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O governador Carlos Brandão reassumiu o comando do Estado. Nesta sexta (1º), Brandão cumpriu importantes agendas, a 
exemplo das inaugurações da segunda etapa de obras do Hospital da Ilha e da primeira Agência Previdenciária do Estado.
Na oportunidade, o governador também realizou a entrega de cartões do Programa Agente Jovem Ambiental e assinou o 

decreto-Lei do Fundo Estadual da Juventude, além de ordens de serviço para o município de Açailândia. PÁGINA 3

NOSSOS TELEFONES:  REDAÇÃO 982320262   •   COMERCIAL 991151624   •   CAA - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE 991445645  

Brandão entrega obra do Hospital 
da Ilha e cumpre agenda intensa no 

retorno ao Governo do Maranhão

DE VOLTA AO TRABALHO

Ano eleitoral é tempo de correria pelo 
voto, de acordos desajustados, de conver-
sas de bêbado e de articulações desarticu-
ladas. Tudo é possível na política quando 
o assunto é eleição. É uma operação “sal-
ve-se quem puder” e quem tem poder de 
ser bonzinho com o dinheiro público, de 
olhar a pobreza com cara de piedade e de 
se juntar com quem sempre repugnou.

Bondades
temporárias 

Tradicional 
Lava-bois  de 

Ribamar volta 
após 2 anos

Há quase 7 décadas é assim. O primeiro 
final de semana após o encerramento dos 

festejos juninos na cidade balneária de São 
João de Ribamar, acontece neste final de 
semana, dias 2 e 3, no Parque Therezinha 

Jansen, na Avenida Beira-Mar. É o Lava-Bois, 
que está de volta, após um hiato de 2 anos, na 

sua 69° edição. PÁGINA 9

Senado aprova 
PEC que turbina 

benefícios sociais
Entre as medidas estão o aumen-

to do Auxílio Brasil, de R$ 400 para 
R$ 600. Oposição chama proposta 
de eleitoreira, mas vota a favor. Tex-
to segue para a Câmara. PÁGINA 2

Paulo Velten Paulo Velten 
volta ao Tribunal  volta ao Tribunal  

de Justiçade Justiça

Samas e Moto Club
chegam fazem jogo de 
momentos  distintos
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Entre as medidas estão o aumento do Auxílio Brasil, de R$ 400 para R$ 600. Oposição
chama proposta de eleitoreira, mas vota a favor. Texto segue para a Câmara

Mu dan ças

R$ 41,25 BILHÕES

Senado aprova PEC que
turbina benefícios sociais

A
pou co mais de 90 di as pa ra as
elei ções, o Se na do apro vou
uma pro pos ta de emen da à
Cons ti tui ção (PEC) 1/2022

que am plia be ne fí ci os so ci ais. O tex to
avan çou com am pla mai o ria: 72 vo tos
con tra um, no pri mei ro tur no, e 67 x 1,
no se gun do. Ago ra, se gue pa ra apre ci- 
a ção da Câ ma ra.

A pro pos ta, de in te res se do go ver- 
no, au men ta o va lor do Au xí lio Bra sil,
de R$ 400 pa ra R$ 600; cria o vou cher-
ca mi nho nei ro, de R$ 1 mil; be ne fí ci os
a ta xis tas e su ple men ta ção fi nan cei ra
pa ra o Ali men ta Bra sil, en tre ou tros.
As me di das têm vi gên cia ape nas até
de zem bro des te ano, em ca rá ter
emer gen ci al.

A Lei Elei to ral ve da a cri a ção ou a
am pli a ção de be ne fí ci os a pes so as fí- 
si cas em ano de re a li za ção de plei tos,
a não ser em es ta do de emer gên cia ou
de ca la mi da de. Pa ra não ha ver pu ni- 
ção da Jus ti ça, foi in cluí da na PEC o
es ta do de emer gên cia na ci o nal.

A apro va ção do tex to sig ni fi ca uma
vi tó ria pa ra o go ver no de Jair Bol so na- 
ro, que bus ca a re e lei ção. A in ten ção é
que to dos os au xí li os já se jam pa gos a
par tir de agos to.

O cus to do pa co te se rá de R$ 41,25
bi lhões. O re la tor da PEC, se na dor
Fer nan do Be zer ra Co e lho (MDB-PE),
in for mou que o mon tan te vi rá de cré- 
di tos ex tra or di ná ri os.

To das as pro pos tas fa zi am par te
ori gi nal men te da PEC 1 — ape li da da,
pe la equi pe econô mi ca do mi nis tro
Pau lo Gue des, de <PEC Ka mi ka ze=. Foi
apen sa da a ela a PEC 16, de au to ria do

lí der do go ver no no Se na do, Car los
Por ti nho (PL-RJ).

Fer nan do Be zer ra des ta cou o pro- 
ta go nis mo da Ca sa na vo ta ção. <O Se- 
na do (…) já vis lum bra va es se ce ná rio
de di fi cul da des que nós iría mos en- 
fren tar. Acho que a ma té ria re ce beu a
com pre en são com ple ta. É evi den te
que di ver gên ci as exis tem, e são na tu- 
rais no pro ces so de mo crá ti co, mas to- 
dos os par ti dos en ca mi nha ram fa vo- 
ra vel men te às pro pos tas que fo ram
apre ci a das e de ba ti das=, res sal tou,
após a vo ta ção.

O úni co se na dor a vo tar <não= pa ra
a pro pos ta foi Jo sé Ser ra (PSDB-SP).
To das as ban ca das par ti dá ri as ori en- 
ta ram <sim=, po rém com res sal vas. É o
ca so da ban ca da do Po de mos, re pre- 
sen ta da pe lo se na dor Ori o vis to Gui- 
ma rães (Po de mos-PR), que la men tou
a não ex ten são do au xí lio aos mo to ris- 
tas de apli ca ti vos. <Nós te mos, no Bra- 
sil, me nos de 100 mil ta xis tas e mais
de um mi lhão de ope ra do res de apli- 
ca ti vos. Po li ti ca men te, foi um ti ro pe- 
la cu la tra. Vo cês vão ter um mi lhão de
pes so as al ta men te des con ten tes, por- 
que cri a ram pa ra elas uma con cor- 
rên cia des le al. Me lhor se ria ter in cluí- 
do to dos, ter tra ta do to dos da mes ma
for ma na PEC=, fri sou.

Já a ban ca da do PSD, re pre sen ta da
pe lo se na dor Ale xan dre Sil vei ra (MG),
dis se en ten der que a me lhor ma nei ra
de se fa zer jus ti ça so ci al se ria por
meio da ge ra ção de em pre go. <Não
po de ría mos dei xar de re gis trar que a
inér cia de qua tro me ses da po lí ti ca
econô mi ca co man da da pe lo mi nis tro

Pau lo Gue des fez atra sar es se so cor ro
aos bra si lei ros=, des ta cou.

Par la men ta res fi ze ram crí ti cas ao
que cha mam de ca rá ter elei to rei ro da
PEC. <Es ti ve mos, mui tas ve zes, com o
mi nis tro da Eco no mia, e, quan do se
fa la va na ge ra ção de em pre go e ren da,
ele vi nha com a his tó ria do mer ca do,
de que o mer ca do é quem de fi ne. Es- 
tão aí mi lhões de de sem pre ga dos,
mais de 30 mi lhões com fo me=, dis se a
se na do ra Ze nai de Maia (Pros-RN).
<Es sa é uma tris te re a li da de que faz
com que nós, aqui, apro ve mos uma
PEC des sas a me nos de 100 di as da
elei ção.=

Na pri mei ra dis cus são da ma té ria,
na quar ta-fei ra, se na do res su ge ri ram
mu dan ças no tex to, e a vo ta ção aca- 
bou adi a da pa ra que os par la men ta- 
res pu des sem ana li sar as mo di fi ca- 
ções. En tre as al te ra ções — que aca-
ba ram sen do apro va das — es tão a ex- 
pan são do au xí lio aos mo to ris tas de
tá xi, re gis tra dos até 31 de maio de
2022, com cus to de R$ 2 bi lhões aos
co fres pú bli cos; e su ple men ta ção fi- 
nan cei ra, de R$ 500 mi lhões, ao Ali-
men ta Bra sil, pro gra ma de aqui si ção
de pro du tos da agri cul tu ra fa mi li ar.

Em re la ção à ex ten são do pro gra ma
Au xí lio Bra sil e do Au xí lio Gás dos Bra-
si lei ros, o re la tor re ti rou do tex to o tre- 
cho que pre via a des ti na ção de 5% dos
R$ 26 bi lhões pa ra a ope ra ci o na li za- 
ção, re a li za da pe la Cai xa Econô mi ca
Fe de ral, e as atu a li za ções tec no ló gi-
cas ne ces sá ri as à im ple men ta ção.

VENDA DE SENTENÇAS

TRF-3 condena <juiz dos ingleses= a mais de 39 anos

SAFI DE MELO FOI APONTADO COMO LÍDER DE ORGANIZAÇÃO QUE COBRAVA PROPINAS PARA EXPEDIR SENTENÇAS  EM SÃO PAULO

A Cor te Es pe ci al do Tri bu nal Re gi o- 
nal Fe de ral da 3.ª Re gião (TRF-3), em
São Pau lo, con de nou o juiz Le o nar do
Sa fi de Me lo, co nhe ci do co mo 8juiz
dos in gle ses9, a mais de 39 anos de pri- 
são na Ope ra ção West mins ter. A in- 
ves ti ga ção re ve lou um su pos to es que- 
ma de ven da de de ci sões ju di ci ais.

A sen ten ça tam bém im põe a per da
do car go. Sa fi já es ta va afas ta do das
fun ções na 21.ª Va ra Fe de ral Cí vel de
São Pau lo des de que o ca so veio a pú- 
bli co. Ele che gou a ser pre so pre ven ti- 
va men te em ju nho de 2020, mas con- 
se guiu ha be as cor pus pa ra aguar dar a
con clu são do pro ces so em li ber da de.

In con for ma do, o cri mi na lis ta Le o- 
nar do Mas sud, que re pre sen ta o juiz
Sa fi, cri ti cou o que cha ma de 8ex ces sos
acu sa tó ri os que não fo ram cor ri gi dos,
ge ran do pe nas ex ces si vas e evi den te- 
men te des pro por ci o nais9. Mas sud in- 
for mou que vai re cor rer, via em bar gos
de de cla ra ção ao pró prio TRF-3. Ele
tam bém pre ten de re cor rer aos tri bu- 
nais su pe ri o res, até o Su pre mo Tri bu- 

nal Fe de ral.

Sa fi foi con de na do pe los

cri mes de cor rup ção

pas si va, or ga ni za ção

cri mi no sa, la va gem de

di nhei ro e obs tru ção de

in ves ti ga ção so bre

or ga ni za ção cri mi no sa.

O ad vo ga do e juiz apo sen ta do Pau- 
lo Ran gel do Nas ci men to, de nun ci a do
por or ga ni za ção cri mi no sa no ca so,
foi ab sol vi do por fal ta de pro vas.

Re lem bre o ca so
Le o nar do Sa fi de Me lo foi de nun ci a do
pe lo Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral em

agos to de 2020. Ele foi apon ta do co-
mo lí der de uma or ga ni za ção que co- 
bra va pro pi nas pa ra ex pe dir sen ten- 
ças na 21.ª Va ra Cí vel Fe de ral em São
Pau lo. Se gun do a Pro cu ra do ria, o juiz
es co lhia pro ces sos mi li o ná ri os, usa va
in ter me diá ri os pa ra se apro xi mar de
uma das par tes da ação e pe dia uma
8co mis são9 em tro ca das de ci sões.

O su pos to es que ma foi re le va do à
Po lí cia Fe de ral por dois ad vo ga dos
que ale gam te rem si do co a gi dos pe lo
gru po. Ori en ta dos pe los in ves ti ga do-
res, eles che ga ram a par ti ci par de
ações con tro la das, in cluin do en con- 
tros gra va dos, co mo es tra té gia pa ra
co lher pro vas e ex por o mo dus ope-
ran di do gru po.

Se gun do as in ves ti ga ções, um dos
in ter me diá ri os do juiz te ria afir ma do
que fa la va em no me dos 8in gle ses9, em
re fe rên cia ao ma gis tra do. A men ção
ins pi rou o no me da ope ra ção que
pren deu o juiz, ba ti za da de West mins- 
ter, em re fe rên cia ao dis tri to na ci da de
de Lon dres.

EXONERADO

Braga Netto está livre para
ser vice de Bolsonaro

OUTROS TRÊS ASSESSORES  FORAM EXONERADOS ONTEM

CAROLINA ANTUNES/PR

O ge ne ral da re ser va Wal ter Bra ga Net to (PL) foi exo- 
ne ra do nes ta sex ta-fei ra (1) do car go de as ses sor es pe ci- 
al do ga bi ne te pes so al da Pre si dên cia. A saí da do go ver- 
no abre ca mi nho pa ra Bra ga Net to as su mir a pré-can di- 
da tu ra a vi ce-pre si den te na cha pa do pre si den te Jair
Bol so na ro (PL). A le gis la ção elei to ral de ter mi na que ser- 
vi do res pú bli cos que quei ram ser can di da tos pre ci sam
dei xar o car go no má xi mo três me ses an tes das elei ções,
pra zo a ven cer no sá ba do, dia 2.

Pa ra o lu gar de Bra ga Net to, foi no me a do o até en tão
se cre tá rio de Jus ti ça, Vi cen te San ti ni, li ga do à fa mí lia
Bol so na ro. Em 2020, ele ocu pa va car go de se cre tá rio
exe cu ti vo da Ca sa Ci vil, mas che gou a ser de mi ti do por
al guns me ses do go ver no após ter uti li za do um avião da
For ça Aé rea Bra si lei ra (FAB) pa ra vi a jar à Suí ça e à Ín dia,
o que ge rou uma cri se jun to à opi nião pú bli ca.

As mu dan ças na Pre si dên cia cons tam da edi ção
do Diá rio Ofi ci al da União (DOU) des ta sex ta-fei ra, pu- 
bli ca da já no fi nal da ma nhã, com atra so, de vi do a pro- 
ble mas téc ni cos da Im pren sa Na ci o nal.

Ou tros três as ses so res es pe ci ais de Bol so na ro fo ram
exo ne ra dos ho je pa ra con cor rer nas elei ções, co mo os
pré-can di da tos a de pu ta dos fe de rais Mo sart Ara gão Pe- 
rei ra (PL-SP), te nen te de car rei ra, e Max Gui lher me (PL-
RJ), ex-sar gen to do Bo pe. O as ses sor es pe ci al Tér cio Ar- 
naud (PL), co nhe ci do pe la li ga ção com o cha ma do <ga- 
bi ne te do ódio= for ma do den tro do Pa lá cio do Pla nal to
pa ra ata car ad ver sá ri os de Bol so na ro, saiu do go ver no
pa ra ser can di da to a pri mei ro su plen te na cha pa de Bru- 
no Ro ber to (PL), que dis pu ta rá o Se na do pe la Pa raí ba.

PRAZO

Fachin pede explicações
sobre políticas de aborto

FACHIN DEU 5 DIAS PARA PRESIDÊNCIA E MINISTÉRIO DA SAÚDE 

O mi nis tro Ed son Fa chin, do Su pre mo Tri bu nal Fe de- 
ral (STF), afir mou nes ta sex ta-fei ra (1º/7) que a po lí ti ca
de abor to le gal fi xa da pe lo go ver no po de in di car uma
apa ren te vi o la ção sis te má ti ca de di rei to das mu lhe res.
Fa chin deu um pra zo de cin co di as pa ra a Pre si dên cia e
o Mi nis té rio da Saú de ex pli ca rem as po lí ti cas pú bli cas
so bre o abor to le gal. Qua tro en ti da des da so ci e da de ci- 
vil en tra ram com o pe di do no Su pre mo em bus ca de ga- 
ran ti as dos di rei tos das mu lhe res.

As en ti da des pe dem ain da que a Cor te de ter mi ne a
ime di a ta sus pen são da car ti lha do Mi nis té rio da Saú de
que ig no ra a lei bra si lei ra e diz que to do pro ce di men to é
cri me com al guns ex clu den tes de ili ci tu de.

O Mi nis té rio da Saú de en ten de que a in ter rup ção da
ges ta ção nes ses ca sos só po de ocor rer até a 22ª se ma na
e que, após es se pe río do, ocor re o par to an te ci pa do.

No pe di do ao Su pre mo, as en ti da des afir mam que a
pas ta da Saú de dis tor ceu da dos téc ni cos, o que po de cri- 
ar en tra ves pa ra os ca sos que se en qua drem nas re gras,
quan do a gra vi dez é re sul ta do de es tu pro ou se a mãe
cor re ris co de vi da e ain da quan do o fe to tem anen ce fa- 
lia.

 <O qua dro nar ra do pe las re que ren tes é bas tan te gra- 
ve e pa re ce apon tar pa ra um pa drão de vi o la ção sis te- 
má ti ca do di rei to das mu lhe res. Se nem mes mo as ações
que são au to ri za das por lei con tam com o apoio e aco- 
lhi men to por par te do Es ta do, é di fí cil ima gi nar que a
lon ga his tó ria de de si gual da de en tre ho mens e mu lhe- 
res pos sa um dia ser mi ti ga da=, ar gu men tam as en ti da- 
des.

O pe di do che gou ao STF após o ca so de es tu pro de
uma me ni na de 11 anos em que a juí za au to ra da de ci- 
são ne gou a in ter rup ção da gra vi dez da cri an ça.

São Luís, sábado e domingo, 2 e 3 de julho

https://banca.oimparcial.com.br/
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Retorno do governador foi marcado pela entrega da 2a etapa das obras de construção
do Hospital da Ilha e cerimônia de entrega de cartões do Agente Jovem Ambiental

O RETORNO

De volta ao Maranhão,
Brandão entrega obras

Se gun da eta pa do Hos pi tal 
da Ilha

A
pós re ce ber al ta mé di ca nes ta 
quin ta-fei ra (30), o go ver na- 
dor Car los Bran dão re as su- 
miu o co man do do Es ta do. 

Nes ta sex ta (1º), Bran dão cum priu 
im por tan tes agen das, a exem plo das 
inau gu ra ções da se gun da eta pa de 
obras do Hos pi tal da Ilha e da pri mei- 
ra Agên cia Pre vi den ciá ria do Es ta do.

Na opor tu ni da de, o go ver na dor 
tam bém re a li zou a en tre ga de car tões 
do Pro gra ma Agen te Jo vem Am bi en- 
tal e as si nou o de cre to-Lei do Fun do 
Es ta du al da Ju ven tu de, além de or- 
dens de ser vi ço pa ra o mu ni cí pio de 
Açai lân dia. <É uma ale gria em di zer 
que che guei com mui ta saú de e mui ta 
dis po si ção pa ra par ti ci par de qua tro 
agen das. São elas a inau gu ra ção da 
se gun da eta pa do Hos pi tal da Ilha, a 
dis tri bui ção de car tões pa ra 2 mil 
Agen tes Jo vens Am bi en tais e a inau- 
gu ra ção do Iprev. Nós va mos, tam- 
bém, ins ti tuir o Fun do Es ta du al da Ju- 
ven tu de. Va mos tra ba lhar no mes mo 
rit mo<, aûr mou o go ver na dor Car los 
Bran dão.

A pro gra ma ção de re tor no do go- 
ver na dor foi mar ca da pe la en tre ga da 
se gun da eta pa das obras de cons tru- 
ção do Hos pi tal da Ilha. Quan do con- 
cluí do, o equi pa men to te rá es pe ci a li- 
da des co mo ci rur gia ge ral, gas tro en- 
te ro lo gia, uro lo gia, neu ro ci rur gia, or- 
to pe dia, car di o lo gia, vas cu lar, bu co- 
ma xi lo fa ci al, ci rur gia ca be ça e pes co- 
ço, ci rur gia pe diá tri ca, além de emer- 
gên cia. <É um mar co his tó ri co não só 
pa ra São Luís, mas pa ra to do o Ma ra-

CARLOS BRANDÃO FOI RECEBIDO POR PAULO VELTEN EM SEU RETORNO AO MARANHÃO

nhão. Es ta mos inau gu ran do a se gun- 
da eta pa do Hos pi tal da Ilha, um equi- 
pa men to de saú de que o po vo do Ma- 
ra nhão, em es pe ci al, o po vo de São 
Luís es pe ra va. Is so vai tra zer uma saú- 
de de qua li da de=, fri sou Bran dão.

Agen te Jo vem Am bi en tal
Car los Bran dão par ti ci pou, ain da, 

da ce rimô nia de en tre ga de car tões 
pa ra o pa ga men to de bol sa a 2 mil 
par ti ci pan tes do Agen te Jo vem Am bi- 
en tal da Re gião Me tro po li ta na de São 
Luís, pro gra ma que in cen ti va a par ti- 
ci pa ção dos jo vens em su as co mu ni- 
da des, bus can do cons ci en ti zar a po- 
pu la ção lo cal da im por tân cia da 
união em tor no de ações que res guar- 
dem a sus ten ta bi li da de am bi en tal. 
<São 2 mil car tões en tre gues aos nos- 
sos agen tes jo vens am bi en tais, um 
pro gra ma que es tá se gun da fa se 
abran gen do a Re gião Me tro po li ta na 

de São Luís. São jo vens que vão re ce-
ber um cur so de for ma ção pe la Es co la 
Am bi en tal, além de bol sa que vai aju- 
dar na exe cu ção das ati vi da des=, aûr- 
mou a se cre tá ria de Es ta do do Meio 
Am bi en te, Raysa Quei roz.

Pa ra a es tu dan te Yasmin dos San- 
tos, o in cen ti vo do Go ver no do Es ta do 
re for ça o de ver pe lo cui da do com o 
meio am bi en te pa ra além dos mu ros 
da es co la.

<Re ce ber es te car tão é uma ma nei- 
ra de mo ti var, ain da mais, os jo vens a 
cui dar do meio am bi en te. Cui dar do 
meio am bi en te é, que ren do ou não, a 
nos sa obri ga ção, por que é a nos sa ca- 
sa. Es sa aju da faz com que a gen te 
pos sa le var es se tra ba lho pa ra fo ra dos 
mu ros das es co las, pa ra as co mu ni da- 
des, pa ra as prai as=, pon tu ou a es tu- 
dan te.

Paulo Velten retoma presidência do TJMA

<FORAM 30 DIAS MUITO INTENSOS, DE MUITO TRABALHO. EU DEDIQUEI O MELHOR DOS MEUS ESFORÇOS (…)=, DISSE  VELTEN

Nes ta sex ta-fei ra (1º), após re cu pe- 
ra ção e re tor no de Car los Bran dão, o
pre si den te do Tri bu nal de Jus ti ça do
Ma ra nhão (TJ MA), elei to pa ra o Bi ê- 
nio 2022/2024, de sem bar ga dor Pau lo
Vel ten, re to ma a pre si dên cia da Cor te
má xi ma es ta du al de Jus ti ça.  No dia 1º
de ju nho, Vel ten as su miu o Go ver no
do Es ta do, em subs ti tui ção ao go ver- 
na dor Car los Bran dão, que se re cu pe- 
ra va de pro ce di men to ci rúr gi co. A as- 
cen são do de sem bar ga dor ao car go
de go ver na dor in te ri no se deu pe la
au sên cia do pre si den te da As sem bleia
Le gis la ti va do Ma ra nhão (Ale ma),
Othe li no Ne to, se guin do a li nha su- 
ces só ria ao Go ver no.

Co mo go ver na dor in te ri no, Pau lo
Vel ten as su miu to dos os com pro mis- 
sos do Exe cu ti vo es ta du al, com o
com pro me ti men to de as se gu rar a
con ti nui da de das ações go ver na men- 
tais e o de sen vol vi men to econô mi co e
so ci al no Es ta do do Ma ra nhão.  <Fo- 
ram 30 di as mui to in ten sos, de mui to
tra ba lho. Eu de di quei o me lhor dos
meus es for ços, da mi nha ca pa ci da de
de tra ba lho, da mi nha ener gia, pa ra
as se gu rar a nor ma li da de ins ti tu ci o- 

nal. Te nho cer te za ab so lu ta que ago ra
que re ce be mos o nos so go ver na dor
Car los Bran dão de vol ta, atra ves so a
pra ça de vol ta, com a cons ci ên cia do
de ver cum pri do=, aûr mou o de sem- 
bar ga dor Pau lo Vel ten.

Em ofí cio, o de sem bar ga dor Pau lo
Vel ten ro gou vo tos de ple na saú de e
su ces so ao go ver na dor Car los Bran- 
dão, rei te ran do ma ni fes ta ção de ele- 
va da es ti ma e com pro mis so re pu bli- 
ca no. <Côns cio de ha ver cum pri do o
meu de ver cons ti tu ci o nal co mo go- 
ver na dor in te ri no do Es ta do do Ma ra- 
nhão, hon ra-se a opor tu ni da de de po- 
der, nes ta da ta, res ti tuir a Vos sa Ex ce- 
lên cia a Che ûa do Po der Exe cu ti vo es- 
ta du al=, de cla rou no do cu men to.

Du ran te os úl ti mos trin ta di as, as- 
su mi ram a pre si dên cia em exer cí cio
do Tri bu nal de Jus ti ça, o vi ce-pre si- 
den te do TJ MA, de sem bar ga dor Ri- 
car do Du ai li be e o 2º vi ce-pre si den te,
de sem bar ga dor Mar ce li no Ever ton,
que cum pri ram com pro mis sos e
agen das da pre si dên cia da Cor te es ta- 
du al. O de sem bar ga dor Ri car do Du ai- 
li be aûr mou ter si do gra ti û can te cum- 
prir com sua obri ga ção cons ti tu ci o nal

no exer cí cio da pre si dên cia do Tri bu- 
nal. <Eu pro cu rei cum prir o pa pel de
pre si den te em exer cí cio, fa zen do com
que to do o pro je to de go ver nan ça do
de sem bar ga dor Pau lo Vel ten con ti nu-
as se e não so fres se ne nhu ma pa ra da.
Ho je me sin to com a sen sa ção de de-
ver cum pri do, no mo men to que vou
de vol ver a pre si dên cia do Tri bu nal
àque le que foi elei to pe los nos sos pa-
res=, dis se Du ai li be.

Em seu dis cur so, já no ga bi ne te da
Pre si dên cia do Tri bu nal, o de sem bar- 
ga dor Pau lo Vel ten agra de ceu a atu a- 
ção dos de sem bar ga do res Ri car do
Du ai li be e Mar ce li no Ever ton na pre- 
si dên cia e de to da a sua equi pe de go- 
ver nan ça.  <Eu es tou com o co ra ção
cheio de or gu lho e sa tis fa ção de ter
cum pri do a mis são que a Cons ti tui- 
ção me re ser vou pa ra quem û ca à
fren te dos Po de res. O que eu pro cu rei
de ver da de fa zer, du ran te es ses 30 di- 
as, foi me in cu bir des sa mis são com
sen so de res pon sa bi li da de, com ma- 
tu ri da de, exa ta men te pa ra pas sar pa- 
ra a so ci e da de aque la ideia de que tí- 
nha mos uma nor ma li da de ins ti tu ci o- 
nal=, con cluiu o pre si den te.

1

2

3

Bran dão no car go

Bran dão no car go (2)

Vel ten no TJ

<Pa pel das For ças Ar ma das não é cui dar
de ur na ele trô ni ca=

Fal ta che gar (1)

Fal ta che gar (2)

Bon da des
tem po rá ri as

Ano elei to ral é tem po de cor re ria pe lo vo to, de acor dos de sa- 
jus ta dos, de con ver sas de bê ba do e de ar ti cu la ções de sar ti cu la- 
das. Tu do é pos sí vel na po lí ti ca quan do o as sun to é elei ção. É uma
ope ra ção <sal ve-se quem pu der= e quem tem po der de ser bon zi- 
nho com o di nhei ro pú bli co, de olhar a po bre za com ca ra de pi e- 
da de e de se jun tar com quem sem pre re pug nou. Na úl ti ma quin- 
ta-fei ra, o Se na do Fe de ral, com ape nas um vo to con tra, apro vou
um pa co te de bon da des, em bu ti das nu ma PEC do Go ver no, que
dis tri bui di nhei ro pa ra po bres, ca mi nho nei ros, ta xis tas e quem
mais apa re cer co mo seg men to que vo ta em mas sa.

O rom bo da PEC da bon da de é de R$ 41 bi lhões, mai or do que
os R$ 36 bi lhões do or ça men to se cre to des ti na do a <for rar= as
cam pa nhas elei to rais de de pu ta dos e se na do res pe lo país afo ra.
Pa ra bur lar a lei que proí be gas tan ça com o di nhei ro pú bli co em
ano elei to ral, os se na do res, com o co ra ção amar gu ra do com a po- 
bre za e a cor ro são in üa ci o ná ria da ren da dos tra ba lha do res, cri a- 
ram uma si tu a ção de emer gên cia, pa ra aten der o de se jo do pre si- 
den te da Re pú bli ca. Ele ten ta mu dar o ru mo das pes qui sas que
lhes são des fa vo rá veis, re a jus tan do Au xí lio Bra sil de R$ 400 pa ra
R$ 600, so man do ain da o va le-gás e o vou cher de R$ 1000 pa ra os
ca mi nho nei ros.

De re pen te o Bra sil vi rou um país do pri mei ro mun do, a <so ci a- 
li zar= o di nhei ro do or ça men to, num go ver no que vê no so ci a lis- 
mo um re gi me de mal di ção di a bó li ca a ser ex ter mi na do. O jo go da
gas tan ça sem am pa ro le gal no or ça men to fe de ral con tou com a
mão es ten di da até dos pe tis tas do Se na do que vo ta ram em mas sa
no pri mei ro e se gun do tur no na PEC. Com a mes ma ca ra de pau
dos bol so na ris tas do Cen trão. A po bre za é alar man te, mas nun ca
foi vis ta por es te go ver no e o Con gres so com tan ta von ta de de
ame ni zá-la, mes mo com tem po de va li da de pa ra 31 de de zem bro,
quan do o Con gres so Na ci o nal já es ta rá elei to as sim co mo o pre si- 
den te do Bra sil, ho je com a dis pu ta en ca la cra da en tre Jair Bol so- 
na ro e Lu la da Sil va.

A aven tu ra bon do sa con tra o ûs co dei xa rá um ras tro pa ra 2023.
Mas o que im por ta é o jo go elei to ral, na po la ri za da dis pu ta en tre
Lu la e Bol so na ro, no qual per mi te até uma even tu al vi tó ria no pri- 
mei ro tur no do ex-pre si den te pe tis ta. Des sa for ma Lu la, Bol so na- 
ro (PL) e as res pec ti vas ba ses par la men ta res re sol ve ram abrir o
co ra ção e des tam par o co fre da União, pa ra am pli ar a re de de be- 
ne fí ci os so ci ais. A no va si tu a ção de emer gên cia diz tu do so bre o
<es pí ri to hu ma ni tá rio= pos to em pra ti ca às cor re ri as mais ace le ra- 
da do que quan do a pan de mia da co vid û las de ca dá ve res nos ce- 
mi té ri os; UTIs trans for ma das em su cur sal do in fer no e a po pu la- 
ção no mai or de ses pe ro em sé cu los.

De pois de 40 di as fo ra do po der pa ra tra ta men to da saú de, o
go ver na dor Car los Bran dão ama nhe ce nes te sá ba do em ple na ati- 
vi da de. De mo rou mais tem po in ter na do pa ra sair de lá to tal men- 
te com a saú de re cu pe ra da.

Ao fa lar quin ta-fei ra so bre a al ta hos pi ta lar e o afas ta men to do
Go ver no, Bran dão se emo ci o nou e cho rou di an te das câ me ras da
TV-Mi ran te. O fa to co mo veu mui ta gen te, prin ci pal men te, os in- 
te gran tes do Go ver no e o elei to ra do de le.

Por sua vez, o de sem bar ga dor Pau lo Vel ten, que es ta va com
pou co mais de um mês à fren te do TJ MA, co me ça a se ma na com a
agen da agi ta da. Vai cui dar de abrir o pro ces so de pre en chi men to
de qua tro va gas de de sem bar ga do res na cor te.

Do ex-pre si den te Lu la, pa ra quem Jair Bol so na ro, com aju da de
mi li ta res, quer tu mul tu ar e “cri ar ca so” nas elei ções: “O pro ble ma
de le não é ur na ele trô ni ca. O pro ble ma de le é o po vo”, ar re ma tou.

 
O psi qui a tra Ruy Pa lha no, um dos mai o res es tu di o sos

no Ma ra nhão, das do en ças men tais, dis se ao Pro gra ma
Band En tre vis ta (sá ba do 18h50, des te jor na lis ta), que o

res cal do da pan de mia es tá dei xan do um imen so le ga do
de so fri men to co le ti vo.

 
Pa lha no dis se que as se que las do Co ro na ví rus afe ta a

men te, o fí si co e a vi da em ge ral das pes so as. <Há um
nú me ro as sus ta dor de sui cí di os em to das as fai xas etá- 

ri as, de sa ven ças fa mí li as e per da na qua li da de do en si- 
no, em to dos os ní veis=, dis se.

 
A de pu ta da Clei de Cou ti nho vai jo gar to do o pe so po lí- 

ti co da fa mí lia Cou ti nho na can di da tu ra de Cláu dia à
As sem bleia Le gis la ti va. Tem ain da o apoio do pre fei to

Fer di nan do Cou ti nho, de Ma tões, e de Flá vio Di no,
pré-can di da to a se na dor (PSB).

 

A de pu ta da es ta du al De ti nha (PL), pré-can di da ta a de pu ta da
fe de ral deu uma de cla ra ção que pe gou de sur pre sa o se na dor Ro- 
ber to Ro cha (PTB). Em en tre vis ta ao pod cast <Na To ca do Lo bo=,
de San ta Inês, re ve lou o ines pe ra do.

 

Se gun do o blog do jor na lis ta Gil ber to Le da, De ti nha, mu lher
do de pu ta do fe de ral Jo si mar do Ma ra nhão zi nho, ain da não há
con sen so no gru po em tor no do no me de Ro ber to Ro cha. <Ele es tá
che gan do ain da, não che gou=, adi an tou

São Luís, sábado e domingo, 2 e 3 de julho

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


oimparcial.com.brOPINIÃOCelio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com4

JO SÉ CUR SI NO RA PO SO MO REI RA
Eco no mis ta - mo rei ra cur si -
no@gmail.com.

MÔ NI CA MOU RA
Se xo lo gia Clí ni ca e Edu ca ção Se xua

Riqueza e pobreza

A Eco no mia, en quan to ci ên cia,
tem co mo ob je to de es tu do a RI QUE- 
ZA, o que na tu ral men te põe em pau ta
o seu opos to to tal, a PO BRE ZA. Tan to
é as sim que a obra ti da co mo o mar co
ci en tí û co da eco no mia in ti tu la-se,
abre vi a da men te, A RI QUE ZA DAS
NA ÇÕES. De ou tro la do, a cha ma da
Po lí ti ca Econô mi ca, en con tra co mo
sua prin ci pal mo ti va ção ex pan dir a ri- 
que za das so ci e da des e, em con tra- 
par ti da, re du zir a po bre za des tas.

 
À me di da que os pro ces sos de co- 

mu ni ca ção e trans por te con tem po râ- 
ne os e o avan ço de es tu dos e pes qui- 

sas da eco no mia de ram vi si bi li da de
às ex tre mas di fe ren ças de pa drões de
vi da exis ten tes en tre as so ci e da des ao
re dor do mun do, a ques tão da po bre- 
za as su miu di men são po lí ti ca iné di ta.
A tal pon to de re co nhe cer-se, a par tir
da Guer ra Fria, a exis tên cia de um
TER CEI RO MUN DO, pa ra fa zer-se re- 
fe rên cia a paí ses que pos su em eco no- 
mia sub de sen vol vi da ou em de sen- 
vol vi men to, ge ral men te na ções lo ca- 
li za das na Amé ri ca La ti na, Áfri ca e
Ásia. Mas, so bre tu do, es sa ex pres são
se con sa grou pa ra en fa ti zar a po bre za
co mo ca rac te rís ti ca es tru tu ral de cer- 
tos paí ses do Mun do.

Nos úl ti mos 80 anos, apro xi ma da- 
men te, os te mas da ri que za e po bre za
le va ram à cri a ção de mo de los de go- 
ver nan ça e de û nan ci a men tos mul ti- 
la te rais, de co mér cio in ter na ci o nal,
de edu ca ção, saú de, cul tu ra e mais re- 
cen te men te de pre ser va ção am bi en- 
tal e de sus ten ta bi li da de ten do co mo
fo co o binô mio ri que za-po bre za. Até
no cam po re li gi o so hou ve pre o cu pa- 
ção com o te ma, ten do a Igre ja Ca tó li- 
ca de û ni do que <o de sen vol vi men to é
o no vo no me da paz=, se gun do es tá na
en cí cli ca 

<Po pu lo rum Pro ge sio=, de 1967, de
au to ria do Pa pa Pau lo VI. No do cu- 
men to o Pa pa di zia que COM BA TER A
MI SÉ RIA e lu tar con tra a in jus ti ça é
pro mo ver não só o bem-es tar, mas
tam bém o pro gres so hu ma no e es pi ri- 
tu al de to dos e, por tan to, o bem co- 
mum da hu ma ni da de=. Já em 1999,
es ta va o Pa pa João Pau lo II ex pres san- 
do que <não há paz sem o de sen vol vi- 
men to in te gral de to dos os po vos.

É

Sem a eli mi na ção da MI SÉ RIA, sem o
de sen vol vi men to in te gral de to dos os
po vos, a paz sem pre se rá frá gil=.

No Bra sil, re cen te men te, o te ma da
po bre za vol tou a ocu par lu gar cen tral
no de ba te po lí ti co e econô mi co. Se-
gun do da dos de 2021 so bre ren da das
fa mí li as, 47,3 mi lhões de bra si lei ros,
equi va len tes a 22,3% da po pu la ção do
país, o mai or per cen tu al nos úl ti mos
10 anos, ter mi na ram aque le ano na
po bre za. Des tes, 6,3 mi lhões, qua se a
po pu la ção to tal do Ma ra nhão, caí ram
na MI SÉ RIA, on de o co ti di a no é mar- 
ca do até pe la fal ta de co mi da. Den tre
es tes, es tão 19 mi lhões de cri an ças e
ado les cen tes. A si tu a ção é tão gra ve
que a ren da dos 5% mais po bres da
po pu la ção não é ca paz de com prar
nem dois PRA TOS FEI TOS POR MÊS.

Ca rac te ri za ain da es te qua dro um
de sem pre go em tor no de 10% da po- 
pu la ção, acom pa nha do de al to grau
de tra ba lho in for mal e pre cá rio, con- 
di ções pre do mi nan tes nas no vas va- 
gas que es tão sen do cri a das no pre- 
sen te. En con tra-se o país no ní vel
mais bai xo de ren da dos úl ti mos anos,
em es ta do de in se gu ran ça ali men tar
de am plos seg men tos po pu la ci o nais,
além de en fren tar per sis ten te in üa-
ção, que afe ta mais du ra men te os
mais po bres seg men tos da po pu la- 
ção.

Ho je, mais do que nun ca, é fun da- 
men tal o Bra sil vol tar-se ao res ga te
da qui lo que é a <vo ca ção= ori gi nal da
eco no mia, is to é, a ci ên cia da ri que za,
pa ra eli mi nar pa ra sem pre da His tó ria
do país o seu opos to, is to é, a po bre za.
Que a eta pa elei to ral não se ja um obs- 
tá cu lo ao al can ce des se ob je ti vo.

Seja rede de apoiom no início da vida sexual

Era 21:14 de on tem. Eu já es ta va
dei ta da quan do ela man dou uma
men sa gem, di zen do <Mo ni na, po de
fa lar ago ra?=. Sem pre me dis po ni bi li- 
zei pa ra ou vir (e ela sa bia que po de ria
fa lar), mas lo go en ten di que aque la foi
a abor da gem me nos di fí cil que ela
con se guiu en con trar pa ra ini ci ar a
nos sa con ver sa. E pros se guiu: <é um
as sun to um pou co di fí cil pra eu co- 
me çar a fa lar=.

Co mo eu sou di re ta, pe di que fos se

lo go ao pon to prin ci pal, sem ro dei os.
E en tão veio o <Tá bom… eu per di a
vir gin da de ho je=. Sen tei na ca ma. Au- 
to ma ti ca men te, meus de dos di gi tam
<uau=.

Se vo cê, de ime di a to, se ques ti o na
so bre o uso do pre ser va ti vo, acei te
que já faz par te do sen so co mum. Pra
con vi dar vo cê a pen sar um pou co
além dis so, vou tra zer al gu mas con si- 
de ra ções so bre a edu ca ção se xu al te- 
en:

1- A mo ti va ção pa ra ini ci ar a vi da
se xu al de ve ria fu gir dos atro pe los do
amor ro mân ti co e se guir um ca mi nho
que pri o ri za o bem-es tar fí si co e emo- 
ci o nal do in di ví duo. A de ci são de ve
ser to ma da por von ta de pró pria, e ja- 
mais por pres são da ou tra par te ou co- 
mo uma pro va de amor.

2- A eta pa da des co ber ta se xu al in- 
di vi du al de ve pre ce der a eta pa do se- 
xo a dois. Is so evi ta a frus tra ção da ex- 
pec ta ti va so bre uma re la ção se xu al
que na mai o ria das ve zes nem é pra- 
ze ro sa. An tes de sair em bus ca do pra- 
zer a dois, se ria le gal sa ber co mo é es- 
se tal pra zer, so zi nha.

3- As pri mei ras re la ções são es qui- 
si tas. Não tem na da de má gi co. E ne- 
gar is so é pe dir que ela co me ce a ûn gir
que te ve or gas mo só pa ra se sen tir
mais mu lher, ou mais ma du ra.

4- A pes soa com quem es sa pri mei- 
ra tro ca vai acon te cer não pre ci sa ne- 

ces sa ri a men te ser o na mo ra di nho de
mui to tem po 3 até por que o mais pro- 
vá vel é que ele não û que nes se lu gar
pa ra sem pre 3 mas é fun da men tal que
ele ins pi re con û an ça. É uma pes soa
ho nes ta? Res pei ta ria a sua de ci são de
não tran sar se na ho ra H vo cê mu das- 
se de ideia? Guar da ria se gre do so bre a
in ti mi da de de vo cês? Te pre ser va ria
ca so a re la ção fos se des con ti nu a da?

5- O lu gar es co lhi do de ve ofe re cer
se gu ran ça e con for to aos dois. Am bi-
en te rui do so ou com ris co de se rem
pe gos, ape sar de pa re cer ex ci tan te,
pro va vel men te rou ba ria o re la xa men- 
to ne ces sá rio pa ra apro vei tar a des co-
ber ta na pri mei ra vez.

Co mo tia, ûz as per gun tas que pu- 
de. Aco lhi. De cla rei con û an ça na mu-
lher que ela es ta va se trans for man do.

-<Co mo vo cê es tá se sen tin do ago- 
ra?=

3 <Ocor reu tu do bem?=
-<Vo cê es tá se sen tin do se gu ra?

Res pei ta da? Tran qui la?=
-<Não foi só pra agra dar ele não, né?
Li aten ta men te ca da res pos ta. Sen ti

nas le tras di gi ta das ca da emo ção que
ela ex pri mia.

Por ûm, fa lei que as pri mei ras re la- 
ções não são tão pra ze ro sas por que
eles ain da es tão se des co brin do. <Vai
me lho rar de pois=, eu ga ran ti. E, sim,
cla ro que eu per gun tei e sus pi rei ali vi-
a da quan do ela res pon deu que usou a
ca mi si nha.

RAI MUN DO NO NA TO PI NHEI RO PI RES
Ad vo ga do Dis cen te do pro gra ma de Dou to ra men to da Lo -
gos University In ter na ti o nal (EUA) Mem bro Efe ti vo da Aca -
de mia Ma ra nhen se de Ci ên ci as.

CRI ME E
CRI MI NO LO GIA: O
QUE DI ZEM OS
DOU TRI NA DO RES
CON TEM PO RÂ NE OS

A Cri mi no lo gia no Con tex to

Con tem po râ neo

Há, en tre os au to res que li dam com o es tu do da Cri- 
mi no lo gia, cer to con sen so em re la ção ao seu ob je to de
es tu do. Se gun do Sá (2015) os ob je tos de es tu do da Cri- 
mi no lo gia Ge ral co mu men te re co nhe ci do são o de li to, o
de lin quen te, a ví ti ma e as ins tân ci as de con tro le.

Pa ra Gar cía-Pa blos de Mo li na (2013), a Cri mi no lo gia
se ocu pa do de li to. Po rém o de li to in te res sa, tam bém, a
ou tras ci ên ci as, dis ci pli nas e ra mos do sa ber: a Fi lo so ûa,
a So ci o lo gia, o Di rei to Pe nal. Em sua opi nião, pro ce de
de li mi tar o con cei to de de li to que uti li za a Cri mi no lo gia,
por du as ra zões: 4- por que não exis te um con cei to úni- 
co, pa cí û co, de de li to; e por que a au to no mia ci en tí û ca
da Cri mi no lo gia de ve per mi tir a es ta a de ter mi na ção do
seu pró prio ob je to, sem se sub me ter às de û ni ções de de- 
li to que pro ce dam de ou tros âm bi tos ou ins tân ci as.

a) con cei to for mal de de li to: de li to é to da con du ta
pre vis ta na lei pe nal e so men te aque la que a lei pe nal
pre ve ja co mo cas ti go; b) con cei to ma te ri al de de li to:
quan do per sis te em es tu dar ques tões ju rí di co-po li ti cas
re la ti vas a des cri mi na li za ção ou a ne o cri mi na li za ção; c)
de li to co mo pro ble ma so ci al e co mu ni tá rio: a Cri mi no- 
lo gia há de con tem plar o di rei to não so men te co mo
com por ta men to in di vi du al, se não, so bre tu do, co mo
pro ble ma so ci al e co mu ni tá rio so men te se ocor rer as se- 
guin tes cir cuns tân ci as: que te nha uma in ci dên cia mas- 
si va na po pu la ção; que tal in ci dên cia se ja do lo sa, aüi ti- 
va; per sis tên cia es pa ço-tem po ral; fal ta de um inequí vo- 
co con sen so a res pei to de sua ide o lo gia e eû ca zes téc ni- 
cas de in ter ven ção no mes mo e cons ci ên cia so ci al ge ne- 
ra li za da a res pei to de sua ne ga ti vi da de.

Tam bém se ocu pa a Cri mi no lo gia da pes soa do de lin- 
quen te que al can çou o seu má xi mo pro ta go nis mo co- 
mo ob je to das in ves ti ga ções cri mi no ló gi cas du ran te a
eta pa po si ti vis ta.

Na mo der na Cri mi no lo gia, não obs tan te, o es tu do do
ho mem de lin quen te há pas sa do a um se gun do pla no,
co mo con sequên cia do gi ro so ci o ló gi co ex pe ri men ta do
por aque la e da ne ces sá ria su pe ra ção de en fo ques in di- 
vi du a lis tas em aten ção a ob je ti vos das po lí ti cas cri mi- 
nais. O de lin quen te se exa mi na em su as in ter de pen dên- 
ci as so ci ais, co mo uni da de bi op si cos so ci al e não des de
uma pers pec ti va bi op si co pa to ló gi ca co mo su ce dia com
tan tas bi o gra û as clás si cas ori en ta das pe lo es pí ri to in di- 
vi du a lis ta e cor re ci o na lis ta da Cri mi no lo gia tra di ci o nal.

Em re la ção à ví ti ma do de li to, Gar cía-Pa blos de Mo li- 
na (2013) diz que es ta há pa de ci do de um se cu lar e de li- 
be ra do aban do no e por mui tas e di ver sas cau sas 3 tan to
em âm bi to ju rí di co co mo no em pí ri co e no po lí ti co-so- 
ci al. O sis te ma le gal (o pro ces so) nas ce já com o pro pó si- 
to de li be ra do de neu tra li zar a ví ti ma, dis tan ci an do aos
dois pro ta go nis tas en fren ta dos no con üi to cri mi nal,
pre ci sa men te co mo ga ran tia de uma apli ca ção se re na,
ob je ti va e ins ti tu ci o na li za da das leis ao ca so con cre to.

Já no que diz res pei to ao con tro le so ci al do de li to co- 
mo ob je to da Cri mi no lo gia, diz Gar cía-Pa blos de Mo li na
(2013, p. 226):

São Luís, sábado e domingo, 2 e 3 de julho
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LUIZ GON ZA GA MAR TINS CO E LHO
Pro mo tor de Jus ti ça, ti tu lar da 41ª Pro -
mo to ria de Jus ti ça Es pe ci a li za da da In -
fân cia e da Ju ven tu de de São Luís/MA,
ex-Pre si den te da As so ci a ção do Mi nis té -
rio Pú bli co do Es ta do do Ma ra nhão –
AM PEM e ex-Pro cu ra dor Ge ral de Jus ti -
ça.

OTÁ VIO SAN TA NA DO RÊ GO BAR ROS
- Ge ne ral de Di vi são da re ser va

Pela Paz no trânsito

No dia 19 de ju nho úl ti mo, a Lei nº
11.705/2008 co nhe ci da por Lei Se ca
com ple tou 14 anos de exis tên cia. A
da ta me le vou a re üe tir so bre uma si- 
tu a ção crí ti ca dos mais gra ves pro ble- 
mas da atu a li da de: a vi o lên cia no
trân si to.

Há pou co mais de um ano, mais
pre ci sa men te no dia 12.04.2021, foi
apro va do o Có di go de Trân si to Bra si- 
lei ro (Lei nº 14.071/2020), que in tro- 
du ziu uma sé rie de mu dan ças im por- 
tan tes.

Cer ta men te, mui tas vi das e trau- 
mas po de ri am ter si do evi ta dos se re- 
gras sim ples de trân si to fos sem obe- 
de ci das, co mo: não di ri gir com ex ces- 
so de ve lo ci da de, não con du zir veí cu- 
lo sob efei to de ál co ol, uso obri ga tó rio
de ca pa ce te pa ra con du to res de mo- 
to ci cle ta, obri ga to ri e da de do uso de
cin to de se gu ran ça e da ca dei ri nha
pa ra cri an ças me no res de 10 anos de
ida de, ações pre ven ti vas co mo uso de
ca pa ce tes de lu zes in di ca ti vas e fa róis,
di re ção de fen si va, ul tra pas sa gem se- 
gu ra e res pei tar si na li za ções, den tre
ou tras.

Con for me in for ma ções da Or ga ni- 
za ção Mun di al da Saú de (OMS), o
Bra sil ocu pa ho je a 4ª co lo ca ção no
ran king de paí ses com mais mor tes no
trân si to, es tan do atrás, ape nas, de Be- 
li ze, Re pú bli ca Do mi ni ca na e Ve ne zu- 
e la.

Se gun do es ta tís ti cas oû ci ais do
Por tal do Trân si to e Da ta SUS, em
2019, por exem plo, o ín di ce bra si lei ro
atin giu a tris te mar ca de 31.307 óbi tos
por 100 mil ha bi tan tes, o que equi va le
a uma pes soa mor ta a ca da 15 mi nu- 
tos, al can çan do o re sul ta do de apro xi- 
ma da men te 90 pes so as fa le ci das por
dia. So men te no Ma ra nhão, de acor do
com fon te da Se cre tá ria de Saú de, fo- 
ram 1.259 per das no ano de 2020 e
19371 óbi tos no ano de 2021, dos
quais 692, ou se ja, mais da me ta de fo- 
ram mo to ta xis tas.

Re cen te men te o Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral jul gou um re cur so do DE- 
TRAN/Rio Gran de do Sul pa ra man ter
a apli ca ção de mul ta pa ra mo to ris tas
que pa ra do em blitz se re cu sar a fa zer
o tes te do bafô me tro, bem co mo va li- 
dou a proi bi ção de ven da de be bi das
al coó li cas às mar gens de ro do vi as fe- 
de rais.

Pe lo Có di go de Trân si to Bra si lei ro,
o mo to ris ta que se re cu sa a ser sub- 
me ti do ao tes te es tá su jei to ao pa ga- 
men to de mul ta gra vís si ma, po den do
até ter sus pen são por 12 me ses da li- 
cen ça pa ra di ri gir. Co mo

vis to não nos fal ta le gis la ção ri go- 
ro sa, e sim, fal ta cons ci en ti za ção da
so ci e da de e ûs ca li za ção exem plar por
par te das au to ri da des res pon sá veis.

Quan do es ti ve à fren te do Mi nis té- 
rio Pú bli co, co mo Pro cu ra dor-Ge ral
de Jus ti ça, ti ve a hon ra e o or gu lho de
ûr mar al gu mas par ce ri as im por tan- 
tes, den tre elas des ta co a cri a ção de
um gru po de tra ba lho de no mi na do
<To dos pe la vi da no trân si to=, do qual
fa zia par te o Mi nis té rio Pú bi co, o Po- 
der Ju di ciá rio, o Po der Le gis la ti vo, o
Po der Exe cu ti vo, por meio do DE- 
TRAN, Po lí cia Mi li tar e SE DUC, Po lí- 
cia Ro do viá ria Fe de ral, FA MEM, Con- 
se lho Es ta du al de Trân si to, Ob ser va- 
tó rio do Trân si to e o SOS VI DAS.

No Mi nis té rio Pú bli co, por de le ga- 
ção mi nha, na con di ção de PGJ es se
gru po foi co or de na do pe la SE CINST e
con tou com en tu si as mo e com pe tên- 
cia do Pro mo tor de Jus ti ça Aga me non
Aze ve do, ten do co mo pro pó si to fo- 
men tar a im plan ta ção da mu ni ci pa li- 
za ção do trân si to em to dos os Mu ni cí- 
pi os do Ma ra nhão, pois, até 2017, ape- 
nas 58 dos 217 mu ni cí pi os es ta vam
in te gra dos ao Sis te ma Na ci o nal de
Trân si to, o que re pre sen ta va apro xi- 
ma da men te 26%.

Re a li za mos con jun ta men te vá ri os
Se mi ná ri os Re gi o nais so bre mu ni ci- 
pa li za ção do trân si to em di ver sos mu- 
ni cí pi os ma ra nhen ses lan çan do a
Cam pa nha <To dos pe la paz no trân si- 

to. Dê pre fe rên cia à vi da=. Mu ni ci pa li-
zar o trân si to sig ni û ca cum prir a obri-
ga ção le gal es ta be le ci da no CTB, em
seus ar ti gos 21 e 24, e na Re so lu ção nº
64 da ONU, a qual es ta be le ceu a dé ca- 
da de ação pe la se gu ran ça no trân si to,
pa ra evi tar mos os aci den tes que ma- 
tam cer ca de 1,3 mi lhão de pes so as
por ano, cons ti tuin do-se na 9ª cau sa
de mor tes em to do o mun do e, em úl- 
ti ma aná li se, re pre sen ta, não in ci dir
em ato de im pro bi da de ad mi nis tra ti-
va, com enor mes im pli ca ções e con- 
sequên ci as.

A não mu ni ci pa li za ção im pli ca,
ain da, re du ção de re cei tas mu ni ci-
pais, uma vez que o ges tor pú bli co
dei xa de ce le brar con vê ni os pa ra
obras de en ge nha ria, ûs ca li za ção e
edu ca ção no trân si to, dei xan do de
pre ser var vi das, sem fa lar no au men to
de des pe sas com saú de, de cor ren te
de aci den tes no trân si to, prin ci pal- 
men te, cau sa dos por mo to ci clis tas
im pru den tes, des ta can do-se co mo
mai or exem plo dis so a su per lo ta ção
do Hos pi tal So cor rão em São Luís em
de cor rên cia da in ter na ção de pa ci en- 
tes ví ti mas vin do do in te ri or.

De acor do com o Mi nis té rio da
Saú de a me ta de das pes so as que mor- 
re ram no trân si to no Bra sil es tão re la- 
ci o na das com in ges tão de ál co ol pe- 
los mo to ris tas de veí cu los, no ta da-
men te con du to res de mo to ci clis tas
sem uso de ca pa ce te. Nes se par ti cu- 
lar, não pos so dei xar de re gis trar o
pés si mo exem plo que tem da do o atu- 
al Che fe da Na ção que em su as an- 
dan ças pe lo País tei ma em dar aos
nos sos jo vens o mau exem plo an dan- 
do de mo to sem o de vi do uso do equi- 
pa men to in dis pen sá vel.

Além des sas ações, tam bém par ti- 
ci pá va mos anu al men te da ce le bra ção
do Dia Mun di al em me mó ria das ví ti-
mas de aci den te de trân si to na Ave ni- 
da Li to râ nea, sem fa lar do bri lhan te
tra ba lho de ca pa ci ta ção de pro fes so- 
res mul ti pli ca do res, com dis tri bui ção
de ca der nos pe da gó gi cos e par ti ci pa- 
ção de cam pa nhas edu ca ti vas em es- 
co las e uni ver si da des pú bli cas de sen- 
vol vi das pe lo SOS VI DA, es ta im por-
tan te en ti da de de Di rei tos Hu ma nos
que ano pas sa do com ple tou 10 anos
de exis tên cia e que ain da vem de sen- 
vol ven do de for ma ho ri zon tal e plu ral
um tra ba lho ma ra vi lho so de pre ven- 
ção, edu ca ção e cons ci en ti za ção em
de fe sa da vi da.

Nes te mo men to de fes ta ju ni na,
pe río do pro pí cio pa ra uso de ál co ol,
in to le rân cia ze ro, pe la paz no trân si to.
A vi da pe de pas sa gem!

Poder sem propósito não é o mesmo que liderança

Elei ções são ter re nos mi na dos por
ba te-bo ca e in com pre en são. Ve jam as
nos sas, ca ro lei tor. As fa las dos can di- 
da tos pre pa ram o am bi en te de ba ta- 
lha û nal pa ra a ani qui la ção to tal do
ad ver sá rio, re tra ta do sem pre co mo
mo ral men te ina cei tá vel. Ain da que
es ses ini mi gos de ho je, hi po cri ta men- 
te, pos sam es tar ali a dos nas pró xi mas
elei ções.

Nes se em ba te de opi niões, ne- 
nhum la do de se ja re al men te es cu tar o
ou tro. Bus ca mol dar seus se gui do res,
mui tos de sam pa ra dos de sus ten ta ção
psi cos so ci al, in cu tin do-lhes uma
men ta li da de di vi si va e ir re con ci liá vel.
São mo men tos co mo es ses que exi- 
gem a <erup ção= de li de ran ças mo ti- 
va do ras, sen sí veis à re a li da de da so ci- 
e da de, apa zi gua do ras de âni mos e
hu mil des na acei ta ção de seus equí- 
vo cos. Que te nham o po der co mo ins- 
tru men to so ci al e não pes so al.

Os atu ais con dot ti e res pre ci sam
com pre en der a di fe ren ça en tre man- 
dar, co man dar e li de rar. O man dar é
fru to do po der que o car go lhe ofe re- 
ce. O co man dar é ato pes so al de acei- 
tar e es ti mu lar a co o pe ra ção. O li de rar
vai mui to além, é ins ti gar por pa la- 
vras, por ges tos, pe lo exem plo in di vi- 
du al, na tu ral e às ve zes es toi co. O po- 
der sem pro pó si to e sem vi são não é o
mes mo que a li de ran ça. Igual men te,
são mo men tos co mo es ses que exi- 
gem uma so ci e da de que com pre en da
o seu pa pel na cons tru ção do Es ta do e
do go ver no, en tes fun da men tais pa ra
a paz e o bem-es tar so ci ais.

Ex traio tre cho da obra A ques tão de
cul pa, de Karl Jas per, ao co men tar a
so ci e da de ale mã no pe río do de 1933 a
1945. Uma for mu la ção ain da atu al e
pre o cu pan te. <Pa re ce que as pes so as
não que rem pen sar in di vi du al men te.
Elas bus cam ape nas pa la vras de or- 
dem e obe di ên cia. Elas não per gun- 
tam e elas não res pon dem. Elas só sa- 
bem aûr mar e obe de cer, não exa mi- 
nar e re co nhe cer, por is so tam bém
não po dem ser con ven ci das.=

 

A nos sa res pon sa bi li da de ci da dã
não ces sa em mo men to al gum. Te mos
sem pre que as su mir nos sas cul pas e
nos sos acer tos. No Es ta do mo der no,
to dos agem po li ti ca men te, no mí ni- 
mo ao vo ta rem nas elei ções ou até
dei xan do de fa zê-lo. A res pon sa bi li- 
da de po lí ti ca não per mi te que nin- 
guém fu ja pa ra a sel va es con den do-se

de seu pa pel. Por tan to, não há tri lhas
ou ata lhos que nos fa çam che gar aon-
de de se ja mos que se jam li vres dos
obs tá cu los po lí ti cos, econô mi cos e
so ci ais.

To dos os atos que re dun dem em
ações de um go ver no acon te cem por
meio de ato res hu ma nos. Os de ten to- 
res do po der, os co la bo ra do res de di- 
ver sas ca te go ri as e a mas sa de in di ví-
du os em seu dia a dia de so bre vi vên- 
cia são os per so na gens des sa pe ça da
vi da de um país. O û ló so fo dei xa per- 
pas sar que as so ci e da des só en con tra- 
rão a es tra da pa vi men ta da pa ra o fu- 
tu ro por meio da co mu ni ca ção en tre
pes so as. E eu acres cen to, da co mu ni- 
ca ção en tre ins ti tui ções.

A pro du ção da ar ga mas sa, a re a li- 
za ção dos cál cu los téc ni cos e a exe cu- 
ção da obra é nos sa res pon sa bi li da de.
Nos sas bri ta dei ras, pás e pi ca re tas se-
rão os vo tos. Na tu ral men te, o en car re-
ga do da obra pre ci sa com pre en der
seu pa pel nes sa em prei ta da. Quan do
en xer ga mos can di da tos a mes tres de
obras ape nas com ga nas de po der, ul- 
tra pas sa dos no tem po, que usam téc- 
ni cas ob so le tas de fa zer po lí ti ca e que
ten tam se im por pe lo gri to e não pe la
com pe tên cia, a ten dên cia é ter mos
que re ca pe ar, a ca da qua tro anos, o pi-
so es bu ra ca do nes se ca mi nho que
nos le va rá à es ta bi li da de de mo crá ti-
ca.

A pro pó si to e vol tan do ao te ma li- 
de ran ça, <se um lí der se van glo ria
con ti nu a men te, não de mons tra ci vi li- 
da de, ou gos ta de dis cu tir, não irá lon- 
ge=, aûr mou The o do re Ro o se velt. Pa-
re ce ser es sa, por en quan to, a nos sa
si na. Paz e bem.

ALEX BRI TO
Pro fes sor As so ci a do da UF MA. (as.bri to@uf ma.br).

Ri que za Ex tre ma,
Po bre za Ex tre ma.

Que a po bre za e a de si gual da de sem pre es ti ve ram
pre sen tes por aqui, não há dú vi da. Que os úl ti mos anos
fo ram es pe ci al men te pe no sos pa ra qua se to dos, tam- 
bém pa re ce um fa to in con tes te, mas co mo po de ría mos
ima gi nar que a pan de mia do CO VID-19, que di la ce rou,
di re ta e in di re ta men te, a vi da da po pu la ção mun di al,
que mu dou com por ta men tos, opi niões e que trou xe a
pers pec ti va do ûm tão pró xi mo a to dos nós, pu des se,
ain da, pi o rar aqui lo que his to ri ca men te sem pre foi
ruim? O CO VID-19 trou xe a re bo que uma ou tra pan de- 
mia, a da de si gual da de e po bre za.

Da dos in for ma dos pe lo úl ti mo re la tó rio da OX FAN
são, pa ra di zer o mí ni mo, im pres si o nan tes! Há ho je no
mun do 573 bi li o ná ri os (62 só do ra mo dos ali men tos) a
mais do que ha via no iní cio de 2020, quan do co me çou a
pan de mia. A ri que za des ses e dos de mais au men tou
42% du ran te a pan de mia, o que re pre sen ta, ho je, 14%
do PIB glo bal, aci ma dos 4,4% que re pre sen ta va no ano
2000. Pa ra ter cla ro o que é a ri que za ex tre ma, bas ta en- 
ten der que se o Elon Musk, o ho mem mais ri co do mun- 
do per des se, ho je, 99% de sua imen sa for tu na, ain da es- 
ta ria en tre os 0,0001% dos mais ri cos do mun do! E ape- 
nas pa ra cons tar: seu pa trimô nio au men tou 700% des de
2019.

Não há dú vi das: a pan de mia foi o me lhor ne gó cio pa- 
ra uma par ce la mui to pe que na de su per ri cos que co- 
man dam a pro du ção de ali men tos, a ener gia, os fár ma- 
cos e a tec no lo gia. No ca so dos ali men tos, se gun do o
mes mo re la tó rio, ci ta do aci ma, a pan de mia pos si bi li tou
o mai or lu cro da his tó ria da CAR GILL, uma das mai o res
em pre sas de ali men tos do mun do. A em pre sa ge rou
qua se US$ 5 bi lhões em lu cro lí qui do e pa gou US$1,13
bi lhão em di vi den dos em 2021 (nun ca ha via fei to is so
an tes). O mai or aci o nis ta, Ja mes Car gill au men tou sua
for tu na em qua se US$20 mi lhões por dia des de o iní cio
da pan de mia do CO VID-19. E não foi só ele: a for tu na
dos bi li o ná ri os au men tou nos úl ti mos 24 me ses, o equi- 
va len te a 23 anos!!

O re sul ta do des sa con ta, li te ral men te ma ca bra, é o
cres ci men to da po bre za ex tre ma pa ra até 263 mi lhões
de pes so as e o re tro ces so de dé ca das de um gra da ti vo
pro ces so de mi ti ga ção das ma ze las so ci ais que afe ta vam
mi lha res de pes so as. Re tro ces so dos par cos e tí mi dos re- 
sul ta dos de in clu são so ci al que al guns paí ses ob ti ve ram,
in clu si ve o Bra sil.

As ra zões do apro fun da men to da po bre za des pen sa
co men tá rio, ela é ve lha co nhe ci da de to dos nós. Con tu- 
do, a pan de mia, es pe ci al men te, pe los im pac tos das me- 
di das res tri ti vas e das po lí ti cas de <sus ten ta ção do em- 
pre go e da ren da= que im pu se ram um te to ao va lor dos
be ne fí ci os, bem co mo a des trui ção de mi lha res de pos- 
tos de tra ba lho de bai xa re mu ne ra ção, ni ve la ram por
bai xo, o ren di men to mé dio da mai o ria dos tra ba lha do- 
res, pro mo ven do uma per ver sa <re du ção= da de si gual- 
da de. Is so sem fa lar na ex pan são da in for ma li da de e do
im pac to de gê ne ro que re ti rou mi lhões de mu lhe res do
mer ca do de tra ba lho, fa zen do a ren da fa mi li ar cair. De
qual quer for ma, é in dis cu tí vel que a ri que za ex tre ma de
uns pro mo veu a po bre za ex tre ma de ou tros.

Mas co mo is so acon te ceu? Além dos fa to res con jun- 
tu rais co mo os cho ques da com mo di ti es e, mais re cen- 
te men te, a si tu a ção be li ge ran te no les te eu ro peu, es se
re sul ta do es can da lo so é fru to ime di a to das po lí ti cas
econô mi cas que os Es ta dos Na ci o nais im pu se ram pa ra
en fren tar a pan de mia do co ro na ví rus. A in je ção de tri- 
lhões de dó la res pe los Ban cos Cen trais pa ra evi tar o co- 
lap so econô mi co fa vo re ceu o au men to do pre ço de mui- 
tos ati vos pro du zin do o cha ma do <efei to ri que za= e am- 
pli an do o pa trimô nio das clas ses pro pri e tá ri as de ati vos.

No Ma ra nhão, a po bre za

per ma ne ce in có lu me. Os re sul ta dos

de um es tu do da FGV So ci al

apon ta ram que 14 es ta dos da

fe de ra ção já têm mais de 40% da

po pu la ção na po bre za e em qua tro,

o per cen tu al ul tra pas sa 50%. 

Sem ne nhu ma no vi da de, nos so es ta do é o pri mei ro
da lis ta, com pou co me nos de 58% da po pu la ção na po- 
bre za. E mais, dos 146 es tra tos ge o grá û cos in ves ti ga dos
pe lo es tu do, as re giões de mai or in ci dên cia da po bre za,
com cer ca de 73% da po pu la ção na po bre za, fo ram o Li- 
to ral e a Bai xa da Ma ra nhen se.

Mui ta gen te acre di ta, ain da, que a pro du ção de ri que- 
za não é uma so ma ze ro, on de pa ra al guém ga nhar o ou- 
tro pre ci sa per der. Es sa ideia é par ti cu lar men te for te en- 
tre os eco no mis tas. Bom, po de até não ser as sim, mas
não dá pa ra su por que o que es tá acon te cen do nes ses
pe no sos anos é ape nas uma mer ca coin ci dên cia, on de a
ex tre ma ri que za de al guns pou cos apro fun da a po bre za
de uma am pla mai o ria. De û ni ti va men te is so não é um
re sul ta do das es co lhas que fa ze mos, se o fos se, se ría mos
al go zes de nós mes mos?

São Luís, sábado e domingo, 2 e 3 de julho

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

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 segunda 

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.

AVISO DE CONTINUAÇÃO LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N. º 006/2022

ATO AVISO DE CONTINUAÇÃO DA LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº 
006/2022. A Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras – MA, por meio da Comissão 
Permanente de Licitação, torna público para conhecimento de todos que estará dando 
continuidade na Licitação na MODALIDADE: Tomada de Preço. TIPO: Menor Preço 
Global OBJETO: Contratação de empresa especializada em obras de recuperação de 
estrada vicinal no trecho: Pov. Centro dos Necos, Pov. Sabonete e Pov. Cinturão do 
Município de Jenipapo dos Vieiras – MA, para atender as necessidades da Secretaria 
de OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO: Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações 
posteriores e as condições do Edital. A abertura dos envelopes de Habilitação e de Pro-
posta: às 09h00min do dia 07 de julho 09:00 de 2022. Esclarecimentos adicionais no 
mesmo endereço das 08:00 as 12:00hs e no email: cpljenipapo@gmail.com e pelo tele-
fone 99 98511-8958 Jenipapo dos Vieiras/MA, CEP: 65962-000. Jenipapo dos Vieiras 
-MA, 24 de junho de 2022. ASS Antônio Iranilton de Carvalho. Presidente da CPL. 
 

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.

ERRATA

(Publicado em 01/07/2022 onde lê-se “terceira vez”, lê-se “primeira vez”)

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São João Batista

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022, REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2022. 
O Município de São João Batista (MA), avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte modali-
dade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor Preço 
por item por maior desconto, que será regida pela Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente as disposições da Lei 
nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO 
BATISTA - MA. Data e horário do início da disputa: 9h:30min do dia 18/07/2022. Site para realização 
do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, 
que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus 
objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas no site do LICITANET e também nos dias de expediente 
das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município de São João Batista - MA, onde poderão ser con-
sultados gratuitamente, desde que em mídia. Dúvidas e esclarecimentos, e-mail: cplsaojoaobatista@hotmail.
com. São João Batista - MA, 01 de Julho de 2022. Arionaldo Martins Dominici - Chefe de Gabinete da 
Prefeitura Municipal.

A Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, por meio da Pró-Reitoria de Graduação - PROG/UEMA, 

torna público para conhecimento dos interessados as normas e instruções para a matrícula dos 

candidatos calouros do Processo Seletivo PAES 2022, para o segundo semestre de 2022, que será 

realizada em São Luís e campi de Bacabal, Balsas, Barra do Corda, Caxias, Codó, Coroatá, Colinas, 

Coelho Neto, Grajaú, Lago da Pedra, Itapecuru-Mirim, Pedreiras, Presidente Dutra, Pinheiro, Santa Inês, 

São João dos Patos, São Bento, Timon e Zé Doca, conforme datas especificadas.

1. CRONOGRAMA

A matrícula dar-se-á em conformidade com as normas e instruções constantes no Edital nº 271/2022 - 

PROG/UEMA, que se encontrará no endereço eletrônico www.uema.br a partir do dia 6 de julho de 

2022, também afixado nos quadros de aviso da Pró-Reitoria de Graduação - PROG, nos Centros, nos 

campi e no Diário Oficial do Estado do Maranhão.

São Luís - MA, 30 de junho de 2022

Profa. Dra. Fabíola de Jesus Soares Santana

Pró-Reitora de Graduação

Visto:

Prof. Dr. Gustavo Pereira da Costa

Reitor

ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA

AVISO DE EDITAL Nº 05/2022 - PROG/UEMA – MATRÍCULA DE
CANDIDATOS CALOUROS PARA O SEGUNDO SEMESTRE 2022.2

PAES

DATAS EVENTOS

11, 12, 13, 14 e 15
de julho de 2022

Matrícula de candidatos calouros aprovados e classificados
no Processo Seletivo PAES para o segundo semestre de

2022

22/8/2022 Início do período letivo do segundo semestre de 2022

Resolução CONAMA nº 274/200 de 29 de novembro de 2000. Art. 2º As águas doces, salobras e salinas 

destinadas à balneabilidade (recreação de contato primário) terão sua condição avaliada nas categorias 

própria e imprópria. Atenção: A ocorrência de chuvas influencia negativamente na qualidade das águas 

das praias, considerando que ocorre maior carreamento de matéria orgânica oriunda da lavagem das 

vias públicas para os rios e, consequentemente, para os mares. Portanto, na ocorrência de chuvas, 

recomenda-se evitar a recreação nas 24h que as sucederem. O monitoramento foi realizado no período 

de 31/05/2022 a 27/06/2022, integrando a série de acompanhamento semanal das condições de 

balneabilidade das praias da Ilha do Maranhão.

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA

Av. dos Holandeses, N° 04, Qd. 06, Ed. Manhattan, Calhau - São Luís/MA - CEP 65.071-38.

Endereço Eletrônico: ouvidoria@sema.ma.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

PONTOS COORDENADAS LOCALIZAÇÃO REFERÊNCIA CONDIÇÃO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

IMPRÓPRIO

P01

P02

P03

P04

P05

P06

P07

P08

P09

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P21

P22 02º27’00.4”S
44º09’47.20”O

02º30’01.08”S
44º19’11.3”O

02º29’51.40”S
44º18’44.30”O

02º29’39.50”S
44º18’28.10”O

02º29’11.0”S
44º18’07.20”O

02º29’12.10”S
44º17’32.30”O

02º29’12.50”S
44º17’05.60”O

02º29’11.40”S
44º16’32.20”O

02º28’59.90”S
44º16’01.90”O

02º28’52.70”S
44º15’40.30”O

02º28’53.70”S
44º15’12.60”O

02º28’53.40”S
44º14’19.60”O

02º28’46.20”S
44º14’19.0”O
02º38’29.0”S

44º13’33.60”O

02º28’30.0”S
44º13’14.90”O

02º28’13.40”S
44º12’41.80”O

02º28’05.20”S
44º12’22.70”O

02º27’50.80”S
44º11’55.0”O
02º27’47.90”S
44º11’29.0”O

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

02º27’22.70”S
44º10’22.20”O

Praia Ponta do
Farol - São Luís

Praia de
São Marcos

São Luís

Praia da
Ponta d’Areia

São Luís

Praia do
Calhau

São Luís

Praia do
Olho d’Água

São Luís

Praia do Meio
São José de

Ribamar

Praia do Araçagy
São José de

Ribamar

Praia do Araçagy
Paço do Lumiar

Praia Olho de Porco
Paço do Lumiar

Praia Olho de Porco
Raposa

Praia do Mangue
Seco - Raposa

Em frente à Bibliot. do Caranguejo próx.
às barracas da Val e do Sr. Pedro

Ao lado do
Espigão Ponta d’ Areia

Em frente à rampa de acesso à
praia, lado direito do Praia Mar Hotel

Em frente ao Centro de Atendimento
ao Banhista na Praça do Sol

Em frente ao Farol e
Forte de São Marcos

Em frente à Praça do Pescador,
próximo à Barraca do Chef

Em frente ao Posto Guarda
Vidas - Bombeiros

Em frente ao prédio
verde com o heliporto

Em frente à banca de jornal da
pç. de alimentação da Litorânea

Em frente à Estação Elevatória
de Esgoto 2.2 (E.E.E 2.2) da

CAEMA e Círculo Militar

Em frente à descida da Rua Altamira,
proximidades da Pousada Vela Mar

Em frente à descida da Avenida
Copacabana e Pousada Suíça

Em frente à descida da rua
São Geraldo

À direita da Elevatória Iemanjá II

Em frente à casa com pirâmides
no teto, antes da falésia

Próximo ao Kacthus Bar e
Restaurante

Próximo ao Bar e
Restaurante Capiau 2

Em frente à rampa principal
de acesso a praia

Em frente ao Bar da Atalaia 

Em frente ao Bar e
Restaurante Rainha

Em frente ao Las Vegas Bar
e Restaurante 

Última barraca antes da foz do igarapé
do Mangue Seco/Olho de Porco

BALNEABILIDADE DAS PRAIAS DA REGIÃO
METROPOLITANA DE SÃO LUÍS

DATA DA
ÚLTIMA
COLETA

27/06/2022
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A cerimônia, realizada na sede do Sebrae Nacional, em Brasília, reuniu centenas de
prefeitos e autoridades para reconhecer gestores que investem no empreendedorismo

Da dos do PS PE 2022

So bre o Se brae 50+50

PRÊMIO SEBRAE

Prefeita de Matinha vence 
<Prefeito Empreendedor=

A
gran de noi te de pre mi a ção do 
XI Prê mio Se brae Pre fei to 
Em pre en de dor (PS PE) foi 
mar ca da por emo ção com 

des ta que pa ra o em pre en de do ris mo e 
pa ra o es pí ri to pú bli co no pro ces so de 
de sen vol vi men to do país. A ce rimô- 
nia, re a li za da na se de do Se brae Na ci- 
o nal, em Bra sí lia, reu niu cen te nas de 
pre fei tos, par la men ta res e au to ri da- 
des pa ra re co nhe cer ges to res pú bli cos 
que in ves tem no em pre en de do ris mo, 
na com pe ti ti vi da de dos pe que nos ne- 
gó ci os e na mo der ni za ção da ges tão 
pú bli ca lo cal. Ao to do, 182 pre fei tos e 
pre fei tas fo ram se le ci o na dos pa ra a 
dis pu ta na ci o nal do Prê mio, com 199 
pro je tos.

En tre os pro je tos pre mi a dos, a pri- 
mei ra ca te go ria anun ci a da exal tou o 
pro je to <Edu car pa ra Em pre en der=, 
que be ne fi cia es tu dan tes do 1º ao 9º 
ano do En si no Fun da men tal em Ma ti- 
nha (MA). A pre fei ta, Li di el da Nu nes 
Cu nha, que é pro fes so ra de car rei ra, 
foi a ven ce do ra na ca te go ria Em pre- 
en de do ris mo na Es co la, e man te ve a 
tra di ção do Ma ra nhão de em pla car 
ven ce do res na pre mi a ção na ci o nal 
que re co nhe ce as me lho res prá ti cas 
de em pre en de do ris mo na ges tão pú- 
bli ca do país.

<É inex pli cá vel o sen ti men to des se 
mo men to, quan do Ma ti nha é ven ce- 
do ra do prê mio. Ho je, te mos uma lei 
ins ti tuí da que co lo ca o em pre en de- 
do ris mo na ma triz cur ri cu lar das nos- 
sas es co las do En si no Fun da men tal, 
da re de mu ni ci pal, des per tan do ou 
de sen vol ven do ain da mais o em pre- 
en de do ris mo nas nos sas cri an ças e 
jo vens, e fa ze mos is so por meio do

 PROJETO <EDUCAR PARA EMPREENDER= BENEFICIA ESTUDANTES DE MATINHA (MA)

JEPP (Jo vens Em pre en de do res Pri- 
mei ros Pas sos), que pe exe cu ta do pe- 
lo Se brae no nos so mu ni cí pio. Nós 
que re mos que o Se brae nun ca saia do 
nos so mu ni cí pio, pois é uma ins ti tui- 
ção que nos apoia, nos ori en ta so bre 
co mo fa zer, nos di re ci o na nas me lho- 
res ações e idei as pa ra fa zer com que 
os pe que nos ne gó ci os e o em pre en- 
de do ris mo em nos so mu ni cí pio se 
de sen vol va ca da vez mais=, dis se a 
pre fei ta ven ce do ra da edi ção de 2022, 
na ca te go ria na ci o nal de Em pre en de- 
do ris mo na Es co la, Li ni el da Cu nha.

Do Ma ra nhão, con cor re ram na 
gran de fi nal do prê mio na ci o nal os 
pre fei tos: Erick Au gus to (Bal sas), na 
ca te go ria Ino va ção e Sus ten ta bi li da- 
de, re pre sen ta do pe lo se cre tá rio de 
De sen vol vi men to Econô mi co, Adri a- 
no Ti to; Eri vel ton Tei xei ra Ne ves (Ca- 
ro li na), na ca te go ria Mar ke ting Ter ri- 
to ri al e Se to res Econô mi cos; Le o ar ren 
Cu nha (Es trei to), na ca te go ria Des bu- 

ro cra ti za ção; Jo sé Nil ton Pi nhei ro 
Cal vet Fi lho (Ro sá rio), na ca te go ria 
Com pras Go ver na men tais; Edu ar do 
Brai de (São Luís), na ca te go ria Ci da de 
Em pre en de do ra, re pre sen ta do pe la 
Vi ce-Pre fei ta, Es mê nia Mi ran da, e 
Cle mil ton Bar ros (Ur ba no San tos), na 
ca te go ria Sa la do Em pre en de dor.

<O Ma ra nhão es te ve mui to bem re- 
pre sen ta do na edi ção des te ano, e fi-
ca mos fe li zes em ver a ges tão da pre- 
fei ta Li ni el da Cu nha, nos sa par cei ra 
des de o seu pri mei ro man da to, co mo 
ven ce do ra na ci o nal na ca te go ria que 
exal ta a edu ca ção, que for ma a fu tu ra 
ge ra ção de em pre en de do res do es ta- 
do=, des ta cou o pre si den te do Con se-
lho De li be ra ti vo do Se brae no Ma ra- 
nhão, Cel so Gon ça lo, que li de rou a 
co mi ti va ma ra nhen se jun ta men te 
com os di re to res exe cu ti vos da em- 
pre sa: Al ber ti no Le al (su pe rin ten den- 
te), Mau ro Bor ra lho (téc ni co) e Ra chel 
Jor dão (ad mi nis tra ção e fi nan ças).

Incentivo ao empreendedorismo na agenda municipal
Ce rimô nia – An tes mes mo de re ve- 

lar os ven ce do res, o pre si den te do Se- 
brae, Car los Mel les, elo gi ou o com- 
pro me ti men to dos pre fei tos com o
cres ci men to so ci o e conô mi co e res ga- 
tou a im por tân cia da ini ci a ti va: <Es ta
é uma edi ção his tó ri ca: mar ca os 20
anos do PS PE e a os 50 anos do Se brae.
Com es se prê mio, o Se brae in cen ti va a
in clu são do em pre en de do ris mo na
agen da mu ni ci pal, nu ma par ce ria
que uti li za os pe que nos ne gó ci os co- 
mo fer ra men ta de de sen vol vi men to
lo cal. Sa be mos que o de sen vol vi men- 
to nas ce e cres ce nos mu ni cí pi os=. Ao
men ci o nar a tra je tó ria do Se brae pa ra
a trans for ma ção na ges tão pú bli ca,
Mel les agra de ceu a par ti ci pa ção e o
es for ço de to dos os con gres sis tas em
prol das MPE.

<O fu tu ro do Bra sil pas sa pe lo em- 
pre en de do ris mo e aqui ele é se me a- 
do. Te mos con fi an ça nes se país, que
tem tu do pa ra avan çar=, des ta cou o
mi nis tro da Ca sa Ci vil, Ci ro No guei ra.
O go ver na dor Ro nal do Cai a do elo gi- 
ou a ma nei ra mar can te de go ver nar
do tra di ci o nal po lí ti co goi a no Iris Re- 
zen de, pa tro no des ta edi ção. <Seu
man da men to sem pre foi for mar po lí- 
ti cos com com pro mis so pú bli co=, co- 
men tou Cai a do. A fi lha de Re zen de,
Ana Pau la, agra de ceu a ho me na gem:
<Ver a tra je tó ria do meu pai ser vir de
ins pi ra ção é a pro va de que ca da mi- 
nu to de di ca do ao po vo va le a pe na.
Pa ra béns ao Se brae por es se Prê mio,
que ali men ta a cons ci ên cia so ci al, o
es pí ri to pú bli co, o com pro mis so com
uma so ci e da de ca da vez me lhor. Es- 
pe ro que to dos os pre fei tos con ti nu- 

em acre di tan do na boa po lí ti ca=.
Além da pre fei ta ma ra nhen se, fo- 

ram pre mi a dos: Éri co Ste van Gon çal- 
ves, de Gua ran tã do Nor te (MT), na
ca te go ria Com pras Go ver na men tais;
Her ber lh Mo ta, de Ba tu ri té (CE), na
ca te go ria Ino va ção e Sus ten ta bi li da- 
de; João Car los Krug, de Cha pa dão do
Sul (MS), na ca te go ria Des bu ro cra ti- 
za ção; Rô mu lo Rip pa, do mu ni cí pio
pau lis ta (SP), na ca te go ria Mar ke ting
Ter ri to ri al e Se to res Econô mi cos; Jo sé
Car los de Sou za Rê go, de Quei ma das
(PB), na ca te go ria Sa la do Em pre en- 
de dor; Mar ce lo Pa lha res, de Ja ca re zi- 
nho (PR), na ca te go ria Go ver nan ça
Re gi o nal e Co o pe ra ção In ter mu ni ci- 
pal, que te ve co mo par cei ros no pro- 
je to 8SRI NP – Sis te ma Re gi o nal de
Ino va ção do Nor te Pi o nei ro9, os pre fei- 
tos dos mu ni cí pi os de An di rá, Ban dei- 
ran tes, Cam ba rá, Car ló po lis, Ibai ti,
Jo a quim Tá vo ra, Ri bei rão Cla ro, San to
Antô nio da Pla ti na, Si quei ra Cam pos
e Wen ces lau Bráz.

Por fim, na ca te go ria Ci da de Em- 
pre en de do ra da Re gião Cen tro-Oes te
foi es co lhi do o pre fei to João Car los
Krug, de Cha pa dão do Sul (MS). Na
Re gião Nor des te, o ven ce dor foi o pre- 
fei to Re na to Re zen de Ro cha Fi lho, de
Pi lar (AL). Na Re gião Nor te, o re co- 
nhe ci men to fi cou com o pre fei to Jo sé
Re na to Ogawa Ro dri gues, de Bar ca re- 
na (PA). Na Re gião Su des te, sa grou-se
ven ce dor o pre fei to Axel Sch midt Gra- 
el, de Ni te rói (RJ). E na Re gião Sul, o
pre fei to de Rio do Sul (SC), Jo sé Edu- 
ar do Roth barth Tho mé, le vou o prê- 
mio na ci o nal.

O XI Prê mio Se brae Pre fei to Em- 
pre en de dor ba teu re cor de de ins cri- 
ções com 1.615 pro je tos ha bi li ta dos,
de 1.327 mu ni cí pi os dis tin tos das 27
uni da des da fe de ra ção. Des de a 3ª
edi ção, não ha via a par ti ci pa ção de
to dos os es ta dos e do DF. Em ter mos
re gi o nais, o des ta que pa ra o nú me ro
de pro je tos ins cri tos é da re gião Su- 
des te, com 511, se gui do da re gião

Nor des te, com 455; Nor te, com 256;
Sul, com 277 e Cen tro-Oes te, com 116
pro je tos. En tre os es ta dos com mai or
nú me ro de pro je tos ha bi li ta dos, des-
ta cam-se São Pau lo, com 236; se gui do
por Mi nas Ge rais, com 176; San ta Ca- 
ta ri na, com 104; Pa rá, com 93 e Rio
Gran de do Sul, com 90.

A ini ci a ti va tem a par ti ci pa ção da
As so ci a ção Bra si lei ra de Mu ni cí pi os
(ABM), As so ci a ção dos Tri bu nais de
Con tas (ATRI CON), CFC, Cen tro de
Li de ran ça Pú bli ca (CLP), Con fe de ra- 
ção Na ci o nal da In dús tria (CNI), Con- 
fe de ra ção Na ci o nal do Mu ni cí pi os
(CNM), As so ci a ção Na ci o nal dos
Mem bros do Mi nis té rio Pú bli co (CO- 
NAMP), Con se lho Na ci o nal de Se cre- 
tá ri os de Es ta do da Ad mi nis tra ção
(CON SAD), FE NA CON, Fren te Na ci o-
nal dos Pre fei tos (FNP), Fó rum Per- 
ma nen te, Fren te Par la men tar da Mi- 
cro e Pe que na Em pre sa, Ins ti tu to de
Pes qui sa Econô mi ca Apli ca da (IPEA),
do Ins ti tu to Rui Bar bo sa (IRB), do Ob- 
ser va tó rio So ci al do Bra sil (OBS).
Tam bém são par cei ros do Prê mio o
Pro gra ma das Na ções Uni das pa ra o
De sen vol vi men to (PNUD) e o Mi nis- 
té rio da Eco no mia por meio da Se cre- 
ta ria de Ges tão e da Se cre ta ria Es pe ci- 
al de Pro du ti vi da de, Em pre go e Com-
pe ti ti vi da de.

Em 2022, o Se brae ce le bra 50 anos
de exis tên cia, com ati vi da des em tor- 
no do te ma <Cri ar o fu tu ro é fa zer his- 
tó ria=. De no mi na do Pro je to Se brae
50+50, a ini ci a ti va en fa ti za os três pi- 
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mo ver a cul tu ra em pre en de do ra,
apri mo rar a ges tão

em pre sa ri al e de sen vol ver um am- 
bi en te de ne gó ci os sau dá vel e ino va- 
dor pa ra os pe que nos ne gó ci os no
Bra sil. Pas sa do, pre sen te e fu tu ro es- 
tão em fo co, mos tran do a evo lu ção
des de a fun da ção em 1972 até os di as
de ho je, com um olhar tam bém pa ra
os no vos de sa fi os que vi rão pa ra o
em pre en de do ris mo no país.

Acu mu la do do ano

Ações do Go ver no Fe de ral no Ma ra nhão

CRES CI MEN TO

Re to ma da da
eco no mia no
Ma ra nhão re sul ta
na cri a ção de 4,9
mil no vos em pre gos
for mais em maio

O es ta do do Ma ra nhão re gis trou, em maio, 4 mil e 910
no vos pos tos de tra ba lho for mais ge ra dos. Além dis so,
cer ca de 539 mil pes so as es tão em pre ga das com car tei ra
as si na da no es ta do. O Bra sil tam bém re gis trou mais um
mês de al ta na cri a ção de va gas de em pre gos for mais.
Fo ram mais de 277 mil no vos pos tos de tra ba lho dis po- 
ni bi li za dos.

A re gião Nor des te ob te ve o se gun do

sal do mais po si ti vo de to do o país,

com 48 mil e 847 no vos pos tos

ge ra dos. Os da dos fo ram di vul ga dos

na ter ça-fei ra (28) pe lo Ca das tro

Ge ral de Em pre ga dos e

De sem pre ga dos (Ca ged).

O se tor de Ser vi ços foi o gran de des ta que do mês no
Ma ra nhão, com a ge ra ção de 2 mil e 232 no vos pos tos de
tra ba lho for mais dis tri buí dos, prin ci pal men te, na ad- 
mi nis tra ção pú bli ca, de fe sa, se gu ri da de so ci al, edu ca- 
ção, saú de hu ma na e ser vi ços so ci ais. Des ta que tam- 
bém pa ra a Cons tru ção, que ge rou 938 no vas va gas de
em pre go for mal.

De ja nei ro a maio, as ações do Go ver no Fe de ral pa ra a
re to ma da da eco no mia, após a pan de mia da Co vid-19,
re sul ta ram na aber tu ra de mais de 14 mil no vas va gas de
em pre go no Ma ra nhão.

Os da dos tam bém são po si ti vos em to do o País, com
mais de 1 mi lhão e 51 mil no vas va gas de em pre go aber- 
tas de ja nei ro a maio de 2022. Des de 2019, o Bra sil abriu
cer ca de 4 mi lhões e 270 mil no vas opor tu ni da des pa ra
os tra ba lha do res.

Além do au men to no nú me ro de em pre gos for mais, o
Bra sil re gis trou que da no nú me ro de de sem pre ga dos,
al can çan do 9,4% em abril, a me nor ta xa em se te anos.

Os da dos são do Ins ti tu to de Pes qui sa Econô mi ca
Apli ca da (Ipea), di vul ga dos na sex ta-fei ra (24). A po pu- 
la ção em pre ga da em abril che gou a 97 mi lhões e 800 mil
tra ba lha do res, o mai or pa ta mar da sé rie his tó ri ca, ini ci- 
a da em 2012.

O Go ver no Fe de ral in ves tiu mais de R$ 507 mi lhões
pa ra a ma nu ten ção de ro do vi as fe de rais no Ma ra nhão,
pro por ci o nan do se gu ran ça viá ria na re gião. Além dis so,
fo ram im ple men ta das cin co in fra es tru tu ras fer ro viá ri- 
as, en tre gues 155 obras de mo bi li da de ur ba na e 17 obras
de sa ne a men to bá si co, que vai ga ran tir qua li da de da
água pa ra mi lha res de ma ra nhen ses.

A ini ci a ti va pri va da tam bém se gue in ves tin do no es- 
ta do, só com o ar ren da men to de qua tro áre as do Por to
de Ita qui, es tá pre vis to R$ 595 mi lhões em in ves ti men- 
tos. Fo ram lei lo a dos os ae ro por tos da ca pi tal São Luís e
de Im pe ra triz, que vai pro por ci o nar con for to, mo der ni- 
da de e se gu ran ça pa ra os vi a jan tes.

O Au xí lio Bra sil, pro gra ma per ma nen te do Go ver no
Fe de ral, aju dou mais de 1 mi lhão de fa mí li as ma ra nhen- 
ses com o au xí lio mé dio de R$ 414 no es ta do, sen do cer- 
ca de 47 mil be ne fi ci a dos a mais que o Bol sa Fa mí lia.

Só o Au xí lio Bra sil in ves tiu mais de R$ 437 mi lhões e
700 mil na eco no mia do es ta do. Em to do o País, o pro- 
gra ma Au xí lio Bra sil be ne fi ci ou mais de 18 mi lhões de
fa mí li as bra si lei ras em maio, in je tan do mais de R$ 7 bi- 
lhões e 320 mi lhões na eco no mia.

Ou tra ga ran tia do Au xí lio Bra sil é que o be ne fi ciá rio
não per de di rei to ao re pas se ca so con si ga uma va ga for- 
mal no mer ca do de tra ba lho. O mes mo va le pa ra os pro- 
fis si o nais autô no mos que ti ve ram au men ta de ren da.

São Luís, sábado e domingo, 2 e 3 de julho
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SUCESSO E PRESTÍGIO

O tradicional São
João da Thay

O
efer ves cen te e pres ti gi a do 
São João da Thay, or ga ni za- 
do pe la in üu en ci a do ra di gi- 
tal, Thaynara OG, acon te- 

ceu na noi te de ter ça-fei ra (28), e le- 
vou uma mul ti dão ao Mul ti cen ter Ne- 
gó ci os e Even tos – São Luis, que cur ti- 
ram re no ma das atra ções na ci o nais, 
en tre elas, Fe li pe Araú jo, Lucy Al ves, 
Ju li et te e tra di ci o nais brin ca dei ras ju- 
ni nas do Ma ra nhão. A fes ta en trou pe- 
la ma dru ga da e foi um su ces so.

Thaynara Oli vei ra Go mes, nas ceu 
em São Luis, é for ma da em Di rei to, se 
con sa grou, en tre as mai o res ce le bri- 
da des das Re des So ci ais do mun do, e 
já par ti ci pou di ver sos pro je tos e 
ações.

Em 2019, Thaynara OG foi ho me- 
na ge a da pe la As sem bleia Le gis la ti va 
do Ma ra nhão, com a Me da lha do Mé- 
ri to Le gis la ti vo <João do Va le= pe lo di- 
vul ga ção da cul tu ra ma ra nhen se. Em 
de zem bro de 2020, foi no me a da Em- 
bai xa do ra da Uni cef.

A quar ta edi ção do São João da 
Thay, reu niu o mai or nú me ro de ar tis- 
tas e in üu en cers, em um úni co even- 
to, já re a li za do no Ma ra nhão e ser viu 
tam bém, pa ra mos trar a di vul gar ao 
mun do, os atra ti vos cul tu rais e as be- 
le zas na tu rais ma ra nhen ses.

Con vi da dos pe la or ga ni za ção, os 
apre sen ta do res de TV, Mar cos Da vi e 
Ma da le na No bre cir cu la ram pe lo 
even to, con ver sa ram com ce le bri da- 
des, ami gos e pu de ram pres ti gi ar es sa 
fes tan ça, que foi sen sa ci o nal. Pa ra- 
béns a Thaynara OG, que sua es tre la 
con ti nue bri lhan do. Foi tu do mui to

THAYNARA OG PARTICIPOU DA ABERTURA OFICIAL DO SÃO JOÃO DO MARANHÃO 2022
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QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Cursos de férias do SENAC-MA com descontos

O DIRETOR REGIONAL DO SENAC, AHIRTON LOPES (CENTRO), COM MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO – SÃO LUÍS

O Di re tor Re gi o nal do SE NAC, Ahir- 
ton Lo pes, que tam bém é mem bro
atu an te do Con se lho Mu ni ci pal de
Tu ris mo – São Luis, anun ci ou a pro- 
gra ma ção de cur sos de fé ri as, pa ra
quem de se ja in ves tir na sua car rei ra
pro ûs si o nal, ou pre ten de se qua li û car
pa ra o mer ca do de tra ba lho. To dos os
cur sos ofer ta dos pe lo SE NAC – MA es- 
tão com 50% de des con to e as ma tri- 
cu las já es tão aber tas. 

As ofer tas são va li das so men te pa ra
o mês de ju lho ou en quan to hou ve- 
rem va gas.

Com es sa ini ci a ti va, o SE NAC-MA
es pe ra mu dar a his tó ria de mui tas fa- 
mí li as, atra vés da ofer ta de cur sos.

A Di re to ria Re gi o nal con ta com di- 
ver sas es pe ci a li za ções, ati vi da des e
pro gra mas, o ano in tei ro, que po dem
ser aces sa dos, pa ra to dos que de se- 
jam in ves tir em co nhe ci men to.

São vá ri os cur sos nas áre as de gas- 
tro no mia, ges tão, in for má ti ca, be le za,
saú de e es tão dis po ní veis em to das
uni da des edu ca ci o nais do SE NAC no
Ma ra nhão: São Luís, Im pe ra triz, Ca xi- 
as, Ba ca bal, San ta Inês, Pi nhei ro, Bal- 

sas e Ti mon.
A ex pec ta ti va é que as to das as va-

gas se jam pre en chi das. 
O mer ca do exi ge pro ûs si o nais, ca- 

da vez mais qua li û ca dos e sem pre
atu a li za dos em su as áre as de atu a ção.

Os va lo res das ma trí cu las dos cur- 
sos po de rão ser par ce la dos por meio
de car tão de cré di to e mais de ta lhes
pe los ca nais oû ci ais da ins ti tui ção:
www.ma.se nac.br , nas uni da des do
SE NAC-MA ou atra vés do What sApp
(98) 3198-1530 ou pe lo te le fo ne: (98)
3198-1515.

LENÇÓIS MARANHENSES

Azul Linhas Aéreas
em Barreirinhas

SEC. DE TURISMO, PAULO MATOS, COM EQUIPE  DA AZUL

A ci da de de Bar rei ri nhas-MA, na re gião dos Len çóis
Ma ra nhen ses, pas sa rá a re ce ber a par tir de se tem bro,
vo os co mer ci ais diá ri os em seu Ae ro por to, que foi to tal- 
men te re for ma do, am pli a do e ho mo lo ga do pe la ANAC.

O voo iné di to, que irá co nec tar qua tro des ti nos à Ro ta
das Emo ções, foi vi a bi li za do pe lo Go ver no do Ma ra- 
nhão jun ta men te à Azul Li nhas Aé re as. Além dos mu ni- 
cí pi os ma ra nhen ses de São Luís e Bar rei ri nhas, a ro ta
pas sa rá tam bém por Par naí ba (PI) e Je ri co a co a ra (CE) e
irá im pul si o nar, a ca deia pro du ti va do tu ris mo da re- 
gião.

<Es ta mos mui to fe li zes em hon rar es sa be la re gião do
Bra sil com vo os diá ri os, que vão res sal tar a be le za da re- 
gião li to râ nea des de o Ce a rá até a re gião dos Len çóis
Ma ra nhen ses, pas san do pe lo Del ta do Par naí ba, no Pi- 
auí. Se gui mos ûr mes na nos sa mis são de co nec tar o Bra- 
sil, in cen ti van do o tu ris mo na ci o nal e o de sen vol vi men- 
to de nos sa na ção=, pon tua o di re tor de Re la ções Ins ti tu- 
ci o nais da Azul, Fa bio Cam pos.

O Se cre tá rio de Tu ris mo, Pau lo Ma tos, acom pa nhou a
vi si ta da di re ção da Azul Li nhas Aé re as, ao Ae ro por to
Re gi o nal de Bar rei ri nhas. O ob je ti vo foi ve ri û car as con- 
di ções do ae ro por to, e acer tar os de ta lhes, da no va ro ta
da com pa nhia.

<Ti ve mos uma pro vei to sa reu nião no mês de ju nho
em Bar rei ri nhas, quan do as equi pes téc ni cas do Go ver- 
no do Es ta do (SE TUR e SEINC), re a li za ram ins pe ções no
Ae ro por to de Bar rei ri nhas. As ne go ci a ções com a Azul,
além da ope ra ção de voo que vai li gar por via aé rea os
Len çóis Ma ra nhen ses a São Luís e a ou tras 3 ci da des do
Pi auí e Ce a rá, se gui rá anun ci an do no vos vo os pa ra nos- 
so es ta do=, de cla ra o se cre tá rio de Tu ris mo, Pau lo Ma- 
tos, que en tra pa ra a his tó ria, por vi a bi li zar, a pri mei ra
ope ra ção co mer ci al e re gu lar, no Ae ro por to de Bar rei ri- 
nhas. O Tra de Tu rís ti co co me mo rou a con quis ta.

MÉRITO E RECONHECIMENTO

Cultura: tema do
Prêmio Nobre 2022

MADALENA ESTÁ ESCOLHENDO ATRAÇÕES NOS ARRAIAIS

Com pou co me nos de 01 mês pa ra a 16ª edi ção do
Prê mio No bre, que se con so li da co mo a mais im por tan- 
te ce rimô nia de ho me na gens do Ma ra nhão, a ide a li za- 
do ra do Tro féu, Ma da le na No bre, já es co lheu o te ma pa- 
ra a Noi te de Ga la, que acon te ce rá dia 22 de ju lho, nos
lu xu o sos sa lões do Es pa ço Re si den ci al – Tu rú e se rá um
mix de lu xo, mé ri to e con fra ter ni za ção.

A Cul tu ra se rá o fo co da fes ta, e gran des atra ções, já
es tão sen do de ta lha da men te pro gra ma das, pa ra o even- 
to, só pa ra no bres con vi da dos.

En tre os ho me na ge a dos, per so na li da des, pro ûs si o- 
nais, ges to res e em pre sas, gran des no mes do ce ná rio re- 
gi o nal e na ci o nal, já con ûr ma ram su as pre sen ças no
even to, que se con sa gra, en tre os mai o res do nor des te.

Pe lo pres tí gio e su ces so das edi ções an te ri o res, Ma- 
da le na No bre e sua no tá vel pro du ção, aûr mam, que se rá
a mai or fes ta já re a li za da e to do o pla no de mí dia e di vul- 
ga ção, co me ça a en trar no ar, já a par tir des te û nal de se- 
ma na. Gran des sur pre sas vem por ai.

São Luís, sábado e domingo, 2 e 3 de julho
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São Luís, sábado e domingo, 2 e 3 de julho
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PA TRÍ CIA CU NHA O iní cio de tu do

A ci da de bal neá ria

São José de Ribamar

Tradicional Lava-bois
volta após 2 anos

H
á qua se 7 dé ca das é as sim. O pri mei ro û nal de
se ma na após o en cer ra men to dos fes te jos ju- 
ni nos na ci da de bal neá ria de São João de Ri- 
ba mar, acon te ce nes te û nal de se ma na, di as 2

e 3, no Par que The re zi nha Jan sen, na Ave ni da Bei ra-Mar.
É o La va-Bois, que es tá de vol ta, após um hi a to de 2
anos, na sua 69° edi ção.

Pa ra es ta edi ção, a Pre fei tu ra de São Jo sé de Ri ba mar
mon tou um es que ma pa ra ga ran tir tan to a se gu ran ça
quan to o üu xo de vi si tan tes, com uma es tru tu ra que
con ta com efe ti vo da Po lí cia Mi li tar, além bom bei ros,
guar das mu ni ci pais e agen tes de trân si to.  A or ga ni za ção
tam bém in for mou que a  de le ga cia fun ci o na rá nor mal- 
men te, e uma van, a ser vi ço da Po lí cia Ci vil, es ta rá em
um lo cal  û xo pa ra au xi li ar nas con du ções, ca so se ja ne- 
ces sá rio. As prin ci pais ave ni das aces sos a Ba sí li ca es ta- 
rão in ter di ta das.

Se gun do a or ga ni za ção, a no vi da de des ta edi ção é a
par ti ci pa ção dos bois de or ques tra que irão se apre sen- 
tar nes te sá ba do, a par tir das 19h. E na ma dru ga da de
do min go, a par tir das 2h, es tá li be ra da a par ti ci pa ção
dos bois de ma tra ca, ou se ja, vai ser uma vi ra da com
bum ba meu boi.

No pri mei ro dia, a par tir das 19h, os bois de or ques tra
Meu Ta ma ri nei ro, Bri lho da Lua, Len das e Ma gi as, Pi ri- 
lam po, além dos shows de Elil ma Vas con ce los e ban da, e
da ex-vo ca lis ta do For ró Sa co de, Dres sah e ban da.

Já no do min go, dia 3, os bois de so ta que de ma tra ca
ama nhe cem e par ti ci pam do cir cui to aber to. Tam bém
se apre sen tam Bru no Ro dri gues e ban da, e o gru po Fei- 
jo a da Com ple ta.

No ano pas sa do, a Pre fei tu ra de São Jo sé de Ri ba mar
pro mo veu o La va-Bois on li ne, em fun ção da pan de mia
de Co vid-19, em um show de trans mis são com as brin- 
ca dei ras mais tra di ci o nais do es ta do. <De pois dos en- 
con tros em São Pe dro e  São Mar çal, acho que par ti ci par
des se even to é mui to im por tan te pa ra to dos os gru pos
de bois do Ma ra nhão=, co men tou o brin can te  Jo sé Ade- 
mar San tos, de  45 anos.

De pois dos en con tros em São Pe dro e

São Mar çal, acho que par ti ci par

des se even to é mui to im por tan te

pa ra to dos os gru pos de bois do

Ma ra nhão

O Boi da Mai o ba é um dos mais po pu la res do es ta do,
e é pre sen ça ga ran ti da em mais um ano de even to. Se- 
gun do Jo sé Inal do Fer rei ra, di ri gen te do boi, de pois de
10 brin ca das no dia, o ba ta lhão se gue pa ra São Jo sé de
Ri ba mar. <Es tá sen do mais uma tem po ra da bem su ce di- 

da, tem po ra da com ple ta, por que nos úl ti mos dois anos
o boi não pa rou, mas na da se com pa ra a fa zer um São
João com ple to e o boi da Mai o ba,  com cer te za ,es ta rá
nes sa fes ta, co mo sem pre es te ve=, dis se.

Es tá sen do mais uma tem po ra da

bem su ce di da, tem po ra da com ple ta,

por que nos úl ti mos dois anos o boi

não pa rou, mas na da se com pa ra a

fa zer um São João com ple to e o boi

da Mai o ba,  com cer te za ,es ta rá

nes sa fes ta, co mo sem pre es te ve

O Boi Sí tio do Api cum, tam bém é pre sen ça cer ta na
fes ta.  Ca ná rio, um dos can ta do res que es tá à fren te do
ba ta lhão do Api cum, vi ven cia a fes ta do La va-bois  há 27
anos. Es te ano, cla ro, não vai û car de fo ra. <10 anos ao la- 
do de João Chi a dor no boi de Ri ba mar, 10 anos no Boi do
Mar, pas sei pe lo Tre mor da Cam pi na, e ago ra no Sí tio do
Api cum. São 27 anos par ti ci pan do des sa fes ta que é tra- 
di ção pa ra mim e pa ra o po vo=, dis se.

10 anos ao la do de João Chi a dor no

boi de Ri ba mar, 10 anos no Boi do

Mar, pas sei pe lo Tre mor da

Cam pi na, e ago ra no Sí tio do

Api cum. São 27 anos par ti ci pan do

des sa fes ta que é tra di ção pa ra mim

e pa ra o po vo

São pou cos os re la tos his tó ri cos dan do con ta da ori- 
gem do La va-bois. A ver são con ta da por mo ra do res
mais an ti gos de São Jo sé de Ri ba mar re ve la que a fes ta
te ve iní cio nos anos 1950. O even to sur giu de um ri tu al
pro mo vi do por boi ei ros que fo ram até o mu ni cí pio pa- 
gar uma pro mes sa de São João. Os pri mei ros ba ta lhões
que che ga ram à ci da de fo ram os de or ques tra que fo ram
à ci da de a con vi te de brin ca dei ras lo cais, mas tam bém
com o ob je ti vo de pa gar pro mes sas.

A con cen tra ção das brin ca dei ras acon te cia em fren te
à Igre ja Ma triz. O even to co me çou a ga nhar mai o res
pro por ções com as par ti ci pa ções de re pre sen tan tes dos
bois de ma tra ca de São Jo sé dos Ín di os e Sí tio do Api- 
cum. Zé Ca mões, de São Jo sé dos Ín di os, Luis da Na vó,
da Mai o ba, e Lu cas, do Sí tio do Api cum, co me ça ram a
con vi dar ou tras brin ca dei ras pa ra par ti ci par da fes ta.

Des de en tão, o even to ga nhou gran des pro por ções e
tor nou-se es sa gran de ma ni fes ta ção cul tu ral vis ta nos
di as atu ais. O no me La va-bois foi da do de vi do ao fa to do
even to en cer rar oû ci al men te a tem po ra da ju ni na no es- 
ta do, as sim co mo o La va Pra tos en cer ra o pe río do car na- 
va les co.

O La va-Bois é uma fes ta iné di ta no país, um ver da dei- 
ro es pe tá cu lo de co res, bri lho e cul tu ra.

A se de de São Jo sé de Ri ba mar û ca a 30km de São Luís,
no ex tre mo les te da Ilha, à bei ra da Baía de São Jo sé. A ci- 
da de aco lhe do ra tem co mo atra ti vo su as pai sa gens na- 
tu rais, que guar dam prai as de be le za sin gu lar e o tu ris- 
mo re li gi o so, tra di ção que já fez da ci da de um dos san- 
tuá ri os mais im por tan tes do Nor te-Nor des te.

Du ran te to do o ano a ci da de re ce be tu ris tas que che- 
gam pa ra co nhe cer a cul tu ra e se di ver tir nas fes tas po- 
pu la res de São Jo sé de Ri ba mar.

São Luís, sábado e domingo, 2 e 3 de julho
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Motivo de conflito entre casais e familiares, o problema pode ser diminuído ou evitado
com algumas dicas de uma profissional especializada no tratamento do ronco

• Crie um am bi en te de so no sem luz;
• Des li gue a te le vi são, ce lu lar e com -
pu ta dor de 1 a 2 ho ras an tes de se dei -
tar pa ra dor mir;
• Não be ba ou co ma ali men tos com
ca feí na ou gua ra ná à noi te;
• Re du za as ati vi da des com al to ní vel
de es tí mu los fí si cos e men tais 1 ho ra

an tes de se dei tar pa ra dor mir;
• To me um ba nho mor no 1 a 2 ho ras
an tes de dor mir;
• Fa ça ati vi da de fí si ca diá ria;
• Des can se e co chi le al guns mi nu tos
(15 a 30) no co me ço da tar de po de
aju dar na me lho ra da per for man ce
cog ni ti va no pe río do da tar de.

DISTÚRBIO DO SONO

Confira 5 dicas médicas
para parar de roncar

P
ro ble ma re cor ren te en tre ca- 
sais e fa mi li a res, o ron co po de
até se tor nar mo ti vo de dis- 
cór dia. De acor do com uma

pes qui sa di vul ga da pe lo jor nal Daily
Mail, 37% dos bri tâ ni cos que ron cam
dor mem em cô mo dos di fe ren tes.
Con si de ra do um dis túr bio do so no, o
ron co atra pa lha a qua li da de de vi da,
re sul tan do em can sa ço e so no lên cia.
Além dis so, ir ri ta ção, di fi cul da de de
con cen tra ção e per da de re fle xos e
pro du ti vi da de são ou tras con sequên- 
ci as. Pa ra re du zir es tes trans tor nos, a
mé di ca otor ri no la rin go lo gis ta Ga bri- 
e le Leão Stra li ot to Ni che le (CRM-SC
13.249/ RQE 14.962) dá al gu mas di- 
cas.

1 – Di la ta dor Na sal
O Flux Air é um di la ta dor na sal in- 

ter no que abre e sus ten ta o na riz, in- 
cen ti van do a res pi ra ção na sal e di mi- 
nuin do a res pi ra ção pe la bo ca, sem
ação ou efei tos co la te rais de me di ca- 
men tos. 

Tem co mo mis são me lho rar a res- 
pi ra ção e au xi li ar em ca sos de obs tru- 
ção na sal, além de con se quen te men- 
te au xi li ar na qua li da de de so no e dis- 
po si ção dos usuá ri os. Po de ser en con- 
tra do em far má ci as de to do o país.

2 – Po si ção cor re ta pa ra dor mir
Se gun do a es pe ci a lis ta, não dor mir

de bar ri ga pa ra ci ma é uma ex ce len te
di ca. O ide al é sem pre pre fe rir a po si- 
ção de la do, com a ca be cei ra da ca ma
mais ele va da.

3 – Jan ta res le ves
Dor mir com estô ma go cheio po de

ser um vi lão pa ra quem quer ter uma

noi te de so no tran qui la. Evi te re fei- 
ções pe sa das à noi te e es pe re du as ho-
ras após a úl ti ma re fei ção an tes de
dei tar.

4 – Con tro le do pe so
Se es ti ver aci ma do pe so, fa ça um

es for ço pa ra per der os qui los ex tras,
pois o au men to da cir cun fe rên cia do
pes co ço e do ab do me pi o ram bas tan- 
te o ron co.

5 – Na riz tran ca do
Pres te sem pre aten ção na res pi ra- 

ção na sal, se o na riz es ti ver tran ca do
pa ra dor mir pro cu re um otor ri no la- 
rin go lo gis ta pa ra ava li a ção de do en- 
ças na sais que pos sam cau sar obs tru- 
ção da pas sa gem de ar. As vi as res pi ra- 
tó ri as aber tas fa ci li tam a pas sa gem do
ar e, por con sequên cia, di mi nu em o
ron co.

SO NO

Insô nia in flu en cia au men ta ris co de Alzhei mer

A insô nia é o dis túr bio do so no
mais co mum, atin gin do en tre 30% a
35% da po pu la ção mun di al. É mais
fre quen te en tre as mu lhe res, prin ci- 
pal men te a par tir da pu ber da de. Se- 
gun do da dos da Or ga ni za ção Mun di- 
al de Saú de (OMS), 40% das pes so as
não dor mem co mo gos ta ri am.

Me ta de dos ido sos re la ta ter di fi- 
cul da de de ini ci ar o so no, des per tan- 
do vá ri as ve zes à noi te, ha ven do pre- 
juí zo no pa drão de so no nor mal. As
noi tes mal dor mi das afe tam o cé re bro
pro vo can do can sa ço, fal ta de con cen- 
tra ção e di mi nu em o de sem pe nho
cog ni ti vo. Sa be-se que uma das fun- 
ções do so no é a con so li da ção da me- 
mó ria e pes qui sas apon tam que a
insô nia po de ser um fa tor de ris co pa- 
ra a do en ça de Alzhei mer en tre ou tras
que de ge ne ram a ca pa ci da de ce re- 
bral.

Es tu dos re a li za dos com pes so as
sau dá veis mos tra ram que as que so- 
frem de insô nia apre sen tam al te ra- 
ções em al gu mas áre as do cé re bro que
tam bém são afe ta das nos es tá gi os ini- 
ci ais da do en ça de Alzhei mer.

O so no de má qua li da de tam bém
co la bo ra pa ra a que da da imu ni da de
do cor po. “A pes soa que tem di fi cul da- 

de pa ra dor mir po de ado e cer com
mais frequên cia. Por ou tro la do, dor- 
mir bem aju da a au men tar as de fe sas
do cor po, ga ran tin do ao or ga nis mo
mais pro te ção con tra do en ças”, afir- 
ma a mé di ca e co or de na do ra do cur so
de Me di ci na da fa cul da de Pi tá go ras,
De ni se Pri ol li.

A mé di ca res sal ta que noi tes mal
dor mi das pro vo cam uma sé rie de
pro ble mas e mu dan ças no or ga nis- 
mo. “Pes so as com insô nia ge ral men te
co me çam o dia já se sen tin do can sa- 
das, têm pro ble mas de hu mor e fal ta
de ener gia, obe si da de, en ve lhe ci men- 
to pre co ce, di a be tes, an si e da de,
Alzhei mer en tre ou tros. Mes mo as cri- 
an ças po dem ter seu de sem pe nho
pre ju di ca do por cau sa des te dis túr- 
bio”, ori en ta Pri ol li.

Pa ra me lho rar a qua li da de do so no,
a mé di ca su ge re a ado ção de al guns
há bi tos sim ples. Con fi ra:

Pes so as com insô nia

ge ral men te co me çam o

dia já se sen tin do

can sa das, têm

pro ble mas de hu mor e

fal ta de ener gia,

obe si da de,

en ve lhe ci men to pre co ce,

di a be tes, an si e da de,

Alzhei mer en tre ou tros
• Fa ce bo ok e Ins ta gram: SOS VI DA PAZ NO  TRAN SI TO;
• Twit ter:@va lo ri za ca o vi da
• E-mail:va lo ri za ca o a a vi da@gmail.com
• Fo nes:(98)98114-3707(VI VO-What sapp)

ONU bus ca acor do
pa ra re du zir
aci den tes de trân si to

Da dos apon tam que aci den tes ma tam uma pes soa a
ca da 24 se gun dos; cri an ças e mu lhe res são as prin ci- 
pais ví ti mas.
A As sem bleia Ge ral da ONU se reú ne nes ta quin ta e sex- 
ta-fei ra pa ra de ba ter a me lho ria da se gu ran ça ro do viá- 
ria. Se gun do da lí der do Fun do das Na ções Uni das pa ra
a Se gu ran ça Ro do viá ria, Unrsf, Nne ka Henry, a ca da 24
se gun dos al guém mor re no trân si to. Is so tor na a se gu- 
ran ça nas es tra das do mun do um de sa fio de de sen vol vi- 
men to glo bal pa ra to das as so ci e da des, es pe ci al men te
as mais vul ne rá veis.

Com pro mis so po lí ti co
O even to tam bém con ta com a par ti ci pa ção da Or ga ni- 
za ção Mun di al da Saú de, OMS, que ava lia co mo fun da- 
men tal a de cla ra ção po lí ti ca que de ve ser ado ta da pe los
Es ta dos-mem bros du ran te a reu nião de Al to Ní vel. O
do cu men to bus ca um con sen so pa ra re du zir mor tes e
le sões no trân si to em 50% até 2030, o que se ria “um mar- 
co pa ra a se gu ran ça viá ria e a mo bi li da de sus ten tá vel”.

Se gun do o di re tor da OMS, “o fu tu ro da mo bi li da de
de ve pro mo ver a saú de e o bem-es tar, pro te ger o meio
am bi en te e be ne fi ci ar a to dos”.

Te dros Ghebreyesus ava lia que es se fu tu ro exi gi rá li- 
de ran ça trans for ma do ra dos mais al tos ní veis de go ver- 
no pa ra agir de acor do com a De cla ra ção Po lí ti ca.

Mor tes em aci den tes
De acor do com os da dos apre sen ta dos pe la lí der do
Unrsf às vés pe ras da ses são da As sem bleia Ge ral, 500
cri an ças mor rem em aci den tes to dos os di as, e na po pu- 
la ção adul ta, as mu lhe res têm 17 ve zes mais chan ces de
mor rer du ran te um aci den te de car ro do que os ho mens,
mes mo ao usar cin to de se gu ran ça.

A OMS tam bém des ta ca que mais de 50 mi lhões de
pes so as per de ram a vi da nas es tra das do mun do des de a
in ven ção do au to mó vel. Is so re pre sen ta mais do que o
nú me ro de mor tes na Pri mei ra Guer ra Mun di al as sim
co mo em al gu mas das pi o res epi de mi as glo bais.

Ape sar des tas es ta tís ti cas, Nne ka Henry afir ma que a
se gu ran ça ro do viá ria não é ape nas um de sa fio pa ra as
mu lhe res ou pa ra os jo vens.

In ves ti men tos pa ra se gu ran ça
Em pa ra le lo a reu nião na As sem bleia Ge ral, tam bém
acon te ce a Con fe rên cia de Do a do res do Fun do de Se gu- 
ran ça Ro do viá ria da ONU. O Fun do foi cri a do em 2018
com a vi são de “cons truir um mun do no qual as es tra das
se jam se gu ras pa ra to dos os usuá ri os, em to dos os lu ga- 
res”.

Os in ves ti men tos fi nan ci am es pe ci al men te pro je tos
em paí ses de bai xa e mé dia ren da, on de ocor rem cer ca
de 93% das mor tes e le sões no trân si to. Ou se ja, um dos
tra ba lhos do Fun do tem si do har mo ni zar as re so lu ções
pa drão dos veí cu los com os 15 mem bros da Co mu ni da- 
de Econô mi ca dos Es ta dos da Áfri ca Oci den tal.

ODS
A se gu ran ça nas es tra das tam bém es tá in te gra da aos
Ob je ti vos de De sen vol vi men to Sus ten tá vel, de acor do
com Unrsf. A me lho ria das ro do vi as po de ria per mi tir
aces so mais se gu ro à edu ca ção, aces so das pes so as a
man ti men tos bem co mo re du zir as emis sões de car bo- 
no na at mos fe ra. Já a re du ção pe la me ta de das mor tes e
le sões no trân si to até 2030 se co nec ta com a ODS 3, so- 
bre boa saú de e bem-es tar.

Fon te:por tal do tran si to.com.br
Edu ca ção em fai xa de pe des tre: a mai o ria dos con- 

du to res não lem bram que tam bém são pe des tres
A SOS VI DA re a li zou dia 30.06.22 a 140ª (cen té si ma

qua dra gé si ma) ação edu ca ti va em fai xa de pe des tre.
É al go sim ples, mas a mai o ria dos con du to res ain da

não obe de cem à lei quan to ao seu de ver de pa rar nas fai- 
xas pa ra que os pe des tres as atra ves sem. Não lem bram
que são pe des tres tam bém e que lo go vão pre ci sar que
ou tros pa rem pa ra que eles pos sam atra ves sar a via.

 Có di go de Trân si to Bra si lei ro (lei n. 9.503/97)
Art. 49. O con du tor e os pas sa gei ros não de ve rão abrir

a por ta do veí cu lo, dei xá-la aber ta ou des cer do veí cu lo
sem an tes se cer ti fi ca rem de que is so não cons ti tui pe ri- 
go pa ra eles e pa ra ou tros usuá ri os da via.

Pa rá gra fo úni co. O em bar que e o de sem bar que de- 
vem ocor rer sem pre do la do da cal ça da, ex ce to pa ra o
con du tor.

Fa ça a sua par te pe lo trân si to se gu ro: se ja obe di en te
às Leis do Trân si to.

São Luís, sábado e domingo, 2 e 3 de julho
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O Juventude Samas recebe o Moto Club de São Luís em jogo válido pela 12ª da fase de
classificação da Série D do Campeonato Brasileiro

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

Re for ços

DUELO NA SÉRIE D

Samas e Moto chegam
em momentos distintos

H
o je, sá ba do (2), é dia de dois
ti mes ma ra nhen ses me di- 
rem for ças em cam po. Ju- 
ven tu de Sa mas re ce be o

Mo to Club de São Luís em jo go vá li do
pe la 12ª da fa se de clas si fi ca ção da Sé- 
rie D do Cam pe o na to Bra si lei ro. O ti- 
me da ca pi tal é lí der com 22 pon tos
en quan to o Ju ven tu de tem 16 e bri ga
por uma va ga no G4. Os dois ti mes vi- 
vem fa ses di fe ren tes. O Mo to Club
ape sar de ser lí der e ter 5 pon tos de
van ta gem pa ra o se gun do co lo ca do, o
Cas ta nhal, não vem apre sen tan do o
me lhor de sem pe nho nas úl ti mas du- 
as ro da das na com pe ti ção, jus ta men- 
te jo gan do em ca sa, que era o pon to
for te do ti me.

Pri mei ro per deu sua in ven ci bi li da- 
de jo gan do em ca sa pa ra o To can ti nó- 

po lis e na ro da da se guin te em pa tou
com o Pa ca jus-CE, tam bém nos seus
do mí ni os. Nas du as par ti das, o Mo to
Club saiu atrás no pla car e viu sua am- 
pla van ta gem no gru po di mi nuir.

O Ju ven tu de Sa mas faz um se gun- 
do tur no mui to apli ca do em bus ca de
sua clas si fi ca ção. Já são seis jo gos de
in ven ci bi li da de com três em pa tes e
nas úl ti mas três ro da das são três vi tó- 
ri as se gui das, den tro e fo ra de ca sa. A
mis são ago ra é ven cer o Mo to Club
que, ape sar do mo men to, ain da é lí der
com cer to con for to na ta be la, e so mar
os 19 pon tos na com pe ti ção. O jo go de
ho je é às 15h30 no Es tá dio Pi nhei rão e
pro me te ca sa cheia pa ra o du e lo ma- 
ra nhen se. O Ju ven tu de Sa mas tem a
bai xa do vo lan te Ca vi que pe diu des li- 
ga men to do sa mas de vi do pro ble mas
de saú de do seu avô. O atle ta ale gou
que pre ci sa es tar pró xi mo da fa mí lia e
não ti nha con di ções de de sem pe nhar

um bom fu te bol nes se mo men to.

O Mo to Club se gue bus can do re for- 
ços pa ra o res tan te da Sé rie D. De pois
das ne go ci a ções não te rem da do cer to
com o za guei ro An dré Pe nal va, por
mo ti vo de le são, o Ru bro-Ne gro de ve
apre sen tar um no vo de fen sor até o
iní cio da pró xi ma se ma na, mas tem
no vi da de no ata que.

Pa ra re for çar o se tor ofen si vo mo-
ten se o cen tro a van te Wal la ce Li ma es- 
tá de vol ta. O ata can te já pos sui três
pas sa gens pe lo ti me ma ra nhen se so- 
man do 34 jo gos e 18 gols em di ver sas
com pe ti ções. Wal la ce vol ta pa ra ten-
tar mais uma vez o aces so à Sé rie C
pa ra o ti me mo ten se. o Atle ta de sem- 
bar ca em São Luís nes te do min go (3),
faz exa mes du ran te a se ma na e de ve
ser op ção na 13ª ro da da con tra o 4 de
Ju lho.

FÓRMULA 1

Nelson Piquet volta a ser alvo de críticas por racisco
Um dia após di vul gar no ta em que

jus ti fi ca o uso do ter mo ra cis ta <ne- 
gui nho= con tra Lewis Ha mil ton, Nel- 
son Pi quet vol tou a ser al vo de crí ti cas
com a re per cus são de um no vo tre cho
da en tre vis ta, pu bli ca da ano pas sa do
e que to mou as re des no co me ço da
se ma na. No re cor te pu bli ca do pe lo
por tal Gran de Prê mio, o bra si lei ro re- 
pe te a ex pres são ra ci al, tem uma fa la
ho mo fó bi ca e ain da ofen de o fin lan- 
dês Ke ke Ros berg, cam peão de 1982
na F1 e pai do an ti go ri val de Ha mil- 
ton na Mer ce des, Ni co Ros berg – que
ven ceu o hep ta cam peão na dis pu ta
pe lo tí tu lo de 2016. <O Ke ke? Era uma
b… Não ti nha va lor ne nhum. É que
nem o fi lho de le (Ni co), ga nhou um
cam pe o na to, o ne gui nho (Ha mil ton)
de via es tar <dan do mais c…= na que la
épo ca e es ta va meio ruim=, dis se o ex-
pi lo to.

No pri mei ro tre cho que to mou
con ta da in ter net nos úl ti mos di as, Pi- 
quet cha ma Ha mil ton de <ne gui nho=
du as ve zes ao opi nar so bre a ba ti da do
hep ta cam peão com Max Vers tap pen
no GP da In gla ter ra de 2021. O ho lan- 
dês na mo ra a fi lha do ex-pi lo to, Kelly.
<O que eu dis se foi mal pen sa do, e não
de fen do is so, mas vou es cla re cer que
o ter mo usa do é aque le que tem si do
am pla men te e his to ri ca men te usa do
co lo qui al men te no por tu guês bra si- 
lei ro co mo sinô ni mo de 8ca ra9 ou 8pes- 
soa9 e foi nun ca te ve a in ten ção de
ofen der. Pe ço des cul pas de to do o co- 
ra ção a to dos que fo ram afe ta dos, in- 
cluin do Lewis, que é um pi lo to in crí- 
vel, mas a tra du ção em al gu mas mí di- 
as que ago ra cir cu lam nas re des so ci- 
ais não es tá cor re ta. A dis cri mi na ção
não tem lu gar na F1 ou na so ci e da de e
es tou fe liz em es cla re cer meus pen sa- 
men tos a es se res pei to=, diz tre cho do
co mu ni ca do do ex-pi lo to.
Adil son Mo rei ra, dou tor em Di rei to,
es pe ci a lis ta no te ma e au tor do li vro
<Ra cis mo Re cre a ti vo=, re ba te o ar gu- 
men to de que o ter mo se ria ape nas

uma gí ria. <Ter mos co mo 8ne gui nho9,
8cri ou lo9, 8ne gão9 são uti li za dos em
uma va ri e da de de si tu a ções. Mas ex- 
pres sam es te reó ti pos, re pre sen ta ções
ne ga ti vas so bre pes so as ne gras. Elas
re pro du zem a ideia de que ne gros não
são ato res so ci ais com pe ten tes, são
pes so as mo ral men te de gra da das. Es- 
se foi exa ta men te o sen ti do uti li za do
por Nel son Pi quet quan do fez re fe- 
rên cia a Lewis Ha mil ton=.

A Fe de ra ção In ter na ci o nal do Au to- 
mo bi lis mo (FIA), a F1 e a Fór mu la E
emi ti ram no tas em re pú dio à fa la do
ex-pi lo to. Além da Mer ce des, equi pe
de Ha mil ton, Al pi ne, McLa ren, As ton
Mar tin e Fer ra ri tam bém pres ta ram
apoio ao bri tâ ni co, bem co mo seu co- 
le ga de equi pe Ge or ge Rus sell e os ri- 
vais Char les Le clerc, Car los Sainz,
Lan do Nor ris, Da ni el Ric ci ar do e Es te- 
ban Ocon.

A F1 ain da de ci diu ba nir o tri cam- 
peão do pad dock de to das as eta pas,
se gun do a im pren sa bri tâ ni ca. E nes ta
quin ta, Pi quet foi sus pen so do Clu be
de Pi lo tos Bri tâ ni cos, que reú ne no- 
mes pro e mi nen tes do es por te a mo tor
e do qual ele fa zia par te co mo mem- 
bro ho no rá rio – e Ha mil ton tam bém é
par ti ci pan te. <Di an te da po lí ti ca de
ze ro to le rân cia a qual quer ato en vol- 
ven do ou su ge rin do ra cis mo, o qua- 
dro do Clu be de Pi lo tos Bri tâ ni cos
con cluiu que o uso de lin gua gem

ofen si va ra ci al men te pe lo Sr. Pi quet
pa ra des cre ver um co le ga mem bro do
Clu be (e se te ve zes cam peão) é ina cei- 
tá vel e to tal men te ina pro pri a do pa ra
um mem bro ho no rá rio do Clu be, a
des pei to de sua con se quen te des cul-
pa=, de cla rou a en ti da de, em no ta.

Ha mil ton tem si do uma voz pro e- 
mi nen te no com ba te ao ra cis mo den-
tro da F1, fun dan do a ins ti tui ção Mis- 
si on 44 e pro mo ven do ini ci a ti vas que
vi sam au men tar a di ver si da de no es- 
por te des de 2020.

O que eu dis se foi mal

pen sa do, e não de fen do

is so, mas vou es cla re cer

que o ter mo usa do é

aque le que tem si do

am pla men te e

his to ri ca men te usa do

co lo qui al men te no

por tu guês bra si lei ro

co mo sinô ni mo de ‘ca ra’

ou ‘pes soa’ e foi nun ca

te ve a in ten ção de

ofen der. Pe ço des cul pas

de to do o co ra ção a

to dos que fo ram

afe ta dos, in cluin do

Lewis

• 1 – Fu na Nakayama (Ja pão) – 83.45
• 2- Mo mi ji Nishiya (Ja pão) – 80.74
• 3- Ro os Zwets lo ot (Ho lan da) – 80.00
• 4- Rayssa Le al (Bra sil) – 79.18
• 5- Ri zu Aka ma (Ja pão) – 77.79
• 6- Ch loe Co vell (Aus trá lia) – 76.50
• 7- Pâ me la Ro sa (Bra sil) – 74.83
• 8- Co co Yoshizawa (Ja pão) – 74.00
• 9- Aoi Ue mu ra (Ja pão) – 70.40
• 10- Ga bi Ma zet to (Bra sil) – 65.35
• 11- Miyu Ito (Ja pão) – 62.29
• 12- Lo re Brug ge man (Bel gi ca) – 60.16
• 13- Ke et Ol den beu ving (Ho lan da) – 57.45
• 14- Yumenka Oda (Ja pão) – 55.45
• 15- No no ka Na ka ji ma (Ja pão) – 55.33
• 16- We nhui Zeng (Chi na) – 54.76

SKA TE STRE ET

Ma ra nhen se
Rayssa Le al avan ça
pa ra as se mi fi nais
do Pré-Olím pi co

A ma ra nhen se Rayssa Le al e ou tras du as atle tas, Pâ- 
me la Ro sa e Ga bi Ma zet to, es tão clas si fi ca das pa ra as se- 
mi fi nais do Pré-Olím pi co de ska te stre et, que acon te ce
em Ro ma. O Bra sil é o se gun do país com mais re pre sen- 
tan tes na se mi fi nal fe mi ni na do Ro ma Pro, com três no- 
mes en tre as 16 clas si fi ca das.

As bra si lei ras fi ca ram com bo as po si ções na dis pu ta,
to das den tro do Top 10. As atle tas apre sen ta ram du as
vol tas de 45 se gun dos e ape nas a de me lhor no ta foi con- 
ta bi li za da. Rayssa fi cou na 4ª co lo ca ção com uma vol ta
de 79.18. Já Pâ me la ocu pou o 7º lu gar com 74.83. E Ga bi
Ma zet to fe chou o Top 10 com uma vol ta de 65.35.

Quem cha mou bas tan te aten ção foi a de le ga ção ja po- 
ne sa. O país que foi se de das Olim pía das de Tó quio tem
oi to re pre sen tan tes nas se mi fi nais. Mo mi ji Nishiya e Fu- 
na Nakayama, in te gran tes do pó dio olím pi co fi ca ram
com a 1ª e 2ª po si ção das quar tas de fi nal.

Des ta que tam bém pa ra Ro os Zwets lo ot, a ho lan de sa
fi cou na 3ª co lo ca ção, com 0.82 pon tos na fren te de
Rayssa. A aus tra li a na de ape nas 12 anos, Ch loe Co vell,
fi cou na 6ª co lo ca ção com 76.50 pon tos. As se mi fi nais
do tor neio acon te cem nes te sá ba do (2), às 11h30 da ma- 
nhã.

O Ro ma Pro mar ca o iní cio do no vo ci clo olím pi co ru- 
mo aos Jo gos Olím pi cos de Pa ris 2024. A com pe ti ção
con ta pon tos pa ra o ran king olím pi co da mo da li da de.

Ve ja a clas si fi ca ção com ple ta das quar tas de fi nal

São Luís, sábado e domingo, 2 e 3 de julho
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Até o dia 3 de julho, dezenas de grupos juninos e artistas se apresentarão na Concha
Acústica da Avenida Beira-Rio

PRO GRA MA ÇÃO DE EN CER RA MEN TO

FESTANÇA

Imperatriz recebe São
João do Maranhão 

N
es te dia 1º de ju lho co me- 
çou na ci da de de Im pe ra triz 
a pro gra ma ção do São João 
do Ma ra nhão 2022, o mai or 

São João do Bra sil. Até o dia 3 de ju lho, 
de ze nas de gru pos ju ni nos e ar tis tas 
se apre sen ta rão na Con cha Acús ti ca 
da Ave ni da Bei ra-Rio. As apre sen ta- 
ções ini ci am às 19h com atra ções das 
ci da des de São Luís e de Im pe ra triz.

<O mai or São João do Bra sil con ti- 
nua. Des ta vez che ga mos a Im pe ra triz 
pa ra pro por ci o nar ao pú bli co uma 
fes ta com di ver si da de de atra ções, 
com es pa ço pa ra se di ver tir e co mi das 
tí pi cas pa ra de gus tar. É de ter mi na ção 
do nos so go ver na dor que o São João 
se ja o me lhor e o mai or de to dos os 
anos=, dis se o se cre tá rio de Es ta do da 
Cul tu ra. 

No lo cal ha ve rá ain da 

fei ra de ar te sa na to e 

co mi das re gi o nais.

No pri mei ro dia de ar rai al se apre- 
sen ta ram For ró do Mes tre Ge nú, Cia 
Pe te le co – Con ta ção de His tó ri as, Ba- 
ta lhão Re al – Lindô e Man ga ba de Do- 
na Fran cis ca, Ju ni na KUN KUN CÁ, 
Boi Es tre la da Ma nhã, Show de Le na 
Gar cia, Ju ni na Raí zes da Ju ven tu de, 
Ju ni na Men sa gei ros, Jor ge Baião de 
Dois.

O São João do Ma ra nhão é re a li za- 
do pe lo go ver no do Es ta do, por meio 
da Se cre ta ria de Es ta do da Cul tu ra,

Dia 2 de ju lho – SÁ BA DO

Dia 03 de ju lho – DO MIN GO

AS APRESENTAÇÕES INICIAM ÀS 19H COM ATRAÇÕES DE SÃO LUÍS E DE IMPERATRIZ

com apoio da Equa to ri al Ener gia, 
Gru po Ma teus, Co ca-Co la e Gua ra ná 
Je sus.

Con fi ra a pro gra ma ção dos di as 2 
e 3:

19h Tru pe de Ha bi li da des Cir cen- 
ses

19h30 Show de Wesley Bra sil
20h30 Im pe ra Ju ni na
21h Flor do Ri bei rão
21h30 Show de Washing ton Bra sil
22h30 Ju ni na Flor de Man da ca ru
23h Boi En can tos de Im pe ra triz

23h30 Pe dro Bis po

19h Dj Ra ve na Bom bom
19h30 Show de Taty Men des
20h Boi Bem Que rer
20h30 Ju ni na Uni dos pe lo São João
21h Cia So ta que
21h30 Ju ni na Ori gem
22h Show Ban da Siô
23h Ju ni na Con cei ção
23h30 Boi Vi tó ria
00h Ju ni na Ar ras ta Pé
00h30 Show Eras mo Di bell

SÃO LUÍS E ITAPECURU

7ª edição do Sesc Circo começa neste sábado
O pi ca dei ro es tá pron to pa ra mais

uma edi ção do Sesc Cir co!! Es te ano
foi pre pa ra da uma pro gra ma ção es- 
pe ci al de 02/07 a 04/08 em São Luís e
Ita pe cu ru com ofi ci nas pa ra cri an ças
e adul tos, ba te-pa pos vir tu ais en tre
pro fis si o nais da área, es pe tá cu los
pre sen ci ais com ar tis tas ma ra nhen- 
ses e de ou tros es ta dos e mui tos sor ri- 
sos. A en tra da é li vre e gra tui ta pa ra
to dos os pú bli cos. Con fi ra a pro gra- 
ma ção com ple ta aqui.

As ins cri ções pa ra as ofi ci nas já es- 
tão aber tas e po dem ser fei tas no si te
do Sesc Ma ra nhão. As ofi ci nas de cir- 
co com Raul zi to acon te cem de 4 a
8/07 no Sesc De o do ro, com tur mas
pa ra cri an ças 5 a 7 anos,  e  de 8 a 11
anos . Eles apren de rão as mais va ri a- 
das téc ni cas cir cen ses co mo ma la ba- 
res, bo li nhas e equi lí brio com ob je tos.

De 5 a 7/07 acon te ce a Ofi ci na Ela- 
bo ra ção de pro je tos e ins cri ção em
edi tais de Ar tes Cê ni cas com Ca rol
Ara gão (MA). O ob je ti vo é am pli ar co- 
nhe ci men tos e ca pa ci tar ar tis tas e
pro du to res pa ra a ela bo ra ção de pro- 
je tos cul tu rais na área das Ar tes Cê ni- 
cas.

No dia 22/07 é a vez da Ofi ci na de
Pa lha ça ria com Las ca ba ças (PA). Os
par ti ci pan tes es tu da rão so bre a lin- 
gua gem da pa lha ça ria e in tro du ção ao
jo go de du pla apre sen tan do con teú- 
dos e con cei tos da pa lha ça ria clás si ca
atra vés de exer cí ci os fí si cos e jo gos te- 
a trais.

Es pe tá cu los pre sen ci ais
O Sesc Cir co le va ao pú bli co, em es- 

pa ços va ri a dos, atra ções do uni ver so
cir cen se num es pe tá cu lo cheio de co- 
res, mú si ca, dan ça e mui ta ale gria.
Com di ver ti das atra ções ma ra nhen- 
ses e de ou tros es ta dos, o pú bli co po- 
de rá as sis tir tra di ci o nais es que tes que
ga nham vi da na atu a ção de ex pe ri en- 
tes ar tis tas que en can tam e con vi dam
a pla teia a par ti ci par de al guns nú me- 
ros.

02/07 (sá ba do)

17h – <Pla ne ta Zul pe ta= com Ju li e ta
Zar za – (ARG)
Lo cal: Área de vi vên cia do Sesc De o- 
do ro

03/07 (do min go)

17h – <O Cír co lo= com Ju li e ta Zar za
– (ARG)
Lo cal: Au di tó rio do Sesc De o do ro

17/07 (do min go)
17h – <Bo to em Ce na= com Cir co

Bo to – Im pe ra triz (MA)
Lo cal: Par que do Ran ge dor

22/07 (sex ta)
17h – <O Rá dio= com Necylia (MA)

Lo cal: Te a tro Sesc
23/07 (sá ba do)
17h – <O Dia da Ca ça= com Las Ca- 

ba ças (PA)
Lo cal: Te a tro Sesc

27/07 (quar ta)
16h – <Ri si ta Sur pre sa= com Co le ti- 

vo Fus Cir co (CE)
Lo cal: UNI CEN TER (Ra po sa)

27/07 (quar ta)
17h – <Uma Ópe ra e Três Pa lha ços=

com Du-Na da Cir co Te a tro Iti ne ran te
(MA)
Lo cal: Área de vi vên cia do Sesc De o- 
do ro

28/07 (quin ta)
16h – <Ri si ta Sur pre sa= com Co le ti- 

vo Fus Cir co (CE)
Lo cal: Cre che Nos sa Se nho ra das Gra- 
ças (Vi la No va)

28/07 (quin ta)
17h –<Clás si cos de Pa lha ços= com

Gru po Va gão (PI)
Lo cal: Área de vi vên cia do Sesc De o- 
do ro

29/07 (sex ta)
17h – <Guer ra de Cup&Ca ke= com

K’OS Co le ti vo (CE) Lo cal: Te a tro Sesc
30/07 (sá ba do)

17h – <Ro ma Re mon ta= com Gru po
Re mon ta de Te a tro (MA)
Lo cal: Te a tro Sesc

31/07 (do min go)
VI VA O CIR CO!
15h – Vi vên cia cir cen se com o co le-

ti vo <O Cir co tá na rua= (MA)
16h – <O ja cá do Ca bu ré= com Je an
Pes soa – Ti mon (MA)
17h – <Cir co do K’Os – Os Clás si cos da
Pa lha ça ria= com K’OS Co le ti vo (CE)
18h – <Ca ba ré das de bu tan tes= com
Mi chel le Ca bral e con vi da das (MA)
19h – <A ori gem do fo go= com Lu cas
Dark (MA)
Lo cal: Área de Vi vên cia do Sesc De o- 
do ro

Ban dei ra de Aço – O Mu si cal

Ban dei ra de Aço, de Pa pe te

ES PE TÁ CU LO

Com pre vi são de
es treia pa ra se tem bro,
<Ban dei ra de Aço – O
Mu si cal= ini cia en sai os

E foi da da a lar ga da pa ra a tão aguar da da es treia nos
pal cos ma ra nhen ses de <Ban dei ra de Aço – O Mu si cal=,
uma pro du ção as si na da pe la En can to Co le ti vo Cul tu ral
e G4 En tre te ni men tos. Os en sai os do es pe tá cu lo já fo- 
ram ini ci a dos e es tão a to do va por: mais de 20 pes so as
com põem o elen co, en tre ato res, atri zes, dan ça ri nas e
dan ça ri nos.

Com pre vi são de es treia da 1ª tem po ra da pa ra se tem- 
bro des te ano, <Ban dei ra de Aço – O Mu si cal= con ta com
um gran de elen co pa ra nar rar a his tó ria de um dos dis- 
cos mais im por tan tes da his tó ria da mú si ca bra si lei ra.
En tre os ato res/atri zes, es tão: Dê nia Cor reia, Ju li a na Cu- 
trim, Layla Ca lix to, Jhes si ca Mon tei ro, Tha lis son Mo rei- 
ra, Ru an do Va le, Ra fa el No le to, Zan to Ho lan da, Al Da nu- 
zio e Da vid Lo pes.

Já na dan ça, in te gram o ti me: Apo lo Oli vei ra, Nan do
Pi nhei ro, Igor Kayroz, We ber Be ze ma, Re na to Gu ter res,
Ma nu el Men des, An dres sa Bran dão, Thais Li ma, Nui la- 
ne La go, Re be ca Car nei ro, Ana Fla via Pi men tel, Gir le ne
Sá e Thay Cor rêa.

Os en sai os es tão sen do re a li za dos em dois es pa ços de
São Luís: no Ate liê Aca de mia de Ar tes, da di re to ra ar tís ti- 
ca e ve re a do ra Sil va na Noely; e no pal co do Te a tro
Arthur Aze ve do (TAA), lo cal em que a 1ª tem po ra da do
es pe tá cu lo fa rá sua es treia ain da es te ano.

Re be ca Car nei ro, que par ti ci pa do elen co co mo dan- 
ça ri na, afir ma que um dos prin ci pais de sa fi os du ran te
os en sai os do es pe tá cu lo es tá na pró pria com ple xi da de
de tra ba lhar com te a tro mu si cal no Bra sil.

<São mui tas iden ti da des, mui tas ver ten tes, mui tas
his tó ri as a se rem con ta das, em mui tos for ma tos. O te a- 
tro mu si cal no Bra sil é um pro ces so mui to vas to, mui to
di fe ren te de tu do o que é fei to no mun do. A ri que za cul- 
tu ral do Ma ra nhão, por exem plo, tem to do o pri vi lé gio
de po der ex plo rar o que quer que se ja, por que tu do aqui
é mui to ri co, mui to com ple xo e mui to di ver ti do tam- 
bém=, ana li sou a tam bém atriz.

Quem tam bém des ta cou a ri que za da cul tu ra ma ra- 
nhen se foi o ator Ru an do Va le – que es tre la o aguar da do
lon ga na ci o nal <De Re pen te Drag=, tam bém pre vis to pa- 
ra 2022 -, ao pon tu ar so bre o mar co his tó ri co que é o dis- 
co <Ban dei ra de Aço=.

<Tem si do ma ra vi lho so [par ti ci par des te es pe tá cu lo].
Um mu si cal que é re pre sen ta ti vo, im por tan te e ne ces sá- 
rio que to do mun do co nhe ça es sa his tó ria, tan to no Bra- 
sil quan to na nos sa re gião. Com o es pe tá cu lo, va mos
mos trar não só a di ver são e a nos sa cul tu ra ma ra vi lho sa
que atrai tu ris tas de to do o mun do, mas tam bém de que
o mu si cal fez his tó ria=, co me mo ra o ator.

<Ban dei ra de Aço – O Mu si cal= se rá lan ça do no se gun- 
do se mes tre des te ano e con ta rá com os pa tro cí ni os do
go ver no do Es ta do e da Equa to ri al Ma ra nhão, por meio
da Lei Es ta du al de In cen ti vo à Cul tu ra.

O mú si co e ad mi nis tra dor Gui lher me Jú ni or é o ide a- 
li za dor do mu si cal. O es pe tá cu lo vai na ve gar pe lo uni- 
ver so das com po si ções das no ve fai xas do dis co, apre- 
sen tan do, tam bém, os bas ti do res do ál bum, o pon to de
vis ta – e as ques tões – en tre o in tér pre te (Pa pe te) e os
com po si to res (Cé sar Tei xei ra, Jo si as So bri nho, Ro nal do
Mo ta e Sér gio Ha bi be).

O mu si cal irá nar rar ao pú bli co mo men tos cu ri o sos,
co mo o atra so de 10 anos do lan ça men to do dis co no
Ma ra nhão – uma dé ca da após ser lan ça do na ci o nal- 
men te. A pro du ção se rá as si na da pe lo En can to Co le ti vo
Cul tu ral, gru po cri a do em 2015 que fo ca na ex pan são da
prá ti ca do Te a tro Mu si cal em São Luís.

To das as in for ma ções so bre o es pe tá cu lo se rão dis po- 
ni bi li za das na pá gi na ofi ci al do pro je to no Ins ta gram:
@ban dei ra de a co mu si cal.

<Ban dei ra de Aço= é o se gun do ál bum do per cus si o- 
nis ta e can tor ma ra nhen se Pa pe te, lan ça do pe lo se lo
Dis cos Mar cus Pe rei ra, em 1978. Com no ve fai xas, o dis- 
co con ta com mú si cas que ga nha ram po pu la ri da de no
Ma ra nhão, co mo <Boi da Lua= e <En ge nho de Flo res=,
en tre ou tras. Ar tis tas co mo Jo si as So bri nho, Ro nal do
Mo ta, Cé sar Tei xei ra e Sér gio Ha bi be as si nam as com po- 
si ções do ál bum, que ti nha Pa pe te co mo in tér pre te ofi- 
ci al.

Lan ça do du ran te o pe río do da Di ta du ra Mi li tar no
Bra sil, <Ban dei ra de Aço= é re fe ren ci a do co mo uma pro- 
du ção que re pre sen ta va o po vo bra si lei ro e o con tex to
so ci al e his tó ri co em que foi lan ça do.

São Luís, sábado e domingo, 2 e 3 de julho
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CEO da LIGGA – Projeto Porto São Luís , Gerson Luiz Petterle com o  superintendente do IPHAN/MA , Maurício Itapary.

Projeto Porto São Luís e IPHAN 
fazem parceria para restaurar fachada

da Igreja do Carmo
A em pre sa Lig ga – Pro je to Por to São Luís e o IPHAN são par cei ros da obra de res tau ra ção da azu le ja ria da

fa cha da, la dri lhos hi dráu li cos e pin tu ra da cen te ná ria Igre ja de Nos sa Se nho ra do Car mo, na Pra ça João Lis- 
boa em São Luís, e lo ca li za da em área tom ba da pe lo IPHAN des de 1955. Es sa obra de ve ser con cluí da em oi to

me ses, a par tir des se mês de maio. A as si na tu ra da or dem de ser vi ço da obra se deu em São Luís na úl ti ma
quar ta -fei ra (20) com as pre sen ças do mi nis tro do Tu ris mo, Car los Al ber to Go mes de Bri to, da pre si den te do
IPHAN Na ci o nal, La ris sa Pei xo to, do pre fei to Edu ar do Brai de, do su pe rin ten den te do IPHAN/MA, Mau rí cio

Itapary, do CEO da LIG GA – Pro je to Por to São Luís, Ger son Luiz Pet ter le, além de po lí ti cos e au to ri da des.
Após a as si na tu ra, acon te ceu uma vi si ta à se de da Igre ja, on de as au to ri da des fo ram re ce bi das pe lo Frei Nil- 
ton Le an dro da Cos ta (Mi nis tro Pro vin ci al). O CEO Ger son Pet ter le pa ra be ni zou o IPHAN pe los es for ços em

re vi ta li zar o be lo pa trimô nio his tó ri co e cul tu ral de São Luís.

O prefeito Eduardo Braide, o Reitor da UFMA, Dr. Natalino
Salgado e o CEO da Ligga , Gerson Luiz Petterle

O CEO da Ligga – Projeto Porto São Luís Gerson Luiz Petterle
assinando a ordem de serviços  

A presidente do IPHAN Nacional ,Larissa Peixoto e Gerson
Luiz Petterle.

Frei Nilton da Costa, o CEO da Ligga – Projeto Porto São Luís
Gerson Luiz Petterle, o Ger. de Obras Thomaz Baker e Frei
Jonilson

O ministro do Turismo Carlos Brito e o CEO da Ligga , Gerson Luiz Petterle, posam com autoridades

O coordenador de eventos do  Imadec, Kelson Castelo Branco, sendo
cumprimentado pelo advogado Gustavo Sauáia esta semana no seu escritório

O advogado Haroldo Soares Filho  com Kelson  Castelo Branco, do Imadec

A Praça dos Poetas'' foi palco da II Intervenção Poética Nacional promovida pela
Transvê, com o tema “As veias populares da Poesia Brasileira”. Um momento de
exposições, declamações e muita música, que reuniu estudantes e professores e
ofertou ao público presente um pôr-do-sol regado à poesia. O evento ainda
promoveu o encontro de dois jovens nomes da poesia contemporânea maranhense,
a poetisa Emanoely Santos e o imortal da Academia de Artes, Ciências e Letras do
Brasil, Willame Belfort.

São Luís, domingo e segunda, 24 e 25 de abril
EliteNedilson Machado E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

 Brincantes do Boi Mimoso da Apae de São Luís , uma das boas atrações do evento

Arraial beneficente da APAE de 
São Luís foi um sucesso

Cul tu ra e so li da ri e da de, com mui tas atra ções, ale gria e o me lhor da cu li ná ria ju ni na! As sim foi o Ar rai al da
APAE de São Luís, que acon te ceu na se de da ins ti tui ção, que fi cou lo ta da de alu nos e seus fa mi li a res, co la bo- 
ra do res e alu nos do CEST, ins ti tui ção man te ne do ra da APAE de São Luís e pes so as da co mu ni da de que fo ram
apoi ar o even to em prol das pes so as com de fi ci ên ci as. Após a pau sa for ça da pe la pan de mia, es se even to be- 
ne fi cen te já tra di ci o nal no ca len dá rio da ins ti tui ção des de os anos 90, vol tou com for ça to tal. O even to con- 
tou com o apoio da Se cre ta ria Mu ni ci pal de Cul tu ra da Pre fei tu ra de São Luís e a pro gra ma ção foi re ple ta de
atra ções. Na pro gra ma ção te ve a apre sen ta ção do Boi Mi mo so da APAE de São Luís, for ma do por alu nos da
ins ti tui ção, além de mui tas ou tras atra ções co mo Qua dri lhas; For ró Pé de Ser ra Chá de Ca tu a ba; apre sen ta- 

ção do Bum ba-Meu-Boi de San ta Fé e seus lin dos ca zum bás; Boi Mo ci da de Ale gre, so ta que de or ques tra, en- 
tre ou tros. Des ta que tam bém pa ra as bar ra cas de co mi das tí pi cas com ven da so li dá ria.

O presidente e a vice presidente da Apae São Luís, Sebastião
Vanderlaan Rolim e Arinildes Silva e Silva Gabriel Bartowski e Milena Oliveira

A gestora Cristiane Diniz entre as alunas O professor do Cest , Abidiel Dias e José Domingues Neto

Júlio Nunes e Poliana Diniz
Elisandra Almeida e Emanuele Alves Pereira

A quadrilha da Apae de São Luís animou o evento

A palestrante Dra Camilla Mendonça,Paulo Dionísio da Convatec e Giselle Araújo
da Center Hospitalar

Brena Rocha (Center Hospitalar),Cristianr Pereira e Paloma Lemos da Convatec

Sheila Lima e Shirley Martins

 Kreyny Costa,Mariana Brandão, Sirlei Pereira e Monique Alencar

São Luís, sábado e domingo, 2 e 3 de julho
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Lore Improta, Lucy Alves, Thaynara OG, Gkay e Rafa Kalimann: este foi o momento em que  a humorista Gkay anunciou a
doação de 100 mil à Unicef

<São João da Thay= agita o Brasil inteiro
e promove o Maranhão

O São João da Thay, fes ta ju ni na or ga ni za da pe la in üu en ci a do ra  maranhenseThaynara OG, foi ce le bra do
na úl ti ma ter ça-fei ra (28) em São Luís e quei ram ou não foi um gran de su ces so. Dois gran des ob je ti vos, pe lo
me nos, Thay al can çou em cheio: pro mo ver o Ma ra nhão co mo des ti no cul tu ral pa ra to do o Bra sil e o mun do
e ar re ca dar re cur sos pa ra as obras as sis ten ci ais da Uni cef. Mi lha res de pes so as fo ram ao Mul ti cen ter Se brae

na vés pe ra de São Pe dro (28) pa ra cur tir as apre sen ta ções de gran des no mes da mú si ca na ci o nal co mo Zé Fe- 
li pe, Lucy Al ves, Fe li pe Araú jo, Ju li et te e Gló ria Gro o ve, além das atra ções ma ra nhen ses Me sa de Bar, Boi Bar- 

ri ca, Flá via Bit ten court e En me Pai xão.
Pe lo Chi ta Car pet, con si de ra do o ta pe te ver me lho do even to, des û la ram in üu en cers, jor na lis tas, ex-BBBs,

ato res, can to res e ou tras per so na li da des que ri di nhas do pú bli co. Des ta que pa ra a pre sen ça da in üu en ci a do- 
ra Ges si ca Kayane, mais co nhe ci da co mo Gkay, uma Youtuber fa mo sa que saiu de So lê nia na Pa raí ba pa ra ar- 

ran car sor ri sos do Bra sil in tei ro. Gkay, sur pre en deu ao con tri buir pa ra a cau sa be ne û cen te do even to com
uma do a ção de R$ 100 mil, não só pe lo fa to de aju dar as obras da Uni cef, co mo mos trar sua gra ti dão a

Thaynara OG, que acre di tou no po ten ci al da co le ga no iní cio de car rei ra. <Quan do eu ti nha 300 mil se gui do- 
res, vo cê me cha mou pa ra o pri mei ro São João da Thay. Quan do eu não era nin guém, não ti nha na da, nin- 

guém me via, nin guém me da va aten ção. Cho rei por que vo cê co lo cou uma fo to mi nha en tre os mai o res a ar- 
tis tas des se Bra sil. Ve nho aqui pa ra re tri buir vo cê. Que ro ofer tar ao seu even to uma do a ção de R$ 100 mil=,

anun ci ou a hu mo ris ta.

A modelo internacional Bianca Klamt com o colunista NM Adriano Canttanhede, Célio Sérgio (de O Imparcial) com sua
esposa Lurdinha e  o DJ Alex Palhano

Lucy  Alves foi uma das grandes atrações do evento O casal Lissio Fiod e Luana Braga ("Casamento às Cegas",
reality da Netflix), com o  jornalista NM

Jornalistas Fofa, Vanessa Serra, Danielle e Adriana Vieira Pedro Ximenes, Daniella Vieira, NM e Gustavo Lago

O médico psiquiatra Ruy Palhano  (na foto de terno claro) foi homenageado por
autoridades, familiares e amigos que acompanharam de perto toda a sua trajetória 

Ruy Palhano recebe título
de <Cidadão Raposense=
O mé di co e psi qui a tra Ruy Pa lha no re ce beu nes ta quin ta-fei ra (30 de

ju nho) o Tí tu lo de Ci da dão Ra po sen se, mu ni cí pio on de se si tua o Ins ti tu- 
to Ruy Pa lha no, no qual o ilus tre pro ûs si o nal exer ce su as ati vi da des na

área da saú de men tal e psi qui a tria, com o ob je ti vo de pres tar as sis tên cia
mé di ca es pe ci a li za da, com ser vi ços de ur gên cia psi quiá tri ca, in ter na ção
in te gral e hos pi tal. Em uma ce rimô nia emo ci o nan te, re a li za da na Câ ma- 
ra Mu ni ci pal de Ra po sa o mé di co psi qui a tra foi ho me na ge a do por au to ri- 
da des, fa mi li a res e ami gos que acom pa nha ram de per to to da a sua tra je- 
tó ria no mu ni cí pio. En tre os pre sen tes na so le ni da de: o pre fei to de Ra po- 

sa, Eu des da Sil va Bar ros, a pre si den te da Fun da ção Sou sân dra de de
Apoio ao De sen vol vi men to da UF MA, pro fes so ra Mes tra Evan ge li na No- 
ro nha e seu ir mão, o pro fes sor dou tor Ho no ris Cau sa, Rai mun do Pa lha- 

no, que tam bém é di re tor de Pla ne ja men to e Ino va ção da FSA DU.
Ruy Pa lha no é mé di co neu rop si qui a tra, pro fes sor de Psi qui a tria do Cur so
de Me di ci na da (UF MA), mes tre em Ci ên ci as da Saú de (UF MA), es pe ci a- 
lis ta em De pen dên cia Quí mi ca pe la (UNI FESP), pre si den te da Aca de mia
Ma ra nhen se de Me di ci na. É pos sui dor de uma his tó ria de mui tas lu tas e

con quis tas vi ven ci a das no mu ni cí pio de Ra po sa, re gião me tro po li ta na de
São Luís.

Os palestrantes do Encontro dos Servidores do Estado Plínio Tuzzolo,  diretor geral
da Policlínica do Servidor de Imperatriz e o  secretário estadual Pedro Chagas
(SEGEP) e Imperatriz.

São Luís, sábado e domingo, 2 e 3 de julho


