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PÁGINA 10

MAIS TURISTAS

Primeiro mês do São João no
Maranhão supera expectativas,
com crescimento no turismo
De acordo com dados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), houve aumento de cerca de 40%
na movimentação de clientes para o setor. . Os dois meses anunciados para a realização do maior São João do
Brasil no Maranhão já previa grande movimentação da economia, aumento do fluxo turístico. PÁGINA 7

Idosas pardas
sofrem mais
violência
Os idosas com idade entre 60 e 70 anos,
autodeclaradas pardas, alfabetizadas
e com renda de até um salário mínimo
são as maiores vítimas de violência na
região metropolitana de São Luís. Foi o
que revelou a pesquisa desenvolvida pelo
Núcleo de Pesquisa Educação e Cuidado
em Enfermagem (Nupece), da Universidade
Federal do Maranhão (UFMA), a partir de
denúncias recebidas pelo Centro Integrado
de Apoio e Prevenção à Violência contra a
Pessoa Idosa (Ciapvi) da Defensoria Pública
do Estado do Maranhão (DPE/MA).

PÁGINA 9

Sampaio tem três propostas para
vender 50% dos direitos de sua SAF
A diretoria do Sampaio Corrêa se reuniu na manhã do último domingo (3) no CT José Carlos Macieira para deliberar
sobre a possibilidade venda de 50% das cotas, referentes ao desenvolvimento da Sociedade Anônima do Futebol (SAF).
Em duas reuniões realizadas, do Conselho Deliberativo do clube e posteriormente Assembleia Geral, foram apresentadas
as propostas de três grupos de investidores estrangeiros interessados e o formato do negócio. PÁGINA 12

CINEMA : O que esperar de
Thor: Amor e Trovão?

Duarte Jr lança
pré-candidatura à
Câmara Federal

O longa marca o retorno do personagem à
sua velha forma ou o reencontro com sua ex-namorada. Thor: Amor e Trovão chega aos cinemas na próxima quinta-feira (07). PÁGINA 12

Parlamentar anunciará
oficialmente seu destino político ao
lado do governador Carlos Brandão,
do ex-governador Flávio Dino e do
ex-secretário de Educação Felipe
Camarão. PÁGINA 3

Caldeirão agitado
Whindersson Nunes
trará nova turnê a São Luís
PÁGINA 8

Edivaldo reúne lideranças em São Luís
e confirma alta popularidade no
maior colégio eleitoral do estado
PÁGINA 3

A menos de três meses acontecerão as eleições gerais mais importantes
da história contemporânea brasileiras.
Num prazo tão curto, o presidente Jair
Bolsonaro e sua base parlamentar consolidada no Centrão tentam encontrar
mecanismo que levem o Tesouro Nacional gastar por volta de R$ 40 bilhões.
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ASSÉDIO NA CAIXA

INTERFERÊNCIA NA PETROBRAS

ProcuradorapedeaoSTF
paraouvirCastelloBranco

Daniella Marques quer
rigor em investigações

A manifestação trata-se de uma troca de mensagens as quais Castello Branco revelou
suposta tentativa de interferência de Bolsonaro na estatal

DANIELLA MARQUES ASSUMIU A PRESIDÊNCIA DA CAIXA

A vice-procuradora geral da República, Lindôra Maria Araujo, pediu ao
Supremo Tribunal Federal (STF) para
que ouça Roberto Castello Branco, expresidente da Petrobras, e de Rubem
Novaes, ex-presidente do Banco do
Brasil, sobre trocas de mensagem
com o presidente Jair Bolsonaro (PL).
A procuradora atende em parte a
manifestação do senador Randolfe
Rodrigues (Rede-AP), que pediu que o
telefone funcional de Castello Branco
fosse conûscado para ser periciado.

Contudo, Lindôra aûrma que não há
<convicção ministerial suûciente para
a instauração da investigação pleiteada=, mesmo assim, ela aponta que é
necessário maiores esclarecimentos
sobre o caso revelado pela imprensa
na semana passada.
O documento foi enviado nesta segunda-feira (4/7) à Corte. A manifestação trata-se de uma troca de mensagens as quais Castello Branco revelou
suposta tentativa de interferência de
Bolsonaro na estatal.

Lindôra ainda aûrma que o suposto
diálogo revelado não foi negado pelos
interlocutores.=Para melhor compreender os fatos trazidos aos autos, fazse necessária a prestação de informações complementares a ûm de formar
um acervo minimamente seguro para
o posicionamento do Ministério Público a respeito da possibilidade de
instauração de uma investigação criminal com alguma plausibilidade
probatória e empiricamente justiûcável=, escreveu.

ELEIÇÕES 2022

Daniella Marques, a nova presidente da Caixa Econômica Federal, aûrmou nesta segunda-feira (4/7), em entrevista, que as denúncias de assédio sexual e moral que
levaram à queda do antigo presidente Pedro Guimarães,
serão apuradas com rigor.
Segundo Daniella, uma das ações que fazem parte
das apurações é afastar funcionários que faziam parte
do gabinete do ex-presidente.
Na manhã desta segunda-feira (4/7), o Ministério Público do Trabalho (MPT) fez uma inspeção na sede da
Caixa Econômica Federal, em Brasília, para apurar as
denúncias de assédio moral contra o ex-presidente da
instituição Pedro Guimarães. A visita estava marcada
para às 9h30. A inspeção não foi notiûcada à instituição
com antecedência.
O objetivo da inspeção, segundo o procurador Paulo
Neto, do Ministério Público do Trabalho, foi conhecer o
espaço físico da Caixa, onde os assédios teriam acontecido. Ele foi recebido pelo diretor jurídico do banco e tirou fotos do local.
<O objetivo da inspeção foi veriûcar o espaço físico,
onde esses supostos assédios estão ocorrendo. Foi construído um quadro fático e durante o depoimento das
testemunhas é importante que a gente tenha essa ideia
de como é o espaço físico aí dentro, quais setores se relacionam, onde funciona a presidência e a vice-presidência, aûrmou o procurador.

A PARTIR DE AMANHÃ

Pré-candidatosaoPlanaltoaindanãodecidiramvices Brasília será a primeira
cidade no país com 5G

AINDA QUE ALGUNS NOMES ESTEJAM INSISTENTEMENTE VENTILADOS, NÃO ESTÃO CONFIRMADOS DE FATO E DE DIREITO
A pouco mais de um mês para as
convenções partidárias, somente a
chapa PT-PSB à Presidência da República tem cabeça e vice — o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o exgovernador Geraldo Alckmin. Os demais concorrentes mais bem pontuados nas pesquisas de opinião até agora não decidiram quem será o parceiro na corrida ao Palácio do Planalto.
Ainda que alguns nomes estejam insistentemente ventilados, não estão
conûrmados de fato e de direito. E isso
é um complicador.
O presidente Jair Bolsonaro (PL)
anunciou Walter Braga Netto (PL) como seu vice e já recebeu a bênção até
mesmo de um contemporâneo de força — o vice-presidente Hamilton
Mourão, general de exército assim como o ex-ministro da Defesa. Ele foi até
mesmo exonerado, na última sextafeira, do cargo de assessor especial da
presidência para poder participar das
eleições.
A colocação de outro militar como
segundo nome na chapa desagradou
o Centrão, que esperava ver a ex-ministra da Agricultura, deputada Tereza
Cristina (PP-MS), assumir o posto.
Nas hostes do PL e do PP, quando Bolsonaro decide colocar mais um general da reserva como companheiro da
corrida à reeleição, sinaliza apenas

para sua base próxima e ûel num momento em que deveria expandir para
garantir mais apoios em partidos nos
quais prevalece a indecisão. Como,
por exemplo, o PSDB.
A rigor, os tucanos estão fechados
com a candidatura de Simone Tebet.
Mas a colocação do também senador
Tasso Jereissati (CE) por enquanto é
uma miragem, embora todos deem
sua presença na chapa como certa.
Mas isso não garante a união do partido em torno da pré-candidata do
MDB, pois vários parlamentares da legenda há tempos votam com o governo e, mais ainda, são aquinhoados
com nacos do orçamento secreto.
<Puro sangue=
O União Brasil, que colocou o deputado Luciano Bivar (PE) na disputa
presidencial, anunciou que vai à luta
com uma chapa <puro sangue=. Mas
não conûrmou a senadora Soraya Thronicke (MS) no posto. As chances de
isso mudar são mínimas, mas essa indeûnição gera algum receio de outros
partidos no fechamento de alianças
locais. O partido não esconde que tem
como uma das prioridades as costuras capazes de possibilitar a eleição de
uma grande bancada no Congresso,
mas, para que haja uma coligação, o
outro lado tem que ter a certeza de

que será igualmente beneûciado. E
essa sinalização o União ainda não
fez.
No caso do PDT, Ciro Gomes está
consolidado na cabeça da chapa, mas
a vice continua sendo um mistério.
Não dá a menor pista de quem pode
ser, o que gera especulações de que,
na hora H, deixará a corrida presidencial. Em Salvador, ele e Simone Tebet
se encontraram no mesmo evento e
trocaram amabilidades, insinuando
que poderiam se acertar mais adiante.
<Quando [a candidatura] não decola, ûca muita incerteza. Algumas decisões os atores políticos tomam estrategicamente no ûnal, porque não há
algo muito cristalizado. Essas candidaturas da terceira via são ainda muito üuidas. Se você não é competitivo,
busca apoio até o último segundo=,
avalia o cientista político André Rosa.
Para a professora de Ciência Política da Universidade Federal de Alagoas
(UFAL) Luciana Santana, com as mudanças, em 2018, na lei eleitoral, o
pleito ûcou mais curto. <É natural que
a gente tenha uma demora na deûnição de outros acordos=, avalia.
PT e PL reservaram os dias 21 e 23
de julho, respectivamente, para anunciarem as chapas. O PDT também se
lança no dia 23. A janela para as convenções é de 20 de julho a 5 de agosto.

OPERADORAS FAZEM TESTES E MOVIMENTAM A CIDADE
A quinta geração de internet móvel — o 5G — começa
a funcionar em Brasília na próxima quarta-feira (6). O
anúncio foi feito hoje pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A capital federal será a primeira
cidade do país a contar com a nova tecnologia.
Enquanto isso, operadoras de telefonia fazem testes e
movimentam a cidade. A TIM, por exemplo, instalou
100 novas antenas.
Na semana passada, CEOs das três maiores operadoras estiveram em Brasília para tentar convencer a Anatel
a antecipar a liberação do novo sinal de celular e receberam acenos positivos.
O diretor da Anatel e presidente do grupo técnico responsável pela habilitação do 5G, Moisés Moreira, aûrmou que novas reuniões serão realizadas nas próximas
semanas para dar aval à liberação em outras capitais.
Ele prevê que, na sequência, o uso do sinal na nova tecnologia deverá ser autorizado em Belo Horizonte, Porto
Alegre e São Paulo, o que ainda requer avaliação técnica.
A TIM começa a demonstrar o uso prático do 5G aos
brasilienses na loja que inaugurou nesta segunda-feira,
no ParkShopping. Será possível visualizar imagens em
360 graus captadas com o 5G e experimentar um ambiente de uma casa conectada com óculos de realidade
virtual.
A loja é a primeira da operadora na capital com o
conceito de omnichannel, que integra espaço físico e
virtual.
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ELEIÇÕES 2022

DuarteJúniorlançasua
pré-candidaturaàCâmara Caldeirão agitado
Parlamentar anunciará oficialmente seu destino político ao lado do governador Carlos
Brandão, do ex-governador Flávio Dino e do ex-secretário de Educação Felipe Camarão
SAMARTONY MARTINS

O

deputado estadual Duarte
Júnior (PSB) reaûrmou que
vai concorrer a uma vaga na
Câmara Federal. O anúncio
foi feito pelo próprio parlamentar em
suas redes sociais nesta segunda-feira
(4) quando postou um card de um encontro com seus eleitores no qual ele
aparece ao lado do governador Carlos
Brandão (PSB), do ex-governador Flávio Dino (PSB) e do ex-secretário de
Educação Felipe Camarão (PT). <Sou
pré-candidato a Deputado Federal.
Amanhã (hoje), iniciaremos uma série de diálogos para construir nosso
plano de propostas para a Câmara Federal. Como professor, não poderia
ser diferente, vamos começar pela
Educação. Conto muito com a sua
presença e colaboração. Vamos juntos!=, disse Duarte Júnior.
A conûrmação da pré-candidatura
de Duarte Júnior a deputado federal
do Maranhão acontece somente após
Felipe Camarão ter sido conûrmado
como vice-governador na chapa majoritária de Carlos Brandão que assumiu em março deste no o comando
do executivo estadual. Na época Camarão reiterou a posição de aliado de
Brandão ao governo do Maranhão,
Flávio Dino ao Senado Federal e a Luís
Inácio Lula da Silva (PT), à Presidência da República em 2022.
Vale ressaltar que Brandão que está
à frente do governo do Maranhão até
o dia 31 de dezembro deste ano, tenta
a reeleição nas urnas como governador. Já Duarte Júnior tenta <herdar=

DEPUTADO DUARTE JÚNIOR TENTARÁ CONQUISTAR A UMA VAGA NA CÂMARA FEDERAL
os votos de Felipe Camarão que participou do governo Flávio Dino por 7
anos e 3 meses em diversos cargos públicos, sendo que destes foram 06
anos e 25 dias como Secretário de
Educação. Professor e advogado, Duarte Júnior é mestre em Políticas Públicas pela Universidade Federal do
Maranhão (UFMA) e doutorando em
Direito. Anteriormente, foi presidente
do Instituto de Proteção e Defesa do
Consumidor (Procon) entre 2015 e
2018.
Sendo o deputado estadual mais
votado da história de São Luís, Duarte
Jr., ûliou-se ao PSB em junho do ano
passado. Duarte Jr. está em seu primeiro mandato de deputado estadual
pelo Maranhão, sendo eleito com
65.144 votos, o mais bem votado de
toda a história de São Luís e o terceiro
mais votado no Estado. Em 2020, concorreu ao cargo de prefeito de São
Luís, onde chegou a disputar o 2º turno, no qual obteve uma votação expressiva de 113.430 votos mas não se
elegeu.

Ao ser questionado em maio de
2021 sobre qual seria o seu futuro político, Duarte Júnior já havia decidido
que concorreria a uma vaga à Câmara
Federal. <Eu desejo em 2022 estar preparado para todo e qualquer combate
que tiver. O meu desejo hoje é de fato
honrar, cada dia que passa, a conûança das pessoas com resultado. Eu
acredito que estou preparado para
um desaûo maior com uma candidatura maior a deputado federal. O objetivo é trazer mais recursos para o
nosso estado. Por exemplo, um deputado estadual tem emendas de um
milhão e meio por ano. E que essas
emendas são transformadas em castramóvel, em asfalto, em mutirão de
saúde e em resultados. Um deputado
federal tem 46,3 milhões de reais por
ano. Dá para garantir mais direito e
muito mais resultados. Meu objetivo é
traçar imediatamente uma forma de
buscar oportunidade na Câmara Federal e de fato trabalhar com força total para o Maranhão=, disse o parlamentar na época.

POPULARIDADE EM ALTA

EdivaldoHolandaJuniorreúneliderançasemSãoLuís

A menos de três meses acontecerão as eleições gerais
mais importantes da história contemporânea brasileiras. Num prazo tão curto, o presidente Jair Bolsonaro e
sua base parlamentar consolidada no Centrão tentam
encontrar mecanismo que levem o Tesouro Nacional
gastar por volta de R$ 40 bilhões em ajuda social, na expectativa de mudar a tendência eleitoral hoje desfavorável a ele e com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
com chances de vencer no 1º turno. No jogo eleitoral, a
operação <bondade oûcial= cabe ameaças de golpe e
suspeição deliberada contra a urna eletrônica.
Por que as eleições de outubro são tão relevantes na
história? Porque ocorrem quando a crise da pandemia
do coronavírus apenas abranda a mortandade da tragédia coletiva. Além do mais, a inüação galopante, a corrosão salarial dos trabalhadores, a polarização entre Jair
Bolsonaro e Lula já contamina a pré-campanha do pior
da política: a praga da fake news. No mesmo patamar, a
repercussão da guerra na Ucrânia inferniza os fundamentos na economia brasileira. A recuperação do estrago terá que ser encarrada no curto prazo, com planos
claros e debate consistente na campanha, para todos
entenderem.
As pesquisas presidenciais deste ano nunca foram tão
parecidas. A polarização entre Lula e Bolsonaro parece
um roteiro traçado desde o ûm de 2021. Todas as tentativas da construção de uma 3ª via fracassaram. Apesar de
as pesquisas eleitorais não serem uma projeção do futuro, mas um retrato do momento, no entanto, quando
ocorrem em patamares tão parecidos por meses a ûo é
sinal de que podem estar corretas. Portanto, o desespero
hoje do presidente Bolsonaro é para impedir que Lula
avance um pouco mais e ganha no dia 2 de outubro. Por
sua vez, Lula corre contra o tempo para evitar que Bolsonaro avence e leva a resposta deûnitiva das urnas para o
segundo turno em 28 de outubro.
Como a eleição presidencial tem total repercussão
nos estados, a do Maranhão colocar em marcha outra
polarização entre o governador Carlos Brandão (PSB) e
o senador Weverton Rocha (PDT). Até poucos meses,
Weverton aparecia na dianteira, mas agora na última divulgada pela Econométrica, ele já come poeira atrás de
Brandão. O segundo pelotão permanece embolada com
Edivaldo Júnior (PSD) e Lahésio Bonûm (PSC) batendo
cabeça para se aproximar de Weverton. Já o eleitor permanece, em grande parte, ainda usando proteção contra a covid-19, vem adotando uma postura de incerteza
quando ao voto majoritário.
———————————————————————

Encontro inesperado (1)

De forma surpreendente, o senador Roberto Rocha
(PTB) foi receber o governador Carlos Brandão (PSB) no
Aeroporto de São Luís, na sexta-feira passada. Ele esteve
próximo do ex-governador Flávio Dino, de quem virou
adversário ferrenho.

Encontro inesperado (2)

Surpreendente porque desde quando rompeu com o
ex-aliado governador, Roberto Rocha amiudou, agora
como candidato ao Senado, ataques nas redes sociais,
contra Dino e o governo que deixou para Brandão continuar como seu candidato. Rocha é amigão de Brandão.

Sem perder tempo

Brandão chegou embrulhado na bandeira do Maranhão e, no Aeroporto, já recebeu o cargo do desembargador Paulo Velten e foi direto para inaugurar a segunda
etapa do hospital de emergência de São Luís, cuja primeira parte foi entregue por Flávio Dino em março.
———————————————————————

<A Caixa também vai ser a mãe da causa
feminina=
De Daniella Marques, nova presidente da Caixa Econômica Federal, substituta de Pedro Guimarães – o assediador – prometendo instaurar política interna contra o
assédio sexual e moral.
———————————————————————

EVENTO MARCOU O INÍCIO DA MOBILIZAÇÃO NA CAPITAL PARA A CONVENÇÃO DO PESSEDISTA, PREVISTA PARA O FIM DE JULHO
Em encontro com lideranças de
São Luís, no último sábado (2), o exprefeito da cidade, Edivaldo Holanda
Junior (PSD), pré-candidato a governador do Maranhão, mostrou que a
sua popularidade no maior colégio
eleitoral do estado segue em alta.
Como tem feito em todo o estado,
Edivaldo reuniu amigos de São Luís,
grande parte lideranças comunitárias
de diversos bairros que o acompanham desde o começo da sua trajetória política, para apresentar o projeto
de disputar as eleições para o governo
em outubro deste ano. O evento marcou o início da mobilização na capital
para a convenção do pessedista, prevista para o ûm do mês de julho.
Ao lado da esposa, Camila Braga,
das ûlhas, Talita (9) e Vitória (5), o ex-

prefeito foi abraçado e festejado e se
emocionou com as homenagens, o
carinho e reconhecimento das centenas de pessoas que prestigiaram a
reunião. <É uma alegria muito grande
reencontrar todos vocês presencialmente e ser recebido desta forma tão
carinhosa. Aqui estão os meus amigos, pessoas que caminham comigo
há longos anos. Muito obrigado=,
agradeceu Edivaldo, ressaltando a importância de cada um dos presentes
em sua trajetória pública de quase 20
anos. Edivaldo também destacou em
sua fala a receptividade que tem tido
nos demais municípios maranhenses.
Desde o ano passado, o pessedista
mantém intensa agenda por todo o
estado, levando o seu nome como
pré-candidato ao governo. <Estou

percorrendo o Maranhão, mostrando
a nossa experiência e o compromisso
de trabalhar pela população maranhense, e Deus tem aberto as portas,
como sempre fez em minha vida. Em
todos os lugares por onde passo, além
do enorme carinho, ouço palavras de
reconhecimento pelo trabalho que ûzemos em São Luís. É muito gratiûcante=, disse o ex-prefeito. O presidente estadual do Partido Social Democrático, o deputado federal Edilázio Junior, além de ex-secretários municipais (titulares e adjuntos) que integraram as duas gestões de Edivaldo
na Prefeitura de São Luís, também
prestigiaram o evento, que foi realizado no ginásio esportivo do colégio Rivanda Berenice, no Recanto dos Vinhais.

1

Jogo político em família segue a todo vapor em
Caxias. O prefeito Fábio Gentil joga o peso de
sua gestão para eleger a ûlha Amanda, deputada federal e reeleger a mulher, Daniela Gentil ao novo
mandato na Assembleia Legislativa.
O ex-prefeito Paulo Marinho arregaça as mangas para colocar o ûlho, Paulinho Jr na Câmara
Federal. Também em Caxias, a deputada Cleide Coutinho está no jogo em favor da concunhada Claudia, mulher do prefeito de Matões,
Ferdinando Coutinho, deputada estadual.
Cleide, viúva do ex-prefeito de Caxias Humberto Coutinho, não é candidata a nada. Por sua
vez, o vereador decano Antônio José Albuquerque Catulé já está em campo para levar o
ûlho, Catulé Jr à Assembleia Legislativa do Maranhão.
———————————————————————

2
3

Apoio a Brandão

O MDB do Maranhão, presidido por Roseana Sarney
deve oûcializar em breve, apoio à candidatura de Carlos
Brandão (PSB). É que a cúpula nacional liberou o partido no Nordeste para seguir, se for o caso, o ex-presidente
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O primeiro passo
para garantir o
direito de saber o
que comemos
CARLOTA AQUINO
Diretora Executiva do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec)

ESGmadeinBrazil,aquímicadopaísrico,verdeesaudável
ANDRÉ PASSOS CORDEIRO
Diretor de Relações Institucionais da
Abiquim
Este é o Brasil da década de 2050:
quarta maior indústria química global, líder mundial em química de renováveis e biocombustíveis, gerador
de soluções sustentáveis para todas as
cadeias de produção. Nossa economia é circular — o que signiûca que
resíduos se tornaram insumos — ,
nossas emissões de gases de efeito estufa estão zeradas e somos capazes de
gerar energia limpa em abundância.
Somos ûnalmente um país sem fome,
com um sistema de saúde eûciente e
acessível, com água limpa abundante
e üorestas preservadas. Temos uma
infraestrutura de educação, ciência e
tecnologia pujante e nos tornamos
um país rico. De geradores de 2% da
riqueza mundial passamos para 15%.
Mas como chegamos aqui? Sabemos
que, no início dos anos 2020, veio a
pandemia da covid-19, que causou
rupturas temporárias nas cadeias de
suprimento global e impactou de forma diferente setores diferentes da
economia. Em seguida, a invasão russa na Ucrânia afetou o comércio global de gás e fertilizantes e fez governos
repensarem suas estratégias de nação.
Felizmente, os governos brasileiros
na década de 2020 agiram rápido. Em
primeiro lugar, foram capazes de
compreender a necessidade estratégica de uma nação crescer baseada em
uma indústria forte. Fez-se a reforma
tributária seguida de um processo de
abertura econômica que reduziu gradativamente alíquotas de importação,
ao mesmo tempo em que criava condições de competitividade em questões estruturais: logística, energia e
matéria-prima. Combateu as práticas
desleais que o país sofria, como o
dumping, que chegou a níveis inéditos naquela década, encaixando o
país no trilho das melhores práticas
da Organização para a Cooperação e

Desenvolvimento Econômico (OCDE). É preciso lembrar que, naquela
época, o custo de energia, matériaprima e tributos no Brasil era signiûcativamente maior do que nos Estados Unidos, na Alemanha, na China e
outros competidores.
Cabe reforçar que uma indústria
forte requer na base um sistema educacional impecável, da pré-escola à
pós-graduação. Com condições de
competitividade, a indústria química
passou a atender em maior volume a
demanda interna por insumos de todos os segmentos industriais. Houve
um crescimento na geração de empregos qualiûcados, e os níveis de ociosidade da fábrica caíram de 30% em
média para 5%. Os reüexos foram percebidos no PIB, que voltou a crescer
— e a níveis satisfatórios.
Paralelamente à criação de competitividade, governo, iniciativa privada
e sociedade civil, embasados pela ciência, compreenderam a necessidade
de — assim como os principais países
do hemisfério norte — criar condições para a disseminação de tecnologias mais sustentáveis, desenvolvidas
no Brasil ou no exterior. Isso foi feito
tanto na forma da indução de investimentos, quanto na criação de arcabouços legais modernos e eûcientes
para a regulação de substâncias químicas e para o mercado de carbono.
Na década de 2020, a indústria química instalada no Brasil já possuía excelentes vantagens na questão da sustentabilidade, como uma matriz energética limpa e a tecnologia de bioplásticos e biocombustíveis. Já operávamos biorreûnarias, começávamos a
produzir hidrogênio verde e havia
muita pesquisa na área de captura, estocagem e uso de carbono. Já conseguíamos reciclar quimicamente alguns plásticos, sobretudo aqueles de
uso descartável com estações descentralizadas de pirólise, e iniciávamos a
caminhada para a economia circular.
As condições criadas para facilitar o

investimento nas tecnologias que a
sociedade demandava rapidamente
surtiram efeito. Produtos brasileiros
deixaram de ser barrados nos exigentes mercados importadores com benefícios reüetidos em setores como o
agronegócio, o têxtil e tantos outros
exportadores.
A vida, tanto em nossas cidades
quanto no campo, ûcou mais limpa,
rica e saudável. Criamos uma rede
descentralizada de reciclagem mecânica e química, baseada na ciência,
apropriada para os diferentes perûs
de resíduos gerados em cada região,
que gera riqueza desde a coleta ao retorno do insumo à cadeia produtiva.
Desenvolvemos tecnologia para fazer
isso com plástico, o lixo eletrônico,
restos orgânicos e de alimentos, tudo.
Aprendemos a capturar todo o CO²
emitido tanto por fontes estacionárias quanto móveis, quanto aquele disperso na atmosfera. Fizemos o ESG
made in Brazil.
Olhando para trás, não foi difícil. A
resposta dada pela ciência e a indústria química aos desaûos impostos
pela pandemia e a guerra já mostrava
o avançado estágio em que estávamos
em 2022. Foi preciso, porém, muita
vontade política de todos os atores
envolvidos, para perceber que futuro
do Brasil rico, verde e saudável exigiria um planejamento de Estado para o
desenvolvimento industrial estrategicamente orientado, que deixasse de
lado o velho costume brasileiro de
empurrar problemas com a barriga
sob o calendário dos mandatos presidenciais e legislativos: organizado em
missões por temas, institucionalizado
sob uma coordenação clara e forte e
impulsionador de setores industriais
presentes na base de qualquer paradigma tecnológico, essenciais para a
segurança na cadeia de suprimentos
local e viabilizadores do novo padrão
produtivo. Quando essa ideia foi para
o centro da agenda política, tudo ûcou fácil.

O irreal como ideal
EDITORIAL
A possibilidade de anônimos compartilharem vivências, experiências e
opiniões se amplia e se consolida por
meio das redes digitais, nas quais
comportamentos e ideias ganham
força para inüuenciar milhões de indivíduos. Por essa perspectiva, orbitam noções de imagem, estética e padrões. Ao mesmo tempo em que há
quem dite tendências — às vezes, privilegiados pelo encaixe em arquétipos
pré-estabelecidos e, normalmente,
eurocêntricos —, há quem faça reverberar o discurso contra um status quo
imagético social.
Esse segundo grupo consegue promover reüexões sobre o papel individual para a manutenção de alguns
modelos.Outros, entretanto, mantêm
práticas cada vez mais discutíveis, em
atendimento a uma demanda que
prevalece e em razão de retornos ûnanceiros colossais.
Recentemente, duas crianças brasileiras, um menino e uma menina,
venceram concursos de beleza no Peru.

Apesar de os resultados das pesquisas não terem, necessariamente, relaNos eventos para
ção com questões de autoestima ou
da busca por uma imagem ideal, não
escolha de <misses= e
há como esquecer que o Brasil é líder
no ranking mundial em quantidade
<misters=, a
de cirurgias plásticas. Além disso, a
Organização Mundial da Saúde obhierarquização de
serva aumento do número de casos de
depressão e ansiedade no país e no
pessoas ganha um ar
restante do mundo — diagnósticos
com origens diversas, mas que tammais humano
bém se desenvolvem em função de
problemas com a autoimagem.
A construção do que se considera
na teoria, disfarçado sob a análise local e contemporaneamente belo
de qualidades além do físico e o in- tem ligação com questões históricas,
centivo à ûlantropia. Apenas o fato de sociais e culturais. Hoje, isso se susexistirem concursos de beleza para tenta no imaginário com o suporte
crianças chama a atenção. No entan- midiático — incluindo as redes mento, junto a isso, uma reüexão vem na- cionadas anteriormente — e com o
turalmente: como o conceito do que é trabalho de empresas que lucram em
ou não belo se impõe de maneira tão cima de uma homogeneização de
precoce. O valor físico é suûciente pa- atributos. Beleza tem relação com o
ra qualiûcar a beleza de alguém? A vi- subjetivo. Não cabe estabelecer forda em sociedade requer adaptações, mas de adaptação aos cânones, mas,
mas fazer com que o encaixe em pa- sim, desconstruí-los e discutir meios
drões se torne uma obrigação desde de libertar a sociedade de cobranças
irresponsáveis pelo irreal.
tão tenra idade tem efeitos cruéis.

A partir de outubro deste ano, alimentos e bebidas industrializados passarão a apresentar um rótulo em formato de lupa na parte da frente da embalagem para indicar quando houver excesso de açúcar adicionado, sódio ou gordura saturada. A mudança faz parte da nova
norma brasileira de rotulagem nutricional de alimentos
embalados, aprovada pela Anvisa (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária) em outubro de 2020.
A medida é apenas o primeiro passo para garantir o
direito à informação clara e adequada sobre os alimentos e representa um esforço de organizações da sociedade civil, agentes governamentais e grupos de pesquisa
em defender os interesses da saúde pública. A nova rotulagem afetará principalmente os produtos ultraprocessados, pois são os que apresentam maiores quantidades de nutrientes prejudiciais à saúde. E é justamente
para proteger a saúde da população que a implementação dos novos rótulos é tão importante e urgente.
Já é consenso na comunidade cientíûca que o consumo de ultraprocessados é um dos principais responsáveis pelo aumento da obesidade e de DCNT (doenças
crônicas não transmissíveis), como diabetes, diversos
tipos de câncer, doenças cardiovasculares e até depressão. Com informações mais claras e compreensíveis, as
pessoas poderão tomar decisões de compra considerando o impacto de determinado alimento para a saúde.
Além disso, na nova norma, outros aspectos do rótulo
terão modiûcações que facilitarão o entendimento da
informação.
A tabela de informação nutricional passará a ter apenas letras pretas e fundo branco para contrastar das demais cores da embalagem. Também passará a ser obrigatória a identiûcação de açúcares totais e adicionados
e a declaração do valor energético e nutricional por 100g
ou 100ml do produto, para ajudar na comparação de
produtos e evitar que o consumidor seja induzido a erro
ou confusão.
A rotulagem nutricional frontal já foi adotada em cinco países da América Latina. No Chile, que desde 2016
utiliza octógonos pretos para identiûcar nutrientes críticos, pesquisas apontam para impactos positivos nos hábitos de consumo e na reformulação de produtos por
parte das indústrias. Estudo publicado no International
Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity
mostra que, no país, mães reconhecem que os selos são
úteis para fazer escolhas mais saudáveis e usam os rótulos para desmascarar os produtos que se vendem como
saudáveis e não o são.
De acordo com a Opas (Organização Pan-Americana
da Saúde), organização internacional de saúde pública
mais antiga do mundo, a rotulagem nutricional frontal é
uma das principais ferramentas para regular os produtos ultraprocessados, estimular escolhas alimentares
mais saudáveis e contribuir para o enfrentamento da
epidemia de DCNT.
No Brasil, segundo dados da PNS (Pesquisa Nacional
de Saúde), mais da metade da população (52%) com 18
anos ou mais recebeu diagnóstico de pelo menos uma
DCNT em 2019. Além disso, com a pandemia da covid19, torna-se fundamental defender uma alimentação
saudável e evitar o aumento de fatores que potencializam os efeitos da doença.
Esses dados estão relacionados a mudanças no padrão alimentar da população, inüuenciados diretamente pela publicidade e pela falta de informação adequada. Portanto, combater esse quadro nunca foi tão urgente. E as indústrias precisam iniciar a adequação dos rótulos de seus produtos o quanto antes. Aliada a outras
políticas públicas, a rotulagem nutricional representa
um benefício para toda a sociedade ao promover mais
saúde, bem-estar e garantir a segurança alimentar e nutricional.
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São Luís, terça-feira, 5 de julho de 2022
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 Oﬁcial, 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,
ﬁca 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).

(REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 01/2022-CPL/PMM
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0487/2022-AL
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Mirador, por meio de seu Presidente, Antônio Barros
Araújo, com fulcro na concorrência em epígrafe cujo objeto é a contratação de empresa CONSTRUÇÃO DE
PONTES METALICAS E DE CONCRETO, torna público para conhecimento dos interessados que realizará a sessão de licitação no dia 05 de agosto de 2022 às 09:30hs, na sede da CPL, localizada na Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - Mirador/MA.
O presente Edital esta à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitações
da Prefeitura Municipal de Mirador podendo ainda ser adquiridos GRATUITAMENTE no portal
da transparência do município por meio do link http://www.transparencia.mirador.ma.gov.br/
acessoInformacao/licitacao/tce ou ainda por meio do e-mail cplmirador2021@gmail.com.
Mirador, 30 de junho de 2022.
Antônio Barros Araújo
Presidente da CPL/PMM

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 021/2022. REGISTRO DE PREÇOS.
O MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através da
Secretaria municipal de Educação, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019
e pela Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: Seleção de proposta visando o REGISTRO DE
PREÇOS para eventual e futura contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios, de forma parcelada, destinados à Merenda Escolar dos alunos da rede pública municipal de ensino, no município de Lagoa Grande do Maranhão (MA). ABERTURA: 21 de julho
de 2022 às 10:00 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição
dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Av. 1º de maio, SN – Centro
– Lagoa Grande do Maranhão/MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico
www.portaldecompraspublicas.com.br . por e-mail cpl@lagoagrande.ma.gov.br ou na página
www.lagoagrandedomaranhao.ma.gov.br. Lagoa Grande do Maranhão (MA), 04 de julho de
2022. Petrônio Cortez de Almeida. Secretário Municipal de Educação. CPF: 303.336.953-72.
Portaria n°013/2021-PMLG-GP.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 022/2022. REGISTRO DE PREÇOS.
O MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através da
Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, torna público que fará licitação na
modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002,
Decreto nº 10.024/2019 e pela Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: Seleção de proposta
visando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de empresa para o fornecimento de material de expediente, de forma parcelada, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde/ Fundo Municipal de Saúde (MA). ABERTURA: 26 de julho de 2022
às 10:00 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos
interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Av. 1º de maio, SN – Centro
– Lagoa Grande do Maranhão/MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico
www.portaldecompraspublicas.com.br . por e-mail cpl@lagoagrande.ma.gov.br ou na página
www.lagoagrandedomaranhao.ma.gov.br. Lagoa Grande do Maranhão (MA), 04 de julho de
2022. Marianna Dias Sousa. Secretária Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde. CPF
nº 051.309.913-11. Portaria nº 015/2021-PMLG-GP

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 023/2022. REGISTRO DE PREÇOS.O MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através
da Coordenação Municipal de Administração e Finanças, torna público que fará licitação na
modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002,
Decreto nº 10.024/2019 e pela Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: Seleção de proposta
mais vantajosa para registro de preços objetivando eventual e futura contratação de empresa
especializada no fornecimento de gás GLP em botijão de 13 kg e vasilhame GLP 13 kg para gás
de cozinha, de forma parcelada, para atender as necessidades do município de Lagoa Grande
do Maranhão (MA). ABERTURA: 26 de julho de 2022 às 15:00 horas. INFORMAÇÕES:
O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Av. 1º de maio, SN – Centro – Lagoa Grande do Maranhão/MA,
horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br
. por e-mail cpl@lagoagrande.ma.gov.br ou na página www.lagoagrandedomaranhao.ma.gov.
br. Lagoa Grande do Maranhão (MA), 04 de julho de 2022. ANTÔNIO KLEBER CARDOSO
DA SILVA. Coordenação Municipal de Administração e Finanças. CPF nº 783.101.993-68.
Portaria nº 014/2021-PMLG-GP.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 024/2022. REGISTRO DE PREÇOS.
O MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através
da Coordenação Municipal de Administração e Finanças, torna público que fará licitação na
modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002,
Decreto nº 10.024/2019 e pela Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: seleção de proposta
visando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de empresa para o fornecimento
de Água Mineral, de forma parcelada, para atender as necessidades do município de Lagoa
Grande do Maranhão (MA). ABERTURA: 27 de julho de 2022 às 09:00 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão
Permanente de Licitação, na Av. 1º de maio, SN – Centro – Lagoa Grande do Maranhão/MA,
horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br
. por e-mail cpl@lagoagrande.ma.gov.br ou na página www.lagoagrandedomaranhao.ma.gov.
br. Lagoa Grande do Maranhão (MA), 04 de julho de 2022. ANTÔNIO KLEBER CARDOSO
DA SILVA. Coordenação Municipal de Administração e Finanças. CPF nº 783.101.993-68.
Portaria nº 014/2021-PMLG-GP.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 025/2022. REGISTRO DE PREÇOS.
O MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através
da Coordenação Municipal de Administração e Finanças, torna público que fará licitação na
modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002,
Decreto nº 10.024/2019 e pela Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: Seleção de proposta
visando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de empresa para o fornecimento
de material de expediente, de forma parcelada, para atender as necessidades do município de
Lagoa Grande do Maranhão (MA). ABERTURA: 27 de julho de 2022 às 14:30 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala
da Comissão Permanente de Licitação, na Av. 1º de maio, SN – Centro – Lagoa Grande do
Maranhão/MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br . por e-mail cpl@lagoagrande.ma.gov.br ou na página www.lagoagrandedomaranhao.ma.gov.br. Lagoa Grande do Maranhão (MA), 04 de julho de 2022. ANTÔNIO
KLEBER CARDOSO DA SILVA. Coordenação Municipal de Administração e Finanças. CPF
nº 783.101.993-68. Portaria nº 014/2021-PMLG-GP.

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

GOVERNO
FEDERAL

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3059/0222 - 1° Leilão e nº 3060/0222 - 2° Leilão
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna
público aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda,
constante do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m),
imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária,
de propriedade da CAIXA. O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte
integrante o presente aviso de Venda, estará à disposição dos interessados de 15/07/2022
até 24/07/2022, no primeiro leilão, e de 29/07/2022 até 08/08/2022, no segundo leilão, em
horário bancário, nas Agências da CAIXA nos estados AL, AM, BA, CE, DF, GO, MA, MG,
MS, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, RN, RS, SC e SP e no escritório do leiloeiro, Sr. JOÃO EMILIO
DE OLIVEIRA FILHO, no endereço Estrada dos Bandeirantes, 10.639 - Camorim, Rio de
Janeiro/RJ CEP 22783-116, telefones (21) 3416-6351. Atendimento no horário de segunda
a sexta das 09:00 às 17:00hs (Site: www.joaoemilio.com.br). (O Edital estará disponível
também no site: www.caixa.gov.br/imoveiscaixa). O 1° Leilão realizar-se-á no dia 25/07/2022,
às 13h (horário de Brasília), e os lotes remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no
dia 09/08/2022, às 13h (horário de Brasília), ambos exclusivamente no site do leiloeiro, no
endereço: www.joaoemilio.com.br.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 026/2022. REGISTRO DE PREÇOS.
O MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através
da Coordenação Municipal de Administração e Finanças, torna público que fará licitação na
modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002,
Decreto nº 10.024/2019 e pela Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: Seleção de proposta
mais vantajosa para registro de preços objetivando eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de Material Esportivo em Geral, de forma parcelada, para
atender as necessidades do município de Lagoa Grande do Maranhão (MA). ABERTURA: 28
de julho de 2022 às 10:00 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à
disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Av. 1º de maio,
SN – Centro – Lagoa Grande do Maranhão/MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço
eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br . por e-mail cpl@lagoagrande.ma.gov.br ou
na página www.lagoagrandedomaranhao.ma.gov.br. Lagoa Grande do Maranhão (MA), 04 de
julho de 2022. ANTÔNIO KLEBER CARDOSO DA SILVA. Coordenação Municipal de Administração e Finanças. CPF nº 783.101.993-68. Portaria nº 014/2021-PMLG-GP.
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PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 19/2022 – UFMA.
Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa
para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços
para manutenção preventiva e corretiva dos poços artesianos e equipamentos
de bombeamento da UFMA, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas no Edital e seus anexos.
Dia: 08/07/2022

Horário: 10:00h - horário de Brasília

Local: https://www.gov.br/compras/pt-br/
Valor Global: R$ 2.291.087,82
O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Portal
de Compras do Governo Federal – COMPRASNET, no endereço
https://www.gov.br/compras/pt-br/. Podendo, alternativamente, ser consultado
no endereço eletrônico https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/.

A operadora HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, com registro na ANS sob o nº 35.751-1, diante
da obrigação legal contida no inciso II, parágrafo único, art. 13, da Lei nº 9656/98 e na Súmula nº
28/2015-ANS, bem como ainda, em face das tentativas sem sucesso de notificação pessoal,
vem, por meio do presente Edital, NOTIFICAR os beneficiários abaixo listados para que, no prazo
máximo de 10 (dez) dias, a contar desta publicação, regularizem a situação de seu plano de saúde,
garantindo, assim, a manutenção dos serviços contratados, podendo, para tanto, comparecer à
sede da empresa, situada na Avenida Getúlio Vargas, 2063 - Monte Castelo, São Luís - MA, CEP:
65025-000, de segunda a sexta, horário comercial. A não regularização da situação contratual no
prazo acima conferido acarretará na adoção das medidas previstas na legislação supramencionada. A
HUMANA aproveita o ensejo para ressaltar o prazer em tê-los como clientes, desejando que esta relação
permaneça firme e duradoura.
CONTRATO:MA00053886
CPF:002243443;CONTRATO:MA00054174
CPF:563033513;
CONTRATO:432637
CNPJ:069697230001;CONTRATO:433075
CNPJ:127561560001;CONTRATO:433440
CNPJ:273906350001;CONTRATO:433459
CNPJ:281052690001;CONTRATO:433698
CNPJ:308997240001;CONTRATO:433763
CNPJ:140848850001;CONTRATO:433806
CNPJ:131924520001;CONTRATO:434074
CNPJ:129127800001;CONTRATO:434151
CNPJ:144940730001;CONTRATO:434247
CNPJ:347096480001;CONTRATO:434354
CNPJ:200629390001;CONTRATO:434357
CNPJ:028704320001;CONTRATO:434454
CNPJ:182364530001;CONTRATO:434459
CNPJ:112423050001;CONTRATO:434529
CNPJ:091005650001;CONTRATO:434529-0
CNPJ:091005650001;CONTRATO:MAPJ000045
CNPJ:107565280001;CONTRATO:MAPJ000047
CNPJ:026417050001;CONTRATO:MAPJ000126
CNPJ:331537090001;CONTRATO:MAPJ000271
CNPJ:328763030001;CONTRATO:MAPJ000361
CNPJ:437767350001;CONTRATO:MAPJ000419.1
CNPJ:291096980001;CONTRATO:MAPJ000436
CNPJ:354804020001;CONTRATO:MAPJ000521
CNPJ:409539620001;CONTRATO:MAPJ000575
CNPJ:051485600001;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 0712/2022 O Município de Serrano do Maranhão, através do Secretário de
Municipal de Saúde, torna público para conhecimento dos interessados que no dia 18/07/2022, as
14:00hs, através do sistema www.licitaserranodomaranhao.com.br, fará realizar licitação na
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item, modo de disputa aberto e fechado,
para execução indireta por empreitada por preço unitário, objetivando o Registro de preços para
Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos hospitalares,
odontológicos e laboratoriais de interse da Secretaria Municipal de Saúde de Serrano do
Maranhão, conforme as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. O procedimento
licitatório observará as disposições das Leis Federais nºs 10.520/02 no que couber e 8.666/93,
Decreto Federal nº 10.024/19, Decreto Municipal 12/2021 e subsidiariamente, e das Leis
Complementares nºs 123/06, 147/14 e 155/16. O Edital e seus anexos estão à disposição dos
interessados no Portal de licitações www.licitaserranodomaranhao.com.br onde poderá ser
consultado e obtido cópia. Os pedidos de esclarecimento e impugnações serão realizados na
forma disposta no Edital. Serrano do Maranhão, MA, 30 de junho de 2022 Ramiro José Saif
Campos Secretário Municipal de Saúde
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JOSÉ CARLOS MARQUES AGUIAR JUNIOR
Pregoeiro Federal

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ALTERAÇÃO
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 17/2022 – UFMA.
Objeto: O objeto da presente licitação é a aquisição de material elétrico –
luminárias de LED para iluminação externa pública na UFMA.
Dia: 12/07/2022

Horário: 10:00h - horário de Brasília

Local: www.gov.br/compras/pt-br.
Valor Global: R$ 995.696,00
O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Portal
de Compras do Governo Federal – COMPRASNET, no endereço
www.gov.br/compras/pt-br. Podendo, alternativamente, ser consultado no
endereço eletrônico https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/
São Luís, 29 de junho de 2022
JOSÉ CARLOS MARQUES AGUIAR JUNIOR
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ DO MARANHÃO
CNPJ Nº01.580.959/0001-06
Home Page: http://portal.amapa.ma.gov.br
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRONICO SRP 018/2022
O Município de Amapá do Maranhão - MA, através da Secretaria Municipal de
Administração e finanças, torna público para ciência dos interessados que
tendo em vista que a matéria vinculada não comtempla os 8 dias de veiculação
obrigatórios por Lei, o Pregão Eletrônico SRP nº 018/2022, objetivando o Registro
de Preços para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o Fornecimento
de combustíveis e lubrificantes para abastecimento dos veículos e máquinas do
município de Amapá do Maranhão, com abertura prevista para o dia 11 de julho
de 2022 às 10h00min. fica Adiada para o dia 15 de julho de 2022 às 10h00min,
Amapá do Maranhão, 30 de junho de 2022.Fabiene Dias de Amorim– Secretária
Municipal de Administração e finanças.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022 PROCESSO Nº 0418/2022. A prefeitura municipal de Serrano
do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Educação, Ciencia e Tecnologia, torna público
para conhecimento dos interessados que na data 18/07/2022, horário 09:00hs, na sede da
Prefeitura Municipal no endereço Avenida das Palmeiras, s/n, Centro, Serrano do Maranhão-MA,
fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por item, para
execução indireta por empreitada por preço unitário, com participação exclusiva de ME/EPP nos
itens que não ultrapassem o valor estimado de R$ 80.000,00, e para os demais itens cota de 25%
exclusivos para ME/EPP, para aquisição de instrumentos musicais, para atender as necessidades
da Secretaria Municipal de Educação, Ciencia e Tecnologia do município de Serrano do
Maranhão, conforme as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. O procedimento
licitatório observará as disposições da Lei Federal 10.520/2002, e subsidiariamente as Leis
Federais nº 8.666/1993 e Leis Complementares nºs 123/2006 e alterações posteriores. O Edital e
seus anexos estão à disposição dos interessados no Portal da Transparência onde poderá ser
consultado e obtido cópia e no endereço supracitado. Serrano do Maranhão (MA), 30 de junho de
2022 Ronildo Cardoso Silva Secretário Municipal de Educação, Ciencia e Tecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO.
TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0713/2022. O Município
de Serrano do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Saúde, torna público para
conhecimento dos interessados que no dia 20/07/2022, horário 08:00hs, no endereço Av das
Juçareiras, s/n, Centro, Serrano do Maranhão/MA (auditório do Centro de Referência da
Assistência Social), fará realizar licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço
global, para execução indireta no regime de empreitada por preço global, para CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS PARA REFORMA DA UBIDADE BASICA DE
SAÚDE DO POVOAD OLHO D’ÁGUA NO MUNICÍPIO DE SERRANO DO MARANHÃO, conforme
as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. O procedimento licitatório observará as
disposições da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 311/2021, e subsidiariamente, as Leis
Complementares nºs 123/06, 147/14 e 155/16. O Edital estará disponível na sede da Prefeitura
Municipal, no endereço Avenida das Plameiras, S/N, Centro, Serrano do Maranhão, onde poderá
ser obtido cópia, mediante pagamento de Documento de Arrecardação Municipal de forma a cobrir
os custos com a reprodução do Edital, no portal oficial da Prefeitura Municipal. Serrano do
Maranhão, MA, 30 de junho de 2022. Ramiro José Saif Campos. Secretário Municipal de Saúde.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ 06.116.461/0001-00
AVISOS DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022 - SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. O Município de Anapurus - MA, torna
público aos interessados que, com base na Lei nº 10.024/2019, 10.520/02, 7.892/2013 e subsidiariamente as
disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 09h00min, (Nove horas),(horário
de Brasília) do dia 19 de julho de 2022, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 024/2022, para registro
de preços, do tipo menor preço por item, tendo por objeto Registro de Preços para Futura Aquisição de
Combustível e óleo lubrificantes para atender as necessidades da Frota de Veículos da Prefeitura Municipal
de Anapurus/MA. Poderão participar deste pregão eletrônico as empresas que preencherem os requisitos
do Edital. A sessão pública acontecerá pelo site: http://www.licitanet.com.br. O Edital e seus anexos estão
à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizada na Av. João Francisco
Monteles, nº 2001 – Centro, Anapurus/MA, de segunda-feira à sexta-feira das 08:00 as 12:00 horas. O Edital
também pode ser adquirido no site http://www.licitanet.com.br. Anapurus/MA, 01 de Julho de 2022.ALMIR
LIMA DA SILVA. Pregoeiro.

ESTADO DO MARANHÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 18/2022 - SRP
Processo n° 2775/2022
Objeto: “Registro de preços para aquisição eventual de Cartuchos, Toners, Kit de manutenção e
Bastões de cera para impressoras, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
Edital e seus anexos.”; Abertura: 18/07/2022, às 10h (horário de Brasília-DF); Local: Site do Portal
de Compras do Governo Federal: www.compras.gov.br. Informações: Procuradoria-Geral de Justiça, situada à Avenida Prof. Carlos Cunha, nº 3261, Calhau, São Luís-MA. CEP: 65076-820; E-mail:
licitacoes@mpma.mp.br; Fones: (98) 3219-1645 e 3219-1766.
São Luís-MA, 04 de julho de 2022.
MARCELO CLAUDIO MENDES PASSOS
Pregoeiro Oficial
CPL/PGJ-MA

O DIGITAL TAMBÉM

É O NOSSO NORMAL!

o imparcial.com.br

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2022-SRP. PROCESSO Nº 0323/2022. A prefeitura municipal de
Serrano do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, torna público
para conhecimento dos interessados que na data 18/07/2022, horário 10:00hs, na sede da
Prefeitura Municipal no endereço Avenida das Palmeiras, s/n, Centro, Serrano do Maranhão-MA,
fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por item, para
execução indireta por empreitada por preço unitário, com participação exclusiva de ME/EPP nos
itens que não ultrapassem o valor estimado de R$ 80.000,00, para Registro de preços para
eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de água mineral e gás (glp), para
atender as necessidades das secretarias municipais do município de Serrano do Maranhão,
conforme as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. O procedimento licitatório
observará as disposições da Lei Federal 10.520/2002, Lei Municipal nº 311/2021, e
subsidiariamente as Leis Federais nº 8.666/1993 e Leis Complementares nºs 123/2006 e
alterações posteriores. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no Portal da
Transparência onde poderá ser consultado e obtido cópia e no endereço supracitado. Serrano do
Maranhão (MA), 30 de junho de 2022 Jonatas de Castro Costa Secretário Municipal de
Planejamento e Gestão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
TERMO DE NOTIFICAÇÃO Nº 001/2022
Termo de Notificação Nº 001/2022. Notificante: Prefeitura Municipal de Serrano do Maranhão, por
intermédio da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia. Notificada: E. G. SANTOS
CHAGAS E CIA LTDA, Inscrita no Cnpj: 19.371.104/0001-30, localizada na rua Ribeirão Sítio, nº
4000, bairro: Povoado, Pinheiro, Maranhão, referente à ordem de serviço do contrato nº
0509/2022-SEMECT,Tomada de Preços nº 06/2022, Processo nº 0405/2022, objeto: Contratação
de empresa especializada em construção civil para execução de obras da construção de espaço
educativo urbano e rural 6(seis) salas com quadra coberta no povoado Arapiranga em Serrano do
Maranhão, fica notificada a empresa supracitada, comparecer em prazo de 5(cinco) dias úteis à
contar data desta publicação, nesta secretaria municipal de educação, ciência e tecnologia da
prefeitura municipal de Serrano do Maranhão- MA, que lhe impõe o cumprimento das obrigações
contratuais assumidas. sob pena da aplicação das sanções administrativas previstas na lei
8.666/1993, tendo em vista que a empresa não compareceu até a presente data 01/07/2022, para
execução do objeto já epigrafado, vista que obra não iniciou conforme ordem de serviço, causando
prejuízo ao erário público. finalmente se mantida a inexecução do contrato, poderá ainda ser
aplicada as penalidades dos artigos 86 e 87, da lei nº 8.666/93, ou seja, rescisão do contrato de
prestação de serviços, o cancelamento dos termos contratuais, aplicação de multa, suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, por
prazo não superior a 02 (dois) anos e poderá ser declarada inidônea para licitar ou contratar com
a administração pública federal, estadual e municipal, serrano do Maranhão- Ma, 01 de junho de
2022. Ronildo Cardoso Silva Secretario Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia

PEDIDO DE OUTORGA DO DIREITO DE USO DA ÁGUA
GELO EXTRA LTDA, CNPJ: 09.506.108/0001-25, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU A SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA, A SOLICITAÇÃO DE
OUTORGA DE DIREITO DE USO DA ÁGUA. LOCALIZADA NA
ESTRADA DE MIRITIUA, NÚMERO: 32 A, BAIRRO: COLLIER,
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR – MA, CONFORME O PROCESSO SEMA
N° 122865/2022
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MILHÕES
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6

Thayane Maramaldo
E-mail: maramaldothay@gmail.com

BRASIL E MUNDO

oimparcial.com.br

São Luís, terça-feira, 5 de julho de 2022

VATICANO

AMAZÔNIA E CERRADO

Brasilbaterecordede
desmatamentoem2022

PapaFranciscodesmente
rumoressobrerenúncia

Foram 3.750 quilômetros quadrados perdidos desde janeiro, sem contar os últimos seis
dias de junho

D

epois do recorde de desmatamento no primeiro trimestre deste ano, a Amazônia Legal (território que engloba nove estados do Brasil pertencentes à bacia Amazônica) registrou
novo nível recorde de queimadas durante o primeiro semestre de 2022.
Foram 3.750 quilômetros quadrados
perdidos desde janeiro, sem contar os
últimos seis dias de junho.
De acordo com informações do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) nesta sexta-feira (1° de julho), estes foram os piores números
para esse período desde 2016. O recorde anterior foi de 3.605 quilômetros quadrados, em 2021. O aumento
em relação ao mesmo período do ano
passado foi de 17%.
Os recordes deste primeiro semestre de 2022 também foram mensais:
os meses de janeiro e fevereiro, que
costumam apresentar número menor
de desmatamento, foram os mais críticos até agora, com 430 km² e 199 km²
de áreas perdidas, respectivamente.
No total, mais de 7.500 incêndios
foram registrados desde o início do
ano, os piores números desde 2010. Só
no mês passado, foram mais de 2.500
queimadas, o maior número para o
período de junho desde 2007. Houve
um aumento de 11% em relação a este
mês em 2021.
Já no Cerrado, outro recorde: foram
4.239 focos de incêndio em junho, o
número mais alto para o mês desde
2010. No semestre, os focos de incêndio nessa região chegaram a 10.869,

<NUNCA PASSOU PELA MINHA CABEÇA. NO MOMENTO NÃO=

NO CERRADO, OUTRO RECORDE: FORAM 4.239 FOCOS DE INCÊNDIO EM JUNHO
13% a mais que no mesmo período de
2021. A soma das queimadas no Cerrado e Amazônia Legal totaliza mais
de 18 mil focos de incêndio neste primeiro semestre. Para o WWF-Brasil
(Fundo Mundial da Natureza, na tradução oûcial da rede internacional
para o grupo que atua em nosso país),
trata-se de um retrocesso.
ONGs e ambientalistas acusam o
governo do presidente Jair Bolsonaro
de implementar políticas que contribuem para estes números. Na terçafeira (28), a Controladoria Geral da
União divulgou um relatório que alega uma ação deliberada do governo
em interromper funcionamento do
Fundo Amazônia.
Com a paralisação do Fundo
Amazônia, o país perde a chance de

captar 20 bilhões de dólares em recursos para o controle do desmatamento
e outras ações de preservação, argumenta o relatório da CGU. O valor da
possível captação foi estimado com
base nos dados do BNDES.
De acordo com o jornal ambiental
((o))eco, <a cifra virtualmente disponível representa cerca de R$ 105 bilhões na cotação atual, valor maior do
que o Produto Interno Bruto (PIB) dos
estados de Roraima, Acre, Amapá e
Tocantins somados=.
O relatório da CGU recomenda que
o Ministério do Meio Ambiente reestruture a governança do Fundo
Amazônia e que a União atualize o
Plano Nacional de Controle do Desmatamento Ilegal e Recuperação da
Vegetação Nativa.

DIA DA INDEPENDÊNCIA

O papa Francisco negou os rumores sobre a possibilidade de renunciar ao cargo devido aos problemas de
saúde e aûrmou que em breve poderia visitar a Ucrânia
e a Rússia, em uma entrevista divulgada nesta segundafeira (4/7).
<Nunca passou pela minha cabeça. No momento não,
no momento não. Realmente!=, declarou o pontíûce a
respeito da renúncia durante uma entrevista concedida
à agência de notícias Reuters no sábado em sua residência no Vaticano.
Nas últimas semanas, as fortes dores no joelho direito
obrigaram o papa a adiar uma viagem ao continente
africano, prevista para o início de julho, o que aumentou
as especulações sobre uma possível renúncia, como fez
seu antecessor Bento XVI em 2013, alegando falta de forças para desempenhar a função.
Francisco reiterou que renunciaria se a saúde o impedisse um dia de liderar a Igreja.
Questionado exatamente sobre isto, o pontíûce respondeu: <Não sabemos. Deus vai dizer=.
O pontíûce argentino explicou que sofreu uma <pequena fratura= no joelho, que foi tratada com laser e terapia magnética.
O chefe da Igreja Católica também negou os boatos
de que um câncer foi diagnosticado durante a operação
para remover parte do cólon em julho de 2021 e denunciou o que chamou de <fofocas=.
O papa disse ainda que é <possível= que viaje à Ucrânia <após o retorno do Canadá=, previsto para o ûm de
julho.
<Eu gostaria de ir para a Rússia primeiro para tentar
ajudar de uma forma ou outra, mas gostaria de ir às duas
capitais, ou seja Kiev e Moscou=.

PROCESSO

TiroteioemdesfilenosEUAdeixaaomenos6mortos Otan iniciará adesão da
Suécia e da Finlândia

DESDE MAIO ANCARA BLOQUEAVA A ADESÃO DOS DOIS PAÍSES

AINDA NÃO HÁ INFORMAÇÃO SOBRE A DETENÇÃO DO AUTOR DOS DISPAROS; A POLÍCIA INDICOU QUE O ATIRADOR USOU UM RIFLE
Um tiroteio durante um desûle em
comemoração ao Dia da Independência dos EUA, em Illinois, nesta segunda-feira (4/7), deixou, até o momento,
seis mortos e ao menos 20 pessoas
hospitalizadas — disse a polícia local.

A tragédia ocorreu no
centro de Highland
Park, cidade ao norte de
Chicago, onde, de
acordo com
autoridades, centenas
de pessoas estavam

reunidas.
A Polícia de Highland Park informou que o perímetro em torno do
centro da cidade foi fechado e as pessoas presentes foram orientadas a se
abrigarem — porque o atirador ainda
não estava sob custódia.
De acordo com o jornal The New
York Times, ainda não há informação
sobre a detenção do autor dos disparos, mas a polícia aûrmou que já se sabe que o atirador usou um riüe e atirou de um telhado. Veja um vídeo do
momento em que alguns espectadores percebem que estão em perigo:
O desûle começou por volta das
10h e, segundo testemunhas ouvidas
pelo Times, os disparos ocorreram
pouco depois. Centenas de pessoas
começaram a correr para tentar se

proteger.
<No começo eu pensei que era um
fogo de artifício, mas, de repente,
houve uma debandada da multidão
de ambos os lados da rua. Eu caminhei cautelosamente e, de repente, vi
pessoas ensanguentadas=, relatou Miles Zaremski, 73 anos, morador da cidade que estava no desûle, ao The
New York Times.
<As ruas estavam cheias de pessoas
correndo, crianças chorando=, acrescentou Lisa Schulkin, outra presente
no evento, à emissora WGN9. A mulher teve que se esconder debaixo de
um carro para se proteger.
Menos de uma hora depois, imagens de noticiários locais mostraram
o local com aspecto abandonado,
com as cadeiras dobráveis utilizadas
pelos espectadores derrubadas pelas
ruas, os carros alegóricos parados e as
bandeiras jogadas ao chão.

Os países da Organização do Tratado do Atlântico
Norte (Otan) vão lançar na próxima terça-feira (5/7) o
processo formal de ratiûcação da adesão da Suécia e da
Finlândia à aliança militar transatlântica. <Os aliados assinarão os protocolos de adesão= dos suecos e ûnlandeses, anunciou a Otan em comunicado nesta segundafeira (4).
A ministra das Relações Exteriores da Suécia, Ann
Linde, e seu colega ûnlandês, Pekka Haavisto, participaram hoje de reuniões de última hora na sede da Otan em
Bruxelas sobre a assinatura dos protocolos agendada
para amanhã. O anúncio da intenção da Suécia e da Finlândia de aderir à poderosa aliança militar provocou um
veto inicial da Turquia, membro essencial do bloco, que
ûnalmente deu seu acordo de princípio.
Desde meados de maio, Ancara bloqueava o processo
de adesão dos dois países, acusando-os de proteger
combatentes curdos do Partido dos Trabalhadores do
Curdistão (PKK) e das Unidades de Proteção do Povo
(YPG), que considera organizações terroristas.
Durante a cúpula da Otan há uma semana em Madri,
a Turquia apresentou uma série de exigências para permitir a adesão dos suecos e ûnlandeses, e deixou claro
que isso só acontecerá se os dois países cumprirem os
compromissos negociados. Desta forma, a Turquia aceitou que a Otan desse os primeiros passos no lançamento formal do processo de adesão, embora o presidente
Recep Tayyip Erdogan tenha alertado sobre as condições negociadas para que isso aconteça.
Suécia e Finlândia são membros da União Europeia,
mas o acordo assinado em Madri <só diz respeito a esses
três países=, disse Nabila Massrali, porta-voz do chefe da
diplomacia europeia Josep Borrell.
Segundo Massrali, <a Turquia tem uma ampla interpretação de sua legislação antiterrorista e aproveita a
oportunidade para prender todos aqueles que se manifestam criticamente, sejam eles jornalistas, advogados,
defensores dos direitos humanos=.

GERAL
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SÃO JOÃO

COMBUSTÍVEIS

Pelo menos 20 estados
já reduziram ICMS
As ações procuram atender a lei que limitou o ICMS sobre combustíveis ou a definição
do Conselho Nacional de Política Fazendária

Primeiro mês do São
João no Maranhão
supera expectativas,
com crescimento
no turismo
Os dois meses anunciados para a realização do maior
São João do Brasil no Maranhão já previa grande movimentação da economia, aumento do üuxo turístico e
valorização da cultura e dos artistas locais.
No entanto, o período que se desenha como pós-pandemia (embora a existência da covid-19 continue sendo
uma realidade) tem sido utilizado pelo governo do Estado para investir no evento cultural mais tradicional do
Maranhão. E tem dado muito certo.

Só no primeiro mês do festejo
junino foram aproximadamente 46
milhões de reais de retorno para a
economia apenas com origem no
turismo, que recebeu em São Luís
Pelo menos 20 estados já anunciaram a redução do ICMS sobre combustíveis. Os governadores do Ceará e
do Amazonas ûzeram os anúncios
nesta segunda-feira (04).
O Distrito Federal publicou no dia
primeiro deste mês um decreto limitando em 18% a cobrança do ICMS.
As alíquotas da gasolina e do etanol
eram de 27%. Segundo o governo distrital, a perda é estimada em R$ 1,7 bilhão por ano.
O governador Ibaneis Rocha
(MDB) disse que terá que rever as
contas do Distrito Federal. O Sindicato dos Comércio Varejista de Combustíveis do DF estima uma redução de
R$0,43 na gasolina e R$ 0,40 no etanol
com a redução do ICMS. Os consumidores devem sentir aos poucos a diferença na bomba, com a renovação dos

estoques, diz o presidente da entidade Paulo Tavares.
São Paulo foi o primeiro a fazer a redução do ICMS. No estado, a alíquota
caiu de 25% para 18%. Minas Gerais,
Goiás, Paraná e Amapá também já
anunciaram o corte.

As ações procuram
atender a lei que limitou
o ICMS sobre
combustíveis ou a
deûnição do Conselho
Nacional de Política

Fazendária de que o

mais de 129 mil visitantes,

imposto deve ser

considerando apenas o mês de

calculado sobre a média

junho.

de preços dos últimos
60 meses.
Mas, a discussão ainda não terminou. No Congresso, os parlamentares
ainda precisam avaliar os vetos do
presidente Jair Bolsonaro à lei do teto
do ICMS. No Supremo Tribunal Federal, governadores questionam a lei do
teto e a lei que determinou alíquota
uniforme em todo o país.

O próprio governador Carlos Brandão, em seu artigo
semanal para o Jornal Pequeno, comemorou os êxitos
obtidos por sua gestão, bem como ressaltou o número
de atrações – divulgado em maio para ter um pouco
mais de 500 em dois meses, mas já foram quase 600 em
30 dias.

DICA BRK

Hidrômetro é peça chave para economia de água

O EQUIPAMENTO PODE AJUDAR A EVIDENCIAR VAZAMENTOS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS INTERNAS QUE NÃO SÃO PERCEBIDOS
O hidrômetro é um equipamento
que registra o volume de água consumido em um imóvel conectado ao sistema de abastecimento de água tratada. Ele é indispensável para que o cliente controle o volume de água utilizado e mantenha hábitos de consumo
consciente, fundamentais para planejar o orçamento familiar e para a preservação do meio ambiente.
Os hidrômetros seguem rigorosas
normas técnicas de fabricação, têm
avançada tecnologia e são certiûcados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). O equipamento registra o consumo do imóvel em tempo real e é um
grande aliado na luta contra o desperdício e, por consequência, contra a escassez de água. A leitura dos hidrômetros é realizada mensalmente e a fatura é calculada com base no volume
consumido ao longo do mês. O valor
da fatura é o resultado da diferença
entre a leitura atual e a que foi registrada na fatura do mês anterior.
<Além de ser muito importante para que os clientes conheçam o seu

consumo e possam fazer o controle de
sua economia doméstica, o hidrômetro também tem uma relevância social. A partir das medições dos aparelhos nos domicílios, a concessionária
consegue mapear os hábitos da população, detectar excessos e perdas, propor campanhas de conscientização e
projetar investimentos futuros no sistema de abastecimento= alerta Raniere Siqueira, gerente comercial da BRK
no Maranhão, concessionária de água
e esgotamento sanitário nos municípios de São José de Ribamar e Paço do
Lumiar.
O hidrômetro mede apenas o volume de água utilizado, mas o equipamento pode ajudar a evidenciar vazamentos nas instalações hidráulicas
internas que não eram percebidos anteriormente. Raniere explica que <na
maioria dos casos, um eventual aumento aparente no consumo pode ser
atribuído a vazamentos nas instalações hidráulicas internas. Esses vazamentos podem estar ocultos dentro
das paredes do imóvel, o que diûculta
sua identiûcação. Existem ainda ou-

tras possibilidades no aumento do
consumo, como a elevação da temperatura em meses mais quentes, visitas
de parentes ou amigos, ou ainda outras mudanças de hábitos de consumo. O ideal é que o cliente monitore
seu consumo regularmente pelo hidrômetro, assegurando o valor correto e justo, compatível com o uso ao
longo do mês= alerta ele.
A concessionária garante a qualidade dos medidores instalados nas cidades onde atua. A instalação do novo
aparelho é gratuita, exceto nos casos
em que a troca seja solicitada pelo cliente sem justiûcativas conûrmadas
pela concessionária (como um defeito comprovado, por exemplo) ou fora
do cronograma de substituições previsto pela empresa. Já o cuidado com
o aparelho contra danos e roubos é
responsabilidade do usuário, que responderá pelas despesas sempre que
ûcar demonstrada a falta de proteção
e guarda do equipamento. Além disso,
furtos ou adulteração no hidrômetro
podem levar a multas e até outras penalidades.

<As cidades foram inundadas por cores, danças e
muita alegria. Quase 600 atrações, de diversas manifestações diferentes, se dividem por todo o Maranhão em
apresentações que têm encantado não apenas os maranhenses, mas, principalmente, os turistas, que já garantiram uma taxa de ocupação nos hotéis em torno de
70%=, comemorou.
De acordo com dados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), houve aumento de cerca de
40% na movimentação de clientes para o setor. Já nos
postos de trabalho, o programa Mais Renda beneûciou
300 novos empreendedores, que receberam kits de
equipamentos, auxílio de 500 reais, além de capacitação
para o melhor desenvolvimento de sua atividade.
O secretário de Estado da Cultura, Paulo Victor, também comentou sobre o êxito do evento mais tradicional
do estado.
<Tudo tem sido como determinou o governador Carlos Brandão. E não tínhamos dúvida de que o São João
do Maranhão seria um imenso sucesso, pois temos uma
vasta riqueza cultural e muitas atratividades em nosso
estado. Não é à toa que é o maior do Brasil. Até o ûm de
julho serão cerca de 800 atrações, gerando muito emprego, renda, uma grande movimentação na economia
e no setor turístico. É um festejo junino que está marcado em nossos corações e na história do estado=, avaliou
Victor.
Com o mês de férias e festejo junino acontecendo até
o ûm de julho, o secretário de Estado do Turismo (Setur),
Paulo Matos, conta com um üuxo turístico ainda mais
expressivo até o encerramento do São João.
<A nossa expectativa é a de que nesses dois meses 450
mil turistas só no modal aéreo cheguem a São Luís. Isso
tem movimentado fortemente a economia, empregando, dando trabalho e gerando renda. Todo o setor produtivo do turismo está ganhando muito=, disse Matos.
O São João do Maranhão, o maior do Brasil, segue até
31 de julho. Conûra as datas:
Arraial do Ipem – todos os dias, até dia 10.
Shopping da Ilha – todos os dias, até dia 31.
Convento das Mercês – de 21 a 24.

Nedilson Machado

E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

NEDILSON MACHADO
São Luís, terça-feira, 5 de julho de 2022

Gênero e Sexualidade

Na Bienal do Livro

O Centro Cultural Vale Maranhão apresentará, de 6 a 9 de julho, às 19h, a quarta
edição da Quelly – Mostra Nacional de Cinema de Gênero e Sexualidade, em parceria
com a Kasarão Filmes. Este ano, a mostra
volta a ser presencial, após dois anos em formato virtual por conta da pandemia de COVID-19. Desta vez, o evento tem foco em ûlmes experimentais, que fogem de estereótipos característicos de obras de ûcção.

Com 16 volumes já publicados no Brasil, a
coleção Diário de um Banana é febre entre
os jovens leitores. E qual deles não gostaria
de encontrar o personagem principal no
meio de um dos maiores eventos literários
do país?! É Gref Hefüey que os visitantes da
26º Bienal Internacional do Livro de São
Paulo vão poder tirar fotos no estante da VR
Editora, localizado na rua C-10, em frente ao
espaço infantil.

Pra curtir
A plataforma de streaming Netüix já liberou a lista com os
principais lançamentos desses próximos
dias, incluindo a terceira temporada de
Control Z, Boo, Bitch
e o terror Marcas da
Maldição.

O empreendedor, palestrante e
autor do best-seller <Seja F#da=,
Caio Carneiro (foto) estará no Collab
Jovem, em outubro deste ano, numa
realização da Associação Comercial
do Maranhão. Já em setembro, organizado pelo ACM Mulher, vai acontecer o Fórum da Mulher Empresária,
que chega em sua 20ª edição, recebe
como convidada especial a apresentadora da CNN, advogada e escritora,
Gabriela Prioli. O Fórum acontecerá
no Blue Tree São Luís. Neste mês, por
exemplo, mais precisamente no dia
27, a ACM promoverá o painel com o
tema <Regularização Fundiária como Instrumento de Desenvolvimento= e que conta com a parceria da Federação da Agricultura e Pecuária do
Estado do Maranhão (Faema).

Outras séries, ûlmes,
desenhos, animes e
documentários também estreiam em julho no streaming.

O gerente de Relacionamento com o Cliente
da Equatorial Energia,
Rainilton Andrade destaca que os clientes
que pagam via débito
automático e PIX concorrem a prêmios exclusivos. <Além dos
prêmios mensais, em
outubro e dezembro, a
Equatorial fará dois
sorteios extras de uma
moto elétrica no valor
de R$ 14mil, exclusivo
para os clientes que ûzerem pagamento via
PIX ou Débito Automático=, comenta.

Outra novidade da IV
edição da Quelly –
Mostra Nacional de Cinema de Gênero e Sexualidade é a oûcina
Cinema Queer – Reüexões sobre o trabalho
da direção, de 7 a 9 de
julho, às 15h, com a
exibição e análise de
trechos de produções,
discussão dos processos de criação. A oûcina será ministrada pelo diretor Daniel Nolasco, bacharel em cinema e audiovisual pela Universidade Federal Fluminense.

Hoje na Câmara

Defeso eleitoral

Equatorial premia

A Câmara Municipal de São Luís apreciará na
sessão desta terça-feira (5), setenta e cinco proposições dentre projetos de lei, projetos de resolução, requerimentos, monções e indicações.
Ao todo serão votadas em primeira ou segunda votação vinte e cinco projetos de lei, entre
eles, o projeto de lei nº 020/21, do vereador Edson Gaguinho (União Brasil), que obriga todos
os hospitais da ilha a disponibilizarem o número de leitos disponíveis.
O projeto nº 116/21, de autoria da vereadora
Silvana Noely (PTB).

Com base no Calendário Eleitoral de 2022, na
Instrução Normativa SG-PR nº 1, de 11 de abril
de 2018, Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997
e no Ofício Circular nº 283/2022/SEI-MCOM, de
27 de junho de 2022, a Superintendência de Comunicação e Eventos da Universidade Federal
do Maranhão (SCE-UFMA) publicou a Instrução Normativa Nº 1, de 21 de junho de 2022.
O documento aprova as normas e os procedimentos para o funcionamento dos Sistemas de
Comunicação da Universidade, no período de
defeso eleitoral.

A Equatorial Maranhão está premiando os
clientes que pagam suas contas de energia em
dia, por meio de sorteios mensais para quem se
cadastrar na promoção.
É o Energia em Dia, que começou no dia
13/06 e vai até 25/12/2022. Consulte o regulamento completo e cadastre-se no energiaemedia.equatorialenergia.com.br.
O critério principal para participar da promoção é estar em dia com a conta, ou seja: não possuir contas vencidas e sempre pagar até a data
do vencimento.

No mês das férias, o
Sesc traz para São
Luís uma longa temporada repleta de cores e alegria dessa
tradicional arte em
oûcinas, vivências,
debates, cenas curtas
e espetáculos variados com artistas locais e de outros estados.
A programação, já
disponível no site da
entidade, começou
dia 2 deste mê e segue até 31 de julho
em São Luís e nos dias 3 e 4 de agosto em
Itapecuru-Mirim.
Uma pílula com a
proposta de prevenir
ressacas foi lançada
no mercado europeu
nesta segunda-feira
(4/7).
A Myrkl promete
quebrar as moléculas
do álcool rapidamente, reduzindo os efeitos da bebida no corpo.
O medicamento foi
desenvolvido pela
empresa farmacêutica De Faire Medical
em parceria com o
Instituto de Ciência e
Saúde Pfützner, da
Alemanha.

VIDA
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Grande Ilha de São Luís

Idosas pardas sofrem
mais violência

A

s idosas com idade entre 60 e 70 anos, autodeclaradas pardas, alfabetizadas e com renda de
até um salário mínimo são as maiores vítimas
de violência na região metropolitana de São
Luís. Foi o que revelou a pesquisa desenvolvida pelo Núcleo de Pesquisa Educação e Cuidado em Enfermagem
(Nupece), da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), a partir de denúncias recebidas pelo Centro Integrado de Apoio e Prevenção à Violência contra a Pessoa
Idosa (Ciapvi) da Defensoria Pública do Estado do Maranhão (DPE/MA).
O resultado da pesquisa foi apresentado pelo Prof.
Me. Rafael de Abreu Lima, que coordenou o estudo, durante a reunião ampliada da Associação Nacional de Gerontologia no Maranhão, realizada semana passada, na
sede da DPE/MA, como parte da programação da Campanha de Conscientização da Violência contra a Pessoa
Idosa 2022, que será encerrada nesta terça-feira, dia 5,
com uma audiência pública sobre o assunto no auditório da OAB-MA, às 8h30.
Além do perûl da vítima, a pesquisa também apontou
o perûl dos agressores, as principais violências praticadas e tendências veriûcadas nos últimos anos.

Vítimas

Foram analisadas 5.743 notiûcações de violência
contra a pessoa idosa na Região Metropolitana de São
Luís, recebidas pelo centro especializado da Defensoria,
no período de 2015 a 2020.
O estudo dessas denúncias mostrou uma feminização da violência contra a pessoa idosa. Mulheres são
maioria entre as vítimas, um total de 58,9%. Já os homens, são 41,1%. A maioria dessas pessoas que sofreram
algum tipo de violência tem entre 60 e 70 anos.
A pesquisa revelou ainda importantes dados socioeconômicos sobre o envelhecimento na região. A maioria
das vítimas, 52,9%, é autodeclarada parda e 87,5% escolarizados. Além disso, o estudo das denúncias apontou
que um total de 86,1% das pessoas que sofreram violência tem renda de até um salário mínimo, o que demonstra que a baixa renda tem se mostrado fator de risco para
todos os tipos de violência.

Violência psicológica tem 50% dos casos
de violação

A negligência, caracterizada pela falta de cuidados
básicos com o idoso, relacionados à higiene, saúde, medicamentos ou mesmo proteção contra frio ou calor, foi
a violação mais cometida. Foram 31,2% dos casos de violência no período avaliado, seguidos de casos de violência psicológica (50%) e abuso ûnanceiro (21%), que
também tiveram uma prevalência.
E quem mais se destacou dentre os agressores que cometeram violência contra pessoas idosas foram os próprios ûlhos (48,3%), que apresentaram um percentual
signiûcativo ao longo do período estudado.
O próprio estudo aponta alguns aspectos que podem

explicar essa relação entre agressores ûlhos e pais vítimas. Uma delas são os novos modelos familiares, que
vislumbram os casos dos ûlhos que têm retornado para
a casa dos pais, e o fato de o idoso ser o responsável pelo
sustento de todos, o que gera uma dependência ûnanceira dos ûlhos. Além disso, observa-se também em alguns casos a falta de vínculo signiûcativo entre o ûlho e
o idoso, por vezes, decorrente da exposição à violência
desde a infância e da transmissão intergeracional desse
comportamento violento.
Além dos ûlhos e outros parentes, como primos, sobrinhos e netos, também se destacam entre agressores
as instituições. Segundo a coordenadora do Centro Integrado de Apoio e Prevenção à Violência contra a Pessoa
Idosa (Ciapvi), Isabel Lopizic, a violência institucional é
aquela exercida dentro do ambiente institucional seja
público ou privado, em que o idoso tem atendimento
negado ou é tratado de forma agressiva ou com descaso.
Ainda de acordo com ela, um dos exemplos mais recorrentes são as violências praticadas nas instituições ûnanceiras.
<O idoso vai buscar uma coisa e passam para ele alguma oferta de empréstimo ou ûnanciamento que vai endividá-lo por muitos anos. Ou também acontece o contrário, quando o idoso escuta que ele já tem uma idade
muito avançada e não pode mais tirar empréstimo. Mas
ele continua sendo um cidadão de direitos e a negativa
disso é um desrespeito, uma violência=, disse.

maneira mais especíûca, desenvolver campanhas e projetos para tocar a família em relação à violência contra a
pessoa idosa, com uma abordagem multidisciplinar=,
destacou.

Essa pesquisa coloca em bases
científicas aquilo que a gente
observa na prática diária, como por
exemplo o fato de que os maiores
violadores estão no seio familiar.
Com a pesquisa, o poder público, a
sociedade civil organizada e
entidades que trabalham essa
temática

Para o defensor público Vinícius Goulart, também titular do Núcleo de Defesa da Pessoa Idosa, o estudo poderá contribuir profundamente com o enfrentamento
da violência contra a pessoa idosa. <Veriûcamos que há
uma necessidade premente de adequarmos as políticas
O idoso vai buscar uma coisa e
públicas voltadas à atenção ao idoso com os dados colhidos através desse estudo. Há uma necessidade conspassam para ele alguma oferta de
tante de aprimorarmos as campanhas de conscientização, sempre reforçando a ideia de que o idoso é um suempréstimo ou financiamento que
jeito de direitos que merece o respeito da família e da sociedade. Além disso, vemos também a necessidade de
vai endividá-lo por muitos anos
um constante fortalecimento da rede de proteção, sempre com o esclarecimento à população acerca dos canais adequados para relatos de denúncias de violações a
direitos=, pontuou.
Futuro
Para o Prof. Me. Rafael de Abreu Lima, é uma grande
Mais do que evidenciar o perûl das vítimas e dos
agressores e os casos de violência mais denunciados, a satisfação ver que os resultados da pesquisa poderão inpesquisa expôs ainda um importante dado: a tendência üuenciar diretamente na construção de políticas públide crescimento entre os tipos de violência denunciados. cas. <Nossa pesquisa foi motivada pelo interesse de saEntre 2015 e 2020, houve um aumento considerável nos bermos como a sociedade se comporta diante desse
casos de abandono (13,22%), negligência (20,22%) e au- processo de envelhecimento global, porque ocorre a violência contra a pessoa idosa, que muitas vezes é mais
tonegligência (20,83%).
Para o defensor público Cosmo Sobral, do Núcleo de vulnerável e frágil, e que estratégias podemos utilizar
Defesa da Pessoa Idosa, a pesquisa sistematiza relevan- para melhorar as condições de vida e diminuir os índites dados que traduzem a realidade e que poderão ser ces de violência contra a pessoa idosa. E tais perguntas
utilizados para mudar o cenário atual. <Essa pesquisa estão sendo respondidas com os dados coletados e recoloca em bases cientíûcas aquilo que a gente observa sultados da pesquisa. Particularmente, me sinto feliz
na prática diária, como por exemplo o fato de que os por trazer uma resposta à sociedade com dados reais,
maiores violadores estão no seio familiar. Com a pesqui- ûéis e concretos sobre o comportamento e a tendência
sa, o poder público, a sociedade civil organizada e enti- que a nossa sociedade está tendo com relação a esse
dades que trabalham essa temática podem agora, de problema que é de todos=, declarou.
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COROADINHO

MARANHÃO

Menos mulheres com
sobrenome do marido

Adolescentessãomortos
emcampodefutebol

Cai 33% o número de mulheres que adotam o sobrenome do marido no casamento no
estado do Maranhão. Isso representa uma sociedade mais igualitária

P

assados 20 anos desde a publicação do Código Civil de
2002, que permitiu aos noivos
adotarem o sobrenome do
outro no matrimônio, caiu mais de
33% o número de mulheres que passaram a incluir o sobrenome do marido no casamento.
Símbolo de uma sociedade cada
vez mais igualitária e da praticidade
da vida moderna, a escolha preferencial dos futuros casais tem sido pela
manutenção dos sobrenomes de família, que hoje representam 35% das
opções no momento da habilitação
para o casamento.
Em 2002, época em que o atual Código Civil foi publicado, o percentual
de mulheres que adotavam o sobrenome do marido no casamento representava 80,5% dos matrimônios.
A partir de então iniciou-se uma
queda paulatina desta opção. Na primeira <década= desta mudança 4
2002 a 2010 -, a média de mulheres
que optavam por acrescer o sobrenome do marido passou a representar
67,8%. Já na segunda <década= de vigência da atual legislação 4 2011 a
2020 4 este percentual passou a ser
de 55%.
<Com o passar dos anos podemos
notar o aumento na igualdade se ûrmando no Maranhão e também no
Brasil, esses dados disponibilizados
pelos Cartórios do estado mostram
cada vez mais a eûciência e a conûança que os cartórios passam aos cidadãos referente a conûabilidade dos
seus dados e também demonstra a
importância do Registro Civil para a
sociedade, podemos visualizar os dados da real situação do Maranhão,
além disso, revela que as mulheres estão cada vez mais independentes e

protagonistas da sua própria vida, podendo manter seu sobrenome mesmo
com casamento civil celebrado em
cartório=, disse Gabriella Dias Caminha de Andrade, eleita nova presidente da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais do Maranhão (ARPENMA).

14,66% dos matrimônios no Maranhão. Já na primeira <década= 4 2002
a 2010 4 desde a publicação do atual
Código, a média desta opção passou a
representar 23,5% dos casamentos realizados, enquanto que no segundo
período analisado 4 2011 a 2020 -, a
média desta escolha passou a representar 26% das celebrações realizadas
nos Cartórios de Registro Civil do estado. Em 2021, este percentual atingiu
Com o passar dos anos
35%, chegando a quase 40% das escolhas nos primeiros cinco meses de
podemos notar o
2022.
Novidade introduzida pelo atual
aumento na igualdade
Código Civil brasileiro, a possibilidade de adoção do sobrenome da muse firmando no
lher pelo homem ainda não <vingou=
na sociedade, representando em 2021
Maranhão e também no apenas 0,5% das escolhas no momento do casamento, percentual que atinBrasil, esses dados
giu seu ponto máximo em 2002, quando foi a opção em 1,2% dos matrimôdisponibilizados pelos
nios. A mudança dos sobrenomes por
ambos os cônjuges no casamento reCartórios do estado
presentou, em 2021, 10,47% das escolhas, tendo atingido seu pico em 2013,
mostram cada vez mais quando foi opção em 23,19% das celebrações.
a eficiência e a
A escolha dos sobrenomes do futuro casal deve ser comunicada ao Carconfiança
tório de Registro Civil no ato da habilitação do casamento 4 quando são
apresentados os documentos pessoSe o número de mulheres que ado- ais previstos em lei.
tavam o sobrenome do marido vem
A pessoa que altera um nome deve
caindo ao longo dos anos, a escolha providenciar a alteração de todos os
dos brasileiros tem sido cada vez mais seus documentos pessoais 3 RG,
pela manutenção dos nomes originais CNH, Título de Eleitor, Passaporte, cade família, em uma tendência que dastro bancário, registros imobiliários
vem se acelerando ao longo dos anos, e no local de trabalho. Caso não queirepresentando um aumento percen- ra fazer a mudança, deverá apresentar
tual de 13,8% desde a edição do atual a certidão de casamento quando for
Código Civil.
necessário fazer prova de sua nova
Em 2002, esta opção representava identiûcação.

SÃO LUÍS

Guarda Municipal abre 111 vagas em concurso

ALÉM DOS MORTOS, UMA CRIANÇA DE 8 ANOS FOI BALEADA
Dois adolescentes foram assassinados a tiros dentro
de um campo de futebol, no momento em que acontecia uma partida. O caso ocorreu na tarde deste domingo
(3), na Avenida Brasil, bairro Primavera Bom Jesus, na
região do Coroadinho, em São Luís. Além dos mortos,
uma criança de apenas 8 anos foi baleada na perna e
não corre risco de morte.
Informações policiais revelaram que cerca de oito homens armadas saíram de uma área de manguezal, nas
proximidades do campo de futebol e já chegaram atirando nas pessoas que estavam no local. Os atiradores
estavam encapuzados no momento dos tiros.
As vítimas foram identiûcadas como Luís Fernando
Abreu Fernandes, de 15 anos, que morreu no local, e Josias Alberto Santos Diniz, de 16 anos, que foi baleado na
cabeça.
Josias chegou a ser socorrido e encaminhado para
uma unidade de saúde, mas não resistiu ao grave ferimento e morreu. A criança de 8 anos também foi socorrida e recebeu atendimento médico.
A polícia inda não sabe a motivação do crime e nem a
identidade dos suspeitos. As mortes estão sendo investigadas pela Superintendência de Homicídios e Proteção
à Pessoa (SHPP). As vítimas seriam membros de uma
igreja da região.

ACIDENTE FATAL

Homemésoterrado e
morreemobranaCeasa

EDSON ESTAVA TRABALHANDO EM UMA OBRA NA CEASA

PARA CONCORRER A UMA DAS CHANCES OFERTADAS, É NECESSÁRIO QUE O CANDIDATO POSSUA ESCOLARIDADE EM NÍVEL MÉDIO
A Guarda Municipal da capital maranhense abre 111 vagas em concurso. A Prefeitura de São Luís, por meio
do Instituto Nacional de Seleções e
Concursos (Instituto Selecon) anuncia a realização de um novo Concurso
Público, que tem por objetivo o preenchimento de 111 vagas, bem como
a formação de cadastro reserva destinado à contratação de proûssionais,
em caráter temporário.
Há oportunidades disponíveis entre os seguintes cargos: Guarda Municipal de 2ª Classe (91); Guarda Municipal Salva Vidas 2ª Classe (10); Guarda Municipal Músico de 2 Classe (10).
Vale ressaltar que dentre as funções
ofertadas, há vagas reservadas aos
proûssionais que se enquadram nos
critérios estabelecidos no edital.
Para concorrer a uma das chances
ofertadas, é necessário que o candidato possua escolaridade em nível médio completo. Ao ser contratado, o
proûssional deve exercer funções em
jornadas de 40 horas semanais, referente a remuneração mensal no valor

de R$ 938,30, no qual acrescido de
gratiûcações pode alcançar o valor de
até R$ 3.272,40.

Como participar

Os interessados em participar do
Concurso, podem se inscrever de forma eletrônica no período de 6 a de julho de 2022 até o dia 19 de agosto deste mesmo ano, por meio do site do
Instituto Selecon. O pagamento da taxa no valor de R$ 100, deve ser efetuado até o dia 20 de agosto de 2022. Entretanto, os candidatos que se enquadram nos critérios especiûcados no
edital, poderão solicitar a isenção da
taxa entre os dias 6 e 7 de julho de
2022. Como forma de classiûcação, os
candidatos serão avaliados mediante
aplicação da prova objetiva, na data
prevista de 18 de setembro de 2022, às
9h, conforme o horário oûcial de Brasília 3 DF. A prova terá duração máxima de quatro horas e consistirá em 80
questões que envolvem as disciplinas
de língua portuguesa, raciocínio lógico e matemático, noções de legislação

básica, conhecimentos especíûcos e
conhecimentos sócio, culturais e geográûcos do município local.
Além da etapa anterior, os candidatos inscritos no cargo de Guarda Municipal Músico de 2ª Classe, serão
submetidos à fase de prova prática, na
data prevista de 18 de outubro de
2022. Logo, também será realizada a
classiûcação por meio de exame médico e toxicológico, teste de aptidão física, avaliação psicológica, investigação social, com base nos critérios especiûcados no documento de seleção.
Após a classiûcação ûnal, os candidatos irão realizar o curso de formação
de guardas municipais, no Centro de
Formação e Instrução da Guarda Municipal.

Vigência

De acordo com o edital de abertura,
o Certame terá validade durante dois
anos, contados a partir da data da publicação da homologação do resultado, com possibilidade de ser prorrogado, uma vez, por igual período.

Uma tragédia foi registrada dentro da Ceasa, localizada no bairro do Cohafuma, em São Luís. Um operário
morreu após ser soterrado em uma obra dentro das dependências da Ceasa, no domingo (3).
A vítima foi identiûcada como Edson Moreno Almeida, de 34 anos, morador da Vila Cascavél.
De acordo com informações policiais, Edson estava
trabalhando juntamente com um amigo, Flávio Soares,
de 39 anos, momento em que a base de um muro desmoronou e caiu sobre eles. Câmera de videomonitoramento de estabelecimentos que funcionam dentro da
Ceasa üagraram o acidente.

Os dois operários ûcaram soterrados e Flávio foi retirado com vida, após a chegada do Corpo de Bombeiros e
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), infelizmente Edson não resistiu e morreu no local.
Após a chegada do Instituto de Criminalística (Icrim)
e Instituto Médico Legal (IML), o corpo de Edson foi levado do local.
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NEGOCIAÇÃO

SKATE STREET

Fadinha fica em 5º no
Pré-Olímpico, na Itália
Rayssa insistiu em manobras complicadas e acabou tendo três erros nas manobras
individuais. A maranhense ficou com a somatória de 247.69 pontos

O

Brasil ûcou de fora do pódio
feminino do Pré-Olímpico
de skate street que acontece
em Roma, na Itália. A maranhense Rayssa Leal, a <Fadinha do
Skate=, terminou a competição na 5ª
colocação. A outra brasileira, Pâmela
Rosa, ûcou em 8º. A delegação dominante foi a japonesa, o país que recebeu as últimas olimpíadas teve 5 representantes na ûnal e ocupou as 4
primeiras colocações.
Pâmela Rosa teve mais diûculdades
nas voltas. A veterana ûcou com uma
nota muito abaixo de suas adversárias
e não conseguiu recuperar a diferença
nas manobras. Pâmela teve notas altas nas manobra individuais, mas as
japonesas arriscaram bastante com
notas altíssimas. A paulista somou
205.80 pontos.
Já a maranhense Rayssa Leal também teve uma volta abaixo do esperado. A Fadinha não chegou aos 80 pontos no quesito que é obrigatoriamente
um dos componentes da nota. Rayssa
insistiu em manobras complicadas e
acabou tendo três erros nas manobras
individuais. A maranhense ûcou com
a somatória de 247.69 pontos.
Rayssa viu Yumeka Oda, sua adversária, acertar uma de suas manobras
históricas, um kicküip rockslide de
front, que a garantiu a etapa de Salt
Lake City da Liga Mundial de Skate
Street de 2021.
As japonesas dominaram a etapa.
Funa Nakayama foi a grande campeã
com uma somatória de 264.13 pontos.
Completaram o pódio Momiji Nishiya
e Yumeka Oda. Além das três, Rizu
Akama também ûcou na frente de

Sampaio tem três
propostas para
vender 50% dos
direitos de sua SAF
GAUDÊNCIO CARVALHO
Especial para O Imparcial
A diretoria do Sampaio Corrêa se reuniu na manhã do
último domingo (3) no CT José Carlos Macieira para deliberar sobre a possibilidade venda de 50% das cotas, referentes ao desenvolvimento da Sociedade Anônima do
Futebol (SAF).
Em duas reuniões realizadas, do Conselho Deliberativo do clube e posteriormente Assembleia Geral, foram
apresentadas as propostas de três grupos de investidores estrangeiros interessados e o formato do negócio.

A MARANHENSE RAYSSA LEAL FICOU EM 5º NO PRÉ-OLÍMPICO DE SKATE STREET
Rayssa.
Um fato inusitado da ûnal é que, tirando Pâmela (22) e Nakayama (17),
todas as skatistas tinham menos de 15
anos de idade na competição. Sendo
as mais novas Chloe Covell e Coco
Yoshizawa, que têm 12 anos de idade.
O próximo compromisso pré-olímpico para as meninas do skate street
acontece em outubro no Rio de Janeiro, onde será realizado o Campeonato
Mundial da Modalidade. Antes disso,
nomes como Rayssa, Pâmela, Nishiya
e Nakayama integram a lista de skatis-

tas da Liga Mundial de Skate Street
(SLS). A primeira etapa da SLS acontece em Jacksonville, nos Estados Unidos, no dias 16 e 17 de julho.
Veja o resultado ûnal do Pré-Olímpico de skate street feminino
• 1- Funa Nakayama (Japão) – 264.13
• 2- Momiji Nishiya (Japão) – 255.64
• 3- Yumeka Oda (Japão) – 254.91
• 4- Rizu Akama (Japão) – 254.62
• 5- Rayssa Leal (Brasil) – 247.69
• 6- Coco Yoshizawa (Japão) – 242.51
• 7- Chloe Covell (Austrália) – 230.59
• 8- Pâmela Rosa (Brasil) – 205.80

FLAMENGO

Onde o chileno Vidal poderá render melhor?

Segundo o presidente Sérgio Frota, foi uma Assembleia importante, pois clareou o andamento das negociações e direcionou o caminho exato que o clube precisa
trilhar para chegar a uma deûnição. <Nós analisamos às
três propostas de investidores que temos na mesa, e
agora vamos partir para a fase de deûnições, conforme o
que for deûnido com o consenso de todos. É um momento importante, porque todos os clubes vão se reforçar, quando a janela abrir, e nós, também, precisamos
nos movimentar=, frisou o presidente boliviano.

Nós analisamos as três propostas de
investidores que temos na mesa, e
agora vamos partir para a fase de
definições, conforme o que for
definido com o consenso de todos. É
um momento importante, porque
todos os clubes vão se reforçar,
quando a janela abrir, e nós,
também, precisamos nos
movimentar
Perez Paz, diretor jurídico e vice-presidente da Bolívia
Querida, detalhou sobre a reunião do Conselho Deliberativo e da Assembleia Geral. <Com às três propostas na
mesa, estabelecemos critérios para aprovação, com o
aval sobre os critérios necessários, e agora vamos sentar
com os investidores para analisar as melhores condições para o clube. A nossa ideia é que o negócio, quando
fechado, traga recurso ainda em 2022, pois uma parte a
gente precisa com certa urgência para reforçar o time e
tomar as providência necessárias para fazer uma boa
Série B=, esclareceu.

O MEIO-CAMPISTA CHILENO VAI ASSINAR CONTRATO ATÉ O FIM DE 2023 E SERÁ REFORÇO PARA O TÉCNICO DORIVAL JÚNIOR
Depois de muito namoro virtual,
Flamengo e Vidal vão se encontrar. O
meio-campista chileno vai assinar
contrato até o ûm de 2023 e será reforço para o técnico Dorival Júnior, que
vê nesta posição uma carência no
elenco.
Mas onde Vidal poderá ser escalado
para aumentar as chances de ter o desempenho que dele se espera? Desde
que Dorival chegou ao Flamengo, na
maior parte dos jogos ele desenhou o
time com um volante mais recuado e
dois mais à frente, um pela esquerda e
outro pela direita.
A aposta é de que o jogador, de 35
anos, pode se encaixar bem pela direita, como um desses homens à frente

do primeiro volante. Recentemente o
time perdeu Andreas Pereira, que retornou ao Manchester United. Contra
o Santos, no sábado, Dorival escalou o
trio Thiago Maia, Victor Hugo e Everton Ribeiro.
<Pela forma que o Dorival costumar
armar seus times, sempre pendendo
para um 4-3-3, com um volante mais
ûxo e dois à frente, um com mais saída
do que o outro, imagino o Vidal como
um segundo homem à frente deste jogador mais ûxo. Sabe defender e atacar. Nessa posição, acho que ele tem a
possibilidade de ter um impacto técnico grande, mas vai depender do que
ele terá ao redor dele. Embora acho
que venha com boa condição de com-

petir, acho importante o Flamengo
não ter um acúmulo muito grande de
jogadores com mais de 30 anos nessa
estrutura em torno dele. Tecnicamente, tem condição de impactar muito=,
analisou o comentarista Carlos Eduardo Mansur.
Assim como Everton Cebolinha, Vidal só poderá estrear pelo Flamengo
após a abertura da janela de transferências, dia 18 de julho. A expectativa
é de que ele chegue ao Rio de Janeiro
ainda esta semana para iniciar o trabalho de recondicionamento físico.
Na última temporada, o volante foi
a maior parte do tempo reserva na Inter de Milão, mas manteve intacto seu
posto na seleção do Chile.

Com às três propostas na mesa,
estabelecemos critérios para
aprovação, com o aval sobre os
critérios necessários, e agora vamos
sentar com os investidores para
analisar as melhores condições para
o clube
Perez ressaltou que se alguns desses grupos aceitarem os critérios, o negócio está apto para ser fechado
imediatamente. Caso contrário, será preciso convocar
uma nova reunião.
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LITERATURA MARANHENSE

ESTREIA DA SEMANA

O que esperar de
Thor: Amor e Trovão?
O longa marca o retorno do personagem à sua velha forma ou o reencontro com sua
ex-namorada. Thor: Amor e Trovão chega aos cinemas na próxima quinta-feira (07)

D

epois de toda a bagunça pelo multiverso, chegou a hora de voltarmos ao lado cósmico do Universo Cinematográûco da Marvel (MCU, na sigla em
inglês) com Thor: Amor e Trovão. E o
longa marca mais do que o retorno do
personagem à sua velha forma ou o
reencontro com sua ex-namorada,
mas a possível aposentadoria de Chris
Hemsworth do papel de Deus do Trovão. Thor: Amor e Trovão chega aos cinemas no próximo dia 7 de julho.
Dado o tom bastante peculiar de
Taika Waititi, é certo dizer que Thor:
Amor e Trovão deve manter o mesmo
tom acelerado e maluco de Thor: Ragnarok. Enquanto os primeiros ûlmes
do herói tentaram se levar a série e
adotar um tom mais dramático quase
shakespeariano, Taika Waititi explorou o lado humorístico de Hemsworth
com um roteiro bastante afetado e
funcionou muito bem — apesar de os
pesares — e devemos ver essa fórmula
se repetir por aqui.
Isso signiûca que devemos ter uma
história muito focada na ação, com
uma trilha sonora bem marcante e tudo isso muito bem pontuado por um
humor que beira o absurdo.
A grande expectativa é que o diretor
apare algumas arestas nesse seu estilo
mais insano. Como o longa vai trazer
um vilão tão impactante quanto Gorr,
o Carniceiro dos Deuses (Christian
Bale), pelo menos temos a garantia de
que a pancadaria e os momentos de
adrenalina vão estar muito bem representados.
Luta por sobrevivência

Livro <Tambores=
entra para acervo da
biblioteca da AML
O Fotoclube Poesia do Olhar se reuniu com a diretoria
da Academia Maranhense de Letras (AML), durante sessão ordinária, na sede da instituição literária, para fazer
a entrega de exemplares do livro <Tambores= para compor o acervo da biblioteca da AML.

A obra faz parte de projeto do
fotoclube, que uniu literatura e
fotograûa, ao fazer uma releitura
fotográûca do livro <Os Tambores
de São Luís= do escritor
maranhense Josué Montello.

DEVEMOS TER UMA HISTÓRIA FOCADA NA AÇÃO, COM UMA TRILHA SONORA MARCANTE
Pelo que vimos, Amor e Trovão vai
começar de onde Vingadores: Ultimato parou, com o Deus do Trovão viajando pelo espaço com os Guardiões
da Galáxia, com o herói voltando à velha forma e buscando um novo propósito para sua vida.
É quase certo que o Senhor das Estrelas (Chris Pratt) e companhia vão
aparecer apenas no começo da história, mostrando o quanto Thor está
deslocado com aquela turma e o
quanto precisa encontrar a sua própria jornada depois da luta contra
Thanos. Deve ser após essa fase hippie com os Guardiões que ele e Korg
vão se deparar com o rastro de mortes
deixado por Gorr. O vilão deve embarcar em uma cruzada por vingança
contra os deuses e isso vai acender o
sinal de alerta em Thor, que deve voltar à Terra para contar aos asgardianos sobre essa nova ameaça.

E vai ser em Nova Asgard — o refúgio dos deuses que sobreviveram ao
Ragnarok em Midgard — que o herói
vai descobrir que o Mjölnir foi restaurado e que ele tem uma nova portadora: Jane Foster (Natalie Portman), que
se provou digna de empunhar a arma
e recebeu poderes divinos por isso, se
transformando na Poderosa Thor.
É nesse meio tempo que devemos
descobrir que a jovem astrofísica desenvolveu um câncer e luta contra a
doença. Caso Amor e Trovão siga
aquilo que as HQs apresentaram, vamos ver que a sua transformação em
super-heroína vai afetar seu tratamento e ela vai morrer aos poucos a
cada vez que usa os poderes do Deus
do Trovão.
É uma história bastante trágica e
delicada — e, por isso mesmo, a preocupação com o modo como Waititi vai
abordar.

EM AGOSTO

Whindersson Nunes trará nova turnê a São Luís

Na oportunidade, o presidente do Poesia do Olhar,
João Maria Bezerra, e os coordenadores executivos do
projeto, Adriano Almeida e Márcio Melo, conversaram
com o presidente da AML, Lourival Serejo, e demais
membros da Academia Maranhense de Letra sobre a intersecção da literatura e a fotograûa, duas linguagens da
arte que podem se completar e construir narrativas para
uma visão renovada da realidade. Eles conversaram sobre possíveis projetos que podem unir o trabalho fotográûco às produções literárias.
Durante o encontro, João Maria Bezerra explicou sobre o projeto fotográûco e destacou a importância do livro <Tambores= que, agora, faz parte do conjunto de
obras da AML.
<É uma oportunidade única representarmos o Poesia
do Olhar em uma reunião com a diretoria da Academia
Maranhense de Letras, visto que o nosso livro teve, justamente, o propósito de juntar literatura e fotograûa. A
obra foi fruto de um estudo minucioso de pesquisa que
reuniu 19 fotoclubistas para fazer a releitura fotográûca,
a partir da interpretação do livro de um dos maiores escritores do nosso estado. Além disso, é uma reunião
oportuna para tratarmos de próximos projetos que possam envolver a Academia=, ressaltou.
Lourival Serejo, presidente da AML, aproveitou a ocasião para parabenizar pelo projeto e frisar a importância
de obras que reúnam diferentes tipos linguagens.
<Primeiro, agradecemos a visita dos representantes
do Fotoclube Poesia do Olhar que realizou um trabalho
artístico importante, ao juntar duas linguagens: a fotograûa e a literatura, interpretando um dos livros de Josué Montello. Receber os exemplares é uma forma de
cumprimos a nossa missão de abrir cada vez mais as
portas da Academia para diversos olhares=, ûnalizou.
Estiveram presentes no encontro os membros da
AML Laura Amélia, Benedito Buzar, Félix Alberto, José
Carlos Sousa e Silva José Neres, José Ewerton Neto e Presidente da casa Lourival Serejo.

WHINDERSSON ANUNCIOU NO FIM DE DEZEMBRO UMA PAUSA NOS SHOWS APÓS QUASE DEZ ANOS DE CARREIRA
Após uma turnê de sucesso na Europa, o humorista Whindersson Nunes segue em show pelas principais cidades do Brasil e convida o público para uma reüexão sobre as mudanças que vêm acontecendo no
mundo, conta histórias divertidas,
canta e aborda o universo religioso
com sua visão única.
Nascido em Bom Jesus do Piauí,
Whindersson começou a fazer vídeos
para seu canal no YouTube quando tinha apenas quinze anos. Queria apenas algumas curtidas, mas o que
aconteceu foi uma avalanche de seguidores e fãs.
Partiu para os palcos com os espetáculos <Marmininu=, <Proparoxítona=, <Eita, Casei!= e <A Volta do Que
Não Foi=. O sucesso se expandiu para
o streaming e Whindersson recebeu o
convite da Netüix para a gravação dos
especiais <Adulto= e <É de Mim Mes-

mo=, um sucesso no streaming.
Os números nas redes sociais concretizam seu sucesso com o público.
São mais de 140 milhões de fãs que se
divertem com seus vídeos, fotos e tiradas engraçadas.

<Isso não é um culto,
mas você vai sair
transformado! Meu
quinto, melhor e último
show vai estar em turnê
mundial=, escreveu o
artista.

Whindersson anunciou no ûm de
dezembro uma pausa nos shows após
quase dez anos de carreira. Segundo
ele, a maioria do público busca ali
uma palavra amiga.
<Vai parecer muito um culto, mas
não é, eu não sou pastor, nem psicólogo, nem acho que sei mais que ninguém, mas a cada pessoa que olha nos
meus olhos e diz 8acho que você salvou minha vida9 eu tenho mais certeza que eu não faço nada, nem mereço
agradecimento nenhum, porque eu
sou só um instrumento nas mãos do
criador=, escreveu.
O evento acontece no dia 07 de
agosto de 2022, às 18h no Estádio Castelão de São Luís, os portões serão
abertos a partir das 16h, mais informações no Instagram da produtora
@DuxProduçoes. Para comprar ingressos aqui.

Sobre o Poesia do Olhar
Foi fundado no ano de 2009, constituído sob a forma
de uma associação sem ûns lucrativos, atualmente com
35 (trinta e cinco) associados, unidos por uma mesma
paixão: a fotograûa.
O clube tem como objetivo reunir os apaixonados pela fotograûa, amadores ou proûssionais com foco na realização de encontros, palestras, workshops, cursos, publicações, exposições, concursos, saídas fotográûcas
com ûnalidade desenvolver habilidades técnicas e artísticas de seus associados e promover a arte fotográûca no
estado do Maranhão.

