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Maranhão terá a redução de 21,30% no novo preço médio para Gasolina para efeito do cálculo do ICMS (Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Prestação de Serviços)  a ser pago pelas refinarias e distribuidoras, fixando o valor do litro de gasolina em R$ 

4,6591 e R$ 3,9607 do Diesel (S10/S500). A informação foi divulgada pela da Secretaria de Estado da Fazenda, em acordo com os 
demais estados da Federação, editou a Resolução Administrativa nº 44/2022. PÁGINA 3
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Brandão muda cálculo 
do ICMS para baixar  

preço da Gasolina 

TRE, MPF, OAB e FAMEM fazem acordo 
para combate à desinformação

PREÇO DOS COMBUSTÍVEIS

O Governo do Maranhão consolidou importante ação voltada 
à garantia de direitos aos povos e comunidades tradicionais. Foi 

criada a Política Estadual de Proteção aos Direitos dos Povos e Co-
munidades Tradicionais de Matriz Africana e Afro-Brasileira.
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Vale firma contrato 
para uso de gás 

natural na Usina de 
Pelotização de São Luís

O objetivo é substituir o uso de óleo com-
bustível consumido na planta industrial por 

uma fonte de energia mais limpa, avançando na 
agenda de redução de emissão de carbono da 

empresa. As pelotas produzidas na usina servem 
de matéria prima para a produção do aço.

PÁGINA 6

Quebrou a cara quem pensava que o go-
vernador e pré-candidato Carlos Brandão 
(PSB) chegaria no Maranhão com aspecto 
de doente, magro e murcho. Com certeza, 
ficaram assustados, os que imaginaram que 
o convalescente primeiro deveria desfazer 
as malas e descansar da longa temporada 
hospitalar em São Paulo para começar a 
trabalhar e fazer campanha nesta segun-
da-feira. PÁGINA 3

Começou na sexta?

Maranhão já tem
 121 Restaurantes 

Populares em
 todo o Estado
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GRIPE  NO MARANHÃO

Hospitais da rede estadual atendem 270 pessoas por dia. 
Drive-thru de testagem de Covid volta hoje na capital
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CVVM recebe nova 
edição da mostra Quelly
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Processo automático: 
Neymar ativa cláusula 

no contrato e renova 
com o PSG até 2027
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JO SÉ PAS TO RE
- Pro fes sor da Uni ver si da de de São
Pau lo e pre si den te do Con se lho de Em -
pre go e Re la ções do Tra ba lho da Fe co -
mer cio SP, é mem bro da Aca de mia Pau -
lis ta de Le tras

EDITORIAL

Poder não autoriza assédio nem desrespeito

A no me a ção da en tão

se cre tá ria es pe ci al de

Pro du ti vi da de e

Com pe ti ti vi da de do

Mi nis té rio da

Eco no mia, Da ni el la

Mar ques, pa ra pre si dir a

Cai xa Econô mi ca

Fe de ral, não im pli ca

re pa ra ção aos da nos

que o an te ces sor Pe dro

Gui ma rães impôs às

fun ci o ná ri as e à

ins ti tui ção.

No mí ni mo, as ví ti mas se li vra ram
dos pe sa de los, pro vo ca dos pe los
cons tran gi men tos mo rais, emo ci o- 
nais e fí si cos de cor ren tes das ati tu des
e das pa la vras de ca lão de Gui ma rães
di re ci o na das aos fun ci o ná ri os, ho je,

de do mí nio pú bli co pe las gra va ções
que che ga ram à so ci e da de.

Ele se viu for ça do a re nun ci ar ao
car go, após ser acu sa do por vá ri as
fun ci o ná ri as de as sé dio mo ral e se xu- 
al. Em uma lon ga car ta, en tre gue ao
pre si den te da Re pú bli ca, ele ten ta
con ven cer os bra si lei ros de que ele é
ví ti ma de de nún ci as in fun da das. Mas
as gra va ções tra zi das a pú bli co es ti- 
lha çam o seu ar gu men to.

Os ví de os exi bem um Gui ma rães
au to ri tá rio, ame a ça dor e que age co- 
mo se do no fos se da Cai xa Econô mi- 
ca, ins ti tui ção ban cá ria es ta tal e pa- 
trimô nio de to dos os bra si lei ros. Se
con de na do, ele po de rá ser pu ni do
com até dois anos de re clu são, pe los
cri mes de as sé dio mo ral e se xu al, ti pi- 
û ca dos no Có di go Pe nal.

O es cân da lo ilus tra, em boa pro- 
por ção, o que as mu lhe res en fren ta- 
ram — em al guns ca sos, tam bém, os
ho mens —, na ges tão de Gui ma rães,
pe la au sên cia de edu ca ção, res pei to e
ur ba ni da de, após ele ter che ga do ao
mais al to ní vel hi e rár qui co da Cai xa,
al go que se re pro duz tan to na es fe ra
do se tor pú bli co quan to do pri va do.

Mos tra ain da que es sa fal ta de em- 
pa tia se tra du ziu em abu so de au to ri- 
da de con tra aque les que tor nam re ais
as po lí ti cas da em pre sa, fun da da em
1861, pa ra aten der a so ci e da de bra si- 
lei ra, prin ci pal men te, os tra ba lha do- 
res.

O ocu pan te do car go de che ûa agia

co mo tor tu ra dor, ten do a cer te za de
que aos opri mi dos não res ta ria ou tra
op ção se não a aqui es cên cia e a sub- 
mis são aos seus ca pri chos. Des ta vez,
as mu lhe res in ver te ram a ló gi ca, de- 
nun ci a ram e ex pu se ram o com por ta- 
men to vil do che fe — al go per mi ti do
em um re gi me de mo crá ti co, que as se-
gu ra o di rei to de fa la e de de nún cia
aos ci da dãos.

Fo ram três anos de abu sos. Em
2019, o Blog do Vi cen te de nun ci ou,
sem ci tar no mes, o ina de qua do com- 
por ta men to do en tão pre si den te da
Cai xa, den tro do car ro oû ci al. O mo to- 
ris ta que üa grou o epi só dio foi de mi ti- 
do.

Im põe-se à no va di re ção da Cai xa
co la bo rar com a po lí cia e o Ju di ciá rio,
pa ra uma apu ra ção ri go ro sa des se
exe crá vel epi só dio, que ma cu la a his- 
tó ria da ins ti tui ção. Mas não só is so.
Tor na-se im pres cin dí vel res ta be le cer
o res pei to a to dos os fun ci o ná ri os, a
ûm de que a dig ni da de dos tra ba lha- 
do res não se ja cons pur ca da por atos
de re ta li a ção ou quais quer ou tros ar- 
ti fí ci os in ti mi da tó ri os.

A Cai xa, bem co mo os de mais ór- 
gãos pú bli cos, não são de do mí nio
des se ou da que le ges tor. Pe lo con trá- 
rio, per ten cem ao po vo bra si lei ro e é
inad mis sí vel que se jam apa re lha dos
pa ra aten der a in te res ses que não se- 
jam com pa tí veis com os de man da dos
pe la so ci e da de.

ARTIGO:

Alerta aos presidenciáveis

O Bra sil con vi ve com um pro ble ma
que se ar ras ta por mui to tem po:
amar ga mos, si mul ta ne a men te, a fal ta
de em pre gos e a es cas sez de pes so al
qua li û ca do. Es sa es cas sez é crô ni ca,
ape sar da me lho ria da edu ca ção. Em
1988, a mé dia de anos de es tu do dos
bra si lei ros de 25 a 65 anos era de ape- 
nas 5,1 anos. Ho je, pas sou pa ra 7,8
anos. En tre os jo vens de 18 a 29 anos,
66% têm 12 anos de es tu do ou mais. O
se tor pú bli co in ves te 6,3% do PIB em
edu ca ção. O gas to por alu no na edu- 
ca ção bá si ca tri pli cou na úl ti ma dé ca- 
da, sem con tar os gas tos das fa mí li as,
que são con si de rá veis.

Ape sar dis so, mais de 70% dos es tu- 
dan tes do en si no mé dio não têm co- 
nhe ci men to ade qua do de por tu guês e
ma te má ti ca. Na eco no mia, a pro du ti- 
vi da de nas úl ti mas três dé ca das cres- 
ceu ape nas 1% ao ano. Quan do se
ana li sa a si tu a ção edu ca ci o nal da for- 
ça de tra ba lho, os nú me ros ain da são
de pri men tes. Cer ca de 3% dos bra si- 
lei ros que tra ba lham — os mais ve- 
lhos — ain da são com ple ta men te
anal fa be tos; 23% têm ape nas al guns
anos de es co la do en si no fun da men- 
tal; 8,5% com ple ta ram es se ní vel;
7,5% têm o cur so mé dio in com ple to;
33% com ple ta ram o en si no mé dio, na

mai o ria dos ca sos de for ma pre cá ria;
6,5% têm al guns anos de es co las de
ní vel su pe ri or; e 18,5% con se gui ram
se for mar nes se ní vel on de se re gis tra
igual men te um gran de nú me ro de fa- 
cul da des de bai xa qua li da de — qua- 
dro es se que foi agra va do pe la pan de- 
mia da co vid-19.

Es sa é a nos sa si tu a ção. Ao la do de
tan to de sem pre go, fal ta uma gran de
quan ti da de de tra ba lha do res bem
edu ca dos, que te nham bom sen so e
ló gi ca de ra ci o cí nio — as qua li da des
mais bus ca das pe las em pre sas. Te mos
ape nas 8% dos jo vens ma tri cu la dos
em cur sos de for ma ção pro ûs si o nal
en quan to a mai o ria dos paí ses avan- 
ça dos tem 40% ou mais.

Em su ma: o Bra sil con ti nua com
uma for ça de tra ba lho mal pre pa ra da
que mal aten de as ati vi da des sim ples
ou ru di men ta res do co mér cio, ser vi- 
ços, mi ne ra ção, agri cul tu ra etc., mas
não aten de as ati vi da des dos se to res
que es tão sen do ca da vez mais an co- 
ra dos em tec no lo gi as mo der nas.

Dou um exem plo. O se tor de tec no- 
lo gia da in for ma ção (TI) pre ci sa rá de
mais de 800 mil pro ûs si o nais bem for- 
ma dos nos pró xi mos 4-5 anos. Só em
2021, o se tor ge rou 123 mil em pre gos,
en quan to a ofer ta de pro ûs si o nais [ra- 
zo a vel men te] trei na dos foi de ape nas
53 mil. Es se qua dro es tá se re pe tin do
em 2022 com um agra van te: os bons
pro ûs si o nais mo ram no Bra sil e tra ba- 
lham pa ra o ex te ri or. O se tor da TI é
es sen ci al pa ra a me lho ria da pro du ti- 
vi da de e da com pe ti ti vi da de das em- 

pre sas e da eco no mia bra si lei ra.
De sem bo ca mos no va men te na ne- 

ces si da de de edu ca ção de boa qua li-
da de. Não bas ta inau gu rar es co las e
lan çar pro gra mas pom po sos. Lem bro
aqui o gran de û as co do Pro gra ma Na- 
ci o nal de Aces so ao En si no Téc ni co e
Em pre go (Pro na tec), que in ves tiu
R$ 38,5 bi lhões em 2011/16, com re- 
sul ta dos pí û os ou des pre zí veis.

Qua li û ca ção pro ûs si o nal não é pa-
ra ama do res. Bons mes tres co nhe cem
as pro ûs sões nos seus de ta lhes. Is so
faz mui ta di fe ren ça, pois uma coi sa é
en si nar, ou tra é apren der.

 É dis so que o Bra sil

pre ci sa: que os jo vens

apren dam os se gre dos

das no vas pro ûs sões e

es te jam pre pa ra dos

pa ra acom pa nhar o seu

avan ço pe lo res to da

vi da. O que os atu ais

pre si den ciá veis têm a

di zer nes se cam po?

MAR COS PAU LO LI MA

ANÁ LI SE: FU TE BOL

Ele deu tem pe ro ao
pen ta do Bra sil

Há 20 anos, Mar cos An dré Ba tis ta San tos, o vo lan te
Vam pe ta, da va cam ba lho tas na ram pa do Pa lá cio do
Pla nal to com uma ca mi sa pre ta nú me ro 9 do Co rinthi- 
ans — sob aplau sos per ple xos do en tão pre si den te da
Re pú bli ca, Fer nan do Hen ri que Car do so. A ce na sur pre- 
en den te, pa ra di zer o mí ni mo, ti nha um sig ni û ca do his- 
tó ri co pa ra a ca pi tal do país. Fe cha va um ci clo. O pen ta
ha via nas ci do um ano an tes, no Dis tri to Fe de ral.

Luiz Fe li pe Sco la ri foi o pri mei ro téc ni co da Se le ção a
to mar pos se em Bra sí lia. Era 12 de ju nho de 2001. Com
os 13 pe di dos de in di ci a men to do en tão pre si den te da
CBF, Ri car do Tei xei ra, no re la tó rio da CPI da CBF-Ni ke,
Fe li pão dei xou o Cru zei ro pa ra trás e em bar cou de Be lo
Ho ri zon te ru mo ao nos so qua dra do. Re ce bi do pe lo mo- 
to ris ta do car to la no Ae ro por to In ter na ci o nal Jus ce li no
Ku bits chek, par tiu no car ro de Tei xei ra ru mo à em bai xa- 
da da Con fe de ra ção Bra si lei ra de Fu te bol em uma man- 
são, na QI 15 do La go Sul. A re si dên cia alu ga da ha via vi- 
ra do su cur sal da en ti da de. Vin te anos de pois, tem no vos
do nos. Lá, o gaú cho de Pas so Fun do co nhe ceu o con ter- 
râ neo que deu o pri mei ro tem pe ro à cam pa nha do pen- 
ta cam pe o na to.

Do no do an ti go res tau ran te La Mas sas, no Gil ber to
Sa lo mão, Da ni lo Pret to era o Chef da Ca sa da CBF. Cou- 
be a ele e ao pri mo, o gar çom Iva nor, pre pa rar o al mo ço
de Fe li pão. Bons de ou vi do, am bos tes te mu nha ram as
con ver sas de um trei na dor fa min to por uma pi ca nha —
e pe la con quis ta da quin ta es tre la.

An tes de ser apre sen ta do à im pren sa, Fe li pão reu niu-
se na Ca sa da CBF com o pre si den te Ri car do Tei xei ra, o
se cre tá rio Mar co Antô nio Tei xei ra e o vi ce-pre si den te
pe la Re gião Cen tro-Oes te, Mar cos Vi cen te. O co pei ro
per gun tou a Fe li pão se ele gos ta ria de to mar al go. O trei- 
na dor exa lou sim pa tia ao pe dir cin co ca fés. Mas ha via
qua tro pes so as no en con tro?! O téc ni co ex pli cou ca ri- 
nho sa men te que uma das xí ca ras se ria jus ta men te pa ra
o gar çom que gen til men te o aten dia.

As tes te mu nhas ocu la res da his tó ria ou vi ram Fe li pâo
dar si nal ver de pre sen ci al men te, olho no olho, em 10
mi nu tos, ao de sa ûo de as su mir a Se le ção Bra si lei ra. Sin- 
ce rão, ele impôs uma con di ção de û ni ti va: <Não acei ta- 
ria pi ta cos de car to las. De pois dis so, ele pro me teu tra zer
o ca ne co=, con tou-me Da ni lo Pret to.

Pa ra ale gria ge ral da na ção, a reu nião não aca bou em
piz za. O acor do foi sa cra men ta da à mo da gaú cha. <O Fe- 
li pão pe diu uma pi ca nha uru guaia ao pon to=. Da ni lo
con ta que Fe li pão es ta va tão fe liz, que gas tou o idi o ma
ita li a no com Iva nor so bre a cu li ná ria do Rio Gran de do
Sul. Fa lou de po len ta, ga le to… Um dos pre sen tes con û- 
den cia: Sco la ri te ria di to que ja mais ha via de gus ta do
uma pi ca nha tão sa bo ro sa co mo aque la.

Lem bran ças tão pe que nas de les dois — Da ni lo e Iva- 
nor —, da tar de em que Fe li pão dei xou Bra sí lia com
água na bo ca pe lo pen ta. Tre zen tos e oi ten ta e cin co di as
de pois da pos se no La go Sul, a Fa mí lia Sco la ri fa zia ro lar
a fes ta na ca pi tal. E o <só brio= Vam pe ta da va cam ba lho- 
tas na ram pa do Pla nal to.

São Luís, segunda-feira, 4 de julho de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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Expectativa do governo do Maranhão é que haja uma redução proporcional no preço do
combustível ao consumidor final na bomba para gasolina, diesel e gás de cozinha

SAMARTONY MAR TINS

A co o pe ra ção téc ni ca en tre
TRE, MPF, OAB e FA MEM
tem por fi na li da de:

Res pon sa bi li da des de ca da
ins ti tui ção 

IMPACTO ECONÔMICO

Brandão reduz ICMS
sobre combustíveis

O
Ma ra nhão te rá a re du ção de
21,30% no no vo pre ço mé- 
dio pa ra Ga so li na pa ra efei- 
to do cál cu lo do ICMS (Im- 

pos to so bre Cir cu la ção de Mer ca do ri- 
as e Pres ta ção de Ser vi ços)  a ser pa go
pe las re û na ri as e dis tri bui do ras, û- 
xan do o va lor do li tro de ga so li na em
R$ 4,6591 e R$ 3,9607 do Di e sel
(S10/S500). A in for ma ção foi di vul ga- 
da pe la da Se cre ta ria de Es ta do da Fa- 
zen da, em acor do com os de mais es- 
ta dos da Fe de ra ção, edi tou a Re so lu- 
ção Ad mi nis tra ti va nº 44/2022.

A mu dan ça se gue uma de û ni ção do
Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Fa zen- 
dá ria (Con faz), e co me çou a va ler a
par tir des de a úl ti ma sex ta-fei ra, 1º de
ju lho, a par tir de uma de ci são do mi- 
nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
(STF), An dré Men don ça, que con si de- 
ra os com bus tí veis co mo bens es sen- 
ci ais e li mi tou a co bran ça do ICMS so- 
bre a ga so li na, o di e sel e o eta nol.

A no tí cia foi re per cu ti da pe lo pró- 
prio go ver na dor Car los Bran dão
(PSB), por meio de su as re des so ci ais.
<O Pro con e ca da um de nós de ve mos
e po de mos acom pa nhar a re du ção
des ses pre ços. Des ta co que des de o
ano pas sa do te mos con ge la do a ba se
de cál cu lo do ICMS, pa ra mi ni mi zar
os efei tos in üa ci o ná ri os no bol so da
po pu la ção=, res sal tou Car los Bran- 
dão.

Com es sa me di da to ma da com ba- 
se nos Con vê ni os CON FAZ 81, 82 e 83
de 30 de ju nho de 2022, o Go ver no es- 
pe ra uma re du ção pro por ci o nal no

pre ço do com bus tí vel ao con su mi dor
û nal na bom ba de, apro xi ma da men- 
te, R$ 0,38 cen ta vos pa ra Ga so li na, R$
0,12 cen ta vos pa ra Di e sel (S10/S500) e
R$ 2,50 pa ra GLP (Gás de co zi nha).

A no va sis te má ti ca de cál cu lo do
pre ço mé dio ao con su mi dor û nal,
con for me de û ni da em Con vê nio, to- 
ma rá co mo re fe rên cia os va lo res apu- 
ra dos nos úl ti mos 60 me ses (5 anos).
An te ri or men te, o pre ço mé dio pon de- 
ra do ao con su mi dor û nal (PMPF) era
apu ra do de acor do com os pre ços
pra ti ca dos pe los Pos tos de Com bus tí- 
vel nos úl ti mos 15 di as. Ca be res sal tar
que des de no vem bro de 2021, os es ta- 
dos de ci di ram con ge lar a ba se de cál- 
cu lo do ICMS, co mo for ma de mi ni- 
mi zar os efei tos in üa ci o ná ri os no bol- 
so da po pu la ção, re sul tan do pa ra o
Ma ra nhão uma re nún cia de re cei ta
ûs cal de cer ca de R$ 1,1 Bi lhão/ano.

Na sis te má ti ca an te ri or, o ICMS de- 
ve ria ser pa go com ba se no pre ço da
Ga so li na, Di e sel e GLP de R$ 7,13, R$
7,08 e R$ 9,08, res pec ti va men te, pre ço
pra ti ca do ho je no va re jo. Es ses va lo res
atu ais dá uma di men são das per das
dos es ta dos com a û xa ção da ba se de
cál cu lo do ICMS ten do co mo re fe rên- 
cia os pre ços pra ti ca dos nos úl ti mos
60 me ses. No ca so do Ma ra nhão, o Es- 
ta do per de rá mais R$ 600 mi- 
lhões/ano, acu mu lan do per da re al de
R$ 1,7 Bi lhão/ano.

Com re la ção às alí quo tas do ICMS
pa ra com bus tí veis, ain da não foi con- 
cluí do o pro ces so ju di ci al que obri ga
os es ta dos a bai xa rem a alí quo ta pa ra
18%. Con vém des ta car que no Ma ra- 
nhão tan to o Di e sel (16,5%) quan to o
GLP (14%) já pos su em alí quo tas in fe- 

ri o res a 18%, li mi te per cen tu al que
de ve rá ser de û ni do por Lei, com res- 
pal do ju di ci al. No Ma ra nhão, so men- 
te a ga so li na tem alí quo ta su pe ri or a
18%.

Em pa ra le lo a to da es sa dis cus são
em re la ção a re du ção do ICMS dos
com bus tí veis nos es ta dos, a  Con fe de-
ra ção Na ci o nal de Mu ni cí pi os (CNM)
con vo cou re pre sen tan tes lo cais de to- 
do o país pa ra mo bi li za ção na ci o nal
em Bra sí lia nes ta ter ça-fei ra, 5 de ju- 
lho. Na pau ta pri o ri tá ria do en con tro
es tão me di das ar ti cu la das a ní vel fe- 
de ral com gran de im pac to ûs cal pa ra
os Mu ni cí pi os, co mo pro pos tas que
re du zem re cei tas 4 por exem plo, al- 
te ra ções nas alí quo tas do ICMS e am- 
pli a ção da de so ne ra ção do IPI 4 e a
cri a ção de pi sos sa la ri ais sem pre vi- 
são or ça men tá ria.

Pon to-cha ve pa ra aten der à par te
das de man das mu ni ci pa lis tas, a Pro- 
pos ta de Emen da à Cons ti tui ção
(PEC) 122/2015 cons ta na lis ta de pri- 
o ri da des da en ti da de.  A PEC
122/2015 proí be a trans fe rên cia de
<qual quer en car go û nan cei ro de cor- 
ren te da pres ta ção de ser vi ço pú bli co,
in clu si ve des pe sas de pes so al e seus
en car gos, pa ra a União, os Es ta dos, o
Dis tri to Fe de ral ou os Mu ni cí pi os,
sem a pre vi são de fon te or ça men tá ria
e û nan cei ra ne ces sá ria à re a li za ção da
des pe sa ou sem a pre vi são da cor res-
pon den te trans fe rên cia de re cur sos û-
nan cei ros ne ces sá ri os ao seu cus teio=.
O tex to já es tá apro va do pe lo Se na do e
pas sou por co mis são es pe ci al da Câ- 
ma ra após for te mo bi li za ção da Con- 
fe de ra ção. Ago ra, aguar da vo ta ção no
Ple ná rio da Câ ma ra.

TERMO DE COOPERAÇÃO

União para combater a desinformação nas eleições 2022
A pre si den te do Tri bu nal Re gi o nal

Elei to ral do Ma ra nhão, de sem bar ga- 
do ra An ge la Sa la zar, acom pa nha da da
mem bro da Cor te An na Gra zi el la San- 
ta na Nei va Cos ta (ou vi do ra da Mu- 
lher) e da juí za au xi li ar Ro sân ge la Pra- 
ze res, as si nou na úl ti ma quin ta-fei ra
(30), Ter mo de Co o pe ra ção com o Mi- 
nis té rio Pú bli co Fe de ral, a Or dem dos
Ad vo ga dos e a Fe de ra ção dos Mu ni cí- 
pi os, que ob je ti va, en tre ou tros itens,
ori en tar acer ca de can di da tu ras fe mi- 
ni nas nas elei ções 2022, além do com- 
ba te à de sin for ma ção no pro ces so
elei to ral.

De acor do com o Ter mo de Co o pe- 
ra ção, as qua tro ins ti tui ções de vem
unir es for ços pa ra pro mo ve rem de ba- 
tes, pa les tras, ro das de con ver sas ou
qual quer ou tra fer ra men ta edu ca ti va
que in cen ti var a par ti ci pa ção efe ti va
da mu lher nas elei ções de 2022, vi san- 
do a con so li da ção da de mo cra cia e a
pro mo ção da di ver si da de nos car gos
po lí ti cos em âm bi to es ta du al e na ci o- 
nal e en fren tar e com ba ter a de sin for- 
ma ção no pro ces so elei to ral.

Du ran te a as si na tu ra, a pre si den te
An ge la Sa la zar res sal tou que <o fo co é
in for mar o elei tor e elei to ra ma ra- 
nhen se pa ra que eles exer çam a sua
ci da da nia de for ma ple na e cons ci en- 
te, prin ci pal men te por que a agen da
atu al é so bre vi o lên cia po lí ti ca con tra
a mu lher. Te mos que que brar os pa ra- 
dig mas e ter a vi são do con cei to de
mu lher de uma for ma am pla, mu lher
não é só se xo fe mi ni no, é con for me a
ori en ta ção se xu al de ca da um=.

– ori en tar os par ti dos po lí ti cos e as
fe de ra ções par ti dá ri as so bre a obri- 
ga to ri e da de de ob ser var a co ta mí ni- 
ma de can di da tu ras fe mi ni nas, nos
ter mos do ar ti go 10, § 3º da Lei
9.504/97 (Lei das Elei ções) e o per- 
cen tu al mí ni mo de apa ri ções fe mi- 
ni nas em de ba tes elei to rais, con for- 
me art. 46, in ci so III, § 5º da ci ta da
nor ma;

– pro mo ver pa les tras, se mi ná ri os
e ro das de con ver sas pa ra mu lhe res
can di da tas e re pre sen tan tes de par- 
ti dos po lí ti cos so bre a po lí ti ca de en- 
fren ta men to e com ba te à vi o lên cia
con tra a mu lher e seus di rei tos po lí- 
ti co-par ti dá ri os;

– cons ci en ti zar elei to res e elei to- 
ras, can di da tos e can di da tas, bem
co mo a so ci e da de em ge ral so bre os
efei tos da de sin for ma ção no pro ces- 
so elei to ral e seus re fle xos no Es ta do
De mo crá ti co de Di rei to.

 
– cons ci en ti zar a so ci e da de ma ra- 

nhen se so bre a im por tân cia da Ou vi- 
do ria da Mu lher do TRE-MA, co mo
ca nal de es cu ta ati va e re ce bi men to
de re cla ma ção e/ou no tí ci as de vi o- 
lên cia po lí ti ca con tra a mu lher;

 
Pe lo Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral do

Ma ra nhão, as si nou o ter mo o pro cu- 
ra dor re gi o nal elei to ral Hil ton Me lo;
pe la Or dem dos Ad vo ga dos do Bra sil,
sec ci o nal ma ra nhen se, a vi ce-pre si- 
den te Ta ti a na Cos ta; e pe la Fe de ra ção
dos Mu ni cí pi os do es ta do, o pre fei to
Er la nio Xa vi er.

 Já do TRE-MA tam bém par ti ci pa- 
ram da as si na tu ra o di re tor-ge ral He- 
bert Lei te e o as ses sor-che fe da Cor re- 
ge do ria, Má rio Lo bão; e da OAB e da
FA MEM ain da es ta vam pre sen tes
mem bros da Co mis são Elei to ral, da

Co or de na do ria de Can di da tu ra Fe mi- 
ni na e as ses so res ju rí di cos.

Ca be ao TRE-MA pro mo ver de ba-
tes, pa les tras, ro das de con ver sas pa ra
in cen ti var a can di da tu ra de mu lhe res
nas elei ções ge rais de 2022 e com ba ter
a de sin for ma ção; pro por ci o nar o apa-
re lha men to da Ou vi do ria da Mu lher
pa ra uma pres ta ção de ser vi ços cé le- 
re, efe ti va e de qua li da de aos seus
usuá ri os; e di vul gar os da dos es ta tís ti- 
cos apu ra dos pe la Ou vi do ria da Mu- 
lher re la ti vos à par ti ci pa ção fe mi ni na
nas elei ções 2022. 

À Pro cu ra do ria Re gi o nal Elei to ral
do Ma ra nhão ca be re ce ber e apu rar
re cla ma ções e/ou no tí ci as en ca mi- 
nha das pe la Ou vi do ria da Mu lher do
TRE-MA; e ins tau rar os res pec ti vos
pro ce di men tos, se for o ca so, pa ra
elu ci dar fa tos que con û gu rem ilí ci to
pe nal ou elei to ral.

Já à OAB-MA ca be ori en tar, de for- 
ma su pra par ti dá ria, as can di da tu ras
fe mi ni nas nas elei ções ge rais de 2022;
co mu ni car à Ou vi do ria da Mu lher do
TRE-MA a ocor rên cia de vi o la ção de
di rei tos po lí ti cos da mu lher can di da- 
ta, pa ra as de vi das pro vi dên ci as; e fo-
men tar pa les tras, de ba tes e ro das de
con ver sas com mu lhe res can di da tas a
car gos ele ti vos re la ti vas à le gis la ção
elei to ral prin ci pal men te so bre seus
di rei tos po lí ti co-par ti dá ri os.

Por úl ti mo, à FA MEM ca be sen si bi- 
li zar as li de ran ças po lí ti cas pa ra o
cum pri men to das nor mas que re gem
as elei ções 2022, dan do es pe ci al en fo- 
que ao com ba te às can di da tu ras ûc tí- 
ci as e ao cum pri men to das co tas de
gê ne ro;  pro mo ver se mi ná ri os e ro das
de con ver sas so bre os di rei tos po lí ti- 
cos das mu lhe res e o com ba te à vi o-
lên cia po lí ti ca de gê ne ro; e mo bi li zar
a clas se po lí ti ca pa ra en fren tar e com-
ba ter a de sin for ma ção no pro ces so
elei to ral.

APAR TE AN DO 

Co me çou na sex ta?

Que brou a ca ra quem pen sa va que o go ver na dor e
pré-can di da to Car los Bran dão (PSB) che ga ria no Ma ra- 
nhão com as pec to de do en te, ma gro e mur cho. Com
cer te za, û ca ram as sus ta dos, os que ima gi na ram que o
con va les cen te pri mei ro de ve ria des fa zer as ma las e des- 
can sar da lon ga tem po ra da hos pi ta lar em São Pau lo pa- 
ra co me çar a tra ba lhar e fa zer cam pa nha nes ta se gun- 
da-fei ra.

Na da, o ca ra ser ta ne jo de Co li nas não che gou só com
a ma ca ca, veio sol tan do o zo o ló gi co in tei ro com uma
che ga da triun fal en ro la do na ban dei ra do Ma ra nhão,
abra ços su a dos, fa las for tes do po de vir que te en fren to,
inau gu ran do obras na da ta li mi te das re gras elei to rais,
sem es que cer da gra ti dão nas pa la vras pe los que acre di- 
ta ram na sua cu ra do cân cer. Ver da de que mui tos tor ci- 
am por um lon go tra ta men to, po de ser in jus to, mas o
po der pro vo ca ma lig nos sen ti men tos. Tris te re a li da de!

Ago ra, po de mos di zer que a cam pa nha de ve co me çar
de fa to co mo não de via acon te cer, cheia de ata ques e
mal da des cri a das. En tão, tal vez as pes qui sas con si gam
ter al gum sen ti do nos grá û cos e nú me ros com to dos os
pré-can di da tos ro dan do pe los mu ni cí pi os. E quem sa- 
be, pro pon do al go pal pá vel que mu de a mi se rá vel re a li- 
da de dos ma ra nhen ses.

Ho ra de fes te jar 3 Ex ce len te a pro gra ma ção da pre fei- 
tu ra de São Jo sé de Ri ba mar pa ra o pe río do ju ni no que
se guiu com o 69º La va-Bois até o dia 03 de ju lho. Mui ta
fes ta no São João da Nos sa Gen te, com de li ci o sas co mi- 
das, or ga ni za ção, se gu ran ça, lim pe za e apre sen ta ções
de brin ca dei ras tra di ci o nais es pa lha dos em oi tos ar rai as
nos bair ros do mu ni cí pio, reu nin do fa mí li as e tu ris tas
que pro por ci o na ram o gi ro de ren da pa ra o co mér cio lo- 
cal. Na da de uso po lí ti co elei to ral, so men te cum prin do
o pa pel de ges tão pú bli ca pe la va lo ri za ção, res pei to e la- 
zer da po pu la ção. Bom co pi ar!

Mo men to in te res san te quan do o se na dor e pré-can- 
di da to ao Se na do, Ro ber to Ro cha (PTB), che gou ao ae- 
ro por to pa ra abra çar o go ver na dor Car los Bran dão
(PSB). En tre olha res as sus ta dos dos pre sen tes so brou a
cer te za da ami za de e res pei to de fa mí lia e a dú vi da
quan to a in tri ga pro vo ca da com sua pre sen ça. Com cer- 
te za, nem to dos gos ta ram!

Mes mo sa ben do que o pro ble ma do au men to dos
com bus tí veis es tá atre la do ao dó lar, mes mo sa ben do
que a apro va ção da re du ção do ICMS se rá mais uma jo- 
ga da elei to ral do pré-can di da to Jair Bol so na ro (PL),
mes mo sa ben do que mui tas áre as es sen ci ais de vem ser
afe ta das, mes mo en tran do com re cur sos con tra a jo ga- 
da no STF, mes mo as sim, o go ver na dor Car los Bran dão
(PSB) re du ziu o im pos to pa ra 21,30%. Res ta sa ber por
quan to tem po os do nos de pos tos de vem man ter os pre- 
ços û xos da ga so li na e di e sel. Sem es que cer da Pe tro- 
bras!

Res ta en ten der quan to vai cus tar pa ra a saú de o pro- 
lon ga men to do São João em São Luís na dis pu ta elei to- 
ral de 2024. Pe lo me nos o go ver na dor Ca los Bran dão
(PSB) de ter mi nou o for ta le ci men to da va ci na ção e tes- 
ta gem da Co vid-19 e inau gu rou mais uma eta pa do Hos- 
pi tal de Ilha pa ra aten di men to ur gên cia e emer gên cia
na ca pi tal. Con ti nu a mos tor cen do que não vol te a pan- 
de mia!

São Luís, segunda-feira, 4 de julho de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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A cidade de Miranda do Norte recebeu a unidade 121 do Restaurante Popular,
ampliando o acesso da população a uma alimentação saudável por R$1,00

Nor mas es ta du ais

SEGURANÇA ALIMENTAR

Maranhão já tem 121
Restaurantes Populares

M
ais um mu ni cí pio foi con- 
tem pla do com um equi- 
pa men to de se gu ran ça 
ali men tar e nu tri ci o nal, 

pro mo vi do pe lo Go ver no do Ma ra- 
nhão atra vés da Se cre ta ria de Es ta do 
do De sen vol vi men to So ci al (Se des). A 
ci da de de Mi ran da do Nor te re ce beu a 
uni da de 121 do Res tau ran te Po pu lar, 
am pli an do o aces so da po pu la ção a 
uma ali men ta ção sau dá vel por um 
pre ço aces sí vel no va lor de R$1,00. No 
lo cal, se rão ser vi das 750 re fei ções por 
dia, sen do 500 al mo ços e 250 jan ta res.

SERÃO SERVIDAS 750 REFEIÇÕES POR DIA, SENDO 500 ALMOÇOS E 250 JANTARES

No even to de en tre ga do Res tau- 
ran te Po pu lar de nú me ro 121, o sub- 
se cre tá rio da Se des, Lí vio Cor rêa, re- 
pre sen tou o se cre tá rio da Se des, Pau- 
lo Ca sé Fer nan des.

<Es ta mos aqui pa ra for ta le cer a re- 
de de se gu ran ça ali men tar do Ma ra- 
nhão e cum prir a or dem do nos so go- 
ver na dor Car los Bran dão, que é de le- 
var co mi da de qua li da de a pre ço aces- 
sí vel pa ra to da a po pu la ção, a nos sa 
me ta é che gar a 150 res tau ran tes po- 
pu la res ain da es se ano, ga ran tin do 
qua li da de de vi da pa ra a po pu la ção=, 
dis se o sub se cre tá rio.

Com uma po pu la ção es ti ma da em 

29 mil ha bi tan tes, os mo ra do res de 
Mi ran da do Nor te co me mo ram a che-
ga da do equi pa men to de se gu ran ça 
ali men tar.

<Es ta mos mui to fe li zes com a che- 
ga da des se res tau ran te aqui em nos sa 
ci da de, vai nos aju dar mui to, prin ci- 
pal men te pa ra quem mais pre ci sa. 
Agra de ço ao go ver na dor Car los Bran- 
dão que es tá com es se pro pó si to de 
ga ran tir uma ali men ta ção dig na pa ra 
a nos sa po pu la ção. Já pro vei a co mi da 
e es tá ex ce len te. To da se ma na es ta rei 
aqui com os meus fi lhos=, afir mou a 
mo ra do ra Sil va na Ma cha do.

DIREITOS

Política estadual garantirá proteção aos povos tradicionais
O Go ver no do Ma ra nhão con so li- 

dou im por tan te ação vol ta da à ga ran- 
tia de di rei tos aos po vos e co mu ni da- 
des tra di ci o nais. Foi cri a da a Po lí ti ca
Es ta du al de Pro te ção aos Di rei tos dos
Po vos e Co mu ni da des Tra di ci o nais de
Ma triz Afri ca na e Afro-Bra si lei ra, por
meio de de cre to as si na do na úl ti ma
ter ça-fei ra, 28 de ju nho. O do cu men to
é fru to de ar ti cu la ção das se cre ta ri as
de Es ta do de Di rei tos Hu ma nos e Par- 
ti ci pa ção Po pu lar (Se dihpp), de Igual- 
da de Ra ci al (SEIR), de Edu ca ção (Se- 
duc) e de Saú de (SES), com o Nú cleo
de Di rei tos Hu ma nos da De fen so ria
Pú bli ca do Es ta do (DPE) e gru pos de
co mu ni da des e po vos tra di ci o nais.

A ti tu lar da Se dih pop, Aman da Cos- 
ta, pon tu ou a im por tân cia da apro va- 
ção. 

<Es se de cre to ga ran te o res pei to às
es pe ci fi ci da des cul tu rais des tes po- 
vos, es pe ci fi ca men te no que se re fe re
ao aces so às po lí ti cas pú bli cas e aos
ór gãos do po der exe cu ti vo es ta du al.
Nes se sen ti do, es pe ra-se que es se de- 
cre to ve nha a se for ma li zar e se con- 
cre ti zar na vi da das pes so as co mo
uma re a li za ção de mais di rei tos, pa ra
que to dos pos sam aces sar as po lí ti cas
pú bli cas es ta du ais com igual da de,
for ta le cer su as ca pa ci da des e exer cer
seus di rei tos=, res sal tou Aman da Cos- 
ta.

A po lí ti ca tem co mo ob je ti vo pro- 
mo ver a igual da de ra ci al e ga ran tir a
in te gri da de, o res pei to e a per ma nên- 
cia dos va lo res des tes po vos e co mu- 
ni da des, além de pre ser var seu mo do
de vi da, usos, cos tu mes, tra di ções e
ma ni fes ta ções cul tu rais. É uma for ma
de as se gu rar a in clu são des tes seg- 
men tos nas ma cro dis cus sões de pro- 
mo ção das po lí ti cas no âm bi to de ór- 
gãos e ações pú bli cas es ta du ais.

Pa ra ga ran tir o cum pri men to das
pre vi sões do de cre to e ga ran tia da
par ti ci pa ção po pu lar na ges tão das
po lí ti cas pú bli cas, foi cri a do um gru- 
po in te rins ti tu ci o nal de mo ni to ra- 
men to das ações. 

Es se gru po é for ma do por mem- 
bros das se cre ta ri as en vol vi das, en ti- 
da des re pre sen tan tes des tes po vos e
De fen so ria Pú bli ca. Além de re a li zar o
de vi do mo ni to ra men to, es ta es tru tu- 
ra tam bém pro põe su ges tões pa ra
me lho rar o pla no.

As di re tri zes do de cre to se guem as
dis po si ções da Con ven ção In ter na ci- 
o nal so bre a Eli mi na ção de to das as
For mas de Dis cri mi na ção Ra ci al, pro- 
mul ga da pe lo De cre to n° 65.810, de 8
de de zem bro de 1969, e as dis po si ções
do Pac to In ter na ci o nal so bre Di rei tos
Ci vis e Po lí ti cos, pro mul ga do pe lo De- 
cre to n° 592, de 6 de ju lho de 1992.

<Uma gran de vi tó ria dos po vos de
ter rei ro do Ma ra nhão. Des de 2018,
cons truí mos a vá ri as mãos es te pro to-
co lo in te rins ti tu ci o nal de pro te ção
aos seus di rei tos. Uma ar ti cu la ção fei- 
ta em meio à pan de mia, que tes tou
nos sa ca pa ci da de de con ti nu ar. Re-
gis tro aqui meu agra de ci men to ao go- 
ver na dor em exer cí cio, Pau lo Vel ten
que, co mo pou cos che fes de po de res,
não só se dispôs a for ma li zar o pro to-
co lo em for ma de de cre to, ins ti tuin do
uma po lí ti ca es ta du al pa ra além de
go ver nos, co mo te ve a sen si bi li da de
de ter uma es cu ta ati va das li de ran ças
re li gi o sas dos po vos de ter rei ro=, fri-
sou a de fen so ra pú bli ca Cla ri ce Bin da.

Ela acres cen tou ain da que, <é uma
hon ra par ti ci par ati va men te de um
mo men to tão im por tan te e em ble má- 
ti co pa ra as re li giões de ma triz afri ca- 
na, ain da mais nos di as de ho je, de
tan ta in to le rân cia e vi o lên cia con tra
as di fe ren ças=.

No que se re fe re à pro te ção de po- 
vos e co mu ni da des tra di ci o nais, ou- 
tras ações do Go ver no do Es ta do es tão
em vi gor. En tre elas, a Lei n° 11.399, de
28 de de zem bro de 2020, que ins ti tuiu
o Es ta tu to Es ta du al da Igual da de Ra- 
ci al pa ra a de fe sa dos di rei tos hu ma- 
nos da po pu la ção ne gra, efe ti va ção da
igual da de de opor tu ni da des, pa ra
com ba te à dis cri mi na ção, ao ra cis mo
e às de mais for mas de in to le rân cia ét-
ni co-ra ci al no ter ri tó rio ma ra nhen se.

A Re so lu ção n° 189/2020, do Con- 
se lho Es ta du al de Edu ca ção do Es ta do
do Ma ra nhão (CEE/MA), que es ta be-
le ce di re tri zes cur ri cu la res pa ra me-
lhor qua li da de da edu ca ção bá si ca às
co mu ni da des qui lom bo las. 

E tam bém, o De cre to n° 33.661, de
27 de no vem bro de 2017, que cri ou a
Po lí ti ca Es ta du al de Saú de In te gral da
Po pu la ção Ne gra e das Co mu ni da des
Tra di ci o nais de Ma triz Afri ca na e Qui- 
lom bo la do Ma ra nhão.

Ma ra nhão re duz ca sos
de rou bos e re for ça
ações pre ven ti vas

A pro mo ção de ações de pre ven ção e de com ba te a
rou bos le vou à re du ção des ta cri mi na li da de na Re gião
Me tro po li ta na de São Luís, no pe río do de ja nei ro a maio
des te ano, em com pa ra ção ao mes mo pe río do do ano
pas sa do. Hou ve di mi nui ção nos ca sos de rou bo a re si- 
dên ci as (41%), veí cu los (22%), co mér ci os (51%) e a pes- 
so as (28%). O re sul ta do é fru to de ope ra ções da Se cre ta- 
ria de Es ta do de Se gu ran ça Pú bli ca (SSP), exe cu ta das
pe los Ba ta lhões de Po lí cia Mi li tar.

Os ca sos de rou bo a co mér cio fo ram

155 nos pri mei ros cin co me ses

des te ano, con tra 315 no mes mo

pe río do do ano pas sa do. Con tra

re si dên ci as, es te ti po de cri me

so mou 128 no pe río do des te ano e,

me nor que os 216 re gis tros do ano

an te ri or. 

Ocor rên ci as com veí cu los fo ram 704 es te ano – sen do
que 444 fo ram lo ca li za dos –, nú me ro bem me nor que os
908 – sen do 636 lo ca li za dos – do ano pas sa do. Quan to ao
rou bo a pes so as, fo ram 2.960 ví ti mas en tre ja nei ro e
maio do ano pas sa do, mas que re du zi ram pa ra 2.285 es- 
te ano.

O se cre tá rio de Es ta do de Se gu ran ça Pú bli ca (SSP),
Sil vio Lei te, pon tu ou as ações efe ti vas do Es ta do pa ra a
ex pres si va re du ção dos nú me ros des ta cri mi na li da de.
<Es se re sul ta do é fru to dos con tí nu os in ves ti men tos em
po lí ti cas pú bli cas de se gu ran ça fei tas pe lo Go ver no do
Es ta do no sis te ma de Se gu ran ça Pú bli ca, des de 2015 até
o pre sen te mo men to. Is so in clui be ne fí ci os tan to pa ra a
Po lí cia Mi li tar, quan to pa ra a Po lí cia Ci vil, Cor po de
Bom bei ros e de mais equi pa men tos do sis te ma. Os pro- 
fis si o nais se sen tem mui to mais va lo ri za dos, re co nhe ci- 
dos e mo ti va dos com as me lho ri as cons tan tes pa ra o
exer cí cio do tra ba lho=, res sal tou.

Os nú me ros fa zem par te de um re la tó rio que agre ga a
pro du ti vi da de dos Ba ta lhões de Po lí cia Mi li tar es pa lha- 
dos pe la Gran de Ilha, con si de ran do di ver sas cri mi na li- 
da des no pe río do de ja nei ro a maio. As re du ções com- 
pro vam os re sul ta dos po si ti vos das ope ra ções exe cu ta- 
das pe la Po lí cia Mi li tar, em di fe ren tes fren tes na pre ven- 
ção e tam bém no com ba te ao cri me.

O po li ci a men to é fei to re gu lar men te, com efe ti vo em
pon tos es tra té gi cos e em bar rei ras re a li zan do re vis tas a
mo to ris tas, mo to ci clis tas e pe des tres na bus ca de ar- 
mas, dro gas e ob je tos ou pro du tos de ori gem sus pei ta.
As ope ra ções mi ram, prin ci pal men te, no com ba te ao
cri me or ga ni za do e trá fi co de dro gas, al gu mas per ma- 
nen tes, que pos tas em cur so re sul tam na de sar ti cu la ção
des tes gru pos com pri sões e apre en sões, e na con se- 
quen te re du ção dos ca sos.

So ma do às ope ra ções es pe ci a li za das, a Se gu ran ça
Pú bli ca ad qui riu equi pa men tos e ar ma men tos mais
mo der nos; ga ran tiu no vas vi a tu ras equi pa das com tec- 
no lo gia; de sen vol veu um am plo pro gra ma de re qua li fi- 
ca ção das de le ga ci as, ba ta lhões e ou tras es tru tu ras fí si- 
cas; re gi o na li za ção das po lí ci as; além de uma in te ra ção
mai or com a so ci e da de a par tir da am pli a ção dos Con- 
se lhos Co mu ni tá ri os e do Pro gra ma Edu ca ci o nal de Re- 
sis tên cia às Dro gas e à Vi o lên cia (Pro erd), que atua nas
es co las.

Di re ta men te ao efe ti vo, hou ve au men to des te nú me- 
ro com a in cor po ra ção de mais po li ci ais, a par tir de con- 
cur so pú bli co; e pro mo veu a va lo ri za ção dos po li ci ais
com a con ces são de pro gres sões e pro mo ções, me lho ri- 
as sa la ri ais e di ver sos in ves ti men tos em ca pa ci ta ção.

São Luís, segunda-feira, 4 de julho de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial nº 014/2022-CPL/PMC. A Prefeitura Municipal de Carolina, 
mediante seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 012, de 01 de janeiro de 2021, torna público que o Pregão 
Presencial nº 014/2022-CPL/PMC, do tipo Menor Preço, para Registro de Preços de Hospedagem, conforme 
Anexo I do Edital, realizar-se-á em 15.07.2022, às 08hrs. O Edital foi redigido na forma da Lei Federal nº 
10.520/2002, do Decreto Federal nº 3.555/2000, da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Comple-
mentar n° 147/2014 e pela Lei Complementar nº 155/2016, aplicando subsidiariamente, no que couber, a Lei 
Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie; e seus anexos estão à disposição 
dos interessados, de 2º a 6º feira, no horário das 08h às 12h, na Comissão Permanente de Licitação-CPL desta 
Prefeitura, no site www.carolina.ma.gov.br, Portal da Transparência e Famem. Esclarecimentos adicionais, 
no mesmo endereço. Carolina/MA, 30 de junho de 2022. AMILTON FERREIRA GUIMARÃES -Pregoeiro.

A Eneva S.A torna público que requereu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais – SEMA, a Licença de Instalação, e-processo nº 137129/2022, para a Atividade 
de Produção e Escoamento de Gás Natural no Campo de Gavião Branco Norte (GVBN), na Bacia 
do Parnaíba – MA.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022.

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna 
público aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal n° 021/2020, 
Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, aplicando-
se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais 
legislações pertinentes, fará realizar no dia 15 de julho de 2022, às 09:00hs (nove horas), horário de 
Brasília, no site: www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
nº 031/2022, do tipo menor preço, objetivando a aquisição de automóvel básico sem acessibilidade 
para estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no 
Município de Lima Campos/MA, de acordo com o Edital e Anexos. O edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados no endereço Av. JK, s/nº, Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos–MA, 
de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), no endereço eletrônico 
deste poder executivo (www.limacampos.ma.gov.br), e no site www.portaldecompraspublicas.com.
br onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço 
supra e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112.

Lima Campos (MA), 30 de junho de 2022.
Jeane Gomes de Lima

Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania
Decreto nº 006, de 01 de janeiro de 2021

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para renovação da licença com suporte técnico de 

36 [trinta e seis] meses do sistema Veeam Backup Essentials Enterprise Plus 4 Socket bundle, 

renovação do suporte técnico de 36 [trinta e seis] meses do sistema VMWARE VSPHERE 6 

ESSENTIALS PLUS, Renovação da Garantia com suporte técnico do M640 e renovação da 

Garantia com suporte do VRTX AMBOS para 24 [vinte e quatro] meses, visando atender a 

necessidade do Servidor Dell EMC VRTX da Sede da EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

NOVA DATA DA SESSÃO: 27/07/2022, às 9h, horário de Brasília.

MOTIVO: Devido a Pedido de Esclarecimento não respondido em tempo hábil para licitação.

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

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

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

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

e-mails csl.emserh.ma@gmail.com e/ou vinicius.licitacao.emserh@gmail.com, ou pelo telefone (98) 

3235-7333.

São Luís (MA), 28 de junho de 2022

Vinicius Boueres Diogo Fontes

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº120/2022 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 174.463/2021 – EMSERH

OBJETO: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Saúde em 

GINECOLOGIA (CONSULTAS E PROCEDIMENTOS), COM EQUIPAMENTO EM COMODATO para 

atender a demanda da POLICLÍNICA DE BARRA DO CORDA.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.

DATA DA SESSÃO: ANTERIORMENTE MARCADA PARA O DIA 22/07/2022, ÀS 9H (HORÁRIO DE 

BRASÍLIA), FICA ADIADA PARA 29/07/2022, ÀS 9H (HORÁRIO DE BRASÍLIA).

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

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

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

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

e-mails csl.emserh.ma@gmail.com e fernando.cslemserh@gmail.com, ou pelo telefone (98) 

3235-7333.

São Luís (MA), 28 de junho de 2022

Fernando Wlysses Filgueira da Conceição

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 169/2022 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 86.065/2022 – EMSERH

Objeto: “Registro de preços para eventual e futura aquisição de medicamentos dos Programas da SES 

(Elenco Estadual), para atender as necessidades da Superintendência de Assistência Farmacêutica.”; 

Abertura: 15/07/2022, às 10h (horário de Brasília); Local: www.comprasgovernamentais.gov.br. 

Informações: Comissão Setorial Permanente de Licitação – CSL, localizado na Av. Professor Carlos 

Cunha, s/n, Jaracaty, CEP: 65.076-820, São Luís/MA; E-mail: csl.sesmaranhao@gmail.com e 

csl@saude.ma.gov.br; Fones: (98) 31985558 e 31985559.

São Luís - MA, 28 de junho de 2022

MARCOS MENDES DE LUCENA

Pregoeiro da SES / MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022
PROCESSO Nº 100504/2022/SES

OBJETO: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Saúde em Oftalmologia, 

para ambulatório e execução dos exames de mapeamento de retina, retinografia colorida binocular, 

tonometria e cirurgias, incluindo o fornecimento dos materiais de insumos, equipamentos (em comodato) 

e manutenção dos mesmos, em atendimento a demanda da Policlínica do Pam Diamante.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO.

DATA DA ABERTURA: 28/07/2022, às 9h, horário de Brasília.

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

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

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

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

e-mails csl.emserh.ma@gmail.com e/ou vanessaleite.cslemserh@gmail.com, ou pelo telefone (98) 

3235-7333.

São Luís (MA), 30 de junho de 2022

Vanessa Leite Maranhão

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE REMARCAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 353/2021 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 157.627/2021 – EMSERH

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

Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por Item, objetivando Registro de Preços para contratação 

de empresa especializada para prestação de serviços de Buffet para os seguintes itens: Coquetel 

Tipo I, II e Coffe Break para São Luís e Região Metropolitana, anteriormente agendada para o dia 

30/06/2022, fica REMARCADA para o dia 13 de julho de 2022, às 14h, no auditório da SEGEP - 4º andar, 

Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício Clodomir Milet, s/nº, Calhau - São Luís/MA. CEP: 65074-20. O 

Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, na página www.compras.ma.gov.br e no site 

da www.segep.ma.gov.br

São Luís, 28 de junho de 2022

ÍTALO REIS BROWN

Secretário Adjunto de Registro de Preços

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO

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

AVISO DE REMARCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 70360/2022 – SARP

Nº DE
ORDEM

01 611 3255 317 0310263771 33.90.39.16MANUTENÇÃO
PREVENTIVA

PROGRAMA AÇÃO FONTE NATUREZA
SUBAÇÃO

CÓDIGO NOME

CONTRATO Nº 40/2022. REF. Processo Administrativo nº 257681/2021 - SEDUC. CONTRATANTE: O 

ESTADO DO MARANHÃO, através da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. CNPJ: 

03.352.086/0001-00. REPRESENTANTE: neste ato representado por seu Secretário Adjunto de 

Administração, o Sr. VITOR PFLUEGER PEREIRA DOS SANTOS; CPF: 017.692.363-25. 

(Competência delegada pela Portaria n° 542, de 19 de maio de 2022 – DOE/MA25/05/2022). 

CONTRATADA: CETUS CONSTRUTORA EIRELI. CNPJ: 32.227.070/0001-73. REPRESENTANTE: 

TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAÚJO. CPF: 101.762.164-05. CLÁUSULA TERCEIRA – 

OBJETO: 3.1. Constitui objeto deste contrato o serviço comum de Engenharia para execução de serviços 

de manutenção preventiva e corretiva, reforma ou adequações, sob demanda dos prédios 

administrativos e escolares que compõem a Secretaria de Estado da Educação – SEDUC/MA, 

conforme especificações e quantitativos contidos no Termo de Referência. CLÁUSULA QUINTA – DOS 

PREÇOS E DO REAJUSTAMENTO - O preço contratual global importa na quantia de R$ 20.000.000,00 

(vinte milhões de reais), sujeito a reajustes, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, 

a contar da apresentação da proposta, conforme art. 40, XI da Lei nº 8.666/93, art. 37, XXI da Constituição 

Federal e art. 3º,§ 1º da Lei nº 10.192/2001). CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS 

ORÇAMENTÁRIOS: 7.1. As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos.

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO: 8.1 - O prazo de vigência deste 

contrato será de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura do contrato. 8.2 - O prazo de execução 

do objeto contratual é de 12 (doze) meses, contado da assinatura do contrato. BASE LEGAL: Lei 

Federal nº 8.666/1993. DATA DE ASSINATURA: 17 de junho de 2022. FORO: Comarca de São Luís/MA.

DELMAR MOREIRA MATIAS JÚNIOR

Secretário Adjunto de Orçamento, Finanças e Contabilidade

SAOFC/SEDUC

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

RESENHA DE CONTRATO

A Secretaria de Estado da Saúde – SES, torna público que RECEBEU junto a Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, em 27/06/2022 a Licença de Instalação do Hospital da Ilha 

situado na Av. São Luís Rei de França no município de São Luís/MA, com a finalidade de regularização do 

Hospital, conforme dados constantes no eprocesso n°191503/2021.

São Luís (MA), 27 de junho de 2022

Erick Goiabeira Feques

ID: 852454

Superintendente da Secretaria Adjunta de Engenharia e Manutenção

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SECRETARIA ADJUNTA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO
COMUNICAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial nº 015/2022-CPL/PMC. A Prefeitura Municipal de Carolina, 
mediante seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 012, de 01 de janeiro de 2021, torna público que o Pregão 
Presencial nº 015/2022-CPL/PMC, do tipo Menor Preço, para Registro de Preços para contratação de em-
presa para prestação de serviços de serralheria, conforme Anexo I do Edital, realizar-se-á em 15.07.2022, às 
14h00min, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, desta Prefeitura, localizada na Praça Alípio 
Carvalho, nº 50, Centro. CEP 65.980-000 - Carolina/MA. O Edital foi redigido na forma da Lei Federal nº 
10.520/2002, do Decreto Federal nº 3.555/2000, da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Comple-
mentar n° 147/2014 e pela Lei Complementar nº 155/2016, aplicando subsidiariamente, no que couber, a Lei 
Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie; e seus anexos estão à disposição 
dos interessados, de 2º a 6º feira, no horário das 08h às 12h, na Comissão Permanente de Licitação-CPL 
desta Prefeitura, no site carolina.ma.gov.br, Portal da Transparência e Famem. Esclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço. Carolina/MA, 30 de junho de 2022. AMILTON FERREIRA GUIMARÃES – Pregoeiro

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.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial nº 016/2022-CPL/PMC. A Prefeitura Municipal de Carolina, 

mediante seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 012, de 01 de janeiro de 2021, torna público que o Pregão 

Presencial nº 016/2022-CPL/PMC, do tipo Menor Preço, para Registro de Preços de Locação de Som Auto-

motivo (Tipo Paredão Automotivo), conforme Anexo I do Edital, realizar-se-á em 18.07.2022, às 08h30min, 

na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, desta Prefeitura, localizada na Praça Alípio Carvalho, nº 

50, Centro. CEP 65.980-000 - Carolina/MA. O Edital foi redigido na forma da Lei Federal nº 10.520/2002; 

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

155/2016; Decreto Federal nº 3.555/2000; Decreto Federal nº 7.892/2013, aplicando subsidiariamente, no que 

couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie; e seus anexos 

estão à disposição dos interessados, de 2º a 6º feira, no horário das 08h às 12h, na Comissão Permanente de 

Licitação-CPL desta Prefeitura, no SACOP e/ou no site carolina.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais, no 

mesmo endereço. Carolina/MA, 30 de junho de 2022. AMILTON FERREIRA GUIMARÃES - Pregoeiro

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 044/2022 – CCL/PMB

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4.006/2022

OBJETO: Aquisição de cadeiras para esportes radicais para o Programa + INCLUSÃO: TRILHA 

ACESSÍVEL da Prefeitura de Barreirinhas.

DATA DA ABERTURA: 15/07/2022 às 14h00min, horário de Brasília. 

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Portal de CMB – www.centralcomprasbhsma.com.br

Informações adicionais em www.barreirinhas.ma.gov.br e www.centralcomprasbhsma.com.br.

Barreirinhas (MA), 30 de junho de 2022.

Áquilas Conceição Martins

Pregoeira CCL/PMB

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 045/2022 – CCL/PMB

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.045/2022

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Kits de Enxovais de interesse da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

DATA DA ABERTURA: 18/07/2022 às 09h00min, horário de Brasília. 

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Portal de CMB – www.centralcomprasbhsma.com.br

Informações adicionais em www.barreirinhas.ma.gov.br e www.centralcomprasbhsma.com.br.

Barreirinhas (MA), 30 de junho de 2022.

Áquilas Conceição Martins

Pregoeira CCL/PMB

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 043/2022 – CCL/PMB

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.775/2022

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis.

DATA DA ABERTURA: 15/07/2022 às 09h00min, horário de Brasília. 

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Portal de CMB – www.centralcomprasbhsma.com.br

Informações adicionais em www.barreirinhas.ma.gov.br e www.centralcomprasbhsma.com.br.

Barreirinhas (MA), 30 de junho de 2022.

Áquilas Conceição Martins

Pregoeira CCL/PMB

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 046/2022 – CCL/PMB

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.310/2022

OBJETO: Registro de Preços para Futura Aquisição de livros didáticos de Ensino Religioso para 

alunos do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental do Município de Barreirinhas.

DATA DA ABERTURA: 18/07/2022 às 14h00min, horário de Brasília. 

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Portal de CMB – www.centralcomprasbhsma.com.br

Informações adicionais em www.barreirinhas.ma.gov.br e www.centralcomprasbhsma.com.br.

Barreirinhas (MA), 30 de junho de 2022.

Áquilas Conceição Martins

Pregoeira CCL/PMB

AVISO DE AUTORIZAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Icatu - MA, CNPJ: 
05.296.298/0001-42, torna público que recebeu da Secretá-
ria de Esado do Meio Ambiente e recursos Naturais-SEMA, 
AUTORIZAÇÃO para perfuração de três poços e outorga 
de água nos Povoado Jussatuba nº 06234062022; Povoa-
do Itapera nº 05424062022; Povoado Santa Izabel nº 
05505062022, Icatu - MA, 01 de Julho de 2022.

O DIGITAL TAMBÉM
É O NOSSO NORMAL!

88888
MILHÕES
DE ACESSOS
o imparcial.com.br



oimparcial.com.brESPORTESSaulo Duailibe
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Rede estadual atende em média 270 pessoas com síndromes gripais. A média diária é
em relação às pessoas atendidas nas unidades da rede estadual de saúde

PA TRÍ CIA CU NHA

GRIPE NO MARANHÃO

Hospitais atendem
270 pessoas por dia

S
e vo cê é da que las pes so as que
nos úl ti mos me ses não pe gou
o ví rus da gri pe ou não te ve
qual quer ou tra do en ça res pi- 

ra tó ria, con si de re-se um(a) fe li zar- 
do(a).  A Se cre ta ria de Es ta do da Saú- 
de (SES) in for mou a O Im par ci al que
os aten di men tos de sín dro mes gri pais
ti ve ram au men to no mês de ju nho,
com mé dia de 270 aten di men tos por
dia nas uni da des da re de es ta du al,
que são por ta de en tra da.

E o nú me ro ge ral de ca sos de ve ser
ain da mai or, já que es sa es ta tís ti ca se
tra ta de aten di men to ape nas na re de
es ta du al, sem con tar a re de par ti cu lar
de saú de e a re de mu ni ci pal. En tra- 
mos em con ta to com es sas re des, mas
não ti ve mos res pos ta quan to a es ses
aten di men tos. <Eles não fa lam, mas
os am bu la tó ri os es tão chei os, e mes- 
mo nas ru as a gen te vê, mui ta gen te

gri pa da, res fri a da, com vi ro se, com
Co vid-19. Au men ta ram mui to os ca- 
sos nos hos pi tais=, in for mou a en fer- 
mei ra de uma uni da de de saú de par ti- 
cu lar, que pre fe riu não se iden ti fi car.

Po rém, de acor do com a Fi o Cruz,
em bo le tim di vul ga do no úl ti mo dia
22,  o  Bo le tim In fo Gri pe Fi o cruz su ge- 
re, com ba se nos re gis tros de cur to
pra zo (úl ti mas três se ma nas), uma
pos sí vel in ter rup ção na ten dên cia de
cres ci men to do nú me ro de ca sos de
Sín dro me Res pi ra tó ria Agu da Gra ve
(SRAG).

Ape sar dos nú me ros per ma ne ce- 
rem al tos na ten dên cia de lon go pra zo
(úl ti mas seis se ma nas), os da dos re- 
cen tes apon tam uma for ma ção de
platô no au men to de no vos ca sos.
Além dis so, os da dos re fe ren tes aos
re sul ta dos la bo ra to ri ais po si ti vos nas
úl ti mas qua tro se ma nas in di cam am- 
plo pre do mí nio do ví rus Sars-CoV-2
(Co vid-19), es pe ci al men te na po pu la- 
ção adul ta, re pre sen tan do 80,6% dos
ca sos e 94% dos óbi tos. Re fe ren te à
Se ma na Epi de mi o ló gi ca (SE) 24 (pe- 
río do de 12 a 18 de ju nho de 2022), o
es tu do tem co mo ba se os da dos in se- 
ri dos no Sis te ma de In for ma ção de Vi- 
gi lân cia Epi de mi o ló gi ca da Gri pe (Si- 
vep-Gri pe) até o dia 20 de ju nho. <Em
cri an ças e ado les cen tes, ob ser va-se
si nal de que da en tre os gru pos de 0 a 4
e 5 a 11 anos. Da dos la bo ra to ri ais
apon tam que, no gru po de 0 a 4 anos,
os ca sos se guem sen do fun da men tal- 
men te as so ci a dos ao ví rus sin ci ci al
res pi ra tó rio (VSR), em bo ra tam bém
se ob ser ve pre sen ça re le van te de Sars-
CoV-2 (Co vid-19), ri no ví rus e me tap- 
neu mo ví rus=, diz o bo le tim.

Den tre os es ta dos, o Ma ra nhão
apre sen ta si nal de es ta bi li da de ou
que da na ten dên cia de lon go pra zo.
Po rém, se gun do a atu a li za ção do bo- 
le tim In fo Gri pe, São Luís me re ce
aten ção, pois 16 das 27 ca pi tais apre-
sen tam si nal de cres ci men to na ten-
dên cia de lon go pra zo, den tre elas, a
ca pi tal ma ra nhen se, e ain da: Be lo Ho-
ri zon te (MG), pla no pi lo to e ar re do res
em Bra sí lia (DF), Cui a bá (MT), For ta- 
le za (CE), Goi â nia (GO), João Pes soa
(PB), Ma ca pá (AP), Na tal (RN) Por to
Ale gre (RS), Por to Ve lho (RO), Rio
Bran co (AC), Rio de Ja nei ro (RJ), Sal- 
va dor (BA), São Pau lo (SP) e Te re si na
(PI).

<Das 27 ca pi tais, uma es tá em ma- 
cror re gião de saú de em ní vel pré-epi-
dê mi co (São Luís), ou tra em ní vel epi- 
dê mi co (Pal mas), 21 em ma cros em
ní vel al to (Ara ca ju, Be lém, Boa Vis ta,
Cam po Gran de, Cui a bá, Flo ri a nó po-
lis, For ta le za, Goi â nia, João Pes soa,
Ma ca pá, Ma ceió, Ma naus, Na tal, Por- 
to Ale gre, Por to Ve lho, Re ci fe, Rio de
Ja nei ro, Sal va dor, São Pau lo, Te re si na
e Vi tó ria), qua tro em ní vel mui to al to
(Be lo Ho ri zon te, Bra sí lia, Cu ri ti ba e
Rio Bran co), e ne nhu ma em ní vel ex- 
tre ma men te al to=.

Das 27 ca pi tais, uma

es tá em ma cror re gião de

saú de em ní vel pré-

epi dê mi co (São Luís)

Drive-thru de testagem de Covid volta hoje

A SES in for mou que as Uni da des de
Pron to Aten di men to (UPA) se guem
co mo re fe rên cia es ta du al pa ra aten di- 
men to de ur gên cia dos ca sos de sín- 
dro mes gri pais mé di os ou gra ves. Já
os pa ci en tes com sin to mas le ves de- 
vem bus car as uni da des bá si cas de
saú de dos mu ni cí pi os. <Pa ra a po pu- 
la ção que tem sin to mas gri pais, es ta
de ve se guir as ori en ta ções do Mi nis té- 
rio da Saú de que é o uso de más ca ras,
eti que ta res pi ra tó ria, hi gi e ni za ção
cor re ta das mãos e evi tar con ta to com
ou tras pes so as, se ja por Co vid-19 ou
por ou tro ví rus=, dis se a SES.

Após o ter cei ro dia de sin to mas a
pes soa po de agen dar a tes ta gem pe lo
apli ca ti vo do Pro con-MA, aces san do
o si te do Pro con (www.pro- 
con.ma.gov.br), ou atra vés da li ga ção
ou What sApp do Dis que Saú de (98 –
3190-9091). Na mo da li da de vir tu al, o

usuá rio de ve aguar dar con fir ma ção
so bre dia/ho rá rio do agen da men to
por e-mail. Ou po de se di ri gir ao Dri- 
ve-th ru de tes ta gem, no Par que do
Ran ge dor, do dia 4 a 9 de ju lho, das 8h
às 16h. A po pu la ção de ve apre sen tar
do cu men to ofi ci al com fo to e car tão
SUS.

Pa ra a po pu la ção que

tem sin to mas gri pais,

es ta de ve se guir as

ori en ta ções do

Mi nis té rio da Saú de que

é o uso de más ca ras,

eti que ta res pi ra tó ria,

hi gi e ni za ção cor re ta das

mãos e evi tar con ta to

com ou tras pes so as

Pe lo ti za do ras mo vi das a gás

Agen da car bo no ze ro da Va le

ITA QUI-BA CAN GA

Va le fir ma con tra to
pa ra uso de gás na tu ral
na Usi na de Pe lo ti za ção
de São Luís

A Va le fir mou con tra to com Com pa nhia Ma ra nhen se
de Gás (Gas mar) e Ene va pa ra vi a bi li zar o uso de gás na- 
tu ral na Usi na de Pe lo ti za ção de São Luís, no Ma ra nhão,
a par tir de 2024. O ob je ti vo é subs ti tuir o uso de óleo
com bus tí vel con su mi do na plan ta in dus tri al por uma
fon te de ener gia mais lim pa, avan çan do na agen da de
re du ção de emis são de car bo no da em pre sa. As pe lo tas
pro du zi das na usi na ser vem de ma té ria pri ma pa ra a
pro du ção do aço.

A par tir do con tra to fir ma do com a Va le, a Gas mar ini- 
ci a rá a im plan ta ção de uma re de de dis tri bui ção de gás
na tu ral iné di ta no es ta do do Ma ra nhão, in ter li gan do o
por to do Ita qui à área da em pre sa, na re gião Ita qui-Ba- 
can ga. A no va re de tam bém po de cri ar as con di ções pa- 
ra o uso do gás por ou tras in dús tri as e seg men tos na re- 
gião. A Ene va, em pre sa de ener gia, se rá a for ne ce do ra do
gás a ser uti li za do pe la Va le. <Es te con tra to é um mar co
mui to im por tan te pa ra a Va le. Ele re pre sen ta mais um
gran de pas so na tran si ção da ma triz ener gé ti ca das nos- 
sas usi nas de pe lo ti za ção, dan do con sis tên cia à agen da
de car bo no ze ro e vi a bi li zan do uma re de de dis tri bui ção
iné di ta de gás, que, além de aten der à Va le, po de rá tam- 
bém se es ten der pa ra ou tras in dús tri as da re gião,= afir- 
mou Ale xan dre Pe rei ra, vi ce-pre si den te exe cu ti vo de
So lu ções Glo bais de Ne gó ci os da Va le. <Por fim, a re le- 
vân cia des te pro ces so se dá, prin ci pal men te, pe la con- 
tri bui ção pa ra o de sen vol vi men to do Ma ra nhão e nos- 
sas co mu ni da des. Es sas fren tes es tão to tal men te ali- 
nha das ao nos so pro pó si to de me lho rar a vi da e trans- 
for mar o fu tu ro. Jun tos.=

O no vo con tra to re pre sen ta rá, adi ci o nal men te, uma
re du ção de cus tos com com bus tí veis, con si de ran do que
o gás na tu ral é mais ba ra to que o óleo com bus tí vel. Ou- 
tro as pec to re le van te é que a re cen te re gu la men ta ção
im ple men ta da pe la lei do gás, co mo par te do mo vi men- 
to de des ver ti ca li za ção do se tor, pos si bi li ta que es ta
con tra ta ção se ja re a li za da no âm bi to do Mer ca do Li vre.
Es ta ação, por tan to, si na li za ade rên cia ao mo vi men to
na ci o nal de aber tu ra do mer ca do de gás na tu ral, que
pre co ni za um am bi en te mais di nâ mi co e com pe ti ti vo.

A con tra ta ção do gás na tu ral tam bém traz um viés so- 
ci al im por tan te pa ra o Ma ra nhão. Is to por que ela in te- 
gra o Pro gra ma Par ti lhar da Va le, que pre vê in ves ti men- 
tos so ci ais por par te da ca deia de for ne ce do res, cri an do
uma re de in te gra da de com pro mis so com de sen vol vi- 
men to so ci o e conô mi co sus ten tá vel da re gião. A ini ci a ti- 
va es tá ali nha da ao com pro mis so da Va le com a Agen da
2030, vol ta da às co mu ni da des e à pro mo ção do pro gres- 
so so ci al nas lo ca li da des on de atua.

Com a con ver são da ma triz ener gé ti ca da Usi na de
Pe lo ti za ção de São Luís, pre vis ta pa ra acon te cer em
2024, to das as plan tas pe lo ti za do ras da Va le pas sam a
uti li zar o gás em subs ti tui ção ao óleo com bus tí vel co mo
fon te de ener gia. Além de São Luis, a em pre sa ope ra usi- 
nas de pe lo ti za ção no Es pí ri to San to, em Mi nas Ge rais e
Sohar (Omã).

O gás na tu ral é um com bus tí vel mais lim po se com- 
pa ra do a ou tras fon tes, co mo o óleo com bus tí vel. Pos sui
me nos con ta mi nan tes e pro duz uma com bus tão mais
lim pa, com me nor quan ti da de de emis sões de Ga ses do
Efei to Es tu fa (GEE), sen do, por es ta ra zão, con si de ra do
um com bus tí vel de tran si ção no pro ces so de des car bo- 
ni za ção. A re du ção das emis sões da pe lo ti za ção é um
dos mai o res de sa fi os da Va le. Ho je, re pre sen ta apro xi- 
ma da men te 30% das emis sões de GEE da com pa nhia, à
fren te da mi ne ra ção e do trans por te fer ro viá rio. Além do
uso do gás na tu ral, a com pa nhia tem in ves ti do no de- 
sen vol vi men to de ou tras fon tes al ter na ti vas e já ini ci ou
tes tes, tam bém na plan ta de São Luís, com o bi o car bo- 
no, pro du to re no vá vel, ob ti do atra vés da car bo ni za ção
de bi o mas sa.

Em li nha com as me lho res prá ti cas de sus ten ta bi li da- 
de mun di al, a Va le es ti ma in ves tir en tre US$ 4 bi lhões e
US$ 6 bi lhões pa ra re du zir em 33% su as emis sões de
car bo no di re tas e in di re tas até 2030, ou se ja, aque las sob
sua res pon sa bi li da de.

Além dis so, a em pre sa tam bém se com pro me teu a
cor tar em 15% das emis sões da sua ca deia de va lor até
2035 e ser car bo no ze ro até 2050.

São Luís, segunda-feira, 4 de julho de 2022
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Neymar ativa cláusula no contrato e renova com o PSG até 2027, afirma imprensa
francesa. Vínculo do brasileiro previa a possibilidade de renovação automática

• Mar ce li no Fer rei ra Bar re to Ne to
• Hu go Oli vei ra da Sil va San tos
• Mar ce lo Reis dos San tos Jú ni or
• Jar der son San ta Bis po

In ves ti ga ção

O ata que

ATÉ 2027

Renovação automática
entre PSG e Neymar

N
eymar ago ra tem con tra to
com o Pa ris Saint-Ger main
até 2027. 

O jo ga dor ati vou uma
cláu su la no vín cu lo com o clu be fran- 
cês que per mi tia a re no va ção au to- 
má ti ca por mais uma tem po ra da a
par tir de 1º de ju lho des te ano – úl ti ma
sex ta-fei ra.

A in for ma ção foi pu bli ca da pri mei- 
ra men te pe lo jor nal <L’Équi pe= e de- 
pois pe lo <Le Pa ri si en=. A re por ta gem
do ge ten tou con ta to com PSG e

Neymar, mas não ob te ve res pos ta.
Clu be e jo ga dor tam pou co se ma- 

ni fes ta ram so bre es sa re no va ção até
ago ra. Hou ve es pe cu la ções so bre a
saí da de le do Pa ris Saint-Ger main nas
úl ti mas se ma nas.

A úl ti ma re no va ção con tra tu al de
Neymar com o PSG foi em maio de
2021, com pra zo até me a dos de 2025.
Es se con tra to pre via du as re no va ções
au to má ti cas ca so o jo ga dor as sim de- 
ci dis se, o que ocor reu em ju lho de
2021, pos ter gan do o li mi te pa ra 2026,

e ago ra pa ra 2027.
Neymar es tá no clu be fran cês des-

de agos to de 2017. 
Na tem po ra da pas sa da ele dis pu-

tou 28 jo gos pe lo ti me, mar cou 13 gols
e deu oi to as sis tên ci as, em to das as
com pe ti ções.

Ele apro vei tou os seus úl ti mos di as
de fé ri as no Bra sil pa ra vi si tar o ins ti-
tu to que le va seu no me, em Praia
Gran de. O PSG vai co me çar a pré-
tem po ra da 2022/23 ho je, dia 4 de ju-
lho.

BAHIA

Envolvidos no ataque ao ônibus são indiciados

O GOLEIRO DANILO FERNANDES FOI ATINGIDO NO ROSTO, PERTO DO OLHO, E LEVADO POR UMA AMBULÂNCIA A UM HOSPITAL

Qua tro ho mens en vol vi dos no ata- 
que ao ôni bus do Bahia, em fe ve rei ro
des te ano, fo ram in di ci a dos pe la Po lí- 
cia Ci vil (PC) por le são cor po ral le ve e
cri me con tra a in co lu mi da de pú bli ca
(ex por al guém ou al gum gru po a pe ri- 
go ou ris co), na mo da li da de ex plo são.
To dos eles são in te gran tes da tor ci da
uni for mi za da Ba mor e res pon dem em
li ber da de.

Pre si den te da Ba mor e pro pri e tá rio
de um dos car ros usa dos du ran te o
ata que, Half Sil va che gou a ser ou vi do
pe la po lí cia, mas te ve o en vol vi men to
des car ta do.

De acor do com o Có di go Pe nal bra- 
si lei ro, a con de na ção por le são cor po- 
ral pre vê pe na de de ten ção de três
me ses a um ano. Já cri mes con tra a in- 
co lu mi da de pú bli ca po dem ser pu ni- 
dos com re clu são de três a seis anos,
além de mul ta.

O inqué ri to foi con cluí do pe la 6ª
De le ga cia Ter ri to ri al de Bro tas e en ca- 

mi nha da ao Tri bu nal de Jus ti ça. O Mi- 
nis té rio Pú bli co, po rém, so li ci tou no- 
vas di li gên ci as à Po lí cia Ci vil pa ra se- 
guir com a in ves ti ga ção.

Os in di ci a dos pe lo ata que:

Ot to Lo pes, ad vo ga do que re pre- 
sen ta a Ba mor, afir mou que, no dia do
ata que, seus cli en tes sol ta ram fo gos
co mo for ma de in cen ti var o ti me an- 
tes da par ti da. A de le ga ção che ga va à
Are na Fon te No va quan do o ôni bus
foi atin gi do.

O sus pei to de ati rar o ar te fa to ex- 
plo si vo foi iden ti fi ca do co mo Ja der- 
son San ta na Bis po, co nhe ci do co mo
Jau. Ele tam bém es te ve pre sen te na
in va são da tor ci da or ga ni za da ao cen- 
tro de trei na men to do clu be, no iní cio

do ano, e pos sui his tó ri co de uso de
ar te fa to ex plo si vo. Àque la al tu ra, a de-
le ga da Fran ci nei de Mou ra, que acom- 
pa nha va o ca so, in for mou que gru po
iria res pon der por ten ta ti va de ho mi- 
cí dio.

O ôni bus do Bahia foi em bos ca do
por car ros e atin gi do por ar te fa tos ex- 
plo si vos quan do che ga va à Are na
Fon te No va, an tes da par ti da con tra o
Sam paio Cor rêa, pe la Co pa do Nor- 
des te, no dia 24 de fe ve rei ro.

O go lei ro Da ni lo Fer nan des foi
atin gi do no ros to, per to do olho, e le- 
va do por uma am bu lân cia a um hos- 
pi tal. Ele pas sou a noi te no lo cal, e re- 
ce beu al ta por vol ta das 19h do dia se- 
guin te. O jo ga dor re ce beu 20 pon tos
en tre ore lha, ros to e per na em fun ção
dos múl ti plos fe ri men tos no cor po. O
la te ral-es quer do Matheus Bahia tam-
bém fi cou fe ri do.

FIM DO CON TRA TO

Sai ba quem são os
seis jo ga do res do
Fla men go que já
po dem dar adeus

Seis jo ga do res im por tan tes do elen co do Fla men go
es tão em fim de con tra to. Di e go Al ves, Di e go Ri bas, Ro- 
di nei, Vi ti nho, Fi li pe Luís e Da vid Luiz têm vín cu los que
ter mi nam no dia 31 de de zem bro des te ano. Des de a úl- 
ti ma sex ta-fei ra, dia 1º de ju lho, to dos po dem as si nar
um pré-con tra to com ou tro clu be e sair de gra ça do Ru- 
bro-Ne gro.

Da fa mo sa Ge ra ção 85, for ma da por Di e go Al ves, Di e- 
go Ri bas e Fi li pe Luís, o la te ral-es quer do é quem des- 
pon ta com a mai or chan ce de per ma ne cer no clu be. Os
<Di e gos= não de vem ter os seus res pec ti vos con tra tos re- 
no va dos. O go lei ro, re cen te men te, afir mou es tar nos úl- 
ti mos me ses de Fla men go.

Já Da vid Luiz, Ro di nei e Vi ti nho pas sam por cons tan- 
tes ava li a ções so bre uma pos sí vel re no va ção. Ou tros jo- 
ga do res que es tão em fim de con tra to são o go lei ro Bru- 
no, do sub-20, o za guei ro Ra fa el San tos e o meia Yuri de
Oli vei ra. Os úl ti mos dois não fa zem par te dos pla nos do
Fla men go.

Di e go Al ves
O ca so de Di e go Al ves é o mais en ca mi nha do en tre os
atle tas em fim de con tra to. O go lei ro co me çou 2022 em
si tu a ção de li ca da no Fla men go por con ta de pro ble mas
com Pau lo Sou sa. Com a che ga da de Do ri val Jú ni or, vol- 
tou a ter opor tu ni da des, mas a ten dên cia é que se ja re- 
ser va com o re tor no de San tos.

Após a der ro ta por 2 a 0 con tra o Atlé ti co-MG, pe lo
Cam pe o na to Bra si lei ro, Di e go Al ves che gou a fa lar em
tom de des pe di da so bre os pos sí veis úl ti mos me ses de le
no clu be. <Pos so es tar vi ven do meus úl ti mos me ses aqui
com cer te za den tro do Fla men go. Com cer te za vai ser
as sim. Den tre os mo men tos que a gen te pas sou ago ra,
eu só te nho a agra de cer o ca ri nho da tor ci da e o ca ri nho
dos jo ga do res. Es ta mos aqui pa ra aju dar o Fla men go.
Nós jo ga do res va mos pas sar, vêm ou tros, e o Fla men go
con ti nua. Não exis te es sa par te in di vi du al, nun ca exis- 
tiu. Es ta mos aqui pa ra aju dar, co lo car o Fla men go on de
me re ce com tí tu los e dar ale gria pa ra a tor ci da=.

Di e go Ri bas
Di e go é ou tro que não de ve con ti nu ar no Fla men go. No
clu be des de 2016, o meia de 37 anos é um dos mais ex- 
pe ri en tes do elen co, mas per deu es pa ço na atu al tem- 
po ra da. É ver da de que a che ga da de Do ri val Jú ni or trou- 
xe opor tu ni da des, po rém, em de clí nio fí si co, tem re ce- 
bi do pou cos mi nu tos.

Foi ti tu lar con tra o To li ma, mas não lem brou nem de
lon ge o bom vo lan te que se tor nou pe las mãos de Ro gé- 
rio Ce ni. Es te ve bas tan te abai xo di an te dos co lom bi a- 
nos.

De pois do jo go con tra o Amé ri ca-MG, Di e go Ri bas es- 
cre veu uma men sa gem pa ra a tor ci da nas re des so ci ais.
O atle ta dis se re co nhe cer o mo men to ins tá vel e afir mou
que <en quan to es ti ver= no Fla men go, en tre ga rá <cor po e
al ma= pa ra que o clu be se ja ven ce dor. Além dis so, o
meia se de cla rou ao Ru bro-Ne gro. “Que ri do tor ce dor, sei
per fei ta men te que vi ve mos um mo men to ins tá vel co mo
equi pe, que os re sul ta dos e nos so de sem pe nho po dem e
de vem me lho rar! Sa be mos tam bém que só exis te uma
ma nei ra de fa zer is so acon te cer: mui to tra ba lho e de di ca- 
ção! Afi nal, não tem na da que nos fa ça mais fe liz do que
jo gar bem, ven cer, ser mos cam peões e re ce ber o re co nhe- 
ci men to de to dos vo cês. Os er ros que co me te mos nos in co- 
mo dam, as der ro tas ti ram nos so so no, as vai as ma chu- 
cam e nos en tris te cem. So mos pri vi le gi a dos de ves tir es sa
ca mi sa e sa be mos mui to bem o que ela re pre sen ta! En- 
quan to es ti ver mos aqui, nos en tre ga re mos de cor po e al- 
ma pa ra que es se clu be se ja ca da vez mais ven ce dor! Po- 
dem ter cer te za dis so!
E quan to a mim, si go apai xo na do pe lo que fa ço e en tu si- 
as ma do pe lo que vem pe la fren te, vi ven do e res pei tan do
os ci clos da vi da, em paz e fa zen do tu do que es tá no meu
al can ce! Se ja den tro do cam po (on de que ro sem pre es- 
tar), ou fo ra, pa ra que tu do acon te ça da me lhor ma nei ra
pos sí vel! Te amo, Fla men go”.

São Luís, segunda-feira, 4 de julho de 2022
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SÃO LUÍS

Inscrições abertas para
curso de moda 
THAYANE MARAMALDO

D
e 8 a 30 de ju lho São Luís vai 
re ce ber o cur so de mo da re- 
a li za do pe la Cul tu re Mo da. 
O Cul tu re Mo da é um cur so 

de for ma ção ini ci al e, já be ne û ci ou 
cen te nas de alu nos que ho je se guem 
car rei ras li ga das à mo da e aûns, den- 
tro e fo ra do Ma ra nhão. A res pon sá vel 
pe lo cur so é a pro du to ra de mo da e 
ges to ra cul tu ral há mais de 20 anos 
Clau dia Ca bral.

O cur so se des ti na a quem de se ja 
ini ci ar na área de mo da co mo mo de lo, 
per so nal stylist, stylist, con sul tor de 
ima gem, pro du ção, vi su al mer chan- 
di sing, en tre ou tras ati vi da des re la ci- 
o na das à área. Quem quer ape nas co- 
lo car em prá ti ca no seu dia a dia, di cas 
e so lu ções po ten tes pa ra sua au to 
ima gem tam bém po de par ti ci par do 
cur so.

No cur so os alu nos irão apren der 
téc ni cas de pas sa re la co mo pos tu ra e 
an da men to, in ter pre ta ção, es ti lo e 
ten dên cia, ves tuá rio, his tó ria da mo- 
da, eti que ta pro ûs si o nal e pes so al, 
etc.

Além de Cláu dia Ca bral, o cur so se- 
rá mi nis tra do tam bém por Su za ne de 
Cas tro e João Al mei da. João Ewer ton e 
Mar cos Fer rei ra es ta rão pre sen tes co- 
mo con vi da dos es pe ci ais.

O cur so for ne ce rá cer ti û ca do de 
con clu são e acon te ce a par tir do dia 8,

So bre a ide a li za do ra

CLAUDIA CABRAL É A  IDEALIZADORA DO CURSO E RESPONSÁVEL PELO CULTURE MODA

das 15h às 18h, no Ca sa rão En tre nós, 
lo ca li za do na Rua do Giz 34, no Cen- 
tro His tó ri co de São Luís. 

As ins cri ções vão até o dia 7 de ju- 
lho. Pa ra se ins cre ver ou ob ter mais 
in for ma ções, bas ta en trar em con ta to 
atra vés dos nú me ros: 11 940584054, 
ou 98 970242008.

Clau dia Ca bral, a ide a li za do ra e 
ges to ra do cur so, é for ma da em Mo da 
pe la So ci lart, so ci e da de ar tís ti ca e li- 
te ra ria- RJ, e em Ar tes Ce ni cas pe la 
Cal, Ca sa de Ar tes das La ran jei ras-RJ. 
Ges to ra do Pro je to Só cio Cul tu ral 
Trans for ma do com Ar te e tam bém do 
Cul tu re Mo da.

Já as si nou de ze nas de par ti ci pa- 
ções co mo pro du to ra, atriz, mo de lo, 
per for mer e di re to ra em es pe tá cu los e 
even tos den tro e fo ra de São Luís e já 
re ce beu dois prê mi os co mo per so na- 
li da de da Mo da no Ma ra nhão.

Co me çou sua car rei ra co mo mo de-
lo na dé ca da de 90, e no de cor rer do 
tem po, con quis tou ex pe ri ên cia co mo 
ins tru to ra em as sun tos da mo da, prá-
ti ca em styling, be le za, fo to gra ûa e ví- 
deo, cas ting, des û les, edi to ri ais de 
mo da e aûns.

PARCERIA

Personagem da Anitta chega no Free Fire

Cli pe <Tro pa=

Free Fi re, o jo go de Bat tle Royale 
pa ra ce lu la res da Ga re na, lan çou uma 
no va par ce ria com o mun do da mú si- 
ca pop, des ta vez com a can to ra Anit- 
ta. No sá ba do (2), a bra si lei ra fez a sua 
es treia no elen co do ga me com sua 
pró pria per so na gem jo gá vel, a Pa troa.

To dos os jo ga do res que en tra ram 
na sua con ta do Free Fi re no sá ba do 
pu de ram des blo que ar gra tui ta men te 
a per so na gem. A Pa troa é es pe ci al por 
não ter ha bi li da des pré-de ter mi na- 
das, mas sim qua tro es pa ços em bran- 
co.

O vi su al da per so na gem foi cri a do 
por Anit ta e sua es ti lis ta es pe ci al men- 
te pa ra o jo go, as sim co mo a skin A Po- 
de ro sa. Ou tros 13 itens re la ci o na dos à 
can to ra tam bém es ta rão à ven da até o 
dia 8 de ju lho.

<Eu es co lhi ca da de ta lhe da mi nha 
bo ne qui nha. Eu e a mi nha es ti lis ta, a 
gen te de se nhou ca da par te da rou pa, 
ca da pe da ci nho, ca be lo, olho, ta tu a- 
gem, tu do. Fi ze mos os de se nhos, 
man da mos pa ra eles e, de pois, fo mos 
pa ra a par te da apro va ção, fa zen do as 
al te ra ções ne ces sá ri as. Foi um tra ba- 
lhão=, aûr mou Anit ta.

Se gun do Anit ta, a par ce ria sur giu 
co mo uma for ma de in cen ti var a pre- 
sen ça fe mi ni na nos jo gos on li ne, 
com ba ten do o ma chis mo que sur ge 
prin ci pal men te nas com pe ti ções. 
Com is so, a Ga re na anun ci ou a Ta ça 
da Pa troa, uma com pe ti ção fe mi ni na 
com prê mio de R$10 mil e du as va gas 
no C.O.P.A. FF 2022.

Re ple ta de re fe rên ci as e mos tran do 
a iden ti da de vi su al pre sen te no jo go, a 
mú si ca e o vi de o cli pe oû ci al da par ce- 
ria en tre Free Fi re e a Anit ta já es tá dis- 
po ní vel pa ra os fãs. Com o tí tu lo de 
<Tro pa=, a can ção ce le bra a che ga da 
da ar tis ta pop glo bal ao Bat tle Royale

PARCERIA SURGIU PARA INCENTIVAR A PRESENÇA FEMININA NOS JOGOS ONLINE

com sua per so na gem <A Pa troa=, que 
es ta rá dis po ní vel a par tir do dia 2 de 
ju lho. Nes te dia, ela es ta rá grá tis pa ra 
to da co mu ni da de, bas ta abrir o jo go e 
res ga tar.

Com par ti ci pa ção de Luck Mu zik 
na can ção e cli pe, Anit ta mis tu ra ele- 
men tos de pop e funk, além de tra zer 
na le tra ex pres sões e no mes co nhe ci- 
dos pe la co mu ni da de de Free Fi re.

A pro du ção do cli pe te ve par ti ci pa- 

ção di re ta de Anit ta, que acom pa-
nhou to do o pro ces so ao la do do di re-
tor Ch ris ti an Bres lau er, pa ra ga ran tir 
que to dos os ce ná ri os usa dos re üe tis- 
sem a ex pe ri ên cia dos ma pas do Free 
Fi re e tam bém des ta cas sem os de ta- 
lhes das su as skins po de ro sas. Nas ce- 
nas, A Pa troa con tra ce na com as per-
so na gens Kelly, Mo co e Sha ni, for- 
man do seu squad.

O cli pe con ta com a pre sen ça de in-
üu en ci a do res e per so na li da des fa mo-
sas do uni ver so do Free Fi re. No ví deo, 
os fãs são con vi da dos a co nhe cer a lo- 
ja de mú si ca da Pa troa, pon to de par-
ti da de uma mis são com a per so na-
gem e su as par cei ras.

O cli pe es tá dis po ní vel 
no YouTube e a mú si ca te ma da cam- 
pa nha <Tro pa= tam bém es tá dis po ní- 
vel no Ap ple Mu sic, De e zer, Spotify, 
YouTube Mu sic e de mais pla ta for mas 
de stre a ming.

CINEMA DE GÊNERO

CVVM recebe nova
edição da mostra Quelly

FILMES COMEÇAM A SER EXIBIDOS A PARTIR DO DIA 6  DE JULHO

Em seu quar to ano, a mos tra com põe a pro gra ma ção
do Ocu pa CCVM – Au di o vi su al em par ce ria com a Ka sa- 
rão Fil mes, pro du to ra ma ra nhen se con vi da da, com
apre sen ta ção to tal men te de for ma pre sen ci al.

Na mos tra, se rão exi bi dos cur tas,

me di as e lon gas-me tra gens que

re tra tam a afe ti vi da de de uma

for ma sin gu lar,

ma ni fes ta do vi vên ci as

LGBTQIA+ de di ver sas par tes

do Bra sil e do mun do.

Com cu ra do ria de Ge or ge Pe dro sa e pro du ção de Josh
Ba co ni e Ga bri el Mar ques, a Quelly Mos tra Na ci o nal de
Ci ne ma de Gê ne ro e Se xu a li da de acon te ce rá na pró xi- 
ma se ma na, de 6 a 9 de ju lho, de for ma pre sen ci al no
Cen tro Cul tu ral Va le Ma ra nhão, que û ca lo ca li za do na
Av. Hen ri que Le al, 149, no Cen tro de São Luís.

STRANGER THINGS

Spotify mostra músicas
que te salvariam do Vecna

COMO SE SALVAR DO VILÃO DO MOMENTO

Aten ção fãs de Stran ger Things, com a che ga da pró xi- 
ma dos epi só di os û nais da 4ª tem po ra da, o Spotify trou- 
xe uma no vi da de su per ba ca na. 

Na da me nos que uma no va playlist

pa ra os usuá ri os des co bri rem quais

mú si cas lhes sal va ri am do Vec na, o

vi lão do no vo ano da sé rie.

Na 4ª tem po ra da, Max é um dos al vos de Vec na e por
pou co não aca ba mor ta pe lo vi lão. Ao en fren tar a cri a tu- 
ra, Dus tin e Lu cas ten tam fa zer com que ela es cu te sua
mú si ca fa vo ri ta, Run ning Up That Hill (A De al with God)
de Ka te Bush, pa ra li be rar a jo vem do es ta do de tran se. E
não é que fun ci o nou?

Pa ra des co brir as su as é só pes qui sar por <Up si de
Down Playlist= no Spotify. O re cur so cria uma playlist
per so na li za da, ba se a da no es ti lo mu si cal do usuá rio. A
no vi da de foi anun ci a da nas re des so ci ais da sé rie, on de
tam bém co men ta ram que a mú si ca que ocu par o to po
da sua playlist é sua can ção sal va do ra.

São Luís, segunda-feira, 4 de julho de 2022
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