mai o res ex por ta do res do mun do,
on de o agro ne gó cio pro duz sa fras re- 
cor des su ces si vas, em que os su per- 
mer ca dos es tão sem pre abas te ci dos,
e a te le vi são di vul ga de ze nas de pu bli- 
ci da des pa ra ven der co mi da e apre- 
sen ta ho ras por dia de pro gra mas re a- 
li ti es com con cur sos, li ções e tu ris mo
de gas tro no mia.

Al guns paí ses, mais po pu lo sos,
tam bém têm con tin gen tes de fa min- 
tos, mas ne nhum de les tem tan ta co- 
mi da dis po ní vel, tan ta pro pa gan da de
ali men to, nem tan ta apo lo gia à gas- 
tro no mia ao la do dos no ti ciá ri os da
fo me na te le vi são. A fo me de al guns
não vem, tam bém, da dis pu ta pe la co- 
mi da que é su û ci en te pa ra ali men tar
mui tos bra sis; a fal ta de edu ca ção
tam bém não de cor re da ne ces si da de
de ne gar a edu ca ção a al guns pa ra
ofe re cer a ou tros. Am bas as fo mes, de

co mi da e de edu ca ção, são re sul ta do
da mal da de, da in sen si bi li da de e da
es tu pi dez.

A fo me afri ca na ocor re por fal ta de
co mi da no país, a fo me bra si lei ra é
por fal ta de aces so dos fa min tos à co- 
mi da que exis te dis po ní vel ao re dor.
Nos sa ver go nha vem da fal ta de so li- 
da ri e da de com os que pas sam fo me e
de com pe tên cia pa ra le var a co mi da
de on de so bra pa ra on de fal ta. A fo me
é cau sa da pe la in sen si bi li da de so ci al
e por pri o ri da des equi vo ca das na po-
lí ti ca. Nos sa ver go nha vem da ba na li- 
da de de co mo vi ve mos em um mes-
mo país com fal ta pa ra al guns e com
ex ces so de co mi da pa ra ou tros. Há
um cons tran gi men to pe las no tí ci as
da fo me e ver go nha por não ter mos
jus ti û ca ti va pa ra que ela ocor ra. A
úni ca ex pli ca ção es tá na in di fe ren ça
di an te de la e na in com pe tên cia pa ra
evi tá-la.

INTIMIDADE VIOLADA:

Quando a saúde deixa de ser segura

Quan do uma pes soa pro cu ra uma
uni da de de saú de, se ja ela pú bli ca ou
pri va da, tu do que ela de se ja é ser cui- 
da da. Ali, ela se en tre ga de for ma ín ti- 
ma. Re ve la seus se gre dos. Tor na-se
vul ne rá vel. O que ela es pe ra? Se gu- 
ran ça. E is so in de pen de de ela ser
uma ce le bri da de, um po lí ti co, um
con de na do pe la jus ti ça ou uma do na
de ca sa. O tra ta men to de ve ser igua li- 
tá rio.

 
A se gu ran ça no am bi en te de saú de

de ve ser ex pres sa em to dos os pro ces- 
sos, des de o aco lhi men to até a al ta. É
uma jor na da ín ti ma que pre ci sa ter os
da dos pro te gi dos, as in for ma ções cui- 
da do sa men te guar da das e a pas sa- 
gem da pes soa pe la ins ti tui ção de
saú de um mo men to pes so al, de in te- 

res se ex clu si vo de la.
 
Na prá ti ca, uma ins ti tui ção de saú- 

de é um lo cal pa ra a pes soa se sen tir
cui da da, pro te gi da e se gu ra, fa to es te
que tem û ca do ca da vez mais com- 
pro me ti do pe la ne ces si da de ace le ra- 
da de dar fu ros, de mos trar que sa be o
que es tá acon te cen do. É um üash ali,
uma re ve la ção aco lá. E, de re pen te,
seu tra ta men to û ca es tam pa do nas
re des so ci ais e, quan do û gu ra pú bli ca,
nas pá gi nas de jor nais. Em to dos, o
em ba sa men to es tá na li ber da de de
ex pres são. É pre ci so lem brar que, se- 
gun do o Su pre mo Tri bu nal de Jus ti ça,
a pri va ci da de pre pon de ra em re la ção
à li ber da de de in for ma ção.

 
En ten der pa ra res pei tar
 
To da ins ti tui ção de saú de é um am- 

bi en te con û den ci al, si gi lo so e re gu la- 
do. Os pro ûs si o nais que ne le atu am
pos su em nor mas di ver sas que, ali a- 
das à le gis la ção bra si lei ra vi gen te,
pro mo vem o res pei to à in ti mi da de.
Exem plo dis so é a pró pria Cons ti tui- 
ção Fe de ral, que no in ci so X do ar ti- 
go 5º de cla ra se rem <in vi o lá veis a in ti- 
mi da de, a vi da pri va da, a hon ra e a
ima gem das pes so as, as se gu ra do o di- 
rei to à in de ni za ção pe lo da no ma te ri- 
al ou mo ral de cor ren te de sua vi o la- 
ção=.

 
To do bra si lei ro, in de pen den te do

que fa ça, tem res guar da do o si gi lo do
aten di men to pres ta do em saú de e o
di rei to à con û den ci a li da de, de mo do
que to do pro ûs si o nal que atua na área
da saú de ja mais re ve le um fa to que te- 
nha co nhe ci men to em vir tu de do
exer cí cio da pro ûs são.

 
In fe liz men te, a atu al era da co mo- 

ção po pu lar por meio da in for ma ção
jo ga da, sem che ca gem dos fa tos, faz
com que pro ûs si o nais de saú de e de
áre as co mo se gu ran ça ca da vez mais
usem os ce lu la res co mo ar ma em prol
de uma ima gem de al guém <ilus tre=.
Re sul ta do, sem pre ve mos na im pren- 
sa as Le tí ci as, as Ma rí li as, as Kla ras, os

Cris ti a nos e tan tos ou tros, que têm
sua in ti mi da de vi o la da pe lo de se jo de
fo fo car so bre o que acon te ce na vi da
do ou tro.

 
Pro te ger é cui dar
 
Aco lher, cui dar e hu ma ni zar a saú-

de pas sam pe la ga ran tia dos di rei tos
do pa ci en tes e, nes se pro ces so, a pro-
te ção do vul ne rá vel.

Con û ar na ins ti tui ção de saú de pa- 
ra a qual o pa ci en te se en tre ga pas sa
por apoi ar no si lên cio, por ga ran tir a
se gu ran ça aos en vol vi dos, de dei xar
sua his tó ria ali, a sua dis po si ção, e ja-
mais pa ra ou tro.

Por mais que im pren sa e in üu en ci- 
a do res te nham se de de com par ti lhar
uma his tó ria, ca be ao pro ûs si o nal de
saú de pro te ger o pa ci en te. E ele po de
ser quem for. Pa ra is so, exis tem as re- 
so lu ções do Con se lho Fe de ral de Me- 
di ci na, os có di gos de éti ca das di ver-
sas áre as da as sis tên cia, a Cons ti tui- 
ção Fe de ral e a LGPD 3 Lei Ge ral de
Pro te ção de Da dos.

Es ta do de saú de é in for ma ção pri- 
va da e só de ve ser re ve la da com au to-
ri za ção do pa ci en te ou, no ca so da in- 
ca pa ci da de de le, do fa mi li ar.

 
Co mo pro te ger?
Pa ra trans for mar a uni da de de saú-

de em um am bi en te se gu ro, é pre ci so:
Cri ar nor mas, po lí ti cas e pro to co- 

los em con so nân cia com a le gis la ção
vi gen te, ga ran tin do o res pei to  à in ti- 
mi da de;
Edu car os pro ûs si o nais por meio de
cam pa nhas de sen si bi li za ção, trei na- 
men tos e ca pa ci ta ções; Cri ar e im ple- 
men tar o sis te ma de ge ren ci a men to
de in for ma ções; Ado tar me ca nis mos
de mo ni to ra men to e con tro le;Trans- 
for mar a se gu ran ça da in for ma ção co- 
mo ob je ti vo es tra té gi co da or ga ni za- 
ção de saú de.

 
Quan do ins ti tui ções de saú de e

pro ûs si o nais to ma rem cons ci ên cia de
que cui dar de vi das pas sa por pro te- 
ger a in ti mi da de, a ex pe ri ên cia do pa- 
ci en te se rá mui to me lhor.

EDI TO RI AL

 Cau te la com a
co vid-19

Mui tos bra si lei ros se per gun tam: se rá que a co vid-19
nun ca mais nos da rá uma tré gua? No mais re cen te Bo le- 
tim In fo gri pe, da Fun da ção Oswal do Cruz (Fi o cruz), vis- 
lum bra-se uma pos si bi li da de de in ter rup ção no au- 
men to do con tá gio pe lo Sars-Cov-2, o ví rus da do en ça.
Ao ana li sar da dos das pri mei ras se ma nas de ju nho 4
mais pre ci sa men te, até o dia 20 des te mês 4, pes qui sa- 
do res da fun da ção in di cam que o país pas sa por uma
pos sí vel in ter rup ção na ten dên cia de al ta dos ca sos de
sín dro me res pi ra tó ria agu da gra ve (Srag). Um qua dro
que, ava li am, su ge re a for ma ção de um platô. Mas aler- 
tam que de ve ser vis to com cau te la.

E qual o mo ti vo da cau te la? Eles apon tam pa ra o úl ti- 
mo fe ri a do pro lon ga do, en tre 16 e 19 de ju nho. Nes sas
da tas, mui ta gen te vi a jou e par ti ci pou de fes tas e ou tros
ti pos de aglo me ra ção, o que po de ter im pac to re le van te
nos re gis tros das pró xi mas se ma nas. Di an te des se fa to,
ci en tis tas da Fi o cruz con cluí ram que é ne ces sá rio
aguar dar as atu a li za ções dos pró xi mos di as pa ra con ûr- 
ma ção do ce ná rio. Di vul ga do na úl ti ma quin ta-fei ra, o
Bo le tim In fo gri pe in clui da dos re fe ren tes às pri mei ras
se ma nas de ju nho.

Nu ma aná li se mais de ta lha da do le van ta men to, ob- 
ser va-se que o cres ci men to dos ca sos de ví rus res pi ra tó- 
ri os es tá li ga do so bre tu do à co vid-19, que res pon de por
80,6% dos re sul ta dos po si ti vos di ag nos ti ca dos nas úl ti- 
mas qua tro se ma nas epi de mi o ló gi cas. Em se gui da, vêm
o ví rus sin ci ci al res pi ra tó rio (VSR), com 9,9%; a in üu en- 
za A, com 3,2%; e a in üu en za B, com 0,2%. Em re la ção às
pes so as que per de ram a vi da em de cor rên cia des ses
mes mos ví rus, a pre do mi nân cia do co ro na ví rus é ain da
mai or, com 94% dos re sul ta dos po si ti vos. Na sequên cia
apa re cem o VSR (2%), a in üu en za A (1,8%) e a in üu en za
B (0,3%).

Nes se pe río do, cons ta tou-se ten dên cia de que da na
ocor rên cia de do en ças res pi ra tó ri as en tre cri an ças na
fai xa etá ria até 9 anos. No gru po de até 4 anos, os di ag- 
nós ti cos po si ti vos fo ram as so ci a dos prin ci pal men te ao
VSR, em bo ra os pes qui sa do res te nham cons ta ta do pre- 
sen ça re le van te de Sars-Cov-2 (co vid-19), ri no ví rus e
me tap neu mo ví rus.

Em no ta téc ni ca, no dia se guin te à di vul ga ção do In- 
fo gri pe, ci en tis tas da Fi o cruz de fen de ram a ma nu ten- 
ção das ati vi da des pre sen ci ais nas es co las, mes mo res- 
sal van do que o con tex to atu al ain da é de pan de mia. Por
is so, en fa ti za ram a ne ces si da de de afas ta men to de ca sos
po si ti vos e de sin to má ti cos res pi ra tó ri os. Des ta ca ram,
ain da, que a co mu ni da de es co lar de ve dis por de tes tes
pa ra co vid-19 e dê pri o ri da de à va ci na ção dos tra ba lha- 
do res da edu ca ção, com do ses de re for ço.

<De cor ri do to do es te tem po de con vi vên cia com pe- 
río dos de mai or ou me nor trans mis são do Sars-CoV-2,
po de-se aûr mar que as ati vi da des pre sen ci ais nas es co- 
las não têm si do as so ci a das a even tos de mai or trans- 
mis são do ví rus=, aûr ma ram os pes qui sa do res. Eles ob- 
ser va ram que a de tec ção de ca sos em am bi en te es co lar
não sig ni û ca ne ces sa ri a men te que a trans mis são ocor- 
reu no es ta be le ci men to de en si no. A mai o ria dos con tá- 
gi os, ates ta ram, ocor re fo ra. <Nes se sen ti do, a ex pe ri ên- 
cia atu al, com pro va da por es tu dos ci en tí û cos de re le- 
vân cia, re ve la dis se mi na ção li mi ta da da co vid-19 nas
es co las=, dis se ram.

Na no ta téc ni ca, além de des ta car a im por tân cia da
va ci na ção, a Fi o cruz cha mou a aten ção pa ra as con- 
sequên ci as e pre juí zos pe da gó gi cos e psi cos so ci ais que
fo ram im pos tos aos es tu dan tes pe la pan de mia. E sus- 
ten tou que, no mo men to atu al, não são re co men da das
no vas in ter rup ções. Os pes qui sa do res da fun da ção vol- 
ta ram a en fa ti zar, po rém, os cui da dos que de vem ser to- 
ma dos, so bre tu do no in ver no. <As sim, aten ção es pe ci al
à ven ti la ção dos am bi en tes, hi gi e ne das mãos e uso de
más ca ra nos sin to má ti cos le ves de vem ser in cen ti va dos.
Es sas me di das são im por tan tes pa ra to das as vi ro ses
res pi ra tó ri as=, re co men da ram.

São Luís, quinta-feira, 30 de junho de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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Foram considerados como critérios o histórico de emprego da Força Federal de
Segurança Pública nos municípios maranhenses em eleições anteriores. 

ELEIÇÕES 2022

Força federal atuará em
97 municípios do  estado

Re gras pa ra au to ri za ção

A
Cor te do Tri bu nal Re gi o nal 
Elei to ral do Ma ra nhão apro- 
vou por una ni mi da de na ses- 
são ad mi nis tra ti va do úl ti mo 

dia 23 de ju nho, o pe di do de for ça fe- 
de ral a 97 mu ni cí pi os ma ra nhen ses 
pa ra o pri mei ro tur no das elei ções de 
2022. O pe di do foi apre sen ta do pe lo 
cor re ge dor elei to ral Jo sé Luiz Al mei- 
da, re la tor do pro ces so.

No seu vo to, o de sem bar ga dor, 
após con sul ta às zo nas elei to rais e 
aná li se da Se ção de Se gu ran ça Ins ti tu- 
ci o nal e In te li gên cia do TRE-MA, de û- 
niu o quan ti ta ti vo de 97 (no ven ta e se- 
te) mu ni cí pi os, dis tri buí dos em 58 
(cin quen ta e oi to) zo nas elei to rais.

Fo ram con si de ra dos co mo cri té ri os 
o his tó ri co de em pre go da For ça Fe de- 
ral de Se gu ran ça Pú bli ca nos mu ni cí- 
pi os ma ra nhen ses em elei ções an te ri- 
o res; as jus ti û ca ti vas re gis tra das pe los 
juí zes elei to rais; a con cen tra ção das 
tro pas nas se des das zo nas elei to rais; 
o em pre go das tro pas nos mu ni cí pi os 
mais afas ta dos das se des das zo nas 
elei to rais, e a pre sen ça de área de re- 
ser va in dí ge na ou re ma nes cen te de 
qui lom bo no mu ni cí pio.

A de ci são do Tri bu nal Re gi o nal 
Elei to ral se rá en ca mi nha da ao go ver- 
na dor do es ta do do Ma ra nhão, pa ra 
ci ên cia e ma ni fes ta ção quan to ao pre- 
sen te re for ço na se gu ran ça pú bli ca e, 
em se gui da, en ca mi nha do ao Tri bu- 
nal Su pe ri or Elei to ral (TSE).

A re qui si ção de For ça Fe de ral, pre- 
vis ta no Có di go Elei to ral e na Re so lu- 
ção TSE 21.843/04, é fei ta pe lo juiz 
elei to ral da Zo na ao res pec ti vo TRE,

Ve ja a re la ção dos mu ni cí pi- 
os:

 TRE-MA ENCAMINHARÁ O PEDIDO AO GOVERNADOR PARA CIÊNCIA E MANIFESTAÇÃO

que a en via ao TSE, ór gão com pe ten te 
pa ra ho mo lo ga ção.

Ca be ao ple ná rio do Tri bu nal Su pe- 
ri or Elei to ral ana li sar os pe di dos de 
For ça Fe de ral pa ra a ga ran tia da vo ta- 
ção e apu ra ção; se apro va dos, são en- 
vi a dos ao Mi nis té rio da De fe sa, ór gão 
res pon sá vel pe lo pla ne ja men to e exe- 
cu ção das ações im ple men ta das pe las 
For ças Ar ma das.

Açai lân dia, Água Do ce do Ma ra- 
nhão, Al to Ale gre do Ma ra nhão, Al to 
Ale gre do Pin da ré, Ama ran te do Ma- 
ra nhão, Ana ja tu ba, Arai o ses, Axi xá, 
Ba ca bal, Bar ra do Cor da, Bar rei ri- 
nhas, Be la Vis ta do Ma ra nhão, Be ne- 
di to Lei te, Be qui mão, Boa Vis ta do 
Gu ru pi, Bom Je sus das Sel vas, Bom 
Lu gar, Bu ri ti, Bu ri ti Bra vo, Bu ri ti cu pu, 
Ca ja ri, Cân di do Men des, Ca ro li na, 
Cen tro do Gui lher me, Cen tro No vo do 
Ma ra nhão, Cha pa di nha, Co li nas, Co- 
ro a tá, Cu ru ru pu, Es pe ran ti nó po lis, 
Fer nan do Fal cão, For mo sa da Ser ra 
Ne gra, For tu na, Gon çal ves Di as, Go- 
ver na dor Edi son Lo bão, Go ver na dor 

Luís Ro cha, Go ver na dor Nu nes Frei re, 
Gra ça Ara nha, Gra jaú, Hum ber to de 
Cam pos, Ica tu, Itai pa va do Gra jaú, Ja- 
to bá, Je ni pa po dos Vi ei ras, Jo se lân dia, 
Jun co do Ma ra nhão, La go da Pe dra, 
La goa Gran de do Ma ra nhão, Ma ra ca-
çu mé, Ma ra nhão zi nho, Ma ta Ro ma, 
Ma tões do Nor te, Mi ra dor, Mi ran da 
do Nor te, Mon tes Al tos, Mor ros, No va 
Ior que, No va Olin da do Ma ra nhão, 
Par na ra ma, Pas sa gem Fran ca, Pas tos 
Bons, Pe dro do Ro sá rio, Pe nal va, Pe ri 
Mi rim, Pi nhei ro, Po ção de Pe dras, 
Por to Fran co, Pre si den te Du tra, Pre si- 
den te Sarney, Pri mei ra Cruz, Sam baí- 
ba, San ta Fi lo me na do Ma ra nhão, 
San ta He le na, San ta Inês, San ta Lu zia, 
San ta Lu zia do Pa ruá, San ta Ri ta, San- 
to Ama ro do Ma ra nhão, São Be ne di to 
do Rio Pre to, São Ben to, São Ber nar do, 
São Do min gos do Azei tão, São Do- 
min gos do Ma ra nhão, São João do Pa- 
raí so, São Jo sé de Ri ba mar, São Jo sé 
dos Ba sí li os, São Luís, São Ma teus do 
Ma ra nhão, São Pe dro da Água Bran ca, 
São Rai mun do das Man ga bei ras, São 
Rai mun do do Do ca Be zer ra, Sí tio No-
vo, Su cu pi ra do Nor te, Tu ri a çu, Tu ri-
lân dia, Tun tum e Ur ba no San tos.

ELEIÇÕES 2022

Simplício entrega propostas para Fiema e Fecomércio

SIMPLÍCIO SE REUNIU COM  PRESIDENTE DE SINDICATOS E EMPRESÁRIOS ONDE DEBATERAM  PROJETOS PARA O MARANHÃO

Em pre sá ri os re ce be ram com en tu- 
si as mo as pro pos tas do pré-can di da to
ao go ver no do es ta do, Sim plí cio Araú- 
jo (So li da ri e da de), que des ta cou o pa- 
pel da ini ci a ti va pri va da pa ra a ge ra- 
ção de em pre gos du ran te en con tro na
Fe de ra ção das In dús tri as do Es ta do
do Ma ra nhão (FI E MA).

Sim plí cio que tem um am plo co- 
nhe ci men to so bre eco no mia e de sen- 
vol vi men to, tem co mo prin ci pal ban- 
dei ra a ge ra ção pos tos de tra ba lho, fri- 
sou o tra ba lho que de sen vol veu no
âm bi to das ca dei as pro du ti vas, na
atra ção de in ves ti men tos e na de fe sa
da ge ra ção de em pre gos, ren da e em
se to res co mo do tu ris mo, agro ne gó- 
cio, in dús tri as, en tre ou tros. <Sim plí- 
cio foi se cre tá rio de in dús tria e co- 
mér cio, uma pes soa que en ten de
mui to bem so bre eco no mia e de sen- 
vol vi men to=, fri sou Cláu dio Aze ve do,

pre si den te do Cen tro das In dús tri as
do Ma ra nhão.

Par ti ci pa ram do en con tro di re tos,
pre si den te de sin di ca tos e em pre sá ri- 
os, que de ba te ram jun tos com Sim plí- 
cio uma das prin ci pais ban dei ras le- 
van ta das pe lo ex-se cre tá rio de In dús- 
tria e Co mér cio, que foi so bre o pla no
di re tor de São Luís, que até o mo men- 
to não avan çou na câ ma ra mu ni ci pal.

O pre si den te da Fi e ma, Edi son Bal- 
dez pon tu ou que Sim plí cio sem pre
de ba teu so bre o de sen vol vi men to do
es ta do. <Sim plí cio, as por tas des ta ca- 
sa es tão aber tas pa ra que vo cê ve nha
aqui tra zer pro pos tas pa ra o Ma ra- 
nhão=.

Ou tros pon tos abor da dos fo ram
ques tões so bre se gu ran ça, agro ne gó- 
cio, ca dei as pro du ti vas e de sen vol vi- 
men to.

1

2

3

De vol ta ao car go (1)

De vol ta ao car go (2)

Mar can do po si ção

<Pa ra be ni zo a Eli zi a ne Ga ma por as si nar a
CPI pa ra in ves ti gar rou ba lhei ras no Mi nis -
té rio da Edu ca ção=.

De Flá vio Di no no twit ter. Ele la men ta <pe los que são só -
ci os ou cúm pli ces de la drões de di nhei ro fe de ral de Me -
ren da Es co lar, ôni bus es co la res etc=.

Re cor de de fa min tos
Quem nun ca ou viu o ron co no estô ma go quan do

pas sou da ho ra das prin ci pais re fei ções? E quan do es sas
re fei ções es sen ci ais à vi da dei xam de ser ro ti na na vi da
de mi lhões de bra si lei ros? Ina cre di ta vel men te, o al mo ço
e o jan tar pas sa ram a ser uma aven tu ra pa ra 26% dos û- 
lhos do Bra sil, mai or país da Amé ri ca La ti na, com to do o
po ten ci al pa ra ser car ro-che fe da eco no mia do con ti- 
nen te. Pi or ain da, por ser o mai or ex por ta dor de car ne e
de grãos do mun do. É o país dos dis pa ra tes. So men te no
mês de abril, o Bra sil ex por tou pa ra o mer ca do in ter na- 
ci o nal, US$ 14,86 bi lhões de pro du tos do agro, va lor re- 
cor de pa ra o mês, uma al ta de 14,9% em re la ção a abril
de 2021.

Mes mo as sim, com tan ta ter ra pro du zin do, a vi o lên- 
cia no cam po não pa ra de fa zer vi ti mas. No meio da
guer ra ru ral, há uma his tó ria mi le nar de dis pu ta pe la
pos se da ter ra, com der ra ma men to de mui to san gue e
in con tá veis as sas si na tos. Os la vra do res que es ca pam da
tra gé dia são ex pul sos pe lo can ga ço e a ca pan ga gem pa- 
ra o re dor das ci da des, on de ro bus te cem as es ta tís ti cas
so ci ais e da vi o lên cia. A úl ti ma pes qui sa do Da ta fo lha
de ta lha a cri se hu ma ni tá ria pro vo ca da pe la fo me no
Bra sil. O es tu do re ve la que 26% dos bra si lei ros aûr mam
não ter co mi da su û ci en te pa ra ali men tar seus fa mi li a- 
res.

No mes mo le van ta men to de mar ço, es se con tin gen te
de fa min tos so ma ra 24% da po pu la ção. A va ri a ção ain da
es tá den tro da mar gem de er ro da pes qui sa, de 2% pa ra
mais ou pa ra me nos. Mas tam bém po de sig ni û car apro- 
fun da men to da cri se hu ma ni tá ria, an te a in üa ção, a
que da de ren da da po pu la ção e o de sem pre go. A mes ma
pes qui sa re ve la que ape nas 62% dos bra si lei ros dis se- 
ram ter co mi da su û ci en te, en quan to na ca sa de ou tros
12%, so bra co mi da. Es ses per cen tu ais se man têm pra ti- 
ca men te inal te ra dos des de o iní cio dos le van ta men tos,
em maio de 2021. E uma es ta tís ti ca que cho ca qual quer
na ção ci vi li za das.

A fo me atin ge mais o Nor des te, on de 32% di zem ter
me nos co mi da, e Nor te (30%). No Sul es se per cen tu al
cai pa ra 24%, mes mo ín di ce do Cen tro-Oes te, e 22% no
Su des te. Es sa tra gé dia na ci o nal, cha ma da fo me, até
ago ra, não pri o ri da de de ne nhum can di da to a pre si den- 
te da Re pú bli ca, nem a go ver na dor. Se a fo me no Bra sil
faz ron car o estô ma go va zio de 33,1 mi lhões, a û la de es- 
pe ra no Au xí lio Bra sil che ga a 764 mil fa mí li as, num con- 
tin gen te de 18 mi lhões be ne û ciá ri as. O go ver no quer
au men tar o va lor, de R$ 400 pa ra R$ 600, mas pre ci sa
apro va ção do Con gres so e da le gis la ção elei to ral so bre
ma té ria que be ne û cia o can di da to à re e lei ção Jair Bol so- 
na ro. En quan to is so, o ron co ron ca.

 
———————————————————————

Fon te com atu a ção no Pa lá cio dos Leões con ûr mou
que o go ver na dor Car los Bran dão re tor na rá de São Pau- 
lo até o ûm des ta se ma na, re cu pe ra do da ci rur gia a que
se sub me teu em São Pau lo e pron to pa ra re as su mir. <Só
fal tam os mé di cos da rem a al ta=, dis se.

Em en tre vis ta à TV Mi ran te, o de pu ta do es ta du al
Adri a no Sarney dis se que tem ti do con ta tos fre quen tes
com Car los Bran dão e que ele es tá bem no pós-ope ra- 
ção e que lo go es ta rá de vol ta ao car go à fren te do go ver- 
no do Ma ra nhão.

Do Ma ra nhão, Eli zi a ne Ga ma é a úni ca que se en co ra- 
jou a se jun tar a 31 se na do res que as si na ram o pe di do da
CPI do MEC, já pro to co la do. Mes mo evan gé li ca, ela não
fu giu da raia, ao pe dir in ves ti ga ção do es cân da lo en vol- 
ven do o ex-mi nis tro Mil ton Ri bei ro e pas to res ma ra- 
nhen ses.

———————————————————————

———————————————————————
 

O se na dor We ver ton Ro cha (PDT) pa ra be ni zou
o go ver no de São Pau lo ser o pri mei ro a re du zir
o ICMS dos com bus tí veis de 15% pa ra 18%. <O
mo men to exi ge es for ço de to dos. Es pe ra mos

que a Pe tro bras vá na mes ma li nha e re vi se sua po lí ti ca
de pre ços=, es cre veu ele.

 
Em ví deo nas re des so ci ais, o mé di co Igor La go,

û lho do ex-go ver na dor Jack son La go (PDT),
con ûr ma apoio à pré-can di da tu ra de Car los
Bran dão (PSB) à re e lei ção. Ele as a fa mí lia La go

vi vem às tur ras com o We ver ton Ro cha.
 

A pes qui sa Eco no mé tri ca, di vul ga da on tem pe- 
lo blog do Gil ber to Le da, mos tra que Lahe sio
Bon ûm (PSC) es tá em mar ca ba ti da ru mo a
We ver ton Ro cha (18,2×25,1). Car los Bran dão

(PSB) dis pa ra, com 32,5% à fren te. Edi val do Jr:
9,4%. (TRE-MA-01129/2022).

———————————————————————
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DOU GLAS CU NHA

Re la tos de ví ti mas

Vi o lên cia no en tor no e lei do si lên cio no
lo cal

O que é o as sé dio se xu al

O que diz a lei

As sé dio se xu al

Mercado da Liberdade

Mulheres denunciam
importunação sexual

A
s mu lhe res que se di ri gem ao Mer ca do do Bair ro
da Li ber da de, es tão vi ven do mo men tos de mui- 
ta apre en são de e me do, di an te da ação ou sa da
dos abu sa do res que se sub me tem a ve xa mes

com a prá ti ca de im por tu na ção e as sé di os se xu ais ex plí- 
ci tos.

Al gu mas mu lhe res re a gem ad mo es tan do os abu sa- 
do res e ou tras com ati tu des vi o len tas. Sub me ten do ao
ris co de so frer agres sões fí si cas, di an te da sua con di ção
de mu lher. Ou tras fi cam ca la das e se afas tam do abu sa- 
dor. Es tas agres sões às mu lhe res acon te cem por que os
au to res es tão cer tos da im pu ni da de, di an te da au sên cia
de um po li ci a men to os ten si vo e pre ven ti vo exer ci do pe- 
la Po lí cia Mi li tar ou Guar da Mu ni ci pal, vis to tra tar-se de
um es pa ço pú bli co per ten cen te ao Mu ni cí pio. Os abu- 
sa do res não se dei xam iden ti fi car, im pos si bi li tan do de
se rem de nun ci a dos na De le ga cia da Mu lher (Ca sa da
Mu lher Bra si lei ra).

An gé li ca, uma jo vem de 25 anos, co men tou que es ta- 
va em uma ban ca com pran do le gu mes quan do foi sur- 
pre en di da por um ho mem que en cos tou nas su as cos- 
tas, es fre gan do-se las ci va men te. Ela re a giu em pur ran- 
do-o e ele se afas tou cal ma men te e sor rin do.

Ou tro ca so idên ti co acon te ceu com do na Rai mun da,
uma se nho ra de 60 anos. Ela con ta que quan do saía do
mer ca do, foi sur pre en di da por um ele men to apa ren tan- 
do ter um pou co mais de vin te anos, que de for ma ex tre- 
ma men te au da ci o sa, apal pou-lhe a ge ni tá lia e afas tou-
se rin do sem dar-lhe tem po de re a gir a não ser di ri gir-
lhe  al guns in sul tos ao abu sa dor. Ou tra ví ti ma foi uma 
ado les cen te de 16 anos. Ela con ta que um adul to pas sou
a mão em su as ná de gas e a cha mou de gos to sa, cau san- 
do-lhe um gran de cons tran gi men to.

Do na Ma ria, fei ran te, dis se que es tes ca sos são uma
cons tan te e são pre sen ci a dos, mas as pes so as não in ter- 
fe rem por te mer so frer uma re pre sá lia vi o len ta. Ela acre- 
di ta que tu do acon te ce de vi do a au sên cia de um po li ci a- 
men to e que os atos pi o ra ram de pois que a De le ga cia do
8º Dis tri to, que fi ca va pró xi ma do mer ca do, ter si do
trans fe ri da pa ra o bair ro da Ale ma nha.

Ou tro gran de pro ble ma é en fren ta do pe los co mer ci- 
an tes es ta be le ci dos no en tor no do Mer ca do da Li ber da- 
de. Na que la re gião im pe ra a sín dro me do me do e a lei do
si lên cio, di an te da ame a ça cons tan te de as sal tos. En tão,
com is so, as ca sas co mer ci ais abrem pe la ma nhã e a
gran de mai o ria fe cha às do ze ho ras e re a brem às 14 ho- 
ras, vol tan do a fe char  em ho rá ri os que va ri am en tre
18h30 e 19 ho ras. Os co mer ci an tes, as sim, ten tam evi tar
pre juí zos ou te mem mes mo pe las su as in te gri da des, de
seus fun ci o ná ri os e cli en tes.

Uma lo jis ta afir mou que pas sou a fe char seu es ta be le- 

ci men to pa ra li be rar os fun ci o ná ri os, mo ra do res do
bair ro, pa ra irem pa ra su as ca sas, apro vei tan do o in ter- 
va lo pa ra o al mo ço. Ela, que pre fe riu não se iden ti fi car,
dis se ain da que o te mor se de ve à pre sen ça de pes so as
de ou tros bair ros, que vão à li ber da de de lin quir.

O do no de um su per mer ca do dis se que nun ca foi ví ti- 
ma de as sal to ou ou tras mo da li da des de rou bo, vis to
que mo ra no mes mo lo cal de tra ba lho, no an dar su pe ri- 
or do pré dio e que ado ta al gu mas me di das pa ra evi tar
ser sur pre en di do. Ele, que tam bém não quis ser iden ti fi- 
ca do, dis se que fe cha  ao meio dia pa ra seus em pre ga dos
irem  al mo çar e fe cha ce do d noi te. < Eu dur mo às 19 ho- 
ras e acor do  por vol ta da uma ho ra da ma dru ga da e não
dur mo mais, fi can do aten to a qual quer mo vi men to, di- 
an te do ris co de um ar rom ba men to na área do co mér- 
cio, e as sim pas so a ma dru ga da e o dia to do acor da do=,
afir mou.

O as sé dio se xu al po de ser de fi ni do co mo avan ços de
ca rá ter se xu al, não acei tá veis e não re que ri dos, fa vo res
se xu ais ou con ta tos ver bais ou fí si cos que cri am uma at- 
mos fe ra ofen si va e hos til. Po de tam bém ser vis to co mo
uma for ma de vi o lên cia con tra mu lhe res ou ho mens e
tam bém co mo tra ta men to dis cri mi na tó rio. A pa la vra
cha ve da de fi ni ção é: Ina cei tá vel.

O as sé dio se xu al po de ter vá ri as for mas de com por ta- 
men to. In cluí a vi o lên cia fí si ca e a vi o lên cia men tal co- 
mo co er ção 3 For çar al guém a fa zer o que não quer. Po de
ter uma lon ga du ra ção 3 a re pe ti ção de pi a das ou tro ca- 
di lhos de ca rác ter se xu al, con vi tes cons tan tes pa ra sair
ou ina cei tá vel con ver sas de na tu re za se xu al. Po de tam- 
bém ser ape nas um úni co aci den te 3 to car ou apal par al- 
guém, de for ma ina pro pri a da, ou até abu so se xu al e vi o- 
la ção. O as sé dio se xu al da pes soa es tá sem pre re la ci o na- 
do com o seu se xo. Es ta é a ra zão por que é con si de ra do
dis cri mi na tó rio.

De acor do com um es tu do con du zi do pe la OIT (Or ga- 
ni za ção In ter na ci o nal do Tra ba lho) = O as sé dio se xu al
es tá in trin se ca men te li ga do com o po der e na mai o ria
das ve zes acon te ce em so ci e da des em que a mu lher é
tra ta da co mo ob je to se xu al e ci da dãs de se gun da clas se.
Um exem plo clás si co é quan do é pe di do ás mu lhe res fa- 
vo res se xu ais em tro ca de tra ba lho, de pro mo ção ou au- 
men to sa la ri al. Ou tro exem plo é o as sé dio se xu al de rua,
que po de ir des de sons e as so bi os, pa la vras ofen si vas ou
até abu so e vi o la ção se xu al.

Im por tan te, o as sé dio se xu al não é o mes mo que a re- 
la ção con sen su al en tre du as pes so as. É uma ação que
não é acei tá vel, cau sa ofen sa e pre o cu pa ção e po de, em
de ter mi na das si tu a ções ser fí si ca/emo ci o nal men te pe- 
ri go sa. A vi ti ma po de sen tir-se in ti mi da da, des con for tá- 
vel, en ver go nha da ou ame a ça da.

Im por tu na ção se xu al
O ter mo <im por tu na ção se xu al= sig ni fi ca qual quer

prá ti ca de cu nho se xu al re a li za da sem o con sen ti men to

da ví ti ma, ou se ja, é ca rac te ri za da pe la re a li za ção de ato
li bi di no so na pre sen ça de al guém de for ma NÃO CON- 
SEN SU AL, com ob je ti vo de sa tis fa zer a pró pria las cí via
ou a de ter cei ro’’.  A si tu a ção mais co mum é o as sé dio so- 
fri do por mu lhe res em mei os de trans por tes co le ti vo ou
lo cais pú bli cos. Nes se ca so, es sa prá ti ca con fi gu ra cri me
de acor do com le gis la ção pe nal bra si lei ra vi gen te, com
pe na de 1 (um) a 5 (cin co) anos, po den do ser agra va da
se o agres sor ti ver re la ção afe ti va com a ví ti ma
(13.718/18 e art. 2153A do Có di go Pe nal).

An tes do sur gi men to da Lei 13.718/18, o cri me de im- 
por tu na ção  se xu al era en qua dra do na Lei de Con tra- 
ven ção Pe nal, mais es pe ci fi ca men te no art. 61, que tra ta
da im por tu na ção ofen si va ao pu dor. Com san ção da lei
em se tem bro de 2018, pas sou-se a ga ran tir pro te ção à
ví ti ma quan to ao seu di rei to à li ber da de de ir e vir sem
so frer com im por tu na ção. A Lei tam bém tor nou cri me a
di vul ga ção de ce na de es tu pro, se xo, nu dez ou por no- 
gra fia, sem per mis são da ví ti ma, por qual quer meio, in- 
clu si ve de co mu ni ca ção de mas sa ou sis te ma de in for- 
má ti ca ou te le má ti ca, quer por fo to gra fia, ví deo ou ou- 
tro re gis tro au di o vi su al.

Não con fu dir:  atos obs ce nos que são pra ti ca dos em
lo cais pú bli cos, mas que não são di re ci o na dos a de ter- 
mi na do al guém, não se ca rac te ri zam co mo im por tu na- 
ção se xu al, mas co mo <atos obs ce nos = (art. 233 do Có di- 
go Pe nal). A lei ca rac te ri za co mo cri me de im por tu na- 
ção se xu al a re a li za ção de ato li bi di no so na pre sen ça de
al guém e sem seu con sen ti men to, co mo to ques ina pro- 
pri a dos ou bei jos <rou ba dos=, por exem plo.

Ar ti go 216-A do Có di go Pe nal 4 cons tran ger al guém
com o in tui to de ob ter van ta gem ou fa vo re ci men to se- 
xu al, pre va le cen do-se o agen te da sua con di ção de su- 
pe ri or hi e rár qui co ou as cen dên cia ine ren tes ao exer cí- 
cio do em pre go, car go ou fun ção. Pe na: de ten ção de 1 a
2 anos.
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Avenida São Marçal, localizada no bairro do João Paulo, recebe brincantes e grupos de
bumba meu boi de matraca para reverenciar o último santo junino

PA TRÍ CIA CU NHA

O san to

SÃO MARÇAL

Tradição no João Paulo
volta com força total

C
er ca de 200 mil pes so as de- 
vem pas sar pe la Ave ni da São
Mar çal, no João Pau lo, nes te
dia 30 de ju nho, quan do se

co me mo ra o dia de São Mar çal e o
gran de en con tro dos bois de ma tra ca,
que es te ano com ple ta 95 anos. A fes ta
co me ça a par tir de seis e meia da ma- 
nhã, com con cen tra ção em fren te ao
quar tel do exér ci to.

Se gun do a or ga ni za ção, 36 gru pos
de bum ba meu boi es tão con ûr ma dos
pa ra o even to que ar ras ta mul ti dões
na des pe di da dos fes te jos ju ni nos e na
re ve rên cia ao san to, São Mar çal de Li- 
mo ges, bis po, em São Luís, aque le que

en cer ra a fes tan ça. <Fe chan do o ci clo
dos san tos ju ni nos, no Ma ra nhão te- 
mos um di fe ren ci al em re la ção aos
ou tros es ta dos do Nor des te. En quan- 
to os de mais en cer ram a fes ta com as
ho me na gens a São Pe dro no dia 29, os
ma ra nhen ses se per mi tem es ten der
um pou co mais os fol gue dos pa ra fes- 
te jar São Mar çal no dia 30 de ju nho.
Uma fes ta qua se cen te ná ria que reú- 
ne um gran de nú me ro de gru pos de
bum ba-meu-boi, prin ci pal men te do
so ta que de ma tra ca ou da Ilha, pa ra
re ve ren ci ar o san to=, es cre veu em ar- 
ti go, o Diá co no João Pe dro Fon se ca.

Fa lar de fé em um mo men to on de
só se ou ve o som das ma tra cas, dos
pan dei rões, api tos, to a das, e mui ta
gen te im buí da do sen ti men to de
<brin car São João=, pa re ce im pos sí vel,
mas pa ra al guns brin can tes, par ti ci- 
pan tes de gru pos de bum ba-meu-boi,
par ti ci par do En con tro dos Ba ta lhões
de Bum ba Meu Boi, no bair ro do João
Pau lo, no dia de São Mar çal, sig ni û ca
mui to mais. <Sig ni û ca que a gen te es- 
tá en cer ran do es sa tem po ra da bem e
que a gen te pre ci sa agra de cer a to dos
os san tos ju ni nos. Já agra de ce mos a
San to Antô nio, São João, São Pe dro e
ago ra São Mar çal. Es ta re mos co mo
sem pre com nos so ba ta lhão ce di nho
na ave ni da São Mar çal, co mo sem pre
es ti ve mos, des de que a fes ta exis te,
dis se Ri bi nha de Ma ra ca nã, res pei- 
tan do o le ga do que seu pai, Hum ber to
de Ma ra ca nã dei xou.

É um dia in tei ro de fes ta no João
Pau lo. Se gun do Car los An dré Cos ta
Tei xei ra, co or de na dor Ge ral da fes ta,
se rá um gran de mo men to, de pois
des ses 2 anos sem que o fes te jo acon- 

te ça. <Es ta mos es pe ran do uma gran-
de fes ta, fa re mos uma ho me na gem a
seu Má bio Fra zão, que or ga ni zou  a
fes ta por mui to tem po. Te mos po li ci a- 
men to, pos to de saú de, bri ga dis tas,
cal do de fei jão pa ra dar ao pú bli co e
mui tos gru pos de bum ba meu boi pa- 
ra uma gran de fes ta=, dis se. A fes ta
tem apoio do Go ver no do Es ta do, do
Exér ci to Bra si lei ro, Ins ti tu to Mãos de
Ami go, Pre fei tu ra de São Luís, den tre
ou tros  par cei ros.

No dia de São Mar çal, ma tra cas e
pan dei rões dão o tom da fes ta. É uma
ce le bra ção que atra ves sa o tem po e
tam bém tes ta a for ça, fé e re sis tên cia
de brin can tes, or ga ni za do res dos gru-
pos e ad mi ra do res dos ba ta lhões que
û cam na rua des de a ma dru ga da an- 
te ri or. No lo cal ha ve rá um pa dre pa ra
re a li zar a bên ção dos ba ta lhões.

Festa surgiu na proibição dos bois no Centro

A Fes ta de São Mar çal sur giu a par- 
tir da proi bi ção aos gru pos de bum ba
meu boi de se gui rem pa ra a área do
Cen tro da ci da de, sob pre tex to de ma- 
nu ten ção da se gu ran ça, or dem e tran- 
qui li da de. A po lí cia não per mi tia que
os brin can tes pas sas sem do Are al do
João Pau lo. Lá mes mo, eles se en con- 
tra vam e des de en tão o en con tro dos
gru pos de bum ba-boi foi se con so li- 
dan do a ca da ano e se ex pan diu, to- 
man do pro por ções gi gan tes cas.

Uma se gun da ver são apre sen ta o
se nhor Jo sé Pa cí û co de Mo ra es (1901-
1972) co mo um dos res pon sá veis pe lo
even to. Ele te ria as sis ti do di ver sas
apre sen ta ções de bum ba-meu-boi no
bair ro do Anil e de ci diu tra zê-las pa ra
se apre sen ta rem em fren te à sua ca sa
no bair ro do João Pau lo, dan do iní cio
a fes ta.

Ho je uma es tá tua de 5 me tros do
san to es tá em des ta que no lo cal dos
fol gue dos. A pre fei tu ra de São Luís
tor nou a fes ta de São Mar çal um bem
cul tu ral e ima te ri al da ci da de e de cre- 
tou o 30 de ju nho co mo dia do Brin- 
can te de bum ba-meu-boi.

Se gun do o Diá co no, foi o pri mei ro
bis po do lo cal e evan ge li zou a Aqui tâ- 

nia, uma re gião pró xi ma de Li mo ges.
Se ria o pró prio São Mar çal um gau lês.
Foi mar ti ri za do no sé cu lo III jun to
com ou tros dois pres bí te ros de sua di- 
o ce se.

Sua ima gem ge ral men te o apre sen- 
ta co mo um bis po, de ca su la ou ca pa

plu vi al, bá cu lo e mi tra – o cha péu do
bis po. 

Ou tras o tra zem com uma to cha, na
com pa nhia de um an jo ou com uma
ca sa em cha mas a seus pés. 

<Não se sa be co mo co me çou a atri- 
bui ção a São Mar çal, mas ela ga nhou
for ça e no to ri e da de prin ci pal men te a
par tir dos anos 1980. Ho je uma es tá-
tua de 5 me tros do san to es tá em des-
ta que no lo cal dos fol gue dos São Mar- 
çal ul tra pas sou fron tei ras e se en rai- 
zou no ima gi ná rio fol cló ri co e de vo ci-
o nal do po vo lu do vi cen se. En cer ra
com ma es tria o pe río do ju ni no da ca- 
pi tal ma ra nhen se e sem pre pas sa
aque la sen sa ção de sau da de e de ver
cum pri do aos brin can tes=, dis se o re- 
li gi o so.

Ho je uma es tá tua de 5

me tros do san to es tá em

des ta que no lo cal dos

fol gue dos São Mar çal

ul tra pas sou fron tei ras

TA BA GIS MO

7 ra zões pa ra lar gar
o ci gar ro pe la saú de
da sua pe le

Uma pes qui sa re a li za da pe la Fun da ção Oswal do
Cruz (Fi o cruz) re ve lou que 34,3% das pes so as que fu ma- 
vam au men ta ram o con su mo de ta ba co des de 2020.
Além dis so, da dos da OMS (Or ga ni za ção Mun di al da
Saú de) in di cam que no ve em ca da 10 fu man tes pas sa- 
ram a con su mir ci gar ro an tes dos 18 anos, en quan to o
há bi to afe ta 24 mi lhões de ado les cen tes de 13 a 15 anos.
No Bra sil, es se ví cio já aco me te 100 mil jo vens, se gun do
o Hos pi tal Oswal do Cruz.

Além dos inú me ros da nos à saú de, o ta ba gis mo tam- 
bém é um gran de vi lão do mai or ór gão do nos so cor po: a
pe le. Uma pes qui sa da Uni ver si da de de Nagoya, no Ja- 
pão, cons ta tou que o ci gar ro ge ra uma que da de 40% na
pro du ção do co lá ge no, uma im por tan te pro teí na pre- 
sen te no or ga nis mo que con tri bui pa ra a elas ti ci da de,
hi dra ta ção e re sis tên cia da pe le. <As to xi nas do ci gar ro
ge ram pro ble mas que vão des de a que da da oxi ge na ção
e do apor te de nu tri en tes dos te ci dos pe ri fé ri cos, até a
di mi nui ção da pro du ção de co lá ge no, cau san do um ci- 
clo de pro ble mas no fun ci o na men to cu tâ neo=, re for ça o
Dr. Re na to Paz zi ni, der ma to lo gis ta pe la USP, Mem bro
da So ci e da de Bra si lei ra de Der ma to lo gia (SBD) e Mem- 
bro do Cor po Clí ni co dos Hos pi tais Al bert Eins tein e
Oswal do Cruz. 

Va so cons tri ção
É por meio do üu xo san guí neo que subs tân ci as im- 

por tan tes, in clu si ve o oxi gê nio, são trans por ta das pa ra
ór gãos e te ci dos. No en tan to, as to xi nas do ci gar ro di mi- 
nu em a es pes su ra dos va sos san guí ne os, dei xan do-os
mais con traí dos e di û cul tan do a ir ri ga ção do te ci do cu- 
tâ neo, o que pre ju di ca a oxi ge na ção das cé lu las. <Pa ra se
ter ideia, um úni co ci gar ro já re duz o ní vel de oxi gê nio
na pe le por cer ca de uma ho ra=, diz Paz zi ni.

Ci ca tri za ção com pro me ti da
O ci gar ro tem for te li ga ção com com pli ca ções pós-

ope ra tó ri as, in cluin do in fec ções de fe ri das. Com a va so- 
cons tri ção, o pro ces so de ci ca tri za ção é afe ta do, já que
as subs tân ci as hi dra tan tes não en con tram o ca mi nho
em meio aos va sos û nos, pre ju di can do o pro ces so de re- 
cu pe ra ção e re ge ne ra ção da pe le. <Em ci rur gi as, os fu- 
man tes têm mai or ris co de ne cro se, tan to pe la va so- 
cons tri ção co mo pe lo efei to pró-trom bó ti co. No ca so da
va so cons tri ção, o üu xo san guí neo pe ri fé ri co di mi nui
em 30 a 40% em pou cos mi nu tos após a ina la ção da fu- 
ma ça, com pro me ten do a oxi ge na ção dos te ci dos e a ci- 
ca tri za ção=, com ple men ta Re na to Paz zi ni.

Lú pus
O lú pus é uma do en ça in üa ma tó ria crô ni ca que afe ta

pe le, ar ti cu la ções, sis te ma ner vo so cen tral, en tre ou tros
ór gãos. Fu man tes aco me ti dos pe la do en ça pos su em
mais ede mas e do res em mais de du as ar ti cu la ções, as- 
sim co mo uma me nor res pos ta imu no ló gi ca. Além dis- 
so, apre sen tam pro ble mas de pe le ir re ver sí veis re la ci o- 
na dos ao lú pus.

Pso ría se
A pso ría se é uma do en ça in üa ma tó ria que atin ge a

pe le de mais de 2% da po pu la ção mun di al. É uma do en- 
ça crô ni ca e au toi mu ne que cau sa le sões es ca mo sas,
gros sas e in üa ma das na pe le. Di ver sos es tu dos já com- 
pro va ram que a pso ría se se de sen vol ve de for ma mais
se ve ra nos ta ba gis tas. <As subs tân ci as tó xi cas do ci gar ro
de se qui li bram o sis te ma imu no ló gi co do pa ci en te, in- 
ter fe rem na eû cá cia das me di ca ções es pe cí û cas pa ra
pso ría se e, con se quen te men te, de sen ca dei am cri ses,
com pi o ra nas le sões de pe le=, aûr ma Re na to Paz zi ni.

Ac ne in ver sa
A hi dra de ni te su pu ra ti va, mais co nhe ci da co mo ac ne

in ver sa, é co mum em fu man tes. Mui tas ve zes con fun di- 
da com es pi nhas ou fu rún cu los, a ac ne in ver sa é uma in- 
üa ma ção crô ni ca da pe le, ca rac te ri za da por in cha ços e
cis tos pro fun dos em áre as co mo axi las, ma mas, vi ri lha,
ge ni tais e glú te os. Se gun do o der ma to lo gis ta, al guns es- 
tu dos in di cam que a ni co ti na al te ra a fun ção das cé lu las
imu no ló gi cas, ge ran do uma hi per pla sia epi dér mi ca, a
rup tu ra dos fo lí cu los pi lo sos e, con se quen te men te, a ac- 
ne in ver sa.

En ve lhe ci men to da pe le
Den tre os efei tos do ta ba gis mo es tá o en ve lhe ci men- 

to cu tâ neo, ace le ran do o sur gi men to de ru gas, li nhas
pro e mi nen tes, üa ci dez, pig men ta ções ama re la das,
aver me lha das ou acin zen ta das. <As to xi nas do ci gar ro
pe ne tram nos û bro blas tos (cé lu las da pe le que pro du- 
zem o co lá ge no), au men tan do a pro du ção da en zi ma
me ta lo pro tei na se, que des trói es tas û bras. Tam bém au- 
men tam a pro du ção de ra di cais li vres (mo lé cu las ins tá- 
veis que agri dem a pe le, ace le ran do seu en ve lhe ci men- 
to)=, ex pli ca Re na to Paz zi ni. O há bi to de fu mar con tri- 
bui ain da no sur gi men to de ru gas la bi ais, o cha ma do
<có di go de bar ras=. As mar cas são uma con sequên cia da
re pe ti ção de mo vi men tos dos mús cu los do ros to ao tra- 
gar. Pa ra as mu lhe res fu man tes, o ris co de en ve lhe ci- 
men to pre co ce da pe le é mai or.

Der ma ti te
O ci gar ro tem for te re la ção com der ma ti te de con ta to

alér gi ca, co mo o ec ze ma nas mãos. Nos pro du tos, há di- 
ver sas subs tân ci as alér ge nas pre sen tes no ûl tro, no pa- 
pel e no ta ba co. Se já não bas tas se, os ade si vos de ni co ti- 
na, pa ra quem de ci de pa rar de fu mar, tam bém cau sam
der ma ti te de con ta to ir ri tan te e alér gi ca. <Há di ver sos
tra ta men tos der ma to ló gi cos que mi ni mi zam os efei tos
es té ti cos, co mo cre mes à ba se de áci do re ti noi co e hi a- 
lurô ni co; apli ca ções de to xi na bo tu lí ni ca e pre en chi- 
men tos pa ra a ate nu ar as li nhas de ex pres são ou luz pul- 
sa da pa ra re du zir man chas. En tre tan to, o me lhor tra ta- 
men to é pa rar de fu mar, evi tan do os inú me ros pre juí zos
à saú de fí si ca e men tal=, û na li za Re na to Paz zi ni.

São Luís, quinta-feira, 30 de junho de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

28 de junho de 2022

Marcelo de Abreu Farias Costa
Pregoeiro da ALEMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022-CPL/AL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0617/2022-AL

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO – ALEMA 
torna público que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, no dia 13 
de julho às 14:30h, pelo sitio gov.br/compras/pt-br/ para “Registro de preço 
visando aquisições futuras de Mobiliário para atender demandas futuras da 
Assembleia Legislativa do Maranhao”. O edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados nos sítios gov.br/compras/pt-br/ (aba consultas, posteriormente 
em pregões agendados) e www.al.ma.leg.br (na aba gestão, depois em Licitações 
e por último clique em pregões) podendo ainda ser adquirido gratuitamente na 
CPL/ALEMA, localizada na avenida Jerônimo de Albuquerque, Térreo – Palácio 
Manuel Beckman, através da apresentação de dispositivo de armazenagem 
eletrônica (cd, pen drive, etc.), durante os dias úteis, das 08:00 às 18:00. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 004/2022 PMBA O municí-
pio de Brejo de Areia/MA, através da Prefeitura Municipal de Brejo de Areia/MA, CNPJ: 
01.612.318/0001-96, por meio do Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, designado 
pelo portaria nº 001/2022 de 04 janeiro de 2022, torna público para conhecimento dos interes-
sados que com base na Lei nº 10.520/02, decreto nº 10.024/2019, lei nº 123/06 e suas alterações 
dadas pela lei nº 147/2014 e aplicado subsidiariamente no que couberem a Lei nº 8.666/93 e 
demais normas pertinentes à espécie, que fará licitação na modalidade Pregão, na forma ele-
trônica, do tipo menor preço por item, Pregão Eletrônico SRP nº 004/2022, tendo como objeto a 
aquisição de combustível e lubrificantes em geral para atender a demanda das secretarias muni-
cipais de Brejo de Areia/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas nes-
te Edital e seus anexos. A realização do certame está prevista para o dia 12/07/2022 às 10:00hs 
(horário local). O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente 
por meio eletrônico, no endereço: www.licitacaobrejodeareia.com.br – Prefeitura de Brejo de 
Areia -MA. O edital completo está a disposição dos interessados nos sites: www.brejodeareia.
ma.gov.br e SACOP – Sistema de Acompanhamento de Contratações Públicas, Esclarecimen-
tos adicionais poderão ser obtidos através do e-mail: setorcpl@gmail.com. Pregoeiro Oficial:  
EVANDRO SOUSA BARBOSA.  Brejo de Areia/MA, 27 de junho de 2022. 

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ 06.116.461/0001-00

AVISOS DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2022 - SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. O Município de Anapurus - MA, torna 
público aos interessados que, com base na Lei nº 10.024/2019, 10.520/02, 7.892/2013 e subsidiariamente as 
disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 09h00min, (Nove horas),(horário 
de Brasília) do dia 13 de julho de 2022, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 023/2022, para registro 
de preços, do tipo menor preço por item, tendo por objeto a futura e Eventual Contratação de pessoa (s) 
jurídica (s) para fornecimento de medicamentos de uso atenção básica, de interesse da Secretaria Municipal 
de Saúde do Município de Anapurus/MA. Poderão participar deste pregão eletrônico as empresas que preen-
cherem os requisitos do Edital. A sessão pública acontecerá pelo site: http://www.licitanet.com.br. O Edital e 
seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizada na Av. 
João Francisco Monteles, nº 2001 – Centro, Anapurus/MA, de segunda-feira à sexta-feira das 08:00 as 12:00 
horas. O Edital também pode ser adquirido no site http://www.licitanet.com.br. Anapurus/MA, 24 de Junho 
de 2022.ALMIR LIMA DA SILVA. Pregoeiro.

, do tipo menor preço por item, tendo como objeto 
fogos de artifício, para atender os eventos das secretarias 

segunda à sexta-feira das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos 
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022-CPL/PMM
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0487/2022-AL 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Mirador, por meio de seu Presidente, Antônio Barros 
Araújo, com fulcro na Tomada de Preços em epígrafe cujo objeto é a contratação de empresa  CONSTRUÇÃO 
DE PONTES METALICAS E DE CONCRETO, torna público para conhecimento dos interessados que realizará a 
sessão de licitação no dia 14 de julho de 2022 às 09:30hs, na sede da CPL, localizada na Rua Jornalista Mauri-
tonio Meire, 22 - Centro - Mirador/MA.
O presente Edital esta à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitações 
da Prefeitura Municipal de Mirador podendo ainda ser adquiridos GRATUITAMENTE no portal 
da transparência do município por meio do link http://www.transparencia.mirador.ma.gov.br/

acessoInformacao/licitacao/tce ou ainda por meio do e-mail cplmirador2021@gmail.com.

Mirador, 24 de junho de 2022.

Antônio Barros Araújo

Presidente da CPL/PMM

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Saúde em Cardiologia 

(Ambulatório), com cessão de equipamentos em comodato, consultas e exames para atender a demanda 

da POLICLÍNICA DE IMPERATRIZ.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por LOTE.

DATA DA ABERTURA: 21/07/2022, às 14h30, horário de Brasília - DF.

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

Edital e demais informações 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, pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou 

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

São Luís (MA), 24 de junho de 2022

Maiane Rodrigues Corrêa Lobão

Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 174/2022 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 234.833/2021 – EMSERH

oimparcial.com.brGERALThayane Maramaldo
E-mail: maramaldothay@gmail.com

O programa beneficia, atualmente, 103 mil famílias maranhenses inseridas no
CadÚnico em estado de extrema vulnerabilidade e que não possuam renda

AUXÍLIO

Governo do Maranhão
lança 4ª etapa do Vale Gás

O
Go ver no do Es ta do, anun ci- 
ou nes ta nes ta ter ça-fei ra 
(28), por meio Se cre ta ria de 
Es ta do do De sen vol vi men to 

So ci al (Se des), jun ta men te com a Se- 
cre ta ria Ad jun ta de Trans fe rên cia de 
Ren da e Ci da da nia (SARC), a 4ª eta pa 
do Au xí lio Va le Gás.

Nes sa no va eta pa, o Go ver no do 
Ma ra nhão in ves ti rá o va lor de R$ 13 
mi lhões, que se rá di vi di do em be ne fí- 
cio de R$ 120 a ser cre di ta do no car tão 
de ca da uma das 103 mil fa mí li as ma- 
ra nhen ses que es tão in se ri das no Ca- 
dÚ ni co, em es ta do de ex tre ma vul ne- 
ra bi li da de e que não pos su am ren da, 
ou se ja, ren da per ca pi ta igual a R$ 
0,00.

<Mais de 100 mil fa mí li as se rão be- 
ne û ci a das com o exa to va lor de um 
bo ti jão de gás, que ho je é um fa tor li- 
mi tan te, com o de sem pre go, com a 
que da de ren da das pes so as. As pes so- 
as não es tão po den do com prar nem o 
gás. E o go ver no es tá re for çan do a re- 
de de pro te ção so ci al jun to aos que 
pre ci sam=, aûr mou o se cre tá rio-che fe 
da Ca sa Ci vil, Se bas tião Ma dei ra.

O se cre tá rio de Es ta do do De sen- 
vol vi men to So ci al (Se des), Pau lo Ca sé 
Fer nan des, res sal ta que a me di da irá 
am pa rar as fa mí li as que mais pre ci- 
sam nes te mo men to de al ta do pre ço 
do gás de co zi nha.

<O lan ça men to da 4ª eta pa do Va le 
Gás ocor re pa ra que a gen te pos sa ga- 
ran tir se gu ran ça ali men tar pa ra mui- 
tas fa mí li as. A gen te sa be da al ta do 
pre ço do gás, co mo é que es tá o va lor 
do gás de co zi nha ho je. Já re a jus ta- 
mos o be ne fí cio pa ra dar R$ 120 re ais 
a 103 mil be ne û ciá ri os.=, aûr mou o

Au xí lio Va le Gás

 BENEFÍCIO DE R$ 120 SERÁ CREDITADO NO CARTÃO DE CADA UMA DAS 103 MIL FAMÍLIAS

se cre tá rio.

O Va le Gás é um 

pro gra ma so ci al cri a do 

pe lo Go ver no do 

Ma ra nhão, 

in ter me di a do pe la 

Se des, com fo co em 

mi ni mi zar os re üe xos da 

pan de mia da Co vid-19 

no âm bi to so ci al e 

for ta le cer a po lí ti ca 

es ta du al de Se gu ran ça 

Ali men tar e 

Nu tri ci o nal. 

O pro gra ma be ne û cia, atu al men te, 
103 mil fa mí li as ma ra nhen ses in se ri- 
das no Ca dÚ ni co em es ta do de ex tre-
ma vul ne ra bi li da de e que não pos su-
am ren da, ou se ja, ren da per ca pi ta 
igual a R$ 0,00.

COM BA TE AO CO RO NA VÍ RUS

Go ver no dis tri bui 120
mil tes tes pa ra a
Co vid-19 a mu ni cí pi os
ma ra nhen ses

O Go ver no do Es ta do es tá dis tri buin do, nes ta se ma- 
na, 120 mil tes tes pa ra a Co vid-19 a mu ni cí pi os ma ra- 
nhen ses. Nes ta ter ça-fei ra (28), a re mes sa foi en tre gue
pa ra a re gião me tro po li ta na e até a sex ta-fei ra (1º) to das
as re gi o nais de saú de te rão re ce bi do os tes tes. A dis tri- 
bui ção dos tes tes es tá sen do re a li za da pe la Se cre ta ria de
Es ta do da Saú de (SES) e a am pli a ção da tes ta gem é uma
das es tra té gi as do po der pú bli co es ta du al pa ra dar con- 
ti nui da de ao com ba te à Co vid-19 no Ma ra nhão.

<Atu al men te, es ta mos em um ce ná rio epi de mi o ló gi- 
co fa vo rá vel, con si de ran do a bai xa in ter na ção por con ta
da do en ça. Mas se gui mos mo ni to ran do es se ce ná rio e
de sen vol ven do ações co mo es sa de am pli ar a tes ta gem
e, ain da, a co ber tu ra va ci nal con tra a Co vid-19. Es ta mos
aten tos aos da dos epi de mi o ló gi cos, acom pa nhan do di- 
a ri a men te os nú me ros em to do o es ta do=, dis se o se cre- 
tá rio ad jun to de As sis tên cia à Saú de da SES, Car los Vi ní- 
cius Ri bei ro.

Os tes tes que es tão sen do en vi a dos aos mu ni cí pi os
são Tes tes Rá pi dos de An tí ge no, in di ca do pa ra pes so as
com sin to mas da do en ça, e a dis tri bui ção foi acor da da
en tre Es ta do e mu ni cí pi os em reu nião da Co mis são In- 
ter ges to res Bi par ti te (CIB) na úl ti ma se ma na.

O co or de na dor das Re gi o nais de Saú de do Ma ra nhão,
Aris teu Mar ques, ex pli ca que to dos os mu ni cí pi os re ce- 
be rão tes tes. <Ini ci a mos a en tre ga pe la Re gião Me tro po- 
li ta na, mas ao lon go da se ma na, dis tri bui re mos a to das
as re gi o nais de saú de, pa ra que to dos os mu ni cí pi os re- 
ce bam os tes tes. A quan ti da de en vi a da con si de ra o con- 
tin gen te po pu la ci o nal de ca da ci da de=, con ta Aris teu.

Va ci na ção
Além de am pli ar a tes ta gem pa ra a Co vid-19, o Go ver- 

no do Es ta do se gue in cen ti van do a va ci na ção con tra a
do en ça. Pa ra is so, tem de sen vol vi do ações co mo o Ar rai- 
al da Va ci na ção. Nes ta se ma na, a ação foi le va da nes ta
ter ça-fei ra (28) à Uni ver si da de Es ta du al do Ma ra nhão,
cam pus São Luís e Ba ca bal, e à Uni da de de En si no Su pe- 
ri or Dom Bos co (UNDB), e acon te ce no Ar rai al do Ipem
até a sex ta-fei ra (1º), das 17h às 21h. O Go ver no tam bém
tem dis po ni bi li za do pon tos de va ci na ção no IE MA Rio
Anil (an ti go Cin tra) e nas Po li clí ni cas Ci da de Ope rá ria e
Vi nhais.

 

São Luís, terça-feira, 28 de junho de 2022

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ 06.116.461/0001-00

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022/SRP. O Município de Anapurus - MA, torna público que fará realizar às 
08h00min, do dia 12/07/2022, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022/SRP, para regis-
tro de preços, do tipo menor preço por item, tendo como objeto Registro de preços para eventual Contrata-
ção de empresa especializada no fornecimento de fogos de artifício, para atender os eventos das secretarias 
da Prefeitura Municipal de Anapurus, de interesse do Município de Anapurus/MA. A sessão pública será 
realizada na sala da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA. O Edital 
e seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura 
Municipal de Anapurus/MA, localizada na Av. João Francisco Monteles, nº 2001 – Centro, Anapurus/MA, de 
segunda à sexta-feira das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos 
mediante entrega de 01 (uma) resma de papel A4 no endereço supra, como também por meio do Sistema de 
Acompanhamento de Contratações Públicas – SACOP ou ainda no portal da transparência desta prefeitura. 
Anapurus/MA, 24 de junho de 2022. ALMIR LIMA DA SILVA, Pregoeiro.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022. A Prefeitura Municipal de Coroatá/MA, 
através de seu pregoeiro, designado pela Portaria nº 001/2022, torna público para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 040/2020, Lei 
Complementar 123/2006, Lei nº 10.024/2019, Decreto Federal 3.555/2002, e da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA do tipo MENOR PREÇO 
por ITEM, cujo objeto é Contratação de empresa especializada para locação de maquinas e veiculos 
para a coleta de residuos solidos, para atender necessidades da secretaria de insfraestrutura do 
municipio de Coroatá-MA. A realização do certame está prevista para o dia 13 de Julho de 2022, às 
08h00min - horário de Brasília. Edital/Anexos estão à disposição dos interessados no horário das 08:00 às 
14:00hs na Comissão Permanente de Licitação-CPL, para consulta gratuita, podendo ser obtidos através 
do sites: http://transparencia.coroata.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce; http://site.tce.ma.gov.br/
index.php/mural-de-licitacoes-2 e www.portaldecompraspublicas.com.br, ou mediante pagamento de R$ 
50,00 (cinquenta reais), a ser recolhido através do Documento de Arrecadação Municipal-DAM emitido pela 
Secretaria Municipal de Finanças, E-mail.:cplcoroata@gmail.com, Tel.: 3641-1478, Coroatá/MA 27/06/2022, 
Francisco Carvalho Brandão, Secretário Municipal De Governo.

Nosso papel 
tá on, 

tá impresso, 
todo dia

888
MILHÕES
DE ACESSOS
o imparcial.com.br
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GAU DÊN CIO CAR VA LHO
Es pe ci al pa ra O Im par ci al

BRASILEIRÃO

13 atletas que jogaram
a Copa estão na Série A
O

anún cio da vol ta de Fer nan- 
di nho ao Ath le ti co-PR faz
com que o Bra si lei rão che- 
gue a 13 jo ga do res que dis- 

pu ta ram a Co pa do Mun do de 2018,
na Rús sia.

Cás sio (Co rinthi ans)
O go lei ro co rin ti a no se gue no clu be
até ho je. Na Co pa do Mun do, foi o ter- 
cei ro go lei ro, atrás de Alis son e Eder- 
son.

Fag ner (Co rinthi ans)
O ou tro re pre sen tan te do Ti mão na
lis ta de Ti te na Co pa de 2018. São oi to
anos con se cu ti vos do la te ral-di rei to
na equi pe. Na Rús sia, com a le são de
Da ni lo na es treia, foi ti tu lar nos de- 
mais qua tro jo gos da cam pa nha bra- 
si lei ra.

Mi ran da (São Pau lo)
Em 2018, o za guei ro atu a va na In ter
de Mi lão, on de per ma ne ceu por mais
uma tem po ra da após a Co pa. De pois,
se trans fe riu pa ra o Ji ang su, da Chi na.
Em 2021, dei xou a Ásia pa ra vol tar ao

São Pau lo, de pois de 10 anos de sua
saí da. No Mun di al há qua tro anos, Mi- 
ran da foi ti tu lar nas cin cos par ti das e
atu ou to dos os mi nu tos.

Fi li pe Luís (Fla men go)
Um ano de pois do Mun di al da Rús sia,
o la te ral-es quer do dei xou o Atlé ti co
de Ma drid e vol tou ao Bra sil pa ra jo gar
pe lo Fla men go. En tre ou tros tí tu los,
fa tu rou dois Cam pe o na tos Bra si lei ros
(2019 e 2020) e uma Li ber ta do res,
tam bém em 2019. Fi li pe Luís foi ti tu- 
lar em dois jo gos na Co pa do Mun do.

Fer nan di nho (Ath le ti co-PR)
Cri a do no pró prio Fu ra cão, o vo lan te
re tor na ao Bra sil após 17 anos – pas- 
sou os úl ti mos no ve no Man ches ter
City, in cluin do o pe río do em que foi
pa ra a Co pa. Fer nan di nho as si nou até
o fim de 2024 e fa la em en cer rar a car- 
rei ra no clu be. O jo ga dor atu ou nas
cin co par ti das no Mun di al.

Pau li nho (Co rinthi ans)
Na épo ca da Co pa, o vo lan te atu a va
no Bar ce lo na. Pa ra es ta tem po ra da, o
Co rinthi ans acer tou o re tor no do jo- 
ga dor após qua se no ve anos. Atu al- 
men te, po rém, re cu pe ra-se de le são
no li ga men to do jo e lho es quer do. Du- 
ran te a Co pa do Mun do em 2018, Pau- 
li nho foi ti tu lar em to das as par ti das.

Re na to Au gus to (Co rinthi ans)
O meia es te ve cin co anos e meio no
Bei jing Guo an, da Chi na, in cluin do o
pe río do em que foi con vo ca do por Ti- 
te pa ra a Co pa. Em me a dos de 2021,
acer tou sua vol ta ao Co rinthi ans. Re- 
na to Au gus to es te ve em cam po três
ve zes na Rús sia, sem pre en tran do no
se gun do tem po.

Wil li am (Co rinthi ans)
En tão jo ga dor do Chel sea em 2018, o
meia-ata can te acer tou com o ri val Ar- 
se nal dois anos de pois. Após uma
tem po ra da nos Gun ners, res cin diu
con tra to e fi cou li vre pa ra acer tar o re- 
tor no ao ti me em que foi re ve la do e

ha via saí do 14 anos an tes. Du ran te a
Co pa, Wil li an par ti ci pou de to dos os
cin cos jo gos da cam pa nha.

Tai son (In ter)
Jo ga dor do Shakh tar na épo ca da Co- 
pa do Mun do, o ata can te não en trou
em cam po.

Ar ras ca e ta (Uru guai – Fla men go)
Há se te anos no Bra sil, o meia foi con- 
vo ca do du ran te a que se ria sua úl ti ma
tem po ra da no Cru zei ro. No ano se- 
guin te, Ar ras ca e ta foi con tra ta do pe lo
Fla men go, sen do pe ça im por tan te
nos tí tu los da equi pe co man da da por
Jor ge Je sus. Pe lo Uru guai em 2018, foi
ti tu lar na es treia, mas per deu lu gar e
jo gou ape nas mais uma par ti da.

Car los Sán chez (Uru guai – San tos)
Lo go após a Co pa, o meia dei xou o
Monterrey, no qual es te ve por du as
tem po ra das, pa ra acer tar com o San- 
tos. Sán chez per ma ne ce até ho je no
Pei xe, ain da que com pou co es pa ço.
Na Rús sia, o jo ga dor atu ou em três jo- 
gos, sen do um co mo ti tu lar.

Ga bri el Mer ca do (Ar gen ti na – In- 
ter)
O la te ral-di rei to e za guei ro atu a va no
Se vil la em 2018 e tra ba lhou com Jor ge
Sam pa o li, téc ni co da Ar gen ti na na
Co pa. Após mais uma tem po ra da na
Es pa nha, se trans fe riu pa ra o Al-
Rayyan, do Ca tar, on de es te ve por
dois anos, até acer tar com o In ter.
Mer ca do par ti ci pou de três par ti das
na Co pa e mar cou um gol.

Cris ti an Pa vón (Ar gen ti na – Atlé ti- 
co-MG)
Acer ta do com o Ga lo, o ata can te atu a-
va no Bo ca Ju ni ors em 2018. No ano
se guin te, foi em pres ta do ao Los An ge- 
les Galaxy. Após um ano e meio nos
Es ta dos Uni dos, re tor nou à Bom bo-
ne ra. Ago ra, pres tes a en cer rar o con- 
tra to com o clu be ar gen ti no, vi rá ao
Bra sil. Pa vón jo gou as qua tro par ti das
da Ar gen ti na na Co pa.

FUTMESA 2022

Inscrições abertas para Campeonato Maranhense

NO MOMENTO AS INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO ESTÃO ABERTAS NO SYMPLA ATÉ O DIA 5 DE JULHO

A prin ci pal com pe ti ção de fut me sa
do Ma ra nhão já tem da ta pa ra co me- 
çar.

A pri mei ra eta pa do Cam pe o na to
Ma ra nhen se de Fut me sa 2022 tem
iní cio mar ca do no dia 9 e se es ten de
até o dia 10 de ju lho con for me foi di- 
vul ga do pe la Fe de ra ção Ma ra nhen se
da mo da li da de.

Com no vo for ma to, pri mei ra eta pa
do Cam pe o na to Ma ra nhen se de Fut- 
me sa já tem da ta de fi ni da e ins cri ções
aber tas. A par tir des te ano, o es ta du al
da mo da li da de que vem ga nhan do
mui ta no to ri e da de no Ma ra nhão,
con ta rá com um no vo for ma to. O
cam pe o na to se rá di vi di do por eta pas
além de dar iní cio no ran ke a men to

dos atle tas.

No mo men to as ins cri ções pa ra
par ti ci par da com pe ti ção es tão aber- 

tas no Sympla até o dia 5 de Ju lho.
Pa ra mais in for ma ções link no per- 

fil da Fe de ra ção @fe ma fu me no Ins ta- 
gram.

LI BER DA DE

Ins ti tu to Izi a ne
co me mo ra 8 anos
com ser vi ços pa ra
co mu ni da de

Um so nho que se trans for mou em re a li da de. Já são
oi to anos do Ins ti tu to Izi a ne Cas tro, trans for man do vi- 
das por meio do es por te, no bair ro da Li ber da de, con si- 
de ra do um dos mai o res qui lom bos ur ba nos das Amé ri- 
cas.

Pa ra co me mo rar os oi to anos de cri a ção, o Ins ti tu to
Izi a ne re a li za nes te sá ba do, 02 de ju lho, da ta do seu ani- 
ver sá rio, uma ma nhã de ser vi ços gra tui tos pa ra co mu ni- 
da de da Li ber da de e áre as ad ja cen tes, no ho rá rio das 8h
às 13h, além de um ato ecu mê ni co, às 9h. <Con vi da mos
aos que quei ram par ti ci par co nos co pa ra se di ver tir e
tam bém usu fruir dos ser vi ços gra tui tos. Es ta mos con vi- 
dan do tam bém nos sos apoi a do res e ami gos que nos
aju da ram a cons truir es te so nho que vi rou re a li da de que
o Ins ti tu to Izi a ne que há oi to anos e aju da cri an ças e
ado les cen tes na nos sa co mu ni da de por meio do es por- 
te=, diz a di re to ra e fun da do ra do ins ti tu to, Izi a ne Cas tro.

Es ta mos con vi dan do tam bém nos sos

apoi a do res e ami gos que nos

aju da ram a cons truir es te so nho que

vi rou re a li da de que o Ins ti tu to

Izi a ne que há oi to anos e aju da

cri an ças e ado les cen tes na nos sa

co mu ni da de por meio do es por te

En tre os ser vi ços a se rem ofe re ci dos es tão ori en ta- 
ções nu tri ci o nal e ju rí di ca, afe ri ção de pres são, tes te de
gli ce mia e saú de bu cal, além de um mo men to de con- 
fra ter ni za ção com alu nos, fa mi li a res e apoi a do res do
pro je to.

O Ins ti tu to Izi a ne Cas tro en trou em qua dra em 2014,
pa ra ofe re cer no vas pers pec ti vas de vi da às cri an ças e
ado les cen tes da co mu ni da de da Li ber da de, em São
Luís, no Ma ra nhão. Foi ide a li za do pe la atle ta olím pi ca
do bas que te e em pre en de do ra so ci al, a ma ra nhen se Izi- 
a ne Cas tro.

O Ins ti tu to é uma en ti da de be ne fi cen te de as sis tên cia
so ci al, com fo co em pro je tos es por ti vos pe da gó gi cos
que bus cam, por meio do es por te, a edu ca ção in te gral
de cri an ças e ado les cen tes em vul ne ra bi li da de so ci al.

Ins ti tu to, man tém seus alu nos por meio do Pro je to
Li ber da de com Bas que te, com ati vi da des es por ti vas nas
mo da li da des de bas que te e fut sal. O pro je to tem apoio
da Equa to ri al Ener gia, atra vés da Lei Es ta du al de In cen- 
ti vo ao Es por te, e tam bém do Con se lho Mu ni ci pal dos
Di rei tos da Cri an ça e do Ado les cen te de São Luís (CMD- 
CA). Em fe ve rei ro des te ano foi inau gu ra do o Nú cleo
com au las de bas que te no con jun to Mai o bão, na ci da de
de Pa ço do Lu mi ar, com apoio da Se cre ta ria Es ta du al de
Edu ca ção (SE DUC-MA).

Atu al men te o Ins ti tu to par ti ci pa de cam pe o na tos de
Bas que te e de Fut sal, com vi tó ri as em di ver sas ca te go ri- 
as. <A par ti ci pa ção em cam pe o na tos é tam bém uma for- 
ma de in cen ti var ain da mais os alu nos na prá ti ca es por- 
ti va=, ob ser va Izi a ne Cas tro.

A par ti ci pa ção em cam pe o na tos é

tam bém uma for ma de in cen ti var

ain da mais os alu nos na prá ti ca

es por ti va

Os pro gra mas são aber tos anu al men te pa ra ins cri ção
do pú bli co al vo (cri an ças e ado les cen tes em vul ne ra bi li- 
da de so ci al). <Acre di ta mos na trans for ma ção so ci al de
cri an ças e ado les cen tes por meio do es por te=, Izi a ne
Cas tro.

São Luís, quinta-feira, 30 de junho de 2022
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Aproveitando o hype de Homelander versus Soldier Boy, na sére The Boys, confira
algumas outras rivalidades acirradas e divertidas entre super-heróis no quadrinhos:

Bat man e Su per man

Ca pi tão Amé ri ca e Ho mem de Fer ro

Wol ve ri ne e Ci clo pe

Hulk e Coi sa

Uma no va di men são

Luz e som bra

THE BOYS

As melhores rivalidades
entre super-heróis

D
es de a pri mei ra tem po ra da
de The Boys, Ca pi tão Pá tria
(ou Ho me lan der, no ori gi- 
nal) é o su per mais po de ro- 

so co nhe ci do — tor nan do a ta re fa de
ma tá-lo qua se im pos sí vel pa ra qual- 
quer ini mi go. A che ga da de Sol di er
Boy, no en tan to, ame a ça seu 8rei na do9.

Sol di er Boy e Ho me lan der não bri- 
gam nas HQs, o úni co con ta to en tre os
dois, na ver da de, acon te ce du ran te o
even to He ro gasm, quan do Sol di er
Boy tem re la ções se xu ais com Ca pi tão
Pá tria com o ob je ti vo de ga nhar um
es pa ço en tre Os Se te. En tre tan to, o
con üi to en tre os dois na sé rie da Pri- 
me Vi deo dei xa os fãs em êx ta se, já
que am bos são ex tre ma men te po de- 
ro sos e o Sol di er Boy é jus ta men te
usa do co mo uma ar ma por But cher
con tra o Ho me lan der.

No sex to epi só dio da ter cei ra tem- 
po ra da, o per so na gem in ter pre ta do
por Jen sen Ac kles fez a 8es treia9 dos
seus po de res con tra Ho me lan der e
mos trou pa ra o que veio. Na ex plo si va
ce na de lu ta en tre os dois, Sol di er Boy
con tou com a aju da de Billy But cher e
Hughie, que to ma ram o Com pos to V,
e, ain da as sim, o lí der dos Se te con se- 
guiu fu gir. 

Apro vei tan do o hype de Ho me lan- 
der ver sus Sol di er Boy, con û ra abai xo
al gu mas ou tras ri va li da des acir ra das e
di ver ti das en tre su per-he róis no qua- 
dri nhos:

O me lhor dos ami gos, o pi or dos
ini mi gos. Dois la dos da mes ma mo e- 
da. Fre ne mi es. Es sa é a mais re cor ren- 
te ri va li da de que acon te ce nos qua- 
dri nhos, há mui tas dé ca das. Co mo
um ho mem mor tal po de ven cer um
deus? E co mo a es pe ran ça po de sem- 
pre ilu mi nar a es cu ri dão?

Es sas são as prin ci pais per gun tas
que per mei am as mais in te res san tes
his tó ri as de ri va li da de en tre Bat man e
Su per man, prin ci pal men te quan do
os dois tro cam de pa peis, jus ta men te
pa ra ins pi rar a con û an ça e a for ça um
no ou tro. Ver co mo o Bat man usa sua
in te li gên cia e o pró prio ca rá ter do Ho- 
mem de Aço pa ra ven cê-lo em Bat- 
man: O Ca va lei ro das Tre vas é in crí vel.

Es sa é tal vez uma das ri va li da des
mais po pu la res atu al men te, prin ci- 
pal men te por con ta dos ûl mes da
Mar vel Stu di os, que es ca la ram a as di- 
fe ren ças en tre o in dus tri a lis ta fu tu ris- 
ta de Ro bert Downey Jr. com o sol da- 
do ro mân ti co dos anos 1940 de Ch ris
Evans. E, de pois da adap ta ção
de Guer ra Ci vil, o con tras te û cou ain- 
da mais in te res san te.

Nos qua dri nhos, há mo men tos
emo ci o nan tes so bre es sa ri va li da de,
que mui tas ve zes aca ba em tra gé dia e
des ta ca o gran de res pei to e con si de- 
ra ção que Stark e Ro gers têm um pe lo
ou tro. Após os even tos de Guer ra Ci- 
vil nos qua dri nhos, Stark pro ta go ni- 
za ce nas que fa zem os olhos su a rem,

ao ver o Ca pi tão Amé ri ca mor to, no û- 
nal dos anos 2000.

To do mun do que co nhe ce os X-
Men sa be do tri ân gu lo amo ro so en tre
Je an Grey, Lo gan e Scott Sum mers.
Aliás, as prin ci pais his tó ri as do gru po
mu tan te, in cluin do a sa ga da Pho e nix
Ne gra e Era do Apo ca lip se, con tam
com em ba tes fer vo ro sos en tre Wol ve-
ri ne e Ci clo pe.

Con tu do, em X-Men: Cis ma, que
le vou ao trá gi co con üi to en tre os Vin- 
ga do res e os X-Men, a rai va en tre am- 
bos es ca lou e eles û ca ram de <ca ra vi-
ra da= um pa ra o ou tro por um lon go
tem po. Mas… na atu al fa se de Jo- 
nathan Hick man, Wol ve ri ne e Ci clo pe
até mes mo su ge ri ram se rem apai xo-
na dos um pe lo ou tro, as sim co mo
am bos por Je an Grey, for man do um
<tri sal=. O amor ven ceu.

Os fãs mais re cen tes po dem achar
que o ide al se ria a ri va li da de en tre
Thor e Hulk. Mas es sa tre ti nha é mui to
mais re cen te e a lon ga his tó ria de
com pa ra ções en tre as for ças do Gi-
gan te Es me ral da e do Coi sa, do Quar- 
te to Fan tás ti co, vem de mui tas dé ca- 
das de pu bli ca ção.

A me di ção de for ças en tre a mas sa
mus cu lar de pe dra do Coi sa e o po der
des co mu nal e cres cen te do Hulk apa- 
re ceu em di ver sas his tó ri as. E, em
qua se to das, o Hulk le va van ta gem no
com ba te fí si co, mas û ca atrás quan do
o as sun to é pers pi cá cia e agi li da de, já
que Ben Grimm é mui to as tu to.

A par tir do pri mei ro en con tro, nas
an ti gas, em Fan tas tic Four #12, es se
com ba te pas sou a se tor nar ca da vez
mais di ver ti do e me nos sé rio. 

LUZ E SOMBRA?

Ms. Marvel: o que é a Dimensão Noor?
O ter cei ro epi só dio de Ms. Mar- 

vel foi de mui ta ex pli ca ção. De pois de
mu dar a ori gem e os po de res da per- 
so na gem, a no va sé rie do Disney+ û- 
nal men te re ve lou de on de vêm as ha- 
bi li da des de Ka ma la Khan (Iman Vel- 
la ni). Co mo foi mos tra do, a ga ro ta
des cen de dos djinns, as en ti da de da
mi to lo gia pré-is lâ mi ca, e a cha ve pa ra
aces sar o mun do des ses se res.

Is so por que um gru po de exi la dos
pre ci sa de seu bra ce le te e po de res pa- 
ra abrir um por tal que os le ve de vol ta
pa ra a Di men são No or, o lar dos djinn
e de on de eles fo ram ex pul sos há pe lo
me nos 80 anos.

E a gran de ques tão que û ca é: o que
di a bos é a tal Di men são No or?

Por ser al go ori gi nal do MCU, é até
di fí cil sa ber por on de co me çar a pro- 
cu rar in dí ci os do que Ms. Mar vel es tá
pre pa ran do. Em bo ra o Clã Des ti no
exis ta nas HQs, na da dis so pa re ce se
en cai xar com es se pa po to do de
djinns exi la dos que foi apre sen ta do.

Ao to do, a sé rie en tre gou du as pis- 
tas im por tan tes. A pri mei ra é que No- 
or é o no me em ur du pa ra Luz, ou se ja,

a tal Di men são No or se ria uma es pé- 
cie de Di men são de Luz ou um Rei no
de Luz. E é al go que faz to do sen ti do
pa ra os po de res da pró pria Ka ma la.
Co mo vi mos até aqui, as ha bi li da des
da jo vem são re la ci o na das a es sa es- 
pé cie de luz só li da, pro je tan do pla ta- 
for mas ou mes mo cons truin do uma
mão gi gan te pa ra dar um so co nos ini- 
mi gos — qua se co mo um Lan ter na
Ver de.

O ou tro pon to apre sen ta do por
Bru no (Matt Lintz) é que ele já ti nha
ou vi do fa lar na Di men são No or em
um ar ti go pu bli ca do pe lo Dr. Erik Sel- 
vig, ci en tis ta in ter pre ta do por Stel lan
Skarsgård nos dois pri mei ros Thor —
e que dá o ar de sua gra ça tam bém
em Vin ga do res: Era de Ul tron — que é
no to ri a men te co nhe ci do por seus es- 
tu dos so bre por tais e ou tras di men- 
sões. É com ele que Ja ne Fos ter (Na ta- 
lie Port man) tra ba lha quan do des co- 
bre so bre Thor (Ch ris Hemsworth),
As gard e to dos os No ve Rei nos. E sua
in te ra ção com o he rói aju dou a com- 
pro var al gu mas te o ri as, o que ser viu
pa ra ele cons truir seu no me no meio
aca dê mi co.

Em bo ra se ja um pou co di fí cil te o ri- 
zar em ci ma do na da que a Mar vel nos
deu so bre es ses as sun tos, tu do le va a
crer que há uma dis tin ção en tre di- 
men sões e mul ti ver so. Pe lo que o as- 
tro fí si co ti nha apre sen ta do até en tão,
a Ter ra se ria ape nas um rei no des te
uni ver so e que, além de la, exis ti ria
ain da As gard, Jo tu nheim, Hel e vá ri os
ou tros. Se gun do ele, is so com po ria o
Uni ver so-616 — no me que Dou tor Es- 
tra nho no Mul ti ver so da Lou cu ra aca- 
bou con ûr man do. Des sa for ma, o
mul ti ver so se ria as va ri a ções des se
mes mo con jun to em ou tros pla nos.

É qua se co mo um ca der no: ca da fo- 
lha re pre sen ta ria uma re a li da de do
mul ti ver so e as coi sas de se nha das ne- 

las os rei nos (ou di men sões) exis ten- 
tes. Fi cou fá cil de en ten der?

Den tro des se es que ma, por tan to, a
Di men são No or se ria um rei no que
exis te além da nos sa Ter ra, da mes ma
for ma que As gard. E is so aju da a ex pli- 
car, por exem plo, por que Ka ma la
brin ca tan to com a ideia de ser uma
as gar di a na.

Pa re ce que foi há uma vi da que o
pri mei ro Dou tor Es tra nho es tre ou,
por is so é di fí cil lem brar que o gran de
em ba te con tra o vi lão Dor mam mu
acon te ceu na Di men são Som bria.
Mais do que is so, a ce na pós-cré di to
de Mul ti ver so da Lou cu ra traz Clea
(Char li ze The ron) sur gin do pa ra le var
Stephen Stran ge (Be ne dict Cum ber-
bat ch) de vol ta pa ra lá pa ra re sol ver
uma in cur são. E o que is so tem a ver
com Ms. Mar vel?

Em in glês, a Di men são Som bria
cha ma-se Dark Di men si on — que
tam bém po de ser tra du zi da co mo Di-
men são Ne gra ou Di men são das Tre- 
vas. E o que faz opo si ção a is so? Sim,
luz — ou No or, se o seu ur du não es ti-
ver mui to en fer ru ja do. E o pró prio to- 
do-po de ro so do MCU, Ke vin Fei ge, já
dis se que tan to Mul ti ver so da Lou cu- 
ra se rá fun da men tal pa ra o que es tá
por vir quan to que as mu dan ças na
ori gem e po de res de Ka ma la
Khan ser vi ri am pa ra adequá-la ao
mo men to que as his tó ri as pe dem.

Po de mos ima gi nar que es sa men- 
ção a Sel vig te rá uma li ga ção com o
vin dou ro Thor: Amor e Tro vão. O pe- 
núl ti mo epi só dio da sé rie vai ao ar às
vés pe ras da es treia do ûl me e não se-
ria a pri mei ra vez que ve ría mos as his- 
tó ri as se cru zan do, en tão não é im- 
pos sí vel ima gi nar al gu ma re la ção da
Di men são No or com o re tor no de Ja-
ne Fos ter ou al go as sim.

PÁTIO ABERTO

Boi Lendas e Magias
encerra São João do CCVM

ATRANÇÃO ACONTECE NESTA QUINTA-FEIRA, 30, ÀS 19H

En cer ran do a pro gra ma ção do São João do CCVM, a
atra ção des ta quin ta-fei ra, 30, às 19h, no Pá tio Aber to é
o Bum ba Meu Boi Len das e Ma gi as.

Com 8 anos de exis tên cia, o gru po

de so ta que de or ques tra re pre sen ta

os mo ra do res do Cen tro His tó ri co

de São Luís, on de re a li za, além da

brin ca dei ra, oû ci nas de dan ça,

bor da do, pa les tras e ou tras

ati vi da des.

O Cen tro Cul tu ral Va le Ma ra nhão û ca lo ca li za do na
Av. Hen ri que Le al, 149, no Cen tro His tó ri co de São Luís.
A en tra da é gra tui ta.

ACADEMIA

Selton Mello está entre os
novos membros do Oscar

ATOR ESTÁ ENTRE OS NOVOS MEMBROS QUE VOTAM O OSCAR

De ti da nu ma am pla re no va ção no cor po de in te gran- 
tes da Aca de mia de Ar tes e Ci ên ci as Ci ne ma to grá û cas,
que ele ge os ûl mes do Os car, a en ti da de de û niu a en tra- 
da de mais 400 no mes en tre o cor po de ju ra dos que ul- 
tra pas sa os 10 mil in te gran tes.

En tre os bra si lei ros, há no mes co mo

o de Wag ner Mou ra e de Fa bi a no

Gul la ne, que en tra ram

re cen te men te, e, ago ra, jun tam-se a

gaú cha Sa ra Sil vei ra (Tra ba lhar

can sa e Va zan te) e Bru no Bar re to.

Na no va com po si ção dos in te gran tes, pe sa ram por- 
cen ta gens co mo 44% das va gas se rem re ser va das a mu- 
lhe res, além de uma am pla por cen ta gem apon tar pa ra
uma mai or di ver si da de ét ni ca e 50% dos no vos in te- 
gran tes mo ra rem fo ra dos Es ta dos Uni dos.

En tre os 71 an ti gos in di ca dos pe la en ti da de, bro ta o
no me do bra si lei ro Bru no Bar re to (de O que é is so, com- 
pa nhei ro?, que re ce beu in di ca ção ao Os car de me lhor
ûl me in ter na ci o nal, e ain da o fenô me no na ci o nal Do na
Flor e seus dois ma ri dos).

São Luís, quinta-feira, 30 de junho de 2022

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

