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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

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

Primeiro mês do São João no 
Maranhão supera expectativas, 

com crescimento  no turismo

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

A menos de três meses acontece-
rão as eleições gerais mais importantes 
da história contemporânea brasileiras. 
Num prazo tão curto, o presidente Jair 

Bolsonaro e sua base parlamentar con-
solidada no Centrão tentam encontrar 

mecanismo que levem o Tesouro Nacio-
nal gastar por volta de R$ 40 bilhões.

Caldeirão agitado 

Duarte Jr lança 
pré-candidatura à 
Câmara Federal

Whindersson Nunes 
trará nova turnê a São Luís

PÁGINA  8

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

PÁGINA 3

OPORTUNIDADE : Guarda Municipal abre  111 vagas em concurso
PÁGINA 10

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

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).

Idosas pardas 
sofrem mais 

violência

PÁGINA 9

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

Sampaio tem três propostas para 
vender 50% dos direitos de sua SAF

MAIS TURISTAS

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

<Pu ro san gue=

INTERFERÊNCIA NA PETROBRAS

Procuradora pede ao STF
para ouvir Castello Branco

A vi ce-pro cu ra do ra ge ral da Re pú- 
bli ca, Lindô ra Ma ria Arau jo, pe diu ao
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF) pa ra
que ou ça Ro ber to Cas tel lo Bran co, ex-
pre si den te da Pe tro bras, e de Ru bem
No va es, ex-pre si den te do Ban co do
Bra sil, so bre tro cas de men sa gem
com o pre si den te Jair Bol so na ro (PL).

A pro cu ra do ra aten de em par te a
ma ni fes ta ção do se na dor Ran dol fe
Ro dri gues (Re de-AP), que pe diu que o
te le fo ne fun ci o nal de Cas tel lo Bran co
fos se con ûs ca do pa ra ser pe ri ci a do.

Con tu do, Lindô ra aûr ma que não há
<con vic ção mi nis te ri al su û ci en te pa ra
a ins tau ra ção da in ves ti ga ção plei te a- 
da=, mes mo as sim, ela apon ta que é
ne ces sá rio mai o res es cla re ci men tos
so bre o ca so re ve la do pe la im pren sa
na se ma na pas sa da.

O do cu men to foi en vi a do nes ta se- 
gun da-fei ra (4/7) à Cor te. A ma ni fes- 
ta ção tra ta-se de uma tro ca de men sa- 
gens as quais Cas tel lo Bran co re ve lou
su pos ta ten ta ti va de in ter fe rên cia de
Bol so na ro na es ta tal.

Lindô ra ain da aûr ma que o su pos to
diá lo go re ve la do não foi ne ga do pe los
in ter lo cu to res.=Pa ra me lhor com pre- 
en der os fa tos tra zi dos aos au tos, faz-
se ne ces sá ria a pres ta ção de in for ma-
ções com ple men ta res a ûm de for mar
um acer vo mi ni ma men te se gu ro pa ra
o po si ci o na men to do Mi nis té rio Pú-
bli co a res pei to da pos si bi li da de de
ins tau ra ção de uma in ves ti ga ção cri- 
mi nal com al gu ma plau si bi li da de
pro ba tó ria e em pi ri ca men te jus ti û cá- 
vel=, es cre veu.

ELEIÇÕES 2022

Pré-candidatos ao Planalto ainda não decidiram vices

AINDA QUE ALGUNS NOMES ESTEJAM INSISTENTEMENTE VENTILADOS, NÃO ESTÃO CONFIRMADOS DE FATO E DE DIREITO

A pou co mais de um mês pa ra as
con ven ções par ti dá ri as, so men te a
cha pa PT-PSB à Pre si dên cia da Re pú- 
bli ca tem ca be ça e vi ce — o ex-pre si- 
den te Luiz Iná cio Lu la da Sil va e o ex-
go ver na dor Ge ral do Alck min. Os de- 
mais con cor ren tes mais bem pon tu a- 
dos nas pes qui sas de opi nião até ago- 
ra não de ci di ram quem se rá o par cei- 
ro na cor ri da ao Pa lá cio do Pla nal to.
Ain da que al guns no mes es te jam in- 
sis ten te men te ven ti la dos, não es tão
con ûr ma dos de fa to e de di rei to. E is so
é um com pli ca dor.

O pre si den te Jair Bol so na ro (PL)
anun ci ou Wal ter Bra ga Net to (PL) co- 
mo seu vi ce e já re ce beu a bên ção até
mes mo de um con tem po râ neo de for- 
ça — o vi ce-pre si den te Ha mil ton
Mou rão, ge ne ral de exér ci to as sim co- 
mo o ex-mi nis tro da De fe sa. Ele foi até
mes mo exo ne ra do, na úl ti ma sex ta-
fei ra, do car go de as ses sor es pe ci al da
pre si dên cia pa ra po der par ti ci par das
elei ções.

A co lo ca ção de ou tro mi li tar co mo
se gun do no me na cha pa de sa gra dou
o Cen trão, que es pe ra va ver a ex-mi- 
nis tra da Agri cul tu ra, de pu ta da Te re za
Cris ti na (PP-MS), as su mir o pos to.
Nas hos tes do PL e do PP, quan do Bol- 
so na ro de ci de co lo car mais um ge ne- 
ral da re ser va co mo com pa nhei ro da
cor ri da à re e lei ção, si na li za ape nas

pa ra sua ba se pró xi ma e û el num mo- 
men to em que de ve ria ex pan dir pa ra
ga ran tir mais apoi os em par ti dos nos
quais pre va le ce a in de ci são. Co mo,
por exem plo, o PSDB.

A ri gor, os tu ca nos es tão fe cha dos
com a can di da tu ra de Si mo ne Te bet.
Mas a co lo ca ção do tam bém se na dor
Tas so Je reis sa ti (CE) por en quan to é
uma mi ra gem, em bo ra to dos de em
sua pre sen ça na cha pa co mo cer ta.
Mas is so não ga ran te a união do par ti- 
do em tor no da pré-can di da ta do
MDB, pois vá ri os par la men ta res da le- 
gen da há tem pos vo tam com o go ver- 
no e, mais ain da, são aqui nho a dos
com na cos do or ça men to se cre to.

O União Bra sil, que co lo cou o de- 
pu ta do Lu ci a no Bi var (PE) na dis pu ta
pre si den ci al, anun ci ou que vai à lu ta
com uma cha pa <pu ro san gue=. Mas
não con ûr mou a se na do ra Soraya Th- 
ro nic ke (MS) no pos to. As chan ces de
is so mu dar são mí ni mas, mas es sa in- 
de û ni ção ge ra al gum re ceio de ou tros
par ti dos no fe cha men to de ali an ças
lo cais. O par ti do não es con de que tem
co mo uma das pri o ri da des as cos tu- 
ras ca pa zes de pos si bi li tar a elei ção de
uma gran de ban ca da no Con gres so,
mas, pa ra que ha ja uma co li ga ção, o
ou tro la do tem que ter a cer te za de

que se rá igual men te be ne û ci a do. E
es sa si na li za ção o União ain da não
fez.

No ca so do PDT, Ci ro Go mes es tá
con so li da do na ca be ça da cha pa, mas
a vi ce con ti nua sen do um mis té rio.
Não dá a me nor pis ta de quem po de
ser, o que ge ra es pe cu la ções de que,
na ho ra H, dei xa rá a cor ri da pre si den-
ci al. Em Sal va dor, ele e Si mo ne Te bet
se en con tra ram no mes mo even to e
tro ca ram ama bi li da des, in si nu an do
que po de ri am se acer tar mais adi an te.

<Quan do [a can di da tu ra] não de co- 
la, û ca mui ta in cer te za. Al gu mas de ci- 
sões os ato res po lí ti cos to mam es tra- 
te gi ca men te no û nal, por que não há
al go mui to cris ta li za do. Es sas can di- 
da tu ras da ter cei ra via são ain da mui- 
to üui das. Se vo cê não é com pe ti ti vo,
bus ca apoio até o úl ti mo se gun do=,
ava lia o ci en tis ta po lí ti co An dré Ro sa.

Pa ra a pro fes so ra de Ci ên cia Po lí ti- 
ca da Uni ver si da de Fe de ral de Ala go as
(UFAL) Lu ci a na San ta na, com as mu- 
dan ças, em 2018, na lei elei to ral, o
plei to û cou mais cur to. <É na tu ral que
a gen te te nha uma de mo ra na de û ni- 
ção de ou tros acor dos=, ava lia.

PT e PL re ser va ram os di as 21 e 23
de ju lho, res pec ti va men te, pa ra anun- 
ci a rem as cha pas. O PDT tam bém se
lan ça no dia 23. A ja ne la pa ra as con- 
ven ções é de 20 de ju lho a 5 de agos to.

ASSÉDIO NA CAIXA

Daniella Marques quer
rigor em investigações

DANIELLA MARQUES ASSUMIU A PRESIDÊNCIA DA CAIXA

Da ni el la Mar ques, a no va pre si den te da Cai xa Econô- 
mi ca Fe de ral, aûr mou nes ta se gun da-fei ra (4/7), em en- 
tre vis ta, que as de nún ci as de as sé dio se xu al e mo ral que
le va ram à que da do an ti go pre si den te Pe dro Gui ma rães,
se rão apu ra das com ri gor.

Se gun do Da ni el la, uma das ações que fa zem par te
das apu ra ções é afas tar fun ci o ná ri os que fa zi am par te
do ga bi ne te do ex-pre si den te.

Na ma nhã des ta se gun da-fei ra (4/7), o Mi nis té rio Pú- 
bli co do Tra ba lho (MPT) fez uma ins pe ção na se de da
Cai xa Econô mi ca Fe de ral, em Bra sí lia, pa ra apu rar as
de nún ci as de as sé dio mo ral con tra o ex-pre si den te da
ins ti tui ção Pe dro Gui ma rães. A vi si ta es ta va mar ca da
pa ra às 9h30. A ins pe ção não foi no ti û ca da à ins ti tui ção
com an te ce dên cia.

O ob je ti vo da ins pe ção, se gun do o pro cu ra dor Pau lo
Ne to, do Mi nis té rio Pú bli co do Tra ba lho, foi co nhe cer o
es pa ço fí si co da Cai xa, on de os as sé di os te ri am acon te- 
ci do. Ele foi re ce bi do pe lo di re tor ju rí di co do ban co e ti- 
rou fo tos do lo cal.

<O ob je ti vo da ins pe ção foi ve ri û car o es pa ço fí si co,
on de es ses su pos tos as sé di os es tão ocor ren do. Foi cons- 
truí do um qua dro fá ti co e du ran te o de poi men to das
tes te mu nhas é im por tan te que a gen te te nha es sa ideia
de co mo é o es pa ço fí si co aí den tro, quais se to res se re la- 
ci o nam, on de fun ci o na a pre si dên cia e a vi ce-pre si dên- 
cia, aûr mou o pro cu ra dor.

A PARTIR DE AMANHÃ

Brasília será a primeira
cidade no país com 5G

OPERADORAS FAZEM TESTES E MOVIMENTAM A CIDADE

A quin ta ge ra ção de in ter net mó vel — o 5G — co me ça
a fun ci o nar em Bra sí lia na pró xi ma quar ta-fei ra (6). O
anún cio foi fei to ho je pe la Agên cia Na ci o nal de Te le co- 
mu ni ca ções (Ana tel). A ca pi tal fe de ral se rá a pri mei ra
ci da de do país a con tar com a no va tec no lo gia.

En quan to is so, ope ra do ras de te le fo nia fa zem tes tes e
mo vi men tam a ci da de. A TIM, por exem plo, ins ta lou
100 no vas an te nas.

Na se ma na pas sa da, CE Os das três mai o res ope ra do- 
ras es ti ve ram em Bra sí lia pa ra ten tar con ven cer a Ana tel
a an te ci par a li be ra ção do no vo si nal de ce lu lar e re ce be- 
ram ace nos po si ti vos.

O di re tor da Ana tel e pre si den te do gru po téc ni co res- 
pon sá vel pe la ha bi li ta ção do 5G, Moi sés Mo rei ra, aûr- 
mou que no vas reu niões se rão re a li za das nas pró xi mas
se ma nas pa ra dar aval à li be ra ção em ou tras ca pi tais.
Ele pre vê que, na sequên cia, o uso do si nal na no va tec- 
no lo gia de ve rá ser au to ri za do em Be lo Ho ri zon te, Por to
Ale gre e São Pau lo, o que ain da re quer ava li a ção téc ni ca.

A TIM co me ça a de mons trar o uso prá ti co do 5G aos
bra si li en ses na lo ja que inau gu rou nes ta se gun da-fei ra,
no ParkShop ping. Se rá pos sí vel vi su a li zar ima gens em
360 graus cap ta das com o 5G e ex pe ri men tar um am bi- 
en te de uma ca sa co nec ta da com ócu los de re a li da de
vir tu al.

A lo ja é a pri mei ra da ope ra do ra  na ca pi tal com o
con cei to de om ni chan nel, que in te gra es pa ço fí si co e
vir tu al.

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

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

ELEIÇÕES 2022

Duarte Júnior lança sua
pré-candidatura à Câmara
SAMARTONY MARTINS

O
de pu ta do es ta du al Du ar te 
Jú ni or (PSB) re a ûr mou que 
vai con cor rer a uma va ga na 
Câ ma ra Fe de ral. O anún cio 

foi fei to pe lo pró prio par la men tar em 
su as re des so ci ais nes ta se gun da-fei ra 
(4) quan do pos tou um card de um en- 
con tro com seus elei to res no qual ele 
apa re ce ao la do do go ver na dor Car los 
Bran dão (PSB), do ex-go ver na dor Flá- 
vio Di no (PSB) e do ex-se cre tá rio de 
Edu ca ção Fe li pe Ca ma rão (PT).  <Sou 
pré-can di da to a De pu ta do Fe de ral. 
Ama nhã (ho je), ini ci a re mos uma sé- 
rie de diá lo gos pa ra cons truir nos so 
pla no de pro pos tas pa ra a Câ ma ra Fe- 
de ral. Co mo pro fes sor, não po de ria 
ser di fe ren te, va mos co me çar pe la 
Edu ca ção. Con to mui to com a sua 
pre sen ça e co la bo ra ção. Va mos jun- 
tos!=, dis se Du ar te Jú ni or.

A con ûr ma ção da pré-can di da tu ra 
de Du ar te Jú ni or a de pu ta do fe de ral 
do Ma ra nhão acon te ce so men te após 
Fe li pe Ca ma rão ter si do con ûr ma do 
co mo vi ce-go ver na dor na cha pa ma- 
jo ri tá ria de Car los Bran dão que as su- 
miu em mar ço des te no o co man do 
do exe cu ti vo es ta du al. Na épo ca Ca- 
ma rão rei te rou a po si ção de ali a do de 
Bran dão ao go ver no do Ma ra nhão, 
Flá vio Di no ao Se na do Fe de ral e a Luís 
Iná cio Lu la da Sil va (PT), à Pre si dên- 
cia da Re pú bli ca em 2022.

Va le res sal tar que Bran dão que es tá 
à fren te do go ver no do Ma ra nhão até 
o dia  31 de de zem bro des te ano, ten ta 
a re e lei ção nas ur nas co mo go ver na- 
dor. Já Du ar te Jú ni or  ten ta <her dar=

DEPUTADO DUARTE JÚNIOR TENTARÁ CONQUISTAR  A UMA VAGA NA CÂMARA FEDERAL  

os vo tos de Fe li pe Ca ma rão que par ti- 
ci pou do go ver no Flá vio Di no por 7 
anos e 3 me ses em di ver sos car gos pú- 
bli cos, sen do que des tes fo ram 06 
anos e 25 di as co mo Se cre tá rio de 
Edu ca ção. Pro fes sor e ad vo ga do, Du- 
ar te Jú ni or é mes tre em Po lí ti cas Pú- 
bli cas pe la Uni ver si da de Fe de ral do 
Ma ra nhão (UF MA) e dou to ran do em 
Di rei to. An te ri or men te, foi pre si den te 
do Ins ti tu to de Pro te ção e De fe sa do 
Con su mi dor (Pro con) en tre 2015 e 
2018.

Sen do o de pu ta do es ta du al mais 
vo ta do da his tó ria de São Luís, Du ar te 
Jr., û li ou-se ao PSB em ju nho do ano 
pas sa do. Du ar te Jr. es tá em seu pri- 
mei ro man da to de de pu ta do es ta du al 
pe lo Ma ra nhão, sen do elei to com 
65.144 vo tos, o mais bem vo ta do de 
to da a his tó ria de São Luís e o ter cei ro 
mais vo ta do no Es ta do. Em 2020, con- 
cor reu ao car go de pre fei to de São 
Luís, on de che gou a dis pu tar o 2º tur- 
no, no qual ob te ve uma vo ta ção ex- 
pres si va de 113.430 vo tos mas não se 
ele geu.

Ao ser ques ti o na do em maio de 
2021 so bre qual se ria o seu fu tu ro po-
lí ti co,  Du ar te Jú ni or já ha via de ci di do 
que con cor re ria a uma va ga à Câ ma ra 
Fe de ral. <Eu de se jo em 2022 es tar pre- 
pa ra do pa ra to do e qual quer com ba te 
que ti ver. O meu de se jo ho je é de fa to 
hon rar, ca da dia que pas sa, a con û an- 
ça das pes so as com re sul ta do. Eu 
acre di to que es tou pre pa ra do pa ra 
um de sa ûo mai or com uma can di da- 
tu ra mai or a de pu ta do  fe de ral. O ob-
je ti vo é tra zer mais re cur sos pa ra o 
nos so es ta do. Por exem plo, um de pu-
ta do es ta du al tem emen das de um 
mi lhão e meio por ano. E que es sas 
emen das são trans for ma das em cas- 
tra mó vel, em as fal to, em mu ti rão de 
saú de e em re sul ta dos. Um de pu ta do 
fe de ral tem 46,3 mi lhões de re ais por 
ano. Dá pa ra ga ran tir mais di rei to e 
mui to mais re sul ta dos. Meu ob je ti vo é 
tra çar ime di a ta men te uma for ma de 
bus car opor tu ni da de na Câ ma ra Fe- 
de ral e de fa to tra ba lhar com for ça to-
tal pa ra o Ma ra nhão=, dis se o par la- 
men tar na épo ca.

POPULARIDADE EM ALTA

Edivaldo Holanda Junior reúne lideranças em São Luís

EVENTO MARCOU O INÍCIO DA MOBILIZAÇÃO NA CAPITAL PARA A CONVENÇÃO DO PESSEDISTA, PREVISTA PARA O FIM  DE JULHO

Em en con tro com li de ran ças de
São Luís, no úl ti mo sá ba do (2), o ex-
pre fei to da ci da de, Edi val do Ho lan da
Ju ni or (PSD), pré-can di da to a go ver- 
na dor do Ma ra nhão, mos trou que a
sua po pu la ri da de no mai or co lé gio
elei to ral do es ta do se gue em al ta.

Co mo tem fei to em to do o es ta do,
Edi val do reu niu ami gos de São Luís,
gran de par te li de ran ças co mu ni tá ri as
de di ver sos bair ros que o acom pa- 
nham des de o co me ço da sua tra je tó- 
ria po lí ti ca, pa ra apre sen tar o pro je to
de dis pu tar as elei ções pa ra o go ver no
em ou tu bro des te ano. O even to mar- 
cou o iní cio da mo bi li za ção na ca pi tal
pa ra a con ven ção do pes se dis ta, pre- 
vis ta pa ra o ûm do mês de ju lho.

Ao la do da es po sa, Ca mi la Bra ga,
das û lhas, Ta li ta (9) e Vi tó ria (5), o ex-

pre fei to foi abra ça do e fes te ja do e se
emo ci o nou com as ho me na gens, o
ca ri nho e re co nhe ci men to das cen te- 
nas de pes so as que pres ti gi a ram a
reu nião.  <É uma ale gria mui to gran de
re en con trar to dos vo cês pre sen ci al- 
men te e ser re ce bi do des ta for ma tão
ca ri nho sa. Aqui es tão os meus ami- 
gos, pes so as que ca mi nham co mi go
há lon gos anos. Mui to obri ga do=,
agra de ceu Edi val do, res sal tan do a im- 
por tân cia de ca da um dos pre sen tes
em sua tra je tó ria pú bli ca de qua se 20
anos. Edi val do tam bém des ta cou em
sua fa la a re cep ti vi da de que tem ti do
nos de mais mu ni cí pi os ma ra nhen ses.
Des de o ano pas sa do, o pes se dis ta
man tém in ten sa agen da por to do o
es ta do, le van do o seu no me co mo
pré-can di da to ao go ver no. <Es tou

per cor ren do o Ma ra nhão, mos tran do
a nos sa ex pe ri ên cia e o com pro mis so
de tra ba lhar pe la po pu la ção ma ra- 
nhen se, e Deus tem aber to as por tas,
co mo sem pre fez em mi nha vi da. Em
to dos os lu ga res por on de pas so, além
do enor me ca ri nho, ou ço pa la vras de
re co nhe ci men to pe lo tra ba lho que û- 
ze mos em São Luís. É mui to gra ti û-
can te=, dis se o ex-pre fei to. O pre si- 
den te es ta du al do Par ti do So ci al De- 
mo crá ti co, o de pu ta do fe de ral Edi lá- 
zio Ju ni or, além de ex-se cre tá ri os mu-
ni ci pais (ti tu la res e ad jun tos) que in- 
te gra ram as du as ges tões de Edi val do
na Pre fei tu ra de São Luís, tam bém
pres ti gi a ram o even to, que foi re a li za- 
do no gi ná sio es por ti vo do co lé gio Ri- 
van da Be re ni ce, no Re can to dos Vi- 
nhais.

1

2

3

En con tro ines pe ra do (1)

En con tro ines pe ra do (2)

Sem per der tem po

<A Cai xa tam bém vai ser a mãe da cau sa
fe mi ni na=

De Da ni el la Mar ques, no va pre si den te da Cai xa Econô -
mi ca Fe de ral, subs ti tu ta de Pe dro Gui ma rães – o as se di -
a dor – pro me ten do ins tau rar po lí ti ca in ter na con tra o
as sé dio se xu al e mo ral.

Apoio a Bran dão

Cal dei rão agi ta do
A me nos de três me ses acon te ce rão as elei ções ge rais

mais im por tan tes da his tó ria con tem po râ nea bra si lei- 
ras. Num pra zo tão cur to, o pre si den te Jair Bol so na ro e
sua ba se par la men tar con so li da da no Cen trão ten tam
en con trar me ca nis mo que le vem o Te sou ro Na ci o nal
gas tar por vol ta de R$ 40 bi lhões em aju da so ci al, na ex- 
pec ta ti va de mu dar a ten dên cia elei to ral ho je des fa vo rá- 
vel a ele e com o ex-pre si den te Luiz Iná cio Lu la da Sil va
com chan ces de ven cer no 1º tur no. No jo go elei to ral, a
ope ra ção <bon da de oû ci al= ca be ame a ças de gol pe e
sus pei ção de li be ra da con tra a ur na ele trô ni ca.

Por que as elei ções de ou tu bro são tão re le van tes na
his tó ria? Por que ocor rem quan do a cri se da pan de mia
do co ro na ví rus ape nas abran da a mor tan da de da tra gé- 
dia co le ti va. Além do mais, a in üa ção ga lo pan te, a cor ro- 
são sa la ri al dos tra ba lha do res, a po la ri za ção en tre Jair
Bol so na ro e Lu la já con ta mi na a pré-cam pa nha do pi or
da po lí ti ca: a pra ga da fa ke news. No mes mo pa ta mar, a
re per cus são da guer ra na Ucrâ nia in fer ni za os fun da- 
men tos na eco no mia bra si lei ra. A re cu pe ra ção do es tra- 
go te rá que ser en car ra da no cur to pra zo, com pla nos
cla ros e de ba te con sis ten te na cam pa nha, pa ra to dos
en ten de rem.

As pes qui sas pre si den ci ais des te ano nun ca fo ram tão
pa re ci das. A po la ri za ção en tre Lu la e Bol so na ro pa re ce
um ro tei ro tra ça do des de o ûm de 2021. To das as ten ta ti- 
vas da cons tru ção de uma 3ª via fra cas sa ram. Ape sar de
as pes qui sas elei to rais não se rem uma pro je ção do fu tu- 
ro, mas um re tra to do mo men to, no en tan to, quan do
ocor rem em pa ta ma res tão pa re ci dos por me ses a ûo é
si nal de que po dem es tar cor re tas. Por tan to, o de ses pe ro
ho je do pre si den te Bol so na ro é pa ra im pe dir que Lu la
avan ce um pou co mais e ga nha no dia 2 de ou tu bro. Por
sua vez, Lu la cor re con tra o tem po pa ra evi tar que Bol so- 
na ro aven ce e le va a res pos ta de û ni ti va das ur nas pa ra o
se gun do tur no em 28 de ou tu bro.

Co mo a elei ção pre si den ci al tem to tal re per cus são
nos es ta dos, a do Ma ra nhão co lo car em mar cha ou tra
po la ri za ção en tre o go ver na dor Car los Bran dão (PSB) e
o se na dor We ver ton Ro cha (PDT). Até pou cos me ses,
We ver ton apa re cia na di an tei ra, mas ago ra na úl ti ma di- 
vul ga da pe la Eco no mé tri ca, ele já co me po ei ra atrás de
Bran dão. O se gun do pe lo tão per ma ne ce em bo la da com
Edi val do Jú ni or (PSD) e Lahé sio Bon ûm (PSC) ba ten do
ca be ça pa ra se apro xi mar de We ver ton. Já o elei tor per- 
ma ne ce, em gran de par te, ain da usan do pro te ção con- 
tra a co vid-19, vem ado tan do uma pos tu ra de in cer te za
quan do ao vo to ma jo ri tá rio.

———————————————————————

De for ma sur pre en den te, o se na dor Ro ber to Ro cha
(PTB) foi re ce ber o go ver na dor Car los Bran dão (PSB) no
Ae ro por to de São Luís, na sex ta-fei ra pas sa da. Ele es te ve
pró xi mo do ex-go ver na dor Flá vio Di no, de quem vi rou
ad ver sá rio fer re nho.

Sur pre en den te por que des de quan do rom peu com o
ex-ali a do go ver na dor, Ro ber to Ro cha amiu dou, ago ra
co mo can di da to ao Se na do, ata ques nas re des so ci ais,
con tra Di no e o go ver no que dei xou pa ra Bran dão con ti- 
nu ar co mo seu can di da to. Ro cha é ami gão de Bran dão.

Bran dão che gou em bru lha do na ban dei ra do Ma ra- 
nhão e, no Ae ro por to, já re ce beu o car go do de sem bar- 
ga dor Pau lo Vel ten e foi di re to pa ra inau gu rar a se gun da
eta pa do hos pi tal de emer gên cia de São Luís, cu ja pri- 
mei ra par te foi en tre gue por Flá vio Di no em mar ço.

———————————————————————

———————————————————————

Jo go po lí ti co em fa mí lia se gue a to do va por em
Ca xi as. O pre fei to Fá bio Gen til jo ga o pe so de
sua ges tão pa ra ele ger a û lha Aman da, de pu ta- 

da fe de ral e re e le ger a mu lher, Da ni e la Gen til ao no vo
man da to na As sem bleia Le gis la ti va.

O ex-pre fei to Pau lo Ma ri nho ar re ga ça as man- 
gas pa ra co lo car o û lho, Pau li nho Jr na Câ ma ra
Fe de ral. Tam bém em Ca xi as, a de pu ta da Clei- 
de Cou ti nho es tá no jo go em fa vor da con cu- 

nha da Clau dia, mu lher do pre fei to de Ma tões,
Fer di nan do Cou ti nho, de pu ta da es ta du al.

Clei de, viú va do ex-pre fei to de Ca xi as Hum ber- 
to Cou ti nho, não é can di da ta a na da. Por sua
vez, o ve re a dor de ca no Antô nio Jo sé Al bu- 
quer que Ca tu lé já es tá em cam po pa ra le var o

û lho, Ca tu lé Jr à As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra- 
nhão.

———————————————————————

O MDB do Ma ra nhão, pre si di do por Ro se a na Sarney
de ve oû ci a li zar em bre ve, apoio à can di da tu ra de Car los
Bran dão (PSB). É que a cú pu la na ci o nal li be rou o par ti- 
do no Nor des te pa ra se guir, se for o ca so, o ex-pre si den te
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AN DRÉ PAS SOS COR DEI RO
Di re tor de Re la ções Ins ti tu ci o nais da
Abi quim

EDI TO RI AL

ESG made in Brazil, a química do país rico, verde e saudável

Es te é o Bra sil da dé ca da de 2050:
quar ta mai or in dús tria quí mi ca glo- 
bal, lí der mun di al em quí mi ca de re- 
no vá veis e bi o com bus tí veis, ge ra dor
de so lu ções sus ten tá veis pa ra to das as
ca dei as de pro du ção. Nos sa eco no- 
mia é cir cu lar — o que sig ni û ca que
re sí du os se tor na ram in su mos — ,
nos sas emis sões de ga ses de efei to es- 
tu fa es tão ze ra das e so mos ca pa zes de
ge rar ener gia lim pa em abun dân cia.
So mos û nal men te um país sem fo me,
com um sis te ma de saú de eû ci en te e
aces sí vel, com água lim pa abun dan te
e üo res tas pre ser va das. Te mos uma
in fra es tru tu ra de edu ca ção, ci ên cia e
tec no lo gia pu jan te e nos tor na mos
um país ri co. De ge ra do res de 2% da
ri que za mun di al pas sa mos pa ra 15%.
Mas co mo che ga mos aqui? Sa be mos
que, no iní cio dos anos 2020, veio a
pan de mia da co vid-19, que cau sou
rup tu ras tem po rá ri as nas ca dei as de
su pri men to glo bal e im pac tou de for- 
ma di fe ren te se to res di fe ren tes da
eco no mia. Em se gui da, a in va são rus- 
sa na Ucrâ nia afe tou o co mér cio glo- 
bal de gás e fer ti li zan tes e fez go ver nos
re pen sa rem su as es tra té gi as de na ção.

Fe liz men te, os go ver nos bra si lei ros
na dé ca da de 2020 agi ram rá pi do. Em
pri mei ro lu gar, fo ram ca pa zes de
com pre en der a ne ces si da de es tra té gi- 
ca de uma na ção cres cer ba se a da em
uma in dús tria for te. Fez-se a re for ma
tri bu tá ria se gui da de um pro ces so de
aber tu ra econô mi ca que re du ziu gra- 
da ti va men te alí quo tas de im por ta ção,
ao mes mo tem po em que cri a va con- 
di ções de com pe ti ti vi da de em ques- 
tões es tru tu rais: lo gís ti ca, ener gia e
ma té ria-pri ma. Com ba teu as prá ti cas
des le ais que o país so fria, co mo o
dum ping, que che gou a ní veis iné di- 
tos na que la dé ca da, en cai xan do o
país no tri lho das me lho res prá ti cas
da Or ga ni za ção pa ra a Co o pe ra ção e

De sen vol vi men to Econô mi co (OC- 
DE). É pre ci so lem brar que, na que la
épo ca, o cus to de ener gia, ma té ria-
pri ma e tri bu tos no Bra sil era sig ni û- 
ca ti va men te mai or do que nos Es ta- 
dos Uni dos, na Ale ma nha, na Chi na e
ou tros com pe ti do res.

Ca be re for çar que uma in dús tria
for te re quer na ba se um sis te ma edu- 
ca ci o nal im pe cá vel, da pré-es co la à
pós-gra du a ção. Com con di ções de
com pe ti ti vi da de, a in dús tria quí mi ca
pas sou a aten der em mai or vo lu me a
de man da in ter na por in su mos de to- 
dos os seg men tos in dus tri ais. Hou ve
um cres ci men to na ge ra ção de em- 
pre gos qua li û ca dos, e os ní veis de oci- 
o si da de da fá bri ca caí ram de 30% em
mé dia pa ra 5%. Os re üe xos fo ram per- 
ce bi dos no PIB, que vol tou a cres cer
— e a ní veis sa tis fa tó ri os.

Pa ra le la men te à cri a ção de com pe- 
ti ti vi da de, go ver no, ini ci a ti va pri va da
e so ci e da de ci vil, em ba sa dos pe la ci- 
ên cia, com pre en de ram a ne ces si da de
de — as sim co mo os prin ci pais paí ses
do he mis fé rio nor te — cri ar con di- 
ções pa ra a dis se mi na ção de tec no lo- 
gi as mais sus ten tá veis, de sen vol vi das
no Bra sil ou no ex te ri or. Is so foi fei to
tan to na for ma da in du ção de in ves ti- 
men tos, quan to na cri a ção de ar ca- 
bou ços le gais mo der nos e eû ci en tes
pa ra a re gu la ção de subs tân ci as quí- 
mi cas e pa ra o mer ca do de car bo no.

Na dé ca da de 2020, a in dús tria quí- 
mi ca ins ta la da no Bra sil já pos suía ex- 
ce len tes van ta gens na ques tão da sus- 
ten ta bi li da de, co mo uma ma triz ener- 
gé ti ca lim pa e a tec no lo gia de bi o plás- 
ti cos e bi o com bus tí veis. Já ope rá va- 
mos bi or re û na ri as, co me çá va mos a
pro du zir hi dro gê nio ver de e ha via
mui ta pes qui sa na área de cap tu ra, es- 
to ca gem e uso de car bo no. Já con se- 
guía mos re ci clar qui mi ca men te al- 
guns plás ti cos, so bre tu do aque les de
uso des car tá vel com es ta ções des cen- 
tra li za das de pi ró li se, e ini ciá va mos a
ca mi nha da pa ra a eco no mia cir cu lar.
As con di ções cri a das pa ra fa ci li tar o

in ves ti men to nas tec no lo gi as que a
so ci e da de de man da va ra pi da men te
sur ti ram efei to. Pro du tos bra si lei ros
dei xa ram de ser bar ra dos nos exi gen- 
tes mer ca dos im por ta do res com be- 
ne fí ci os re üe ti dos em se to res co mo o
agro ne gó cio, o têx til e tan tos ou tros
ex por ta do res.

A vi da, tan to em nos sas ci da des
quan to no cam po, û cou mais lim pa,
ri ca e sau dá vel. Cri a mos uma re de
des cen tra li za da de re ci cla gem me câ- 
ni ca e quí mi ca, ba se a da na ci ên cia,
apro pri a da pa ra os di fe ren tes per ûs
de re sí du os ge ra dos em ca da re gião,
que ge ra ri que za des de a co le ta ao re- 
tor no do in su mo à ca deia pro du ti va.
De sen vol ve mos tec no lo gia pa ra fa zer
is so com plás ti co, o li xo ele trô ni co,
res tos or gâ ni cos e de ali men tos, tu do.
Apren de mos a cap tu rar to do o CO²
emi ti do tan to por fon tes es ta ci o ná ri- 
as quan to mó veis, quan to aque le dis- 
per so na at mos fe ra. Fi ze mos o ESG
ma de in Bra zil.

Olhan do pa ra trás, não foi di fí cil. A
res pos ta da da pe la ci ên cia e a in dús-
tria quí mi ca aos de sa û os im pos tos
pe la pan de mia e a guer ra já mos tra va
o avan ça do es tá gio em que es tá va mos
em 2022. Foi pre ci so, po rém, mui ta
von ta de po lí ti ca de to dos os ato res
en vol vi dos, pa ra per ce ber que fu tu ro
do Bra sil ri co, ver de e sau dá vel exi gi-
ria um pla ne ja men to de Es ta do pa ra o
de sen vol vi men to in dus tri al es tra te gi- 
ca men te ori en ta do, que dei xas se de
la do o ve lho cos tu me bra si lei ro de
em pur rar pro ble mas com a bar ri ga
sob o ca len dá rio dos man da tos pre si-
den ci ais e le gis la ti vos: or ga ni za do em
mis sões por te mas, ins ti tu ci o na li za do
sob uma co or de na ção cla ra e for te e
im pul si o na dor de se to res in dus tri ais
pre sen tes na ba se de qual quer pa ra-
dig ma tec no ló gi co, es sen ci ais pa ra a
se gu ran ça na ca deia de su pri men tos
lo cal e vi a bi li za do res do no vo pa drão
pro du ti vo. Quan do es sa ideia foi pa ra
o cen tro da agen da po lí ti ca, tu do û- 
cou fá cil.

O irreal como ideal

A pos si bi li da de de anô ni mos com- 
par ti lha rem vi vên ci as, ex pe ri ên ci as e
opi niões se am plia e se con so li da por
meio das re des di gi tais, nas quais
com por ta men tos e idei as ga nham
for ça pa ra in üu en ci ar mi lhões de in- 
di ví du os. Por es sa pers pec ti va, or bi- 
tam no ções de ima gem, es té ti ca e pa- 
drões. Ao mes mo tem po em que há
quem di te ten dên ci as — às ve zes, pri- 
vi le gi a dos pe lo en cai xe em arqué ti pos
pré-es ta be le ci dos e, nor mal men te,
eu ro cên tri cos —, há quem fa ça re ver- 
be rar o dis cur so con tra um sta tus quo
ima gé ti co so ci al.

Es se se gun do gru po con se gue pro- 
mo ver re üe xões so bre o pa pel in di vi- 
du al pa ra a ma nu ten ção de al guns
mo de los.Ou tros, en tre tan to, man têm
prá ti cas ca da vez mais dis cu tí veis, em
aten di men to a uma de man da que
pre va le ce e em ra zão de re tor nos û- 
nan cei ros co los sais.

Re cen te men te, du as cri an ças bra- 
si lei ras, um me ni no e uma me ni na,
ven ce ram con cur sos de be le za no Pe- 
ru. 

Nos even tos pa ra

es co lha de <mis ses= e

<mis ters=, a

hi e rar qui za ção de

pes so as ga nha um ar

mais hu ma no

na te o ria, dis far ça do sob a aná li se
de qua li da des além do fí si co e o in- 
cen ti vo à û lan tro pia. Ape nas o fa to de
exis ti rem con cur sos de be le za pa ra
cri an ças cha ma a aten ção. No en tan- 
to, jun to a is so, uma re üe xão vem na- 
tu ral men te: co mo o con cei to do que é
ou não be lo se im põe de ma nei ra tão
pre co ce. O va lor fí si co é su û ci en te pa- 
ra qua li û car a be le za de al guém? A vi- 
da em so ci e da de re quer adap ta ções,
mas fa zer com que o en cai xe em pa- 
drões se tor ne uma obri ga ção des de
tão ten ra ida de tem efei tos cruéis.

Ape sar de os re sul ta dos das pes qui- 
sas não te rem, ne ces sa ri a men te, re la- 
ção com ques tões de au to es ti ma ou
da bus ca por uma ima gem ide al, não
há co mo es que cer que o Bra sil é lí der
no ran king mun di al em quan ti da de
de ci rur gi as plás ti cas. Além dis so, a
Or ga ni za ção Mun di al da Saú de ob- 
ser va au men to do nú me ro de ca sos de
de pres são e an si e da de no país e no
res tan te do mun do — di ag nós ti cos
com ori gens di ver sas, mas que tam- 
bém se de sen vol vem em fun ção de
pro ble mas com a au toi ma gem.

A cons tru ção do que se con si de ra
lo cal e con tem po ra ne a men te be lo
tem li ga ção com ques tões his tó ri cas,
so ci ais e cul tu rais. Ho je, is so se sus- 
ten ta no ima gi ná rio com o su por te
mi diá ti co — in cluin do as re des men-
ci o na das an te ri or men te — e com o
tra ba lho de em pre sas que lu cram em
ci ma de uma ho mo ge nei za ção de
atri bu tos. Be le za tem re la ção com o
sub je ti vo. Não ca be es ta be le cer for- 
mas de adap ta ção aos câ no nes, mas,
sim, des cons truí-los e dis cu tir mei os
de li ber tar a so ci e da de de co bran ças
ir res pon sá veis pe lo ir re al. 

CAR LO TA AQUI NO
Di re to ra Exe cu ti va do Ins ti tu to Bra si lei ro de De fe sa do Con -
su mi dor (Idec)

O pri mei ro pas so
pa ra ga ran tir o
di rei to de sa ber o
que co me mos

A par tir de ou tu bro des te ano, ali men tos e be bi das in- 
dus tri a li za dos pas sa rão a apre sen tar um ró tu lo em for- 
ma to de lu pa na par te da fren te da em ba la gem pa ra in- 
di car quan do hou ver ex ces so de açú car adi ci o na do, só- 
dio ou gor du ra sa tu ra da. A mu dan ça faz par te da no va
nor ma bra si lei ra de ro tu la gem nu tri ci o nal de ali men tos
em ba la dos, apro va da pe la An vi sa (Agên cia Na ci o nal de
Vi gi lân cia Sa ni tá ria) em ou tu bro de 2020.

A me di da é ape nas o pri mei ro pas so pa ra ga ran tir o
di rei to à in for ma ção cla ra e ade qua da so bre os ali men- 
tos e re pre sen ta um es for ço de or ga ni za ções da so ci e da- 
de ci vil, agen tes go ver na men tais e gru pos de pes qui sa
em de fen der os in te res ses da saú de pú bli ca. A no va ro- 
tu la gem afe ta rá prin ci pal men te os pro du tos ul tra pro- 
ces sa dos, pois são os que apre sen tam mai o res quan ti- 
da des de nu tri en tes pre ju di ci ais à saú de. E é jus ta men te
pa ra pro te ger a saú de da po pu la ção que a im ple men ta- 
ção dos no vos ró tu los é tão im por tan te e ur gen te.

Já é con sen so na co mu ni da de ci en tí û ca que o con su- 
mo de ul tra pro ces sa dos é um dos prin ci pais res pon sá- 
veis pe lo au men to da obe si da de e de DCNT (do en ças
crô ni cas não trans mis sí veis), co mo di a be tes, di ver sos
ti pos de cân cer, do en ças car di o vas cu la res e até de pres- 
são. Com in for ma ções mais cla ras e com pre en sí veis, as
pes so as po de rão to mar de ci sões de com pra con si de- 
ran do o im pac to de de ter mi na do ali men to pa ra a saú de.
Além dis so, na no va nor ma, ou tros as pec tos do ró tu lo
te rão mo di û ca ções que fa ci li ta rão o en ten di men to da
in for ma ção.

A ta be la de in for ma ção nu tri ci o nal pas sa rá a ter ape- 
nas le tras pre tas e fun do bran co pa ra con tras tar das de- 
mais co res da em ba la gem. Tam bém pas sa rá a ser obri- 
ga tó ria a iden ti û ca ção de açú ca res to tais e adi ci o na dos
e a de cla ra ção do va lor ener gé ti co e nu tri ci o nal por 100g
ou 100ml do pro du to, pa ra aju dar na com pa ra ção de
pro du tos e evi tar que o con su mi dor se ja in du zi do a er ro
ou con fu são.

A ro tu la gem nu tri ci o nal fron tal já foi ado ta da em cin- 
co paí ses da Amé ri ca La ti na. No Chi le, que des de 2016
uti li za oc tó go nos pre tos pa ra iden ti û car nu tri en tes crí ti- 
cos, pes qui sas apon tam pa ra im pac tos po si ti vos nos há- 
bi tos de con su mo e na re for mu la ção de pro du tos por
par te das in dús tri as. Es tu do pu bli ca do no In ter na ti o nal
Jour nal of Beha vi o ral Nu tri ti on and Physical Activity
mos tra que, no país, mães re co nhe cem que os se los são
úteis pa ra fa zer es co lhas mais sau dá veis e usam os ró tu- 
los pa ra des mas ca rar os pro du tos que se ven dem co mo
sau dá veis e não o são.

De acor do com a Opas (Or ga ni za ção Pan-Ame ri ca na
da Saú de), or ga ni za ção in ter na ci o nal de saú de pú bli ca
mais an ti ga do mun do, a ro tu la gem nu tri ci o nal fron tal é
uma das prin ci pais fer ra men tas pa ra re gu lar os pro du- 
tos ul tra pro ces sa dos, es ti mu lar es co lhas ali men ta res
mais sau dá veis e con tri buir pa ra o en fren ta men to da
epi de mia de DCNT.

 No Bra sil, se gun do da dos da PNS (Pes qui sa Na ci o nal
de Saú de), mais da me ta de da po pu la ção (52%) com 18
anos ou mais re ce beu di ag nós ti co de pe lo me nos uma
DCNT em 2019. Além dis so, com a pan de mia da co vid-
19, tor na-se fun da men tal de fen der uma ali men ta ção
sau dá vel e evi tar o au men to de fa to res que po ten ci a li- 
zam os efei tos da do en ça.

Es ses da dos es tão re la ci o na dos a mu dan ças no pa- 
drão ali men tar da po pu la ção, in üu en ci a dos di re ta men- 
te pe la pu bli ci da de e pe la fal ta de in for ma ção ade qua- 
da. Por tan to, com ba ter es se qua dro nun ca foi tão ur gen- 
te. E as in dús tri as pre ci sam ini ci ar a ade qua ção dos ró- 
tu los de seus pro du tos o quan to an tes. Ali a da a ou tras
po lí ti cas pú bli cas, a ro tu la gem nu tri ci o nal re pre sen ta
um be ne fí cio pa ra to da a so ci e da de ao pro mo ver mais
saú de, bem-es tar e ga ran tir a se gu ran ça ali men tar e nu- 
tri ci o nal.
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Alterosa, Gleba 005, São Luís/MA”, melhor descrito na matrícula nº 109.635 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
São Luis/MA”. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Pendência do 
Imóvel: Consta Ação anulatória pendente de julgamento - Nº 0800093-10.2019.8.10.0001. Caso não haja licitante em primeiro leilão, 
fi ca desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 447.598,89 (Quatrocentos 
e quarenta e sete mil quinhentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão 
presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira, sito à Rua Hipódromo, 1141, sala 66, Mooca - São Paulo/SP. Os interessados 
em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação 
necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, 
VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (12661_BC_1747-04). 

(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 ses-
são de licitação no dia 05 de agosto de 2022 às 09:30hs, na sede da CPL, localizada na Rua Jornalista Mauri-
tonio Meire, 22 - Centro - Mirador/MA.
O presente Edital esta à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitações 
da Prefeitura Municipal de Mirador podendo ainda ser adquiridos GRATUITAMENTE no portal 
da transparência do município por meio do link http://www.transparencia.mirador.ma.gov.br/

acessoInformacao/licitacao/tce ou ainda por meio do e-mail cplmirador2021@gmail.com.
Mirador, 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 Ele-
trônico 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 ali-
mentícios, de forma parcelada, destinados à Merenda Escolar dos alunos da rede pública muni-
cipal 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 fornecimen-
to 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 PRE-
ÇOS.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 Per-
manente 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. INFORMA-
ÇÕES: 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. IN-
FORMAÇÕES: 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.portaldecom-
praspublicas.com.br . por e-mail cpl@lagoagrande.ma.gov.br ou na página www.lagoagrande-
domaranhao.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. 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 empre-
sa 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 Ad-
ministração e Finanças. CPF nº 783.101.993-68. Portaria nº 014/2021-PMLG-GP.

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 Justi-

ça, 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

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

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 VENDA

GOVERNO 
FEDERAL

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/.

JOSÉ CARLOS MARQUES AGUIAR JUNIOR
Pregoeiro Federal

AVISO DE ABERTURA

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

GOVERNO 
FEDERAL

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

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;

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

AVISO DE ALTERAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

GOVERNO 
FEDERAL

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

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

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 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

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.

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. 
 

PEDIDO DE OUTORGA DO DIREITO DE USO DA ÁGUA 
 
GELO EXTRA LTDA, CNPJ: 09.506.108/0001-25, TORNA PÚBLI-
CO QUE REQUEREU A SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AM-
BIENTE 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

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

AMAZÔNIA E CERRADO

Brasil bate recorde de
desmatamento em 2022

D
e pois do re cor de de des ma- 
ta men to no pri mei ro tri- 
mes tre des te ano, a Amazô- 
nia Le gal (ter ri tó rio que en- 

glo ba no ve es ta dos do Bra sil per ten- 
cen tes à ba cia Amazô ni ca) re gis trou 
no vo ní vel re cor de de quei ma das du- 
ran te o pri mei ro se mes tre de 2022. 
Fo ram 3.750 quilô me tros qua dra dos 
per di dos des de ja nei ro, sem con tar os 
úl ti mos seis di as de ju nho.

De acor do com in for ma ções do 
Ins ti tu to Na ci o nal de Pes qui sas Es pa- 
ci ais (IN PE) nes ta sex ta-fei ra (1° de ju- 
lho), es tes fo ram os pi o res nú me ros 
pa ra es se pe río do des de 2016. O re- 
cor de an te ri or foi de 3.605 quilô me- 
tros qua dra dos, em 2021. O au men to 
em re la ção ao mes mo pe río do do ano 
pas sa do foi de 17%.

Os re cor des des te pri mei ro se mes- 
tre de 2022 tam bém fo ram men sais: 
os me ses de ja nei ro e fe ve rei ro, que 
cos tu mam apre sen tar nú me ro me nor 
de des ma ta men to, fo ram os mais crí- 
ti cos até ago ra, com 430 km² e 199 km² 
de áre as per di das, res pec ti va men te. 

No to tal, mais de 7.500 in cên di os 
fo ram re gis tra dos des de o iní cio do 
ano, os pi o res nú me ros des de 2010. Só 
no mês pas sa do, fo ram mais de 2.500 
quei ma das, o mai or nú me ro pa ra o 
pe río do de ju nho des de 2007. Hou ve 
um au men to de 11% em re la ção a es te 
mês em 2021.

Já no Cer ra do, ou tro re cor de: fo ram 
4.239 fo cos de in cên dio em ju nho, o 
nú me ro mais al to pa ra o mês des de 
2010. No se mes tre, os fo cos de in cên- 
dio nes sa re gião che ga ram a 10.869,

NO CERRADO, OUTRO RECORDE: FORAM 4.239 FOCOS DE INCÊNDIO EM JUNHO

13% a mais que no mes mo pe río do de 
2021. A so ma das quei ma das no Cer- 
ra do e Amazô nia Le gal to ta li za mais 
de 18 mil fo cos de in cên dio nes te pri- 
mei ro se mes tre. Pa ra o WWF-Bra sil 
(Fun do Mun di al da Na tu re za, na tra- 
du ção oû ci al da re de in ter na ci o nal 
pa ra o gru po que atua em nos so país), 
tra ta-se de um re tro ces so.

ONGs e am bi en ta lis tas acu sam o 
go ver no do pre si den te Jair Bol so na ro 
de im ple men tar po lí ti cas que con tri- 
bu em pa ra es tes nú me ros. Na ter ça-
fei ra (28), a Con tro la do ria Ge ral da 
União di vul gou um re la tó rio que ale- 
ga uma ação de li be ra da do go ver no 
em in ter rom per fun ci o na men to do 
Fun do Amazô nia.

Com a pa ra li sa ção do Fun do 
Amazô nia, o país per de a chan ce de 

cap tar 20 bi lhões de dó la res em re cur- 
sos pa ra o con tro le do des ma ta men to 
e ou tras ações de pre ser va ção, ar gu- 
men ta o re la tó rio da CGU. O va lor da 
pos sí vel cap ta ção foi es ti ma do com 
ba se nos da dos do BN DES.

De acor do com o jor nal am bi en tal 
((o))eco, <a ci fra vir tu al men te dis po-
ní vel re pre sen ta cer ca de R$ 105 bi- 
lhões na co ta ção atu al, va lor mai or do 
que o Pro du to In ter no Bru to (PIB) dos 
es ta dos de Ro rai ma, Acre, Ama pá e 
To can tins so ma dos=.

O re la tó rio da CGU re co men da que 
o Mi nis té rio do Meio Am bi en te re es- 
tru tu re a go ver nan ça do Fun do 
Amazô nia e que a União atu a li ze o 
Pla no Na ci o nal de Con tro le do Des- 
ma ta men to Ile gal e Re cu pe ra ção da 
Ve ge ta ção Na ti va.

DIA DA INDEPENDÊNCIA

Tiroteio em desfile nos EUA deixa ao menos 6 mortos

AINDA NÃO HÁ INFORMAÇÃO SOBRE A DETENÇÃO DO AUTOR DOS DISPAROS; A POLÍCIA INDICOU QUE O ATIRADOR USOU UM RIFLE 

Um ti ro teio du ran te um des û le em
co me mo ra ção ao Dia da In de pen dên- 
cia dos EUA, em Il li nois, nes ta se gun- 
da-fei ra (4/7), dei xou, até o mo men to,
seis mor tos e ao me nos 20 pes so as
hos pi ta li za das — dis se a po lí cia lo cal. 

A tra gé dia ocor reu no

cen tro de High land

Park, ci da de ao nor te de

Chi ca go, on de, de

acor do com

au to ri da des, cen te nas

de pes so as es ta vam

reu ni das.

A Po lí cia de High land Park in for- 
mou que o pe rí me tro em tor no do
cen tro da ci da de foi fe cha do e as pes- 
so as pre sen tes fo ram ori en ta das a se
abri ga rem — por que o ati ra dor ain da
não es ta va sob cus tó dia.

De acor do com o jor nal The New
York Ti mes, ain da não há in for ma ção
so bre a de ten ção do au tor dos dis pa- 
ros, mas a po lí cia aûr mou que já se sa- 
be que o ati ra dor usou um ri üe e ati- 
rou de um te lha do. Ve ja um ví deo do
mo men to em que al guns es pec ta do- 
res per ce bem que es tão em pe ri go:

O des û le co me çou por vol ta das
10h e, se gun do tes te mu nhas ou vi das
pe lo Ti mes, os dis pa ros ocor re ram
pou co de pois. Cen te nas de pes so as
co me ça ram a cor rer pa ra ten tar se

pro te ger.
<No co me ço eu pen sei que era um

fo go de ar ti fí cio, mas, de re pen te,
hou ve uma de ban da da da mul ti dão
de am bos os la dos da rua. Eu ca mi- 
nhei cau te lo sa men te e, de re pen te, vi
pes so as en san guen ta das=, re la tou Mi- 
les Za rems ki, 73 anos, mo ra dor da ci- 
da de que es ta va no des û le, ao The
New York Ti mes.

<As ru as es ta vam chei as de pes so as
cor ren do, cri an ças cho ran do=, acres- 
cen tou Li sa Schul kin, ou tra pre sen te
no even to, à emis so ra WGN9. A mu-
lher te ve que se es con der de bai xo de
um car ro pa ra se pro te ger.

Me nos de uma ho ra de pois, ima- 
gens de no ti ciá ri os lo cais mos tra ram
o lo cal com as pec to aban do na do,
com as ca dei ras do brá veis uti li za das
pe los es pec ta do res der ru ba das pe las
ru as, os car ros ale gó ri cos pa ra dos e as
ban dei ras jo ga das ao chão.

VATICANO

Papa Francisco desmente
rumores sobre renúncia

<NUNCA PASSOU PELA MINHA CABEÇA. NO MOMENTO NÃO=

O pa pa Fran cis co ne gou os ru mo res so bre a pos si bi li- 
da de de re nun ci ar ao car go de vi do aos pro ble mas de
saú de e aûr mou que em bre ve po de ria vi si tar a Ucrâ nia
e a Rús sia, em uma en tre vis ta di vul ga da nes ta se gun da-
fei ra (4/7).

<Nun ca pas sou pe la mi nha ca be ça. No mo men to não,
no mo men to não. Re al men te!=, de cla rou o pon tí û ce a
res pei to da re nún cia du ran te uma en tre vis ta con ce di da
à agên cia de no tí ci as Reu ters no sá ba do em sua re si dên- 
cia no Va ti ca no.

Nas úl ti mas se ma nas, as for tes do res no jo e lho di rei to
obri ga ram o pa pa a adi ar uma vi a gem ao con ti nen te
afri ca no, pre vis ta pa ra o iní cio de ju lho, o que au men tou
as es pe cu la ções so bre uma pos sí vel re nún cia, co mo fez
seu an te ces sor Ben to XVI em 2013, ale gan do fal ta de for- 
ças pa ra de sem pe nhar a fun ção.

Fran cis co rei te rou que re nun ci a ria se a saú de o im pe- 
dis se um dia de li de rar a Igre ja.

Ques ti o na do exa ta men te so bre is to, o pon tí û ce res- 
pon deu: <Não sa be mos. Deus vai di zer=.

O pon tí û ce ar gen ti no ex pli cou que so freu uma <pe- 
que na fra tu ra= no jo e lho, que foi tra ta da com la ser e te- 
ra pia mag né ti ca.

O che fe da Igre ja Ca tó li ca tam bém ne gou os bo a tos
de que um cân cer foi di ag nos ti ca do du ran te a ope ra ção
pa ra re mo ver par te do có lon em ju lho de 2021 e de nun- 
ci ou o que cha mou de <fo fo cas=.

O pa pa dis se ain da que é <pos sí vel= que vi a je à Ucrâ- 
nia <após o re tor no do Ca na dá=, pre vis to pa ra o ûm de
ju lho.

<Eu gos ta ria de ir pa ra a Rús sia pri mei ro pa ra ten tar
aju dar de uma for ma ou ou tra, mas gos ta ria de ir às du as
ca pi tais, ou se ja Ki ev e Mos cou=.

PROCESSO

Otan iniciará adesão da
Suécia e da Finlândia

DESDE MAIO ANCARA BLOQUEAVA A ADESÃO DOS DOIS PAÍSES

Os paí ses da Or ga ni za ção do Tra ta do do Atlân ti co
Nor te (Otan) vão lan çar na pró xi ma ter ça-fei ra (5/7) o
pro ces so for mal de ra ti û ca ção da ade são da Sué cia e da
Fin lân dia à ali an ça mi li tar tran sa tlân ti ca. <Os ali a dos as- 
si na rão os pro to co los de ade são= dos su e cos e ûn lan de- 
ses, anun ci ou a Otan em co mu ni ca do nes ta se gun da-
fei ra (4). 

A mi nis tra das Re la ções Ex te ri o res da Sué cia, Ann
Lin de, e seu co le ga ûn lan dês, Pek ka Ha a vis to, par ti ci pa- 
ram ho je de reu niões de úl ti ma ho ra na se de da Otan em
Bru xe las so bre a as si na tu ra dos pro to co los agen da da
pa ra ama nhã. O anún cio da in ten ção da Sué cia e da Fin- 
lân dia de ade rir à po de ro sa ali an ça mi li tar pro vo cou um
ve to ini ci al da Tur quia, mem bro es sen ci al do blo co, que
û nal men te deu seu acor do de prin cí pio.

Des de me a dos de maio, An ca ra blo que a va o pro ces so
de ade são dos dois paí ses, acu san do-os de pro te ger
com ba ten tes cur dos do Par ti do dos Tra ba lha do res do
Cur dis tão (PKK) e das Uni da des de Pro te ção do Po vo
(YPG), que con si de ra or ga ni za ções ter ro ris tas. 

Du ran te a cú pu la da Otan há uma se ma na em Ma dri,
a Tur quia apre sen tou uma sé rie de exi gên ci as pa ra per- 
mi tir a ade são dos su e cos e ûn lan de ses, e dei xou cla ro
que is so só acon te ce rá se os dois paí ses cum pri rem os
com pro mis sos ne go ci a dos. Des ta for ma, a Tur quia acei- 
tou que a Otan des se os pri mei ros pas sos no lan ça men- 
to for mal do pro ces so de ade são, em bo ra o pre si den te
Re cep Tayyip Er do gan te nha aler ta do so bre as con di- 
ções ne go ci a das pa ra que is so acon te ça.

Sué cia e Fin lân dia são mem bros da União Eu ro peia,
mas o acor do as si na do em Ma dri <só diz res pei to a es ses
três paí ses=, dis se Na bi la Mas s ra li, por ta-voz do che fe da
di plo ma cia eu ro peia Jo sep Bor rell. 

Se gun do Mas s ra li, <a Tur quia tem uma am pla in ter- 
pre ta ção de sua le gis la ção an ti ter ro ris ta e apro vei ta a
opor tu ni da de pa ra pren der to dos aque les que se ma ni- 
fes tam cri ti ca men te, se jam eles jor na lis tas, ad vo ga dos,
de fen so res dos di rei tos hu ma nos=.

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

https://banca.oimparcial.com.br/
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As ações procuram atender a lei que limitou o ICMS sobre combustíveis ou a definição
do Conselho Nacional de Política Fazendária 

COMBUSTÍVEIS

Pelo menos 20 estados
já reduziram ICMS

Pe lo me nos 20 es ta dos já anun ci a- 
ram a re du ção do ICMS so bre com- 
bus tí veis. Os go ver na do res do Ce a rá e
do Ama zo nas û ze ram os anún ci os
nes ta se gun da-fei ra (04).

O Dis tri to Fe de ral pu bli cou no dia
pri mei ro des te mês um de cre to li mi- 
tan do em 18% a co bran ça do ICMS. 

As alí quo tas da ga so li na e do eta nol
eram de 27%. Se gun do o go ver no dis- 
tri tal, a per da é es ti ma da em R$ 1,7 bi- 
lhão por ano.

O go ver na dor Iba neis Ro cha
(MDB) dis se que te rá que re ver as
con tas do Dis tri to Fe de ral. O Sin di ca- 
to dos Co mér cio Va re jis ta de Com bus- 
tí veis do DF es ti ma uma re du ção de
R$0,43  na ga so li na e R$ 0,40 no eta nol
com a re du ção do ICMS. Os con su mi- 
do res de vem sen tir aos pou cos a di fe- 
ren ça na bom ba, com a re no va ção dos

es to ques, diz o pre si den te da en ti da- 
de Pau lo Ta va res.

São Pau lo foi o pri mei ro a fa zer a re- 
du ção do ICMS. No es ta do, a alí quo ta
caiu de 25% pa ra 18%. Mi nas Ge rais,
Goiás, Pa ra ná e Ama pá tam bém já
anun ci a ram o cor te.

As ações pro cu ram

aten der a lei que li mi tou

o ICMS so bre

com bus tí veis ou a

de û ni ção do Con se lho

Na ci o nal de Po lí ti ca

Fa zen dá ria de que o

im pos to de ve ser

cal cu la do so bre a mé dia

de pre ços dos úl ti mos

60 me ses.

Mas, a dis cus são ain da não ter mi-
nou. No Con gres so, os par la men ta res
ain da pre ci sam ava li ar os ve tos do
pre si den te Jair Bol so na ro à lei do te to
do ICMS. No Su pre mo Tri bu nal Fe de-
ral, go ver na do res ques ti o nam a lei do
te to e a lei que de ter mi nou alí quo ta
uni for me em to do o país.

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 hi drô me tro é um equi pa men to
que re gis tra o vo lu me de água con su- 
mi do em um imó vel co nec ta do ao sis- 
te ma de abas te ci men to de água tra ta- 
da. Ele é in dis pen sá vel pa ra que o cli- 
en te con tro le o vo lu me de água uti li- 
za do e man te nha há bi tos de con su mo
cons ci en te, fun da men tais pa ra pla ne- 
jar o or ça men to fa mi li ar e pa ra a pre- 
ser va ção do meio am bi en te.

Os hi drô me tros se guem ri go ro sas
nor mas téc ni cas de fa bri ca ção, têm
avan ça da tec no lo gia e são cer ti û ca- 
dos pe lo Ins ti tu to Na ci o nal de Me tro- 
lo gia, Qua li da de e Tec no lo gia (IN ME- 
TRO). O equi pa men to re gis tra o con- 
su mo do imó vel em tem po re al e é um
gran de ali a do na lu ta con tra o des per- 
dí cio e, por con sequên cia, con tra a es- 
cas sez de água. A lei tu ra dos hi drô me- 
tros é re a li za da men sal men te e a fa tu- 
ra é cal cu la da com ba se no vo lu me
con su mi do ao lon go do mês. O va lor
da fa tu ra é o re sul ta do da di fe ren ça
en tre a lei tu ra atu al e a que foi re gis- 
tra da na fa tu ra do mês an te ri or.

<Além de ser mui to im por tan te pa- 
ra que os cli en tes co nhe çam o seu

con su mo e pos sam fa zer o con tro le de
sua eco no mia do més ti ca, o hi drô me- 
tro tam bém tem uma re le vân cia so ci- 
al. A par tir das me di ções dos apa re- 
lhos nos do mi cí li os, a con ces si o ná ria
con se gue ma pe ar os há bi tos da po pu- 
la ção, de tec tar ex ces sos e per das, pro- 
por cam pa nhas de cons ci en ti za ção e
pro je tar in ves ti men tos fu tu ros no sis- 
te ma de abas te ci men to= aler ta Ra ni e- 
re Si quei ra, ge ren te co mer ci al da BRK
no Ma ra nhão, con ces si o ná ria de água
e es go ta men to sa ni tá rio nos mu ni cí- 
pi os de São Jo sé de Ri ba mar e Pa ço do
Lu mi ar.

O hi drô me tro me de ape nas o vo lu- 
me de água uti li za do, mas o equi pa- 
men to po de aju dar a evi den ci ar va za- 
men tos nas ins ta la ções hi dráu li cas
in ter nas que não eram per ce bi dos an- 
te ri or men te. Ra ni e re ex pli ca que <na
mai o ria dos ca sos, um even tu al au- 
men to apa ren te no con su mo po de ser
atri buí do a va za men tos nas ins ta la- 
ções hi dráu li cas in ter nas. Es ses va za- 
men tos po dem es tar ocul tos den tro
das pa re des do imó vel, o que di û cul ta
sua iden ti û ca ção. Exis tem ain da ou- 

tras pos si bi li da des no au men to do
con su mo, co mo a ele va ção da tem pe- 
ra tu ra em me ses mais quen tes, vi si tas
de pa ren tes ou ami gos, ou ain da ou- 
tras mu dan ças de há bi tos de con su-
mo. O ide al é que o cli en te mo ni to re
seu con su mo re gu lar men te pe lo hi- 
drô me tro, as se gu ran do o va lor cor re- 
to e jus to, com pa tí vel com o uso ao
lon go do mês= aler ta ele.

A con ces si o ná ria ga ran te a qua li- 
da de dos me di do res ins ta la dos nas ci- 
da des on de atua. A ins ta la ção do no vo
apa re lho é gra tui ta, ex ce to nos ca sos
em que a tro ca se ja so li ci ta da pe lo cli- 
en te sem jus ti û ca ti vas con ûr ma das
pe la con ces si o ná ria (co mo um  de fei- 
to com pro va do, por exem plo) ou fo ra
do cro no gra ma de subs ti tui ções pre- 
vis to pe la em pre sa. Já o cui da do com
o apa re lho con tra da nos e rou bos é
res pon sa bi li da de do usuá rio, que res- 
pon de rá pe las des pe sas sem pre que
û car de mons tra da a fal ta de pro te ção
e guar da do equi pa men to. Além dis so,
fur tos ou adul te ra ção no hi drô me tro
po dem le var a mul tas e até ou tras pe- 
na li da des.

SÃO JOÃO 

Pri mei ro mês do São
João no Ma ra nhão
su pe ra ex pec ta ti vas,
com cres ci men to 
no tu ris mo

Os dois me ses anun ci a dos pa ra a re a li za ção do mai or
São João do Bra sil no Ma ra nhão já pre via gran de mo vi- 
men ta ção da eco no mia, au men to do üu xo tu rís ti co e
va lo ri za ção da cul tu ra e dos ar tis tas lo cais.

No en tan to, o pe río do que se de se nha co mo pós-pan- 
de mia (em bo ra a exis tên cia da co vid-19 con ti nue sen do
uma re a li da de) tem si do uti li za do pe lo go ver no do Es ta- 
do pa ra in ves tir no even to cul tu ral mais tra di ci o nal do
Ma ra nhão. E tem da do mui to cer to.

Só no pri mei ro mês do fes te jo

ju ni no fo ram apro xi ma da men te 46

mi lhões de re ais de re tor no pa ra a

eco no mia ape nas com ori gem no

tu ris mo, que re ce beu em São Luís

mais de 129 mil vi si tan tes,

con si de ran do ape nas o mês de

ju nho.

O pró prio go ver na dor Car los Bran dão, em seu ar ti go
se ma nal pa ra o Jor nal Pe que no, co me mo rou os êxi tos
ob ti dos por sua ges tão, bem co mo res sal tou o nú me ro
de atra ções – di vul ga do em maio pa ra ter um pou co
mais de 500 em dois me ses, mas já fo ram qua se 600 em
30 di as.

<As ci da des fo ram inun da das por co res, dan ças e
mui ta ale gria. Qua se 600 atra ções, de di ver sas ma ni fes- 
ta ções di fe ren tes, se di vi dem por to do o Ma ra nhão em
apre sen ta ções que têm en can ta do não ape nas os ma ra- 
nhen ses, mas, prin ci pal men te, os tu ris tas, que já ga ran- 
ti ram uma ta xa de ocu pa ção nos ho téis em tor no de
70%=, co me mo rou.

De acor do com da dos da As so ci a ção Bra si lei ra de Ba- 
res e Res tau ran tes (Abra sel), hou ve au men to de cer ca de
40% na mo vi men ta ção de cli en tes pa ra o se tor. Já nos
pos tos de tra ba lho, o pro gra ma Mais Ren da be ne û ci ou
300 no vos em pre en de do res, que re ce be ram kits de
equi pa men tos, au xí lio de 500 re ais, além de ca pa ci ta ção
pa ra o me lhor de sen vol vi men to de sua ati vi da de.

O se cre tá rio de Es ta do da Cul tu ra, Pau lo Vic tor, tam- 
bém co men tou so bre o êxi to do even to mais tra di ci o nal
do es ta do.

<Tu do tem si do co mo de ter mi nou o go ver na dor Car- 
los Bran dão. E não tí nha mos dú vi da de que o São João
do Ma ra nhão se ria um imen so su ces so, pois te mos uma
vas ta ri que za cul tu ral e mui tas atra ti vi da des em nos so
es ta do. Não é à toa que é o mai or do Bra sil. Até o ûm de
ju lho se rão cer ca de 800 atra ções, ge ran do mui to em- 
pre go, ren da, uma gran de mo vi men ta ção na eco no mia
e no se tor tu rís ti co. É um fes te jo ju ni no que es tá mar ca- 
do em nos sos co ra ções e na his tó ria do es ta do=, ava li ou
Vic tor.

Com o mês de fé ri as e fes te jo ju ni no acon te cen do até
o ûm de ju lho, o se cre tá rio de Es ta do do Tu ris mo (Se tur),
Pau lo Ma tos, con ta com um üu xo tu rís ti co ain da mais
ex pres si vo até o en cer ra men to do São João.

<A nos sa ex pec ta ti va é a de que nes ses dois me ses 450
mil tu ris tas só no mo dal aé reo che guem a São Luís. Is so
tem mo vi men ta do for te men te a eco no mia, em pre gan- 
do, dan do tra ba lho e ge ran do ren da. To do o se tor pro- 
du ti vo do tu ris mo es tá ga nhan do mui to=, dis se Ma tos.

O São João do Ma ra nhão, o mai or do Bra sil, se gue até
31 de ju lho. Con û ra as da tas:

Ar rai al do Ipem – to dos os di as, até dia 10.
Shop ping da Ilha – to dos os di as, até dia 31.
Con ven to das Mer cês – de 21 a 24.

São Luís, terça-feira, 5 de julho de 2022
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Gênero e Sexualidade

O Cen tro Cul tu ral Va le Ma ra nhão apre- 
sen ta rá, de 6 a 9 de ju lho, às 19h, a quar ta
edi ção da Quelly – Mos tra Na ci o nal de Ci ne-
ma de Gê ne ro e Se xu a li da de, em par ce ria
com a Ka sa rão Fil mes. Es te ano, a mos tra
vol ta a ser pre sen ci al, após dois anos em for-
ma to vir tu al por con ta da pan de mia de CO- 
VID-19. Des ta vez, o even to tem fo co em ûl- 
mes ex pe ri men tais, que fo gem de es te reó ti- 
pos ca rac te rís ti cos de obras de ûc ção.

Na Bienal do Livro

Com 16 vo lu mes já pu bli ca dos no Bra sil, a
co le ção Diá rio de um Ba na na é fe bre en tre
os jo vens lei to res. E qual de les não gos ta ria
de en con trar o per so na gem prin ci pal no
meio de um dos mai o res even tos li te rá ri os
do país?! É Gref Hefüey que os vi si tan tes da
26º Bi e nal In ter na ci o nal do Li vro de São
Pau lo vão po der ti rar fo tos no es tan te da VR
Edi to ra, lo ca li za do na rua C-10, em fren te ao
es pa ço in fan til.

O em pre en de dor, pa les tran te e
au tor do best-sel ler <Se ja F#da=,
Caio Car nei ro (fo to) es ta rá no Col lab
Jo vem, em ou tu bro des te ano, nu ma
re a li za ção da As so ci a ção Co mer ci al
do Ma ra nhão. Já em se tem bro, or ga -
ni za do pe lo ACM Mu lher, vai acon te -
cer o Fó rum da Mu lher Em pre sá ria,
que che ga em sua 20ª edi ção, re ce be
co mo con vi da da es pe ci al a apre sen -
ta do ra da CNN, ad vo ga da e es cri to ra,
Ga bri e la Pri o li. O Fó rum acon te ce rá
no Blue Tree São Luís. Nes te mês, por
exem plo, mais pre ci sa men te no dia
27, a ACM pro mo ve rá o pai nel com o
te ma <Re gu la ri za ção Fun diá ria co -
mo Ins tru men to de De sen vol vi men -
to= e que con ta com a par ce ria da Fe -
de ra ção da Agri cul tu ra e Pe cuá ria do
Es ta do do Ma ra nhão (Fa e ma).

O ge ren te de Re la ci o -
na men to com o Cli en te
da Equa to ri al Ener gia,
Rai nil ton An dra de des -
ta ca que os cli en tes
que pa gam via dé bi to
au to má ti co e PIX con -
cor rem a prê mi os ex -
clu si vos. <Além dos
prê mi os men sais, em
ou tu bro e de zem bro, a
Equa to ri al fa rá dois
sor tei os ex tras de uma
mo to elé tri ca no va lor
de R$ 14mil, ex clu si vo
pa ra os cli en tes que û -
ze rem pa ga men to via
PIX ou Dé bi to Au to má -
ti co=, co men ta.

Ou tra no vi da de da  IV
edi ção da Quelly –
Mos tra Na ci o nal de Ci -
ne ma de Gê ne ro e Se -
xu a li da de é a oû ci na
Ci ne ma Que er – Re üe -
xões so bre o tra ba lho
da di re ção, de 7 a 9 de
ju lho, às 15h, com a
exi bi ção e aná li se de
tre chos de pro du ções,
dis cus são dos pro ces -
sos de cri a ção. A oû ci -
na se rá mi nis tra da pe -
lo di re tor Da ni el No -
las co, ba cha rel em ci -
ne ma e au di o vi su al pe -
la Uni ver si da de Fe de -
ral Flu mi nen se.

Hoje na Câmara 

A Câ ma ra Mu ni ci pal de São Luís apre ci a rá na
ses são des ta ter ça-fei ra (5), se ten ta e cin co pro- 
po si ções den tre pro je tos de lei, pro je tos de re so- 
lu ção, re que ri men tos, mon ções e in di ca ções. 

Ao to do se rão vo ta das em pri mei ra ou se gun-
da vo ta ção vin te e cin co pro je tos de lei, en tre
eles, o pro je to de lei nº 020/21, do ve re a dor Ed-
son Ga gui nho (União Bra sil), que obri ga to dos
os hos pi tais da ilha a dis po ni bi li za rem o nú me-
ro de lei tos dis po ní veis. 

O pro je to nº 116/21, de au to ria da ve re a do ra
Sil va na Noely (PTB).

Defeso eleitoral

Com ba se no Ca len dá rio Elei to ral de 2022, na
Ins tru ção Nor ma ti va SG-PR nº 1, de 11 de abril
de 2018, Lei nº 9.504, de 30 de se tem bro de 1997
e no Ofí cio Cir cu lar nº 283/2022/SEI-MCOM, de
27 de ju nho de 2022, a Su pe rin ten dên cia de Co- 
mu ni ca ção e Even tos da Uni ver si da de Fe de ral
do Ma ra nhão (SCE-UF MA) pu bli cou a Ins tru- 
ção Nor ma ti va Nº 1, de 21 de ju nho de 2022. 

O do cu men to apro va as nor mas e os pro ce di- 
men tos pa ra o fun ci o na men to dos Sis te mas de
Co mu ni ca ção da Uni ver si da de, no pe río do de
de fe so elei to ral. 

Equatorial premia

A Equa to ri al Ma ra nhão es tá pre mi an do os
cli en tes que pa gam su as con tas de ener gia em
dia, por meio de sor tei os men sais pa ra quem se
ca das trar na pro mo ção. 

É o Ener gia em Dia, que co me çou no dia
13/06 e vai até 25/12/2022. Con sul te o re gu la- 
men to com ple to e ca das tre-se no ener gi a e me- 
dia.equa to ri a le ner gia.com.br. 

O cri té rio prin ci pal pa ra par ti ci par da pro mo- 
ção é es tar em dia com a con ta, ou se ja: não pos- 
suir con tas ven ci das e sem pre pa gar até a da ta
do ven ci men to.

Pra curtir

A pla ta for ma de stre -
a ming Net üix já li be -
rou a lis ta com os
prin ci pais lan ça men -
tos des ses pró xi mos
di as, in cluin do a ter -
cei ra tem po ra da de
Con trol Z, Boo, Bit ch
e o ter ror Mar cas da
Mal di ção.

Ou tras sé ri es, ûl mes,
de se nhos, ani mes e
do cu men tá ri os tam -
bém es trei am em ju -
lho no stre a ming.

No mês das fé ri as, o
Sesc traz pa ra São
Luís uma lon ga tem -
po ra da re ple ta de co -
res e ale gria des sa
tra di ci o nal ar te em
oû ci nas, vi vên ci as,
de ba tes, ce nas cur tas
e es pe tá cu los va ri a -
dos com ar tis tas lo -
cais e de ou tros es ta -
dos.

A pro gra ma ção, já
dis po ní vel no si te da
en ti da de, co me çou
dia 2 des te mê e se -
gue até 31 de ju lho
em São Luís e nos di -
as 3 e 4 de agos to em
Ita pe cu ru-Mi rim.

Uma pí lu la com a
pro pos ta de pre ve nir
res sa cas foi lan ça da
no mer ca do eu ro peu
nes ta se gun da-fei ra
(4/7). 

A Myrkl pro me te
que brar as mo lé cu las
do ál co ol ra pi da men -
te, re du zin do os efei -
tos da be bi da no cor -
po.

O me di ca men to foi
de sen vol vi do pe la
em pre sa far ma cêu ti -
ca De Fai re Me di cal
em par ce ria com o
Ins ti tu to de Ci ên cia e
Saú de Pfütz ner, da
Ale ma nha. 

São Luís, terça-feira, 5 de julho de 2022
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Ví ti mas

Vi o lên cia psi co ló gi ca tem 50% dos ca sos
de vi o la ção

Fu tu ro

Grande Ilha de São Luís

Idosas pardas sofrem
mais violência

A
s ido sas com ida de en tre 60 e 70 anos, au to de- 
cla ra das par das, al fa be ti za das e com ren da de
até um sa lá rio mí ni mo são as mai o res ví ti mas
de vi o lên cia na re gião me tro po li ta na de São

Luís. Foi o que re ve lou a pes qui sa de sen vol vi da pe lo Nú- 
cleo de Pes qui sa Edu ca ção e Cui da do em En fer ma gem
(Nu pe ce), da Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra nhão (UF- 
MA), a par tir de de nún ci as re ce bi das pe lo Cen tro In te- 
gra do de Apoio e Pre ven ção à Vi o lên cia con tra a Pes soa
Ido sa (Ci ap vi) da De fen so ria Pú bli ca do Es ta do do Ma- 
ra nhão (DPE/MA).

O re sul ta do da pes qui sa foi apre sen ta do pe lo Prof.
Me. Ra fa el de Abreu Li ma, que co or de nou o es tu do, du- 
ran te a reu nião am pli a da da As so ci a ção Na ci o nal de Ge- 
ron to lo gia no Ma ra nhão, re a li za da se ma na pas sa da, na
se de da DPE/MA, co mo par te da pro gra ma ção da Cam- 
pa nha de Cons ci en ti za ção da Vi o lên cia con tra a Pes soa
Ido sa 2022, que se rá en cer ra da nes ta ter ça-fei ra, dia 5,
com uma au di ên cia pú bli ca so bre o as sun to no au di tó- 
rio da OAB-MA, às 8h30.

Além do per ûl da ví ti ma, a pes qui sa tam bém apon tou
o per ûl dos agres so res, as prin ci pais vi o lên ci as pra ti ca- 
das e ten dên ci as ve ri û ca das nos úl ti mos anos.

Fo ram ana li sa das 5.743 no ti û ca ções de vi o lên cia
con tra a pes soa ido sa na Re gião Me tro po li ta na de São
Luís, re ce bi das pe lo cen tro es pe ci a li za do da De fen so ria,
no pe río do de 2015 a 2020.

O es tu do des sas de nún ci as mos trou uma fe mi ni za- 
ção da vi o lên cia con tra a pes soa ido sa. Mu lhe res são
mai o ria en tre as ví ti mas, um to tal de 58,9%. Já os ho- 
mens, são 41,1%. A mai o ria des sas pes so as que so fre ram
al gum ti po de vi o lên cia tem en tre 60 e 70 anos.

A pes qui sa re ve lou ain da im por tan tes da dos so ci o e- 
conô mi cos so bre o en ve lhe ci men to na re gião. A mai o ria
das ví ti mas, 52,9%, é au to de cla ra da par da e 87,5% es co- 
la ri za dos. Além dis so, o es tu do das de nún ci as apon tou
que um to tal de 86,1% das pes so as que so fre ram vi o lên- 
cia tem ren da de até um sa lá rio mí ni mo, o que de mons- 
tra que a bai xa ren da tem se mos tra do fa tor de ris co pa ra
to dos os ti pos de vi o lên cia.

A ne gli gên cia, ca rac te ri za da pe la fal ta de cui da dos
bá si cos com o ido so, re la ci o na dos à hi gi e ne, saú de, me- 
di ca men tos ou mes mo pro te ção con tra frio ou ca lor, foi
a vi o la ção mais co me ti da. Fo ram 31,2% dos ca sos de vi- 
o lên cia no pe río do ava li a do, se gui dos de ca sos de vi o- 
lên cia psi co ló gi ca (50%) e abu so û nan cei ro (21%), que
tam bém ti ve ram uma pre va lên cia.

E quem mais se des ta cou den tre os agres so res que co- 
me te ram vi o lên cia con tra pes so as ido sas fo ram os pró- 
pri os û lhos (48,3%), que apre sen ta ram um per cen tu al
sig ni û ca ti vo ao lon go do pe río do es tu da do.

O pró prio es tu do apon ta al guns as pec tos que po dem

ex pli car es sa re la ção en tre agres so res û lhos e pais ví ti- 
mas. Uma de las são os no vos mo de los fa mi li a res, que
vis lum bram os ca sos dos û lhos que têm re tor na do pa ra
a ca sa dos pais, e o fa to de o ido so ser o res pon sá vel pe lo
sus ten to de to dos, o que ge ra uma de pen dên cia û nan- 
cei ra dos û lhos. Além dis so, ob ser va-se tam bém em al- 
guns ca sos a fal ta de vín cu lo sig ni û ca ti vo en tre o û lho e
o ido so, por ve zes, de cor ren te da ex po si ção à vi o lên cia
des de a in fân cia e da trans mis são in ter ge ra ci o nal des se
com por ta men to vi o len to.

Além dos û lhos e ou tros pa ren tes, co mo pri mos, so- 
bri nhos e ne tos, tam bém se des ta cam en tre agres so res
as ins ti tui ções. Se gun do a co or de na do ra do Cen tro In te- 
gra do de Apoio e Pre ven ção à Vi o lên cia con tra a Pes soa
Ido sa (Ci ap vi), Isa bel Lo pi zic, a vi o lên cia ins ti tu ci o nal é
aque la exer ci da den tro do am bi en te ins ti tu ci o nal se ja
pú bli co ou pri va do, em que o ido so tem aten di men to
ne ga do ou é tra ta do de for ma agres si va ou com des ca so.

Ain da de acor do com ela, um dos exem plos mais re- 
cor ren tes são as vi o lên ci as pra ti ca das nas ins ti tui ções û- 
nan cei ras. 

<O ido so vai bus car uma coi sa e pas sam pa ra ele al gu- 
ma ofer ta de em prés ti mo ou û nan ci a men to que vai en- 
di vi dá-lo por mui tos anos. Ou tam bém acon te ce o con- 
trá rio, quan do o ido so es cu ta que ele já tem uma ida de
mui to avan ça da e não po de mais ti rar em prés ti mo. Mas
ele con ti nua sen do um ci da dão de di rei tos e a ne ga ti va
dis so é um des res pei to, uma vi o lên cia=, dis se.

O ido so vai bus car uma coi sa e

pas sam pa ra ele al gu ma ofer ta de

em prés ti mo ou fi nan ci a men to que

vai en di vi dá-lo por mui tos anos

Mais do que evi den ci ar o per ûl das ví ti mas e dos
agres so res e os ca sos de vi o lên cia mais de nun ci a dos, a
pes qui sa expôs ain da um im por tan te da do: a ten dên cia
de cres ci men to en tre os ti pos de vi o lên cia de nun ci a dos.
En tre 2015 e 2020, hou ve um au men to con si de rá vel nos
ca sos de aban do no (13,22%), ne gli gên cia (20,22%) e au- 
to ne gli gên cia (20,83%).

Pa ra o de fen sor pú bli co Cos mo So bral, do Nú cleo de
De fe sa da Pes soa Ido sa, a pes qui sa sis te ma ti za re le van- 
tes da dos que tra du zem a re a li da de e que po de rão ser
uti li za dos pa ra mu dar o ce ná rio atu al. <Es sa pes qui sa
co lo ca em ba ses ci en tí û cas aqui lo que a gen te ob ser va
na prá ti ca diá ria, co mo por exem plo o fa to de que os
mai o res vi o la do res es tão no seio fa mi li ar. Com a pes qui- 
sa, o po der pú bli co, a so ci e da de ci vil or ga ni za da e en ti- 
da des que tra ba lham es sa te má ti ca po dem ago ra, de

ma nei ra mais es pe cí û ca, de sen vol ver cam pa nhas e pro- 
je tos pa ra to car a fa mí lia em re la ção à vi o lên cia con tra a
pes soa ido sa, com uma abor da gem mul ti dis ci pli nar=,
des ta cou.

Es sa pes qui sa co lo ca em ba ses

ci en tí fi cas aqui lo que a gen te

ob ser va na prá ti ca diá ria, co mo por

exem plo o fa to de que os mai o res

vi o la do res es tão no seio fa mi li ar.

Com a pes qui sa, o po der pú bli co, a

so ci e da de ci vil or ga ni za da e

en ti da des que tra ba lham es sa

te má ti ca

Pa ra o de fen sor pú bli co Vi ní cius Gou lart, tam bém ti- 
tu lar do Nú cleo de De fe sa da Pes soa Ido sa, o es tu do po- 
de rá con tri buir pro fun da men te com o en fren ta men to
da vi o lên cia con tra a pes soa ido sa. <Ve ri û ca mos que há
uma ne ces si da de pre men te de ade quar mos as po lí ti cas
pú bli cas vol ta das à aten ção ao ido so com os da dos co- 
lhi dos atra vés des se es tu do. Há uma ne ces si da de cons- 
tan te de apri mo rar mos as cam pa nhas de cons ci en ti za- 
ção, sem pre re for çan do a ideia de que o ido so é um su- 
jei to de di rei tos que me re ce o res pei to da fa mí lia e da so- 
ci e da de. Além dis so, ve mos tam bém a ne ces si da de de
um cons tan te for ta le ci men to da re de de pro te ção, sem- 
pre com o es cla re ci men to à po pu la ção acer ca dos ca- 
nais ade qua dos pa ra re la tos de de nún ci as de vi o la ções a
di rei tos=, pon tu ou.

Pa ra o Prof. Me. Ra fa el de Abreu Li ma, é uma gran de
sa tis fa ção ver que os re sul ta dos da pes qui sa po de rão in- 
üu en ci ar di re ta men te na cons tru ção de po lí ti cas pú bli- 
cas. <Nos sa pes qui sa foi mo ti va da pe lo in te res se de sa- 
ber mos co mo a so ci e da de se com por ta di an te des se
pro ces so de en ve lhe ci men to glo bal, por que ocor re a vi- 
o lên cia con tra a pes soa ido sa, que mui tas ve zes é mais
vul ne rá vel e frá gil, e que es tra té gi as po de mos uti li zar
pa ra me lho rar as con di ções de vi da e di mi nuir os ín di- 
ces de vi o lên cia con tra a pes soa ido sa. E tais per gun tas
es tão sen do res pon di das com os da dos co le ta dos e re- 
sul ta dos da pes qui sa. Par ti cu lar men te, me sin to fe liz
por tra zer uma res pos ta à so ci e da de com da dos re ais,
ûéis e con cre tos so bre o com por ta men to e a ten dên cia
que a nos sa so ci e da de es tá ten do com re la ção a es se
pro ble ma que é de to dos=, de cla rou.

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

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


oimparcial.com.brVIDASaulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br10

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

Co mo par ti ci par

Vi gên cia

MA RA NHÃO

Menos mu lhe res com
so bre no me do ma ri do 

P
as sa dos 20 anos des de a pu- 
bli ca ção do Có di go Ci vil de
2002, que per mi tiu aos noi vos
ado ta rem o so bre no me do

ou tro no ma trimô nio, caiu mais de
33% o nú me ro de mu lhe res que pas- 
sa ram a in cluir o so bre no me do ma ri- 
do no ca sa men to.

Sím bo lo de uma so ci e da de ca da
vez mais igua li tá ria e da pra ti ci da de
da vi da mo der na, a es co lha pre fe ren- 
ci al dos fu tu ros ca sais tem si do pe la
ma nu ten ção dos so bre no mes de fa- 
mí lia, que ho je re pre sen tam 35% das
op ções no mo men to da ha bi li ta ção
pa ra o ca sa men to.

Em 2002, épo ca em que o atu al Có- 
di go Ci vil foi pu bli ca do, o per cen tu al
de mu lhe res que ado ta vam o so bre- 
no me do ma ri do no ca sa men to re pre- 
sen ta va 80,5% dos ma trimô ni os.

A par tir de en tão ini ci ou-se uma
que da pau la ti na des ta op ção. Na pri- 
mei ra <dé ca da= des ta mu dan ça 4
2002 a 2010 -, a mé dia de mu lhe res
que op ta vam por acres cer o so bre no- 
me do ma ri do pas sou a re pre sen tar
67,8%. Já na se gun da <dé ca da= de vi- 
gên cia da atu al le gis la ção 4 2011 a
2020 4 es te per cen tu al pas sou a ser
de 55%.

<Com o pas sar dos anos po de mos
no tar o au men to na igual da de se ûr- 
man do no Ma ra nhão e tam bém no
Bra sil, es ses da dos dis po ni bi li za dos
pe los Car tó ri os do es ta do mos tram
ca da vez mais a eû ci ên cia e a con û an- 
ça que os car tó ri os pas sam aos ci da- 
dãos re fe ren te a con û a bi li da de dos
seus da dos e tam bém de mons tra a
im por tân cia do Re gis tro Ci vil pa ra a
so ci e da de, po de mos vi su a li zar os da- 
dos da re al si tu a ção do Ma ra nhão,
além dis so, re ve la que as mu lhe res es- 
tão ca da vez mais in de pen den tes e

pro ta go nis tas da sua pró pria vi da, po- 
den do man ter seu so bre no me mes mo
com ca sa men to ci vil ce le bra do em
car tó rio=, dis se Ga bri el la Di as Ca mi- 
nha de An dra de, elei ta no va pre si den- 
te da As so ci a ção Na ci o nal dos Re gis- 
tra do res de Pes so as Na tu rais do Ma ra- 
nhão (AR PEN MA).

Com o pas sar dos anos

po de mos no tar o

au men to na igual da de

se fir man do no

Ma ra nhão e tam bém no

Bra sil, es ses da dos

dis po ni bi li za dos pe los

Car tó ri os do es ta do

mos tram ca da vez mais

a efi ci ên cia e a

con fi an ça

Se o nú me ro de mu lhe res que ado- 
ta vam o so bre no me do ma ri do vem
cain do ao lon go dos anos, a es co lha
dos bra si lei ros tem si do ca da vez mais
pe la ma nu ten ção dos no mes ori gi nais
de fa mí lia, em uma ten dên cia que
vem se ace le ran do ao lon go dos anos,
re pre sen tan do um au men to per cen- 
tu al de 13,8% des de a edi ção do atu al
Có di go Ci vil.

Em 2002, es ta op ção re pre sen ta va

14,66% dos ma trimô ni os no Ma ra- 
nhão. Já na pri mei ra <dé ca da= 4 2002
a 2010 4 des de a pu bli ca ção do atu al
Có di go, a mé dia des ta op ção pas sou a
re pre sen tar 23,5% dos ca sa men tos re- 
a li za dos, en quan to que no se gun do
pe río do ana li sa do 4 2011 a 2020 -, a
mé dia des ta es co lha pas sou a re pre- 
sen tar 26% das ce le bra ções re a li za das
nos Car tó ri os de Re gis tro Ci vil do es- 
ta do. Em 2021, es te per cen tu al atin giu
35%, che gan do a qua se 40% das es co-
lhas nos pri mei ros cin co me ses de
2022.

No vi da de in tro du zi da pe lo atu al
Có di go Ci vil bra si lei ro, a pos si bi li da- 
de de ado ção do so bre no me da mu- 
lher pe lo ho mem ain da não <vin gou=
na so ci e da de, re pre sen tan do em 2021
ape nas 0,5% das es co lhas no mo men- 
to do ca sa men to, per cen tu al que atin- 
giu seu pon to má xi mo em 2002, quan-
do foi a op ção em 1,2% dos ma trimô-
ni os. A mu dan ça dos so bre no mes por
am bos os côn ju ges no ca sa men to re- 
pre sen tou, em 2021, 10,47% das es co- 
lhas, ten do atin gi do seu pi co em 2013,
quan do foi op ção em 23,19% das ce le-
bra ções.

A es co lha dos so bre no mes do fu tu- 
ro ca sal de ve ser co mu ni ca da ao Car- 
tó rio de Re gis tro Ci vil no ato da ha bi li- 
ta ção do ca sa men to 4 quan do são
apre sen ta dos os do cu men tos pes so-
ais pre vis tos em lei.

A pes soa que al te ra um no me de ve
pro vi den ci ar a al te ra ção de to dos os
seus do cu men tos pes so ais 3 RG,
CNH, Tí tu lo de Elei tor, Pas sa por te, ca- 
das tro ban cá rio, re gis tros imo bi liá ri os
e no lo cal de tra ba lho. Ca so não quei- 
ra fa zer a mu dan ça, de ve rá apre sen tar
a cer ti dão de ca sa men to quan do for
ne ces sá rio fa zer pro va de sua no va
iden ti û ca ção.

SÃO LUÍS

Guarda Municipal abre  111 vagas em concurso

PARA CONCORRER A UMA DAS CHANCES OFERTADAS, É NECESSÁRIO QUE O CANDIDATO POSSUA ESCOLARIDADE EM NÍVEL MÉDIO

A Guar da Mu ni ci pal da ca pi tal ma- 
ra nhen se abre 111 va gas em con cur- 
so. A Pre fei tu ra de São Luís, por meio
do Ins ti tu to Na ci o nal de Se le ções e
Con cur sos (Ins ti tu to Se le con) anun- 
cia a re a li za ção de um no vo Con cur so
Pú bli co, que tem por ob je ti vo o pre- 
en chi men to de 111 va gas, bem co mo
a for ma ção de ca das tro re ser va des ti- 
na do à con tra ta ção de pro ûs si o nais,
em ca rá ter tem po rá rio.

Há opor tu ni da des dis po ní veis en- 
tre os se guin tes car gos: Guar da Mu ni- 
ci pal de 2ª Clas se (91); Guar da Mu ni- 
ci pal Sal va Vi das 2ª Clas se (10); Guar- 
da Mu ni ci pal Mú si co de 2 Clas se (10).
Va le res sal tar que den tre as fun ções
ofer ta das, há va gas re ser va das aos
pro ûs si o nais que se en qua dram nos
cri té ri os es ta be le ci dos no edi tal.

Pa ra con cor rer a uma das chan ces
ofer ta das, é ne ces sá rio que o can di da- 
to pos sua es co la ri da de em ní vel mé- 
dio com ple to. Ao ser con tra ta do, o
pro ûs si o nal de ve exer cer fun ções em
jor na das de 40 ho ras se ma nais, re fe- 
ren te a re mu ne ra ção men sal no va lor

de R$ 938,30, no qual acres ci do de
gra ti û ca ções po de al can çar o va lor de
até R$ 3.272,40.

Os in te res sa dos em par ti ci par do
Con cur so, po dem se ins cre ver de for- 
ma ele trô ni ca no pe río do de 6 a de ju- 
lho de 2022 até o dia 19 de agos to des- 
te mes mo ano, por meio do si te do
Ins ti tu to Se le con. O pa ga men to da ta- 
xa no va lor de R$ 100, de ve ser efe tu a- 
do até o dia 20 de agos to de 2022. En- 
tre tan to, os can di da tos que se en qua- 
dram nos cri té ri os es pe ci û ca dos no
edi tal, po de rão so li ci tar a isen ção da
ta xa en tre os di as 6 e 7 de ju lho de
2022. Co mo for ma de clas si û ca ção, os
can di da tos se rão ava li a dos me di an te
apli ca ção da pro va ob je ti va, na da ta
pre vis ta de 18 de se tem bro de 2022, às
9h, con for me o ho rá rio oû ci al de Bra- 
sí lia 3 DF. A pro va te rá du ra ção má xi- 
ma de qua tro ho ras e con sis ti rá em 80
ques tões que en vol vem as dis ci pli nas
de lín gua por tu gue sa, ra ci o cí nio ló gi- 
co e ma te má ti co, no ções de le gis la ção

bá si ca, co nhe ci men tos es pe cí û cos e
co nhe ci men tos só cio, cul tu rais e ge o- 
grá û cos do mu ni cí pio lo cal.

Além da eta pa an te ri or, os can di da- 
tos ins cri tos no car go de Guar da Mu- 
ni ci pal Mú si co de 2ª Clas se, se rão
sub me ti dos à fa se de pro va prá ti ca, na
da ta pre vis ta de 18 de ou tu bro de
2022. Lo go, tam bém se rá re a li za da a
clas si û ca ção por meio de exa me mé- 
di co e to xi co ló gi co, tes te de ap ti dão fí- 
si ca, ava li a ção psi co ló gi ca, in ves ti ga- 
ção so ci al, com ba se nos cri té ri os es- 
pe ci û ca dos no do cu men to de se le ção.
Após a clas si û ca ção û nal, os can di da- 
tos irão re a li zar o cur so de for ma ção
de guar das mu ni ci pais, no Cen tro de
For ma ção e Ins tru ção da Guar da Mu-
ni ci pal.

De acor do com o edi tal de aber tu ra,
o Cer ta me te rá va li da de du ran te dois
anos, con ta dos a par tir da da ta da pu- 
bli ca ção da ho mo lo ga ção do re sul ta-
do, com pos si bi li da de de ser pror ro-
ga do, uma vez, por igual pe río do.

COROADINHO

Adolescentes são mortos
em campo de futebol

ALÉM DOS MORTOS, UMA CRIANÇA DE 8 ANOS FOI BALEADA

Dois ado les cen tes fo ram as sas si na dos a ti ros den tro
de um cam po de fu te bol, no mo men to em que acon te- 
cia uma par ti da. O ca so ocor reu na tar de des te do min go
(3), na Ave ni da Bra sil, bair ro Pri ma ve ra Bom Je sus, na
re gião do Co ro a di nho, em São Luís. Além dos mor tos,
uma cri an ça de ape nas 8 anos foi ba le a da na per na e
não cor re ris co de mor te.

In for ma ções po li ci ais re ve la ram que cer ca de oi to ho- 
mens ar ma das saí ram de uma área de man gue zal, nas
pro xi mi da des do cam po de fu te bol e já che ga ram ati- 
ran do nas pes so as que es ta vam no lo cal. Os ati ra do res
es ta vam en ca pu za dos no mo men to dos ti ros.

As ví ti mas fo ram iden ti û ca das co mo Luís Fer nan do
Abreu Fer nan des, de 15 anos, que mor reu no lo cal, e Jo- 
si as Al ber to San tos Di niz, de 16 anos, que foi ba le a do na
ca be ça.

Jo si as che gou a ser so cor ri do e en ca mi nha do pa ra
uma uni da de de saú de, mas não re sis tiu ao gra ve fe ri- 
men to e mor reu. A cri an ça de 8 anos tam bém foi so cor- 
ri da e re ce beu aten di men to mé di co.

A po lí cia in da não sa be a mo ti va ção do cri me e nem a
iden ti da de dos sus pei tos. As mor tes es tão sen do in ves ti- 
ga das pe la Su pe rin ten dên cia de Ho mi cí di os e Pro te ção
à Pes soa (SHPP). As ví ti mas se ri am mem bros de uma
igre ja da re gião.

ACIDENTE FATAL

Homem é soterrado  e
morre em obra na Ceasa

EDSON ESTAVA TRABALHANDO EM UMA OBRA NA CEASA

Uma tra gé dia foi re gis tra da den tro da Ce a sa, lo ca li za- 
da no bair ro do Coha fu ma, em São Luís. Um ope rá rio
mor reu após ser so ter ra do em uma obra den tro das de- 
pen dên ci as da Ce a sa, no do min go (3).

A ví ti ma foi iden ti û ca da co mo Ed son Mo re no Al mei- 
da, de 34 anos, mo ra dor da Vi la Cas ca vél.

De acor do com in for ma ções po li ci ais, Ed son es ta va
tra ba lhan do jun ta men te com um ami go, Flá vio So a res,
de 39 anos, mo men to em que a ba se de um mu ro des- 
mo ro nou e caiu so bre eles. Câ me ra de vi de o mo ni to ra- 
men to de es ta be le ci men tos que fun ci o nam den tro da
Ce a sa üa gra ram o aci den te.

Os dois ope rá ri os û ca ram so ter ra dos e Flá vio foi re ti- 
ra do com vi da, após a che ga da do Cor po de Bom bei ros e
Ser vi ço de Aten di men to Mó vel de Ur gên cia (Sa mu), in- 
fe liz men te Ed son não re sis tiu e mor reu no lo cal.

Após a che ga da do Ins ti tu to de Cri mi na lís ti ca (Icrim)
e Ins ti tu to Mé di co Le gal (IML), o cor po de Ed son foi le- 
va do do lo cal.

São Luís, terça-feira, 5 de julho de 2022
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Rayssa insistiu em manobras complicadas e acabou tendo três erros nas manobras
individuais. A maranhense ficou com a somatória de 247.69 pontos

SKATE STREET

Fadinha fica em 5º no
Pré-Olímpico, na Itália

O
Bra sil û cou de fo ra do pó dio 
fe mi ni no do Pré-Olím pi co 
de ska te stre et que acon te ce 
em Ro ma, na Itá lia. A ma ra- 

nhen se Rayssa Le al, a <Fa di nha do 
Ska te=, ter mi nou a com pe ti ção na 5ª 
co lo ca ção. A ou tra bra si lei ra, Pâ me la 
Ro sa, û cou em 8º. A de le ga ção do mi- 
nan te foi a ja po ne sa, o país que re ce- 
beu as úl ti mas olim pía das te ve 5 re- 
pre sen tan tes na û nal e ocu pou as 4 
pri mei ras co lo ca ções.

Pâ me la Ro sa te ve mais di û cul da des 
nas vol tas. A ve te ra na û cou com uma 
no ta mui to abai xo de su as ad ver sá ri as 
e não con se guiu re cu pe rar a di fe ren ça 
nas ma no bras. Pâ me la te ve no tas al- 
tas nas ma no bra in di vi du ais, mas as 
ja po ne sas ar ris ca ram bas tan te com 
no tas al tís si mas. A pau lis ta so mou 
205.80 pon tos.

Já a ma ra nhen se Rayssa Le al tam- 
bém te ve uma vol ta abai xo do es pe ra- 
do. A Fa di nha não che gou aos 80 pon- 
tos no que si to que é obri ga to ri a men te 
um dos com po nen tes da no ta. Rayssa 
in sis tiu em ma no bras com pli ca das e 
aca bou ten do três er ros nas ma no bras 
in di vi du ais. A ma ra nhen se û cou com 
a so ma tó ria de 247.69 pon tos.

Rayssa viu Yumeka Oda, sua ad ver- 
sá ria, acer tar uma de su as ma no bras 
his tó ri cas, um kick üip rocks li de de 
front, que a ga ran tiu a eta pa de Salt 
La ke City da Li ga Mun di al de Ska te 
Stre et de 2021.

As ja po ne sas do mi na ram a eta pa. 
Fu na Nakayama foi a gran de cam peã 
com uma so ma tó ria de 264.13 pon tos. 
Com ple ta ram o pó dio Mo mi ji Nishiya 
e Yumeka Oda. Além das três, Ri zu 
Aka ma tam bém û cou na fren te de

• 1- Fu na Nakayama (Ja pão) – 264.13
• 2- Mo mi ji Nishiya (Ja pão) – 255.64
• 3- Yumeka Oda (Ja pão) – 254.91
• 4- Ri zu Aka ma (Ja pão) – 254.62
• 5- Rayssa Le al (Bra sil) – 247.69
• 6- Co co Yoshizawa (Ja pão) – 242.51
• 7- Ch loe Co vell (Aus trá lia) – 230.59
• 8- Pâ me la Ro sa (Bra sil) – 205.80

A MARANHENSE RAYSSA LEAL FICOU EM 5º NO PRÉ-OLÍMPICO DE SKATE STREET

Rayssa.
Um fa to inu si ta do da û nal é que, ti- 

ran do Pâ me la (22) e Nakayama (17), 
to das as ska tis tas ti nham me nos de 15 
anos de ida de na com pe ti ção. Sen do 
as mais no vas Ch loe Co vell e Co co 
Yoshizawa, que têm 12 anos de ida de.

O pró xi mo com pro mis so pré-olím- 
pi co pa ra as me ni nas do ska te stre et 
acon te ce em ou tu bro no Rio de Ja nei- 
ro, on de se rá re a li za do o Cam pe o na to 
Mun di al da Mo da li da de. An tes dis so, 
no mes co mo Rayssa, Pâ me la, Nishiya 
e Nakayama in te gram a lis ta de ska tis- 

tas da Li ga Mun di al de Ska te Stre et 
(SLS). A pri mei ra eta pa da SLS acon te- 
ce em Jack son vil le, nos Es ta dos Uni- 
dos, no di as 16 e 17 de ju lho.

Ve ja o re sul ta do û nal do Pré-Olím- 
pi co de ska te stre et fe mi ni no

FLAMENGO

Onde o chileno Vidal poderá render melhor?

O MEIO-CAMPISTA CHILENO VAI ASSINAR CONTRATO ATÉ O FIM DE 2023 E SERÁ REFORÇO PARA O TÉCNICO DORIVAL JÚNIOR

De pois de mui to na mo ro vir tu al,
Fla men go e Vi dal vão se en con trar. O
meio-cam pis ta chi le no vai as si nar
con tra to até o ûm de 2023 e se rá re for- 
ço pa ra o téc ni co Do ri val Jú ni or, que
vê nes ta po si ção uma ca rên cia no
elen co.

Mas on de Vi dal po de rá ser es ca la do
pa ra au men tar as chan ces de ter o de- 
sem pe nho que de le se es pe ra? Des de
que Do ri val che gou ao Fla men go, na
mai or par te dos jo gos ele de se nhou o
ti me com um vo lan te mais re cu a do e
dois mais à fren te, um pe la es quer da e
ou tro pe la di rei ta.

A apos ta é de que o jo ga dor, de 35
anos, po de se en cai xar bem pe la di rei- 
ta, co mo um des ses ho mens à fren te

do pri mei ro vo lan te. Re cen te men te o
ti me per deu An dre as Pe rei ra, que re- 
tor nou ao Man ches ter Uni ted. Con tra
o San tos, no sá ba do, Do ri val es ca lou o
trio Thi a go Maia, Vic tor Hu go e Ever- 
ton Ri bei ro. 

<Pe la for ma que o Do ri val cos tu mar
ar mar seus ti mes, sem pre pen den do
pa ra um 4-3-3, com um vo lan te mais
û xo e dois à fren te, um com mais saí da
do que o ou tro, ima gi no o Vi dal co mo
um se gun do ho mem à fren te des te jo- 
ga dor mais û xo. Sa be de fen der e ata- 
car. Nes sa po si ção, acho que ele tem a
pos si bi li da de de ter um im pac to téc- 
ni co gran de, mas vai de pen der do que
ele te rá ao re dor de le. Em bo ra acho
que ve nha com boa con di ção de com- 

pe tir, acho im por tan te o Fla men go
não ter um acú mu lo mui to gran de de
jo ga do res com mais de 30 anos nes sa
es tru tu ra em tor no de le. Tec ni ca men- 
te, tem con di ção de im pac tar mui to=,
ana li sou o co men ta ris ta Car los Edu-
ar do Man sur.

As sim co mo Ever ton Ce bo li nha, Vi- 
dal só po de rá es tre ar pe lo Fla men go
após a aber tu ra da ja ne la de trans fe-
rên ci as, dia 18 de ju lho. A ex pec ta ti va
é de que ele che gue ao Rio de Ja nei ro
ain da es ta se ma na pa ra ini ci ar o tra- 
ba lho de re con di ci o na men to fí si co.

Na úl ti ma tem po ra da, o vo lan te foi
a mai or par te do tem po re ser va na In- 
ter de Mi lão, mas man te ve in tac to seu
pos to na se le ção do Chi le.

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

NE GO CI A ÇÃO

Sam paio tem três
pro pos tas pa ra
ven der 50% dos
di rei tos de sua SAF

A di re to ria do Sam paio Cor rêa se reu niu na ma nhã do
úl ti mo do min go (3) no CT Jo sé Car los Ma ci ei ra pa ra de- 
li be rar so bre a pos si bi li da de ven da de 50% das co tas, re- 
fe ren tes ao de sen vol vi men to da So ci e da de Anô ni ma do
Fu te bol (SAF).

Em du as reu niões re a li za das, do Con se lho De li be ra ti- 
vo do clu be e pos te ri or men te As sem bleia Ge ral, fo ram
apre sen ta das as pro pos tas de três gru pos de in ves ti do- 
res es tran gei ros in te res sa dos e o for ma to do ne gó cio.

Se gun do o pre si den te Sér gio Fro ta, foi uma As sem- 
bleia im por tan te, pois cla re ou o an da men to das ne go ci- 
a ções e di re ci o nou o ca mi nho exa to que o clu be pre ci sa
tri lhar pa ra che gar a uma de û ni ção. <Nós ana li sa mos às
três pro pos tas de in ves ti do res que te mos na me sa, e
ago ra va mos par tir pa ra a fa se de de û ni ções, con for me o
que for de û ni do com o con sen so de to dos. É um mo- 
men to im por tan te, por que to dos os clu bes vão se re for- 
çar, quan do a ja ne la abrir, e nós, tam bém, pre ci sa mos
nos mo vi men tar=, fri sou o pre si den te bo li vi a no.

Nós ana li sa mos as três pro pos tas de

in ves ti do res que te mos na me sa, e

ago ra va mos par tir pa ra a fa se de

de fi ni ções, con for me o que for

de fi ni do com o con sen so de to dos. É

um mo men to im por tan te, por que

to dos os clu bes vão se re for çar,

quan do a ja ne la abrir, e nós,

tam bém, pre ci sa mos nos

mo vi men tar

Pe rez Paz, di re tor ju rí di co e vi ce-pre si den te da Bo lí via
Que ri da, de ta lhou so bre a reu nião do Con se lho De li be- 
ra ti vo e da As sem bleia Ge ral. <Com às três pro pos tas na
me sa, es ta be le ce mos cri té ri os pa ra apro va ção, com o
aval so bre os cri té ri os ne ces sá ri os, e ago ra va mos sen tar
com os in ves ti do res pa ra ana li sar as me lho res con di- 
ções pa ra o clu be. A nos sa ideia é que o ne gó cio, quan do
fe cha do, tra ga re cur so ain da em 2022, pois uma par te a
gen te pre ci sa com cer ta ur gên cia pa ra re for çar o ti me e
to mar as pro vi dên cia ne ces sá ri as pa ra fa zer uma boa
Sé rie B=, es cla re ceu.

Com às três pro pos tas na me sa,

es ta be le ce mos cri té ri os pa ra

apro va ção, com o aval so bre os

cri té ri os ne ces sá ri os, e ago ra va mos

sen tar com os in ves ti do res pa ra

ana li sar as me lho res con di ções pa ra

o clu be

Pe rez res sal tou que se al guns des ses gru pos acei ta- 
rem os cri té ri os, o ne gó cio es tá ap to pa ra ser fe cha do
ime di a ta men te. Ca so con trá rio, se rá pre ci so con vo car
uma no va reu nião.

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

ESTREIA DA SEMANA

O que esperar de
Thor: Amor e Trovão?

Lu ta por so bre vi vên cia

D
e pois de to da a ba gun ça pe- 
lo mul ti ver so, che gou a ho- 
ra de vol tar mos ao la do cós- 
mi co do Uni ver so Ci ne ma- 

to grá û co da Mar vel (MCU, na si gla em 
in glês) com Thor: Amor e Tro vão. E o 
lon ga mar ca mais do que o re tor no do 
per so na gem à sua ve lha for ma ou o 
re en con tro com sua ex-na mo ra da, 
mas a pos sí vel apo sen ta do ria de Ch ris 
Hemsworth do pa pel de Deus do Tro- 
vão. Thor: Amor e Tro vão che ga aos ci- 
ne mas no pró xi mo dia 7 de ju lho.

Da do o tom bas tan te pe cu li ar de 
Tai ka Wai ti ti, é cer to di zer que Thor: 
Amor e Tro vão de ve man ter o mes mo 
tom ace le ra do e ma lu co de Thor: Rag- 
na rok. En quan to os pri mei ros ûl mes 
do he rói ten ta ram se le var a sé rie e 
ado tar um tom mais dra má ti co qua se 
sha kes pe a ri a no, Tai ka Wai ti ti ex plo- 
rou o la do hu mo rís ti co de Hemsworth 
com um ro tei ro bas tan te afe ta do e 
fun ci o nou mui to bem — ape sar de os 
pe sa res — e de ve mos ver es sa fór mu la 
se re pe tir por aqui.

Is so sig ni û ca que de ve mos ter uma 
his tó ria mui to fo ca da na ação, com 
uma tri lha so no ra bem mar can te e tu- 
do is so mui to bem pon tu a do por um 
hu mor que bei ra o ab sur do.

A gran de ex pec ta ti va é que o di re tor 
apa re al gu mas ares tas nes se seu es ti lo 
mais in sa no.  Co mo o lon ga vai tra zer 
um vi lão tão im pac tan te quan to Gorr, 
o Car ni cei ro dos Deu ses (Ch ris ti an 
Ba le), pe lo me nos te mos a ga ran tia de 
que a pan ca da ria e os mo men tos de 
adre na li na vão es tar mui to bem re- 
pre sen ta dos.

DEVEMOS TER UMA HISTÓRIA FOCADA NA AÇÃO, COM UMA TRILHA SONORA MARCANTE

Pe lo que vi mos, Amor e Tro vão vai 
co me çar de on de Vin ga do res: Ul ti ma- 
to pa rou, com o Deus do Tro vão vi a- 
jan do pe lo es pa ço com os Guar diões 
da Ga lá xia, com o he rói vol tan do à ve- 
lha for ma e bus can do um no vo pro- 
pó si to pa ra sua vi da.

É qua se cer to que o Se nhor das Es- 
tre las (Ch ris Pratt) e com pa nhia vão 
apa re cer ape nas no co me ço da his tó- 
ria, mos tran do o quan to Thor es tá 
des lo ca do com aque la tur ma e o 
quan to pre ci sa en con trar a sua pró- 
pria jor na da de pois da lu ta con tra 
Tha nos. De ve ser após es sa fa se hip- 
pie com os Guar diões que ele e Korg 
vão se de pa rar com o ras tro de mor tes 
dei xa do por Gorr. O vi lão de ve em bar- 
car em uma cru za da por vin gan ça 
con tra os deu ses e is so vai acen der o 
si nal de aler ta em Thor, que de ve vol- 
tar à Ter ra pa ra con tar aos as gar di a- 
nos so bre es sa no va ame a ça.

E vai ser em No va As gard — o re fú-
gio dos deu ses que so bre vi ve ram ao 
Rag na rok em Mid gard — que o he rói 
vai des co brir que o Mjölnir foi res tau- 
ra do e que ele tem uma no va por ta do- 
ra: Ja ne Fos ter (Na ta lie Port man), que 
se pro vou dig na de em pu nhar a ar ma 
e re ce beu po de res di vi nos por is so, se 
trans for man do na Po de ro sa Thor.

É nes se meio tem po que de ve mos 
des co brir que a jo vem as tro fí si ca de-
sen vol veu um cân cer e lu ta con tra a 
do en ça. Ca so Amor e Tro vão si ga 
aqui lo que as HQs apre sen ta ram, va-
mos ver que a sua trans for ma ção em 
su per-he roí na vai afe tar seu tra ta-
men to e ela vai mor rer aos pou cos a 
ca da vez que usa os po de res do Deus 
do Tro vão.

 É uma his tó ria bas tan te trá gi ca e 
de li ca da — e, por is so mes mo, a pre o- 
cu pa ção com o mo do co mo Wai ti ti vai 
abor dar.

EM AGOSTO

Whindersson Nunes trará nova turnê a São Luís

WHINDERSSON ANUNCIOU NO FIM DE DEZEMBRO UMA PAUSA NOS SHOWS APÓS QUASE DEZ ANOS DE CARREIRA

Após uma tur nê de su ces so na Eu- 
ro pa, o hu mo ris ta Whin ders son Nu- 
nes se gue em show pe las prin ci- 
pais ci da des do Bra sil e con vi da o pú- 
bli co pa ra uma re üe xão so bre as mu- 
dan ças que vêm acon te cen do no
mun do, con ta his tó ri as di ver ti das,
can ta e abor da o uni ver so re li gi o so
com sua vi são úni ca. 

Nas ci do em Bom Je sus do Pi auí,
Whin ders son co me çou a fa zer ví de os
pa ra seu ca nal no YouTube quan do ti- 
nha ape nas quin ze anos. Que ria ape- 
nas al gu mas cur ti das, mas o que
acon te ceu foi uma ava lan che de se- 
gui do res e fãs.

Par tiu pa ra os pal cos com os es pe- 
tá cu los <Mar mi ni nu=, <Pro pa ro xí to- 
na=, <Ei ta, Ca sei!= e <A Vol ta do Que
Não Foi=. O su ces so se ex pan diu pa ra
o stre a ming e Whin ders son re ce beu o
con vi te da Net üix pa ra a gra va ção dos
es pe ci ais <Adul to= e <É de Mim Mes- 

mo=, um su ces so no stre a ming.
Os nú me ros nas re des so ci ais con- 

cre ti zam seu su ces so com o pú bli co.
São mais de 140 mi lhões de fãs que se
di ver tem com seus ví de os, fo tos e ti ra- 
das en gra ça das.

<Is so não é um cul to,

mas vo cê vai sair

trans for ma do! Meu

quin to, me lhor e úl ti mo

show vai es tar em tur nê

mun di al=, es cre veu o

ar tis ta.

Whin ders son anun ci ou no ûm de
de zem bro uma pau sa nos shows após
qua se dez anos de car rei ra. Se gun do
ele, a mai o ria do pú bli co bus ca ali
uma pa la vra ami ga.

<Vai pa re cer mui to um cul to, mas
não é, eu não sou pas tor, nem psi có lo-
go, nem acho que sei mais que nin- 
guém, mas a ca da pes soa que olha nos
meus olhos e diz 8acho que vo cê sal- 
vou mi nha vi da9 eu te nho mais cer te- 
za que eu não fa ço na da, nem me re ço
agra de ci men to ne nhum, por que eu
sou só um ins tru men to nas mãos do
cri a dor=, es cre veu.

O even to acon te ce no dia 07 de
agos to de 2022, às 18h no Es tá dio Cas- 
te lão de São Luís, os por tões se rão
aber tos a par tir das 16h, mais in for- 
ma ções no Ins ta gram da pro du to ra
@Dux Pro du ço es. Pa ra com prar in- 
gres sos aqui.

So bre o Po e sia do Olhar

LI TE RA TU RA MA RA NHEN SE

Li vro <Tam bo res=
en tra pa ra acer vo da
bi bli o te ca da AML

O Fo to clu be Po e sia do Olhar se reu niu com a di re to ria
da Aca de mia Ma ra nhen se de Le tras (AML), du ran te ses- 
são or di ná ria, na se de da ins ti tui ção li te rá ria, pa ra fa zer
a en tre ga de exem pla res do li vro <Tam bo res= pa ra com- 
por o acer vo da bi bli o te ca da AML. 

A obra faz par te de pro je to do

fo to clu be, que uniu li te ra tu ra e

fo to gra ûa, ao fa zer uma re lei tu ra

fo to grá û ca do li vro <Os Tam bo res

de São Luís= do es cri tor

ma ra nhen se Jo sué Mon tel lo.

Na opor tu ni da de, o pre si den te do Po e sia do Olhar,
João Ma ria Be zer ra, e os co or de na do res exe cu ti vos do
pro je to, Adri a no Al mei da e Már cio Me lo, con ver sa ram
com o pre si den te da AML, Lou ri val Se re jo, e de mais
mem bros da Aca de mia Ma ra nhen se de Le tra so bre a in- 
ter sec ção da li te ra tu ra e a fo to gra ûa, du as lin gua gens da
ar te que po dem se com ple tar e cons truir nar ra ti vas pa ra
uma vi são re no va da da re a li da de. Eles con ver sa ram so- 
bre pos sí veis pro je tos que po dem unir o tra ba lho fo to- 
grá û co às pro du ções li te rá ri as.

Du ran te o en con tro, João Ma ria Be zer ra ex pli cou so- 
bre o pro je to fo to grá û co e des ta cou a im por tân cia do li- 
vro <Tam bo res= que, ago ra, faz par te do con jun to de
obras da AML.

<É uma opor tu ni da de úni ca re pre sen tar mos o Po e sia
do Olhar em uma reu nião com a di re to ria da Aca de mia
Ma ra nhen se de Le tras, vis to que o nos so li vro te ve, jus- 
ta men te, o pro pó si to de jun tar li te ra tu ra e fo to gra ûa. A
obra foi fru to de um es tu do mi nu ci o so de pes qui sa que
reu niu 19 fo to clu bis tas pa ra fa zer a re lei tu ra fo to grá û ca,
a par tir da in ter pre ta ção do li vro de um dos mai o res es- 
cri to res do nos so es ta do. Além dis so, é uma reu nião
opor tu na pa ra tra tar mos de pró xi mos pro je tos que pos- 
sam en vol ver a Aca de mia=, res sal tou.

Lou ri val Se re jo, pre si den te da AML, apro vei tou a oca- 
sião pa ra pa ra be ni zar pe lo pro je to e fri sar a im por tân cia
de obras que reú nam di fe ren tes ti pos lin gua gens.

<Pri mei ro, agra de ce mos a vi si ta dos re pre sen tan tes
do Fo to clu be Po e sia do Olhar que re a li zou um tra ba lho
ar tís ti co im por tan te, ao jun tar du as lin gua gens: a fo to- 
gra ûa e a li te ra tu ra, in ter pre tan do um dos li vros de Jo- 
sué Mon tel lo. Re ce ber os exem pla res é uma for ma de
cum pri mos a nos sa mis são de abrir ca da vez mais as
por tas da Aca de mia pa ra di ver sos olha res=, û na li zou.

Es ti ve ram pre sen tes no en con tro os mem bros da
AML Lau ra Amé lia, Be ne di to Bu zar, Fé lix Al ber to, Jo sé
Car los Sou sa e Sil va Jo sé Ne res, Jo sé Ewer ton Ne to e Pre- 
si den te da ca sa Lou ri val Se re jo.

Foi fun da do no ano de 2009, cons ti tuí do sob a for ma
de uma as so ci a ção sem ûns lu cra ti vos, atu al men te com
35 (trin ta e cin co) as so ci a dos, uni dos por uma mes ma
pai xão: a fo to gra ûa. 

O clu be tem co mo ob je ti vo reu nir os apai xo na dos pe- 
la fo to gra ûa, ama do res ou pro ûs si o nais com fo co na re- 
a li za ção de en con tros, pa les tras, workshops, cur sos, pu- 
bli ca ções, ex po si ções, con cur sos, saí das fo to grá û cas
com û na li da de de sen vol ver ha bi li da des téc ni cas e ar tís- 
ti cas de seus as so ci a dos e pro mo ver a ar te fo to grá û ca no
es ta do do Ma ra nhão.

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