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Carlos Brandão retorna ao 
Maranhão para reassumir 

Governo do Estado

TRADIÇÃO | Retorno da festa de São Marçal reúne multidão no João Paulo

ALTA MÉDICA

PESQUISA ELEIÇÕES  2022 MARANHÃO
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Diretor-presidente do jornal 
O Imparcial é homenageado 

pela Biblioteca Benedito Leite

Maranhão já criou 14 mil 
novos empregos com carteira 

assinada em 2022

Sampaio Basquete está 
a uma vitória do 2º playoff

Como voto não tem cara de santo, 
muito menos de capeta, os candi-
datos também não se importam 
se o que entra na urna eletrônica 
tem ideologia de direita, esquer-
da – ou seja, lá o que for. Des-
sa forma, a campanha eleitoral 
deste ano passa por um bagun-
çado processo de dissimulação. 
No Maranhão, a disputa pelo Pa-
lácio dos Leões entre Weverton 
Rocha (PDT) e Carlos Brandão 
(PSB) está longe de parecer com 
a corrida ao Palácio do Planalto 
entre o presidente Jair Bolsona-
ro (extrema-direita) e o ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva 
(esquerda moderada), marcada 
por ideologia.
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Covid: 6 em cada 10 
mortos não tomaram 

3ª dose da vacina

TSE impõe limite de 
gasto para o pleito 

de outubro

Taxa de aprovação 
do exame da OAB é 
maior em 22 anos 
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A Justiça Eleitoral decidiu, em dezembro, que o próprio TSE determinaria o teto para as
eleições de outubro

Na cam pa nha de 2018, os can di da tos
ti ve ram dis po ní veis:

Com o re a jus te do per cen tu al da in üa -
ção, os va lo res û ca ri am em:

Su pos ta in ter fe rên cia

ELEIÇÕES 2022

TSE impõe limite de gasto
para o pleito de outubro

O Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral
(TSE) de ci diu, nes ta quin ta-fei ra
(30/6), que o te to de gas tos das cam- 
pa nhas elei to rais de ou tu bro se rá o
mes mo apli ca do ao ano de 2018, re a- 
jus ta do pe la in üa ção.

 Não foi di vul ga do o va lor exa to a
ser dis po ni bi li za do, po rém, ca so se- 
jam apli ca das as de vi das cor re ções, os
pre si den ciá veis po de rão ter até R$ 70
mi lhões pa ra gas tar no pri mei ro tur- 
no.

Em no ta, o TSE in for mou que <os
va lo res atu a li za dos de vem ser di vul- 
ga dos até o dia 20 de ju lho=. 

Na ses são de ho je, o vi ce-pre si den- 
te da Cor te, mi nis tro Ale xan dre de
Mo ra es, dis se que ha ve rá qua se um

quar to de acrés ci mo de li mi te pa ra
ca da can di da tu ra, pois a in üa ção acu- 
mu la da no pe río do foi de 26,21%.

pre si den te da Re pú bli ca, 1º tur no
— até R$ 70 mi lhões;
pre si den te da Re pú bli ca, 2º tur no —
até R$ 35 mi lhões;
de pu ta do fe de ral — R$ 2,5 mi lhões;
de pu ta do es ta du al ou dis tri tal — R$ 1
mi lhão.

pre si den te da Re pú bli ca, 1º tur no
— até R$ 88,3 mi lhões;

pre si den te da Re pú bli ca, 2º tur no —
até R$ 44,17 mi lhões;
de pu ta do fe de ral — R$ 3,15 mi lhões;
de pu ta do es ta du al ou dis tri tal — R$
1,26 mi lhão.

Pa ra os se na do res e go ver na do res,
o te to va ria de acor do com o elei to ra- 
do de ca da en te fe de ra ti vo.

Nor mal men te, o Con gres so é res- 
pon sá vel por de û nir, em lei, os va lo res
que po dem ser gas tos pe los can di da-
tos a ca da elei ção no ano an te ri or ao
plei to. Co mo is so não ocor reu em
2021, a Jus ti ça Elei to ral de ci diu, em
de zem bro, que o pró prio TSE de ter- 
mi na ria o te to pa ra as elei ções de ou- 
tu bro.

CORRUPÇÃO 

Cármen Lúcia decreta sigilo em processo no MEC

O EX-CHEFE DO MEC AFIRMOU PRIORIZAR PASTORES ALIADOS E AINDA CITOU QUE O FAVORECIMENTO ERA UM PEDIDO DE BOLSONARO

O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF)
de cre tou si gi lo no inqué ri to que apu- 
ra o en vol vi men to do ex-mi nis tro da
Edu ca ção Mil ton Ri bei ro e pas to res
em su pos tos es que mas pa ra li be ra ção
de ver bas da pas ta. 

Na mes ma in ves ti ga ção tam bém é
ci ta do o no me do pre si den te Jair Bol- 
so na ro (PL), que te ria in ter fe ri do no
tra ba lho da Po lí cia Fe de ral.

A re la to ra da ação é a

mi nis tra Cár men Lú cia.

Por con ta do fo ro

pri vi le gi a do do

pre si den te Bol so na ro, a

Cor te te rá que ana li sar

se a in ves ti ga ção de ve

se guir no tri bu nal ou

se rá de vol vi da pa ra a

pri mei ra ins tân cia.

A Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca
(PGR) tam bém de ve ser pro vo ca da a
se ma ni fes tar mais uma vez. Até ago- 
ra, o ór gão acu mu la qua tro pe di dos
pa ra se pro nun ci ar a res pei to das su- 
pos tas in ter fe rên ci as do che fe do Exe- 
cu ti vo na ope ra ção que re sul tou na
pri são do ex-che fe do MEC.

O ca so re tor nou ao tri bu nal por de- 
ci são do juiz Re na to Bo rel li, da 15ª Va- 
ra Fe de ral Cri mi nal do Dis tri to Fe de- 
ral. 

Ele aten deu a um pe di do do Mi nis- 
té rio Pú bli co Fe de ral (MPF), que
apon tou in dí ci os de atos ilí ci tos por

par te de Jair Bol so na ro. Os au tos en vi- 
a dos pe lo ma gis tra do che ga ram ao
STF on tem e, na sequên cia, o inqué ri-
to en trou em si gi lo.

Mil ton Ri bei ro foi pre so em uma
ope ra ção que o en vol vi men to de le em
um es que ma pa ra li be ra ção de ver bas
do Fun do Na ci o nal de De sen vol vi-
men to da Edu ca ção (FN DE).  

Em áu di os di vul ga dos pe la im pren- 
sa, o ex-che fe do MEC aûr mou pri o ri- 
zar pas to res ali a dos e ain da ci tou que
o fa vo re ci men to era um pe di do ex- 
pres so de Bol so na ro. Em ou tra gra va- 
ção, ele aûr mou que foi avi sa do pe lo
pre si den te so bre a bus ca e apre en são
da PF. O ali a do do pre si den te foi sol to
um dia após a de ten ção, por de ci são
do de sem bar ga dor Ney Bel lo, do Tri- 
bu nal Re gi o nal Fe de ral da 1ª Re gião
(TRF-1). Tam bém foi re vo ga da a pri- 
são pre ven ti va dos pas to res Gil mar
San tos e Aril ton Mou ra.

CON GRES SO

STF e Câ ma ra fir mam
pac to de mo crá ti co

O pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF), Luiz
Fux, se reu niu com o pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta- 
dos, Arthur Li ra (PP-AL), e ou tros 21 lí de res par ti dá ri os
pa ra ûr mar um <pac to pe la de mo cra cia= na dis pu ta elei- 
to ral de ou tu bro. Na con tra mão do dis cur so de frau de
re pe ti do pe lo pre si den te Jair Bol so na ro (PL), Li ra dis se a
Fux que a Câ ma ra de fen de o <res pei to ao re sul ta do das
elei ções=.

Li ra aûr mou no en con tro que a Ca sa não lan ça dú vi- 
das so bre as ur nas ele trô ni cas e quer a pre ser va ção da
de mo cra cia — ape sar de apoi ar Bol so na ro, que per ma- 
nen te men te ata ca o sis te ma elei to ral. <A con ver sa foi no
sen ti do de que hou ves se sem pre o equi lí brio en tre os
Po de res, o res pei to aos li mi tes, ao re sul ta do das elei- 
ções, à ma nu ten ção do Es ta do De mo crá ti co e à pre ser- 
va ção da de mo cra cia=, dis se o pre si den te da Câ ma ra,
após o ca fé na ma nhã no STF.

A reu nião con tou tan to com a pre sen ça de lí de res da
ba se do go ver no quan to da opo si ção. O de pu ta do Pau lo
Pe rei ra da Sil va (SP), pre si den te do So li da ri e da de, dis se
que Fux — que tem mais dois me ses à fren te de Cor te —
ga ran tiu o res pei to ao re sul ta do das elei ções.

<To dos fa la ram em de fe sa da

de mo cra cia, na li nha 8quem ga nhar,

ga nhou9. No û nal, Fux dis se

exa ta men te is so: 8Vo cês po dem

con û ar que quem ga nhar, vai

as su mir. Não vai ter ris co ne nhum

por que o Su pre mo vai es tar aten to a

is so9=, re la tou o de pu ta do, que

apoia o ex-pre si den te Luiz Iná cio

Lu la da Sil va (PT).

No en con tro, re a li za do no Sa lão No bre do Su pre mo,
ûr mou-se um pac to em que ca da la do se com pro me teu
a ir no sen ti do con trá rio do que Bol so na ro vem pre gan- 
do. Du ran te sa ba ti na re a li za da pe lo ban co BTG Pac tu al,
em fe ve rei ro, o pre si den te aûr mou que a po pu la ção não
de ve ria sim ples men te acei tar o <quem che gar, che gou=.

O lí der do Re pu bli ca nos na Câ ma ra, Vi ni cius Car va- 
lho (SP), mi ni mi zou as de cla ra ções de Bol so na ro de que
as elei ções po dem ser frau da das. <To dos nós acre di ta- 
mos que o pro ces so elei to ral ocor re rá da me lhor for ma
pos sí vel=, aûr mou o de pu ta do, in te gran te da ba se go- 
ver nis ta. Pa ra Re gi nal do Lo pes (MG), lí der do PT, o en- 
con tro com Fux foi mais um pas so pa ra o for ta le ci men to
da de mo cra cia.

<Nos sa de mo cra cia tem que con vi ver com al ter nân- 
cia de po der e tem que ser res pei ta da. Ci tei o exem plo da
Colôm bia. Lá sem pre te ve elei ção e, aca ban do a elei ção,
aca bou o pro ces so. Es pe ro que o nos so sis te ma de Jus ti- 
ça e a in de pen dên cia e har mo nia en tre os Po de res res- 
pei tem aqui lo que há de mais im por tan te: o vo to po pu- 
lar=, ex pli cou Lo pes.

Li ra apro vei tou pa ra co brar de Fux o

jul ga men to so bre a apli ca ção da

no va lei de im pro bi da de

ad mi nis tra ti va. O Con gres so

apro vou, em 2021, mu dan ças que

di û cul tam as pu ni ções com ba se

nes se cri me. 

O re la tor do ca so, mi nis tro Ale xan dre de Mo ra es, li be- 
rou as ações re la ci o na das à im pro bi da de nes ta se ma na
e Fux de ve mar car o jul ga men to <em bre ve=.

São Luís, sexta-feira, 1 de julho de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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De acordo com o parlamentar, afastamento oportunizará ao suplente, Marlon Garcia, a
chance de também contribuir com o mandato e trabalhar pelo povo ludovicense

Ro ti na de tra ba lho

Re tor no ao es ta do

CÂMARA DE SÃO LUÍS

Gutemberg  anuncia
licença do mandato

O
ve re a dor Gu tem berg Araú jo 
(PSC) usou a tri bu na da Câ- 
ma ra Mu ni ci pal de São Luís, 
na ses são da úl ti ma ter ça-

fei ra (28), pa ra anun ci ar que en tra rá 
de li cen ça dos tra ba lhos da ca sa le gis- 
la ti va. Ele û ca rá afas ta do das ati vi da- 
des pe lo pe río do que o re gi men to per- 
mi te, de qua tro me ses, e se rá subs ti- 
tuí do por Mar lon Gar cia (PSC), pri- 
mei ro su plen te. Na oca sião, ele agra- 
de ceu o apoio dos co le gas, a con vi- 
vên cia har mo ni o sa no par la men to e 
dis se que re tor na rá com mais en tu si- 
as mo.

O par la men tar jus ti û cou o afas ta- 
men to di zen do que que ria opor tu ni- 
zar ao su plen te a chan ce de tam bém 
con tri buir com o man da to e tra ba lhar 
pe lo po vo lu do vi cen se. Mar lon Gar cia 
é o pri mei ro su plen te do ve re a dor Gu- 
tem berg Araú jo e pos sui for te atu a ção 
nos bair ros mais pe ri fé ri cos de São 
Luís, prin ci pal men te, no Bair ro de Fá- 
ti ma. <Ti ro es ta li cen ça no pe río do 
que pre vê o nos so re gi men to pa ra que 
meu su plen te, o ve re a dor Mar lon Gar- 
cia, pos sa vir a es ta ca sa e tam bém ter 
a hon ra de re pre sen tar o po vo e a ci- 
da de de São Luís=, res sal tou.

In for mou ain da que no pe río do da 
li cen ça irá se de di car a ações da pré-
cam pa nha do ex-pre fei to de São Pe- 
dro dos Cren tes, Lahe sio Bon ûm, que 
é pré-can di da to ao Go ver no do Ma ra- 
nhão, a quem ele so ma rá com seu tra- 
ba lho e ex pe ri ên cia. <Es tas são as du- 
as ra zões pe las quais me afas to des ta 
ca sa e quan do re tor nar, es ta rei mui to 
mais res ta be le ci do e com mui to mais 
for ça e de di ca ção pa ra fa zer o que eu 
sem pre ûz, lu tar pe lo nos so po vo e

VEREADOR AFIRMOU QUE SE DEDICARA A PRÉ-CAMPANHA  DE L AHÉSIO BONFIM

nos sa ci da de. Obri ga da a to dos=, en- 
fa ti zou.

Gu tem berg pon tu ou al guns mo- 
men tos vi vi dos ao lon go de sua ex ten- 
sa car rei ra po lí ti ca no car go de ve re a- 
dor e res sal tou que a pas sa gem pe la 
po lí ti ca ma ra nhen se tem si do de fe li- 
ci da de, união e de mui to apren di za- 
do. <Te nho mui ta fe li ci da de em es tar 
nes ta ca sa, em re pre sen tar o nos so 
po vo e já no quin to man da to. É uma 
hon ra mui to gran de pa ra mim=, fri- 
sou.

So bre sua du pla jor na da de po lí ti co 
e mé di co-ci rur gião, pro ûs são que se- 
gue exer cen do, dis se não ha ver con üi- 
tos. <Sou, na ver da de, mui to gra to a 
Deus por ter a opor tu ni da de de ser vir 
ao meu po vo de for ma du pla. Não 
ape nas co mo mé di co-ci rur gião, mis- 
são na qual sem pre pro cu ro uma pro- 

te ção De le, de con for tar as pes so as; e 
na po lí ti ca, aju dan do nos so po vo, me- 
lho ran do nos sa ci da de e so man do pa-
ra cri ar um am bi en te mais jus to e com 
mais opor tu ni da des=, pon tu ou o par- 
la men tar Gu tem berg Araú jo.

Ele ci tou a im por tân cia da gra ti dão, 
uma vir tu de com a qual dis se sem pre 
ca mi nhar. <Es tes é o mo men to de ser 
ga to aos que nos aju da ram a per cor rer 
es sa lon ga ca mi nha da. De ve mos 
sem pre re co nhe cer aos que nos aju- 
da ram e que nos aju dam, pois is so 
traz uma gran de paz de es pí ri to=, ava- 
li ou o ve re a dor. Lem brou que pa ra al- 
can çar os cin co man da tos na ca sa le- 
gis la ti va re ce beu mui to apoio e aju da 
dos co le gas que es ti ve ram com ele em 
su as cha pa, na oca siões dos mo men- 
tos elei to rais.

GESTÃO PÚBLICA

Carlos Brandão deve chegar hoje

A ÚLTIMA LICENÇA DE 10 DIAS TEM VALIDADE ATÉ ESTA QUINTA-FEIRA, 30 DE JUNHO. BRANDÃO  REASSUMIRÁ O COMANDO DOS LEÕES

A pre vi são é de que Bran dão re ce ba
al ta mé di ca ain da nes ta quin ta-fei ra
(30), e re tor no ao es ta do no dia se- 
guin te, pa ra re as su mir o co man do
do Pa lá cio dos Leões.

A úl ti ma li cen ça de 10 di as tem va li- 
da de até es ta quin ta-fei ra, 30, e, se- 
gun do in for ma ções, o go ver na dor
tem fa la do a ali a dos que não pe di rá
no va. Ca so não re tor ne até sex ta-fei ra,
Car los Bran dão pre ci sa ria en vi ar a As- 
sem bleia Le gis la ti va no vo pe di do.

No en tan to, o re tor no do par la- 
men tar ain da não foi con ûr ma do oû- 
ci al men te pe lo go ver no es ta du al.

No úl ti mo dia 20 de ju nho, Car los
Bran dão (PSB), o go ver na dor do Ma- 
ra nhão, en trou com um no vo pe di do
de afas ta men to tem po rá rio do car go
má xi mo Exe cu ti vo do Go ver no do Es- 
ta do. O do cu men to foi en ca mi nha do
à As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra- 
nhão (Ale ma) e se gue pa ra ser ana li sa- 
do. Apro va do pro je to de lei que au to- 
ri za go ver na dor Car los Bran dão au- 
sen tar-se do Es ta do

Re cen te men te em en tre vis ta ao
jor nal Bra sil Ur gen te Ma ra nhão, do
ca nal Band Ma ra nhão, o go ver na dor

li cen ci a do Car los Bran dão fa lou so bre
a sua re cu pe ra ção, ro ti na de tra ba lho
e re tor no ao es ta do.

Após ser sub me ti do a uma ci rur gia
pa ra a re ti ra da de um cis to nos rins no
hos pi tal Be ne û cên cia Por tu gue sa de
São Pau lo, o go ver na dor Car los Bran- 
dão aguar da a li be ra ção da lin fa pe lo
seu or ga nis mo, pro ces so fei to por
meio de um dre no. <Ocor reu tu do
bem na ci rur gia, o pós que es tá sen do
de mo ra do, por que ca da or ga nis mo
re a ge de uma for ma. Não há o que fa- 
zer além de ter pa ci ên cia e se guir as
re co men da ções mé di cas. Es tou sa tis- 
fei to com os re mé di os que es tão re du- 
zin do a pro du ção de lin fa. No mais,
es tou mui to bem, e si go mi nhas ati vi- 
da des de tra ba lho=.

Ao lon go da se ma na vá ri as ações da
ges tão es ta du al es tão sen do re a li za- 
das em di ver sas re giões do es ta do pe- 
los se cre tá ri os es ta du ais e pe lo go ver- 
na dor em exer cí cio, Pau lo Vel ten, co- 
mo a en tre ga do Res tau ran te Po pu lar

em Ba ca bei ra e Ana ja tu ba, a re vi ta li- 
za ção do Hos pi tal Mu ni ci pal de Pau lo
Ra mos, a en tre ga de am bu lân cia em
Cen tro No vo do Ma ra nhão. Es tas
ações são acom pa nha das re mo ta- 
men te por Bran dão que des ta ca a im-
por tân cia do fun ci o na men to da má- 
qui na pú bli ca pa ra ga ran tir po lí ti cas
que be ne û ci am a po pu la ção do es ta- 
do.

<Quem dá al ta são os mé di cos, o
im por tan te é sair da qui com saú de=,
aûr mou o go ver na dor ao ser ques ti o- 
na do so bre sua vol ta ao Ma ra nhão.

Bran dão apro vei tou a opor tu ni da-
de pa ra agra de cer as men sa gens de
ca ri nho e apoio que vem re ce ben do
des de que ini ci ou o tra ta men to.
<Agra de ço a to dos que man da ram
men sa gens de ca ri nho, is so me car re- 
ga de ener gia, pois pa ra quem acre di-
ta em Deus as ora ções são mui to im- 
por tan tes. Obri ga do aos 7 mi lhões de
ma ra nhen ses. Lo go es ta rei de vol ta
pa ra con ti nu ar tra ba lhan do por um
go ver no jus to.

1
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Pu lan do do bar co

Dia do bum ba-meu-boi (1)

Dia do bum ba-meu-boi (2)

<Se es quer da vol tar, nun ca mais dei xa rá o
po der no Bra sil=

Do pre si den te Jair Bol so na ro, na en tre vis ta ao jor na lis ta
nor te-ame ri ca no Tuc ker Carl son, da Fox News, es pé cie
de por ta-voz da di rei ta ul trar re a ci o ná ria.

Te ma sé rio 

As pe ri pé ci as elei to rais
Co mo vo to não tem ca ra de san to, mui to me nos de

ca pe ta, os can di da tos tam bém não se im por tam se o
que en tra na ur na ele trô ni ca tem ide o lo gia de di rei ta,
es quer da 3 ou se ja, lá o que for. Des sa for ma, a cam pa- 
nha elei to ral des te ano pas sa por um ba gun ça do pro- 
ces so de dis si mu la ção. No Ma ra nhão, a dis pu ta pe lo Pa- 
lá cio dos Leões en tre We ver ton Ro cha (PDT) e Car los
Bran dão (PSB) es tá lon ge de pa re cer com a cor ri da ao
Pa lá cio do Pla nal to en tre o pre si den te Jair Bol so na ro
(ex tre ma-di rei ta) e o ex-pre si den te Luiz Iná cio Lu la da
Sil va (es quer da mo de ra da), mar ca da por ide o lo gia.

En quan to as pes qui sas de se nham no Ma ra nhão um
ce ná rio de der ro ta aca cha pan te de Bol so na ro pa ra Lu la
no mes mo mol de de 2018, a po la ri za ção en tre We ver ton
e Bran dão es tá lon ge de le var em con ta o elei tor de di rei- 
ta, de es quer da ou de cen tro. Es tá tu do mis tu ra do. O pe- 
de tis ta We ver ton se apro xi mou tan to do bol so na ris mo,
que sua pré-cam pa nha só fal ta con tar com as cor res ver- 
de ama re lo. Ao se jun tar com os bol so na ris tas Jo si mar
do Ma ra nhãoz nho e Ro ber to Ro cha, We ver ton vai ter di- 
û cul da de em sair pe din do vo to co mo <o mai or ami go do
pe tis ta Lu la da Sil va do Ma ra nhão=. O en re do û cou tão
des û gu ra do que abriu es pa ço até pa ra Ro se a na Sarney
(MDB) se unir a Car los Bran dão e o so bri nho Adri a no
(PV) se jun tar ao PC doB, na Fe de ra ção com o PT.

Olhan do-se pe la lu pa que es miú ça û li gra nas ide o ló- 
gi cas na cam pa nha pa ra go ver na dor, o atu al ocu pan te
do Pa lá cio dos Leões tem um lon go his tó ri co de so ci al
de mo cra ta, cu ja ce pa par ti dá ria o igua la ao ex-go ver na- 
dor de São Pau lo, Ge ral do Alck min (PSB). As sim co mo
Bran dão e Flá vio Di no, ele che gou ao PSB pa ra se tor nar
vi ce de Lu la. Já We ver ton, com for te li de ran ça no PDT, se
me teu nu ma con ve ni en te mis tu ra com a tur ma de Bol- 
so na ro tan to no Ma ra nhão quan to no Se na do Fe de ral,
on de se dis tan ci ou da opo si ção ao Pla nal to, se apro xi- 
man do do bol so na ris mo.

We ver ton Ro cha ig no ra a can di da tu ra de seu com pa- 
nhei ro de par ti do Ci ro Go mes, de olho nos vo tos bol so- 
na ris tas do Ma ra nhão, que gi ram ao re dor de 25%. É
uma ci fra ex pres si va pa ra o em ba te aguer ri do con tra
Car los Bran dão no Pa lá cio dos Leões, de bra ços da dos
com Flá vio Di no, prin ci pal ar ti cu la dor do lu lis mo na
ter ra de Gon çal ves Di as. We ver ton re ce beu, em tro ca do
apoio de Jo si mar, a in di ca ção do vi ce Hé lio So a res, û li a- 
do ao PL. Ma ra nhão zi nho é do no de pos san te cur ral
elei to ral, pe lo qual de ve ten tar se ele ger pa ra a Câ ma ra e
le var a ti ra co lo a es po sa, De ti nha que, em 2018, co lo cou
na Ale ma co mo a mais vo ta da.

Pe los me nos dois pre fei tos do PL, co man da do no Ma- 
ra nhão pe lo de pu ta do Jo si mar do Ma ra nhão zi nho tro- 
ca ram o bar co do se na dor We ver ton Ro cha e su bi ram na
bal sa de Car los Bran dão: Dr. Eri vel ton (Ca ro li na) e Di no
Pe nha (São Ben to).

O go ver na dor Car los Bran dão, au tor da lei
2.696/2007, que cri ou o dia na ci o nal do bum ba-meu-
boi no dia 29 de ju nho, pos tou no seu twit ter uma ima- 
gem aé rea da Ca pe la de São Pe dro, em São Luís, to ma da
por uma imen sa mul ti dão na úl ti ma 4ª fei ra.

O dia na ci o nal do bum ba-meu-boi ocor reu on tem,
dia 30, e mos trou que de pois da pan de mia com dois
anos sem fes te jos ju ni nos, a fes tan ça de 2022 es tá sen do
a mai or de to dos os tem pos. <Cul tu ra, fé e tra di ção no
mes mo es pa ço=, es cre veu Bran dão.
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Por me di da pro vi só ria, Car los Bran dão propôs à

As sem bleia Le gis la ti va a cri a ção de du as pas- 
tas no pri mei ro es ca lão: Agên cia Exe cu ti va
Me tro po li ta na do Les te Ma ra nhen se e a Se cre- 

ta ria da Pes ca e Aqui cul tu ra (SE PA).
 

Por fa lar em Bran dão, ele de ve re tor nar ho je de
São Pau lo e re as su mir o go ver no, do qual es tá
li cen ci a do des de o dia 1º de ju nho. Ao re as su- 
mir, o pre si den te do TJ MA, Pau lo Vel ten vol ta rá

ao seu car go no Pa lá cio Be vi lá qua, na mes ma Av.
Pe dro II.

 
A ta xa de de sem pre go no Bra sil caiu mais do

que o es pe ra do no tri mes tre até maio e foi a
9,8%, pe la pri mei ra vez des de o iní cio de 2016.
O país re gis tra o mai or nú me ro de pes so as

ocu pa das, mas na con tra mão, o sa lá rio des pen- 
cou.
444444444444444444444444

Em ble má ti co ver um se na dor fa zer pro pa gan da po lí- 
ti ca so bre a si tu a ção de po bre za do Ma ra nhão, sem lem- 
brar que a si tu a ção é se cu lar, ten do pas sa do de go ver no
a go ver no, in clu si ve o do pai de le. Re sis tiu até Jo sé

São Luís, sexta-feira, 1 de julho de 2022
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A Efetiva Proteção do Consumidor

Foi uma lon ga ca mi nha da, e ain da
es ta mos a ca mi nhar, pa ra que o con- 
su mi dor te nha a efe ti va pro te ção da
sua vul ne ra bi li da de. His to ri ca men te,
tem-se in for ma ção que as Or de na- 
ções Fi li pi nas con ti nham nor mas de
pro te ção ao con su mi dor, cu ja san ção,
pa ra o trans gres sor, era de na tu re za
pe nal – a pe na de mor te. A sua û na li- 
da de era in ti mi da ti va. Na Cons ti tui- 
ção de 1934, en con tra-se re fe rên cia a
di rei tos do con su mi dor, û xan do a
com pe tên cia da União pa ra le gis lar. A
con sa gra ção má xi ma se deu com a
Cons ti tui ção de 1988, que eri giu es sa
pro te ção à ca te go ria de di rei to fun da- 
men tal, al ber gan do no Tí tu lo II, Ca pí- 
tu lo I, dos di rei tos e de ve res in di vi du- 
ais e co le ti vos, no art. 5º, in ci so XX XII,
ao de ter mi nar que o Es ta do pro mo ve- 
rá, na for ma da lei, a de fe sa do con su- 
mi dor.

E não é só is so. Em al gu mas pas sa- 
gens fun da men tais da nos sa Car ta Re- 
pu bli ca na, en con tram-se re gras que
dão sus ten ta ção à de fe sa des se su jei to
de di rei tos sub je ti vos, que, na re la ção
con su me ris ta, é a par te, por ser vul ne- 
rá vel, que pre ci sa ser pro te gi da. Além
des sa fun da men tal re gra de pro te ção,
há ou tras que têm co mo cen tra li da de
a û gu ra do con su mi dor, co mo ocor re
com art. 170, in ci so V, que, ao es ta be- 
le cer os prin cí pi os ge rais da ati vi da de
econô mi ca, cu jo es co po as se gu ra a
to dos exis tên cia dig na, in clui a de fe sa
do con su mi dor. E o art. 24, in ci so V,
que dis põe so bre a com pe tên cia le gis- 

la ti va con cor ren te (União, Es ta dos e
Dis tri to Fe de ral), re fe ren te à pro du- 
ção e ao con su mo.

Co mo se de duz, a par tir do exa me
des ses dis po si ti vos cons ti tu ci o nais,
adi tan do-se a es se en ten di men to o
prin cí pio mai or – uma es pé cie de su- 
per prin cí pio -, que não po de, nem de- 
ve ig no ra do, por ser fun da men to mai- 
or da Re pú bli ca bra si lei ra, há a pro te- 
ção da pes soa, em vis ta da cen tra li da- 
de prin ci pi o ló gi ca da dig ni da de da
pes soa hu ma na. Nes se ca mi nhar, co- 
mo en si na Antô nio Car los Eûng, em
sua subs tan ci o sa obra Con tra tos e
Pro ce di men tos Ban cá ri os à luz do Có- 
di go de De fe sa do Con su mi dor, Re vis- 
ta dos Tri bu nais, 3. ed., 2015, p. 42,

<con seqüên cia di re ta des sa tu te la
cons ti tu ci o nal do con su mi dor é re pu- 
ta rem-se in cons ti tu ci o nais e in com- 
pa tí veis com a atu al or dem ju rí di ca
to das e quais quer nor mas in fra cons ti- 
tu ci o nais que vi sem a obs ta cu li zar a
de fe sa dos di rei tos do con su mi dor=.
Co mo de cor rên cia, a pes soa, o ser hu- 
ma no, pas sa a ser o cen tro das aten- 
ções, quan to aos seus di rei tos, re fe- 
ren te men te ao Es ta do, co mo le gis la- 
dor or di ná rio e no exer cí cio da fun ção
ju ris di ci o nal. Tu do is so em ra zão de
que o cons ti tuin te bra si lei ro re co nhe- 
ceu a vul ne ra bi li da de do con su mi dor
e a ne ces si da de de sua pro te ção, û- 
xan do es sa sua pre o cu pa ção não só
no art. 5º, in ci so XX XII, da Cons ti tui- 
ção Fe de ral, mas no art. 170, in ci so V,
co mo fun da men to da dig ni da de da
pes soa hu ma na e da or dem econô mi- 
ca.

Ain da nes sa pers pec ti va é que en- 
ten do que a Sú mu la nº 381 do STJ, que
es ta be le ce li mi te quan to à de cla ra ção
de nu li da de de cláu su la con tra tu al
abu si va, é in cons ti tu ci o nal, por quan- 
to cria um sé rio obs tá cu lo à de fe sa do
con su mi dor, fe rin do o di rei to fun da- 
men tal des te, que, con for me li ção de
Jo sé Afon so da Sil va, foi al ça do à ca te- 
go ria de ti tu lar de di rei tos cons ti tu ci- 
o nais fun da men tais. Por is so mes mo,
en ten do que, em ra zão des ses for tes
fun da men tais, ao se rem di ri mi das
ques tões re la ci o na das a con su mo, as
re gras e os prin cí pi os, co mo os di rei- 
tos bá si cos do con su mi dor (art. 6º,

CDC), não po dem ser pos ter ga dos,
sob pe na de se es tar ne gan do vi gên cia
à Cons ti tui ção Fe de ral.

O di rei to co mo re gra de con vi vên- 
cia não de ve fu gir do seu mun do – o
mun do que tem co mo cen tra li da de o
ser hu ma no e sua dig ni da de. Em be- 
lís si ma li ção de An dré Pe rin Sch midt
Ne to, na sua obra Re vi são dos Con tra- 
tos com ba se no Su pe rin di vi da men to,
Ju ruá, 1. ed., 2012, p. 128, faz es sa fun- 
da men tal ad ver tên cia: <Ins pi ra do na
cres cen te ideia da so ci a li za ção do di- 
rei to e no do de ver de so li da ri e da de
le van ta do por Du guit, Ra mon Ba de- 
nas Gas set, acom pa nha do de Lo ve au,
le va em con ta a ideia de con si de rar os
egoís ti cos in te res ses par ti cu la res co-
mo in fe ri o res aos in te res ses so ci ais,
sus ten tan do que o de sen vol vi men to
da no ção de pro te ção à co le ti vi da de
im pe de que, nos di as atu ais, al guém
se ja le va do à ruí na por con tra tar.= Cai
por ter ra, com o exau ri men to da pac ta
sunt ser van da, a ve tus ta ideia de que o
con tra to faz lei en tre

as par tes. O que faz lei en tre as par- 
tes é a li vre e cons ci en te ma ni fes ta ção
da von ta de. Daí a cláu su la re bus sic
stan ti bus, que ser ve pa ra cor ri gir, en- 
tre ou tros ma les, a one ro si da de ex ces-
si va, ou os abu sos con tra tu ais, de cor- 
ren tes des sa ân sia de sen fre a da do ga- 
nho à cus ta das ne ces si da des do mais
ca ren te.

O emi nen te ju ris ta Fer nan do No ro- 
nha, na sua cé le bre obra Di rei to das
Obri ga ções, Sa rai va, 3. ed., 2010, p.
365, ao tra tar das fon tes obri ga ções,
no item Lei não é fon te, aûr ma que
<nas obri ga ções con tra tu ais o de ver
de pres tar de ri va ria do acor do de von- 
ta des, não da lei=. Num sen ti do for- 
ma lis ta, po de-se con si de rar a lei co- 
mo fon te. Mas a ver da dei ra fon te do
di rei to é o fa to so ci al – o fa to so ci al ju- 
rí di co. Um exem plo: a fa mí lia ori gi ná-
ria da con vi vên cia es tá vel só re cen te- 
men te veio a ser re co nhe ci da pe la lei,
po rém de cor reu de um fa to so ci al ju- 
rí di co, don de o di rei to ad vém. Do
mes mo mo do, o re co nhe ci men to dos
di rei tos do con su mi dor, os quais não
po dem ser ol vi da dos nas de ci sões ju- 
di ci ais, sob pe na de ser ne ga da a vi- 
gên cia da Cons ti tui ção Fe de ral.

Sensitivo

Bol so na ro sur pre en de o po vo bra si- 
lei ro a ca da dia. É um pa la vrão no vo in- 
cor po ra do a seu eru di to vo ca bu lá rio,
uma ga fe ori gi nal, co mo er rar o no me –
já não di go a pro nún cia – de um in ter lo- 
cu tor de uma país es tran gei ro, uma
pers pec ti va ori gi nal num as sun to de û- 
lo so ûa (ele é um platô ni co), um mé to do
no vo de <can ce lar= co mu nis tas e pseu- 
do co mu nis tas. Is so daí é uma ca rac te- 
rís ti ca de gran des lí de res, ca pa zes de
con du zir po vos a gran des fei tos his tó ri- 
cos, amal ga mar na ci o na li da des em co- 
mu ni da des co-esas e prós pe ras.

O ci da dão es tá ali tran qui lo, as so vi- 
an do o hi no na ci o nal, fe liz da vi da, con- 
tas em dia, car ne no pra to, aten di men to
mé di co em dia e eis que se apre sen ta ao
pú bli co no va fa ce do pre si den te do Bra- 
sil. Fa la-se em Bra sí lia de sua ideia de
pro por al te ra ção na pe ri o di ci da de das
elei ções. Em vez de qua tro em qua tro
anos, as elei ções de ve ri am ser re a li za- 
das anu al men te. Aplau sos de um la do,
vai as de ou tro. <Es-pe ra aí, seu idi o ta=,
dei xou es ca par o pre si den te. <Des cul pa
is so daí, pes so al, foi sem que rer. Vo cês
não são idi o tas. Pen sem bem, seus…=.
O ar gu men to era per fei to em fa vor da
anu a li da de. Que rem ver?  To do mun do
es tá sa ben do do âni mo do go ver no em
bai xar o pre ço dos com bus tí veis. Por

quê? Ora, por que tem elei ção es te ano. E
daí? Daí o Exe cu ti vo cor re pa ra re a li zar
as pro mes sas de cam pa nha, es que ci das
nos três anos e meio an te ri o res. Por tan- 
to, elei ção to do ano faz a tur ma mos trar
er vi ço.

Sur gem en tão idei as mui to ori gi nais:
ta be lem os pre ços, aca bem com a in üa- 
ção, ta pem os bu ra-cos, au men tem os
sa lá ri os de po li ci ais e mi li ta res, mas não
do fun ci o na lis mo ci vil, es tes inú teis,
mul tem os su per mer ca dos e os pos tos
de ga so li na, man dem uma co mi ti va à
Ni ca rá gua, de Da ni el Or te ga, a ûm de
ver co mo eles fa zem lá, com as úl ti mas
téc ni cas elei to rei ras. O di ta dor, ex-es- 
quer dis ta, cos tu ma pren der opo si to res,
in clu si ve os can di da tos con tra ele na
elei ção a pre si den te, as sas si ná-los, en- 
ter rá-los e as fal tar o lo cal do en ter ro
com má qui na de as fal tar mo der nís si- 
mas. Tu do com os mais no bres sen ti-
men tos cris tãos. O da qui não. Ele ape- 
nas de se ja fu zi lar um ex-pre si den te,
que ti rou o Bra sil da hi pe rin-üa ção, e to- 
dos os pe tis tas do Acre. Mas sem pre na
brin ca dei ra, com o ûm, ape nas, de des- 
con trair. É o jei to de le.

Ago ra, o lei tor po de não acre di tar,
mas não é fa ke news a se guin te his tó ria.
O pre si den te re cen-te men te re ve lou-se
ex ce len te sen si ti vo. Por is so, ga nhou vo- 
tos pa ra pre si den te na pas sa da elei ção
ao car go. Ve jam es ta in te res san te de û ni- 
ção des sa û gu ra mís ti ca. <Ser uma pes- 
soa sen si ti va sig ni û ca ter a ca pa ci da de
de per ce ber e ser afe ta do pe las ener gi as
de ou tras pes so as, as sim co mo ter uma
ca pa ci da de ina ta de sen tir e per ce ber
in tui ti va men te coi sas que nem to dos
per ce bem=. Ca ram ba, eu es ta va pro cu-
ran do exa ta men te is so.

Ago ra pres tem aten ção, por fa vor.
Aû nal, qual a ra zão do pre si den te ser
con si de ra do um sen si-ti vo? Ele tem
<uma ca pa ci da de ina ta de sen tir e per- 
ce ber in tui ti va men te coi sas que nem
to dos per ce-bem? Cla ro, tem. Ele não só
te ve, com mui ta ener gia po si ti va, um
pres sen ti men to so bre a Po lí cia Fe de ral –
uma ope ra ção de bus ca e apre en são na
pró pria re si dên cia do ex-mi nis tro da

co mo, em lin gua gem ci fra da, mas fa cil- 
men te tra du zí vel pa ra o por tu guês, co- 
mu ni cou ao ex-su bor di na do, com ini- 
gua lá vel es pí ri to de so li da ri e da de, sua
an te vi são e, co mo con sequên cia, deu a
di ca a um ti me de pas to res la drões ar-
ran cha dos no Mi nis té rio da Edu ca ção e
aben ço a dos por ele mes mo, se gun do
Ri bei rão. Es se gru po an da va, pa re ce,
mis tu ran do di nhei ros pú bli cos com
pri va dos, usan do o no me de Deus, com
apoio do ex-mi nis tro e co nhe ci men to
do pre si den te. Tu do na mai or ho-nes ti- 
da de.

Sou be-se du ran te a con fu são to da de
com por ta men to mo de lar do mi nis tro
da Jus ti ça e do pre si-den te da nos sa fa- 
mo sa Re pú bli ca. No te le fo ne ma da do
pe lo pre si den te, lá dos Es ta dos Uni dos,
pa ra o mi nis tro pas tor, o da Jus ti ça es ta- 
va a seu la do. Cu ri o so, es te per gun tou;
<Qual o as sun to, che fe?= Sa bem qual foi
a res pos ta re pu bli ca na do che fe? <Não
pos so lhe in for mar os ter mos de mi nha
con ver sa com Ri bei rão. É con tra as nor- 
mas le gais.= O da Jus ti ça res pon deu:
<Mui to bem, pre si den te, eu tam bém
não pos so lhe dar no tí cia so bre Ri bei- 
rão, pois as sim es ta ria des cum prin do
nor mas sa gra das de nos sa na ção.

Boa noi te=. <Boa noi te=. E nun ca mais
to ca ram no as sun to. Nem to ca rão. Is so
é cer to.

In ter ro ga do pe la im pren sa, o mi nis- 
tro ga ran tiu: <As se gu ro ca te go ri ca men- 
te. Em mo men to al-gum, tra ta mos de
ope ra ções da Po lí cia Fe de ral=. A abun- 
dân cia de mais ho mens pro bos e eti ca- 
men te im pe cá veis co mo es ses fa ria a
per fei ção da so ci e da de bra si lei ra.

Bem se po de ria di zer do pre si den te
is to: Ele é um sen si ti vo, per mi tam-me
di zer, sen sí vel. Pro va é aque la imi ta ção
que fez de do en tes de co vid em Ma naus,
mor ren do su fo ca dos nas por tas dos
hos pi tais, por fal ta de oxi gê nio. Quem
mais po de ria pen sar em ma nei ra mais
hu ma na de pres tar ho me na gens aos
mor tos na que la oca sião? Nin guém.
Nem o Pa pa (Fran cis co), a che fe da Igre- 
ja An gli ca na (Eli za beth II), o Pa tri ar ca
de Mos cou (Ci ri lo I).

CAR LOS NI NA

Es por te co mo
ins tru men to de
edu ca ção

Acom pa nhan do meu û lho Alan, co mo um dos atle tas da equi- 
pe de bas que te do Rei no In fan til, tes te mu nhei a res pon sa bi li da- 
de, a de cên cia e a ele gân cia com que o téc ni co Jo sé Ri car do Li ma
da Sil va con du ziu as equi pes do In fan til e do In fan to da es co la nos
Jo gos Es co la res Lu do vi cen ses, 2022. Seu equi lí brio nas ho ras de
ad ver si da de. O es tí mu lo nos mo men tos cer tos.
Fo ram e são li ções que de ve rão ser vir pa ra seus alu nos, que es tão
em pro ces so de for ma ção. Por is so mes mo os trei na do res de to dos
os es por tes, cons ci en tes de su as res pon sa bi li da des, de vem ser re- 
co nhe ci dos co mo edu ca do res que são, for ma do res das ge ra ções
fu tu ras. A ori gem do es por te se con fun de com a his tó ria. Ao lon go
do tem po foi sen do usa do co mo meio de aper fei ço a men to den tro
dos gru pos so ci ais. Pos te ri or men te, pres tou-se pa ra in te ra ção en- 
tre os po vos. As co pas, olim pía das e ou tros tor nei os in ter na ci o- 
nais re a li za dos atu al men te são o re sul ta do des se pro ces so de evo- 
lu ção e in te gra ção.
É, por tan to, um dos mais im por tan tes ins tru men tos de apro xi ma- 
ção en tre as na ções, um ca nal de in cen ti vo à con vi vên cia pa cí û ca,
no qual os con fron tos não uti li zam ar mas de des trui ção. São dis- 
pu tas on de as con du tas de vem ser pau ta das pe lo res pei to aos ad- 
ver sá ri os, à éti ca, à dis ci pli na, à hon ra e à dig ni da de hu ma na.
O es por te tem imen su rá vel re le vân cia na vi da das pes so as que o
pra ti cam, pois ne le apren dem so bre dis ci pli na, co o pe ra ção, so li- 
da ri e da de, re si li ên cia e, aci ma de tu do, edu ca ção, en ten di da es ta
co mo pro ces so de ha bi li ta ção dos in di ví du os pa ra a con vi vên cia
so ci al, ob ser van do pa drões que dig ni û quem o ser hu ma no e não
que o trans for mem em ame a ça ao equi lí brio das re la ções in ter- 
pes so ais.
En tra aí a im por tân cia dos pro fes so res de es por te, edu ca do res na
ple ni tu de des sa de sa û a do ra mis são.
É tris te ver ti mes que, sem ori en ta ção cor re ta, são es ti mu la dos ao
uso da vi o lên cia, co mo se jo gas sem fu te bol ame ri ca no, aque le es- 
por te no qual pre va le ce a for ça bru ta e os jo ga do res se lan çam
con tra os ad ver sá ri os, per se guin do-os e em pur ran do-os, pa ra
der ru bá-los, co mo se nu ma guer ra es ti ves sem. Vi sam eli mi nar
mes mo – de de ter mi na da par ti da e até de tor nei os e cam pe o na tos
– os atle tas mais ha bi li do sos.
Pi or é cons ta tar que há quem aplau da es sa vi o lên cia, que, de tor- 
nei os es co la res, é le va da pa ra o seio da fa mí lia, o am bi en te de tra- 
ba lho, a co mu ni da de. É o re sul ta do de quem não tem o al can ce do
va lor do es por te co mo um dos mais eû ca zes ins tru men tos de edu- 
ca ção. É o co ti di a no da vi são dis tin ta que as pes so as têm so bre o
que é es por te e, aci ma de tu do, do que é edu ca ção.
O Es por te tan to é um ins tru men to li te ral men te es pe ta cu lar de
edu ca ção que é a via mais es co lhi da pa ra re ti rar cri an ças da rua e
ocu pá-las de mo do sau dá vel, pa ra que te nham saú de fí si ca e
men tal, apren dam a ser pes so as me lho res, a ûm de con tri buí rem
pa ra o de sen vol vi men to da co mu ni da de em que es tão in se ri das.
É evi den te que quem jo ga quer ga nhar. Mas ga nhar de qual quer
jei to não me pa re ce um ca mi nho edu ca ti vo. Os jo gos têm re gras,
que de vem ser res pei ta das. Até as guer ras as têm. E Es por te nem é
guer ra. É edu ca ção.
Te nho es pe ran ça de que con ti nu a rá ha ven do aque les que, mes- 
mo pro vo ca dos, man têm sua con du ta de res pei to à û na li da de do
es por te e ori en tam seus alu nos/jo ga do res pa ra que re sis tam à vi- 
o lên cia com a ûr me za, à for ça bru ta com a in te li gên cia, à ar ro gân- 
cia com a co ra gem.
Per der um jo go pa ra um ad ver sá rio que jo gou me lhor ins trui mui- 
to mais do que ga nhar ao pre ço da de son ra pes so al.
Pa ra béns ao trei na dor Jo sé Ri car do Li ma da Sil va, aos pro fes so res
dos es por tes da es co la Rei no In fan til e a to dos os pro ûs si o nais que
fa zem a di fe ren ça, en si nan do, além da téc ni ca es por ti va, prin cí pi- 
os mo rais in dis pen sá veis pa ra a cons tru ção de um mun do me- 
lhor.

São Luís, sexta-feira, 1 de julho de 2022
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ELETIVA

O Presidente Nomeado da Comissão Eleitoral, especialmente designada pelo Presidente da Fe-

deração Maranhense de Voleibol, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA, pela terceira 

vez, através do presente EDITAL, todos os clubes profissionais filiados a mais de 1 (hum) ano 
junto à Federação Maranhense de Voleibol, para a realização da Assembleia Geral Ordinária 

Eletiva, nos termos dos arts. 13, 14, 20 e 21 caput, bem como seus respectivos parágrafos, 
incisos e alíneas, do Estatuto da FMV, a ser realizada no dia 18 do mês de julho de 2022, às 
19:00h, em primeira convocação e, às 19:30 h, em segunda e última convocação, a ser 
realizada no auditório do Hotel Green, localizado na Av. Castelo Branco, 377 bairro São 
Francisco em São Luís MA, com a seguinte ordem do dia:

• Eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Federação Maranhense de Voleibol, do 
respectivo Conselho Fiscal para o quadriênio 2022- 2026 e a posse dos eleitos.

As chapas concorrentes aos cargos vagos deverão preencher os requisitos descritos no art. 14, 
§§ 1o e 2° do Estatuto da FMV, sendo, pois, subscritas por no mínimo 04 (quatro) clubes filia-

dos com direito a voto e que tenham, no mínimo, um ano de filiação. A inscrição das chapas 
poderá ocorre até as 18:00hs do dia 14 de julho de 2022, junto ao escritório de advocacia

situado na Rua dos Sapotis, no 02, Quadra 70, Jardim Renascença, São Luís/MA, fone: (98) 
3022-0707.

Aos filiados que estiverem aptos a participar da Assembleia Ordinária Eletiva e que não pude-

rem se fazer presentes no dia e hora designados, será franqueada a votação à distância (remota), 
desde que precedido de requerimento formal para o devido fim, sendo que o link eletrônico 
para votação online será enviado posteriormente pela Comissão Eleitoral, para os filiados que
expressamente manifestarem o impedimento presencial no dia de votação.

Dê-se a Ciência, Publique-se e Cumpra-se.

São Luís, MA, 01 de julho de 2022.

A Oi S/A, em Recuperação judicial, Concessionária do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC - 
modalidade local, na Região I exceto setor 3 do Plano Geral de Outorgas - PGO, comunica ao público em 
geral, do Estado do Maranhão, os novos valores máximos homologados e os novos valores promocionais 
para o Plano de Serviço Alternativo Local Novo Oi Fixo Controle (PA 160).
1 - Valores máximos homologados pela Anatel:
Valores em Reais incluindo impostos e contribuições sociais, com data-base para futuros reajustes tarifários de agosto 
de 2022, tomando-se o Índice de Serviços de Telecomunicações - IST relativo ao mês de dezembro de 2020 como 
básico para o cálculo do reajuste. 
1.1 Plano Alternativo de Serviço Local - Novo Oi Fixo Controle (PA 160)

Descrição MA
ASSINATURA DISPONIBILIDADE 48,35
NOVO OI FIXO CONTROLE - 100 MIN 28,15
NOVO OI FIXO CONTROLE - 400 MIN 72,45
NOVO OI FIXO CONTROLE - INTERNET SEM LIMITES 76,80

2 - Valores promocionais:
Promocionalmente a partir de 1º de agosto de 2022, a Oi praticará os valores abaixo, em Reais com impostos e 
contribuições sociais:
2.1 Plano Alternativo de Serviço Local - Novo Oi Fixo Controle (PA 160)

Descrição MA
ASSINATURA DISPONIBILIDADE 28,40
NOVO OI FIXO CONTROLE - 100 MIN 27,69
NOVO OI FIXO CONTROLE - 400 MIN 68,73
NOVO OI FIXO CONTROLE - INTERNET SEM LIMITES 75,73

Obs: 1 - Os demais valores promocionais do Plano Novo Oi Fixo Controle (PA 160), não publicados neste 
comunicado, permanecem inalterados. Qualquer alteração será previamente divulgada.

Comunicado oi aos clientes

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO/UEMA, através do seu Pregoeiro, na forma da Lei 
Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e do Decreto nº 10.024/19, informa que realizará licitação, na 
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, de interesse da 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA, conforme a seguir discriminado:

As propostas serão recebidas no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br. Informa-se ainda que o 
edital e seus anexos estarão disponíveis aos interessados no site da Universidade Estadual do Maranhão, 
onde poderão ser consultados e adquiridos gratuitamente, através do site www.licitacoes.uema.br, e 
www.comprasnet.gov.br. Esclarecimentos adicionais pelo telefone (98) 2016-8114.

São Luís, 27 de junho de 2022
Maria dos Remédios dos Santos Marques

Presidente da Comissão Setorial Permanente de Licitação da CSL/UEMA

ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

DATA HORA PROCESSO

14/07/2022 09h30 Nº 0056153/2022 Pregão Eletrônico nº 028/2022

Objeto: Aquisição de equipamentos permanente (Laboratório, Mobiliário e Modelo Anatômico 
destinados ao Centro de Estudos Superiores de Colinas da Universidade Estadual do 
Maranhão/UEMA - Convênio nº 920521/2021 – FNDE/UEMA.

21/07/2022 09h30 Nº 183306/2020 Pregão Eletrônico nº 032/2022

Objeto: Aquisição de mobiliário e equipamentos contemplados no plano de trabalho do Convênio 
nº 857821/2017-UEMA/FNDE.

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 003/2022. O Município de Esperantinópolis através da 
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento/Fundo Municipal de Saúde, pessoa jurídica de direito 
público, com sede à Rua Claudio Carneiro, S/N – Centro – Esperantinópolis/MA, representado neste 
ato pelo Secretário Municipal de Saúde, senhor Joelson Ribeiro Bezerra, torna público que fica 
aberto no período de 05 de julho de 2022 a 05 de agosto de 2022 o CREDENCIAMENTO DE PES-
SOAS JURÍDICAS OU FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 
DA ÁREA DA SAÚDE, em regime de execução indireta, para prestação de serviço, objeto deste 
credenciamento. A sessão pública para o julgamento dos envelopes contendo a Documentação 
dos interessados em participar DESTE CREDENCIAMENTO será realizada no dia 08 de agosto 
de 2022 às 10:00 horas na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Rua Jefferson Moreira, 
S/N, Centro, Esperantinópolis – MA. BASE LEGAL: Lei n.º 8.666, de 21.06.93, com as modificações 
introduzidas pelas Leis n.º 8.883, de 08.06.94, e 9.648, de 27.05.98, e legislação complementar 
vigente e demais normas aplicáveis à espécie. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição 
dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Rua Jefferson Moreira, S/N, 
Centro, Esperantinópolis – MA, horário de 08:00 às 12:00 horas. Esclarecimento adicional no mes-
mo endereço, telefone: (99) 98486-4075 e através do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com. ou 
na página www.esperantinopolis.ma.gov.br. Esperantinópolis - MA, 28 de junho de 2022. Joelson 
Ribeiro Bezerra Secretário Municipal de Saúde e Saneamento Portaria 008/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2022. A Prefeitura Municipal de 
Esperantinópolis – MA, através da Secretaria Municipal de Educação, torna público 
para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade 
Tomada de Preços do tipo Menor Preço Global, objetivando a contratação de pessoa 
jurídica para execução dos serviços de locação de software para gestão de diário 
escolar online, bem como capacitação dos professores e gestores, de interesse da 
Secretaria Municipal de Educação do Município de Esperantinópolis- MA, em confor-
midade com o Projeto Básico disposto no Anexo I do edital, o qual será processado 
e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e 
as condições do Edital à realizar-se às 10:00 (dez) horas do dia 21 de julho de 2022. 
A sessão pública de julgamento será realizada na sala da Comissão Permanente de 
Licitação – CPL, situada à Rua Jefferson Moreira, S/N, Centro, Esperantinópolis – 
MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de habilitação 
e proposta de preços. O Edital e seus anexos estão à disposição de interessados no 
mesmo endereço para consulta gratuita, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Es-
clarecimento adicional no mesmo endereço, telefone: (99) 98853-8649 e através do 
E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com. ou na página www.esperantinopolis.ma.gov.
br. Esperantinópolis - MA, 28 de junho de 2022. Simone Vargas Carneiro de Lima. 
Secretária Municipal de Educação Portaria 002/2022

A Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, de acordo com o artigo 41 da Resolução nº 

1211/2016-CEPE/UEMA, disponibilizada no site da UEMA 

<http://www.uema.br/assessoria-de-concursos-e-seletivos/formularios-e-resolucoes>, torna público, para 

conhecimento dos interessados, o resultado do Concurso Público para provimento de Cargo da Carreira 

do Magistério Superior, objeto dos Editais nº 70/2017 - GR/UEMA, Edital de Retificação nº 10/2017 - 

GR/UEMA, Edital nº 17/2022 - GR/UEMA e Edital de Retificação nº 05/2022 - GR/UEMA (Processo nº 

269920/2016), a fim de atender ao Centro de Estudos Superiores de Coroatá - CESCR/Curso de 

Enfermagem Bacharelado, realizado pela UEMA, conforme especificado a seguir.

1. Centro de Estudos Superiores de Coroatá - CESCR

1.1. Curso de Enfermagem Bacharelado

1.1.1. Área/Subárea: Bioquímica/Farmacologia (Professor Adjunto); 1 vaga [40 horas].

Laudimir Leonardo Walbert Veloso da Silva - aprovado e classificado

Alessandra Santos Sales - não compareceu às provas.

Ana Flávia Seraine Custódio Viana - não compareceu às provas.

Ana Paula Gomes Soares - não compareceu às provas.

Andressa Almeida Santana Dias - não compareceu às provas.

Flávio Protásio Veras - não compareceu às provas.

Haissa Oliveira Brito - não compareceu às provas.

José Guedes da Silva Junior - não compareceu às provas.

Klinger Antônio França Rodrigues - não compareceu às provas.

Leônidas da Silva Mendes Júnior - não compareceu às provas.

Mayara Tania Pinheiro Gomes - não compareceu às provas.

Mayra de Almeida Paio - não compareceu às provas.

Paulo de Tarso Silva Barros - não compareceu às provas.

Raimundo Nonato Cardoso Miranda Júnior - não compareceu às provas.

Raimundo Nonato Silva Gomes - não compareceu às provas.

Wellison da Cunha Araújo Firmo - não compareceu às provas.

1.1.2. Área/Subárea: Ciências da Saúde/Enfermagem (Professor Adjunto); 2 vagas [40 horas].

Edilson Gomes Oliveira - não compareceu às provas.

Luciana Barros Moura Neiva - não compareceu às provas.

Raimundo Nonato Silva Gomes - não compareceu às provas.

1.1.3. Área/Subárea: Ciências da Saúde/Saúde Coletiva (Professor Adjunto); 1 vaga [40 horas].

Carlos Leonardo Figueiredo Cunha - não compareceu às provas.

Gerson de Souza Santos - não compareceu às provas.

Joseneide Teixeira Câmara - não compareceu às provas.

Larissa Vanessa Machado Viana - não compareceu às provas.

Luciana Barros de Moura Neiva - não compareceu às provas.

Milena Nunes Alves de Souza Bezerra - não compareceu às provas.

São Luís - MA, 24 de junho de 2022

Prof. Dr. Gustavo Pereira da Costa

Reitor

ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA

EDITAL Nº 24/2022 - GR/UEMA

A Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, de acordo com o artigo 41 da Resolução nº 1211/2016 - 

CEPE/UEMA, disponibilizada no site da UEMA 

<http://www.uema.br/assessoria-de-concursos-e-seletivos/formularios-e-resolucoes>, torna público, para 

conhecimento dos interessados, o resultado do Concurso Público para provimento de Cargo da Carreira 

do Magistério Superior, objeto dos Editais nº 49/2018 - GR/UEMA e nº 18/2022 - GR/UEMA (Processo nº 

264565/2017), a fim de atender ao Centro de Estudos Superiores de Santa Inês - CESSIN/Curso de 

Enfermagem, realizado pela UEMA, conforme especificado a seguir.

1. Centro de Estudos Superiores de Santa Inês - CESSIN

1.1. Curso de Enfermagem

1.1.1. Área/Subárea: Ciências da Saúde/Enfermagem (Professor Adjunto); 03 vagas [40 horas].

1.1.1.1. Candidatos inscritos

Dayanne da Silva Freitas - não compareceu às provas.

Elicarlos Marques Nunes - não compareceu às provas.

Livia dos Santos Rodrigues - não compareceu às provas.

Moises Lopes Carvalho - não compareceu às provas.

Orquídea da Silva Fernandes - não compareceu às provas.

São Luís - MA, 24 de junho de 2022

Prof. Dr. Gustavo Pereira da Costa

Reitor

ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA

EDITAL Nº 26/2022 - GR/UEMA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU/MA

CNPJ: 63.451.363/0001-63 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 06/2022 

A Prefeitura Municipal de Turiaçu/MA, localizada Rua Dr. Paulo Ramos, Nº 143 - Bairro Centro, Turiaçu/MA, comu-
nica aos interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços nº. 06/2022, do tipo Menor Preço, 
no dia 19/07/2022, às 09h30min, horário local, objetivando a Contratação de empresa de engenharia para 
execução dos serviços referente a Reforma das Escolas municipais do Município de Turiaçu/MA, conforme 
especificações contidas no Termo de Referência/Projeto Básico, anexo I do edital.
O presente Edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Turiaçu 
- MA, sito à Rua Dr. Paulo Ramos, Nº 143 - Bairro Centro, Turiaçu/MA, de segunda a sexta (exceto feriados) no horário 
das 08:00 as 13:00 horas, onde poderão ser consultados ou obtido GRATUITAMENTE por meio digital na Comissão 
de Licitação bem como pela internet, através do nosso endereço eletrônico http://turiacu.ma.gov.br/transparencia/
licitacoes – cplturiacu.ma@gmail.com ou cópia impressa, mediante o recolhimento da importância de R$ 20 (vinte 
reais), não reembolsáveis, através de DAM - Documento de Arrecadação Municipal, referentes aos custos da reprodução.

Turiaçu (MA), 30/06/2022.
DAILSON JOSÉ DE RIBAMAR CAVALCANTI

Relator

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022
O Município de Buriticupu - MA, por intermédio da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, torna público 
para conhecimento de todos os interessados que a realização do presente certame está previsto para o dia 13 
de julho de 2022 às 10h00min (dez horas) horário de Brasília, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO, do tipo menor preço por item, tendo por OBJETO: Registro de preços para eventual, futura e parcelada 
contratação de empresa para prestação de serviços de produção e divulgação de publicidade e propaganda, 
planejamento de comunicação e marketing, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Buriti-
cupu/MA, conforme Edital e Anexos, na forma da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, 
Decreto Municipal nº 004/2021, que dispõe sobre o Pregão Eletrônico e Decreto Municipal nº 007/2021, que 
dispõe sobre regime de registro de preço, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 
8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, e Lei Comple-
mentar 155 de 27 de Outubro de 2016 e alterada pela demais normas pertinentes à espécie. O download deste 
Edital e seus anexos estarão disponíveis gratuitamente nas seguintes páginas da Internet: Portal da Transparên-
cia do Município: www.buriticupu.ma.gov.br, www.licitanet.com.br/, poderá ser solicitado através do e-mail: 
cplburiticupu2021@gmail.com, bem como ser retirado no Setor de Licitação, horário de 08:00h as 14:00h, 
localizado na Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA.

Buriticupu - MA, em 27 de junho de 2022.
MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO

Assessor Jurídico do Município
OAB/MA N° 22429

SUZANO S/A torna público que RECEBEU da Secretaria 

de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA/

MA, a AUTORIZAÇÃO PARA DIREITO DE USO DE 
ÁGUA SUPERFICIAL Nº 0786306/2022, na Fazenda 
Monte Líbano, na bacia hidrográfica do rio Gurupi, coorde-

nadas geográficas 05°02’02,40”S e 47°30’0,36”W Gr para 
fins de o molhamento de estradas, umectação de vias inter-
nas e externas do imóvel e combate a incêndio, localizada no 
município de Itinga do Maranhão, conforme dados constan-

tes no processo nº 255697/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022
O Município de Buriticupu - MA, por intermédio da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, torna público 
para conhecimento de todos os interessados que a realização do presente certame está previsto para o dia 20 de 
julho de 2022 às 09h00min (nove horas) horário de Brasília, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO, do tipo menor preço por item, tendo por OBJETO: Registro de preços para eventual, futura e parcelada 
aquisições de veículos 0 km, para atender as necessidades das Secretarias Municipais do Município de Buriti-
cupu/MA, conforme Edital e Anexos, na forma da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, 
Decreto Municipal nº 004/2021, que dispõe sobre o Pregão Eletrônico e Decreto Municipal nº 007/2021, que 
dispõe sobre regime de registro de preço, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 
8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, e Lei Comple-
mentar 155 de 27 de Outubro de 2016 e alterada pela demais normas pertinentes à espécie. O download deste 
Edital e seus anexos estarão disponíveis gratuitamente nas seguintes páginas da Internet: Portal da Transparên-
cia do Município: www.buriticupu.ma.gov.br, www.licitanet.com.br/, poderá ser solicitado através do e-mail: 
cplburiticupu2021@gmail.com, bem como ser retirado no Setor de Licitação, horário de 08:00h as 14:00h, 
localizado na Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA.

Buriticupu - MA, em 27 de junho de 2022.
MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO

Assessor Jurídico do Município
OAB/MA N° 22429.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, através de sua Comissão Setorial de 

Licitação – CSLIC, torna público aos interessados que realizará a licitação em epígrafe NO DIA 22 DE 

JULHO DE 2022, ÀS 10h, pelo site eletrônico www.comprasnet.gov.br, cujo objeto é o registro de 

preços para a aquisição de materiais para reformar as coberturas das unidades do Sistema 

Penitenciário do Estado do Maranhão.

Considerando a indisponibilidade do sistema SIAGSNET para o cadastro automático de cota reservada 

de 25%, advertimos que os Itens 2 e 4 são destinados a participação de ME/EPP/MEI.

O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sites https://www.gov.br/compras/pt-br 

e http://seap.ma.gov.br/pregoes-online/, podendo, em caso de problemas nos sites acima, ser 

adquirido gratuitamente na CSLIC/SEAP, através dos e-mails: cslicseap@gmail.com ou 

cslic@seap.ma.gov.br, durante os dias úteis, das 8h às 12h e das 14h às 18h, e pelo telefone (98) 

99228-7275.

São Luís/MA, 30 de junho de 2022

ANTONIO FELIPE GOMES DUARTE DE FARIAS

Pregoeiro Oficial – CSLIC/SEAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSLIC
AVISO DE LICITAÇÃO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 76/2022 - CSLIC/SEAP

PROCESSO Nº 84385/2022 - SEAP

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, através de sua Comissão Setorial de 

Licitação – CSLIC, torna público aos interessados que realizará a licitação em epígrafe NO DIA 25 DE 

JLHO DE 2022, ÀS 14H, pelo site eletrônico www.comprasnet.gov.br, cujo objeto é o registro de 

preços para a aquisição de insumos complementares destinados à fábrica de cadeiras.

Considerando a indisponibilidade do sistema SIAGSNET para o cadastro automático de cota reservada 

de 25%, advertimos que os Itens 2, 4, 6, 12, 21 e 23 são destinados a participação de ME/EPP/MEI.

O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sites https://www.gov.br/compras/pt-br 

e http://seap.ma.gov.br/pregoes-online/, podendo, em caso de problemas nos sites acima, ser 

adquirido gratuitamente na CSLIC/SEAP, através dos e-mails: cslicseap@gmail.com ou 

cslic@seap.ma.gov.br, durante os dias úteis, das 8h às 12h e das 14h às 18h, e pelo telefone (98) 

99228-7275.

São Luís/MA, 30 de junho de 2022

ANTONIO FELIPE GOMES DUARTE DE FARIAS

Pregoeiro Oficial – CSLIC/SEAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSLIC
AVISO DE LICITAÇÃO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 77/2022 - CSLIC/SEAP

PROCESSO Nº 48257/2022 - SEAP

ITEM DESCRIÇÃO UND. QTD.

1 M² 680 m²Confecção e colocação de Persianas Verticais (lâminas) 100% 
Poliéster, (de acordo com as descrições do item 2.1.1)

2 M² 290 m²Confecção e colocação de Persianas tipo Rolo em Tela Solar 
3% (formato de painel), (de acordo com as descrições do item 
2.1.2)

3 M² 30 m²Confecção e colocação de Persianas Verticais (lâminas) em 
PVC, (de acordo com as descrições do item 2.1.3)

4 M² 710 m²Serviço de manutenção corretiva com fornecimento de peças 
em Persianas (remoção e colocação), (de acordo com as 
descrições do item 2.1.4)

5 M² 290 m²Serviço de manutenção corretiva com fornecimento de peças 
em Persiana tipo Rolo em Tela Solar - formato de painel 
(remoção e colocação) (de acordo com as descrições do item 
2.1.5)

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP, por intermédio do seu 

Pregoeiro, torna público aos interessados que procedeu, por solicitação da Coordenadoria de Material e 

Patrimônio - COMAP/EMAP, com ERRATA ao Termo de Referência do Edital da Licitação Pública do 

Pregão Eletrônico nº 022/2022-EMAP, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para o 

fornecimento, instalação, limpeza e manutenção corretiva com fornecimento de peças, sob demanda, de 

persianas verticais e tipo rolo tela solar para a Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP, 

passando os seus subitens 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.5 a ter a seguintes redação:

2.1.1. Descrição básica: Persianas verticais (em lâminas que giram 180º graus)

Material: Lâminas com 89mm de largura composta por tecido 100% Poliéster;

Cor: Bege;

Garantia: Deverá ser fornecida garantia das persianas e das instalações por 12 (doze) meses, mediante 

Termo de Garantia;

Tipo de acionamento: Acionamento por corrente bolada em PVC na cor branca e corda de poliéster de alta 

resistência;

Fixação: trilho por clipes de pressão.

2.1.2. Descrição básica: Persianas tipo rolo tela solar (formato de painel)

Material: Tela solar de composição 75% PVC e 25% Poliéster;

Cor: Branca;

Índice: 3% de abertura da trama;

Garantia: Deverá ser fornecida garantia das persianas e das instalações por 12 (doze) meses, mediante 

Termo de Garantia;

Tipo de acionamento: Acionamento por corrente bolada em PVC na cor branca e corda de poliéster de alta 

resistência;

Bloqueio de raios: UV 95%;

Sistema de corte Indicado: Ultrassom / quente / pressão;

Entrelaçamento Longitudinal: (linhas/5cm) 49,0;

Entrelaçamento Latitudinal: (linhas/5cm) 49,0.

2.1.5 Descrição básica: Serviço de manutenção corretiva com fornecimento de peças de Persiana tipo 

Rolo em Tela Solar - formato de painel (remoção e colocação).

As seguintes peças para substituição terão suas quantidades definidas mediante necessidade da 

contratada:

Comando rolo;

Pêndulo;

Corrente do comando;

Limitador;

Emenda da corrente;

Tampa da base.

As demais condições do Edital e seus anexos, inclusive a data da realização do certame, permanecem 

inalteradas.

São Luís – MA, 30 de junho de 2022

João Luís Diniz Nogueira

Pregoeiro da EMAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

ERRATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022 – EMAP

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
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

O Município de Anajatuba/MA, através da Prefeitura Municipal de Anajatuba, Estado do Maranhão, 

por meio  do Secretário Municipal de Administração, designado pelo Decreto nº 006/2022 torna 

público aos interessados  que realizará às 09:00h (Nove Horas) do dia 19 de julho de  2022, na 

Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 

65.490.000, Anajatuba – MA, Licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço 

global, tendo por objeto a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços 

técnicos jurídicos, sem exclusividade, para o contencioso judicial, que não se enquadre pela sua 

natureza aos trabalhos rotineiramente prestados pelo corpo permanente do Município de 

Anajatuba/MA, conforme Edital e seus Anexos, na forma da Lei Federal n° 8.666/1993 e suas 

alterações, 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 28 de junho de 2022. 

LEONARDO MENDES ARAGÃO. Secretário Municipal de Administração. Decreto nº 006/2022.

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº040/2022

O Município de Anajatuba/MA, através da  Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, por meio do 

Secretário Municipal de Saúde, designado pelo Decreto nº042/2022, torna público que realizará às 

09:00h (Nove horas) do dia 14 de JULHO de 2022, na plataforma Compras Públicas,  no 

endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Licitação na Modalidade 

Pregão Eletrônico, do tipo menor preços por item, tendo por objeto a Seleção da proposta mais 

vantajosa visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de pessoa(s) 

jurídica(s) para fornecimento de equipamentos hospitalares, para atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Saúde do Município 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, 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 

ou impresso. Assim como pelo portal da prefeitura, no endereço eletrônico:  

www.anajatuba.ma.gov.br  Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Anajatuba - MA, em 

28 de JUNHO de 2022. LUIS FERNANDO COSTA ARAGÃO. Secretária Municipal de Saúde. 

Decreto nº042/2022

A Oi S/A, em Recuperação Judicial, Concessionária do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC - 
modalidade local, na Região I exceto setor 3 do Plano Geral de Outorgas - PGO, comunica ao público 
em geral, do Estado do Maranhão, os novos valores máximos homologados e os novos valores 
promocionais para os Serviços Digitais relacionados abaixo:
1 - Valores máximos homologados pela Anatel (Assinatura Mensal):

Valores em Reais incluindo impostos e contribuições sociais, com data-base para futuros reajustes tarifários a 
partir de 01 de agosto/22, tomando-se o Índice de Serviços de Telecomunicações - IST relativo ao mês de janeiro 
de 2022 como básico para o cálculo do reajuste. 
1.1 Serviços Digitais

Descrição MA

TRANSFERÊNCIA CHAMADA - OCUPADO  ( SIGA-ME) -  PUC 009 17,66

TRANSFERÊNCIA CHAMADA - NÃO ATENDE ( SIGA-ME)  - PUC 009 17,66

TRANSFERÊNCIA TEMPORÁRIA ( SIGA -ME)  - PUC 009 17,66

CONFERÊNCIA - PUC 010 17,66

DESPERTADOR AUTOMÁTICO - PUC 023 19,89

LINHA DIRETA - PUC 024 517,89

REDISCAGEM ÚLTIMA CHAMADA - PUC 026 9,82

CONSULTA / TRANSFERÊNCIA - PUC 043 14,99

2 - Valores promocionais:

Promocionalmente a partir de 01 de agosto de 2022, a Oi praticará os valores abaixo, em Reais com impostos e 
contribuições sociais:
2.1 Serviços Digitais

Descrição dos Planos / PUCS MA

TRANSFERÊNCIA CHAMADA - OCUPADO  ( SIGA-ME) -  PUC 009 12,17

TRANSFERÊNCIA CHAMADA - NÃO ATENDE ( SIGA-ME)  - PUC 009 12,17

TRANSFERÊNCIA TEMPORÁRIA ( SIGA -ME)  - PUC 009 12,17

CONFERÊNCIA - PUC 010 12,31

DESPERTADOR AUTOMÁTICO - PUC 023 6,81

LINHA DIRETA - PUC 024 15,50

REDISCAGEM ÚLTIMA CHAMADA - PUC 026 5,77

CONSULTA / TRANSFERÊNCIA - PUC 043 7,67

Obs: os pacotes que incluem a junção de vários serviços digitais, serão reajustados de acordo com cada serviço 
prestado.

Comunicado oi aos clientes

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022, REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2022. O 
Município de Lago da Pedra (MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL avisa aos interessados 
que realizará Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de disputa: 
Aberto. Tipo de licitação: Menor preço por item, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº 004/2021, 
subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO (PÃO FRANCÊS, PÃO DOCE, PÃO DE QUEIJO, BOLOS, RO-
CAMBOLES, CACHORRO QUENTE E PIZZA) PARA FORNECIMENTO PARCELADO, COM EN-
TREGAS DIÁRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 
LAGO DA PEDRA. Data e horário do início da disputa: 15 de julho de 2022, às 8h (oito horas). Site para 
realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar deste Pregão os interessados que militem no ramo 
pertinente ao objeto desta licitação e as empresas definidas como Microempresas (ME), Empresas de Pequeno 
Porte (EPP) e equiparadas, especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação 
exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Meios de disponibilização do edital: no site do LICITANET 
(www.licitanet.com.br), PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (https://lagodapedra.ma.gov.br/acessoainformacao.
php), SACOP (https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul) e E-MAIL DA CPL (cpllagodapedra@
gmail.com). Maiores informações poderão ser obtidas nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de 
Licitação do Município de Lago da Pedra- MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, desde que em mídia, 
podendo ainda ser solicitado via e-mail: cpllagodapedra@gmail.com. Lago da Pedra- MA, 27 de junho de 2022. 
Felipe Pereira Bacelar – Pregoeiro.  
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O tiroteio em bar de Oslo, na Noruega, deixou duas mortes e 21 feridos.  O brasileiro
Rodrigo Blum-Jansen estava no local

Va ci na ção no Bra sil

TIROTEIO

Brasileiro relata terror
em bar de Oslo

Um ti ro teio per to de um bar gay em
Os lo, na No ru e ga, ma tou du as pes so- 
as e dei xou ou tras 21 fe ri das. O su pos- 
to au tor do ata que é um no ru e guês de
ori gem ira ni a na. A po lí cia no ru e gue sa
in ves ti ga o ca so co mo <ata que ter ro- 
ris ta=. Ao por tal g1, o bra si lei ro Ro dri- 
go Blum-Jan sen, que es ta va no bar
Lon don Pub no mo men to do ti ro teio,
dis se que os fre quen ta do res do lo cal
pas sa ram 30 mi nu tos es con di dos no
po rão.

<Pa ra mim, o bar gay é mui to mais
do que um lu gar de di ver são. É o úni- 
co lu gar que eu pos so ir e me sen tir
100% eu mes mo, e is so pa ra mim é um
ato po lí ti co. É co mo se es ti ves se em
uma fes ta em ca sa, e al guém que não
gos ta des ta fes ta veio e apa gou as lu- 

zes=, re la tou.
Ain da de acor do com Ro dri go, os ti- 

ro tei os ocor ri dos fo ram di fí ceis de
acre di tar, pois <a ci da de é tão tran qui- 
la que ja mais pen sa ria que se ri am ti- 
ros=.

 “De re pen te, veio uma on da de

pes so as na nos sa di re ção,

em pur ran do e gri tan do que

es ta vam ati ran do. Es ta é uma

fra se que ja mais ou vi mos aqui”

A mar cha do Or gu lho LGBTQIA+,
que es ta va mar ca da pa ra a tar de da- 
que le sá ba do em Os lo, te ve que ser
can ce la da. No do min go (26/06), o al- 
tar da Ca te dral de Os lo foi de co ra do
com üo res e ban dei ras com co res do
ar co-íris, em ho me na gem às ví ti mas.
<Ba las não po dem ma tar o amor=, de- 
cla rou o che fe da igre ja pro tes tan te
no ru e gue sa, Olav Fykse Tveit.

O ho mem de 42 anos foi pre so
por sus pei ta de ho mi cí dio, ten ta ti va
de ho mi cí dio e ato ter ro ris ta. A po lí cia
de Os lo dis se que ele é co nhe ci do dos
ser vi ços de in te li gên cia in ter nos, e
ape sar de não sa be rem ain da as cau- 
sas do ata que, a sus pei ta é que se tra ta
de um cri me de ódio.

PESQUISA

Covid: 6 em cada 10 mortos não tomaram 3ª dose

SEGUNDO O LEVANTAMENTO, 68% DAS PESSOAS QUE FORAM INTERNADAS ENTRE MARÇO E JUNHO TINHAM ALGUMA COMORBIDADE

No Bra sil, no pe río do en tre mar ço e
ju nho de 2022, seis en tre 10 pes so as
que mor re ram de co vid-19 não ti- 
nham to ma do a ter cei ra do se da va ci- 
na.  O le van ta men to e a se le ção de da- 
dos da In fo Trac ker — pla ta for ma que
faz mo ni to ra men to da pan de mia li ga- 
da à Uni ver si da de de São Pau lo (USP)
e à Uni ver si da de Es ta du al Pau lis ta
(Unesp) — foi fei to a pe di do do por- 
tal Uol.

Os da dos mos tram ain da que três
em ca da 10 óbi tos fo ram de pes so as
que to ma ram a do se de re for ço em
2021 e que pre ci sa vam de no va do se
de re for ço em 2022. Além dis so, a mai- 
o ria das ví ti mas eram ido sas e apre- 
sen ta vam co mor bi da des.

Se gun do o le van ta men to, 68% das
pes so as que fo ram in ter na das en tre
mar ço e ju nho ti nham al gu ma co- 

mor bi da de pre sen te. En tre os óbi tos,
80% de les apre sen ta vam du as ou
mais do en ças de cor ren tes da co vid.

Os da dos mos tram

ain da que a mai o ria das

pes so as que pre ci sa ram

ser in ter na das ou

mor re ram por cau sa da

co vid-19 tam bém eram

ido sas. Eles

re pre sen tam 64% e 82%,

res pec ti va men te.

No Bra sil, 450.433.361 do ses de va- 
ci nas con tra a co vid-19 já fo ram apli-
ca das. Des tas, 178 mi lhões fo ram da
pri mei ra do se; 160,7 mi lhões, co mo
se gun da; e 4,9 mi lhões co mo do se
úni ca, de acor do com o Mi nis té rio da
Saú de, em bo le tim re por ta do no dia
28 de ju nho de 2022.

Além dis so, os da dos no país in di-
cam que 93,3 mi lhões de pes so as fo- 
ram va ci na das com a do se de re for ço.
Já a do se ex tra — con si de ra da tam- 
bém co mo a quar ta do se da va ci na —
foi apli ca da em 9,1 mi lhões de pes so- 
as.

En vol vi men to

Cú pu la da Otan cri ti ca
a Chi na e apon ta Rús sia
co mo ame a ça di re ta

Mais do que uma de mons tra ção de apoio in con di ci o- 
nal à Ucrâ nia, a de cla ra ção û nal da cú pu la da Or ga ni za- 
ção do Tra ta do do Atlân ti co Nor te (Otan) si na li za um en- 
saio à ex pan são da ali an ça, re po si ci o na a es tra té gia pa ra
a pró xi ma dé ca da e co lo ca a Rús sia co mo ame a ça di re ta.

Pe la pri mei ra vez, os lí de res dos 30 paí ses-mem bros
clas si û ca ram a Chi na co mo um <de sa ûo= e con vi da ram
Fin lân dia e Sué cia e ini ci a rem o pro ces so de ade são.
Eles tam bém con de na ram a <cru el da de ter rí vel= da Rús- 
sia, que <cau sa imen so so fri men to hu ma no=.

No do cu men to, a Otan atri bui a Mos cou <to tal res- 
pon sa bi li da de por es ta ca tás tro fe hu ma ni tá ria=. O pre si- 
den te ucra ni a no, Volodymyr Zelensky, par ti ci pou por vi- 
de o con fe rên cia da cú pu la e co brou o en vio de <sis te mas
de ar ti lha ria mui to mais mo der nos, além de apoio
econô mi co. Ele es ti mou que Ki ev pre ci sa de pe lo me nos
US$ 5 bi lhões men sais pa ra de fe sa.

Por sua vez, o pre si den te nor te-

ame ri ca no, Joe Bi den, aûr mou que

a reu nião en vi ou uma <men sa gem

in con fun dí vel= de que a Otan es tá

for te e uni da. 

<Pa ra es se ûm, es tou anun ci an do que os Es ta dos Uni- 
dos apri mo ra rão nos sa pos tu ra de for ça na Eu ro pa e res- 
pon de rão às mu dan ças no am bi en te de se gu ran ça,
além de for ta le cer nos sa se gu ran ça co le ti va=, de cla rou o
de mo cra ta. O con tin gen te mi li tar dos EUA se rá re for ça- 
do na Es pa nha, Polô nia, Ro mê nia, nos paí ses bál ti cos,
no Rei no Uni do, Ale ma nha e Itá lia.

O pre miê do Rei no Uni do, Bo ris John son, pro vo cou o
lí der rus so Vla di mir Pu tin. <Se Pu tin es pe ra va ter me nos
Otan no üan co les te co mo re sul ta do de sua in va são ile- 
gal e in jus ti û cá vel da Ucrâ nia, es ta va to tal men te equi- 
vo ca do: te rá mais Otan=, avi sou. 

Pu tin de nun ci ou as <am bi ções im pe ri ais= da Otan e
dis se que a ade são da Fin lân dia e da Sué cia <não se ria
pro ble ma= <Não te mos pro ble mas com Sué cia e Fin lân- 
dia co mo os que te mos com a Ucrâ nia=, as se gu rou. <Os
paí ses que li de ram a Otan que rem (…) aûr mar sua he ge- 
mo nia, su as am bi ções im pe ri ais=, acres cen tou.

Pes qui sa dor da Uni ver si da de de Stan ford e da Ame ri- 
can University, Ja mes Gold gei er con cor da com a vi são
de Bru xe las de que a Rús sia re pre sen ta uma ame a ça di- 
re ta à Otan. <A ali an ça apri mo ra su as ha bi li da des pa ra se
de fen der, au men ta os gas tos com de fe sa e adi ci o na des- 
ta ca men tos no Les te Eu ro peu=, aûr mou ao Cor reio. Ele
su bli nha que a de cla ra ção û nal da cú pu la em Ma dri re- 
fe riu-se a uma <com pe ti ção sis tê mi ca=. <O no vo Con cei- 
to Es tra té gi co dis cu tiu co mo as 8am bi ções de cla ra das e
as po lí ti cas co er ci ti vas da Chi na9 de sa û am o in te res se, a
se gu ran ça e os va lo res da Otan.=

De acor do com Gold gei er, o anún cio de re for ço da
pre sen ça mi li tar dos EUA na Eu ro pa co lo cam Washing- 
ton de vol ta a um <en vol vi men to pro fun do= no con ti- 
nen te. <As de ci sões do go ver no nor te-ame ri ca no de te- 
rem um quar tel-ge ne ral na Polô nia, além de adi ci o nar
tro pas e equi pa men tos na Eu ro pa, são bem im por tan- 
tes.=

Edward P. Jo seph — pro fes sor da Fa cul da de de Es tu- 
dos In ter na ci o nais Avan ça dos da Uni ver si da de Johns
Hop kins — ex pli cou à re por ta gem que, além da ame a ça
re pre sen ta da pe la Rús sia, a Otan se guia <pe la di nâ mi ca 
da in va são bru tal, não pro vo ca da e in com pe ten te= à
Ucrâ nia. <A Otan tem si do um ator es tá vel e pre vi sí vel no
Les te Eu ro peu. Ne nhum dos vi zi nhos da Rús sia fez
ame a ças a Mos cou nem le van tou rei vin di ca ções pro vo- 
ca ti vas.=

Jo seph en ten de que, ao pon tu ar a Rús sia co mo ame a- 
ça e a Chi na co mo de sa ûo, a Otan en via um re ca do con- 
tun den te a Pe quim. <An tes da in va são à Ucrâ nia, ha via
di fe ren ças en tre os EUA e os paí ses da União Eu ro peia
em re la ção à for ma de li dar com a Chi na. O blo co eu ro- 
peu es ta va mais in cli na do a ado tar uma po si ção su a ve
no tra to com Pe quim. Is so não ocor re rá. Gra ças à in va- 
são de Pu tin, o blo co clas si û ca a Chi na co mo um Es ta do
au to ri tá rio, que des res pei ta o di rei to in ter na ci o nal=,
aûr mou. O es tu di o so acha pou co pro vá vel uma guer ra
es prai a da pe la re gião. <Não ve jo ris co de en vol vi men to
da Otan na Ucrâ nia por um mo ti vo: is so le va ria ao ûm
da ope ra ção do Exér ci to da Rús sia na ex-re pú bli ca so- 
vié ti ca.=
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O tiroteio em bar de Oslo, na Noruega, deixou duas mortes e 21 feridos.  O brasileiro
Rodrigo Blum-Jansen estava no local

Va ci na ção no Bra sil

Brasileiro relata terror
em bar de Oslo

Um ti ro teio per to de um bar gay em
Os lo, na No ru e ga, ma tou du as pes so- 
as e dei xou ou tras 21 fe ri das. O su pos- 
to au tor do ata que é um no ru e guês de
ori gem ira ni a na. A po lí cia no ru e gue sa
in ves ti ga o ca so co mo <ata que ter ro- 
ris ta=. Ao por tal g1, o bra si lei ro Ro dri- 
go Blum-Jan sen, que es ta va no bar
Lon don Pub no mo men to do ti ro teio,
dis se que os fre quen ta do res do lo cal
pas sa ram 30 mi nu tos es con di dos no
po rão.

<Pa ra mim, o bar gay é mui to mais
do que um lu gar de di ver são. É o úni- 
co lu gar que eu pos so ir e me sen tir
100% eu mes mo, e is so pa ra mim é um
ato po lí ti co. É co mo se es ti ves se em
uma fes ta em ca sa, e al guém que não
gos ta des ta fes ta veio e apa gou as lu- 

zes=, re la tou.
Ain da de acor do com Ro dri go, os ti- 

ro tei os ocor ri dos fo ram di fí ceis de
acre di tar, pois <a ci da de é tão tran qui- 
la que ja mais pen sa ria que se ri am ti- 
ros=.

A mar cha do Or gu lho LGBTQIA+,
que es ta va mar ca da pa ra a tar de da- 
que le sá ba do em Os lo, te ve que ser
can ce la da. No do min go (26/06), o al- 
tar da Ca te dral de Os lo foi de co ra do
com üo res e ban dei ras com co res do
ar co-íris, em ho me na gem às ví ti mas.
<Ba las não po dem ma tar o amor=, de- 
cla rou o che fe da igre ja pro tes tan te
no ru e gue sa, Olav Fykse Tveit.

O ho mem de 42 anos foi pre so
por sus pei ta de ho mi cí dio, ten ta ti va
de ho mi cí dio e ato ter ro ris ta. A po lí cia
de Os lo dis se que ele é co nhe ci do dos
ser vi ços de in te li gên cia in ter nos, e
ape sar de não sa be rem ain da as cau- 
sas do ata que, a sus pei ta é que se tra ta
de um cri me de ódio.

Covid: 6 em cada 10 mortos não tomaram 3ª dose

SEGUNDO O LEVANTAMENTO, 68% DAS PESSOAS QUE FORAM INTERNADAS ENTRE MARÇO E JUNHO TINHAM ALGUMA COMORBIDADE

No Bra sil, no pe río do en tre mar ço e
ju nho de 2022, seis en tre 10 pes so as
que mor re ram de co vid-19 não ti- 
nham to ma do a ter cei ra do se da va ci- 
na.  O le van ta men to e a se le ção de da- 
dos da In fo Trac ker — pla ta for ma que
faz mo ni to ra men to da pan de mia li ga- 
da à Uni ver si da de de São Pau lo (USP)
e à Uni ver si da de Es ta du al Pau lis ta
(Unesp) — foi fei to a pe di do do por- 
tal Uol.

Os da dos mos tram ain da que três
em ca da 10 óbi tos fo ram de pes so as
que to ma ram a do se de re for ço em
2021 e que pre ci sa vam de no va do se
de re for ço em 2022. Além dis so, a mai- 
o ria das ví ti mas eram ido sas e apre- 
sen ta vam co mor bi da des.

Se gun do o le van ta men to, 68% das
pes so as que fo ram in ter na das en tre
mar ço e ju nho ti nham al gu ma co- 

mor bi da de pre sen te. En tre os óbi tos,
80% de les apre sen ta vam du as ou
mais do en ças de cor ren tes da co vid.

Os da dos mos tram

ain da que a mai o ria das

pes so as que pre ci sa ram

ser in ter na das ou

mor re ram por cau sa da

co vid-19 tam bém eram

ido sas. Eles

re pre sen tam 64% e 82%,

res pec ti va men te.

No Bra sil, 450.433.361 do ses de va- 
ci nas con tra a co vid-19 já fo ram apli-
ca das. Des tas, 178 mi lhões fo ram da
pri mei ra do se; 160,7 mi lhões, co mo
se gun da; e 4,9 mi lhões co mo do se
úni ca, de acor do com o Mi nis té rio da
Saú de, em bo le tim re por ta do no dia
28 de ju nho de 2022.

Além dis so, os da dos no país in di-
cam que 93,3 mi lhões de pes so as fo- 
ram va ci na das com a do se de re for ço.
Já a do se ex tra — con si de ra da tam- 
bém co mo a quar ta do se da va ci na —
foi apli ca da em 9,1 mi lhões de pes so- 
as.

En vol vi men to

Cú pu la da Otan cri ti ca
a Chi na e apon ta Rús sia
co mo ame a ça di re ta

Mais do que uma de mons tra ção de apoio in con di ci o- 
nal à Ucrâ nia, a de cla ra ção û nal da cú pu la da Or ga ni za- 
ção do Tra ta do do Atlân ti co Nor te (Otan) si na li za um en- 
saio à ex pan são da ali an ça, re po si ci o na a es tra té gia pa ra
a pró xi ma dé ca da e co lo ca a Rús sia co mo ame a ça di re ta.

Pe la pri mei ra vez, os lí de res dos 30 paí ses-mem bros
clas si û ca ram a Chi na co mo um <de sa ûo= e con vi da ram
Fin lân dia e Sué cia e ini ci a rem o pro ces so de ade são.
Eles tam bém con de na ram a <cru el da de ter rí vel= da Rús- 
sia, que <cau sa imen so so fri men to hu ma no=.

No do cu men to, a Otan atri bui a Mos cou <to tal res- 
pon sa bi li da de por es ta ca tás tro fe hu ma ni tá ria=. O pre si- 
den te ucra ni a no, Volodymyr Zelensky, par ti ci pou por vi- 
de o con fe rên cia da cú pu la e co brou o en vio de <sis te mas
de ar ti lha ria mui to mais mo der nos, além de apoio
econô mi co. Ele es ti mou que Ki ev pre ci sa de pe lo me nos
US$ 5 bi lhões men sais pa ra de fe sa.

Por sua vez, o pre si den te nor te-

ame ri ca no, Joe Bi den, aûr mou que

a reu nião en vi ou uma <men sa gem

in con fun dí vel= de que a Otan es tá

for te e uni da. 

<Pa ra es se ûm, es tou anun ci an do que os Es ta dos Uni- 
dos apri mo ra rão nos sa pos tu ra de for ça na Eu ro pa e res- 
pon de rão às mu dan ças no am bi en te de se gu ran ça,
além de for ta le cer nos sa se gu ran ça co le ti va=, de cla rou o
de mo cra ta. O con tin gen te mi li tar dos EUA se rá re for ça- 
do na Es pa nha, Polô nia, Ro mê nia, nos paí ses bál ti cos,
no Rei no Uni do, Ale ma nha e Itá lia.

O pre miê do Rei no Uni do, Bo ris John son, pro vo cou o
lí der rus so Vla di mir Pu tin. <Se Pu tin es pe ra va ter me nos
Otan no üan co les te co mo re sul ta do de sua in va são ile- 
gal e in jus ti û cá vel da Ucrâ nia, es ta va to tal men te equi- 
vo ca do: te rá mais Otan=, avi sou. 

Pu tin de nun ci ou as <am bi ções im pe ri ais= da Otan e
dis se que a ade são da Fin lân dia e da Sué cia <não se ria
pro ble ma= <Não te mos pro ble mas com Sué cia e Fin lân- 
dia co mo os que te mos com a Ucrâ nia=, as se gu rou. <Os
paí ses que li de ram a Otan que rem (…) aûr mar sua he ge- 
mo nia, su as am bi ções im pe ri ais=, acres cen tou.

Pes qui sa dor da Uni ver si da de de Stan ford e da Ame ri- 
can University, Ja mes Gold gei er con cor da com a vi são
de Bru xe las de que a Rús sia re pre sen ta uma ame a ça di- 
re ta à Otan. <A ali an ça apri mo ra su as ha bi li da des pa ra se
de fen der, au men ta os gas tos com de fe sa e adi ci o na des- 
ta ca men tos no Les te Eu ro peu=, aûr mou ao Cor reio. Ele
su bli nha que a de cla ra ção û nal da cú pu la em Ma dri re- 
fe riu-se a uma <com pe ti ção sis tê mi ca=. <O no vo Con cei- 
to Es tra té gi co dis cu tiu co mo as 8am bi ções de cla ra das e
as po lí ti cas co er ci ti vas da Chi na9 de sa û am o in te res se, a
se gu ran ça e os va lo res da Otan.=

De acor do com Gold gei er, o anún cio de re for ço da
pre sen ça mi li tar dos EUA na Eu ro pa co lo cam Washing- 
ton de vol ta a um <en vol vi men to pro fun do= no con ti- 
nen te. <As de ci sões do go ver no nor te-ame ri ca no de te- 
rem um quar tel-ge ne ral na Polô nia, além de adi ci o nar
tro pas e equi pa men tos na Eu ro pa, são bem im por tan- 
tes.=

Edward P. Jo seph — pro fes sor da Fa cul da de de Es tu- 
dos In ter na ci o nais Avan ça dos da Uni ver si da de Johns
Hop kins — ex pli cou à re por ta gem que, além da ame a ça
re pre sen ta da pe la Rús sia, a Otan se guia <pe la di nâ mi ca 
da in va são bru tal, não pro vo ca da e in com pe ten te= à
Ucrâ nia. <A Otan tem si do um ator es tá vel e pre vi sí vel no
Les te Eu ro peu. Ne nhum dos vi zi nhos da Rús sia fez
ame a ças a Mos cou nem le van tou rei vin di ca ções pro vo- 
ca ti vas.=

Jo seph en ten de que, ao pon tu ar a Rús sia co mo ame a- 
ça e a Chi na co mo de sa ûo, a Otan en via um re ca do con- 
tun den te a Pe quim. <An tes da in va são à Ucrâ nia, ha via
di fe ren ças en tre os EUA e os paí ses da União Eu ro peia
em re la ção à for ma de li dar com a Chi na. O blo co eu ro- 
peu es ta va mais in cli na do a ado tar uma po si ção su a ve
no tra to com Pe quim. Is so não ocor re rá. Gra ças à in va- 
são de Pu tin, o blo co clas si û ca a Chi na co mo um Es ta do
au to ri tá rio, que des res pei ta o di rei to in ter na ci o nal=,
aûr mou. O es tu di o so acha pou co pro vá vel uma guer ra
es prai a da pe la re gião. <Não ve jo ris co de en vol vi men to
da Otan na Ucrâ nia por um mo ti vo: is so le va ria ao ûm
da ope ra ção do Exér ci to da Rús sia na ex-re pú bli ca so- 
vié ti ca.=

São Luís, sexta-feira, 1 de julho de 2022

oimparcial.com.brBRASIL E MUNDOThayane Maramaldo
E-mail: maramaldothay@gmail.com6

O tiroteio em bar de Oslo, na Noruega, deixou duas mortes e 21 feridos.  O brasileiro
Rodrigo Blum-Jansen estava no local

Va ci na ção no Bra sil

Brasileiro relata terror
em bar de Oslo

Um ti ro teio per to de um bar gay em
Os lo, na No ru e ga, ma tou du as pes so- 
as e dei xou ou tras 21 fe ri das. O su pos- 
to au tor do ata que é um no ru e guês de
ori gem ira ni a na. A po lí cia no ru e gue sa
in ves ti ga o ca so co mo <ata que ter ro- 
ris ta=. Ao por tal g1, o bra si lei ro Ro dri- 
go Blum-Jan sen, que es ta va no bar
Lon don Pub no mo men to do ti ro teio,
dis se que os fre quen ta do res do lo cal
pas sa ram 30 mi nu tos es con di dos no
po rão.

<Pa ra mim, o bar gay é mui to mais
do que um lu gar de di ver são. É o úni- 
co lu gar que eu pos so ir e me sen tir
100% eu mes mo, e is so pa ra mim é um
ato po lí ti co. É co mo se es ti ves se em
uma fes ta em ca sa, e al guém que não
gos ta des ta fes ta veio e apa gou as lu- 

zes=, re la tou.
Ain da de acor do com Ro dri go, os ti- 

ro tei os ocor ri dos fo ram di fí ceis de
acre di tar, pois <a ci da de é tão tran qui- 
la que ja mais pen sa ria que se ri am ti- 
ros=.

A mar cha do Or gu lho LGBTQIA+,
que es ta va mar ca da pa ra a tar de da- 
que le sá ba do em Os lo, te ve que ser
can ce la da. No do min go (26/06), o al- 
tar da Ca te dral de Os lo foi de co ra do
com üo res e ban dei ras com co res do
ar co-íris, em ho me na gem às ví ti mas.
<Ba las não po dem ma tar o amor=, de- 
cla rou o che fe da igre ja pro tes tan te
no ru e gue sa, Olav Fykse Tveit.

O ho mem de 42 anos foi pre so
por sus pei ta de ho mi cí dio, ten ta ti va
de ho mi cí dio e ato ter ro ris ta. A po lí cia
de Os lo dis se que ele é co nhe ci do dos
ser vi ços de in te li gên cia in ter nos, e
ape sar de não sa be rem ain da as cau- 
sas do ata que, a sus pei ta é que se tra ta
de um cri me de ódio.

Covid: 6 em cada 10 mortos não tomaram 3ª dose

SEGUNDO O LEVANTAMENTO, 68% DAS PESSOAS QUE FORAM INTERNADAS ENTRE MARÇO E JUNHO TINHAM ALGUMA COMORBIDADE

No Bra sil, no pe río do en tre mar ço e
ju nho de 2022, seis en tre 10 pes so as
que mor re ram de co vid-19 não ti- 
nham to ma do a ter cei ra do se da va ci- 
na.  O le van ta men to e a se le ção de da- 
dos da In fo Trac ker — pla ta for ma que
faz mo ni to ra men to da pan de mia li ga- 
da à Uni ver si da de de São Pau lo (USP)
e à Uni ver si da de Es ta du al Pau lis ta
(Unesp) — foi fei to a pe di do do por- 
tal Uol.

Os da dos mos tram ain da que três
em ca da 10 óbi tos fo ram de pes so as
que to ma ram a do se de re for ço em
2021 e que pre ci sa vam de no va do se
de re for ço em 2022. Além dis so, a mai- 
o ria das ví ti mas eram ido sas e apre- 
sen ta vam co mor bi da des.

Se gun do o le van ta men to, 68% das
pes so as que fo ram in ter na das en tre
mar ço e ju nho ti nham al gu ma co- 

mor bi da de pre sen te. En tre os óbi tos,
80% de les apre sen ta vam du as ou
mais do en ças de cor ren tes da co vid.

Os da dos mos tram

ain da que a mai o ria das

pes so as que pre ci sa ram

ser in ter na das ou

mor re ram por cau sa da

co vid-19 tam bém eram

ido sas. Eles

re pre sen tam 64% e 82%,

res pec ti va men te.

No Bra sil, 450.433.361 do ses de va- 
ci nas con tra a co vid-19 já fo ram apli-
ca das. Des tas, 178 mi lhões fo ram da
pri mei ra do se; 160,7 mi lhões, co mo
se gun da; e 4,9 mi lhões co mo do se
úni ca, de acor do com o Mi nis té rio da
Saú de, em bo le tim re por ta do no dia
28 de ju nho de 2022.

Além dis so, os da dos no país in di-
cam que 93,3 mi lhões de pes so as fo- 
ram va ci na das com a do se de re for ço.
Já a do se ex tra — con si de ra da tam- 
bém co mo a quar ta do se da va ci na —
foi apli ca da em 9,1 mi lhões de pes so- 
as.

En vol vi men to

Cú pu la da Otan cri ti ca
a Chi na e apon ta Rús sia
co mo ame a ça di re ta

Mais do que uma de mons tra ção de apoio in con di ci o- 
nal à Ucrâ nia, a de cla ra ção û nal da cú pu la da Or ga ni za- 
ção do Tra ta do do Atlân ti co Nor te (Otan) si na li za um en- 
saio à ex pan são da ali an ça, re po si ci o na a es tra té gia pa ra
a pró xi ma dé ca da e co lo ca a Rús sia co mo ame a ça di re ta.

Pe la pri mei ra vez, os lí de res dos 30 paí ses-mem bros
clas si û ca ram a Chi na co mo um <de sa ûo= e con vi da ram
Fin lân dia e Sué cia e ini ci a rem o pro ces so de ade são.
Eles tam bém con de na ram a <cru el da de ter rí vel= da Rús- 
sia, que <cau sa imen so so fri men to hu ma no=.

No do cu men to, a Otan atri bui a Mos cou <to tal res- 
pon sa bi li da de por es ta ca tás tro fe hu ma ni tá ria=. O pre si- 
den te ucra ni a no, Volodymyr Zelensky, par ti ci pou por vi- 
de o con fe rên cia da cú pu la e co brou o en vio de <sis te mas
de ar ti lha ria mui to mais mo der nos, além de apoio
econô mi co. Ele es ti mou que Ki ev pre ci sa de pe lo me nos
US$ 5 bi lhões men sais pa ra de fe sa.

Por sua vez, o pre si den te nor te-

ame ri ca no, Joe Bi den, aûr mou que

a reu nião en vi ou uma <men sa gem

in con fun dí vel= de que a Otan es tá

for te e uni da. 

<Pa ra es se ûm, es tou anun ci an do que os Es ta dos Uni- 
dos apri mo ra rão nos sa pos tu ra de for ça na Eu ro pa e res- 
pon de rão às mu dan ças no am bi en te de se gu ran ça,
além de for ta le cer nos sa se gu ran ça co le ti va=, de cla rou o
de mo cra ta. O con tin gen te mi li tar dos EUA se rá re for ça- 
do na Es pa nha, Polô nia, Ro mê nia, nos paí ses bál ti cos,
no Rei no Uni do, Ale ma nha e Itá lia.

O pre miê do Rei no Uni do, Bo ris John son, pro vo cou o
lí der rus so Vla di mir Pu tin. <Se Pu tin es pe ra va ter me nos
Otan no üan co les te co mo re sul ta do de sua in va são ile- 
gal e in jus ti û cá vel da Ucrâ nia, es ta va to tal men te equi- 
vo ca do: te rá mais Otan=, avi sou. 

Pu tin de nun ci ou as <am bi ções im pe ri ais= da Otan e
dis se que a ade são da Fin lân dia e da Sué cia <não se ria
pro ble ma= <Não te mos pro ble mas com Sué cia e Fin lân- 
dia co mo os que te mos com a Ucrâ nia=, as se gu rou. <Os
paí ses que li de ram a Otan que rem (…) aûr mar sua he ge- 
mo nia, su as am bi ções im pe ri ais=, acres cen tou.

Pes qui sa dor da Uni ver si da de de Stan ford e da Ame ri- 
can University, Ja mes Gold gei er con cor da com a vi são
de Bru xe las de que a Rús sia re pre sen ta uma ame a ça di- 
re ta à Otan. <A ali an ça apri mo ra su as ha bi li da des pa ra se
de fen der, au men ta os gas tos com de fe sa e adi ci o na des- 
ta ca men tos no Les te Eu ro peu=, aûr mou ao Cor reio. Ele
su bli nha que a de cla ra ção û nal da cú pu la em Ma dri re- 
fe riu-se a uma <com pe ti ção sis tê mi ca=. <O no vo Con cei- 
to Es tra té gi co dis cu tiu co mo as 8am bi ções de cla ra das e
as po lí ti cas co er ci ti vas da Chi na9 de sa û am o in te res se, a
se gu ran ça e os va lo res da Otan.=

De acor do com Gold gei er, o anún cio de re for ço da
pre sen ça mi li tar dos EUA na Eu ro pa co lo cam Washing- 
ton de vol ta a um <en vol vi men to pro fun do= no con ti- 
nen te. <As de ci sões do go ver no nor te-ame ri ca no de te- 
rem um quar tel-ge ne ral na Polô nia, além de adi ci o nar
tro pas e equi pa men tos na Eu ro pa, são bem im por tan- 
tes.=

Edward P. Jo seph — pro fes sor da Fa cul da de de Es tu- 
dos In ter na ci o nais Avan ça dos da Uni ver si da de Johns
Hop kins — ex pli cou à re por ta gem que, além da ame a ça
re pre sen ta da pe la Rús sia, a Otan se guia <pe la di nâ mi ca 
da in va são bru tal, não pro vo ca da e in com pe ten te= à
Ucrâ nia. <A Otan tem si do um ator es tá vel e pre vi sí vel no
Les te Eu ro peu. Ne nhum dos vi zi nhos da Rús sia fez
ame a ças a Mos cou nem le van tou rei vin di ca ções pro vo- 
ca ti vas.=

Jo seph en ten de que, ao pon tu ar a Rús sia co mo ame a- 
ça e a Chi na co mo de sa ûo, a Otan en via um re ca do con- 
tun den te a Pe quim. <An tes da in va são à Ucrâ nia, ha via
di fe ren ças en tre os EUA e os paí ses da União Eu ro peia
em re la ção à for ma de li dar com a Chi na. O blo co eu ro- 
peu es ta va mais in cli na do a ado tar uma po si ção su a ve
no tra to com Pe quim. Is so não ocor re rá. Gra ças à in va- 
são de Pu tin, o blo co clas si û ca a Chi na co mo um Es ta do
au to ri tá rio, que des res pei ta o di rei to in ter na ci o nal=,
aûr mou. O es tu di o so acha pou co pro vá vel uma guer ra
es prai a da pe la re gião. <Não ve jo ris co de en vol vi men to
da Otan na Ucrâ nia por um mo ti vo: is so le va ria ao ûm
da ope ra ção do Exér ci to da Rús sia na ex-re pú bli ca so- 
vié ti ca.=

São Luís, sexta-feira, 1 de julho de 2022

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2022
O Município de Buriticupu - MA, por intermédio da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, torna público 
para conhecimento de todos os interessados que a realização do presente certame está previsto para o dia 19 de 
julho de 2022 às 09h00min (nove horas) horário de Brasília, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO, do tipo menor preço por item, tendo por OBJETO: Registro de preços para eventual, futura e parcelada 
aquisições de materiais de limpeza, higiene, copa cozinha e utensílios domésticos, para atender as necessidades 
das Secretarias Municipais do Município de Buriticupu - MA, conforme Edital e Anexos, na forma da Lei 
Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 004/2021, que dispõe sobre o 
Pregão Eletrônico e Decreto Municipal nº 007/2021, que dispõe sobre regime de registro de preço, aplican-
do-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, com 
redação dada pela Lei Complementar nº 147, e Lei Complementar 155 de 27 de Outubro de 2016 e alterada 
pela demais normas pertinentes à espécie. O download deste Edital e seus anexos estarão disponíveis gratui-
tamente nas seguintes páginas da Internet: Portal da Transparência do Município: www.buriticupu.ma.gov.br, 
www.licitanet.com.br/, poderá ser solicitado através do e-mail: cplburiticupu2021@gmail.com, bem como ser 
retirado no Setor de Licitação, horário de 08:00h as 14:00h, localizado na Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 
65.393-000, Centro – Buriticupu/MA.

Buriticupu - MA, em 27 de junho de 2022.
MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO

Assessor Jurídico do Município
OAB/MA N° 22429.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 21 de julho de 2022, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 02 de agosto de 2022, às 14h30min *. (*horário de Brasília)

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Ofi cial, JUCESP nº 836, com escritório na Rua Hipódromo, 1141 - Sala 66 - Mooca - 
São Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará novamente a 
PÚBLICO LEILÃO, cumprindo as formalidades legais, de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 
e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do 
instrumento particular com força de escritura pública de 19/05/2016, cujo Fiduciantes são MICHELLE LIMA GALVÃO SANTOS, CPF nº 
025.965.954-19, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 702.389,58 (Setecentos e dois 
mil trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos - atualizados conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo 
“Apartamento n° 1004, tipo B, da torre Curaçao, área privativa de 86,50m², e área total de 131,220m², 01 vaga de garagem, do residencial 
Varandas Grand Park, situado no domínio útil do terreno foreiro a União, desmembrado da Gleba Rio Anil, Bairro Calhau, Loteamento 
Alterosa, Gleba 005, São Luís/MA”, melhor descrito na matrícula nº 109.635 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
São Luis/MA”. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Pendência do 
Imóvel: Consta Ação anulatória pendente de julgamento - Nº 0800093-10.2019.8.10.0001. Caso não haja licitante em primeiro leilão, 
fi ca desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 447.598,89 (Quatrocentos 
e quarenta e sete mil quinhentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão 
presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira, sito à Rua Hipódromo, 1141, sala 66, Mooca - São Paulo/SP. Os interessados 
em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação 
necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, 
VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (12661_BC_1747-04). 

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 002/2022. A Prefeitura Municipal de Es-
perantinópolis – MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, torna 
público para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na mo-
dalidade CONCORRÊNCIA, do tipo menor preço global, sob e regime de empreitada 
por preço global objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços terceirizados de mão de obra temporária em caráter complementar à Prefei-
tura Municipal de Esperantinópolis-MA, em conformidade com o Termo de Referência 
disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com 
a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-
-se às 10:00 (dez) horas do dia 04 de agosto de 2022. A sessão pública de julgamento 
será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à Rua 
Jefferson Moreira, S/N, Centro, Esperantinópolis – MA, no dia, hora e local citados, 
em que serão recebidos os envelopes de habilitação e proposta de preços. O Edital e 
seus anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço para consulta 
gratuita, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo 
endereço, telefone: (99) 98853-8649 e através do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.
com. ou na página www.esperantinopolis.ma.gov.br. Esperantinópolis - MA, 23 de 
junho de 2022. Simone Vargas Carneiro de Lima Secretária Municipal de Educação 
Portaria 002/2022.

A Oi S.A., em Recuperação Judicial, Concessionária do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) na 

modalidade local na Região I (exceto no Setor 3) do Plano Geral de Outorgas - PGO, comunica ao 

público em geral os novos valores máximos homologados na ANATEL, para os Planos Alternativos 

de Serviços nº 180 e 104, conforme relacionados abaixo. A vigência dos novos valores será a partir do dia 01 de 

Agosto de 2022.

Estados
PA 180 

OI MAIS FIXO INTERMEDIARIO
PA 180 

OI MAIS FIXO AVANÇADO
PA 180  

OI MAIS FIXO TOP
PA 104 

ASS OI MAIS FIXO CORP
AL  R$ 453,75  R$ 767,68  R$ 959,60  R$ 826,19 
AM  R$ 453,75  R$ 767,68  R$ 959,60  R$ 826,19 
AP  R$ 453,75  R$ 767,68  R$ 959,60  R$ 826,19 

BA  R$ 453,75  R$ 767,68  R$ 959,60  R$ 826,19 

CE  R$ 453,75  R$ 767,68  R$ 959,59  R$ 826,19 

ES  R$ 453,75  R$ 767,68  R$ 959,60  R$ 826,19 

MA  R$ 467,21  R$ 790,47  R$ 988,08  R$ 850,73 

MG  R$ 453,75  R$ 767,69  R$ 959,60  R$ 826,19 

PA  R$ 453,75  R$ 767,68  R$ 959,60  R$ 826,19 

PB  R$ 453,75  R$ 767,68  R$ 959,60  R$ 826,19 

PE  R$ 453,75  R$ 767,68  R$ 959,60  R$ 826,19 

PI  R$ 487,92  R$ 825,51  R$ 1.031,92  R$ 888,46 

RJ  R$ 482,40  R$ 816,12  R$ 1.020,15  R$ 878,34 

RN  R$ 453,75  R$ 767,68  R$ 959,60  R$ 826,19 

RR  R$ 453,75  R$ 767,68  R$ 959,60  R$ 826,19 

SE  R$ 453,75  R$ 767,68  R$ 959,60  R$ 826,19 

SP  R$ 826,19 

Observações:

1) Valores em reais, com tributos inclusos;

2) Os demais valores dos planos acima não divulgados nesse comunicado, permanecem inalterados. Qualquer alteração 

será previamente divulgada;

3) Caso haja ajuste na tributação será repassado ao cliente.

Comunicado oi aos clientes

                        DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2022-DPE/MA 

A Defensoria Pública do Estado do Maranhão-DPE, (UASG 453747) por meio de sua Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, torna público que realizará na forma da Lei nº 10.520/2002, Lei nº 
8.666/1993, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal 7.892/2013, Decreto Estadual do Maranhão 
36.184/2020, Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie, 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 017/2022, do tipo menor preço, Registro de Preços 
para futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de manutenção 
preventiva e corretiva - com fornecimento de peças, componentes elétricos, eletrônicos e mecânicos e 
mão de obra - em 04 elevadores da marca ATLAS SCHINDLER, instalados no prédio sede da DPE/MA, 
localizada na Av. Júnior Coimbra, quadra 21, lote 02, loteamento Jaracaty, Renascença II- São Luís. Data 
e Hora Abertura do Certame: dia 15/07/2022 às 09:00 horas a ser realizado no portal Comprasnet. O 
Edital está à disposição aos interessados nas páginas: www.comprasgovernamentais.gov.br; defensoria.
ma.def.br onde poderão ser obtidos, gratuitamente e www.tce.ma.gov.br. Para informações adicionais, 
através do e-mail: cpldpe@ma.def.br. São Luís, 28/06/2022 - Comissão Permanente de Licitação/DPE.

EXTRATO DO TERMO DE REVOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2022-CPL/PMB

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BACABAL-MA, no uso das prerrogativas 
que lhe são conferidas pela Legislação Municipal, invocando também o enunciado 
da Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal, decide REVOGAR o processo 
administrativo nº 041103/2021, Concorrência Pública Nº 003/2022-CPL/PMB, 
cujo objeto é o “Registro de Preços para Eventual(is) Contratação(ões) de empresa 
especializada na Execução dos serviços de Otimização dos pontos de iluminação 
pública do município de Bacabal – MA”, tendo em vista a necessidade de rever 
o Edital  as especificações do objeto do Projeto Básico, bem como os valores 
constantes nas planilhas. Bacabal/MA, 30 de junho de 2022. EDVAN BRADÃO 
DE FARIAS. Prefeito Municipal de Bacabal.
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O estudante maranhense tomou posse como Jovem Senador, durante sessão solene
em Brasília e vivenciará a rotina legislativa dos senadores até esta sexta-feira (1º)

BRASÍLIA

Estudante maranhense
vira Jovem Senador

A se ma na de Gui lher me Car va lho
Bi lio de Sou sa, 16 anos, es tu dan te do
Cen tro de En si no De pu ta do Luiz Ro- 
cha, na ci da de de São Do min gos do
Ma ra nhão tem si do de mui to apren di- 
za do. O es tu dan te ma ra nhen se to- 
mou pos se, na úl ti ma se gun da-fei ra
(27), co mo Jo vem Se na dor, du ran te
ses são so le ne, em Bra sí lia, e vi ven ci a- 
rá a ro ti na le gis la ti va dos se na do res
até es ta sex ta-fei ra (1º).

<Es ses di as aqui em Bra sí lia no Pro- 
gra ma Jo vem Se na dor têm si do ma ra- 
vi lho sos. Acom pa nha mos de per to
co mo fun ci o na o Po der Le gis la ti vo do
nos so Bra sil, apre ci a mos os mo nu- 
men tos da ca pi tal fe de ral, co mo o
pré dio do Con gres so Na ci o nal, o Pa lá- 
cio do Pla nal to e ou tros mo nu men tos
im por tan tes, além de ad qui rir mos
mais co nhe ci men to acer ca da his tó ria
do nos so país=, ex pres sou Gui lher me.

Ao to do, 27 es tu dan tes fo ram se le- 
ci o na dos, um de ca da uni da de da fe- 

de ra ção, e as pro pos tas fei tas por eles
po dem ser trans for ma das em pro je-
tos de lei. O te ma da re da ção des te
ano foi o bi cen te ná rio da in de pen- 
dên cia do Bra sil: <200 anos de In de-
pen dên cia: li ções da his tó ria pa ra a
cons tru ção do ama nhã=.

O tra ba lho dos jo vens, que si mu la a
atu a ção dos se na do res da Re pú bli ca,
co me ça com a pos se e elei ção da Me- 
sa e ter mi na com a apro va ção dos
pro je tos e sua pu bli ca ção no Diá rio
do Se na do Fe de ral. As su ges tões aca- 
ta das são en ca mi nha das à Co mis são
de Di rei tos Hu ma nos e Le gis la ção
Par ti ci pa ti va (CDH).

Des de o iní cio do pro gra ma, já fo- 
ram apre sen ta das 54 pro po si ções ao
co le gi a do. Des tas, 40 fo ram acei tas e
pas sa ram a tra mi tar co mo pro je tos de
lei e du as se gui ram co mo Pro pos tas
de Emen da à Cons ti tui ção (PECs).

SAÚDE

Mais Cirurgias reduz espera por oftalmologia
Com o Pro gra ma Mais Ci rur gi as, o 

Go ver no do Es ta do tem am pli a do a 
ofer ta de pro ce di men tos of tal mo ló gi- 
cos pe lo Ma ra nhão e, as sim, re du zi do 
a es pe ra de pes so as que aguar da vam 
por uma ci rur gia de ca ta ra ta e pte rí- 
gio. En tre os mu ni cí pi os que re ce be- 
ram re cen te men te a ação es tão Pa rai- 
ba no, São Rai mun do das Man ga bei- 
ras, Pre si den te Du tra e São Do min gos 
do Ma ra nhão. Nos qua tro mu ni cí pi os, 
fo ram mais de 600 pes so as be ne fi ci a- 
das.

<Gra ças a Deus, es sa opor tu ni da de 
che gou. Já ti nha fei to em um olho, an- 
te ri or men te, e, ago ra, fiz no ou tro. Fui 
mui to bem re ce bi do, bem tra ta do, e 
até o re mé dio me de ram pa ra eu ir to- 
man do=, co me mo rou Antô nio Oli vei- 
ra Fer rei ra, de 60 anos, que foi sub me- 
ti do a ci rur gia de pte rí gio no mu ni cí- 
pio de Pa rai ba no.

Em Pa rai ba no, a ação acon te ceu na 
úl ti ma se ma na, quan do fo ram con ta- 
bi li za das 126 ci rur gi as, sen do 81 de 
ca ta ra ta e 45 de pte rí gio.

Na úl ti ma se ma na, a ação acon te- 
ceu tam bém no mu ni cí pio de São Do- 
min gos do Ma ra nhão, on de fo ram re-

O PROGRAMA MAIS CIRURGIAS É DESENVOLVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO

a li za das 148 ci rur gi as, sen do 98 de ca- 
ta ra ta e 50 de pte rí gio. Ain da du ran te 
a ação, ou tras 129 pes so as pas sa ram 
pe la tri a gem e ti ve ram seus pro ce di- 
men tos agen da dos.

São Rai mun do das Man ga bei ras e 
Pre si den te Du tra tam bém re ce be ram, 
na úl ti ma se ma na, os pro ce di men tos 
of tal mo ló gi cos do Pro gra ma Mais Ci- 
rur gi as. Em São Rai mun do das Man- 
ga bei ras fo ram re a li za das 112 ci rur gi- 
as, sen do 64 de ca ta ra ta e 48 de pte rí- 
gio. Já em Pre si den te Du tra, fo ram 91 
ci rur gi as, 61 de ca ta ra ta e 30 de pte rí- 
gio.

O Pro gra ma Mais Ci rur gi as é de- 
sen vol vi do pe lo Go ver no do Es ta do e, 
nes tes mu ni cí pi os, foi exe cu ta do pe la 
Em pre sa Ma ra nhen se de Ser vi ços 
Hos pi ta la res (EM SERH).

<Es ta mos avan çan do por to do o es-
ta do. A ca da se ma na são vá ri os mu ni-
cí pi os que vêm re ce ben do as ações 
de sen ca de a das pe lo Go ver no do Es ta- 
do e com o apoio to tal da Em pre sa 
Ma ra nhen se de Ser vi ços Hos pi ta la- 
res.  É saú de de qua li da de sen do le va- 
da a to dos os ma ra nhen ses=, re for çou 
o pre si den te da EM SERH, Mar cel lo 
Du ai li be.

EM 2022

14 mil novos empregos com carteira assinada no MA
O IMPARCIAL

O Ma ra nhão te ve sal do po si ti vo de
4.910 em pre gos no vos com car tei ra
as si na da no mês de maio. No acu mu-
la do do ano, já são 14.011 va gas for-
mais no Es ta do. Os da dos são do Ca- 
ged (Ca das tro Ge ral de Em pre ga dos e
De sem pre ga dos), no Mi nis té rio da
Eco no mia. No Nor des te, ape nas Ce a- 
rá e Bahia, que são Es ta dos com po- 
pu la ção mai or, têm de sem pe nho me- 
lhor que o do Ma ra nhão. Além dis so, o
Ma ra nhão tem em 2022 o ter cei ro
mai or cres ci men to do em pre go com
car tei ra as si na da no Nor des te.

RE CO NHE CI MEN TO

Pau lo Vel ten é
con de co ra do du ran te
Jor na da Ci en tí fi ca do
Ju di ciá rio Pi aui en se

Nes ta quin ta-fei ra (30), o go ver na dor em exer cí cio do
Ma ra nhão, de sem bar ga dor Pau lo Vel ten, foi con de co ra- 
do com di plo ma e me da lha do mé ri to do ju di ciá rio du- 
ran te a III Jor na da Ci en tí fi ca do Ju di ciá rio Pi aui en se,
pro mo vi da pe la Es co la Ju di ciá ria do Es ta do do Pi auí.

A hon ra ria, cri a da em 1994 pa ra ho me na ge ar pes so as
fí si cas ou ju rí di cas, na ci o nais ou es tran gei ras que te- 
nham pres ta do re le van tes ser vi ços à cul tu ra ju rí di ca ou
à jus ti ça de mo do ge ral, foi en tre gue a Vel ten pe lo pre si- 
den te do Tri bu nal de Jus ti ça do Pi auí, de sem bar ga dor
Jo sé Ri ba mar Oli vei ra.

<Es sa co men da eu re ce bo com es pe ci al apre ço. Nós
te mos aqui, des de a Es co la de Ma gis tra tu ra, tra ba lha do
em um sis te ma de par ce ri as per ma nen te com o Ju di ciá- 
rio do Pi auí. Pa ra mim, es se re co nhe ci men to pú bli co é
de es pe ci al sig ni fi ca do, só au men ta, ain da mais, o com- 
pro mis so com o Po der Ju di ciá rio=, fri sou Pau lo Vel ten.

O pre si den te do TJ/MA e

go ver na dor em exer cí cio do

Ma ra nhão re ce beu, ain da, me da lha

da Es co la Ju di ciá ria De sem bar ga dor

To máz Cam pe lo e pla cas de

agra de ci men to.

<O de sem bar ga dor Pau lo Vel ten re ce be, ho je, a nos sa
mai or co men da do Tri bu nal de Jus ti ça, a me da lha do
mé ri to do ju di ciá rio pi aui en se, ten do em vis ta os inú- 
me ro ser vi ços pres ta dos ao Po der Ju di ciá rio do Pi auí co- 
mo pa les tran te, con fe ren cis ta, e co mo pro fes sor con vi- 
da do aqui da Es co la Ju di ciá ria=, afir mou o pre si den te do
Tri bu nal de Jus ti ça do Pi auí, de sem bar ga dor Jo sé Ri ba- 
mar Oli vei ra.

Na opor tu ni da de, Pau lo Vel ten abriu a III Jor na da Ci- 
en tí fi ca do Ju di ciá rio Pi aui en se, com a pa les tra Mag na
=O Ju di ciá rio na Era das Ino va ções=, que con tou com a
pre sen ça da go ver na do ra do Pi auí, Ma ria Re gi na Sou sa.

<O de sem bar ga dor Pau lo Vel ten é pa les tran te, pro fes- 
sor de di rei to e é, in clu si ve, pro fes sor da Es co la do Pi auí.
Ho je, ele é uma li de ran ça da ma gis tra tu ra, é nos so co la- 
bo ra dor e vai dar au la, a pa les tra mag na na aber tu ra do
nos so even to de ho je=, pon tu ou o di re tor da Es co la Ju di- 
ciá ria do Pi auí, de sem bar ga dor Se bas tião Ri bei ro Mar- 
tins.

São Luís, sexta-feira, 1 de julho de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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Casamento LGBTQIA+ I

A Cor re ge do ria Ge ral da Jus ti ça – CGJ/MA
es tá com ins cri ções aber tas pa ra o pri mei ro
Ca sa men to Co mu ni tá rio gra tui to pa ra a co- 
mu ni da de LGBTQIA+ do Es ta do. 

Os ca sais in te res sa dos de ve rão re a li zar a
ins cri ção no pe río do de 28 de ju nho a 22 de
ju lho de 2022.

Pa ra is so, bas ta com pa re cer ao car tó rio
ex tra ju di ci al de re gis tro de pes so as na tu rais
do mu ni cí pio on de re si dem.

Casamento LGBTQIA+ II

Em São Luís, as ins cri ções  es tão sen do re- 
a li za das pe lo 1º Ofí cio de Re gis tro Ci vil de
Pes so as Na tu rais, si tu a do na Rua do Egi to, nº
196, Cen tro. Pa ra es se ca sa men to a CGJ dis- 
po ni bi li zou 100 va gas, sen do 50 pa ra ca sais
de São Luís e a ou tra me ta de pa ra a co mu ni- 
da de re si den te no In te ri or. A ce rimô nia do
Pro je to <Ca sa men tos Co mu ni tá ri os
LGBTQIA+= se rá re a li za da na mo da li da de
hí bri da, no dia 8 de ou tu bro  pró xi mo.

A LS As ses so ria, em pre sa que faz
par te do Gru po Ter ra Vi va, foi pre mi -
a da nes te ûm de se ma na com o Tro -
féu Amil e Vo cê em Ação -1º lu gar do
Nor des te em ven das AMIL, que te ve
co mo pre mi a ção prin ci pal a vi a gem
pa ra Tran co so-BA com tu do pa go. O
prê mio é re fe ren te ao ano de 2021 e o
tro féu foi en tre gue ao CEO Mar co Sil -
va e a di re to ra co mer ci al Lea Ni na,
pe lo CEO AMIL, Ed val do Vi ei ra, na
oca sião tam bém fo ram ho me na ge a -
dos os ven de do res des ta que Fa bio
bar ros, Ân ge la pe rei ra, Hu go Ales si,
Mar lu cia Se na.

No re gis tro, ao la do da
in üu en ci a do ra
Thaynara OG, o co or -
de na dor de mar ke ting
de Toddy, Gus ta vo Ja -
bur, que veio de São
Pau lo pa ra pres ti gi ar o
even to em São Luís.
Du ran te a fes ta, amar -
ca pro du ziu um es pa ço
pa ra ví de os em 360º
que os con vi da dos
pos ta ram nas re des so -
ci ais e te ve ain da um
car ri nho de pi po ca do -
ce fei ta com Toddy pa -
ra ado çar a noi te dos
con vi da dos.

A co lu na pa ra be ni za o
trei na dor Ale xan dre
Ni na (fo to), da Ni na
Sports, pe lo re sul ta do
his tó ri co de sua equi pe
no 27º Cam pe o na to
Bra si lei ro In ter clu bes
de Águas Aber tas, que
acon te ceu de 25 a 26
des te mês, no Ia te Clu -
be de For ta le za (CE).A
equi pe da Ni na Sports
con sa grou-se a ter cei -
ra me lhor do Bra sil de
Águas Aber tas, com
des ta que pa ra Ca rol
Her tel, 12 ve zes cam -
peã ab so lu ta do Bra sil.

Discriminação racial

Nes te do min go (3), se rá ce le bra do o Dia Na ci- 
o nal de Com ba te à Dis cri mi na ção Ra ci al. De
acor do com a Uni cef (Fun do de Emer gên cia In- 
ter na ci o nal das Na ções Uni das pa ra a In fân cia),
cri an ças e ado les cen tes, em es pe ci al as que vi- 
vem em con tex tos de de si gual da des, são ví ti mas
do ra cis mo nas es co las, nas ru as, nos hos pi tais
ou al dei as e, às ve zes, den tro de su as fa mí li as.
Uma car ti lha pro du zi da pe lo Nú cleo Ci ên cia
pe la In fân cia (NC PI), afir ma que o pre con cei to
so fri do na in fân cia po de cau sar im pac tos sé ri os
no de sen vol vi men to in fan til.

Vila Galé premiada

Os re sorts Vi la Ga lé es tão na dis pu ta do mai or
prê mio de tu ris mo e vi a gens do mun do, o World
Tra vel Awards LA TAM 2022. O Vi la Ga lé Cum bu- 
co (CE) con cor re ao prê mio de 8O prin ci pal re- 
sort de praia da Amé ri ca do Sul9 e o Vi la Ga lé
Tou ros (RN), o tí tu lo de 8Re sort Lí der do Bra sil9 –
am bos já fi gu ram no hall de me lho res ho téis da
Amé ri ca La ti na. Os re sorts, lo ca li za dos em prai- 
as pa ra di sía cas do nor des te bra si lei ro, par ti ci- 
pam de uma vo ta ção pú bli ca, on de são ava li a-
dos os fa to res co mo a ex ce lên cia no aten di men- 
to ao cli en te, de sen vol vi men to de pro du to, etc.

I’Music Festival

O I9Mu sic, fes ti val de mú si ca re a li za do pe lo
Igua te mi Bos que, re tor na ao ca len dá rio dos
gran des even tos de For ta le za em 2022, con tan- 
do com gran des no mes da mú si ca bra si lei ra no
li ne-up. Nes ta sex ta-fei ra (1º), a noi te de aber tu- 
ra da edi ção co me mo ra ti va de 40 anos do shop- 
ping con ta gia o pú bli co com apre sen ta ções de
Ca e ta no Ve lo so, íco ne da cul tu ra na ci o nal e par- 
te da his tó ria do em pre en di men to, com o mar- 
can te show de ani ver sá rio de 25 anos do Igua te- 
mi re a li za do em 2007; e da can to ra Ro ber ta Sá,
uma das prin ci pais vo zes da mú si ca po pu lar.

Pra curtir

Nes se fim de se ma na,
após a pan de mia da
Co vid-19, a Via Mun -
do em bar cou o pri -
mei ro gru po de ado -
les cen tes ma ra nhen -
ses pa ra a In gla ter ra.

Se rão 50 ado les cen -
tes que em bar ca rão
até o iní cio de ju lho
pa ra vi ven ci a rem o
so nho do in ter câm -
bio. 

O ou tro gru po se gue
pa ra o Ca na dá.

Ini ci al men te pre vis ta
pa ra o dia 30 de ju -
nho, ago ra a inau gu -
ra ção do Ci neX se rá
no pró xi mo dia 7 de
ju lho, tam bém uma
quin ta-fei ra.

Es pe ci al men te por -
que es sa se rá a da ta
do lan ça men to in ter -
na ci o nal <Thor: Amor
e Tro vão=, no Bra sil.

Com um in ves ti men -
to de R$3,2 mi lhões, o
Ci neX te rá du as sa las
e cer ca de 320 lu ga -
res, no 1º pi so do
Shop ping Pas seio.

En tre a úl ti ma sex ta-
fei ra (24) e o do min go
(26), o Ar raiá da Va ci -
na ção, or ga ni za do
pe lo Go ver no do Es -
ta do, pro mo veu a
imu ni za ção de 467
pes so as com ida de a
par tir de cin co anos
con tra Co vid-19.

A es tra té gia da Se -
cre ta ria de Es ta do da
Saú de (SES) tem o
ob je ti vo de am pli ar a
co ber tu ra va ci nal
con tra a do en ça.

O Ar raiá da Va ci na -
ção acon te ce no Ipem
até es ta sex ta-fei ra
(1º).

São Luís, sexta-feira, 1 de julho de 2022

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

Casamento LGBTQIA+ I

A Cor re ge do ria Ge ral da Jus ti ça – CGJ/MA
es tá com ins cri ções aber tas pa ra o pri mei ro
Ca sa men to Co mu ni tá rio gra tui to pa ra a co- 
mu ni da de LGBTQIA+ do Es ta do. 

Os ca sais in te res sa dos de ve rão re a li zar a
ins cri ção no pe río do de 28 de ju nho a 22 de
ju lho de 2022.

Pa ra is so, bas ta com pa re cer ao car tó rio
ex tra ju di ci al de re gis tro de pes so as na tu rais
do mu ni cí pio on de re si dem.

Casamento LGBTQIA+ II

Em São Luís, as ins cri ções  es tão sen do re- 
a li za das pe lo 1º Ofí cio de Re gis tro Ci vil de
Pes so as Na tu rais, si tu a do na Rua do Egi to, nº
196, Cen tro. Pa ra es se ca sa men to a CGJ dis- 
po ni bi li zou 100 va gas, sen do 50 pa ra ca sais
de São Luís e a ou tra me ta de pa ra a co mu ni- 
da de re si den te no In te ri or. A ce rimô nia do
Pro je to <Ca sa men tos Co mu ni tá ri os
LGBTQIA+= se rá re a li za da na mo da li da de
hí bri da, no dia 8 de ou tu bro  pró xi mo.

A LS As ses so ria, em pre sa que faz
par te do Gru po Ter ra Vi va, foi pre mi -
a da nes te ûm de se ma na com o Tro -
féu Amil e Vo cê em Ação -1º lu gar do
Nor des te em ven das AMIL, que te ve
co mo pre mi a ção prin ci pal a vi a gem
pa ra Tran co so-BA com tu do pa go. O
prê mio é re fe ren te ao ano de 2021 e o
tro féu foi en tre gue ao CEO Mar co Sil -
va e a di re to ra co mer ci al Lea Ni na,
pe lo CEO AMIL, Ed val do Vi ei ra, na
oca sião tam bém fo ram ho me na ge a -
dos os ven de do res des ta que Fa bio
bar ros, Ân ge la pe rei ra, Hu go Ales si,
Mar lu cia Se na.

No re gis tro, ao la do da
in üu en ci a do ra
Thaynara OG, o co or -
de na dor de mar ke ting
de Toddy, Gus ta vo Ja -
bur, que veio de São
Pau lo pa ra pres ti gi ar o
even to em São Luís.
Du ran te a fes ta, amar -
ca pro du ziu um es pa ço
pa ra ví de os em 360º
que os con vi da dos
pos ta ram nas re des so -
ci ais e te ve ain da um
car ri nho de pi po ca do -
ce fei ta com Toddy pa -
ra ado çar a noi te dos
con vi da dos.

A co lu na pa ra be ni za o
trei na dor Ale xan dre
Ni na (fo to), da Ni na
Sports, pe lo re sul ta do
his tó ri co de sua equi pe
no 27º Cam pe o na to
Bra si lei ro In ter clu bes
de Águas Aber tas, que
acon te ceu de 25 a 26
des te mês, no Ia te Clu -
be de For ta le za (CE).A
equi pe da Ni na Sports
con sa grou-se a ter cei -
ra me lhor do Bra sil de
Águas Aber tas, com
des ta que pa ra Ca rol
Her tel, 12 ve zes cam -
peã ab so lu ta do Bra sil.

Discriminação racial

Nes te do min go (3), se rá ce le bra do o Dia Na ci- 
o nal de Com ba te à Dis cri mi na ção Ra ci al. De
acor do com a Uni cef (Fun do de Emer gên cia In- 
ter na ci o nal das Na ções Uni das pa ra a In fân cia),
cri an ças e ado les cen tes, em es pe ci al as que vi- 
vem em con tex tos de de si gual da des, são ví ti mas
do ra cis mo nas es co las, nas ru as, nos hos pi tais
ou al dei as e, às ve zes, den tro de su as fa mí li as.
Uma car ti lha pro du zi da pe lo Nú cleo Ci ên cia
pe la In fân cia (NC PI), afir ma que o pre con cei to
so fri do na in fân cia po de cau sar im pac tos sé ri os
no de sen vol vi men to in fan til.

Vila Galé premiada

Os re sorts Vi la Ga lé es tão na dis pu ta do mai or
prê mio de tu ris mo e vi a gens do mun do, o World
Tra vel Awards LA TAM 2022. O Vi la Ga lé Cum bu- 
co (CE) con cor re ao prê mio de 8O prin ci pal re- 
sort de praia da Amé ri ca do Sul9 e o Vi la Ga lé
Tou ros (RN), o tí tu lo de 8Re sort Lí der do Bra sil9 –
am bos já fi gu ram no hall de me lho res ho téis da
Amé ri ca La ti na. Os re sorts, lo ca li za dos em prai- 
as pa ra di sía cas do nor des te bra si lei ro, par ti ci- 
pam de uma vo ta ção pú bli ca, on de são ava li a-
dos os fa to res co mo a ex ce lên cia no aten di men- 
to ao cli en te, de sen vol vi men to de pro du to, etc.

I’Music Festival

O I9Mu sic, fes ti val de mú si ca re a li za do pe lo
Igua te mi Bos que, re tor na ao ca len dá rio dos
gran des even tos de For ta le za em 2022, con tan- 
do com gran des no mes da mú si ca bra si lei ra no
li ne-up. Nes ta sex ta-fei ra (1º), a noi te de aber tu- 
ra da edi ção co me mo ra ti va de 40 anos do shop- 
ping con ta gia o pú bli co com apre sen ta ções de
Ca e ta no Ve lo so, íco ne da cul tu ra na ci o nal e par- 
te da his tó ria do em pre en di men to, com o mar- 
can te show de ani ver sá rio de 25 anos do Igua te- 
mi re a li za do em 2007; e da can to ra Ro ber ta Sá,
uma das prin ci pais vo zes da mú si ca po pu lar.

Pra curtir

Nes se fim de se ma na,
após a pan de mia da
Co vid-19, a Via Mun -
do em bar cou o pri -
mei ro gru po de ado -
les cen tes ma ra nhen -
ses pa ra a In gla ter ra.

Se rão 50 ado les cen -
tes que em bar ca rão
até o iní cio de ju lho
pa ra vi ven ci a rem o
so nho do in ter câm -
bio. 

O ou tro gru po se gue
pa ra o Ca na dá.

Ini ci al men te pre vis ta
pa ra o dia 30 de ju -
nho, ago ra a inau gu -
ra ção do Ci neX se rá
no pró xi mo dia 7 de
ju lho, tam bém uma
quin ta-fei ra.

Es pe ci al men te por -
que es sa se rá a da ta
do lan ça men to in ter -
na ci o nal <Thor: Amor
e Tro vão=, no Bra sil.

Com um in ves ti men -
to de R$3,2 mi lhões, o
Ci neX te rá du as sa las
e cer ca de 320 lu ga -
res, no 1º pi so do
Shop ping Pas seio.

En tre a úl ti ma sex ta-
fei ra (24) e o do min go
(26), o Ar raiá da Va ci -
na ção, or ga ni za do
pe lo Go ver no do Es -
ta do, pro mo veu a
imu ni za ção de 467
pes so as com ida de a
par tir de cin co anos
con tra Co vid-19.

A es tra té gia da Se -
cre ta ria de Es ta do da
Saú de (SES) tem o
ob je ti vo de am pli ar a
co ber tu ra va ci nal
con tra a do en ça.

O Ar raiá da Va ci na -
ção acon te ce no Ipem
até es ta sex ta-fei ra
(1º).

São Luís, sexta-feira, 1 de julho de 2022

*Pessoal e intransferível - Válido até sábado (09/07)

Os 5 primeiros assinantes que 
ligarem hoje, das 9:00 às 11:00, 
para o telefone (98) 99144-5645, 
ganha 1 (um) par de ingressos 
para se divertir no Valparaíso 
Adventure Park.
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Especialistas avaliam os efeitos da discriminação na infância e o papel da escola na vida
de crianças que sofrem preconceito

DISCRIMINAÇÃO RACIAL

Papel da escola no
combate ao racismo

N
o pró xi mo do min go, dia 3
de ju lho, é ce le bra do o Dia
Na ci o nal de Com ba te à Dis- 
cri mi na ção Ra ci al. De acor- 

do com o Uni cef (Fun do de Emer gên- 
cia In ter na ci o nal das Na ções Uni das
pa ra a In fân cia), cri an ças e ado les cen- 
tes, em es pe ci al as que vi vem em con- 
tex tos de de si gual da des, são ví ti mas
do ra cis mo nas es co las, nas ru as, nos
hos pi tais ou al dei as e, às ve zes, den tro
de su as fa mí li as, de pa ran do-se cons- 
tan te men te com si tu a ções de dis cri- 
mi na ção, de pre con cei to ou se gre ga- 
ção.

Uma car ti lha pro du zi da pe lo Nú- 
cleo Ci ên cia pe la In fân cia (NC PI), ba- 
se a do em um es tu do re a li za do pe la
Uni ver si da de de Har vard (https://nc- 
pi.org.br/wp-con tent/uplo- 
ads/2021/11/Ra cism-
Infographic_2020_pt.pdf), aûr ma que
o pre con cei to so fri do na in fân cia po- 
de cau sar im pac tos sé ri os no de sen- 
vol vi men to in fan til, já que quan do os
sis te mas de res pos ta ao es tres se das
cri an ças per ma ne cem ati va dos em
ní veis ele va dos por lon gos pe río dos,
is so po de ter um efei to sig ni û ca ti vo de
des gas te no cé re bro em de sen vol vi- 
men to e em ou tros sis te mas bi o ló gi- 
cos. Tam bém po de ter im pac tos du ra- 
dou ros na apren di za gem, no com por- 
ta men to e na saú de fí si ca e men tal.

A pe da go ga Ca rol li ni Gra ci a ni, ex- 
pli ca que o pa pel da es co la é de ex tre- 
ma im por tân cia no com ba te ao ra cis- 
mo, des de o en si no in fan til, tra ba- 
lhan do ques tões de au to es ti ma, acei- 
ta ção e res pei to às di fe ren ças, lem- 
bran do que, es pe ci al men te nes ta fa- 
se, a cri an ça re pli ca o que vê e ou- 

ve. <Nes sa fa se é na tu ral que as cri an- 
ças ques ti o nem as di fe ren ças en tre
elas (cor do ca be lo, da pe le, do olho,
al tu ra) e no dia a dia o edu ca dor vai
tra ba lhan do lu di ca men te com es sas
cri an ças o fa to de não exis tir um pa- 
drão, que ca da um é úni co, que nos so
país é ri co cul tu ral men te, que o ca be- 
lo de la é bo ni to co mo é, que ela po de e
de ve amar as ca rac te rís ti cas que ela
tem, e que ela res pei te as ca rac te rís ti- 
cas dos ami gui nhos, tu do is so por
meio de con tos e ati vi da des. E sem- 
pre, cla ro, in se rin do a fa mí lia nes sa
par ce ria que é edu car. E des ta for ma a
cri an ça apren de o res pei to ao pró xi- 
mo e a se amar do jei to que é=, diz a
pro fes so ra.

Já nos en si nos mé dio e fun da men- 
tal, a abor da gem é di fe ren te, se gun do
a pe da go ga. Nes ta fa se já se po de ir a
fun do em ques tões his tó ri cas e mos- 
trar no tí ci as atu ais de pes so as que so- 
frem pre con cei to. <O edu ca dor nes ta
fa se tra ba lha res pon sa bi li da de, cons- 
ci en ti za ção e res pei to, lem bran do aos
jo vens que a so ci e da de só vai pro gre- 
dir nes ta e em ou tras ques tões se eles
mu da rem de ati tu de e não re pe ti rem
atos ne ga ti vos. E nes sa ida de, quan do
um pro fes sor pre sen ci ar um alu no
des res pei tan do ou tro, é ne ces sá rio
uma in ter ven ção pe da gó gi ca na que le
mo men to, não po de dei xar pa ra re sol- 
ver de pois. É pre ci so pa rar a au la e ex- 
pli car o que é o ra cis mo, co mo ele se
cons truiu, mos trar, com exem plos
atu ais, que o ne gro po de che gar on de
ele qui ser, que ele po de e de ve ocu par
o es pa ço que ele de se jar. As sim tra ba- 
lha mos a ques tão do res pei to ao pró- 
xi mo e ao mes mo tem po a au to es ti- 

ma da que le que so freu o pre con cei to,
e é ela que o aju da rá a se de fen der de
atos dis cri mi na tó ri os fu tu ros. E mais
uma vez, tra ba lhar jun to à fa mí lia pa- 
ra que es te alu no te nha uma pos tu ra
de res pei to com o pró xi mo=.

O edu ca dor nes ta fa se

tra ba lha

res pon sa bi li da de,

cons ci en ti za ção e

res pei to, lem bran do aos

jo vens que a so ci e da de

só vai pro gre dir nes ta e

em ou tras ques tões se

eles mu da rem de ati tu de

e não re pe ti rem atos

ne ga ti vos

As consequências do racismo na infância

A psi có lo ga San dra Du ar te An tão,
pro fes so ra do cur so de Psi co lo gia da
Es tá cio, ex pli ca que o de sen vol vi men- 
to hu ma no é acom pa nha do de al te ra- 
ções fí si cas, cog ni ti vas e psi cos so ci- 
ais, to das acon te cen do em um con- 
tex to, sen do in üu en ci a do por prá ti cas
cul tu rais que in ter fe rem di re ta men te
na for ma ção da iden ti da de. <As re la- 
ções so ci ais são par te es sen ci al da for- 
ma ção da per so na li da de, po den do
con tri buir pa ra o de sen vol vi men to de
as pec tos co mo au to es ti ma, au to e û cá- 
cia, em pa tia e al truís mo. No en tan to,
exis tem fa to res que ope ram de ma- 
nei ra ne ga ti va na vi da de uma cri an ça
e a ex po si ção ao ra cis mo traz es sa re a- 
li da de, po den do ge rar con sequên ci as
que irão im pac tar de ma nei ra do lo ro- 
sa a sua sub je ti vi da de. A cri an ça po de
ter sen ti men tos am bi va len tes, sen tin- 
do-se tris te, ir ri ta da ou an si o sa, po- 
den do ge rar com por ta men tos co mo
iso la men to so ci al, evi ta ção ou ain da
agres si vi da de por não sen tir-se per- 
ten cen te àque le con tex to. Va le lem- 
brar que o pre con cei to faz par te da
nos sa so ci e da de es tru tu ral men te ra- 

cis ta, que cons truiu mo de los de be le- 
za e atra ti vi da de so ci al, que cer ta- 
men te não con si de rou a pes soa pre ta
na cons tru ção des se re fe ren ci al=. A
dou to ran da em Psi co lo gia res sal ta
que ca be à fa mí lia, à es co la e aos que
fa zem par te da for ma ção da cri an ça,
con tri buí rem pa ra prá ti cas que fo- 
men tem a cons tru ção do su jei to res- 
pei tan do sua his tó ria e su as ca rac te- 
rís ti cas, e pa ra que a opres são à qual
es tá vin cu la da se jam per ma nen te- 
men te com ba ti das. 

<Des ta for ma, po de re mos ge rar de- 
ba tes que ofe re çam às cri an ças con di- 
ções de um de sen vol vi men to fo ca do
em es tra té gi as pro mis so ras que au xi- 
li em na for ma ção de uma iden ti da de
se gu ra e pro te gi da, fo men tan do prá ti- 
cas que con du zi rão a for ma ção de um
dis cur so au tên ti co e sa dio so bre si=,
opi na a pro fes so ra  ci tan do um tre cho
da obra 8Pe que no Ma nu al An tir ra cis- 
ta9, da es cri to ra Dja mi la Ri bei ro, que
diz que <é im por tan te ter em men te
que pa ra pen sar so lu ções pa ra uma
re a li da de, de ve mos ti rá-la da in vi si bi- 
li da de=.

A cri an ça po de ter

sen ti men tos

am bi va len tes, sen tin do-

se tris te, ir ri ta da ou

an si o sa, po den do ge rar

com por ta men tos co mo

iso la men to so ci al

MA RA NHÃO

Ta xa de apro va ção
do exa me da OAB é
mai or em 22 anos

Um to tal 27% dos can di da tos ma ra nhen ses que pres- 
ta ram o 33º Exa me da Or dem Uni û ca do (EOU) re a li za do
pe lo Con se lho Fe de ral da Or dem dos Ad vo ga dos do Bra- 
sil (CFO AB) – em 17/10/2021 (pri mei ra fa se) e
12/12/2021 (se gun da fa se) – fo ram apro va dos. Tra ta-se
do mai or per cen tu al de apro va ção da his tó ria des de a
uni û ca ção da pro va em 2010.

O per cen tu al cor res pon de a 1.186 can di da tos den tre
um to tal de 4.385 ins cri tos que re a li za ram a pro va. Os
nú me ros cons tam do re la tó rio de de sem pe nho (
https://bit.ly/39ikP7w) e tam bém na ta be la com pa ra ti- 
va do exa me ao û nal do tex to.

O nú me ro su pe ra as úl ti mas du as edi ções da pro va –
31 e 32 – quan do as ta xas de apro va ção fo ram de 14% e
16%, res pec ti va men te. Atu al men te, a 34ª edi ção en con- 
tra-se em û na li za ção de com pi la ção de da dos, en quan- 
to a 35ª edi ção es tá em an da men to e os da dos de vem ser
di vul ga dos no pró xi mo ano.

Em bo ra os nú me ros in di quem um au men to gra du al
no per cen tu al de apro va dos, o que in di ca ria uma me- 
lho ra – ain da que tí mi da – na qua li da de dos cur sos de
di rei to, o ín di ce ain da é con si de ra do bai xo. A pró pria
OAB Na ci o nal tem re pro va do boa par te dos cur sos re- 
cém-au to ri za dos pe lo Mi nis té rio da Edu ca ção. <Ain da
pre ci sa mos avan çar mui to na for ma ção de fu tu ros ad- 
vo ga das e ad vo ga das. A OAB tem o com pro mis so de lu- 
tar e con tri buir com a mo der ni za ção do en si no ju rí di co
bra si lei ro, sem dis por de sua qua li da de, eû ci ên cia e su- 
pe ri o ri da de téc ni co-ci en tí û ca=, aûr ma o pre si den te da
OAB Na ci o nal, Be to Si mo net ti.

Ain da pre ci sa mos avan çar mui to na

for ma ção de fu tu ros ad vo ga das e

ad vo ga das. A OAB tem o

com pro mis so de lu tar e con tri buir

com a mo der ni za ção do en si no

ju rí di co bra si lei ro, sem dis por de sua

qua li da de, efi ci ên cia e

su pe ri o ri da de téc ni co-ci en tí fi ca

Do to tal de apro va dos, 437 exa mi nan dos so li ci ta ram
o re a pro vei ta men to de pon tos da edi ção an te ri or (32º
EOU) pa ra in gres sa rem di re ta men te na se gun da fa se do
33º exa me. O re a pro vei ta men to se dá quan to à apro va- 
ção na 1ª fa se (pro va ob je ti va) de um de ter mi na do exa- 
me, pa ra que o can di da to pos sa pres tar di re ta men te a 2ª
fa se (pro va prá ti co-pro ûs si o nal) do EOU ime di a ta men- 
te sub se quen te.

Pa ra o pre si den te da Co mis são Na ci o nal de Exa me de
Or dem, Mar co Au ré lio Choy, a pro va é um ins tru men to
que con fe re equi da de à ad vo ca cia. <É um ca se de su ces- 
so por ser o mai or con cur so ju rí di co do mun do. Mu dan- 
ças e no vi da des são pen sa das sem pre, com o in tui to de
me lho rar a apli ca ção, mas tu do fei to com par cimô nia. O
Exa me de Or dem é, sem dú vi da, um meio de su ma im- 
por tân cia pa ra o Di rei to=, en ten de Choy.

No 33º EOU, 26 cam pi al can ça ram 100% de apro va- 
ção no de sem pe nho ge ral (con tan do o re a pro vei ta men- 
to), em bo ra se ja ne ces sá rio res sal tar que, em al gu mas
des tas si tu a ções, ape nas um alu no do cur so foi ins cri to,
ten do con se guin do a apro va ção. Nes tas si tu a ções é ne- 
ces sá rio as so ci ar es te da do a ou tros pa ra se ava li ar o de- 
sem pe nho da ins ti tui ção.

O Con se lho Fe de ral da Or dem dos Ad vo ga dos do Bra- 
sil (CFO AB) é a en ti da de de re pre sen ta ção dos ad vo ga- 
dos bra si lei ros, com 1,3 mi lhão de pro ûs si o nais re gis tra- 
dos. A ins ti tui ção é res pon sá vel pe la re gu la men ta ção da
ad vo ca cia, pe la apli ca ção do Exa me de Or dem dos ad- 
vo ga dos no país e, a ca da ges tão, di vul ga o Se lo OAB Re- 
co men da, com a lis ta dos cur sos de di rei to que aten dem
aos re qui si tos mí ni mos de qua li da de téc ni cos e éti cos
de sua prá ti ca pro ûs si o nal.

São Luís, sexta-feira, 1 de julho de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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O objetivo do primeiro casamento comunitário é ofertar, gratuitamente, o acesso ao
registro de casamento civil para casais constituídos por LGBTQIA+

Car tó ri os

INSCRIÇÕES ABERTAS

1ª união comunitária
LGBTQIA+ do Maranhão

E
s tão aber tas ins cri ções pa ra o
pri mei ro Ca sa men to Co mu- 
ni tá rio gra tui to pa ra a co mu- 
ni da de LGBTQIA+ do Ma ra- 

nhão. Os ca sais in te res sa dos de ve rão
re a li zar a ins cri ção até o dia 22 de ju- 
lho de 2022, por meio do com pa re ci- 
men to ao car tó rio ex tra ju di ci al de re- 
gis tro de pes so as na tu rais do mu ni cí- 
pio on de re si dem. Em São Luís, as ins- 
cri ções se rão re a li za das pe lo 1º Ofí cio
de Re gis tro Ci vil de Pes so as Na tu rais,
si tu a do na Rua do Egi to, nº 196, Cen- 
tro. Pa ra es se ca sa men to a CGJ dis po- 
ni bi li zou 100 va gas, sen do 50 pa ra ca- 
sais de São Luís e a ou tra me ta de pa ra
a co mu ni da de re si den te no In te ri or. A
ce rimô nia do Pro je to <Ca sa men tos
Co mu ni tá ri os LGBTQIA+= se rá re a li- 

za da na mo da li da de hí bri da, no dia 08
de ou tu bro de 2022, com a so le ni da de
pre sen ci al na se de so ci al da As so ci a- 
ção dos Ma gis tra dos do Ma ra nhão –
AM MA, de on de se rá trans mi ti da por
vi de o con fe rên cia pa ra to do Es ta do do
Ma ra nhão. 

O ob je ti vo é ofer tar, gra tui ta men te,
o aces so ao re gis tro de ca sa men to ci- 
vil pa ra ca sais cons ti tuí dos por pes so- 
as lés bi cas, gays, bis se xu ais, tra ves tis
e tran se xu ais em si tu a ção de vul ne ra- 
bi li da de so ci al, ce le bran do o amor e a
di ver si da de, con tri buin do pa ra a pro- 
mo ção dos di rei tos hu ma nos, pro te- 
ção e ga ran tia dos di rei tos ci vis da co- 
mu ni da de LGBTQIA+ no Ma ra nhão.

O en de re ço dos car tó ri os de re gis- 
tro ci vil de pes so as na tu rais do Es ta do
do Ma ra nhão po de ser ob ti do por
meio do link: http://www.tj- 
ma.jus.br/pri mei ro-grau/cgj/ser ven- 
ti as ou pe lo Te le ju di ciá rio, 0800-707-
1581 (li ga ção gra tui ta).

Con for me a Por ta ria nº 2631/2022,
os ca sais in te res sa dos de vem apre- 
sen tar a se guin te do cu men ta ção,
acom pa nha da de có pia dos ori gi nais:
Car tei ra de Iden ti da de e CPF; Cer ti- 
dão de Nas ci men to dos noi vos (sen do
sol tei ros); com pro van te de en de re ço;
se di vor ci a do, Cer ti dão de Ca sa men to
an te ri or com aver ba ção do di vór cio;
se viú vo, a Cer ti dão de Óbi to do côn-
ju ge; se mai or de 16 e me nor de 18, a
au to ri za ção por es cri tos dos pais.

OPERAÇÃO

Polícia cumpre 10 mandados de prisão na Cohab

NA AÇÃO FORAM CUMPRIDOS 11 MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO E 10 MANDADOS DE PRISÃO PREVENTIVA CONTRA SUSPEITOS

A Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão, atra- 
vés da Su pe rin ten dên cia Es ta du al de
Com ba te ao Nar co trá û co (Se narc),
de üa grou uma ope ra ção po li ci al no
bair ro da Cohab, na ma nhã de on tem,
quin ta-fei ra, dia 30 de ju nho.

Na ação fo ram cum pri dos 11 man- 
da dos de bus ca e apre en são e 10 man- 
da dos de pri são pre ven ti va con tra se- 
te ho mens e três mu lhe res in ves ti ga- 
das pe los cri mes de trá û co de dro gas e
as so ci a ção pa ra o trá û co.

Após cer ca de 90 di as de in ves ti ga- 
ções, a Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão
iden ti û cou uma as so ci a ção vol ta da
pa ra o trá û co de dro gas com o seu nú- 
cleo lo ca li za do no bair ro da Cohab, na
ca pi tal ma ra nhen se, e com os ele- 
men tos co lhi dos foi pos sí vel re pre- 

sen tar pe la de cre ta ção das me di das
cau te la res de bus ca e apre en são e pri- 
são pre ven ti va, que fo ram de fe ri das
pe lo Po der Ju di ciá rio e cum pri das
nes ta ma nhã por equi pes da Se narc,
Seic, SEC COR, SPCC e SP CI

Den tre os pre sos, dois fo ram au tu a- 
dos em üa gran te de li to por trá û co de
dro gas e pos se ile gal de mu ni ções,
pois no in te ri or de su as re si dên ci as
fo ram en con tra das dro gas e mu ni- 
ções, bem co mo ca der nos de ano ta- 
ções e ou tros ele men tos que ser vi rão
pa ra cor ro bo rar as in ves ti ga ções até
en tão re a li za das.

Os pre sos fo ram en ca mi nha dos pa- 
ra à Cen tral de Inqué ri tos e Cus tó dia e
per ma ne cem a dis po si ção do Po der
Ju di ciá rio.

Pé de mo le que sim ples

• 500 gra mas de amen doim cru in tei ro
• 500 gra mas de açú car re û na do
• 120 mi li li tros de água
• 1 cai xa de lei te con den sa do
• 1 pi ta da de sal (op ci o nal)

• 1. Em uma pa ne la em fo go bai xo, co lo que o açú car, a
água e o amen doim e me xa até o açú car û car no tom ca -
ra me lo.
• 2. Quan do che gar nes se pon to, co lo que a pi ta da de
sal, o lei te con den sa do e me xa até sol tar do fun do da pa -
ne la.
• 3. Co lo que em uma for ma ou ban ca da un ta da com
óleo ou man tei ga.
• 4. Es pe re es fri ar e cor te em se gui da, em qua dra dos de
6 por 6 ou no ta ma nho que de se jar. Ca so quei ra, pas se
açú car cris tal.

Pé de mo le que com lei te con den sa do

• 250 gra mas de amen doim tor ra do e des cas ca do
• 1 la ta de lei te con den sa do
• 2 xí ca ras de chá de açú car
• 1 co lher de so pa de man tei ga sem sal

• 1. An tes de co me çar a pre pa rar a re cei ta, dei xe um
pra to un ta do pa ra mon tar o pé de mo le que.
• 2. Em uma pa ne la, em fo go bai xo, der re ta a man tei ga
sem sal. Acres cen te o açú car, o amen doim e o lei te con -
den sa do.
• 3. Me xa por 10 a 12 mi nu tos, até en con trar o pon to.
Não po de pa rar de me xer pa ra não quei mar. Di ca: o
pon to do pé de mo le que é igual ao de bri ga dei ro. Quan -
do es tá sol tan do, des gru dan do da pa ne la, es tá pron to.
• 4. Des li gue o fo go e vá pa ra a mon ta gem. Com uma co -
lher de so pa, pe gue pe que nas por ções e co lo que no pra -
to un ta do.
• 5. Aten ção: não po de de mo rar a ti rar da pa ne la, pois o
do ce en du re ce.

RE CEI TA IM PAR

Con fi ra du as
re cei tas fá ceis de
pé de mo le que

Em épo ca das Fes tas Ju ni nas, um dos do ces mais po- 
pu la res des sa co me mo ra ção que to do mun do ado ra é o
pé de mo le que, re cei ta fei ta à ba se de amen doim. Nun ca
pre pa rou es sa de lí cia em ca sa? En tão, ve nha apren der a
re cei ta de pé de mo le que sim ples que o É de Ca sa apre- 
sen tou!

A re cei ta de pé de mo le que é sim ples e le va pou cos in- 
gre di en tes: amen doim, açú car, água, lei te con den sa do e
uma pi ta da de sal, que é op ci o nal.

In gre di en tes – Pé de mo le que

Mo do de Pre pa ro – Pé de mo le que

Es sa re cei ta de do ce pa ra Fes ta Ju ni na é óti ma pa ra
ser ven di da e ga nhar uma ren da ex tra! Se vo cê cor tar em
ta ble tes de 6 por 6 cen tí me tros, a re cei ta ren de 17 ta ble- 
tes. Vo cê po de em ba lar ca da pé de mo le que in di vi du al- 
men te ou ven der em sa qui nhos. Se vo cê ama amen- 
doim, con û ra tam bém as re cei tas de amen doim do ce e
da di nhos de cho co la te com amen doim.

Quer apren der a fa zer um pé de mo le que cre mo so
com lei te con den sa do? Thai na ra La te nik, ex-bai la ri na
do Faus tão, en si na es sa re cei ta es pe ci al que le va ape nas
4 in gre di en tes e û ca pron ta em 12 mi nu ti nhos. No cli ma
de Fes ta Ju ni na, a in te gran te do Do min gão mos tra o
pas so a pas so do do ce e dá uma gran de di ca de qual é o
pon to cer to do pé de mo le que.

In gre di en tes

Mo do de Pre pa ro

São Luís, sexta-feira, 1 de julho de 2022
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Sampaio Corrêa está em Santa Catarina para jogar contra a Chapecoense, nesta sexta-
feira (1º), time que não vence em casa desde 29 de janeiro de 2021

GAU DÊN CIO CAR VA LHO
Es pe ci al pa ra O Im par ci al

CHAPECOENSE X SAMPAIO

Chape não vence em
casa há mais de 500 dias

S
em mui to tem po pa ra trei nar 
de pois da vi tó ria con tra o CSA 
na úl ti ma se gun da-fei ra (27), o 
Sam paio Cor rêa es tá em San ta 

Ca ta ri na pa ra jo gar con tra a Cha pe co- 
en se, nes ta sex ta-fei ra (1º).

Mas o Sam paio não foi com ple to 
pa ra a im por tan te par ti da vá li da pe la 
16ª ro da da da Sé rie B do Cam pe o na to 
Bra si lei ro. O go leio Luiz Da ni el se ma- 
chu cou no úl ti mo trei no, e Pi men ti- 
nha foi pou pa do pa ra a par ti da de ho- 
je, às 19h, na Are na Con dá.

Le são
O go lei ro Luiz Da ni el sen tiu a vi ri- 

lha na úl ti ma ati vi da de an tes da vi a- 
gem pa ra San ta Ca ta ri na. O ar quei ro 
vai pas sar por exa mes e des fal ca o 
Sam paio. Es sa é a pri mei ra vez que 
Luiz Da ni el não jo ga rá pe lo Sam paio 
na Sé rie B, fo ram 15 jo gos co mo ti tu lar 
ab so lu to. O se gun do go lei ro é o Ga bri- 
el Ba tis ta, ex-Fla men go, que de ve as- 
su mir a ti tu la ri da de pa ra a im por tan- 
te par ti da.

Pou pa do
Já no ata que, Pi men ti nha mais uma 

vez não vi a ja com o elen co pa ra o jo go 
fo ra de ca sa. O ob je ti vo da co mis são 
téc ni ca é pou par o atle ta, que é uma 
das prin ci pais pe ças do gru po.

A pro vá vel for ma ção pa ra o jo go 
con tra a Cha pe co en se tem Ga bri el 
Ba tis ta; Mau rí cio, Alan Go dói, Nil son 
Jú ni or e Lu cas Hi pó li to; An dré Luíz, 
Fer rei ra, Ra fa el Vi la e Ma teu si nho; Ga- 
bri el Po ve da e Ygor Ca ta tau.

Des fal ques tam bém na Cha pe
A Cha pe co en se te rá mais um des- 

fal que pa ra en fren tar o Sam paio Cor- 
rêa, na Sé rie B. O vo lan te Pa blo Oli vei- 
ra so freu le são mus cu lar na co xa e se-

Mais de 500 di as sem ven- 
cer

Nun ca ven ceu

SAMPAIO CORRÊA PERDEU AS ÚLTIMAS DUAS PARTIDAS CONTRA A CHAPECOENSE

gui rá em tra ta men to no De par ta men- 
to Mé di co do Clu be. Além de le, as ou- 
tras au sên ci as são Pe rot ti e Chrystian, 
que cum pri rão sus pen são.

Pa blo se ma chu cou no úl ti mo jo go 
do Ver dão do Oes te con tra o CRB, na 
se gun da-fei ra.

Não há pre vi são pa ra o re tor no de le 
aos gra ma dos. Quem po de as su mir a 
va ga é Bi an qui, que atu ou em 12 jo gos 
e mar cou três gols. Até o mo men to é o 
ar ti lhei ro do ti me nes ta Sé rie B.

Um dos me lho res vi si tan tes, a Cha- 
pe co en se já con quis tou 13 pon tos fo- 
ra de ca sa, mas di an te de sua tor ci da 
não ven ce uma par ti da há mais de 500 
di as, quan do jo ga uma par ti da pe lo 
Bra si lei ro.

A úl ti ma vi tó ria na Sé rie B do Bra si- 

lei ro foi no 29 de ja nei ro de 2021, 
quan do a Cha pe co en se ven ceu o 
Con û an ça por 3 x 1, na Are na Con dá, 
ain da pe la Sé rie B de 2020.

Por ou tro la do, o Sam paio ain da 
não ven ceu fo ra de ca sa, con quis tan- 
do ape nas dois pon tos com dois em-
pa tes con tra Pon te Pre ta e No vo ri zon- 
ti no. O ti me ma ra nhen se es pe ra apro- 
vei tar es sa má fa se da Cha pe den tro 
de ca sa e cra var a pri mei ra vi tó ria lon- 
ge de sua tor ci da na Sé rie B.

O Tri co lor ma ra nhen se nun ca ven- 
ceu a Cha pe co en se em Bra si lei ros. As 
du as equi pes tem dois jo gos na his tó- 
ria da Sé rie B, sen do am bos em 2020, 
quan do a Cha pe ven ceu em ca sa por 1 
x 0 e no Cas te lão por 3 x 1. Em 2020, o 
ti me ca ta ri nen se foi cam peão da Sé rie 
B, mas re tor nou à se gun da di vi são 

LBF

Sampaio Basquete está a uma vitória do 2º playoffs

O TIME DO  SAMPAIO BASQUETE PRECISA APENAS DE MAIS UMA VITÓRIA PARA AVANÇAR PARA A SEGUNDA FASE DO MATA-MATA

FOTOS: KLEBER SOARES/SPORT/GLÓRIA DO GOITÁ

A fa se dos playoffs co me çou pa ra o
Sam paio Bas que te, que não te ve di û- 
cul da des pa ra der ro tar o do no da ca sa
e ve lho co nhe ci do Sport Re ci fe. 

O Tri co lor foi su pe ri or des de o iní- 
cio do jo go e ven ceu por 84×55. Ago ra
pre ci sa ape nas de mais uma vi tó ria
pa ra avan çar pa ra a se gun da fa se do
ma ta-ma ta.

Co mo des ta ques da par ti da, te mos
So ûe Tryggedsson elei ta MVP do jo go
de pois de con se guir um du plo-du plo

com 12 pon tos (to dos em ces tas de
três) e 10 re bo tes. Tam bém fo ram des- 
ta ques da equi pe ma ra nhen se a Jen- 
ni fer O’neill com 14 pon tos, Tai ná Pai- 
xão com 12 pon tos e Patty Tei xei ra
com 11 pon tos.

A ces ti nha da par ti da foi Ja de Phil- 
lips que mar cou 16 pon tos pa ra o
Sport. Ela tam bém foi a lí der no to tal
de re bo tes com 13 pon tos.

O se gun do jo go se rá em São Luís no
pró xi mo do min go, dia 3, às 11h no Gi- 
ná sio Cos ta Ro dri gues. Em ca so de
mais uma vi tó ria bo li vi a na, o ti me já
avan ça de for ma an te ci pa da pa ra a se- 

gun da fa se do ma ta-ma ta.

JIU - JIT SU

Pro je to be ne fi cia
cri an ças e jo vens
de 6 a 17 anos

O Jiu-Jit su é uma ar te mar ci al que sur giu no con ti- 
nen te Asiá ti co, há cer ca de 3.600 anos. No Bra sil, sur giu
em 1914, tra zi do pe lo ja po nês Mitsuyo Ma e da, mas fo- 
ram os ir mãos Gra cie que in tro du zi ram adap ta ções e
po pu la ri za ram es se es por te no país.

Os Três Pi la res do Jiu-Jit su são: De fen der, Con tro lar e
Ata car. E uma das prin ci pais ca rac te rís ti cas do Jiu-Jit su
é uti li zar a for ça e o pe so do seu pró prio ad ver sá rio con- 
tra ele mes mo. Es sa é uma ar te mar ci al que uti li za uma
sé rie de di fe ren tes téc ni cas e gol pes cor po rais com o ob- 
je ti vo de der ro tar ou imo bi li zar o opo nen te.

Co me çan do pe lo es té ti ca, o Jiu-Jit su tra ba lha to dos
os mús cu los do cor po, prin ci pal men te o ab dó men, os
om bros, os bra ços e o qua dril. Ace le ra a ca pa ci da de car- 
di o vas cu lar e res pi ra tó ria, além de au men tar a üe xi bi li- 
da de cor po ral. Com ba te o es tres se e a an si e da de e exi ge
de seus pra ti can tes mui to con di ci o na men to fí si co e for- 
ça, além de mui ta dis ci pli na e fo co.

Mas pa ra as cri an ças e jo vens do pro je to <Jiu–Jit su
Sal van do Vi das= a prá ti ca sig ni û ca mui to mais… É a
opor tu ni da de de con quis tar um fu tu ro dig no e pro mis- 
sor, man ten do-se lon ge das dro gas e da vi o lên cia ur ba- 
na que são co muns em áre as de vul ne ra bi li da de.

Es se pro je to é uma ação con jun ta de po li ci ais mi li ta- 
res do 20º Ba ta lhão da PM MA, do Con se lho Co mu ni tá- 
rio Pe la Paz / CCP, do Con se lho Tu te lar e ges to res das es- 
co las da re gião; e que con ta com o apoio da Fri bal. E be- 
ne û cia cri an ças e jo vens na fai xa etá ria de 6 a 17 anos,
mo ra do res dos bair ros Vi la Isa bel Ca fe tei ra, Au ro ra, For- 
qui lha, Cru zei ro do Anil e Cohab.

A au las de Jiu-Jit su pa ra es ses jo vens em si tu a ção de
vul ne ra bi li da de so ci al acon te cem sem pre a tar de, às
ter ças e quin tas fei ras, na se de do 20º Ba ta lhão da PM- 
MA no bair ro da Au ro ra. Os pro fes so res são po li ci ais mi- 
li ta res gra du a dos na ar te mar ci al, que atu am co mo vo- 
lun tá ri os. No ta ta me os jo vens apren dem aci ma de tu do
a de sen vol ver va lo res co mo res pei to ao pró xi mo, fo co e
dis ci pli na. Mais que de sen vol ver atle tas de al to de sem- 
pe nho, o pro je to vi sa for mar ci da dãos de bem, e que no
fu tu ro, se jam pes so as úteis à so ci e da de atra vés da pro- 
ûs são que es co lhe rem.

E um dos re qui si tos pa ra po der par ti ci par do pro je to é
fre quen tar a es co la com as si dui da de e man ter no tas bo- 
as. Os ges to res es co la res aju dam di re ta men te no acom- 
pa nha men to des sas cri an ças e jo vens, in cen ti van do a
edu ca ção sin to ni za da com o es por te.

O Co or de na dor do Pro je to é o Ma jor Ri car do, Co man- 
dan te do 20º Ba ta lhão que apos ta nes se Pro je to co mo
um ca mi nho pa ra a paz e a ci da da nia. <Es se pro je to veio
pa ra so mar na for ma ção dos ci da dãos da nos sa co mu ni- 
da de. E com es sa atu a ção con jun ta com os ges to res das
es co las da re gião, o Con se lho Tu te lar e o Con se lho Co- 
mu ni tá rio Pe la Paz con se gui mos iden ti û car si tu a ções
de vul ne ra bi li da de; e atra vés do es por te e da edu ca ção,
ofe re ce mos uma al ter na ti va, um ca mi nho pa ra a for ma- 
ção de pes so as do bem. Aqui além das au las, eles re ce- 
bem ali men ta ção e são in cen ti va dos a es tu dar pa ra pro- 
gre dir= re su me o Ma jor Ri car do.

A mais no va con quis ta dos par ti ci pan tes – ou Jiu Ji tei- 
ros(as) co mo se cha ma quem pra ti ca o es por te – fo ram
os qui mo nos ade qua dos pa ra a prá ti ca, que fo ram do a- 
dos e en tre gues pe la Fri bal na se de do pro je to. Um equi- 
pa men to es sen ci al pa ra o trei no, e que fez a ale gria de
to dos. Pa ra o Pre si den te do Gru po Fri bal, Car los Fran- 
cis co Oli vei ra apoi ar o Pro je to <Jiu-Jit su Sal van do Vi das=
é re a ûr mar os va lo res da em pre sa que sem pre va lo ri zou
o es por te. <Sem pre in cen ti va mos o es por te, pois ele ser- 
ve pa ra en si nar va lo res bá si cos que aju dam na for ma ção
do bom ca rá ter. E ali a do à edu ca ção, é um pas sa por te
pa ra um fu tu ro me lhor e mais dig no. A Fri bal es tá ali- 
nha da à agen da do ESG (si gla em in glês pa ra Meio Am- 
bi en te, So ci al e Go ver nan ça) e den tro do So ci al, o apoio
ao es por te tem se des ta ca do, com o pa tro cí nio a di ver- 
sos atle tas pro ûs si o nais, mas tam bém a pro je tos de ba se
co mo es se=, de cla rou o Pre si den te da Fri bal.

Ca bu ré é uma li de ran ça do bair ro Vi la Isa bel Ca fe tei ra
e apos ta nes se Pro je to co mo uma ação de me lho ria da
qua li da de de vi da de to da a co mu ni da de. <Es se pro je to
tem co mo fo co a for ma ção e a pre ven ção. Nós mo ra mos
nu ma área de ris co co mo a Vi la Iza bel Ca fe tei ra. Es tou lá
há 35 anos, mas ao in vés de apon tar pro ble mas bus ca- 
mos so lu ções. E es se pro je to é uma re pos ta aos nos sos
pro ble mas. Es ta mos plan tan do se men tes ago ra, pa ra
co lher bons fru tos no fu tu ro; em par ce ria com es se po li- 
ci ais que abra ça ram a nos sa co mu ni da de. Tra ba lha mos
a cri an ça e tam bém as su as fa mí li as, tu do pa ra ti rar as
cri an ças da rua e da vi o lên cia. E es se pro je to caiu co mo
uma lu va pa ra a nos sa co mu ni da de. O que bus ca mos
aqui é for mar ci da dãos de bem, in de pen den te da pro ûs- 
são que ve nha se guir. Agra de ce mos de mais es se apoio
da Fri bal, sem es sa par ce ria se ria im pos sí vel ad qui rir es- 
ses qui mo nos. Es ta mos to dos jun tos, aju dan do a sal var
vi das=, dis se Ca bu ré.

São Luís, sexta-feira, 1 de julho de 2022
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Brincantes de todos os cantos da cidade, turistas e os donos da festa, os grupos de
bumba meu boi, se uniram durante o dia inteiro para celebrar a cultura do Maranhão

SÃO JOÃO DO MARANHÃO

Retorno da festa de São
Marçal reúne multidão

Após dois anos sem a tra di ci o nal
Fes ta de São Mar çal no bair ro do João
Pau lo, o gran de re en con tro de gru pos
de bum ba-boi vol tou a ocor rer na
ave ni da prin ci pal do bair ro.

A fes tan ça, que em 2022 com ple ta
95 anos, co me çou na ma nhã des ta
quin ta-fei ra (30) e, no lo cal, brin can- 
tes de to dos os can tos da ci da de, tu ris- 
tas e os do nos da fes ta, os gru pos de
bum ba meu boi, se uni ram du ran te o
dia in tei ro pa ra ce le brar a cul tu ra do
Ma ra nhão.

En fei ta da com

ban dei ri nhas ju ni nas, a

ave ni da São Mar çal

re ce beu cer ca de 36 bois

de so ta que de ma tra ca

da ca pi tal e de ci da des

do in te ri or do

Ma ra nhão. 

A fes tan ça fez uma ho me na gem ao
se nhor Má bio Fra zão, que por mui tos
anos foi o or ga ni za dor da fes ta.

Mes mo com uma jor na da exaus ti va
dos gru pos de bum ba meu boi, eles
en con tram re sis tên cia pa ra ren der as
ho me na gens ao san to. Mui tos de les
atra ves sam a noi te pa ra ama nhe cer
na ave ni da São Mar çal, e só sa em de- 
pois que des fi lam. É o ca so do Boi Ri so
da Mo ci da de, do mu ni cí pio de Ti mon,
e do Boi de Ma ra ca nã, de São Luís,
que fo ram os pri mei ros gru pos a se
apre sen ta rem.

<O mês de ju nho es tá sen do uma
tra je tó ria boa, in crí vel, com nos so ba- 
ta lhão. Na fes ta de São Mar çal,  des de 
cri an ça eu já acom pa nha va meu pai=,

dis se Ri bi nha do Ma ra ca nã, fi lho do
amo de boi Hum ber to do Ma ra ca nã.

Além do Go ver no do Es ta do e a Se- 
cre ta ria de Cul tu ra, quem tam bém
apoi ou a fes ta es te ano foi o Exér ci to
Bra si lei ro, que dis po ni bi li zou es pa ços
com pos to de saú de, vi a tu ras do Cor- 
po de Bom bei ros, do Sa mu, bri ga dis-
tas, e dis tri buiu cal di nho de fei jão pa- 
ra o po vão. A Po lí cia Mi li tar tam bém
es te ve pre sen te du ran te to do o even- 
to.

Em sua 95ª edi ção, a Fes ta de São
Mar çal é uma ini ci a ti va es pon tâ nea
dos gru pos, e des de 2015 con tou com
o apoio do Go ver no do Ma ra nhão,
que ofe re ce pal co, som e se gu ran ça
pa ra o en con tro.

Em bo ra a Fes ta de São Mar çal se ja
tra di ci o nal men te a que en cer ra o pe- 
río do ju ni no, no Ma ra nhão, o en cer- 
ra men to do mai or São João do Bra sil
se rá ape nas no dia 31 de ju lho, com
apre sen ta ções em di ver sos ar rai ais da
ilha. Con fi ra a pro gra ma ção nas re des
so ci ais da Sec ma.

RECONHECIMENTO

O Imparcial é homenageado no  <Amigo da Biblioteca=
GRACIELE MORORO

Pro je tos:

Em co me mo ra ção ao 191° ani ver- 
sá rio da Bi bli o te ca Pú bli ca Be ne di to 
Lei te, acon te ceu na tar de de ter ça-fei- 
ra (21) o even to anu al <Ami go da Bi bli- 
o te ca= que ho me na geia ser vi do res e 
ins ti tui ções ati vas na co la bo ra ção 
com a bi bli o te ca.

Pe dro Frei re di re tor-pre si den te do 
jor nal O Im par ci al foi um dos ho me- 
na ge a dos no even to, e du ran te o dis- 
cur so da di re to ra ge ral da bi bli o te ca, 
Ali ne Car va lho, des ta cou quão im por- 
tan te o jor nal O Im par ci al é pa ra a 
his tó ria da bi bli o te ca, pois é a mai or 
co le ção de jor nal im pres so do acer vo, 
e agra de ceu a co la bo ra ção do jor nal 
que en ca mi nha di a ri a men te um 
exem plar im pres so das no tí ci as do es- 
ta do.

Pos sui du as bi bli o te cas di gi tais, 
uma em PDF de obras ra ras que con- 
tém mais de 4.000 do cu men tos e ou- 
tra lan ça da em ja nei ro des te ano de e-
bo oks em áu dio, pos sí vel a par tir de 
par ce ria com edi to ra to ca li vros to ta li- 
zan do 50.000 tí tu los dis po ní veis gra- 
tui ta men te.

Nes te ano de 2022, 2 bi bli o te cas fo- 
ram en tre gues em áre as in dí ge nas, 
uma no mu ni cí pio de Gra jaú e ou tra 
em sí tio no vo to ta li zan do 103 bi bli o- 
te cas en tre gues em vá ri os mu ni cí pi os 
ma ra nhen ses des de 2017 a par tir do 
sis te ma es ta du al de bi bli o te cas.

Com li vros de to dos os gê ne ros pa- 
ra adul tos e cri an ças, es cri to res ma ra- 
nhen ses e es tran gei ros, di dá ti cos e li- 
te rá ri os, foi ne ces sá rio se rein ven tar 
du ran te a pan de mia e dis tan ci a men- 
to so ci al, a bi bli o te ca re ce be vi si tan tes 
de to do es ta do e vá ri as par tes do Bra- 
sil, e não po de ria en cer rar su as ati vi- 
da des du ran te es sa épo ca tão di fí cil

PEDRO FREIRE, DIRETOR-PRESIDENTE DE O IMPARCIAL FOI UM DOS HOMENAGEADOS

pa ra a po pu la ção.
Ali ne con ta co mo foi li dar com o 

pú bli co que vi si ta va a Bi bli o te ca , pa ra 
não se dis tan ci a rem da lei tu ra, com 
is so foi ne ces sá rio ações nas re des so- 
ci ais pa ra re for mu lar em seus aces sos 
e con quis ta rem ain da mais os lei to res

Sur giu en tão al guns pro je tos nas 
re des so ci ais, co mo <au to res ma ra- 
nhen ses e su as obras= es se en fo que só 
foi pos sí vel pois a bi bli o te ca é um ver- 
da dei ro acer vo de con teú do ma ra- 
nhen se.

Cam pa nha <Qual li vro vo cê es tá 
len do= que du rou 77 di as inin ter rup- 
tos e en vol veu vá ri os mu ni cí pi os, se- 
to res pú bli cos, e di ver si da de de pú bli- 

co, ad qui rin do em tor no de 110.000 
aces sos nas re des so ci ais.

Ter ça do cor del foi ou tro pro je to se-
di a do pe la bi bli o te ca que deu vi si bi li- 
da de pa ra cor de lis tas de to do Ma ra- 
nhão.

Mui tas ou tras bi bli o te cas se rão en- 
tre gues e pro je tos es tão sen do ela bo-
ra dos pa ra que a Bi bli o te ca Be ne di to 
Lei te con ti nue pro mo ven do apoio à 
lei tu ra no Ma ra nhão,  em bre ve se rá 
lan ça do o apli ca ti vo da bi bli o te ca Be- 
ne di to lei te que per mi ti rá o usuá rio 
aces sar seus da dos con ti dos na car tei- 
ri nha, pes qui sar so bre na bi bli o te ca e 
aces sar as obras que de se ja rem.

RENAISSANCE

Beyoncé divulga capa e
conceito de novo álbum

BEYONCÉ COMPARTILHOU A CAPA DO ÁLBUM NO INSTAGRAM

Após anun ci ar o lan ça men to do ál bum Re nais san- 
ce, Beyoncé usou as re des so ci ais, nes ta quin ta-fei ra
(30/6), pa ra di vul gar a ca pa do no vo dis co.

Em uma pu bli ca ção no Ins ta gram, Beyoncé com par- 
ti lhou a ca pa do ál bum Re nais san ce, em que ela apa re ce
se mi nua ves tin do aces só ri os me tá li cos e mon ta da em
um ca va lo bri lhan te.

Na le gen da ela fa la so bre o pro ces so

de cri a ção do ál bum, pro du zi do

du ran te a pan de mia da co vid-19, e

so bre as ex pec ta ti vas pa ra o no vo

tra ba lho.

<Cri ar es se ál bum me per mi tiu um lu gar pa ra so nhar
e pa ra es ca par du ran te um mo men to as sus ta dor pa ra o
mun do. Per mi tiu que eu me sen tis se li vre e aven tu rei ra
em um mo men to em que qua se na da es ta va se mo vi- 
men tan do. Mi nha in ten ção era cri ar um lu gar se gu ro,
um lu gar sem jul ga men to. Um lu gar pa ra ser li vre do
per fec ci o nis mo e de pen sar de mais. Um lu gar pa ra gri- 
tar, li be rar, sen tir li ber da de. Foi uma lin da jor na da de
ex plo ra ção=, es cre veu.

CONCURSO NACIONAL

Inscrições abertas para
Prêmio Sebrae Artesanato

INICIATIVA PREMIA AS MELHORES PRÁTICAS EM ARTESANATO

Com o ob je ti vo de re co nhe cer e pre mi ar as prá ti cas
de ar te sa na to mais com pe ti ti vas do Bra sil, fo ram aber- 
tas as ins cri ções pa ra a 5ª edi ção do Prê mio Se brae TOP
100 de Ar te sa na to. 

Os in te res sa dos têm até 11 de ju lho pa ra se re gis trar
no con cur so, atra vés do si te ofi ci al do Prê mio. Po de rá
par ti ci par do con cur so tan to pes soa ju rí di ca que pro du- 
za e co mer ci a li ze pro du tos ar te sa nais, quan to uma pe- 
que na ou mi cro em pre sa, co o pe ra ti va, as so ci a ção ou
um mi cro em pre en de dor in di vi du al (MEI).

Os can di da tos de vem en vi ar fo tos de três pro du tos
con fec ci o na dos na uni da de de pro du ção, uma fo to das
em ba la gens uti li za das e du as fo tos do lo cal da pro du- 
ção, to ta li zan do seis fo tos. Eles tam bém pre ci sam pre- 
en cher o ques ti o ná rio dis po ní vel no en de re ço ele trô ni- 
co.

Os con cor ren tes se rão ava li a dos por jú ris es pe ci a li za- 
dos que uti li za rão oi to cri té ri os de ava li a ção: qua li da de
téc ni ca, qua li da de es té ti ca, qua li da de sim bó li ca, qua li- 
da de da ino va ção, con di ções de tra ba lho, or ga ni za ção
da pro du ção, com pro mis so so ci o am bi en tal, ex pe ri ên- 
cia co mer ci al e es tra té gi as de adap ta ção.

Além do re co nhe ci men to na ci o nal, os 100 pre mi a dos
te rão o di rei to de usar o se lo Prê mio Se brae TOP 100 de
Ar te sa na to por três anos após a en tre ga do cer ti fi ca do, e
de par ti ci par de even tos de pro mo ção co mer ci al.

Os ga nha do res do con cur so de vem ser co nhe ci dos no
dia 13 de se tem bro e pre mi a dos em uma ce rimô nia que
acon te ce rá no Rio de Ja nei ro, no Cen tro de Re fe rên cia
do Ar te sa na to Bra si lei ro, no dia 23 de no vem bro.

São Luís, sexta-feira, 1 de julho de 2022

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

