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O programa é realizado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Para participar é preciso ter a partir de 18 anos e formação completa. PÁGINA 19
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Maranhão tem mais de 5 milhões de eleitoras e eleitores
aptos a votar em 2022. As mulheres são a maioria
PÁGINA 3

PANDEMIA CONTINUA...

Mais da metade dos
leitos para covid já
estão ocupados na Ilha
Sinal de alerta ligado mais uma vez! Com a alta nos casos de Covid-19 no estado do Maranhão, incide diretamente no aumento da ocupação dos leitos destinados para o tratamento da doença em todas as cidades do estado, principalmente na capital maranhense, cidade mais populosa do Maranhão. No último
boletim diário divulgado pelo Governo do Estado (https://www.saude.ma.gov.br/boletins-covid-19/), da última segunda-feira (18), foram registrados 1.181
novos casos, sendo que na Grande Ilha foram 946. Na cidade de Imperatriz foram registrado 26 casos e 209 nas demais regiões. PÁGINA 9

VIRAL

Entenda a trend
“Bota o sapato
e vem me ajudar”

PETROBRAS ANUNCIA REDUÇÃO
DE PREÇO DOS COMBUSTÍVES

PÁGINA 12

Pakinha vai disputar
o Brasileiro de Surf
PÁGINA 11

LBF 2022

Sampaio
Basquete e Vera
Cruz na final
Sampaio Basquete e Vera Cruz já fizeram
duas finais: 2018 e 2019. Na primeira decisão
deu o time campinense e na segunda final o Tricolor atropelou o adversário
PÁGINA 11

EDUCAÇÃO

Maranhão terá
mais 40 novas
escolas militares
PÁGINA 7

Gasolina e etanol
devem ter mais
uma queda de
preço nos postos
A redução do preço da gasolina será de R$ 0,20 por litro, ou -4,93%. É a primeira queda desde dezembro. O valor volta a ser o mesmo de maio deste ano. No último
ajuste, anunciado pela Petrobras em junho, o preço médio de venda de gasolina havia subido de R$ 3,86 para R$ 4,06 por litro. Os preços de venda de combustíveis às refinarias pela Petrobras são um dos fatores de composição do preço final dos combustíveis, junto com impostos e fatia de distribuidoras e revendedores.
PÁGINA 10

Marlon Garcia toma
posse no cargo de
vereador de São Luís
PAGINA 3

MDB isola
Simone Tebet
Desde sua criação em 1965, o
Movimento Democrático Brasileiro tornou-se o partido de história mais marcante na vida política
brasileira. O MDB foi o abrigo dos
opositores da ditadura militar ante
o poderio governista da Aliança Renovadora Nacional (Arena)
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LIMITE DE GASTOS

Campanhas terão
teto de R$ 88 milhões
O valor mais alto é para o primeiro turno da campanha para presidente que, em caso
de segundo turno, pode ter um acréscimo de R$ 44,4 milhões no total.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
divulgou, nesta terça-feira (19/7), os
limites para gastos nas campanhas
eleitorais de 2022.
Com a anuência do presidente da
Corte, Edson Fachin, o limite mais alto será para a disputa à presidência da
República, com gastos de até R$ 88,9
milhões no primeiro turno, com possibilidade de acréscimo de R$ 44,4 milhões em caso de segundo turno. A resolução havia sido aprovada pela Suprema Corte no dia 30 de junho.

A medida foi tomada
por Fachin com a
justiﬁcativa de que, até

o momento, o
Congresso Nacional não
estipulou uma lei para
deﬁnir os limites para as
candidaturas.
Nas candidaturas ao governo, o valor mais alto será para São Paulo, maior colégio eleitoral do país, com teto
de R$ 26.683.209,24 no primeiro turno. Em 2018, o limite estipulado pelo
TSE para o mesmo pleito foi de R$
21 milhões.
Os valores aumentaram para R$
17,7 milhões de teto em Minas Gerais,

Rio de Janeiro e Bahia, que são, respectivamente, o segundo, terceiro e
quarto maiores colégios eleitorais. Em
2018, o valor era de R$ 14 milhões.
Para senador, o teto ﬁca entre R$
3,1 milhões e R$ 7,1 milhões. Para deputado federal será de R$ 3,1 milhões,
e para deputados estaduais e distritais
de R$ 1,2 milhões.
Todos os limites seguem o mesmo
total de quatro anos atrás, porém estão corrigidos pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
que tem como termo inicial o mês de
outubro de 2018 e como termo ﬁnal o
mês de junho de 2022 para ser calculado.
O critério foi tirado do texto-base
para o novo Código Eleitoral, que tramita na Câmara.

INVESTIGAÇÃO

MPcobralaudosevídeossobreassassinatodepetista
O Núcleo de Atuação Especial de
Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público, em Foz do
Iguaçu (PR), pediu à Polícia Civil, nesta segunda-feira (18), mais elementos
investigatórios para concluir a denúncia que será oferecida à Justiça
contra o policial penitenciário federal
Jorge Guaranho. Bolsonarista, Guaranho matou o guarda municipal e tesoureiro do PT Marcelo Arruda, no último dia 9.

que os laudos da Polícia Civil não sejam enviados a tempo, <nada impede
que a denúncia seja aditada, que ela
seja complementada com o aparecimento de fato novo.= Segundo ele,
não é possível esperar outros prazos, a
ﬁm de evitar que o juiz do caso, ou o
Tribunal de Justiça paranaense, venham a soltar Guaranho pelo excesso
de prazo.

O promotor comentou
ainda sobre um dos
pontos mais
controversos sobre a
morte de Marcelo
Arruda: se o caso pode
Para o promotor Tiago Lisboa Mendonça, um dos designados para o caso, <existem algumas diligências pendentes=. <E são diligências importantes, como a análise do celular do
agressor; a análise de perícia do DVR,
que é o equipamento de gravação de
vídeo; o laudo pericial de confronto
balístico, e algumas outras diligências
menores=, enumerou.
<Nós estamos só aguardando a Polícia Civil do Paraná juntar todos esses
laudos, providenciar a realização dessas diligências, para a partir daí concluir a nossa denúncia=, detalhou
Mendonça.
Segundo Mendonça, o Ministério
Público pretende oferecer a denúncia
contra Guaranho nesta quarta-feira
(20/07). Até o encaminhamento da
ação na Justiça, o promotor informou
que não comentará sobre o conteúdo
da acusação e sobre quais crimes devem ser imputados ao policial penitenciário.
Para o integrante do Gaeco, mesmo

ser considerado como
um crime político.
Mendonça aﬁrmou que, no momento da denúncia será abordada
<essa motivação político/partidária
vai ﬁcar bem clara na denúncia. A
gente vai explicar essa questão lá no
momento do esclarecimento dos
pontos centrais da denúncia=.
Tiago Mendonça acrescentou que,
após a entrega de denúncia, o Ministério Público promoverá, ainda na
quarta-feira (20), uma entrevista coletiva para explicar para a população todos os pontos da investigação.
A Secretaria de Segurança Pública
do Paraná (SESP) informou que não
comentaria mais o caso, após o indiciamento e entrega do inquérito policial, na última sexta-feira (15/07).

Suicídio investigado

A Polícia Civil e o Ministério Público investigam uma possível relação
entre o assassinato de Marcelo Arruda, 50, e o suicídio de Claudinei Coco
Esquarcini, 44, diretor da Associação
Esportiva Segurança Física Itaipu
(Aresf), local onde aconteceu o crime
contra o petista no último dia 09.
Esquarcini trabalhava há 20 anos
como segurança na Itaipu Binacional
e era o responsável pelo sistema de
câmeras de segurança da associação.
Segundo as investigações, as imagens,
após mostradas a Guaranho, durante
um churrasco de confraternização,
motivaram sua ida ao local do crime.
Claudinei cometeu suicídio no último
domingo (17).
Advogados da família de Arruda defendem a realização de novas diligências após a morte de Esquarcini. Em
petição à 3ª vara criminal de Foz do
Iguaçu, solicitam a apreensão e perícia do celular do diretor da Aresf, além
da identiﬁcação dos sócios do clube e
a identiﬁcação daqueles que teriam a
posse das senhas de acesso ao sistema
de câmeras do local.
Segundo o documento, assinado
pelo advogado Daniel Godoy Júnior, o
autor do crime, Jorge Guaranho, seria
amigo íntimo de diversos membros
da direção da associação, o que justiﬁcaria novas diligências, a ﬁm de apurar a possibilidade de existirem mais
envolvidos na morte de Marcelo.

<Basta=, diz Fachin sobre
ataques de Bolsonaro à
Justiça Eleitoral
O ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), se manifestou após a série de ataques do presidente Jair Bolsonaro (PL) contra o Judiciário na reunião com os embaixadores, nesta segunda-feira (18/7), sobre o sistema de votação brasileiro.
O magistrado disse que há um <inaceitável negacionismo eleitoral= por parte do chefe do Executivo e seus
apoiadores mais radicais e aﬁrmou que é <hora de dizer
basta= para os ataques contra a Corte.

Fachin reiterou que não há nenhum indício de fraude
nas urnas eletrônicas. <A Justiça Eleitoral está preparada
e conduzirá a Eleição de 2022 de forma limpa e transparente. Como vem fazendo nos últimos 90 anos. E nos últimos 26 anos de forma eletrônica para votação=, aﬁrmou.

“Há um inaceitável negacionismo eleitoral por
parte de uma personalidade importante dentro de
um país democrático, e é muito grave a acusação de
fraude (má fé) a uma instituição, mais uma vez,
sem apresentar provas”

A declaração aconteceu durante palestra em evento
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do Paraná. Segundo Fachin, o Judiciário se manteve à disposição do
diálogo com o Executivo, sem necessidade de ataques.
<Sempre estivemos abertos ao diálogo, nenhum ataque pessoal ou à instituição foi 8contra-atacado9, sempre
houve a condução disciplinada e educadora com intuito
de informar ao eleitorado a respeito do processo eleitoral e a função e capacidade do TSE e justiça eleitoral como um todo, sua segurança, transparência e eﬁcácia=,
disse.
O ministro lamentou a tensão entre os Poderes. <Porém, neste momento, mais uma vez a Justiça Eleitoral e
seus representantes máximos, são atacados com acusações de fraude, ou seja, uso de má fé. Ainda mais grave, é
o envolvimento da política internacional e também das
Forças Armadas, cujo relevante papel constitucional a
ninguém cabe negar como instituições nacionais, regulares e permanentes do Estado, e não de um governo. É
hora de dizer basta=, garantiu.

Tensão e série de ataques

Desde que foi eleito, Jair Bolsonaro insiste que o sistema de votação é frágil e até mesmo que as eleições de
2018, as mesmas que o elegeram elegeram presidente da
República, foram fraudadas.
Além de lançar dúvidas sobre as urnas eletrônicas, o
chefe do Executivo também causou tensão entre os Poderes ao sugerir que as Forças Armadas ﬁzessem uma
apuração paralela na contagem de votos. O próprio ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, chegou a dizer
que os militares se sentem <desprestigiados= pela Justiça
Eleitoral.
Em reunião com os embaixadores, na última segunda, Bolsonaro rebateu manchetes de jornais e declarações de magistrados e disse que eles tentam constantemente <desestabilizar= seu governo.

Quadro estável

De acordo com informações desta
segunda-feira (18), divulgadas pela
Secretaria de Segurança Pública do
Paraná, Jorge Guaranho segue internado e apresenta um quadro estável.
Segundo o boletim, o paciente <encontra-se hemodinamicamente estável, sem uso de drogas vasoativas e sedativos. Apresenta respiração espontânea por traqueostomia e oxigenoterapia suplementar, sem auxílio de
ventilação mecânica.=

Fachin rebateu os argumentos do presidente. <Em
meio a um debate desvirtuado e a um clima comunicativo nitidamente adoecido, é preciso recusar a cólera,
promover diálogos racionais e ponderados, focar nos
verdadeiros problemas. O processo eletrônico de votação é seguro e transparente, as eleições brasileiras permitem, de fato, a circulação do poder em consonância
com a autêntica vontade popular=, disse.
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Mulheres são maioria
do eleitorado no Estado
Maranhão tem mais de 5 milhões de eleitoras e eleitores aptos a votar em 2022. As
mulheres são a maioria do eleitorado no Maranhão, representando 51,72% dele

N

o dia 2 de outubro, primeiro
turno das Eleições 2022, 156
milhões 454 mil e 11 eleitoras e eleitores poderão
comparecer às urnas para escolher representantes para os cargos de presidente da República, governador, senador e deputado federal, deputado
estadual ou distrital. No Maranhão, o
número de aptos é de 5 milhões 42 mil
e 999, dos quais 4 milhões 403 mil e
760 (87,32%) têm dados biométricos
cadastrados (foto, assinatura e digitais) e 639 mil 239 mil (12,68%) não e
ainda 735 com nome social habilitado. Estes e outros números foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral na última sexta, dia 15 de julho,
pelo presidente, ministro Edson Fachin, que são <efetivamente impressionantes= e demonstram <a pujança cívica da cidadania, uma vez que os dados revelam <o maior eleitorado cadastrado da história brasileira=.
Para o ministro, este é mais um serviço que a Justiça Eleitoral presta, como tem feito em 90 anos de existência, e em mais de 25 anos do sistema
eletrônico de votação em prol da democracia, em prol de um sistema seguro, transparente e auditável=.
Evolução e distribuição
O eleitorado brasileiro está distribuído em 5.570 cidades – com a inclusão de Brasília e Fernando de Noronha – além de 181 cidades no exterior.
A votação ocorrerá em 496.512 seções
eleitorais distribuídas em 2.637 zonas
eleitorais.
No Maranhão, são 217 cidades, distribuídas em 19.485 seções eleitorais
(sendo 8.045 acessíveis) de 5.854 lo-

cais de votação em 105 zonas eleitorais.
Segundo as estatísticas da Justiça
Eleitoral maranhense, em 2012 eram
4.558.855; em 2016 4.611.247 e em
2020 4.758.629; ou seja, só nesta última comparação, houve aumento de
284 mil e 370 eleitoras e eleitores.
Título revalidado
Para 2022, amparados pela Resolução TSE n° 23.696/2022, no Maranhão, eleitoras e eleitores de 125 municípios onde houve implantação da
biometria nos anos de 2018/2019 tiveram o cancelamento do título revertido para as eleições 2022 diante do
contexto da pandemia de Covid-19.
Mulheres são maioria
As mulheres permanecem sendo a
maioria do eleitorado no Maranhão,
representando
51,72%
dele
(2.608.018) e os homens 48,28%
(2.434.747). Não informaram gênero
234.
Nome social
Pela terceira eleição consecutiva, a
Justiça Eleitoral garante que pessoas
transgênero, transexuais e travestis
tenham o nome social – aquele pelo
qual o eleitor prefere ser designado –
impresso no título de eleitor e no caderno de votação.
Neste ano, no Maranhão, são 735 e
em 2020 foram 202 e em 2018 129 pessoas. Um aumento de 606 que optaram pelo nome social ao se registrarem ou atualizarem os dados na Justiça Eleitoral.
Maiores colégios eleitorais
São Luís permanece com maior número de eleitoras e eleitores: 749.873,
seguida por Imperatriz (182.605), Ti-

mon (115.629), São José de Ribamar
(115.164) e Caxias 108.413).
Voto facultativo
No Brasil, o voto é facultativo para
os jovens de 16 e 17 anos, para as pessoas acima dos 70 anos e para os analfabetos. Nas eleições deste ano,
2.116.781 de jovens anos poderão votar. Em 2018, essa faixa etária alcançou 1.400.617. Esse número corresponde aos eleitores com 16 e 17 anos
que terão essa idade no dia 2 de outubro, data do primeiro turno do pleito.
Em relação a 2018 houve um crescimento de 51,13% nessa faixa etária do
eleitorado, fruto principalmente das
ações promovidas pela Justiça Eleitoral durante a Semana do Jovem Eleitor. Somente nos quatro primeiros
meses de 2022 o Brasil ganhou mais
de dois milhões de novos eleitores jovens. No Maranhão, os jovens entre
16 e 17 anos aptos a votar em 2022 somam 131.595.
Escolaridade / Grau de instrução /
Estado Civil
Quanto ao grau de instrução, o Maranhão tem sua maioria do eleitorado
(25,25%) com o ensino médio completo (1.273.558); a faixa etária de 25 a
29 anos predomina com 563.228 e o
estado civil solteiro corresponde a
72% (3.622.445)
Eleitorado com deficiência
Para as Eleições 2022, 1.271.381 de
eleitoras e eleitores declararam ter algum tipo de deﬁciência ou mobilidade reduzida, um crescimento de
331.466 pessoas em relação a 2018,
quando 939.915 pessoas aﬁrmaram
estar nessas condições, um aumento
de 35,27%.

CÂMARA DE SÃO LUÍS

Marlon Garcia toma posse no cargo de vereador

MDBisolaSimoneTebet
Desde sua criação em 1965, o Movimento Democrático Brasileiro tornou-se o partido de história mais marcante na vida política brasileira. O MDB foi o abrigo dos opositores da ditadura militar ante o poderio governista da Aliança Renovadora Nacional
(Arena). A legenda sintetizava no começo, a multiplicidade ideológica com os embates entre os <autênticos= e <moderados= no enfrentamento ao poder militar. Foi o partido que comandou com
José Sarney na Presidência da República, a transição do regime
autoritário de 1964 para a democracia em 1985. Já em 2016, o partido que ajudou derrubar Dilma Rousseff e a substituir, por Michel Temer, está de volta aos braços de Lula, do mesmo PT.
Depois de Sarney, o MDB só voltou ao Planalto, 31 anos depois,
com Michel Temer, um dos protagonistas do impeachment Dilma
Rousseff. Em 2022, o MDB continua sendo um dos partidos que
mais entende o jogo político no país. No âmbito nacional está dividido, com onze estados apoiando a candidatura presidencial de
Luiz Inácio Lula da Silva, furando a bolha dos apoiadores da senadora Simone Tebet na corrida ao Planalto, nome que não passa de
2% nas pesquisas. A ala do MDB que bandeou para o petista teme
que o partido, com Tebet, acabe ﬁcando nanico no Congresso Nacional.
Nesse diapasão, os líderes históricos do MDB no Nordeste
abandonaram Tebet, do Mato Grosso do Sul, à própria sorte e se
incorporaram à candidatura de Lula que, desde 2021 lidera, com
folga, todas às pesquisas. No Maranhão, Roseana Sarney, liderança expressiva no MDB por ter sido governadora por quatro vezes,
assumiu desde março deste ano, a aproximação com Carlos Brandão, antes mesmo de ele chegar ao Palácio dos Leões como substituto de Flávio Dino. Como candidata a deputada federal e aliada
histórica de Lula, os emedebistas maranhenses calculam que Roseana tem potencial para <puxar= mais um deputado federal, pela
votação que esperam do retorno dela à política desde 2014.
O MDB tem hoje 12 senadores, empatado em 1º lugar com o
PSD, e 37 deputados federais, menos da metade dos 78 do PL. Daí
o motivo de o Partido fugir de uma candidatura presidencial, que
pode fazê-lo encolher, mesmo com a relevância histórica para a
democracia brasileira de lhe deve. O governador de Alagoas, Paulo Dantas resumiu a posição do MDB nas eleições de novembro:
<Vamos defender nas convenções, vamos conversar com todos
que fazem o MDB no Brasil para que marchem juntos com Lula=.
É isso que pensa também o ex-senador Edison Lobão, cacique
emedebista, que compareceu à reunião pró-Lula. Ele é pai de Edinho Lobão, candidato a deputado federal.

Mau exemplo (1)

Senadores do PT representaram perante o Ministério Público
do Maranhão (MPMA) com ação para investigar a não ﬁscalização
da motociata de Jair Bolsonaro em Imperatriz, na qual ele aparece
nas imagens sem capacete – equipamento de segurança obrigatório.

Mau exemplo (2)

A motociata ocorreu na semana passada quando Bolsonaro
passou por Imperatriz fazendo pré-campanha e participando de
ato evangélico, ocorrido também em Vitória do Mearim. Já pensou os guardas guarda municipal e da PRF aplicando multa em
Jair?

Mau exemplo (3)

Os petistas dizem que Bolsonaro e o <garupa= de sua moto não
usaram capacete, o que conﬁgura infração de trânsito gravíssima.
Segundo Mônica Bergamo, o <garupa= seria o inspetor Antônio
Noberto, cotado para vice-governador na chapa de Lahésio Bonﬁm (PSC).

<Mentiras reiteradamente proferidas=
Do ministro Luís Roberto Barroso, do STF, sobre acusações do
presidente Jair Bolsonaro, ao negar ter proferido uma palestra no
exterior intitulada “Como se Livrar de um Presidente”

A Receita Federal alerta os incautos para golpes de estelionatários que usam página falsa do órgão, para oferecer produtos supostamente apreendidos de contrabando, por preços abaixo do mercado. Eita terra que
tem ladrão!
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ELE PASSA A OCUPAR A VAGA ANTERIORMENTE OCUPADA POR GUTEMBERG ARAÚJO, APÓS PEDIDO DE LICENÇA
Em sessão solene realizada nesta
manhã na Câmara de São Luís, ocorreu a posse de Marlon Lima Garcia
(PSC) no cargo de vereador da capital
maranhense. O recém-empossado
parlamentar passou a ocupar a vaga
do vereador Gutemberg Araújo (PSC),
após este pedir licença pelo período
de 121 dias para tratar de assuntos
particulares. Durante a solenidade os
trabalhos foram conduzidos pelo 1º
secretário da Mesa Diretora da Casa
Legislativa, vereador Octávio Soeiro
(Podemos), que, após dar posse a
Marlon Garcia no cargo de vereador
de São Luís, proferiu um discurso de
boas-vindas e parabéns ao parlamentar recém-empossado que retornou à
Casa Legislativa Municipal.
<Parabéns, vereador Marlon Garcia. Vossa Excelência já se sente muito
confortável nessa tribuna por conta
da vasta experiência e pelo tempo de
serviço que já prestou a esta Casa.

Agora retorna de forma oxigenada e
rejuvenescida. Certamente Vossa Excelência dará sua contribuição efetiva
para a cidade de São Luís=, declarou
Octávio Soeiro. Durante o discurso
proferido na tribuna da Casa, Marlon
Garcia abordou o contexto socioeconômico do país, comentou as implicações dele no cenário local e o papel do vereador na conjuntura municipal. Na oportunidade, agradeceu os
1.558 votos obtidos no último pleito
eleitoral e explicou o que pretende realizar no cargo de vereador de São
Luís. <É bom estar de volta a esta Casa.
Vamos passar a jornada de 121 dias
nesta Casa mantendo o compromisso
com o povo=, disse Garcia.
O vereador licenciado Gutemberg
Araújo também utilizou a tribuna para dar boas-vindas a Marlon Garcia e
parabenizá-lo pela posse. Durante o
discurso, o parlamentar socialista
cristão também explicou os motivos

pelos quais solicitou licença do cargo
de vereador de São Luís. <Este ato é sobretudo de justiça, necessidade e gratidão. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Todos que chegamos a
esta Casa com o mandato de vereador
precisamos da ajuda de outros colegas que constituíram nossa chapa no
momento da eleição. Tive um compromisso com colegas que lá estavam.
Àquele vereador que fosse nosso suplente nós abriríamos a oportunidade
para que ele pudesse exercer com a
qualidade e talento o mandato. Deus
quis que fosse Vossa Excelência, Marlon Garcia. Tenho certeza de que Vossa Excelência vai contribuir de forma
decisiva para os destinos de nossa cidade e do nosso povo=, disse Gutemberg ao informar que a licença também foi solicitada em virtude de participação na pré-campanha e campanha do pré-candidato a governador
do Estado Lahesio Bonﬁm.

2

Pelo visto o candidato a governador do PSB, Lahesio
Bonﬁm e o senador Roberto Rocha (PTB) já passaram
uma esponja nas rusgas criadas no Maranhão perante
a visita de Jair Bolsonaro no Maranhão. Rocha assumiu
totalmente, a recepção ao presidente e Lahesio ﬁcou só de

longe.

3

Com são bolsonaristas da primeira hora, Roberto Rocha, Lahesio e Aluísio Mendes, presidente do PSC no
Maranhão decidiram fumar o cachimbo da paz. O deputado Aluísio acabou com os choramingados e Lahesio vai apoiar Roberto Rocha.

Holanda sem vice
Ainda sem vice na chapa e sem um grupo partidário na retaguarda, o ex-prefeito de São Luís, Edivaldo Júnior, candidato do
PSD ao governo do Maranhão, cria suspense sobre a campanha
até a convenção no próximo dia 30.

Cumplicidade
<Forças Armadas e Itamaraty se atolam na lama junto com Bolsonaro, o golpista=, diz editorial da Folha de S. Paulo, desta terçafeira. Jornal também aponta a omissão e a cumplicidade de Lira
nos ataques de Bolsonaro à democracia: <acomoda-se ao casa-
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Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com
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São Luís, quarta-feira, 20 de julho de 2022

Aborto é crime, Sr. Ministro?
POR JOÃO IBAIXE JR.
Advogado criminalista e ex-delegado de
Polícia, é especialista em Direito Penal,
pós-graduado em Ciências Sociais e Teoria Psicanalítica e mestre em Filosoﬁa
do Direito e do Estado.

O atual ministro da Saúde aûrmou
que o aborto é crime no Brasil e minimizou as críticas feitas contra o novo
guia de assistência sobre o tema lançado por sua pasta há cerca de 15 dias.
O erro de se aûrmar com tanta ênfase a criminalidade da situação, colocando em evidência sua perspectiva
pecaminoso-religiosa e carregando o
debate de ideologia, faz com que sobre o tema não haja uma análise ponderada e necessária à realidade tanto
médica quanto penal.
Em primeiro lugar, é preciso delimitar o tipo de aborto que é previsto
como crime no direito brasileiro. Como se verá abaixo, dentre as espéciespossíveis de aborto,sob a perspectiva
penal, apenas um é considerado crime.

Caetano, o cinéfilo

pode ser considerada criminosa.
Exemplo clássico: matar alguém
por legítima defesa. A morte ocorreu,
há agente praticante da conduta, mas
há uma <permissão= legal para esta situação, que é a defesa do próprio
agente ou de terceiros. Assim, mesmo
tendo ocorrido a morte, a conduta
não se tipiûca como homicídio e, portanto, não é homicídio.

tratadas. Criminoso é o aborto provocado sem ûnalidade terapêutica ou
sentimental, sem visar proteção da vida física ou moral da gestante. Ele é
gerado pela insegurança, pelo medo,
pela irresponsabilidade, pela falta de
informação e pela falta de apoio individual e social. Enûm, sua causa não é
natural, terapêutica ou humanitária,
mas de natureza socioeconômica.

Com relação ao aborto, sob aspecto
legal, existem quatro modalidades:
natural; necessário; sentimental e ilícito propriamente dito.
O natural é aquele que ocorre por
circunstâncias bioûsiológicas involuntárias à gestante, que, na maior
parte dos casos, pretendia a continuidade da gravidez. Este caso por óbvio
não tipiûca crime.

A gestante, nesta situação, encontra-se isolada, sem amparo, sem perspectivas, sem horizontes, abandonada mesmo pelo companheiro que, em
momentos anteriores, sob a proteção
da intimidade, prometia-lhe a luz das
mais distantes estrelas.

Neste caso, o aborto é praticado
justamente por faltarem condições de
atendimento à gestante e de amparo
Necessário é o aborto assim cha- social a uma possível futura mãe.
mado quando praticado se não houFalta o que todos os governos falsaver outro meio de salvar a vida da ges- mente dizem que pretendem suprir:
tante, a não ser com o sacrifício do fe- atendimento médico e assistência soto. A interrupção da gravidez é realiza- cial. Falta o respeito à cidadã, que, na
da visando-se preservar a saúde da condição de gestante, não tem suporgestante, o que hoje implica em con- te assistencial algum dos entes públidições físicas e psicológicas. Um cos, para poder decidir o que fazer de
exemplo disto, dado por interpreta- seu futuro, com uma nova vida em seu
ção mais ampla da lei na ADPF 54, é o ventre.
caso do chamado aborto do anencéAusente está uma estrutura de forfalo, cuja justiûcativa pode ser funda- mação que aponte horizontes para a
da em tal circunstância. Deste modo, mulher que foi abandonada em sua
o aborto necessário, denominado ain- situação de gravidez. Falta amparo soda terapêutico ou curativo, não conû- cial para demonstrar que existem ougura crime por expressa previsão le- tros recursos e que o amanhã não será
gal.
obscuro.

O aborto sentimental é aquele que
pode ocorrer quando a gravidez tiver
origem num ato de violência contra a
mulher, vítima neste caso de crime
contra sua dignidade sexual, conûgurado basicamente pelo estupro. A lei
penal em consideração a integridade
psicológica da mulher permite o
aborto, dizendo que ele não é punível.
Para se compreender isto, deve-se Veriûca-se ainda a ausência de antijuter em mente que há um conjunto de ridicidade e o fato não é considerado
elementos que compõem um crime, criminoso. É possível também se conqualquer crime. Sem um destes ele- siderar a justiûcativa quanto ao dolo,
mentos, a conduta não pode conûgu- pois a motivação não é a interrupção
rar delito. Quais são tais elementos? isolada da gravidez, porém antes, a
São tipicidade, antijuridicidade e cul- preservação da estrutura sentiment al
da gestante, a qual não pode ser subpabilidade.
O crime precisa ser típico, isto é, metida, como regra, a um profundo
enquadrar-se na descrição da lei; pre- esforço de manutenção de uma vida
cisa ser antijurídico, ou seja, a condu- cuja origem é espúria e indesejável. O
ta não pode estar amparada na lei; e, aborto sentimental recebe a denomipor ûm, deve ser culpável, vale dizer, nação de humanitário, moral ou ético,
ser reprovável da perspectiva do em face de tentar diminuir os reüexos
negativos da violência à recuperação
agente.
da mulher. E não constitui crime.
Quando a lei fala em excludente de
O único tipo ilícito de aborto é
ilicitude, ela quer exatamente dizer
que dada conduta não pode ser crime aquele provocado pela gestante ou
porque falta o elemento da antijuridi- por terceiro, seja médico ou não, com
cidade, quer dizer, a lei em certo caso ou sem consentimento, motivado por
permite a prática da conduta e ela não outra circunstância que não as acima

Falta vergonha do governo e da sociedade para estender a mão a quem
efetivamente precisa de apoio, duas
vidas em jogo num só corpo.
Cercada de todas as condições, a
mulher teria efetiva liberdade para tomar decisões ponderadas. Aí haveria a
possibilidade do exercício de uma escolha. Então essa mulher seria livre.
Mas a realidade é a do desamparo
da qual já se sabe. O que esta realidade implica é, diante de sua implacável
força, veriûcar se ela não conûguraria
em termos penais uma causa supralegal de excludente de ilicitude.
Seria uma causa de exclusão de ilicitude fundada numa questão social
provocada pela desigualdade. A gestante cuja ausência de condições socioeconômicas a premissem ao desespero, teria assim um suporte legal
caso viesse a praticar o aborto. É bastante polêmico, deve-se reconhecer,
mas permitiria uma justiça mais equilibrada e teria, certamente, também
um pano de fundo humanitário. Mas
isso exigiria que principalmente um
Ministro da Saúde tivesse uma visão
mais humanista e menos totalitária.

Meu namorado é o meu oposto
DRA MÔNICA MOURA
Sexologia Clínica e Educação Sexual

Cresci duvidando da expressão <os
opostos se atraem=, até começar a namorar o João. Em comum só temos
mesmo a parte branca dos olhos, a
paixão por gatos e o gosto pelo jazz. O
João tem um nível de nerdice que me
fascina, e eu adoro passar horas escutando a opinião dele sobre o mercado
ûnanceiro (embora ao ûnal das suas
aulas eu continue não entendendo

patavinas do que ele fala).
nhos aquelas coisas que só nós gostaEle tem hábitos noturnos que con- mos (e que se um insistisse na particitrastam com a minha paixão por dor- pação do outro, poderia ser constranmir cedo e com a janela aberta. É que gedor para quem estivesse ao redor).
eu adoro sentir os primeiros raios so- É gente, ser um casal não signiûca que
lares no rosto, e ele geralmente levan- vamos fazer tudo juntos, disso eu já
ta resmungando baixinho pra fechar a sabia! Eu exploro novas padarias para
cortina. Eu rio. Levanto de mansinho o café da manhã enquanto ele prepara
e vou pra cozinha preparar o meu chá o seu ritual matinal com os mesmos
(que ele detesta), e o espresso duplo ingredientes há mais de 4 décadas.
com leite já ûca a postos para a hora Sim, eu julgava mentalmente! Mas
em que ele for levantar.
agora não mais!
Eu, super sociável e ele, mega intros- Além da individualidade, o respeito
pectivo. E não são apenas essas coisi- pelo outro e pela história do outro é
nhas que nos fazem opostos. Até o parte fundamental do nosso acordo.
nosso jeito de transar é diferente. Eu Nos damos atenção, nos ouvimos sem
faço o tipo <amorzinho de ladinho no pressa e mesmo discordando de <uma
domingo de manhã=, enquanto ele frase falada=, nunca nos ofendemos,
me chama para aventuras e desventu- insultamos ou diminuímos o sentiras em série. Eu sempre avanço um mento do outro. A consideração que o
passo a cada transa nossa. Um passo João tem por mim é imensurável (e vide cada vez. Mas não cheguei a ir tão ce-versa).
longe ainda. Não deu tempo.
Tolerância é estar disposto a admitir
Será que o amor se sustenta assim? Na diferenças. João e eu temos clareza e
minha opinião, SIM.
paciência para ouvir o que o outro
Somos indivíduos singulares. Cada pensa, entender como se sente e, logo,
um de nós carrega características úni- compreender qualquer ação que esse
cas que nos tornam originais. Pra co- sentimento venha a desencadear.
meço de conversa, foi essa originali- Já pensou em estender o conceito de
dade que me fez querer o João em vez individualidade, respeito e tolerância
do José.
para todas as outras relações humaPor sermos tão diferentes um do ou- nas? Teríamos menos conüitos no tratro, é importante manter na rotina um balho, nas ruas, conüitos sobre relimomento só nosso 3 pra fazer sozi- gião, opinião política…

IRLAM ROCHA LIMA
Jornalista

Caetano Emanuel Vianna Teles
Veloso completa 80 anos em 7 de
agosto. Desde já homenagens estão
sendo prestadas a este gigante da
cultura brasileira.
Duas delas vêm da área da literatura. Uma é a biograûa
pouco convencional, intitulada Outras palavras, escrita
pelo jornalista carioca Tom Cardoso, detentor do Prêmio Jabuti de 2012, por O cofre do Dr. Ruy.
Lançamento da Record, o livro, que chega ao mercado
editorial no próximo dia 25, focaliza facetas diversas do
artista: o santo-amarense, o polêmico, o líder, o vanguardista, o amante e o político. Para escrevê-lo, Tom,
que entrevistou o cantor e compositor em várias oportunidades, optou por não voltar a conversar com ele
quando decidiu escrever a biograûa.
Já a Companhia das Letras prepara uma antologia 4,organizada pelo jornalista Cláudio Leal 4, com 50 artigos
e ensaios sobre cinema que, na juventude, Caetano publicou nos jornais Archote, de Santo Amaro da Puriûcação, e Diário de Notícias, de Salvador.
A paixão de Caetano pelo cinema é antiga. Filmes neorealistas de Federico Fellini, como La Strada e Noites de
Cabíria são tidos por ele como referência cinematográûca. Não por acaso compôs uma canção a qual intitulou
Giulietta Masina, atriz que era musa do cineasta italiano.A outras composições deu o nome de Cinema Olímpia, Cinema transcendental e Cinema Novo. Na letra
desta última ele faz citação de ûlmes que o marcaram,
enquanto cinéûlo: Deus e o diabo na terra do sol (Glauber Rocha), Vidas secas (Nelson Pereira dos Santos), Os
fuzis (Ruy Guerra), O padre e a moça (Joaquim Pedro de
Andrade) e A Grande feira (Roberto Pires).
Um dos ítens da diversiûcada obra do tropicalista é o
controverso documentário experimental O Cinema Falado, de 1986. O título ele tirou da letra de Não tem tradição, samba de Noel Rosa, que ouviu na interpretação de
Aracy de Almeida, no ûlme Noel por Noel, de Rogério
Sganzerla. Há quem se lembre da película por conta da
nudez frontal do então jovem ator Maurício Mattar.
Em 7 de outubro, Caetano Veloso retorna a Brasília e ao
auditório master do Centro de Convenções Ulysses Guimarães com o show Meu coco, no qual mostra músicas
de álbum homônimo e faz revisão de sua discograûa.
Uma das novas canções do repertório é Não vou deixar,
em que canta <Não vou deixar/Não vou deixar você esculachar com nossa história…=. Se você imagina que ele
se refere a um certo mandatário do continente sul-americano, passe a ter certeza.
Não custa lembrar que, quase ao ûnal da apresentação
na cidade em 18 de junho, Caetano homenageou o indianista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips,
assassinados na região do Vale do Javari, na Amazônia,
ao exibir uma espécie de bandeira com a imagem de
ambos e questionar: <Por que interromperam as investigações?= Anteriormente, em 9 de abril, liderou o Ato pela Terra, na Esplanada dos Ministérios, quando protestou contra projetos de lei que ameaçam o meio ambiente.

GERAL
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São Luís, quarta-feira, 20 de julho de 2022
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ nº 06.272.793/0001-84
(Companhia Aberta) - Código CVM n.º 01660-8
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 17 DE AGOSTO DE 2022. Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. (“Companhia”), nos termos do art. 124 da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”) e dos
arts. 4º e 6º da Resolução CVM 81/22 (“RCVM 81”), e em atendimento ao art. 123 da
Lei das S.A., em vista do requerimento para convocação de assembleia geral extraordinária enviada à Companhia pela acionista Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras (CNPJ n.º 00.001.180/0002-07), convoca os senhores acionistas a se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”), a ser realizada, em primeira convocação, no dia 17 de agosto de 2022, às 10 horas, de forma exclusivamente digital, para
examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) a destituição de Fernanda Maria Vieira Lima Schuery Soares e Raquel Mazal Kraus como membro efetiva
e respectiva suplente do Conselho Fiscal da Companhia, cargos para os quais foram
indicadas e eleitas em votação em separado de acionistas detentores de ações preferenciais; (ii) a destituição de Paula Prado Rodrigues Couto e Eduardo da Costa Ramos
como membro efetiva e respectivo suplente do Conselho Fiscal da Companhia, cargos
para os quais foram indicados e eleitos em votação em separado de acionistas minoritários; (iii) condicionados à destituição dos conselheiros fiscais, a eleição de novos
membros efetivos e respectivos suplentes substitutos do Conselho de Fiscal da Companhia, a serem eleitos por meio de eleição em separado de acionistas detentores de
ações preferenciais e de eleição em separado de acionistas minoritários; e (iv) autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários para efetivar
as deliberações aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária. A Assembleia será realizada de maneira exclusivamente digital, na plataforma “Microsoft Teams” observando o disposto na RCVM 81, de forma que os Senhores Acionistas, observados os respectivos prazos e procedimentos, poderão participar e votar na Assembleia por meio
de sistema eletrônico para participação a distância. Os acionistas interessados em
participar da Assembleia por meio de sistema eletrônico de votação a distância deverão se cadastrar, impreterivelmente até o dia 15 de agosto de 2022, mediante solicitação pelo e-mail ri@equatorialenergia.com.br, fornecendo as informações e documentos indicados abaixo. A solicitação de cadastro necessariamente deverá: (i) conter a
identificação do acionista e, se for o caso, de seu representante legal que comparecerá
à Assembleia, incluindo seus nomes completos e seus CPF ou CNPJ, conforme o
caso, e telefone e endereço de e-mail para envio das informações para participação, e
(ii) ser acompanhada dos documentos necessários para participação na Assembleia,
conforme descritos a seguir. Após a validação dos documentos submetidos pela Companhia, o acionista receberá, nas 24 horas que antecederem a Assembleia, as informações necessárias à sua participação. Caso o acionista não receba as instruções de
acesso com até 24 horas de antecedência do horário de início da Assembleia, deverá
entrar em contato com o Departamento de Relações com Investidores, por meio do e-mail ri@equatorialenergia.com.br, com até, no máximo, 2 horas de antecedência do
horário de início da Assembleia, para que seja prestado o suporte necessário. Na data
da Assembleia, o registro da presença do acionista via sistema eletrônico somente se
dará mediante o acesso do sistema eletrônico para participação a distância, conforme
instruções e nos horários e prazos divulgadas pela Companhia. Não poderão participar
da Assembleia os acionistas que não efetuarem o respectivo cadastro e/ou não informarem a ausência do recebimento das instruções de acesso na forma e prazos previstos acima. A Companhia ressalta que será de responsabilidade exclusiva do acionista
assegurar a compatibilidade de seus equipamentos com a utilização das plataformas
para participação da Assembleia por sistema eletrônico, e que a Companhia não se
responsabilizará por quaisquer dificuldades de viabilização e/ou de manutenção de
conexão e de utilização da plataforma digital que não estejam sob controle da Companhia. Em linha com o previsto na RCVM 81, no caso de acionistas que desejarem se
manifestar durante a Assembleia, todas as instruções de voto recebidas por meio de
boletim de voto a distância para aquele mesmo acionista serão desconsideradas. Nos
termos da RCVM 81, serão considerados presentes à Assembleia os acionistas cujo
boletim de voto a distância tenha sido considerado válido pela Companhia ou os acionistas que tenham registrado sua presença no sistema eletrônico de participação a
distância de acordo com as orientações acima. Ressalta-se que não haverá a possibilidade de comparecer fisicamente à Assembleia, uma vez que ela será realizada exclusivamente de modo digital. Nos termos do art. 126 da Lei das S.A., para participar da
Assembleia, os acionistas ou seus representantes deverão apresentar à Companhia os
seguintes documentos digitalizados: (i) documento de identidade (RG, CNH, passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos conselhos profissionais e carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto de
seu titular); (ii) comprovante da titularidade de ações expedido pela instituição responsável pela escrituração das ações da Companhia, com no máximo, 5 dias de antecedência da data da realização da Assembleia; (iii) instrumento de outorga de poderes de
representação; e/ou (iv) relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível
de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido
pelo órgão competente, com, no máximo, 5 dias de antecedência da data da realização
da Assembleia. O representante do acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia
simples digitalizada dos seguintes documentos, devidamente registrados no órgão
competente (Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou Junta Comercial, conforme o
caso): (a) contrato ou estatuto social; e (b) ato societário de eleição do administrador
que (b.i) comparecer à assembleia geral como representante da pessoa jurídica, ou
(b.ii) outorgar procuração para que terceiro represente o acionista pessoa jurídica. No
tocante aos fundos de investimento, a representação dos cotistas na assembleia geral
caberá à instituição administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento
do fundo a respeito de quem é titular de poderes para exercício do direito de voto das
ações e ativos na carteira do fundo. Nesse caso, o representante da administradora ou
gestora do fundo, além dos documentos societários acima mencionados relacionados
à gestora ou à administradora, deverá apresentar cópia simples do regulamento do
fundo em sua solicitação de acesso. Com relação à participação por meio de procurador, a outorga de poderes de representação para participação na assembleia geral
deverá ter sido realizada há menos de um ano, nos termos do artigo 126, § 1.º, da Lei
das S.A. Adicionalmente, em cumprimento ao disposto no art. 654, § 1.º e § 2.º da Lei
n.º 10.406, de 2002, a procuração deverá conter a indicação do lugar onde foi passada,
a qualificação completa do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga
com a designação e a extensão dos poderes conferidos, contendo o reconhecimento
da firma do outorgante ou ter sido assinada por certificado digital autorizado pela ICP
Brasil. Vale mencionar que (a) as pessoas naturais acionistas da Companhia somente
poderão ser representados na assembleia geral por procurador que seja acionista,
administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira, consoante previsto
no artigo 126, § 1.º da Lei das S.A.; e (b) as pessoas jurídicas que forem acionistas da
Companhia poderão, nos termos da decisão da CVM no âmbito do Processo CVM
RJ2014/3578, j. em 4.11. 2014, ser representadas por procurador constituído em conformidade com seu contrato ou estatuto social e segundo as normas do Código Civil, sem
a necessidade de tal pessoa ser administrador da Companhia, acionista ou advogado.
Os documentos dos acionistas expedidos no exterior devem conter reconhecimento
das firmas dos signatários por Tabelião Público, ser apostilados ou, caso o país de
emissão do documento não seja signatário da Convenção de Haia (Convenção da
Apostila), ser legalizados em Consulado Brasileiro, traduzidos por tradutor juramentado matriculado na Junta Comercial, e registrados no Registro de Títulos e Documentos,
nos termos da legislação em vigor. Eventuais informações complementares relativas à
participação na Assembleia por meio do sistema eletrônico serão colocadas à disposição dos acionistas na sede social da Companhia e nas páginas eletrônicas na rede
mundial de computadores da Companhia (http://ri.equatorialenergia.com.br), da CVM
(http://www.gov.br/cvm) e da B3 (http://www.b3.com.br). São Luís, 18 de julho de 2022.
Augusto Miranda da Paz Júnior - Presidente do Conselho de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA/MA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP n.º 017/2022-CPL PROCESSO ADM.
Nº 033/2022. A Prefeitura Municipal de Tufilândia/MA, CNPJ: 01.612.631/0001-24, através da
Comissão de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia
04 de agosto de 2022, às 10:00hs (dez horas). Licitação para Registro de Preços para eventual e
futura contratação de empresa especializada no fornecimento de oxigênio medicinal para atender as
necessidades do Hospital Municipal Santa Terezinha do Município de Tufilândia - MA, conforme
detalhamentos constantes no Anexo I - Termo de Referência, em sessão pública on-line por meio de
recursos de tecnologia da informação – INTERNET através do site:https://www.comprastufilandia.
com.br/home.jsf?windowId=d88. Com fundamentação na Lei Federal nº 10.520/02, no Decreto
Federal nº 10.024/2019, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações, na Lei Complementar nº
123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de
outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame. O Edital e seus anexos estão à disposição dos
interessados por intermédio de sistema eletrônico, qual seja www.comprastufilandia.com.br; ou Portal
da Transparência do Município ou poderá ser solicitado através do e-mail cpl.tufilandia@outlook.com
ou ainda na sede da Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL onde poderão ser
obtidos e consultados gratuitamente mediante apresentação de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª
feira, das 8h às 12h, no endereço Rua do Comercio nº 191, Centro, CEP 65.387-000. Tufulandia/MA,
19 de julho de 2022. Vildimar Alves Ricardo. Prefeito Municipal.

ESTADO DO MARANHÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 24/2022
Processo n° 9190/2022
Objeto: “Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento da frota de veículos e de
equipamentos do tipo gerador da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão. Os serviços incluem abastecimento de
combustíveis e outros serviços prestados por postos credenciados, manutenção preventiva e corretiva com fornecimentos de peças
e acessórios multimarcas, abrangendo pneus, óleos, filtros etc., e lavagens, por meio da implantação e operação de um sistema
informatizado e integrado com utilização de cartão de pagamento magnético com chip e/ou microprocessado e disponibilização
de Rede Credenciada, na capital e interior do Estado, para atender a atual frota de veículos – e outros que porventura forem adquiridos durante a vigência do contrato, mediante as condições e quantitativos contidos no Anexo Único deste Termo de Referência,
para o período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.”;
Abertura: 04/08/2022, às 10h (horário de Brasília-DF); Local: Site do Portal de Compras do Governo Federal: www.compras.
gov.br. Informações: Procuradoria-Geral de Justiça, situada à Avenida Prof. Carlos Cunha, nº 3261, Calhau, São Luís-MA.
CEP: 65076-820; E-mail: licitacoes@mpma.mp.br; Fones: (98) 3219-1645 e 3219-1766. São Luís-MA, 18 de julho de 2022.
MARCELO CLAUDIO MENDES PASSOS
Pregoeiro Oficial - CPL/PGJ-MA.

República Federativa do Brasil
1º Registro de Imóveis de São Luís - MA
Registrador Zenildo Bodnar

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 051/2022
O Município de Anajatuba/MA, através da Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, por meio da Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, designada pelo Decreto nº 041/2022, torna público que
realizará às 09:00h (Nove horas) do dia 04 de agosto de 2022, na plataforma Compras Públicas, no
endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Licitação na Modalidade Pregão
Eletrônico, do tipo menor preço por item, tendo por objeto a seleção da proposta mais vantajosa visando o
registro de preços para a eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de material
esportivo para as atividades de karatê e capoeira, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social de Anajatuba/MA, conforme disposições previstas no Edital e seus
Anexos, regido pela Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/19, Decreto Municipal nº 029/2021,
Decreto Municipal nº 023/2021, Decreto Municipal nº 022/2021 subsidiariamente pela Lei nº8.666/93 e suas
alterações e demais legislações pertinentes. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados na
Sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, localizada na Rua
Benedito Leite, 868, Centro, de 2ª a 6ª feira-feira, no horário das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser
consultados e retirados gratuitamente por mídia digital ou impresso. Assim como pelo portal da prefeitura,
no endereço eletrônico: www.anajatuba.ma.gov.br Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço.
Anajatuba - MA, em 19 de julho de 2022. TÉSSIA VIRGINIA MARTINS REIS DUTRA. Secretaria Municipal
de Assistência e Desenvolvimento Social. Decreto nº 041/2022.
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 052/2022
O Município de Anajatuba/MA, através da Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, por meio do Secretário
Municipal de Administração, designado pelo Decreto nº 006/2022, torna público que realizará às 09:00h
(Nove horas) do dia 08 de agosto de 2022, na plataforma Compras Públicas, no endereço eletrônico:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, do tipo
menor preço por item, tendo por objeto Seleção da proposta mais vantajosa visando o REGISTRO DE
PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de plantadeira e
adubadora de milho e plantadeiras de mandioca para atender as necessidades do Município de
Anajatuba/MA, conforme disposições previstas no Edital e seus Anexos, regido pela Lei Federal nº
10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/19, Decreto Municipal nº 029/2021, Decreto Municipal nº 023/2021,
Decreto Municipal nº 022/2021 subsidiariamente pela Lei nº8.666/93 e suas alterações e demais legislações
pertinentes. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente
de Licitação da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, localizada na Rua Benedito Leite, 868, Centro, de 2ª
a 6ª feira-feira, no horário das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados e retirados
gratuitamente por mídia digital ou impresso. Assim como pelo portal da prefeitura, no endereço eletrônico:
www.anajatuba.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Anajatuba - MA, em 19 de
julho de 2022. LEONARDO MENDES ARAGÃO. Secretário Municipal de Administração. Decreto nº
006/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA/MA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP n.º 018/2022-CPL PROCESSO ADM. Nº
034/2022. A Prefeitura Municipal de Tufilândia/MA,
CNPJ: 01.612.631/0001-24, através da Comissão
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MAT. 0000061

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº046/2022
O Município de Anajatuba/MA, através da Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, por meio do Secretário
Municipal de Saúde, designado pelo Decreto nº042/2022, torna público para conhecimento dos
interessados que o Pregão Eletrônico SRP nº046/2022, cujo objeto é a Seleção da proposta mais vantajosa
visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para
fornecimento de materiais de insumos hospitalar e atenção básica, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Anajatuba -MA, com abertura prevista para o dia 03 de
AGOSTO de 2022, às 09:00h (Nove horas) na plataforma Compras Públicas, FICA ADIADO “SINE
DIE”, motivo: Adequações no Termo de Referência e Edital. Anajatuba - MA, em 19 de JULHO de 2022.
LUIS FERNANDO COSTA ARAGÃO. Secretário Municipal de Saúde. Decreto nº042/2022.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ: 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.423.292/0001-91
AVISOS DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº047/2022
O Município de Anajatuba/MA, através da Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, por meio do Secretário
Municipal de Saúde, designado pelo Decreto nº042/2022, torna público para conhecimento dos
interessados que o Pregão Eletrônico SRP nº047/2022, cujo objeto é a Seleção da proposta mais vantajosa
visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para
fornecimento de materiais laboratoriais, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do
Município de Anajatuba -MA, com abertura prevista para o dia 08 de AGOSTO de 2022, às 09:00h (Nove
horas) na plataforma Compras Públicas, FICA ADIADO “SINE DIE”, motivo: Adequações no Termo de
Referência e Edital. Anajatuba - MA, em 19 de JULHO de 2022. LUIS FERNANDO COSTA ARAGÃO.
Secretário Municipal de Saúde. Decreto nº042/2022.

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna
público aos interessados que, em caráter excepcional e tendo em vista o pedido de esclarecimento
referente ao Edital do Pregão Eletrônico n°. 032/2022, objetivando a eventual contratação de
empresa especializada na prestação de Serviços Laboratoriais em Análises Clínicas para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Lima Campos/MA, e, considerando
a necessidade de analisar os questionamentos aventados neste pedido de esclarecimento e
eventualmente, promover modificações no Edital, decide adiar “sine die”, a referida licitação,
cujo certame licitatório estava marcado para ocorrer no dia 25/07/2022 às 09:00h. O Município
comunicará os interessados quanto a eventuais retificações ao edital e nova data da sessão pública.
Esclarecimentos adicionais no endereço supra e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112.

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº049/2022
O Município de Anajatuba/MA, através da Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, por meio do Secretário
Municipal de Saúde, designado pelo Decreto nº042/2022, torna público para conhecimento dos
interessados que o Pregão Eletrônico SRP nº049/2022, cujo objeto é a Seleção da proposta mais vantajosa
visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para
fornecimento de materiais odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
do Município de Anajatuba -MA, com abertura prevista para o dia 11 de AGOSTO de 2022, às 09:00h
(Nove horas) na plataforma Compras Públicas, FICA ADIADO “SINE DIE”, motivo: Adequações no
Termo de Referência e Edital. Anajatuba - MA, em 19 de JULHO de 2022. LUIS FERNANDO COSTA
ARAGÃO. Secretário Municipal de Saúde. Decreto nº042/2022.

Lima Campos (MA), 19 de julho de 2022.
Lidiane de Sá Curvina
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 010, de 01 de janeiro de 2021

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ 06.933.519/0001-09
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E TRÂNSITO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS, TORNA
PÚBLICO AOS INTERESSADOS QUE, COM BASE NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS
ALTERAÇÕES POSTERIORES E DEMAIS LEGISLAÇÕES PERTINENTES, FARÁ REALIZAR ÀS 09:00HS
(NOVE HORAS) DO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022, LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº
004/2022, SOB A FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA E REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL DO
TIPO MENOR PREÇO, TENDO POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS
DE MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS/MA, DE INTERESSE DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRÂNSITO, EM CONFORMIDADE COM
O PROJETO BÁSICO DISPOSTO NO ANEXO XIV DO EDITAL. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ REALIZADA
NA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS, SITUADA NA AV. JK, S/Nº,
CENTRO, CEP: 65.728-000, LIMA CAMPOS/MA. O EDITAL E SEUS ANEXOS ESTÃO À DISPOSIÇÃO DOS
INTERESSADOS NO ENDEREÇO SUPRA, DE 2ª A 6ª FEIRA, NO HORÁRIO DAS 08:00HS (OITO HORAS)
ÀS 12:00HS (DOZE HORAS), ONDE PODERÃO SER CONSULTADOS OU OBTIDOS GRATUITAMENTE.
O EDITAL TAMBÉM PODERÁ SER OBTIDO NO SÍTIO ELETRÔNICO: WWW.LIMACAMPOS.MA.GOV.BR.
ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS NO MESMO ENDEREÇO E/OU PELO TELEFONE (0**99) 3646-1112.

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

A Caixa Econômica Federal torna público sua pesquisa de mercado para compor estudos
quanto à viabilidade na locação de imóvel pronto, em obra ou a construir, localizado no perímetro
da Avenida Gonçalves Dias, no Centro do Municio de São José de Ribamar/MA, inclusive
esta. O imóvel deve possuir documentação regularizada junto aos órgãos públicos, ter idade
aparente de até 10 anos, possuir área de aproximadamente 500m², preferencialmente térrea
ou até dois pavimentos, com vão interno livre de colunas, com largura de fachada de cerca de
15 metros, pé direito piso fundo de laje com 3,5 metros de altura, deverá possuir sanitários e
área de estacionamento, conforme exigências da Prefeitura local e documentação do imóvel
regular. No caso de imóvel a construir, a construção deverá obedecer a todas as normas e
legislação aplicáveis. Os interessados devem encaminhar carta de manifestação de interesse
na possível locação e indicação do imóvel, contendo: 1) Endereço completo do imóvel, área
construída em m² e dados para contato do imóvel, assinada; 2) Registro Geral de Imóveis
(RGI) em nome do proponente; 3) Fotos do imóvel; 4) Planta baixa com área (se houver). Os
documentos devem ser enviados através do e-mail ceogi04@caixa.gov.br (tamanho máximo
10Mb) e os documentos originais entregues no endereço: Rua das Marrecas, no 20 – 12o Andar
– Torre 3 – Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20.031-120 ou em qualquer Agência da CAIXA,
destinado à CEOGI. Esclarecemos que a pesquisa de mercado ficará aberta ao recebimento
das ofertas de imóveis até que se torne público o seu encerramento.

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

DATA

HORA

03/08/2022

9h30

GOVERNO
FEDERAL

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO
DA AGÊNCIA DA CAIXA, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR,
EM SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA

LIMA CAMPOS–MA, 18 DE JULHO DE 2022.
JOSÉ RONALDO BARROS SANTANA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRÂNSITO
DECRETO Nº. 008, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

PROCESSO
Nº 102616/2022

Pregão Eletrônico nº 033/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada no serviço de hospedagem (Apto. Individual e
Duplo) e hotelaria com categoria mínima de 3 estrelas, incluindo o fornecimento de almoço e
jantar.
As propostas serão recebidas no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br. Informa-se ainda que o
edital e seus anexos estarão disponíveis aos interessados no site da Universidade Estadual do Maranhão,
onde poderão ser consultados e adquiridos gratuitamente, através do site www.licitacoes.uema.br e
www.comprasnet.gov.br. Esclarecimentos adicionais pelo telefone (98) 2016-8114.
São Luís, 15 de julho de 2022
Maria dos Remédios dos Santos Marques
Presidente da Comissão Setorial Permanente de Licitação da CSL/UEMA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO.
CNPJ Nº: 06.101.117/0001-48
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022
O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA, POR SUA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, LOCALIZADA NA RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO,
GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS – MARANHÃO, TORNA PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS
INTERESSADOS QUE NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022, ÀS 14H00MIN, REALIZARÁ LICITAÇÃO NA
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, DO TIPO MENOR PREÇO, TENDO POR OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS,
PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS – MA, NOS
TERMOS DA LEI Nº 10.520/02 E SUBSIDIARIAMENTE A LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. EDITAL
E SEUS ANEXOS ESTÃO À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS NO ENDEREÇO SUPRA DE 2ª A 6ª
FEIRA NO HORÁRIO DE 07:30 ÀS 13:30 HORAS, SITE WWW.BLL.ORG.BR, E ATRAVÉS DO E-MAIL:
LICITACAOGEB@GMAIL.COM.
Governador Eugênio Barros - MA, 19 de julho de 2022.
Márcio Irla de Sousa Cortez
Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA/MA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP n.º 018/2022-CPL PROCESSO ADM. Nº
034/2022. A Prefeitura Municipal de Tufilândia/MA, CNPJ: 01.612.631/0001-24, através da Comissão
de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 04 de agosto
de 2022, às 14:00hs (quatorze horas). Licitação para Registro de Preços para eventual e futura
contratação de empresa para Prestação de Serviços de manutenção com reposição de peças de ar
condicionado e refrigeração em geral, atendendo as necessidades das Secretárias do Município de
Tufilândia - MA, conforme detalhamentos constantes no Anexo I - Termo de Referência, em sessão
pública on-line por meio de recursos de tecnologia da informação – INTERNET através do site https://
www.comprastufilandia.com.br/home.jsf?windowId=d88. Com fundamentação na Lei Federal nº
10.520/02, no Decreto Federal nº 10.024/2019, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações, na
Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei
nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame. O Edital e seus anexos estão à
disposição dos interessados por intermédio de sistema eletrônico, qual seja www.comprastufilandia.
com.br; ou Portal da Transparência do Município ou poderá ser solicitado através do e-mail cpl.
tufilandia@outlook.com ou ainda na sede da Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de LicitaçãoCPL onde poderão ser obtidos e consultados gratuitamente mediante apresentação de mídia gravável
(pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h, no endereço Rua do Comercio nº 191, Centro, CEP 65.387000. Tufulandia/MA, 19 de julho de 2022. Vildimar Alves Ricardo. Prefeito Municipal.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
Av. Manuel Matias, s/n – Centro- CEP: 65.723-000 – Bernardo do Mearim – MA
CNPJ N.° 01.612.345/0001-69
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022
O MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de
Planejamento, Administração e Finanças, torna público que fará licitação na modalidade Tomada de Preços.
BASE LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Bernardo do Mearim/MA.
ABERTURA: 04 de agosto de 2022 às 14:30 horas.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço.
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global.
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados, na sala da Comissão
Central de Licitação, no endereço Av. Manuel Matias, s/n – Centro – Bernardo do Mearim/MA, de 2ª a 6ª
feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas, bem como pela internet, através do endereço eletrônico www.
bernardodomearim.ma.gov.br
Bernardo do Mearim (MA), 12 de julho de 2022.
ANÍZIO NETO LINO BARBOZA
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

ESTADO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 002/2022 – PRL/CAEMA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1476/2022 – CAEMA
A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA torna público que
realizará a LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 002/2022 - PRL/CAEMA, pelo critério de julgamento de menor
preço, no modo de disputa aberto, sob a forma de execução indireta, em regime de empreitada por preço
unitário, com orçamento sigiloso, às 9h do dia 25 de agosto de 2022, horário de Brasília - DF, por meio
do uso de recursos de tecnologia da informação, pelo site www.licitacoes-e.com.br, cujo objeto é a
contratação de empresa para prestação dos serviços de conclusão de Implantação e Ampliação do
Sistema de Esgotamento Sanitário de São Luís - ETAPA 1 - SISTEMA VINHAIS (PAC 1), conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. A presente licitação
reger-se-á nos termos do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CAEMA – RILC,
da Lei Federal n° 13.303/2016, aplicando-se também os procedimentos determinados pela Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147, de 7 de agosto
de 2014 e pela Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016 e demais normas pertinentes à
espécie. Esse Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço eletrônico
http://www.caema.ma.gov.br/portalcaema/, onde poderá ser consultado gratuitamente. Informações
adicionais, pelos telefones (98) 3219-5016/5017 e pelo e-mail centrallicitacao@caema.ma.gov.br.
São Luís/MA, 15 de julho de 2022
WERNHER MAX BAUER
Presidente da PRL

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 021/2022 SRP SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS – MA, através de seu Pregoeiro e EQUIPE de
APOIO, torna público para conhecimento de todos que estará realizando licitação na MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL. OBJETO:
Contratação de empresa para prestação dos serviços de instalação, manutenção preventiva com reposição de
peças de aparelhos de ar condicionado dos estabelecimentos da Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras/
MA. BASE LEGAL: LEI FEDERAL Nº 10.520/02, art. 3º, I, subsidiariamente pela LEI FEDERAL N. º
8.666/93 e alterações posteriores, DECRETO MUNICIPAL 006 e as condições do edital. Recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Habilitação: às 09h do dia 01 de agosto de 2022 através do uso de recursos da
tecnologia da informação, site https://www.licitanet.com.br. O edital estará à disposição para consulta gratuita
no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do município https://jenipapodosvieiras.ma.gov.br/ e também
no site do LICITANET. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte
reais) mediante a retirada do DAM, na sala de reunião da CPL, localizada na RUA JOÃO LAGO DA SILVA,
S/N – Centro – esclarecimentos adicionais no mesmo endereço das 08:00 as 12:00hs e no e-mail: cpljenipapo@
gmail.com e pelo telefone 99 98511-8958. JENIPAPO DOS VIEIRAS/MA, CEP: 65962-000. JENIPAPO DOS
VIEIRAS -MA. ANTÔNIO IRANILTON DE CARVALHO. Pregoeiro.

,

INTIMAÇÃO
1ª ZONA DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO LUÍS
Pelo presente edital e por estar em lugar ignorado, incerto ou inacessível, fica o abaixo relacionado,
intimado para ciência, de que estamos autorizados na forma da Lei 9.514/97 a promover a Consolidação da
Propriedade da respectiva alienação fiduciária que oneram o imóvel do qual detém a propriedade suspensiva

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

GOVERNO
FEDERAL

e posse direta, o abaixo referido.
Fica, portanto, ciente de que têm o prazo de 15 (quinze) dias contados a partir da publicação desta,
para querendo purgar o débito e evitar a Consolidação da Propriedade, o que poderá ser feito no Cartório de
Registro de Imóveis da 1ª Zona, situado à Rua das Andirobas, 040, Edifício Executive Lake Center, 6º Andar
- Jardim Renascença, São Luís/MA, de segunda à sexta-feira no horário das 08:00 às 17:00 horas, ou nas
agências do Banco Bradesco S/A.
ABDORAL VIEIRA MARTINS JUNIOR, CPF:489.375.253-72.
Imóvel: Sala nº 1.004 do empreendimento denominado SÃO LUÍS MULTIEMPRESARIAL, situado na
avenida Colares Moreira, nº 10, quadra 23, Renascença, nesta cidade.
Contrato nº: 744765-5
Matrícula nº. 54.699, do Livro 2- LN, Fls.108.

São Luís/MA, 27 de junho de 2022.

__________________________________
Danielly Colins Araujo
Escrevente Substituta

Prot.241.677

Poder
Judiciário
TJMA.
Selo:
INTIMA0297023221JXLHK6N39T93,
27/06/2022 10:32:05, Ato: 16.23, Parte(s):
ROCHA
MARINHO
E
SALES
SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CM 8794,
Total R$ 44,17 Emol R$ 39,80 FERC R$ 1,19
FADEP R$ 1,59 FEMP R$ 1,59 Consulte em
https://selo.tjma.jus.br

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
A Comissão de Execução da Chamada Pública para contratação de Instituição de Ensino Superior para oferta de Programas
de Doutorado do IFMA, no uso de suas atribuições que lhe conferem a Lei Federal nº 8.666/1993, comunica aos interessados
que realizará Chamada Pública nº 03/2022, que tem como objeto o recebimento de propostas de preços para a seleção
de Instituições de Ensino Superior reconhecidas pelo MEC para oferta de Programa de Mestrado Profissional em Ciência
da Informação, que seja recomendado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES e
reconhecido pelo Conselho Nacional de Educação - CNE/ME para suprir a necessidade de qualificação dos servidores do
Instituto Federal do Maranhão, observadas as condições constante desta Chamada Pública e respectivos anexos.
Obtenção da Chamada Pública: O Edital da Chamada Pública e respectivos anexos, poderão ser obtidos através do endereço
eletrônico do Instituto Federal do Maranhão – IFMA: www.ifma.edu.br ou ainda em sua sede situada à Avenida Colares Moreira
nº 477, Bloco B, Bairro: Renascença - São Luís/MA, em horário comercial.
Publicação e disponibilização do edital: dia 21/07/2022
Recebimento das propostas: dia 21/07/2022 até às 15h do dia 04/08/2022
Abertura: dia 04/08/2022 às 15:00 h (horário local)
Darlan Gama Martins
Coordenador da Comissão de Execução da Chamada Pública
e Membro da CEL

Nosso papel
tá on,
tá impresso,
todo dia
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o imparcial.com.br
98 99144-5645

OImparcialMA

oimparcialonline

oimparcial

Tv Imparcial
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OndadecalordaEuropa
podechegaraoBrasil?
França, Espanha, Portugal e Inglaterra batem recordes históricos de calor, com
termômetros superando os 40ºC

Seis capitais começam
vacinação de crianças
de 3 a 5 anos com a
Coronavac

M

13pessoasdesaparecemapósnaufrágionaIndonésia

13pessoasdesaparecemapósnaufrágionaIndonésia

covid-19. E que a doença pode ser
grave e fatal, embora não seja tão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº 06.096.218/0001-78
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2022-SRP. O Município de Benedito Leite(MA),
por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público aos interessados que, com base na
Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 009/2017, Decreto federal 10.024/2019 aplicando-se também os
procedimentos determinados pela Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014
e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 08h30 (oito horas e trinta
minutos) do dia 05 de agosto de 2022, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 007/2022 SRP, tendo por OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura contratação de serviços de locação de
máquinas e caminhões, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Benedito Leite, conforme
quantidades, condições e especificações constantes no Termo de Referência. LOCAL: O presente Pregão
Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico. OBTENÇÃO DO EDITAL: O
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos dias de expediente das 08h00min às 12h00min,
na Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na sede da Prefeitura Municipal, à Rua 07 de Setembro,
03, Centro, Benedito Leite/MA, bem como no site da Prefeitura Municipal: www.beneditoleite.ma.gov.br e no
www.bnc.org.br , onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço
acima ou através do fone: (89) 3544-7075 ou e-mail: cplb.leite@gmail.com. Benedito Leite/MA, 19 de julho
de 2022. Ramon Carvalho de Barros – Prefeito Municipal.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO.
CNPJ Nº: 06.101.117/0001-48
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No 021/2022
O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA, POR SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
LOCALIZADA NA AVENIDA 12 DE OUTUBRO, 635 - CENTRO, GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS – MA,
TORNA PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS QUE NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022,
ÀS 09H30MIN, REALIZARÁ LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, DO TIPO MENOR
PREÇO, TENDO POR OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS – MA, NOS TERMOS DA LEI No
10.520/02 E SUBSIDIARIAMENTE A LEI No 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E SUAS ALTERAÇÕES. EDITAL E SEUS ANEXOS ESTÃO À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS NO ENDEREÇO SUPRA DE 2a A
6a FEIRA NO HORÁRIO DE 07:30 ÀS 13:30 HORAS, SITE WWW.BLL.ORG.BR, E ATRAVÉS DO E-MAIL:
LICITACAOGEB@GMAIL.COM.
Governador Eugênio Barros - MA, 19 de julho de 2022.
Márcio Irla de Sousa Cortez
Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA MA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 005/2022 PMBA O município de Brejo de Areia/MA, através da Prefeitura Municipal de Brejo de Areia/MA, CNPJ:
01.612.318/0001-96, por meio do Pregoeiro da Comissão Permatnente de Licitação, designado pelo portaria nº 001/2022 de 04 janeiro de 2022, torna público para conhecimento dos
interessados que com base na Lei nº 10.520/02, decreto nº 10.024/2019, lei nº 123/06 e suas
alterações dadas pela lei nº 147/2014 e aplicado subsidiariamente no que couberem a Lei nº
8.666/93 e demais normas pertinentes à espécie, que fará licitação na modalidade Pregão, na
forma eletrônica, do tipo menor preço por item, Pregão Eletrônico SRP nº 005/2022, tendo
como objeto a aquisição de gêneros não perecíveis em geral para atender as necessidades das
diversas secretarias municipais de Brejo de Areia/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. A realização do certame está prevista para o
dia 04/08/2022 às 10:00hs (horário local). O recebimento das propostas, abertura e disputa de
preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: www.licitacaobrejodeareia.com.
br – Prefeitura de Brejo de Areia -MA. O edital completo está a disposição dos interessados nos
sites: www.brejodeareia.ma.gov.br e SACOP – Sistema de Acompanhamento de Contratações
Públicas, Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do e-mail: setorcpl@gmail.
com. Pregoeiro Oficial: EVANDRO SOUSA BARBOSA. Brejo de Areia/MA, 18 de julho
de 2022.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 022/2022 SRP SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS – MA, através de seu Pregoeiro e EQUIPE
de APOIO, torna público para conhecimento de todos que estará realizando licitação na MODALIDADE:
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO:
Contratação de empresa para compra e aquisição de aparelhos de ar condicionado para atender os estabelecimentos da Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras/MA. BASE LEGAL: LEI FEDERAL Nº 10.520/02,
art. 3º, I, subsidiariamente pela LEI FEDERAL N. º 8.666/93 e alterações posteriores, DECRETO MUNICIPAL 006 e as condições do edital. Recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Habilitação: às 15h do
dia 01 de agosto de 2022 através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.licitanet.
com.br. O edital estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do
município https://jenipapodosvieiras.ma.gov.br/ e também no site do LICITANET. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala de
reunião da CPL, localizada na RUA JOÃO LAGO DA SILVA, S/N – Centro – esclarecimentos adicionais no
mesmo endereço das 08:00 as 12:00hs e no e-mail: cpljenipapo@gmail.com e pelo telefone 99 98511-8958.
JENIPAPO DOS VIEIRAS/MA, CEP: 65962-000. JENIPAPO DOS VIEIRAS -MA. ANTÔNIO IRANILTON
DE CARVALHO. Pregoeiro.

frequente como nos idosos. Mas
têm muitas crianças adoecendo e as
UTIs estão lotadas=
Maierovitch considera que a precipitação na suspensão das medidas de prevenção deixou as crianças mais
expostas. <Isso, além de ser uma faixa etária que tem diûculdade de usar máscara e que está sempre junto de
outros coleguinhas=, lembra.
Ele salienta que os pais não devem deixar de imunizar
os ûlhos por receio de alguma reação adversa da vacina
— como dizem mentiras que circulam em aplicativos de
mensagens.
<É importante os pais desconsiderarem informações
falsas que são enviadas pelo WhatsApp e pelas redes sociais, que trazem confusão e geram dúvida a respeito da
eûcácia da vacina. Os efeitos adversos da CoronaVac são
poucos e a vacina é segura=, aûrmou.

GERAL

oimparcial.com.br

Thayane Maramaldo
E-mail: maramaldothay@gmail.com
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SOLENIDADE

MUNICÍPIOS DO INTERIOR

Maranhão terá mais 40
novas escolas militares
Com a expansão, o Maranhão terá um total de 81 Colégios Militares. As escolas terão
coordenação da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão

M

ais 40 escolas militares foram anunciadas para cidades do interior do estado, nesta terça-feira (19),
durante encontro de secretários de
Estado e autoridades militares, no Palácio dos Leões, no Centro Histórico
da capital. Com a expansão, o Maranhão terá um total de 81 Colégios Militares. As escolas terão coordenação
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, órgãos
responsáveis pela condução desta iniciativa. Durante o anúncio, estiveram
presentes representantes de algumas
das cidades contempladas.
<Nossa cidade sempre sonhou com
uma unidade de escola militar. Nós
precisávamos dessa modalidade de
ensino que vem auxiliar, enriquecer
os nossos jovens alunos e contribuir
ainda mais para que possam ter um
futuro promissor. E temos certeza que
trará bons resultados=, declarou a prefeita de Colinas, Valmira Miranda.
Professora de formação, a prefeita
de Anapurus, Vanderly Monteles,
também avaliou positivamente a expansão dos Colégios Militares. <A educação é o início de tudo na vida do cidadão e nosso município sempre buscou ampliar sua rede de ensino. Essa
parceria com o Governo do Estado
vem para melhorar a vida pública, o
trabalho do município e a educação=,
comentou.
A secretária de Estado da Educaçã,
Leuzinete Pereira, destacou a importância das unidades escolares para as
cidades. <A intenção é continuar com
as ações exitosas já realizadas e ampliar as iniciativas necessárias. Anun-

O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão
(CBM/MA) comemorou seus 30 anos de emancipação
com uma cerimônia marcada por condecorações, homenagens e lançamento de vídeo institucional.
A solenidade, promovida no auditório da Igreja Batista do Angelim (IBA), em São Luís, contou com entrega
da maior comenda da instituição a autoridades militares e civis, a Medalha Alferes Moraes Souto.
Foi lançado, ainda, um documentário com a história
do CBM/MA e concedidas promoções a praças da corporação. O governador Carlos Brandão e o secretário de
Estado de Segurança Pública (SSP-MA), coronel Sílvio
Leite, compareceram ao evento.
O ANÚNCIO TEVE A PRESENÇA DE REPRESENTANTES DAS CIDADES CONTEMPLADAS
ciamos a expansão dos Colégios Militares de acordo com a solicitação dos
municípios. O Estado fazendo o que
propõe a Constituição Federal e o Regime de Colaboração, apoiando os
municípios nas suas iniciativas em
parceria com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros=, frisou.
O secretário de Estado de Segurança Pública (SSP), coronel Silvio Leite,
aﬁrmou que a expansão das unidades
representa uma conquista para a sociedade. <É uma iniciativa importantíssima. Praticamente dobramos o número de escolas militares em apenas
três meses, um resultado que muito
signiﬁca aos pais e mães dos jovens
que pretendem integrar estas unidades e não havia como atender toda a
demanda=, observou.
Já o comandante-geral do Corpo de
Bombeiros Militar do Maranhão
(CBMMA), coronel Célio Roberto de
Araújo, lembrou que em 2015 eram
apenas sete escolas militares em todo
o estado e atualmente já são 41. Com a

expansão anunciada nesta terça-feira, o estado terá um total de 81 escolas
militares.
<O objetivo é que, tanto Corpo de
Bombeiros, quanto Polícia Militar
ampliem suas unidades, pois, a educação tem que ser pública e de qualidade, e estas unidades primam por isso. São ensinados valores de disciplina, de educação, formação do conhecimento e o mais importante, de cidadãos, a ﬁm de proporcionar que no futuro eles possam escolher seu destino,
a partir de uma base sólida=, destacou.
Durante o anúncio da expansão,
também estiveram presentes os prefeitos Benedito Neto (Itapecuru-Mirim), Edesio Cavalcanti (Turiaçu),
Kleber Alves (São Domingos do Maranhão), Leandro Moura (Santo Amaro), Domingos Serra (Pedro do Rosário), Pedro Fernandes (Arame), Deoclides Macedo (Porto Franco), Antônio Borba (Timbiras) e Aluísio Filho
(Esperantinópolis).

VACINAÇÃO

Municípios recebem reforço contra Covid-19

NA ÚLTIMA SEMANA, 2.635 PESSOAS FORAM VACINADAS CONTRA EM AÇÕES REALIZADAS PELA SES EM MUNICÍPIOS MARANHENSES
A Secretaria de Estado da Saúde
(SES) reforça a imunização contra a
Covid-19 nos municípios maranhenses nesta semana. Na terça-feira (19),
a vacinação aconteceu em Santa Inês
e, na sexta-feira (22), será realizada
em Imperatriz e Caxias.

A Unidade Básica de
Saúde (UBS) Milton
Lopes, a UBS Cafeteira,
a UBS Maria Aragão, a
UBS Vila Lobão e a UBS
Conjunto Vitória são os

Promoções e medalhas
marcam os 30 anos de
emancipação do Corpo
de Bombeiros do
Maranhão

pontos de imunização
criados em Imperatriz,
funcionando das 8h às
19h. Em Caxias, a
aplicação de doses
acontecerá no Ginásio
João Castelo, das 8h às
17h.
Além da quarta dose para as pessoas com 18 anos ou mais, que já tenham tomado a terceira dose há mais

de quatro meses, também é oferecida
a terceira dose para o público de 12
anos ou mais e a segunda dose para as
crianças de cinco anos ou mais.
Para a vacinação é necessária a
apresentação de documento pessoal
que pode ser um RG ou certidão de
nascimento e a carteira de vacinação.
<É uma forma de descentralizar os
pontos de vacinação, prestando apoio
aos municípios em suas ações de vacinação contra Covid-19=, comentou
o secretário de Estado da Saúde, Tiago
Fernandes.
Na última semana, 2.635 pessoas
foram vacinadas contra a Covid-19,
em ações realizadas pela SES nos municípios de Timon, São Francisco do
Maranhão, Parnarama, Bacabal e
Açailândia.

<É um momento de comemorar os grandes avanços
que tivemos, o Corpo de Bombeiros se modernizou, teve
várias atividades não só no combate a incêndios, mas
em outras com a Defesa Civil, combate às queimadas e
colégios militares=, aﬁrmou o governador Carlos Brandão.
O secretário de Estado de Segurança Pública (SSPMA), coronel Sílvio Leite, destacou os avanços da instituição desde a emancipação da Polícia Militar.
<Estamos comemorando 30 anos do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Maranhão, assim como estamos comemorando e confraternizando com dezenas de
promoções do Corpo de Bombeiros. A emancipação fez
com que ocorresse a expansão para todas as regiões, aumentasse a qualidade dos serviços e ampliasse os colégios militares=, frisou o secretário da SSP.
O comandante do Corpo de Bombeiros Militar do
Maranhão, coronel Célio Roberto, pontuou que graças à
desvinculação da Polícia Militar, o CBM/MA pôde diversiﬁcar suas ações em prol do Estado.
<Hoje é uma data sublime. Nós completamos 30 anos
de emancipação, é uma data marcante para a nossa corporação, nós éramos orgânicos à Polícia Militar. E a partir desse ato, o Corpo de Bombeiros, que era mais vinculado ao combate a incêndios, passou a diversiﬁcar suas
ações=, pontuou o coronel.
Condecorada com a Medalha Alferes Moraes Souto, a
secretária de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA), Raysa Queiroz, comemorou o recebimento
da honraria.<É uma corporação que vem se destacando
ao longo dos anos pelos serviços prestados à população
maranhense, a prova disso é a expansão das unidades
operacionais e a promoção do seu efetivo. E estar aqui
sendo homenageada por esta instituição que tem tanta
credibilidade, é algo fantástico, me sinto muito lisongeada=, disse a secretária da SEMA.
O também condecorado com a maior honraria do
Corpo de Bombeiros, Coronel Franklin, da Polícia Militar, agradeceu o recebimento da comenda. <Para mim, é
uma honra receber a medalha Alferes entre os indicados
pelo Comando Geral do Corpo de Bombeiros. Quero
agradecer ao coronel Célio Roberto e a toda equipe do
Corpo de Bombeiros do Maranhão, do qual a gente tem
o maior orgulho do trabalho desenvolvido aqui no nosso Estado=, aﬁrmou o coronel da PM/MA.
Emancipação

O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, que possui 118 anos de criação, completa 30 anos da sua emancipação da Polícia Militar do Maranhão. A partir do desmembramento, o CBM/MA se tornou um órgão autônomo e passou a concentrar esforços para salvar vidas e
bens, ao mesmo tempo em que a Polícia Militar reduziu
suas frentes de atuação, se especializando ainda mais
em proteger a sociedade contra o crime.

Nedilson Machado

E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

NEDILSON MACHADO
São Luís, quarta-feira, 20 de julho de 2022

Nossos parabéns

Turismo dos pets

Marlon Lima Garcia (PSC) é o mais recente empossado no cargo de vereador da capital maranhense. O parlamentar passou a
ocupar a vaga do vereador Gutemberg Araújo (PSC), após este pedir licença pelo período de 121 dias para tratar de assuntos particulares. Durante a solenidade os trabalhos
foram conduzidos pelo 1º secretário da Mesa
Diretora da Casa Legislativa, vereador Octávio Soeiro (Podemos).

Já se foi o tempo de que lugar de animal de
estimação era no quintal ou dentro de casa.
Com a retomada das viagens, eles têm se tornado parceiros imprescindíveis para os seus
tutores e, também, têm ganhado espaço cativo nas atividades turísticas nacionais.
Prova disso é que oito em cada dez brasileiros planejam viajar com seus pet’s, segundo uma pesquisa realizada pelo site Hoteis.com.

Pra curtir
Nesta quinta-feira
(21), inicia a nova
temporada do Sarau
Vinil & Poesia, a partir de 20h, no Soul
Lounge SLZ, na Av.
Litorânea, Calhau,
sob o comando da
jornalista e DJ Vanessa Serra.

Uma sessão solene proposta pela
vereadora Karla Sarney (PSD) e aprovada pelo plenário marca a homenagem da Câmara Municipal de São
Luís ao Sebrae pelos 50 anos de fundação e de ações de apoio aos pequenos negócios. A sessão acontece nesta quinta-feira, 21 de julho, no Plenário Simão Estácio da Silveira, sede do
Legislativo Municipal. A homenagem se segue à sessão solene realizada pela Assembleia Legislativa estadual, na última segunda-feira
(18/07), somando-se a uma série de
manifestações que ocorrem em todo
o Maranhão pela passagem dos 50
anos do Sebrae. Essas celebrações se
iniciaram no último dia 5 de julho,
data de fundação e um marco na trajetória da Instituição.

Para a ocasião, o jornalista, poeta e letrista maranhense, Fernando Abreu, é o
convidado especial
com canções e poemas revisitando a
obra de Bob Dylan e
Bob Marley, entre outros inéditos do <Esses são os dias=, seu
próximo livro que será lançado ainda neste semestre.
A pediatra Juliana Lacerda, do Hospital e
Maternidade Natus Lumine, faz um alerta: <É
hora de redobrar os
cuidados para prevenir
a Covid entre as crianças, com o atual crescimento da doença entre o público infantil.
As medidas são as
mesmas que valem para adultos: Uso de
máscara, lavagem de
mãos ou asseio com
uso de álcool em gel,
evitar aglomerações se
possível=.

Promovido pela mídia
Nosso Meio e correalização com o BS Innovation Hub, o NM2B
(Nosso Meio to Business) é o evento de alta gestão com foco em
marketing programado
para os próximos dias
9 e 10 de agosto. Na
ocasião, Giovana Alcântara, diretora da
Kantar IBOPE Media,
compartilhará as informações mais recentes sobre o per ﬁl de
consumo do cearense e
o investimento em mídia no Nordeste.

Receita Federal esclarece

Dia do Trabalho Doméstico

Nosso Meio to Business

A Receita Federal divulgou um alerta sobre
golpes que têm sido aplicados via internet, nos
quais o nome da Receita e de suas alfândegas
têm sido usados em anúncios de vendas de produtos a preços muito abaixo do mercado. Em
nota, o ﬁsco informa que os estelionatários responsáveis por esses golpes de e-commerce
usam de anúncios pagos para enganar os consumidores. No conteúdo de falsas propagandas,
os criminosos usam de forma ilícita o nome das
unidades da Receita Federal na tentativa de simular veracidade na aplicação do golpe.

No próximo dia 22 de julho é celebrado o Dia
do Internacional do Trabalho Doméstico e dados do IBGE apontam que dos 5,6 milhões de
empregados domésticos no Brasil, mais de 4 milhões estão na informalidade, ou seja, sem registro na carteira de trabalho e sem garantias de
seus direitos trabalhistas. Em muitos casos, para
evitar pagar os encargos a um trabalhador formal, são várias as estratégias dos empregadores,
que vão desde optar por contratar diaristas no
lugar de mensalistas, até a contratação de domésticas via Microempreendedor Individual.

Considerada uma das principais lideranças
nacionais da Kantar, Giovana Alcântara vai conduzir o NM2B (Nosso Meio to Business), nos dias 9 e 10 de agosto, em Fortaleza (CE), a palestra
<As fundações do novo: tendências descodiﬁcadas para um futuro em construção=, na qual divide pesquisa, experiências práticas e soluções a
partir de insights valiosos para marcas e empresas. Essa é a primeira participação da líder global em dados sobre consumo, desempenho e investimento de mídia em comunicação nos
eventos do Nosso Meio.

Acontece nesta quinta-feira (21), a partir
das 19h, o painel online <Comunicar é
moda?= com objetivo
de expor e discutir a
atuação dos proﬁssionais de comunicação no mundo da
moda.
O evento é promovido
por estudantes de Comunicação Social –
Relações Públicas da
Cidade Universitária
Dom Delgado da UFMA, com orientação
da professora Nilma
Mendes, com transmissão por meio do
canal do YouTube.
O início das operações da rede 5G de telefonia celular no
Brasil alavancou, no
mês de junho, um
forte crescimento na
internet de buscas
por aparelhos habilitados a operar com
essa nova tecnologia.

VIDA

oimparcial.com.br

Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br
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COVID-19

GRANDE ILHA DE SÃO LUÍS

Covid-19: 56% dos
leitos de UTI ocupados
Na região metropolitana de São Luís, dos 25 leitos de UTI gerenciados pelo Governo do
Maranhão, sendo 14 estão ocupados, 11 livres com 56% de ocupação

Crianças: saiba
como tratar e
quando procurar
um pronto
atendimento
Em todo o país é grande a incidência de casos de Covid entre crianças de todas as idades, principalmente infectadas com as novas cepas que são mais contagiosas e
cujo casos vêm aumentando em diversas regiões, a
exemplo do Nordeste.

Sinal de alerta ligado mais uma vez!
Com a alta nos casos de Covid-19 no
estado do Maranhão, incide diretamente no aumento da ocupação dos
leitos destinados para o tratamento
da doença em todas as cidades do estado, principalmente na capital maranhense, cidade mais populosa do Maranhão.
No último boletim diário divulgado
pelo
Governo
do
Estado
(https://www.saude.ma.gov.br/boletins-covid-19/), da última segundafeira (18), foram registrados 1.181 novos casos, sendo que na Grande Ilha
foram 946. Na cidade de Imperatriz
foram registrado 26 casos e 209 nas
demais regiões.

Grande Ilha de São Luís

Em São Luís e nos municípios que
compõem a Ilha, o sinal de alerta é
bem maior e preocupante, pois são 25

leitos de UTI gerenciados pelo Governo do Maranhão, sendo 14 estão ocupados, 11 livres com 56% de ocupação, ou seja, mais da metade dos leitos
para tratamento intensivo de casos
grave de covid-19 estão com pessoas
doentes. Quem precisar de um leito
clínico, mais conhecido como leito de
enfermaria, os números são bem parecidos, pois são 35 disponíveis, com
18 ocupados e 17 livres, com 51,43%
de ocupação.

Números de casos – boletim
dia 18
•
•
•
•

1.181 – casos no Maranhão
946 – Grande Ilha
26 – Imperatriz
209 – outras regiões
Grande Ilha
• Leitos UTI – 25 (ocupado 14, livres
11 – 56%)
• Leitos clínicos – 35 (ocupados 18, li-

vres 17 – 51,43%)

Pico de casos no dia 12

Cerca de 1.229 casos de Covid-19
foram registrados apenas no dia 12 de
julho no Maranhão, e 1 óbito na cidade de São Luís. Foram 519 casos na
Grande Ilha, 77 em Imperatriz, e 633
nas demais regiões, segundo o Painel
Covid do Governo do Estado do Maranhão, atualizado pela Secretaria de
Estado da Saúde. Nesse mesmo dia,
no ano passado, em 2021, foram registrados 312 casos.

4 dias sem óbitos

Desde a última sexta-feira (15), até
a última segunda-feira (18), o Maranhão registrou óbitos por covid-19, de
acordo com o boletim divulgado pelo
Governo do estado. O último óbito foi
registrado no dia 14, sendo que no dia
13 também houve uma morte.

41,53% dos leitos de UTI ocupados no estado

É hora, portanto, dos pais redobrarem os cuidados de
prevenção, é o que alerta a pediatra Juliana Lacerda, do
Hospital e Maternidade Natus Lumine. Segundo ela, a
maneira de se evitar a Covid continuam sendo as mesmas:
• uso de máscara
• lavagem de mãos ou asseio com uso de álcool em gel
Mesmo de férias, evitar aglomerações se possível, e
quando a criança tiver alguém da família com sintomas
gripais em casa, evitar mandar a criança para a escola ou
nas férias, evitar sair para brincar, pois a criança pode
ser um vetor de transmissão e contaminar outras pessoas, mesmo que esteja assintomática.
A Dra. Juliana lembra que a Covid é uma doença viral
e nós tratamos os sintomas que podem ser diferentes
em cada criança. Entre os mais comuns estão tosse, coriza, febre, diarreia. <O tratamento consiste em acompanhar o quadro clínico de cada criança. Tratar o que aparecer como sintoma, seja tosse, febre, coriza, que são os
mais comuns, entre outros indícios comuns em quadros
de viroses. Mas se no decorrer do tratamento a criança
apresentar algum sinal preocupante, como diﬁculdade
respiratória, então a indicação é procurar o médico e
um pronto atendimento o quanto antes, pois o quadro
pode estar se agravando e não se deve perder tempo= explica ela.

O tratamento consiste em
acompanhar o quadro clínico de
cada criança. Tratar o que aparecer
como sintoma, seja tosse, febre,
coriza, que são os mais comuns,
entre outros indícios comuns em
quadros de viroses
Se tratando de leitos disponíveis
para o tratamento do coronavírus, o
temor da população é maior, pois de
acordo com o boletim do Governo do
Maranhão, os leitos de UTI, que são
mantidos pelo executivo estadual, já
chegam à 41,53% de ocupação, ou seja, dos 65 em todo o Maranhão, 27 estão ocupado por pessoas que estão
acometidos pela covid-19.
Até a última sexta-feira (15), de
acordo com nota enviada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), apenas
25% dos leitos de UTI estavam ocupados, e o número quase dobrou em três
dias. Conﬁra nota na íntegra!
A Secretaria de Estado da Saúde
(SES) informa que a rede estadual de
saúde dispõe, atualmente, de 65 leitos
de UTI para pacientes da Covid-19,
com 25% ocupados e 95 leitos de enfermaria, com 22% de ocupação. De março a abril de 2021, a rede estadual de
saúde teve sua maior mobilização de
leitos exclusivos para Covid, com 586
leitos de UTI e 1.295 leitos de enferma-

ria.
A SES ressalta ainda que acompanha o cenário epidemiológico para
adoção de novas estratégias, como
ampliação de novos leitos, caso haja
mudança de comportamento da taxa
de contaminação e necessidade de internação em razão do vírus.
Por fim, a Secretaria ressalta que o
total de leitos exclusivos para pacientes da Covid-19 e o percentual de ocupação da rede estadual está disponível
diariamente no link: https://www.saude.ma.gov.br/boletins-covid-19/

Números boletim dia 18

• Grande Ilha
Leitos UTI – 25 (ocupado 14, livres
11 – 56%)
Leitos clínicos – 35 (ocupados 18, livres 17 – 51,43%)
• Imperatriz
Leitos UTI – 10 (ocupados 3, livres 7
– 30%)
Leitos Clínicos – 10 (ocupados 3, livres
7 – 30%)

• Demais regiões
Leitos UTI – 30 (ocupados 10, livres
20 – 33,33%)
Leitos Clínicos – 30 (ocupados 12, livres 18 – 40%)
• Total – 65 UTIs, 27 ocupadas –
41,53% de ocupação

Outras medidas indicadas durante o tratamento são o
repouso e hidratação, que ajudam a melhorar o quadro
clínico do paciente de Covid. Para consultas com pediatras e maiores orientações os médicos da Natus Lumine
Clínica estão à disposição para ajudar, aceitando os
principais planos de saúde.

De março a abril de
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2021, a rede estadual de

criança apresentar algum sinal
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exclusivos para Covid,
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REDUÇÃO DA PETROBRAS

MERCADO DE TRABALHO

Vale abre 100 vagas
para mulheres e PcDs
O programa é realizado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial. Para participar é preciso ter a partir de 18 anos e formação completa

E

stão aberta as inscrições para
cerca de 1.200 vagas exclusivas para mulheres e pessoas
com deﬁciência do Programa
Formação Proﬁssional (PFP) da Vale.
As oportunidades estão distribuídas
em cinco estados: Pará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais e Rio de
Janeiro. No Maranhão, são cerca de
100 vagas distribuídas entre os municípios de São Luís, Santa Inês e Açailândia.
O PFP oferece qualiﬁcação proﬁssional para o desempenho de funções
operacionais e técnicas em diversas
áreas de negócio da Vale. As mulheres
e as pessoas com deﬁciência (homens
ou mulheres) interessadas em se candidatar ao processo devem se inscrever pelo site www.vale.com/pfp até o
dia 27 de julho.
O programa é realizado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e para participar é preciso ter a partir de 18 anos
de idade e formação completa no Ensino Médio Regular ou em Cursos
Técnicos de Ensino Médio, de acordo
com a vaga. A aprendizagem teórica
dura de 4 a 6 meses e a prática ocorre
em até 12 meses, nas instalações da
Vale.
Sendo uma das principais portas
de entrada para cargos operacionais e
técnicos na Vale, o PFP reforça a meta
da empresa de dobrar a representatividade de mulheres até 2025 (de 13%
para 26%).
Para Danielle Ferreira, maranhense, que hoje atua na unidade da Vale
em Açailândia, o programa representou uma verdadeira transforma-

ção. <Ter participado do Programa representou a oportunidade de sonhar
com um futuro melhor, de ter uma
proﬁssão. E foi o que aconteceu comigo. À época, mãe, esposa e desempregada. Quando vi o anúncio não pensei
duas vezes. Desde que entrei, vivi um
processo de formação com várias descobertas e aprendizados. Foi uma trajetória de superação e transformação.
Hoje faço parte do grupo de mulheres
maquinistas de pátio da Estrada de
Ferro Carajás. O sonho virou realidade=. Danielle Ferreira, hoje maquinista em Açailândia, participou da edição 2020 do Programa de Formação
Proﬁssional. Credito: Banco Vale
Mira Noronha, gerente global de
Atração de Talentos da Vale, destaca
este compromisso com a diversidade.
<A atração de mais mulheres cis e
trans e de pessoas com deﬁciência
contribui para a evolução da empresa,
uma vez que um ambiente mais diverso resulta em inovação, troca de experiências, diferentes pontos de vista e
produtividade. Buscamos a pluralidade e oferecemos um ambiente de trabalho que respeita e reconhece a singularidade de cada um=, aﬁrma.

Pré-requisitos

O processo seletivo será online, dividido em cinco etapas e ocorrerá entre os meses de julho e novembro. As
etapas incluem inscrições, avaliações
de conhecimento, painel virtual de
entrevistas com gestores(as) da Vale e
exames médicos. A previsão é de que
o início da formação aconteça em novembro. O calendário do processo está disponível em www.vale.com/pfp

Gasolina e etanol
devem ter mais uma
redução nos postos
A Petrobras informou que vai reduzir o preço da gasolina vendida às distribuidoras a partir de hoje, quartafeira (20). O valor do litro passará de R$ 4,06 para R$ 3,86
por litro. Os preços cobrados nos demais combustíveis
não serão alterados.

Benefícios

Os(as) selecionados(as) receberão
remuneração mensal de até R$
1.937,31 para o cargo Trainee Operacional e de R$ 2.286,76 para o cargo
Trainee Técnico Operacional. Terão
direito também à assistência médica,
seguro de vida, reembolso creche e
pré-escola, benefícios de atividade física (Gympass), acesso ao Apoiar –
programa de assistência ao empregado que dá suporte jurídico, ﬁnanceiro
e psicológico, vale-refeição ou refeitório no local de atuação (quando aplicável) e vale-alimentação, vale-transporte (quando aplicável) ou transporte no local de atuação, cesta de Natal,
dentre outros.

A atração de mais
mulheres cis e trans e de
pessoas com deficiência
contribui para a
evolução da empresa
Serviço

• Programa de Formação Proﬁssional
– Exclusivo para Mulheres e Pessoas
com Deﬁciência
• Inscrições até 27 de julho, em
www.vale.com/pfp
• São cerca de 100 vagas para mulheres e pessoas com deﬁciência no Maranhão, distribuídas nos municípios
de São Luís, Santa Inês e Açailândia.

TERRAS INDÍGENAS

Ação judicial contra registro de imóveis

A redução do preço da gasolina será de R$ 0,20 por litro, ou -4,93%. É a primeira queda desde dezembro.
O valor volta a ser o mesmo de maio deste ano. No último ajuste, anunciado pela Petrobras em junho, o preço médio de venda de gasolina havia subido de R$ 3,86
para R$ 4,06 por litro.
Os preços de venda de combustíveis às reﬁnarias pela
Petrobras são um dos fatores de composição do preço ﬁnal dos combustíveis, junto com impostos e fatia de distribuidoras e revendedores.
A Petrobras aﬁrma que, considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para
a composição da gasolina comercializada nos postos, a
parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará
de R$ 2,96, em média, para R$ 2,81 a cada litro vendido
na bomba.
Quem apura o valor na bomba é o levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP).
Por lá, a gasolina teve queda nas últimas três semanas, por conta da limitação do ICMS aprovada pelo Congresso Nacional. A proposta teve origem na Câmara, onde foi aprovada com o objetivo de reduzir os preços,
principalmente, dos combustíveis e da conta de luz em
ano eleitoral.
A medida fez o preço médio da gasolina passar de R$
7,39 para R$ 6,07. A redução nas reﬁnarias deve empurrar o valor ainda mais para baixo.
A Petrobras ainda se vale da redução dos preços do
petróleo Brent desde fevereiro, que chegaram perto dos
US$ 140 no estouro da guerra na Ucrânia e hoje giram
em torno dos US$ 100.
Segundo a petroleira, a redução <acompanha a evolução dos preços internacionais de referência, que se estabilizaram em patamar inferior para a gasolina, e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o
equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas
sem o repasse para os preços internos da volatilidade
conjuntural das cotações internacionais e da taxa de
câmbio=.
Desde que foi instaurada a política de paridade de
preços internacionais (PPI), em 2016, a Petrobras tenta
parear o preço da gasolina na reﬁnaria com o preço internacional. Ou seja, os reajustes são resultado das oscilações dos preços do petróleo e do câmbio.
Mas, mesmo com redução dos preços das commodities, o câmbio não aliviou. No ﬁm de maio, o dólar comercial estava cotado na casa dos R$ 4,70. Hoje, opera
próximo aos R$ 5,40.

Etanol deve cair R$ 0,19 nos postos

EM JUNHO DE 2020 FORAM IDENTIFICADOS APROXIMADAMENTE 10 MIL REGISTROS DE IMÓVEIS RURAIS EM ÁREAS INDÍGENAS
O Ministério Público Federal (MPF)
ajuizou ação civil pública na Justiça
Federal, com pedido de liminar, contra a União e o Estado do Maranhão
em razão dos registros de imóveis no
Cadastro Ambiental Rural (CAR) sobrepostos à Terra Indígena Bacurizinho, localizada no município de Grajaú.
Segundo a ação, em junho de 2020
foram identiﬁcados aproximadamente 10 mil registros de imóveis rurais no
CAR em áreas destinadas a povos indígenas, sendo algumas dessas propriedades sobrepostas à Terra Indígena Bacurizinho.
Na época, o estudo foi encaminhado aos representantes da 6ª Câmara
de Coordenação e Revisão (CCR) do
MPF, a ﬁm de auxiliar no combate à

grilagem de terras e crimes ambientais em terras indígenas. A Terra Indígena Bacurizinho possui a área original demarcada e regularizada pelo
Decreto nº 88.600, de 9 de agosto de
1983.
A área total de 82.514,80 hectares
passou por processo de revisão administrativa, tendo sido aprovada a redeﬁnição de seus limites pelo Relatório Circunstanciado de Identiﬁcação e
Delimitação (RCID).
Entretanto, até a ﬁnalização do
processo administrativo de regularização fundiária, a posse e uso dos recursos naturais dessa Terra Indígena
vem sendo alvo de controvérsias locais. Em vista disso, o MPF pede à Justiça Federal de Balsas (MA) que determine à União, por intermédio do Ser-

viço Florestal Brasileiro (SFB), para
que inclua no Sistema de Cadastro
Ambiental Rural (Sicar), a totalidade
da Terra Indígena Bacurizinho, em razão da aprovação da redeﬁnição de
seus limites. Junto a isso, que o Estado
do Maranhão altere as suas normas
editadas, que dispõem sobre o procedimento para cancelamento de CAR
em área sobreposta à Terras Indígenas, de forma a torná-las efetivas, céleres e sem lacunas.
Além disso, considerando a integralidade da Terra Indígena Bacurizinho, apresente cronograma para avaliação dos cadastros pendentes e ativos, e quando constatada a sobreposição após processo administrativo,
proceder ao imediato cancelamento
dos cadastros.

O Ministério de Minas e Energia (MME) divulgou
uma nova expectativa de redução no preço do etanol hidratado. De acordo com a pasta, a expectativa é que,
após a promulgação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 15/2022, ocorra uma redução potencial
média no preço do combustível que deve chegar a R$
0,19 por litro. Promulgada na quinta-feira (14), a PEC reconhece o estado de emergência para ampliar o pagamento de benefícios sociais e incentivos ﬁscais até o ﬁm
do ano, em especial para produtores e distribuidores de
etanol hidratado.
Entre outros pontos, a emenda altera a Constituição
para determinar a manutenção de um <regime ﬁscal favorecido para os biocombustíveis destinados ao consumo ﬁnal=. <Com a medida, ﬁca preservado o diferencial
de alíquota tributária do preço ao consumidor do etanol
hidratado em relação ao da gasolina comercializada, resultando no aumento da competitividade do biocombustível=, explica o ministério.
A pasta disse ainda que a estimativa não considera a
possibilidade de redução do preço do biocombustível
aos estados que outorgarem créditos tributários do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS).
A emenda constitucional também autorizou a União
a realizar um repasse de até R$ 3,8 bilhões, por meio de
créditos tributários, para os estados que reduzirem a
carga tributária do etanol para produtores e distribuidores do produto. Na avaliação do MME, se a medida for
aplicada poderá levar o preço médio do litro de etanol
hidratado a até R$ 4,04.
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SUB-14

LBF 2022

Sampaio Basquete
e Vera Cruz na final

Pakinha vai disputar
o Brasileiro de Surf

Sampaio Basquete e Vera Cruz já fizeram duas finais: 2018 e 2019. Na primeira decisão
deu o time campinense e na segunda final o Tricolor atropelou o adversário
GAUDÊNCIO CARVALHO
Especial para O Imparcial

O

Sampaio Basquete aguardava seu adversário da ﬁnal da
Liga de Basquete feminina
(LBF) 2022 do confronto entre Sesi e Vera Cruz. E na noite de ontem, segunda-feira (18), o Vera Cruz
Venceu o terceiro jogo da série por
70×62 e garantiu vaga na ﬁnal da competição.
Os dois times ﬁzeram jogos muito
apertados e dignos de uma semiﬁnal
de competição, mas com a primeira e
a terceira vitória o Vera Cruz volta a
disputar uma ﬁnal e será uma reedi-

ção. Sampaio Basquete e o time de
Campinas já decidiram um título em
2018 e 2019. Em 2019, o Sampaio foi
avassalador e venceu os três jogos da
série por 63×59, 81×72 e 76×70 sendo
campeão da temporada.
Já em 2018 foi a primeira vez que os
dois times se enfrentaram na ﬁnal da
competição e deu Vera Cruz.
A disputa de melhor de cinco foi
muito disputada, mas no ﬁnal o time
de Campinas venceu por 3×2 com os
placares de 55×56 (Sampaio), 59×58
(Vera Cruz), 55×50 (Sampaio), 51×62
(Vera Cruz) e 66×59 (Vera Cruz).
Na atual temporada os dois times
se enfrentaram duas vezes e foi uma

vitória para cada lado. No primeiro
turno o Vera Cruz venceu por 79×73, já
no segundo turno foi a vez do Sampaio Basquete vencer e pelo placar de
87×64.
A Liga de Basquete Feminina divulgou a data dos possíveis cinco jogos:
13/8 São Luís, 15/8 São Luís, 20/8
Campinas, 22/8 Campinas, 27/8 São
Luís. O Sampaio por ter feito a segunda melhor campanha tem a vantagem
de decidir em casa.
A equipe maranhense vai para sua
quarta ﬁnal e vai tentar seu terceiro título da Liga de Basquete Feminino
(LBF), pois venceu em 2016, 2019 e
agora quer mais uma taça.

KADU PAKINHA JÁ ESTÁ NO ESPÍRITO SANTO PARA O EVENTO
O atleta Kadu Pakinha (Arthur Victor) será o representante do Maranhão no Circuito Brasileiro Amador (Surf
de Base). Ele disputará as três etapas do Circuito 2022 na
categoria sub-14.
Na última segunda-feira, dia 18 de julho, a federação
maranhense realizou a entrega das camisas oﬁciais da
FEMASURF e da bandeira do Maranhão que será usada
durante a abertura da etapa na solenidade do hino nacional.
O surﬁsta embarcou ontem, terça-feira (18), para Vitória-ES. A etapa acontecerá entre os dias 22 e 24 de julho, a CBSURF fará a transmissão ao vivo do campeonato, vamos todos assistir e torcer para o nosso representante. A CBSURF e da Federação de Surf do Espírito Santo ajudaram o atleta maranhense com hospedagem e
alimentação, assim como empresários locais ajudaram
na compra das passagens. (G.C)

COPA DO BRASIL

SEGUNDINHA DO MARANHENSE

Confira os confrontos das quartas Triangular da Série B começa dia 21
MATHEUS TORRES

frontos até a ﬁnal (em negrito os times que
fazem os jogos de ida em casa):

Os confrontos:

Atlético-GO x Corinthians
Fortaleza x Fluminense
São Paulo x América-MG
Flamengo x Athletico-PR
Quem passar de Atlético-GO x Corinthians enfrentará na semiﬁnal o vencedor de
Fortaleza x Fluminense. Do outro lado,
quem avançar em São Paulo x América-MG
encara o vencedor de Athletico-PR x Flamengo.
Os jogos de ida acontecerão nos dias 27 e
28 de julho, enquanto os da volta estão
marcados para 17 e 18 de agosto. As datas
de cada confronto ainda não foram divulgadas.
•
•
•
•

Premiação

A CBF sorteou na tarde desta terça-feira,
em sua sede, no Rio de Janeiro, os confrontos das quartas de ﬁnal da Copa do Brasil
2022. Veja os duelos e as chaves dos con-

Os classiﬁcados para as semiﬁnais da
Copa do Brasil terão uma cota de R$ 8 milhões. Dos oito times ainda vivos, apenas
São Paulo e Atlético-GO estão disputando a
competição desde a primeira fase.
Com isso, o Tricolor Paulista é o clube
que mais faturou em premiações, com um
total acumulado de R$ 11,570 milhões até
aqui.
Já o Dragão, por conta da diferença da
premiação nas duas primeiras fases (devido à posição no ranking da CBF) recebeu
um pouco menos: R$ 11,08 milhões.
Já América-MG, Athletico-PR, Corinthians, Flamengo, Fluminense e Fortaleza
(oriundos da Libertadores) acumulam R$
8,8 milhões, uma vez que não tiveram direito às cotas das duas fases iniciais.

ARENA SÃO FRANCISCO/CHAPADINHA É UM DOS FAVORITOS A AVANÇAR DE FASE NA SÉRIE B
A Federação Maranhense de Futebol
(FMF) sorteou, no último domingo (17),
os confrontos da segunda fase preliminar
da Série B do Campeonato Maranhense
2022, que já tem data marcada.
Os jogos acontecem entre os dias 21 e
27 ainda deste mês.
O formato é o triangular e serão duas
vagas em disputa entre três times, ITZ
Sport, Arena São Francisco/Chapadinha e
Sabiá.
O primeiro jogo já será na quinta-feira
(21), no Estádio Frei Epifânio, em Imperatriz, entre ITZ Sport e Chapadinha.
O segundo jogo é entre Sabiá e ITZ

Sport, no próximo domingo (24), no Estádio Duque de Caxias, e o terceiro e último
será no dia 27 entre Chapadinha e Sabiá,
no Nhozinho Santos, em São Luís. Todos
os jogos serão pela tarde a partir das
15h30.

3ª fase da Segundinha

No formato triangular os dois melhores
times garantem vaga na fase ﬁnal da Segundinha do Maranhense que dá acesso à
elite do Campeonato Maranhense 2023,
onde já estão Maranhão Atlético Clube
(MAC), Imperatriz, Bacabal, Timon e Tupã. (G.C)
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VIRAL

Entendaatrend <Botao
sapatoevemmeajudar=

BIBLIOTECA BENEDITO LEITE

<Lendo as Férias na
Biblioteca= tem início
Para participar da colônia de férias não é necessário fazer inscrição, basta que a criança
compareça com um responsável, na Biblioteca Benedito Leite , até 21 de julho

A TREND CONSISTE NUMA BRINCADEIRA ENTRE IRMÃOS
<Bota um sapato e vem me ajudar!= Provavelmente,
se você utilizou o TikTok, Instagram ou Twitter nos últimos dias, se deparou com essa frase em algum momento. Bom, ela vem de uma trend que viralizou e que tem
chamado a atenção, inclusive da diva pop Anitta, que
comentou sobre o assunto.
A trend consiste numa brincadeira em que irmãs
mais velhas se aproximam dos mais novos, geralmente
crianças, e falam em tom preocupado que alguém está
vindo bater nelas e que o suposto agressor está trazendo
um irmão mais novo e que vai precisar de ajuda para
brigar com a dupla. E o pedido de socorro é sempre
acompanhado da frase: <Bota um sapato e vem me ajudar=.
As reações são diversas. Tem aqueles que ﬁcam com
medo, os que ﬁcam preocupados e os que topam prontamente entrar na briga para ajudar a irmã, mesmo que
claramente assustados. E o detalhe do tênis é um dos
mais cômicos, pois é bastante engraçado ver as crianças
colocando seus pequenos calçados enquanto se preocupam com a iminente chegada de pessoas que querem
agredir suas irmãs.
Um dos protetores mirins chegou a perguntar se podia usar <tal modelo= de tênis, outra pequena perguntou
se poderia <dar tipo um empurrão=, enquanto outro aﬁrmou que precisaria também trocar de cueca porque tinha feito xixi na sua.
Outro ponto cômico é a reação das crianças quando
as irmãs mais velhas falam sobre o tamanho ou idade
dos <rivais=, já que quando perguntadas, respondem
que são crianças mais velhas ou fortes. Num vídeo em
que a mãe pede pro ﬁlho defendê-la de um garoto de
nove anos, a criança se mostra sensata: <Não tem como,
eu sou uma criança de quatro anos. Não dá.= Os vídeos
têm feito muito sucesso, alcançando centenas de milhares de curtidas nas redes sociais.
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Biblioteca Pública Benedito
Leite já deu início à colônia
de férias <Lendo as Férias na
Biblioteca=. Iniciada em 2015,
a iniciativa é sempre realizada no período de férias escolares, em janeiro e
julho, e oferece atividades bastante
diversiﬁcadas para crianças de 6 a 12
anos de idade.
A colônia de férias após dois anos
de interrupção presencial em virtude
da pandemia ocasionada pela Covid19. Em 2021, a ação ocorreu de forma
100% virtual.
Na programação matinal, até as
11h30, tem Contação de História, Passeio na Biblioteca, Roda de Leitura,
Jogos e Brincadeiras, Oﬁcina de Criação Artística; e à tarde, das 15h30 às
17h, tem Cinema na Biblioteca.
A diretora da Biblioteca Benedito
Leite, Aline Nascimento, esclareceu
que esse momento de férias pode ser
muito bem aproveitado com momentos de lazer, de forma lúdica e muita
diversão, tendo a leitura como principal elemento. Para ela, a leitura pode
ser um atrativo a mais para esse período de descanso das aulas, mas também para o ano todo.
<Essa programação de férias serve
para a gente mostrar e apresentar a biblioteca como espaço do ano todo,
que ela é para as pesquisas escolares,
mas também para o momento de lazer. E que o livro, a leitura podem
acontecer, devem acontecer mesmo
estando de férias. Então a equipe de
especialistas da biblioteca, formada
por bibliotecários, arte-educadores,

TAMBÉM ACONTECERÃO ATIVIDADES PARA CRIANÇAS DA FUNDAÇÃO ANTÔNIO BRUNO
estagiárias de pedagogia, contadores
de história, tem um planejamento=,
pontuou a diretora.
<Entre as brincadeiras nós vamos
ter pula-pula, jogos de competição,
boliche, jogo no sexto, passando a bola, amarelinha, vamos ter jogos literários, bingo, trava-línguas, adivinha,
brincando com as sílabas. É muita diversão, muita brincadeira=, contou.
Além da colônia de férias, a equipe
da Biblioteca Pública Benedito Leite
vai promover, no dia 22, várias atividades para crianças da Fundação
Antônio Bruno.
<No dia 22 a equipe da Biblioteca
Benedito Leite vai estar na Fundação
Antônio Bruno no período da tarde,

fazendo atividades de contação de
histórias, roda de leitura, distribuição
de livros para as crianças que estão realizando algum tipo de tratamento.
Então nós vamos levar alegria, magia,
leitura, um pouquinho da Biblioteca
Benedito Leite lá para o espaço da
Fundação Antônio Bruno=, antecipou.
Para participar do Lendo as Férias
na Biblioteca não é necessário fazer
inscrição, basta que a criança compareça com um responsável, entre os dias 19 e 21 de julho, na biblioteca infantil juvenil Viriato Corrêa, que ﬁca
anexa ao prédio principal localizado
na Praça do Pantheon, no centro de
São Luís.

OPORTUNIDADE

Iecinepromoveoficina
Sesc abre inscrição para cursos na área de teatro
<CinemaNegroemAção=

OS CURSOS SÃO DE ILUMINAÇÃO, SONOPLASTIA, CENOGRAFIA E DIREÇÃO DE PALCO. AS INSCRIÇÕES VÃO ATÉ O DIA 30 DE JULHO

OFICINA SERÁ MINISTRADA PELA CINEASTA E JORNALISTA CAMILA DE MORAES

A Secretaria da Cultura (Sedac), por meio do Instituto
Estadual de Cinema (Iecine), abre inscrições para a primeira turma da oﬁcina Cinema Negro em Ação, do projeto de capacitação proﬁssional Revelando o Rio Grande.
Os encontros ocorrerão virtualmente pela plataforma
Zoom, de 1º a 12 de agosto, das 9h às 12h, de segunda a
sexta-feira.
A atividade será ministrada pela cineasta e jornalista
Camila de Moraes. Interessados podem se matricular
gratuitamente neste link bit.ly/3ciiA5m
A oﬁcina visa identiﬁcar os proﬁssionais negros brasileiros que atuaram e atuam no audiovisual, passando
por diversas áreas da cadeia cinematográﬁca. O curso
também pretende incentivar a formação de mais pessoas negras atuantes nesse setor.
<Camila de Moraes tem um papel histórico para o cinema gaúcho, primeira mulher negra a lançar um longa-metragem em circuito comercial no estado do RS.
Seu trabalho à frente da curadoria do Festival Cinema
Negro em Ação tem revelado diversos talentos do audiovisual brasileiro=, destaca Zeca Brito, diretor do Iecine.

Investindo na capacitação e formação proﬁssional na área cênica, o Sesc áreas técnicas e
abre uma excelente oportunidade para quem deseja trabalhar na ilumina- artísticas da linguagem
ção, sonoplastia, cenograﬁa e direção
cênica.
de palco.
Os cursos de iniciação do projeto
Carpintaria Cênica destinam vinte e
cinco vagas exclusivamente para deÉ necessário que sejam alunos de
pendentes de trabalhadores do co- ensino médio, oriundos de escolas
mércio de bens, serviços e turismo, públicas, que estejam cursando o últicom taxa única de matrícula no valor mo ano ou já tenham concluído. Pode R$ 25,00, e cinco abertas ao público dem se inscrever acadêmicos de Artes
em geral com taxa única de R$ 50,00.
e técnicos em artes cênicas. CandidaAs inscrições podem ser realizadas tos de baixa renda podem concorrer à
até o dia 30 de julho pelo taxa de isenção.
link https://forms.gle/mmvX45Fwq83Pftj57.
Os cursos serão realizados em formato híbrido com aulas remotas via
Google Classrom e aulas presenciais
uma vez ao por semana nas depenOs candidatos devem
dências do Teatro Sesc.
No ato da matrícula, os alunos deter idade a partir de 18
verão apresentar cópias e originais
dos seguintes documentos: Ficha de
anos e ter aﬁnidade com inscrição preenchida; cópias de RG e
CPF; comprovante de residência

(com emissão inferior a 60 dias); Cartão Sesc atualizado do titular ou dependente (candidato); Comprovante
de escolaridade: Certiﬁcado do Ensino Médio e/ou declaração escolar e
Certiﬁcado de cursos ou capacitações, além de currículo resumido
(com comprovação de experiência
proﬁssional).
O projeto Carpintaria Cênica é uma
iniciativa inovadora dentro do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac e tem o
objetivo de contribuir para a formação e aperfeiçoamento dos proﬁssionais envolvidos na área cênica, proporcionando o acesso a conteúdos e
conhecimentos básicos no fazer teatral.
A divulgação do resultado para todos os cursos está prevista para o dia
24 de junho no site institucional do
Sesc Maranhão.
Saiba mais no regulamento disponível
em
https://www.sescma.com.br/seletivos/seletivo-editais/ ou pelo telefone 3215-1554.

