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Mais da metade dos 
leitos para covid já 

estão ocupados na Ilha

Desde sua criação em 1965, o 
Movimento Democrático Brasi-

leiro tornou-se o partido de histó-
ria mais marcante na vida política 
brasileira. O MDB foi o abrigo dos 

opositores da ditadura militar ante 
o poderio governista da Aliança Re-

novadora Nacional (Arena)

MDB isola 
Simone Tebet 

 PANDEMIA CONTINUA...

Sampaio 
Basquete e Vera 

Cruz na final

Aborto é crime, 
Sr. Ministro?

JOÃO IBAIXE JR. 
Advogado criminalista e 
ex-delegado de Polícia
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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

Marlon Garcia toma 
posse no cargo de 

vereador de São Luís
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Meu namorado
é o meu oposto

DRA MÔNICA MOURA 
Sexologia Clínica e

 Educação Sexual
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OPORTUNIDADE : Vale abre 
100 vagas para mulheres   e 

Pessoas com Deficiência
O programa é realizado em parceria com o Serviço Na-

cional de Aprendizagem Industrial. Para participar é preci-
so ter a partir de 18 anos e formação completa. PÁGINA 19

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 primei-

ra 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 ha-

via subido de R$ 3,86 para R$ 4,06 por litro. Os preços de venda de combustíveis às re-
finarias pela Petrobras são um dos fatores de composição do preço final dos combus-

tíveis, junto com impostos e fatia de distribuidoras e revendedores.
PÁGINA  10

 
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 desti-
nados 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

PETROBRAS ANUNCIA REDUÇÃO 
DE PREÇO DOS COMBUSTÍVES

Sampaio Basquete e Vera Cruz já fizeram 
duas finais: 2018 e 2019. Na primeira decisão 

deu o time campinense e na segunda final o Tri-
color atropelou o adversário
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LBF 2022

Pakinha vai disputar 
o Brasileiro de Surf
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Entenda a trend  
“Bota o sapato 

e vem me ajudar”

VIRAL
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Maranhão terá 
mais 40 novas 

escolas militares

EDUCAÇÃO
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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.

Sui cí dio in ves ti ga do

Qua dro es tá vel

LIMITE DE GASTOS

Campanhas terão
teto de R$ 88 milhões

O Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral (TSE)
di vul gou, nes ta ter ça-fei ra (19/7), os
li mi tes pa ra gas tos nas cam pa nhas
elei to rais de 2022. 

Com a anuên cia do pre si den te da
Cor te, Ed son Fa chin, o li mi te mais al- 
to se rá pa ra a dis pu ta à pre si dên cia da
Re pú bli ca, com gas tos de até R$ 88,9
mi lhões no pri mei ro tur no, com pos- 
si bi li da de de acrés ci mo de R$ 44,4 mi- 
lhões em ca so de se gun do tur no. A re- 
so lu ção ha via si do apro va da pe la Su- 
pre ma Cor te no dia 30 de ju nho.

A me di da foi to ma da

por Fa chin com a

jus ti fi ca ti va de que, até

o mo men to, o

Con gres so Na ci o nal não

es ti pu lou uma lei pa ra

de fi nir os li mi tes pa ra as

can di da tu ras.

Nas can di da tu ras ao go ver no, o va- 
lor mais al to se rá pa ra São Pau lo, mai- 
or co lé gio elei to ral do país, com te to
de R$ 26.683.209,24 no pri mei ro tur- 
no. Em 2018, o li mi te es ti pu la do pe lo
TSE pa ra o mes mo plei to foi de R$
21 mi lhões.

Os va lo res au men ta ram pa ra R$
17,7 mi lhões de te to em Mi nas Ge rais,

Rio de Ja nei ro e Bahia, que são, res-
pec ti va men te, o se gun do, ter cei ro e
quar to mai o res co lé gi os elei to rais. Em
2018, o va lor era de R$ 14 mi lhões.

Pa ra se na dor, o te to fi ca en tre R$
3,1 mi lhões e R$ 7,1 mi lhões. Pa ra de- 
pu ta do fe de ral se rá de R$ 3,1 mi lhões,
e pa ra de pu ta dos es ta du ais e dis tri tais
de R$ 1,2 mi lhões.

To dos os li mi tes se guem o mes mo
to tal de qua tro anos atrás, po rém es-
tão cor ri gi dos pe lo Ín di ce Na ci o nal de
Pre ços ao Con su mi dor Am plo (IP CA),
que tem co mo ter mo ini ci al o mês de
ou tu bro de 2018 e co mo ter mo fi nal o
mês de ju nho de 2022 pa ra ser cal cu- 
la do. 

O cri té rio foi ti ra do do tex to-ba se
pa ra o no vo Có di go Elei to ral, que tra- 
mi ta na Câ ma ra.

INVESTIGAÇÃO

MP cobra laudos e vídeos sobre assassinato de petista
O Nú cleo de Atu a ção Es pe ci al de

Com ba te ao Cri me Or ga ni za do (Ga e- 
co) do Mi nis té rio Pú bli co, em Foz do
Igua çu (PR), pe diu à Po lí cia Ci vil, nes- 
ta se gun da-fei ra (18), mais ele men tos
in ves ti ga tó ri os pa ra con cluir a de- 
nún cia que se rá ofe re ci da à Jus ti ça
con tra o po li ci al pe ni ten ciá rio fe de ral
Jor ge Gua ra nho. Bol so na ris ta, Gua ra- 
nho ma tou o guar da mu ni ci pal e te- 
sou rei ro do PT Mar ce lo Ar ru da, no úl- 
ti mo dia 9.

Pa ra o pro mo tor Ti a go Lis boa Men- 
don ça, um dos de sig na dos pa ra o ca- 
so, <exis tem al gu mas di li gên ci as pen- 
den tes=.  <E são di li gên ci as im por tan- 
tes, co mo a aná li se do ce lu lar do
agres sor; a aná li se de pe rí cia do DVR,
que é o equi pa men to de gra va ção de
ví deo; o lau do pe ri ci al de con fron to
ba lís ti co, e al gu mas ou tras di li gên ci as
me no res=, enu me rou. 

<Nós es ta mos só aguar dan do a Po- 
lí cia Ci vil do Pa ra ná jun tar to dos es ses
lau dos, pro vi den ci ar a re a li za ção des- 
sas di li gên ci as, pa ra a par tir daí con- 
cluir a nos sa de nún cia=, de ta lhou
Men don ça.

Se gun do Men don ça, o Mi nis té rio
Pú bli co pre ten de ofe re cer a de nún cia
con tra Gua ra nho nes ta quar ta-fei ra
(20/07). Até o en ca mi nha men to da
ação na Jus ti ça, o pro mo tor in for mou
que não co men ta rá so bre o con teú do
da acu sa ção e so bre quais cri mes de- 
vem ser im pu ta dos ao po li ci al pe ni- 
ten ciá rio.

Pa ra o in te gran te do Ga e co, mes mo

que os lau dos da Po lí cia Ci vil não se- 
jam en vi a dos a tem po, <na da im pe de
que a de nún cia se ja adi ta da, que ela
se ja com ple men ta da com o apa re ci- 
men to de fa to no vo.= Se gun do ele,
não é pos sí vel es pe rar ou tros pra zos, a
fim de evi tar que o juiz do ca so, ou o
Tri bu nal de Jus ti ça pa ra na en se, ve- 
nham a sol tar Gua ra nho pe lo ex ces so
de pra zo.

O pro mo tor co men tou

ain da so bre um dos

pon tos mais

con tro ver sos so bre a

mor te de Mar ce lo

Ar ru da: se o ca so po de

ser con si de ra do co mo

um cri me po lí ti co. 

Men don ça afir mou que, no mo- 
men to da de nún cia se rá abor da da
<es sa mo ti va ção po lí ti co/par ti dá ria
vai fi car bem cla ra na de nún cia. A
gen te vai ex pli car es sa ques tão lá no
mo men to do es cla re ci men to dos
pon tos cen trais da de nún cia=.

Ti a go Men don ça acres cen tou que,
após a en tre ga de de nún cia, o Mi nis- 
té rio Pú bli co pro mo ve rá, ain da na
quar ta-fei ra (20), uma en tre vis ta co le- 
ti va pa ra ex pli car pa ra a po pu la ção to- 
dos os pon tos da in ves ti ga ção.

A Se cre ta ria de Se gu ran ça Pú bli ca
do Pa ra ná (SESP) in for mou que não
co men ta ria mais o ca so, após o in di ci- 
a men to e en tre ga do inqué ri to po li ci- 
al, na úl ti ma sex ta-fei ra (15/07).

A Po lí cia Ci vil e o Mi nis té rio Pú bli-
co in ves ti gam uma pos sí vel re la ção
en tre o as sas si na to de Mar ce lo Ar ru- 
da, 50, e o sui cí dio de Clau di nei Co co
Es quar ci ni, 44, di re tor da As so ci a ção
Es por ti va Se gu ran ça Fí si ca Itai pu
(Aresf), lo cal on de acon te ceu o cri me
con tra o pe tis ta no úl ti mo dia 09.

Es quar ci ni tra ba lha va há 20 anos
co mo se gu ran ça na Itai pu Bi na ci o nal
e era o res pon sá vel pe lo sis te ma de
câ me ras de se gu ran ça da as so ci a ção.
Se gun do as in ves ti ga ções, as ima gens,
após mos tra das a Gua ra nho, du ran te
um chur ras co de con fra ter ni za ção,
mo ti va ram sua ida ao lo cal do cri me.
Clau di nei co me teu sui cí dio no úl ti mo
do min go (17).

Ad vo ga dos da fa mí lia de Ar ru da de-
fen dem a re a li za ção de no vas di li gên- 
ci as após a mor te de Es quar ci ni. Em
pe ti ção à 3ª va ra cri mi nal de Foz do
Igua çu, so li ci tam a apre en são e pe rí- 
cia do ce lu lar do di re tor da Aresf, além
da iden ti fi ca ção dos só ci os do clu be e
a iden ti fi ca ção da que les que te ri am a
pos se das se nhas de aces so ao sis te ma
de câ me ras do lo cal.

Se gun do o do cu men to, as si na do
pe lo ad vo ga do Da ni el Godoy Jú ni or, o
au tor do cri me, Jor ge Gua ra nho, se ria
ami go ín ti mo de di ver sos mem bros
da di re ção da as so ci a ção, o que jus ti fi-
ca ria no vas di li gên ci as, a fim de apu-
rar a pos si bi li da de de exis ti rem mais
en vol vi dos na mor te de Mar ce lo.

De acor do com in for ma ções des ta
se gun da-fei ra (18), di vul ga das pe la
Se cre ta ria de Se gu ran ça Pú bli ca do
Pa ra ná, Jor ge Gua ra nho se gue in ter- 
na do e apre sen ta um qua dro es tá vel.
Se gun do o bo le tim, o pa ci en te <en- 
con tra-se he mo di na mi ca men te es tá- 
vel, sem uso de dro gas va so a ti vas e se- 
da ti vos. Apre sen ta res pi ra ção es pon- 
tâ nea por tra que os to mia e oxi ge no te- 
ra pia su ple men tar, sem au xí lio de
ven ti la ção me câ ni ca.=

Ten são e sé rie de ata ques

E LEI ÇÕES 2022

<Bas ta=, diz Fa chin so bre
ata ques de Bol so na ro à
Jus ti ça Elei to ral

O mi nis tro Ed son Fa chin, pre si den te do Tri bu nal Su- 
pe ri or Elei to ral (TSE), se ma ni fes tou após a sé rie de ata- 
ques do pre si den te Jair Bol so na ro (PL) con tra o Ju di ciá- 
rio na reu nião com os em bai xa do res, nes ta se gun da-fei- 
ra (18/7), so bre o sis te ma de vo ta ção bra si lei ro. 

O ma gis tra do dis se que há um <ina cei tá vel ne ga ci o- 
nis mo elei to ral= por par te do che fe do Exe cu ti vo e seus
apoi a do res mais ra di cais e afir mou que é <ho ra de di zer
bas ta= pa ra os ata ques con tra a Cor te.

Fa chin rei te rou que não há ne nhum in dí cio de frau de
nas ur nas ele trô ni cas. <A Jus ti ça Elei to ral es tá pre pa ra da
e con du zi rá a Elei ção de 2022 de for ma lim pa e trans pa- 
ren te. Co mo vem fa zen do nos úl ti mos 90 anos. E nos úl- 
ti mos 26 anos de for ma ele trô ni ca pa ra vo ta ção=, afir- 
mou. 

“Há um ina cei tá vel ne ga ci o nis mo elei to ral por

par te de uma per so na li da de im por tan te den tro de

um país de mo crá ti co, e é mui to gra ve a acu sa ção de

frau de (má fé) a uma ins ti tui ção, mais uma vez,

sem apre sen tar pro vas”

A de cla ra ção acon te ceu du ran te pa les tra em even to
da Or dem dos Ad vo ga dos do Bra sil (OAB) do Pa ra ná. Se- 
gun do Fa chin, o Ju di ciá rio se man te ve à dis po si ção do
diá lo go com o Exe cu ti vo, sem ne ces si da de de ata ques.

<Sem pre es ti ve mos aber tos ao diá lo go, ne nhum ata- 
que pes so al ou à ins ti tui ção foi 8con tra-ata ca do9, sem pre
hou ve a con du ção dis ci pli na da e edu ca do ra com in tui to
de in for mar ao elei to ra do a res pei to do pro ces so elei to- 
ral e a fun ção e ca pa ci da de do TSE e jus ti ça elei to ral co- 
mo um to do, sua se gu ran ça, trans pa rên cia e efi cá cia=,
dis se.

O mi nis tro la men tou a ten são en tre os Po de res. <Po- 
rém, nes te mo men to, mais uma vez a Jus ti ça Elei to ral e
seus re pre sen tan tes má xi mos, são ata ca dos com acu sa- 
ções de frau de, ou se ja, uso de má fé. Ain da mais gra ve, é
o en vol vi men to da po lí ti ca in ter na ci o nal e tam bém das
For ças Ar ma das, cu jo re le van te pa pel cons ti tu ci o nal a
nin guém ca be ne gar co mo ins ti tui ções na ci o nais, re gu- 
la res e per ma nen tes do Es ta do, e não de um go ver no. É
ho ra de di zer bas ta=, ga ran tiu.

Des de que foi elei to, Jair Bol so na ro in sis te que o sis te- 
ma de vo ta ção é frá gil e até mes mo que as elei ções de
2018, as mes mas que o ele ge ram ele ge ram pre si den te da
Re pú bli ca, fo ram frau da das.

Além de lan çar dú vi das so bre as ur nas ele trô ni cas, o
che fe do Exe cu ti vo tam bém cau sou ten são en tre os Po- 
de res ao su ge rir que as For ças Ar ma das fi zes sem uma
apu ra ção pa ra le la na con ta gem de vo tos. O pró prio mi- 
nis tro da De fe sa, Pau lo Sér gio No guei ra, che gou a di zer
que os mi li ta res se sen tem <des pres ti gi a dos= pe la Jus ti ça
Elei to ral.

Em reu nião com os em bai xa do res, na úl ti ma se gun- 
da, Bol so na ro re ba teu man che tes de jor nais e de cla ra- 
ções de ma gis tra dos e dis se que eles ten tam cons tan te- 
men te <de ses ta bi li zar= seu go ver no.

Fa chin re ba teu os ar gu men tos do pre si den te. <Em
meio a um de ba te des vir tu a do e a um cli ma co mu ni ca ti- 
vo ni ti da men te ado e ci do, é pre ci so re cu sar a có le ra,
pro mo ver diá lo gos ra ci o nais e pon de ra dos, fo car nos
ver da dei ros pro ble mas. O pro ces so ele trô ni co de vo ta- 
ção é se gu ro e trans pa ren te, as elei ções bra si lei ras per- 
mi tem, de fa to, a cir cu la ção do po der em con so nân cia
com a au tên ti ca von ta de po pu lar=, dis se.

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

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

ELEIÇÕES 2022

Mulheres são maioria
do eleitorado no  Estado

N
o dia 2 de ou tu bro, pri mei ro
tur no das Elei ções 2022, 156
mi lhões 454 mil e 11 elei to- 
ras e elei to res po de rão

com pa re cer às ur nas pa ra es co lher re- 
pre sen tan tes pa ra os car gos de pre si- 
den te da Re pú bli ca, go ver na dor, se- 
na dor e de pu ta do fe de ral, de pu ta do
es ta du al ou dis tri tal. No Ma ra nhão, o
nú me ro de ap tos é de 5 mi lhões 42 mil
e 999, dos quais 4 mi lhões 403 mil e
760 (87,32%) têm da dos bi o mé tri cos
ca das tra dos (fo to, as si na tu ra e di gi- 
tais) e 639 mil 239 mil (12,68%) não e
ain da 735 com no me so ci al ha bi li ta- 
do. Es tes e ou tros nú me ros fo ram di- 
vul ga dos pe lo Tri bu nal Su pe ri or Elei- 
to ral na úl ti ma sex ta, dia 15 de ju lho,
pe lo pre si den te, mi nis tro Ed son Fa- 
chin, que são <efe ti va men te im pres si- 
o nan tes= e de mons tram <a pu jan ça cí- 
vi ca da ci da da nia, uma vez que os da- 
dos re ve lam <o mai or elei to ra do ca- 
das tra do da his tó ria bra si lei ra=.

Pa ra o mi nis tro, es te é mais um ser- 
vi ço que a Jus ti ça Elei to ral pres ta, co- 
mo tem fei to em 90 anos de exis tên- 
cia, e em mais de 25 anos do sis te ma
ele trô ni co de vo ta ção em prol da de- 
mo cra cia, em prol de um sis te ma se- 
gu ro, trans pa ren te e au di tá vel=.

Evo lu ção e dis tri bui ção
O elei to ra do bra si lei ro es tá dis tri- 

buí do em 5.570 ci da des – com a in clu- 
são de Bra sí lia e Fer nan do de No ro- 
nha – além de 181 ci da des no ex te ri or.
A vo ta ção ocor re rá em 496.512 se ções
elei to rais dis tri buí das em 2.637 zo nas
elei to rais.

No Ma ra nhão, são 217 ci da des, dis- 
tri buí das em 19.485 se ções elei to rais
(sen do 8.045 aces sí veis) de 5.854 lo- 

cais de vo ta ção em 105 zo nas elei to- 
rais.

Se gun do as es ta tís ti cas da Jus ti ça
Elei to ral ma ra nhen se, em 2012 eram
4.558.855; em 2016 4.611.247 e em
2020 4.758.629; ou se ja, só nes ta úl ti- 
ma com pa ra ção, hou ve au men to de
284 mil e 370 elei to ras e elei to res.

Tí tu lo re va li da do
Pa ra 2022, am pa ra dos pe la Re so lu- 

ção TSE n° 23.696/2022, no Ma ra- 
nhão, elei to ras e elei to res de 125 mu- 
ni cí pi os on de hou ve im plan ta ção da
bi o me tria nos anos de 2018/2019 ti ve- 
ram o can ce la men to do tí tu lo re ver ti- 
do pa ra as elei ções 2022 di an te do
con tex to da pan de mia de Co vid-19.

Mu lhe res são mai o ria
As mu lhe res per ma ne cem sen do a

mai o ria do elei to ra do no Ma ra nhão,
re pre sen tan do 51,72% de le
(2.608.018) e os ho mens 48,28%
(2.434.747). Não in for ma ram gê ne ro
234.

No me so ci al
Pe la ter cei ra elei ção con se cu ti va, a

Jus ti ça Elei to ral ga ran te que pes so as
trans gê ne ro, tran se xu ais e tra ves tis
te nham o no me so ci al – aque le pe lo
qual o elei tor pre fe re ser de sig na do –
im pres so no tí tu lo de elei tor e no ca- 
der no de vo ta ção.

Nes te ano, no Ma ra nhão, são 735 e
em 2020 fo ram 202 e em 2018 129 pes- 
so as. Um au men to de 606 que op ta- 
ram pe lo no me so ci al ao se re gis tra- 
rem ou atu a li za rem os da dos na Jus ti- 
ça Elei to ral.

Mai o res co lé gi os elei to rais
São Luís per ma ne ce com mai or nú- 

me ro de elei to ras e elei to res: 749.873,
se gui da por Im pe ra triz (182.605), Ti- 

mon (115.629), São Jo sé de Ri ba mar
(115.164) e Ca xi as 108.413).

Vo to fa cul ta ti vo
No Bra sil, o vo to é fa cul ta ti vo pa ra

os jo vens de 16 e 17 anos, pa ra as pes- 
so as aci ma dos 70 anos e pa ra os anal- 
fa be tos. Nas elei ções des te ano,
2.116.781 de jo vens anos po de rão vo- 
tar. Em 2018, es sa fai xa etá ria al can- 
çou 1.400.617. Es se nú me ro cor res- 
pon de aos elei to res com 16 e 17 anos
que te rão es sa ida de no dia 2 de ou tu- 
bro, da ta do pri mei ro tur no do plei to.

Em re la ção a 2018 hou ve um cres ci- 
men to de 51,13% nes sa fai xa etá ria do
elei to ra do, fru to prin ci pal men te das
ações pro mo vi das pe la Jus ti ça Elei to- 
ral du ran te a Se ma na do Jo vem Elei- 
tor. So men te nos qua tro pri mei ros
me ses de 2022 o Bra sil ga nhou mais
de dois mi lhões de no vos elei to res jo- 
vens.  No Ma ra nhão, os jo vens en tre
16 e 17 anos ap tos a vo tar em 2022 so- 
mam 131.595.

Es co la ri da de / Grau de ins tru ção /
Es ta do Ci vil

Quan to ao grau de ins tru ção, o Ma-
ra nhão tem sua mai o ria do elei to ra do
(25,25%) com o en si no mé dio com-
ple to (1.273.558); a fai xa etá ria de 25 a
29 anos pre do mi na com 563.228 e o
es ta do ci vil sol tei ro cor res pon de a
72% (3.622.445)

Elei to ra do com de fi ci ên cia
Pa ra as Elei ções 2022, 1.271.381 de

elei to ras e elei to res de cla ra ram ter al- 
gum ti po de de fi ci ên cia ou mo bi li da- 
de re du zi da, um cres ci men to de
331.466 pes so as em re la ção a 2018,
quan do 939.915 pes so as afir ma ram
es tar nes sas con di ções, um au men to
de 35,27%.

CÂMARA DE SÃO LUÍS

Marlon Garcia toma posse no cargo de vereador

ELE PASSA A OCUPAR A VAGA ANTERIORMENTE OCUPADA POR GUTEMBERG ARAÚJO, APÓS PEDIDO DE LICENÇA

Em ses são so le ne re a li za da nes ta
ma nhã na Câ ma ra de São Luís, ocor- 
reu a pos se de Mar lon Li ma Gar cia
(PSC) no car go de ve re a dor da ca pi tal
ma ra nhen se. O re cém-em pos sa do
par la men tar pas sou a ocu par a va ga
do ve re a dor Gu tem berg Araú jo (PSC),
após es te pe dir li cen ça pe lo pe río do
de 121 di as pa ra tra tar de as sun tos
par ti cu la res. Du ran te a so le ni da de os
tra ba lhos fo ram con du zi dos pe lo 1º
se cre tá rio da Me sa Di re to ra da Ca sa
Le gis la ti va, ve re a dor Oc tá vio So ei ro
(Po de mos), que, após dar pos se a
Mar lon Gar cia no car go de ve re a dor
de São Luís, pro fe riu um dis cur so de
bo as-vin das e pa ra béns ao par la men- 
tar re cém-em pos sa do que re tor nou à
Ca sa Le gis la ti va Mu ni ci pal.

<Pa ra béns, ve re a dor Mar lon Gar- 
cia. Vos sa Ex ce lên cia já se sen te mui to
con for tá vel nes sa tri bu na por con ta
da vas ta ex pe ri ên cia e pe lo tem po de
ser vi ço que já pres tou a es ta Ca sa.

Ago ra re tor na de for ma oxi ge na da e
re ju ve nes ci da. Cer ta men te Vos sa Ex- 
ce lên cia da rá sua con tri bui ção efe ti va
pa ra a ci da de de São Luís=, de cla rou
Oc tá vio So ei ro. Du ran te o dis cur so
pro fe ri do na tri bu na da Ca sa, Mar lon
Gar cia abor dou o con tex to so ci o e- 
conô mi co do país, co men tou as im- 
pli ca ções de le no ce ná rio lo cal e o pa- 
pel do ve re a dor na con jun tu ra mu ni- 
ci pal. Na opor tu ni da de, agra de ceu os
1.558 vo tos ob ti dos no úl ti mo plei to
elei to ral e ex pli cou o que pre ten de re- 
a li zar no car go de ve re a dor de São
Luís. <É bom es tar de vol ta a es ta Ca sa.
Va mos pas sar a jor na da de 121 di as
nes ta Ca sa man ten do o com pro mis so
com o po vo=, dis se Gar cia.

O ve re a dor li cen ci a do Gu tem berg
Araú jo tam bém uti li zou a tri bu na pa- 
ra dar bo as-vin das a Mar lon Gar cia e
pa ra be ni zá-lo pe la pos se. Du ran te o
dis cur so, o par la men tar so ci a lis ta
cris tão tam bém ex pli cou os mo ti vos

pe los quais so li ci tou li cen ça do car go
de ve re a dor de São Luís. <Es te ato é so- 
bre tu do de jus ti ça, ne ces si da de e gra- 
ti dão. Nin guém che ga a lu gar ne- 
nhum so zi nho. To dos que che ga mos a
es ta Ca sa com o man da to de ve re a dor
pre ci sa mos da aju da de ou tros co le-
gas que cons ti tuí ram nos sa cha pa no
mo men to da elei ção. Ti ve um com- 
pro mis so com co le gas que lá es ta vam.
Àque le ve re a dor que fos se nos so su-
plen te nós abri ría mos a opor tu ni da de
pa ra que ele pu des se exer cer com a
qua li da de e ta len to o man da to. Deus
quis que fos se Vos sa Ex ce lên cia, Mar-
lon Gar cia. Te nho cer te za de que Vos-
sa Ex ce lên cia vai con tri buir de for ma
de ci si va pa ra os des ti nos de nos sa ci-
da de e do nos so po vo=, dis se Gu tem- 
berg ao in for mar que a li cen ça tam- 
bém foi so li ci ta da em vir tu de de par ti- 
ci pa ção na pré-cam pa nha e cam pa-
nha do pré-can di da to a go ver na dor
do Es ta do Lahe sio Bon fim.
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Mau exem plo (1)

Mau exem plo (2)

Mau exem plo (3)

<Men ti ras rei te ra da men te pro fe ri das=

Ho lan da sem vi ce

Cum pli ci da de

MDB iso la Si mo ne Te bet
Des de sua cri a ção em 1965, o Mo vi men to De mo crá ti co Bra si- 

lei ro tor nou-se o par ti do de his tó ria mais mar can te na vi da po lí ti- 
ca bra si lei ra. O MDB foi o abri go dos opo si to res da di ta du ra mi li- 
tar an te o po de rio go ver nis ta da Ali an ça Re no va do ra Na ci o nal
(Are na). A le gen da sin te ti za va no co me ço, a mul ti pli ci da de ide o- 
ló gi ca com os em ba tes en tre os <au tên ti cos= e <mo de ra dos= no en- 
fren ta men to ao po der mi li tar. Foi o par ti do que co man dou com
Jo sé Sarney na Pre si dên cia da Re pú bli ca, a tran si ção do re gi me
au to ri tá rio de 1964 pa ra a de mo cra cia em 1985. Já em 2016, o par- 
ti do que aju dou der ru bar Dil ma Rous seff e a subs ti tuir, por Mi- 
chel Te mer, es tá de vol ta aos bra ços de Lu la, do mes mo PT.

De pois de Sarney, o MDB só vol tou ao Pla nal to, 31 anos de pois,
com Mi chel Te mer, um dos pro ta go nis tas do im pe a ch ment Dil ma
Rous seff. Em 2022, o MDB con ti nua sen do um dos par ti dos que
mais en ten de o jo go po lí ti co no país. No âm bi to na ci o nal es tá di- 
vi di do, com on ze es ta dos apoi an do a can di da tu ra pre si den ci al de
Luiz Iná cio Lu la da Sil va, fu ran do a bo lha dos apoi a do res da se na- 
do ra Si mo ne Te bet na cor ri da ao Pla nal to, no me que não pas sa de
2% nas pes qui sas. A ala do MDB que ban de ou pa ra o pe tis ta te me
que o par ti do, com Te bet, aca be fi can do na ni co no Con gres so Na- 
ci o nal.

Nes se di a pa são, os lí de res his tó ri cos do MDB no Nor des te
aban do na ram Te bet, do Ma to Gros so do Sul, à pró pria sor te e se
in cor po ra ram à can di da tu ra de Lu la que, des de 2021 li de ra, com
fol ga, to das às pes qui sas. No Ma ra nhão, Ro se a na Sarney, li de ran- 
ça ex pres si va no MDB por ter si do go ver na do ra por qua tro ve zes,
as su miu des de mar ço des te ano, a apro xi ma ção com Car los Bran- 
dão, an tes mes mo de ele che gar ao Pa lá cio dos Leões co mo subs ti- 
tu to de Flá vio Di no. Co mo can di da ta a de pu ta da fe de ral e ali a da
his tó ri ca de Lu la, os eme de bis tas ma ra nhen ses cal cu lam que Ro- 
se a na tem po ten ci al pa ra <pu xar= mais um de pu ta do fe de ral, pe la
vo ta ção que es pe ram do re tor no de la à po lí ti ca des de 2014.

O MDB tem ho je 12 se na do res, em pa ta do em 1º lu gar com o
PSD, e 37 de pu ta dos fe de rais, me nos da me ta de dos 78 do PL. Daí
o mo ti vo de o Par ti do fu gir de uma can di da tu ra pre si den ci al, que
po de fa zê-lo en co lher, mes mo com a re le vân cia his tó ri ca pa ra a
de mo cra cia bra si lei ra de lhe de ve. O go ver na dor de Ala go as, Pau- 
lo Dan tas re su miu a po si ção do MDB nas elei ções de no vem bro:
<Va mos de fen der nas con ven ções, va mos con ver sar com to dos
que fa zem o MDB no Bra sil pa ra que mar chem jun tos com Lu la=.
É is so que pen sa tam bém o ex-se na dor Edi son Lo bão, ca ci que
eme de bis ta, que com pa re ceu à reu nião pró-Lu la. Ele é pai de Edi- 
nho Lo bão, can di da to a de pu ta do fe de ral.

Se na do res do PT re pre sen ta ram pe ran te o Mi nis té rio Pú bli co
do Ma ra nhão (MP MA) com ação pa ra in ves ti gar a não fis ca li za ção
da mo to ci a ta de Jair Bol so na ro em Im pe ra triz, na qual ele apa re ce
nas ima gens sem ca pa ce te – equi pa men to de se gu ran ça obri ga tó- 
rio.

A mo to ci a ta ocor reu na se ma na pas sa da quan do Bol so na ro
pas sou por Im pe ra triz fa zen do pré-cam pa nha e par ti ci pan do de
ato evan gé li co, ocor ri do tam bém em Vi tó ria do Me a rim. Já pen- 
sou os guar das guar da mu ni ci pal e da PRF apli can do mul ta em
Jair?

Os pe tis tas di zem que Bol so na ro e o <ga ru pa= de sua mo to não
usa ram ca pa ce te, o que con fi gu ra in fra ção de trân si to gra vís si ma.
Se gun do Mô ni ca Ber ga mo, o <ga ru pa= se ria o ins pe tor Antô nio
No ber to, co ta do pa ra vi ce-go ver na dor na cha pa de Lahé sio Bon- 
fim (PSC).

Do mi nis tro Luís Ro ber to Bar ro so, do STF, so bre acu sa ções do
pre si den te Jair Bol so na ro, ao ne gar ter pro fe ri do uma pa les tra no
ex te ri or in ti tu la da “Co mo se Li vrar de um Pre si den te”

 
A Re cei ta Fe de ral aler ta os in cau tos pa ra gol pes de es te- 

li o na tá ri os que usam pá gi na fal sa do ór gão, pa ra ofe re- 
cer pro du tos su pos ta men te apre en di dos de con tra- 

ban do, por pre ços abai xo do mer ca do. Ei ta ter ra que
tem la drão!

 
Pe lo vis to o can di da to a go ver na dor do PSB, Lahe sio

Bon fim e o se na dor Ro ber to Ro cha (PTB) já pas sa ram
uma es pon ja nas rus gas cri a das no Ma ra nhão pe ran te

a vi si ta de Jair Bol so na ro no Ma ra nhão. Ro cha as su miu
to tal men te, a re cep ção ao pre si den te e Lahe sio fi cou só de

lon ge.
 

Com são bol so na ris tas da pri mei ra ho ra, Ro ber to Ro- 
cha, Lahe sio e Aluí sio Men des, pre si den te do PSC no
Ma ra nhão de ci di ram fu mar o ca chim bo da paz. O de- 

pu ta do Aluí sio aca bou com os cho ra min ga dos e Lahe- 
sio vai apoi ar Ro ber to Ro cha.

Ain da sem vi ce na cha pa e sem um gru po par ti dá rio na re ta- 
guar da, o ex-pre fei to de São Luís, Edi val do Jú ni or, can di da to do
PSD ao go ver no do Ma ra nhão, cria sus pen se so bre a cam pa nha
até a con ven ção no pró xi mo dia 30.

<For ças Ar ma das e Itamaraty se ato lam na la ma jun to com Bol- 
so na ro, o gol pis ta=, diz edi to ri al da Fo lha de S. Pau lo, des ta ter ça-
fei ra. Jor nal tam bém apon ta a omis são e a cum pli ci da de de Li ra
nos ata ques de Bol so na ro à de mo cra cia: <aco mo da-se ao ca sa- 

São Luís, quarta-feira, 20 de julho de 2022
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POR JOÃO IBAI XE JR.
Ad vo ga do cri mi na lis ta e ex-de le ga do de
Po lí cia, é es pe ci a lis ta em Di rei to Pe nal,
pós-gra du a do em Ci ên ci as So ci ais e Te -
o ria Psi ca na lí ti ca e mes tre em Fi lo so fia
do Di rei to e do Es ta do.

DRA MÔ NI CA MOU RA
Se xo lo gia Clí ni ca e Edu ca ção Se xu al

Aborto é crime, Sr. Ministro?

O atu al mi nis tro da Saú de aûr mou
que o abor to é cri me no Bra sil e mi ni- 
mi zou as crí ti cas fei tas con tra o no vo
guia de as sis tên cia so bre o te ma lan- 
ça do por sua pas ta há cer ca de 15 di as.

 
O er ro de se aûr mar com tan ta ên- 

fa se a cri mi na li da de da si tu a ção, co lo- 
can do em evi dên cia sua pers pec ti va
pe ca mi no so-re li gi o sa e car re gan do o
de ba te de ide o lo gia, faz com que so- 
bre o te ma não ha ja uma aná li se pon- 
de ra da e ne ces sá ria à re a li da de tan to
mé di ca quan to pe nal.

Em pri mei ro lu gar, é pre ci so de li- 
mi tar o ti po de abor to que é pre vis to
co mo cri me no di rei to bra si lei ro. Co- 
mo se ve rá abai xo, den tre as es pé ci es- 
pos sí veis de abor to,sob a pers pec ti va
pe nal, ape nas um é con si de ra do cri- 
me.

 
Pa ra se com pre en der is to, de ve-se

ter em men te que há um con jun to de
ele men tos que com põem um cri me,
qual quer cri me. Sem um des tes ele- 
men tos, a con du ta não po de con û gu- 
rar de li to. Quais são tais ele men tos?
São ti pi ci da de, an ti ju ri di ci da de e cul- 
pa bi li da de.

O cri me pre ci sa ser tí pi co, is to é,
en qua drar-se na des cri ção da lei; pre- 
ci sa ser an ti ju rí di co, ou se ja, a con du- 
ta não po de es tar am pa ra da na lei; e,
por ûm, de ve ser cul pá vel, va le di zer,
ser re pro vá vel da pers pec ti va do
agen te.

 
Quan do a lei fa la em ex clu den te de

ili ci tu de, ela quer exa ta men te di zer
que da da con du ta não po de ser cri me
por que fal ta o ele men to da an ti ju ri di- 
ci da de, quer di zer, a lei em cer to ca so
per mi te a prá ti ca da con du ta e ela não

po de ser con si de ra da cri mi no sa.
Exem plo clás si co: ma tar al guém

por le gí ti ma de fe sa. A mor te ocor reu,
há agen te pra ti can te da con du ta, mas
há uma <per mis são= le gal pa ra es ta si- 
tu a ção, que é a de fe sa do pró prio
agen te ou de ter cei ros. As sim, mes mo
ten do ocor ri do a mor te, a con du ta
não se ti pi û ca co mo ho mi cí dio e, por- 
tan to, não é ho mi cí dio.

 
Com re la ção ao abor to, sob as pec to

le gal, exis tem qua tro mo da li da des:
na tu ral; ne ces sá rio; sen ti men tal e ilí- 
ci to pro pri a men te di to.

O na tu ral é aque le que ocor re por
cir cuns tân ci as bi o û si o ló gi cas in vo- 
lun tá ri as à ges tan te, que, na mai or
par te dos ca sos, pre ten dia a con ti nui- 
da de da gra vi dez. Es te ca so por ób vio
não ti pi û ca cri me.

 
Ne ces sá rio é o abor to as sim cha- 

ma do quan do pra ti ca do se não hou- 
ver ou tro meio de sal var a vi da da ges- 
tan te, a não ser com o sa cri fí cio do fe- 
to. A in ter rup ção da gra vi dez é re a li za- 
da vi san do-se pre ser var a saú de da
ges tan te, o que ho je im pli ca em con- 
di ções fí si cas e psi co ló gi cas. Um
exem plo dis to, da do por in ter pre ta- 
ção mais am pla da lei na ADPF 54, é o
ca so do cha ma do abor to do anen cé- 
fa lo, cu ja jus ti û ca ti va po de ser fun da- 
da em tal cir cuns tân cia. Des te mo do,
o abor to ne ces sá rio, de no mi na do ain- 
da te ra pêu ti co ou cu ra ti vo, não con û- 
gu ra cri me por ex pres sa pre vi são le- 
gal.

 
O abor to sen ti men tal é aque le que

po de ocor rer quan do a gra vi dez ti ver
ori gem num ato de vi o lên cia con tra a
mu lher, ví ti ma nes te ca so de cri me
con tra sua dig ni da de se xu al, con û gu- 
ra do ba si ca men te pe lo es tu pro. A lei
pe nal em con si de ra ção a in te gri da de
psi co ló gi ca da mu lher per mi te o
abor to, di zen do que ele não é pu ní vel.
Ve ri û ca-se ain da a au sên cia de an ti ju- 
ri di ci da de e o fa to não é con si de ra do
cri mi no so. É pos sí vel tam bém se con- 
si de rar a jus ti û ca ti va quan to ao do lo,
pois a mo ti va ção não é a in ter rup ção
iso la da da gra vi dez, po rém an tes, a
pre ser va ção da es tru tu ra sen ti ment al
da ges tan te, a qual não po de ser sub- 
me ti da, co mo re gra, a um pro fun do
es for ço de ma nu ten ção de uma vi da
cu ja ori gem é es pú ria e in de se já vel. O
abor to sen ti men tal re ce be a de no mi- 
na ção de hu ma ni tá rio, mo ral ou éti co,
em fa ce de ten tar di mi nuir os re üe xos
ne ga ti vos da vi o lên cia à re cu pe ra ção
da mu lher. E não cons ti tui cri me.

 
O úni co ti po ilí ci to de abor to é

aque le pro vo ca do pe la ges tan te ou
por ter cei ro, se ja mé di co ou não, com
ou sem con sen ti men to, mo ti va do por
ou tra cir cuns tân cia que não as aci ma

tra ta das. Cri mi no so é o abor to pro vo- 
ca do sem û na li da de te ra pêu ti ca ou
sen ti men tal, sem vi sar pro te ção da vi- 
da fí si ca ou mo ral da ges tan te. Ele é
ge ra do pe la in se gu ran ça, pe lo me do,
pe la ir res pon sa bi li da de, pe la fal ta de
in for ma ção e pe la fal ta de apoio in di-
vi du al e so ci al. En ûm, sua cau sa não é
na tu ral, te ra pêu ti ca ou hu ma ni tá ria,
mas de na tu re za so ci o e conô mi ca.

 
A ges tan te, nes ta si tu a ção, en con- 

tra-se iso la da, sem am pa ro, sem pers- 
pec ti vas, sem ho ri zon tes, aban do na- 
da mes mo pe lo com pa nhei ro que, em
mo men tos an te ri o res, sob a pro te ção
da in ti mi da de, pro me tia-lhe a luz das
mais dis tan tes es tre las.

 
Nes te ca so, o abor to é pra ti ca do

jus ta men te por fal ta rem con di ções de
aten di men to à ges tan te e de am pa ro
so ci al a uma pos sí vel fu tu ra mãe.

Fal ta o que to dos os go ver nos fal sa-
men te di zem que pre ten dem su prir:
aten di men to mé di co e as sis tên cia so- 
ci al. Fal ta o res pei to à ci da dã, que, na
con di ção de ges tan te, não tem su por- 
te as sis ten ci al al gum dos en tes pú bli-
cos, pa ra po der de ci dir o que fa zer de
seu fu tu ro, com uma no va vi da em seu
ven tre.

Au sen te es tá uma es tru tu ra de for- 
ma ção que apon te ho ri zon tes pa ra a
mu lher que foi aban do na da em sua
si tu a ção de gra vi dez. Fal ta am pa ro so-
ci al pa ra de mons trar que exis tem ou- 
tros re cur sos e que o ama nhã não se rá
obs cu ro.

 
Fal ta ver go nha do go ver no e da so-

ci e da de pa ra es ten der a mão a quem
efe ti va men te pre ci sa de apoio, du as
vi das em jo go num só cor po.

Cer ca da de to das as con di ções, a
mu lher te ria efe ti va li ber da de pa ra to- 
mar de ci sões pon de ra das. Aí ha ve ria a
pos si bi li da de do exer cí cio de uma es- 
co lha. En tão es sa mu lher se ria li vre.

 
Mas a re a li da de é a do de sam pa ro

da qual já se sa be. O que es ta re a li da- 
de im pli ca é, di an te de sua im pla cá vel
for ça, ve ri û car se ela não con û gu ra ria
em ter mos pe nais uma cau sa su pra le-
gal de ex clu den te de ili ci tu de.

 
Se ria uma cau sa de ex clu são de ili- 

ci tu de fun da da nu ma ques tão so ci al
pro vo ca da pe la de si gual da de. A ges-
tan te cu ja au sên cia de con di ções so- 
ci o e conô mi cas a pre mis sem ao de- 
ses pe ro, te ria as sim um su por te le gal
ca so vi es se a pra ti car o abor to. É bas-
tan te po lê mi co, de ve-se re co nhe cer,
mas per mi ti ria uma jus ti ça mais equi-
li bra da e te ria, cer ta men te, tam bém
um pa no de fun do hu ma ni tá rio. Mas
is so exi gi ria que prin ci pal men te um
Mi nis tro da Saú de ti ves se uma vi são
mais hu ma nis ta e me nos to ta li tá ria.

Meu namorado é o meu oposto

Cres ci du vi dan do da ex pres são <os
opos tos se atra em=, até co me çar a na- 
mo rar o João. Em co mum só te mos
mes mo a par te bran ca dos olhos, a
pai xão por ga tos e o gos to pe lo jazz. O
João tem um ní vel de ner di ce que me
fas ci na, e eu ado ro pas sar ho ras es cu- 
tan do a opi nião de le so bre o mer ca do
û nan cei ro (em bo ra ao û nal das su as
au las eu con ti nue não en ten den do

pa ta vi nas do que ele fa la).
Ele tem há bi tos no tur nos que con- 
tras tam com a mi nha pai xão por dor- 
mir ce do e com a ja ne la aber ta. É que
eu ado ro sen tir os pri mei ros rai os so- 
la res no ros to, e ele ge ral men te le van- 
ta res mun gan do bai xi nho pra fe char a
cor ti na. Eu rio. Le van to de man si nho
e vou pra co zi nha pre pa rar o meu chá
(que ele de tes ta), e o es pres so du plo
com lei te já û ca a pos tos pa ra a ho ra
em que ele for le van tar.
Eu, su per so ciá vel e ele, me ga in tros- 
pec ti vo. E não são ape nas es sas coi si- 
nhas que nos fa zem opos tos. Até o
nos so jei to de tran sar é di fe ren te. Eu
fa ço o ti po <amor zi nho de la di nho no
do min go de ma nhã=, en quan to ele
me cha ma pa ra aven tu ras e des ven tu- 
ras em sé rie. Eu sem pre avan ço um
pas so a ca da tran sa nos sa. Um pas so
de ca da vez. Mas não che guei a ir tão
lon ge ain da. Não deu tem po.
Se rá que o amor se sus ten ta as sim? Na
mi nha opi nião, SIM.
So mos in di ví du os sin gu la res. Ca da
um de nós car re ga ca rac te rís ti cas úni- 
cas que nos tor nam ori gi nais. Pra co- 
me ço de con ver sa, foi es sa ori gi na li- 
da de que me fez que rer o João em vez
do Jo sé.
Por ser mos tão di fe ren tes um do ou- 
tro, é im por tan te man ter na ro ti na um
mo men to só nos so 3 pra fa zer so zi- 

nhos aque las coi sas que só nós gos ta-
mos (e que se um in sis tis se na par ti ci- 
pa ção do ou tro, po de ria ser cons tran-
ge dor pa ra quem es ti ves se ao re dor).
É gen te, ser um ca sal não sig ni û ca que
va mos fa zer tu do jun tos, dis so eu já
sa bia! Eu ex plo ro no vas pa da ri as pa ra
o ca fé da ma nhã en quan to ele pre pa ra
o seu ri tu al ma ti nal com os mes mos
in gre di en tes há mais de 4 dé ca das.
Sim, eu jul ga va men tal men te! Mas
ago ra não mais!
Além da in di vi du a li da de, o res pei to
pe lo ou tro e pe la his tó ria do ou tro é
par te fun da men tal do nos so acor do.
Nos da mos aten ção, nos ou vi mos sem
pres sa e mes mo dis cor dan do de <uma
fra se fa la da=, nun ca nos ofen de mos,
in sul ta mos ou di mi nuí mos o sen ti- 
men to do ou tro. A con si de ra ção que o
João tem por mim é imen su rá vel (e vi- 
ce-ver sa).
To le rân cia é es tar dis pos to a ad mi tir
di fe ren ças. João e eu te mos cla re za e
pa ci ên cia pa ra ou vir o que o ou tro
pen sa, en ten der co mo se sen te e, lo go,
com pre en der qual quer ação que es se
sen ti men to ve nha a de sen ca de ar.
Já pen sou em es ten der o con cei to de
in di vi du a li da de, res pei to e to le rân cia
pa ra to das as ou tras re la ções hu ma- 
nas? Te ría mos me nos con üi tos no tra- 
ba lho, nas ru as, con üi tos so bre re li- 
gião, opi nião po lí ti ca…

IR LAM RO CHA LI MA
Jor na lis ta

A pai xão de Ca e ta no pe lo ci ne ma é an ti ga. Fil mes neo-
re a lis tas de Fe de ri co Fel li ni, co mo La Stra da e Noi tes de
Ca bí ria são ti dos por ele co mo re fe rên cia ci ne ma to grá û- 
ca. Não por aca so compôs uma can ção a qual in ti tu lou
Giu li et ta Ma si na, atriz que era mu sa do ci ne as ta ita li a- 
no.A ou tras com po si ções deu o no me de Ci ne ma Olím- 
pia, Ci ne ma trans cen den tal e Ci ne ma No vo. Na le tra
des ta úl ti ma ele faz ci ta ção de ûl mes que o mar ca ram,
en quan to ci né û lo: Deus e o di a bo na ter ra do sol (Glau- 
ber Ro cha), Vi das se cas (Nel son Pe rei ra dos San tos), Os
fu zis (Ruy Guer ra), O pa dre e a mo ça (Jo a quim Pe dro de
An dra de) e A Gran de fei ra (Ro ber to Pi res).

Ca e ta no, o ci né fi lo

Ca e ta no Ema nu el Vi an na Te les

Ve lo so com ple ta 80 anos em 7 de

agos to. Des de já ho me na gens es tão

sen do pres ta das a es te gi gan te da

cul tu ra bra si lei ra.

 Du as de las vêm da área da li te ra tu ra. Uma é a bi o gra ûa
pou co con ven ci o nal, in ti tu la da Ou tras pa la vras, es cri ta
pe lo jor na lis ta ca ri o ca Tom Car do so, de ten tor do Prê- 
mio Ja bu ti de 2012, por O co fre do Dr. Ruy.
Lan ça men to da Re cord, o li vro, que che ga ao mer ca do
edi to ri al no pró xi mo dia 25, fo ca li za fa ce tas di ver sas do
ar tis ta: o san to-ama ren se, o po lê mi co, o lí der, o van- 
guar dis ta, o aman te e o po lí ti co. Pa ra es cre vê-lo, Tom,
que en tre vis tou o can tor e com po si tor em vá ri as opor- 
tu ni da des, op tou por não vol tar a con ver sar com ele
quan do de ci diu es cre ver a bi o gra ûa.
Já a Com pa nhia das Le tras pre pa ra uma an to lo gia 4,or- 
ga ni za da pe lo jor na lis ta Cláu dio Le al 4, com 50 ar ti gos
e en sai os so bre ci ne ma que, na ju ven tu de, Ca e ta no pu- 
bli cou nos jor nais Ar cho te, de San to Ama ro da Pu ri û ca- 
ção, e Diá rio de No tí ci as, de Sal va dor.

Um dos ítens da di ver si û ca da obra do tro pi ca lis ta é o
con tro ver so do cu men tá rio ex pe ri men tal O Ci ne ma Fa- 
la do, de 1986. O tí tu lo ele ti rou da le tra de Não tem tra di- 
ção, sam ba de No el Ro sa, que ou viu na in ter pre ta ção de
Aracy de Al mei da, no ûl me No el por No el, de Ro gé rio
Sgan zer la. Há quem se lem bre da pe lí cu la por con ta da
nu dez fron tal do en tão jo vem ator Mau rí cio Mat tar.
Em 7 de ou tu bro, Ca e ta no Ve lo so re tor na a Bra sí lia e ao
au di tó rio mas ter do Cen tro de Con ven ções Ulysses Gui- 
ma rães com o show Meu co co, no qual mos tra mú si cas
de ál bum homô ni mo e faz re vi são de sua dis co gra ûa.
Uma das no vas can ções do re per tó rio é Não vou dei xar,
em que can ta <Não vou dei xar/Não vou dei xar vo cê es- 
cu la char com nos sa his tó ria…=. Se vo cê ima gi na que ele
se re fe re a um cer to man da tá rio do con ti nen te sul-ame- 
ri ca no, pas se a ter cer te za.
Não cus ta lem brar que, qua se ao û nal da apre sen ta ção
na ci da de em 18 de ju nho, Ca e ta no ho me na ge ou o in di- 
a nis ta Bru no Pe rei ra e o jor na lis ta in glês Dom Phil lips,
as sas si na dos na re gião do Va le do Ja va ri, na Amazô nia,
ao exi bir uma es pé cie de ban dei ra com a ima gem de
am bos e ques ti o nar: <Por que in ter rom pe ram as in ves ti- 
ga ções?= An te ri or men te, em 9 de abril, li de rou o Ato pe- 
la Ter ra, na Es pla na da dos Mi nis té ri os, quan do pro tes- 
tou con tra pro je tos de lei que ame a çam o meio am bi en- 
te.

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

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


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

GERAL 5

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

Registrador Zenildo Bodnar

,

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 

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

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.

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 
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.

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 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
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
CONCORRÊNCIA Nº 01/2022

O MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de 
Educação, torna público que fará licitação na modalidade Concorrência. 
BASE LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para Construção da Escola São Bernardo no Município de 
Bernardo do Mearim/MA.
ABERTURA: 18 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.
RAILSON FERREIRA DE SOUSA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
MAT. 0000061

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 Vici-
nais 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
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

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.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
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.

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.

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.

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.

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 ADMINIS-
TRAÇÃO, 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: CONTRATA-
ÇÃO 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

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:

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
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

DATA HORA PROCESSO

03/08/2022 9h30 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.

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.
 

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

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

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

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 REA-
LIZADA EM 17 DE AGOSTO DE 2022. Equatorial Maranhão Distribuidora de Ener-
gia 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 extraor-
dinária enviada à Companhia pela acionista Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletro-
bras (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 convoca-
ção, 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 Fer-
nanda 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 prefe-
renciais; (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 minori-
tários; (iii) condicionados à destituição dos conselheiros fiscais, a eleição de novos 
membros efetivos e respectivos suplentes substitutos do Conselho de Fiscal da Com-
panhia, 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) autori-
zar a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários para efetivar 
as deliberações aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária. A Assembleia será re-
alizada de maneira exclusivamente digital, na plataforma “Microsoft Teams” observan-
do o disposto na RCVM 81, de forma que os Senhores Acionistas, observados os res-
pectivos 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 deve-
rão se cadastrar, impreterivelmente até o dia 15 de agosto de 2022, mediante solicita-
ção pelo e-mail ri@equatorialenergia.com.br, fornecendo as informações e documen-
tos 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 Com-
panhia, o acionista receberá, nas 24 horas que antecederem a Assembleia, as informa-
ções 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 infor-
marem a ausência do recebimento das instruções de acesso na forma e prazos previs-
tos 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 Compa-
nhia. 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 acio-
nistas que tenham registrado sua presença no sistema eletrônico de participação a 
distância de acordo com as orientações acima. Ressalta-se que não haverá a possibi-
lidade de comparecer fisicamente à Assembleia, uma vez que ela será realizada exclu-
sivamente 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, passapor-
te, carteiras de identidade expedidas pelos conselhos profissionais e carteiras funcio-
nais expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto de 
seu titular); (ii) comprovante da titularidade de ações expedido pela instituição respon-
sável pela escrituração das ações da Companhia, com no máximo, 5 dias de antece-
dência 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 procura-
dor, 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 confor-
midade 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 juramenta-
do 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 disposi-
ção 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.

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 adqui-
ridos 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.

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.

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

EM SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

GOVERNO 
FEDERAL

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

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

MARANHÃO

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO

GOVERNO 
FEDERAL

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: PRE-
GÃO 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 aber-
tura 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.

Nosso papel 
tá on, 

tá impresso, 
todo dia
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França, Espanha, Portugal e Inglaterra batem recordes históricos de calor, com
termômetros superando os 40ºC

ALTAS TEMPERATURAS

Onda de calor da Europa
pode chegar ao Brasil?

M
e nos de um mês após o 
iní cio do ve rão no he mis- 
fé rio nor te, di ver sos paí- 
ses da Eu ro pa so frem com 

uma on da de ca lor ex tre mo.
A mas sa de ar quen te û cou mais 

for te no ûm de se ma na e ame a ça se 
es ten der pa ra ou tras áre as, po rém, se- 
gun do es pe ci a lis tas, o Bra sil não é 
uma de las. Is so por que, em bo ra ocor- 
ra a pro pa ga ção de on das na at mos fe- 
ra, elas se guem um sen ti do zo nal, ou 
se ja, são pa ra le las às li nhas de la ti tu de 
da Ter ra.

<É pra ti ca men te im pos sí vel que 
uma on da que atua no he mis fé rio 
nor te che gue ao he mis fé rio sul. A on- 
da de ca lor da Eu ro pa não traz con- 
sequên ci as di re tas pa ra o Bra sil=, ex- 
pli ca a me te o ro lo gis ta Ane te Fer nan- 
des, do Ins ti tu to Na ci o nal de Me te o- 
ro lo gia (In met).

Ela res sal ta que, ape sar de se es pe- 
rar tem pe ra tu ras mai o res no ve rão, no 
ca so do Bra sil e, es pe ci al men te de Mi- 
nas Ge rais, as on das de ca lor são ob- 
ser va das no û nal do in ver no e iní cio 
da pri ma ve ra.

 <As mai o res tem pe ra tu ras são es- 
pe ra das no ûm de se tem bro e iní cio 
de ou tu bro, jus ta men te por es tar mos 
há um lon go pe río do sem chu va=, 
apon ta.

Ain da que não ha ja con sequên ci as 
di re tas pa ra o Bra sil, a on da de ca lor 
na Eu ro pa, ca da vez mais pre co ce, 
acen de o aler ta pa ra as mu dan ças cli- 
má ti cas no mun do. 

Se gun do ci en tis tas, o ca lor ex tre mo 
se ria um re sul ta do da con cen tra ção 
de ga ses do efei to es tu fa na at mos fe ra.

On da de ca lor

Ris cos à saú de

TENDÊNCIA É DE AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO NOS PRÓXIMOS MESES SEM CHUVAS

<Quan do há uma on da de ca lor co- 
mo es sa é por que exis te uma con di- 
ção de blo queio at mos fé ri co. Tem 
uma área de al ta pres são atu an do, is- 
so im pe de a for ma ção de nu vens e, 
en tão, há in ci dên cia ma ci ça de ra di a- 
ção so lar=, ex pli ca a me te o ro lo gis ta 
Ane te.

A ten dên cia é que a si tu a ção se 
agra ve nos pró xi mos me ses, sem pre- 
vi são de chu vas na Eu ro pa.

 As al tas tem pe ra tu ras na úl ti ma se- 
ma na já pro vo ca ram pe lo me nos mil 
mor tes, se gun do ór gãos de saú de da 
Es pa nha e de Por tu gal, e con ti nu am a 
pro vo car in cên di os üo res tais de gran- 
des pro por ções.

O ca lor en fren ta do pe los eu ro peus 
nos úl ti mos di as é sinô ni mo de incô- 
mo do e po de com pro me ter a saú de, 
prin ci pal men te por cau sa do ris co de 
hi per ter mia. O fun ci o na men to do 
cor po so fre in ter fe rên ci as, po den do 
ocor rer que das de pres são, va ri a ção 
da frequên cia car día ca, su or ex ces si- 
vo, in cha ço, má di ges tão e se de exa- 
cer ba da.

Além dis so, um qua dro clí ni co po-
de le var a ou tro. É o que acon te ce com 
a que da de pres são, por exem plo, que 
po de de sen ca de ar ar rit mia car día ca, 
des mai os e, tam bém, do res de ca be-
ça. O mes mo ocor re com a su do re se e 
a ali men ta ção des re gu la da, que po- 
dem re sul tar em de si dra ta ção e, fu tu-
ra men te, em cál cu los re nais.

ACIDENTE

13 pessoas desaparecem após naufrágio na Indonésia

A BALSA LEVAVA 77 PESSOAS A BORDO QUANDO VIROU NA ILHA INDONÉSIA DE TERNATE NA NOITE DA ÚLTIMA SEGUNDA-FEIRA (18/7)

Im por tân cia

COM BA TE À CO VID

Seis ca pi tais co me çam
va ci na ção de cri an ças
de 3 a 5 anos com a
Co ro na vac

Seis ca pi tais co me ça ram a va ci na ção de cri an ças en- 
tre três e cin co anos de ida de con tra a co vid-19, de pois
que a Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (An vi sa)
au to ri zou, em 13 de ju lho, o uso da Co ro na Vac pa ra es se
pú bli co. 

For ta le za, São Luís, Be lém, Boa Vis ta, Ma naus e Sal va- 
dor de ram iní cio às apli ca ções (so bre o Dis tri to Fe de ral,
leia na pá gi na 16). A pró xi ma ca pi tal a dis tri buir as do ses
é o Rio de Ja nei ro, que es tá pre vis to pa ra ama nhã.

Até en tão, a va ci na ção con tra a co vid-19 só es ta va au- 
to ri za da pa ra cri an ças a par tir de cin co anos — o imu ni- 
zan te da Pû zer é o in di ca do pa ra es sa fai xa. Se gun do es- 
pe ci a lis tas, o fár ma co é to tal men te se gu ro e ne ces sá rio
pa ra pro te ger as cri an ças, que são mais sus ce tí veis a pe- 
gar a do en ça.

Se gun do Berg mann Mo rais, pro fes sor do De par ta- 
men to de Bi o lo gia da Uni ver si da de de Bra sí lia (UnB), é
fun da men tal que os pe que ni nos re ce bam as do ses con- 
tra a co vid-19. 

<Cri an ças e os ido sos são a par te da po pu la ção que
es tá mais sus ce tí vel a pe gar a in fec ção. As cri an ças es ta- 
rão sem pre mais sus ce tí veis por que elas ain da não têm a
pro te ção ne ces sá ria. É es sen ci al que os pais le vem as
cri an ças pa ra se va ci nar=, ob ser vou.

A Co ro na Vac de ve ser ad mi nis tra da em du as do ses,
com 28 di as de in ter va lo, as sim co mo é fei to nas de mais
fai xas de ida de. Pa ra li be rar a apli ca ção da va ci na pro du- 
zi da pe lo Bu tan tan pa ra cri an ças en tre três e cin co anos,
a An vi sa se ba se ou em es tu dos re a li za dos no Chi le, na
Áfri ca do Sul e em paí ses da Ásia on de o fár ma co es tá
sen do apli ca do em cri an ças des sa ida de.

Na ava li a ção de Berg mann Mo rais, ca so a co ber tu ra
va ci nal con tra a co vid-19 não atin ja um al to ín di ce, o ví- 
rus con ti nu a rá cir cu lan do. Ele sa li en ta que com as no- 
vas va ri an tes do no vo co ro na ví rus, ou tras va ci nas es tão
sen do es tu da das.

<Tem um li mi te pa ra se to mar do ses de re for ço. Nós
ain da es ta mos vi ven do uma pan de mia. E as em pre sas já
es tão de sen vol ven do no vas va ci nas pa ra as va ri an tes=,
ob ser va.

Pa ra Cláu dio Mai e ro vit ch, mé di co sa ni ta ris ta da Fun- 
da ção Oswal do Cruz (Fi o cruz), é im por tan te que os pais
le vem as cri an ças da fai xa 3-5 anos pa ra se rem imu ni za- 
das. 

<É im por tan te que os pais sai bam

que as cri an ças tam bém pe gam

co vid-19. E que a do en ça po de ser

gra ve e fa tal, em bo ra não se ja tão

fre quen te co mo nos ido sos. Mas

têm mui tas cri an ças ado e cen do e as

UTIs es tão lo ta das=

Mai e ro vit ch con si de ra que a pre ci pi ta ção na sus pen- 
são das me di das de pre ven ção dei xou as cri an ças mais
ex pos tas. <Is so, além de ser uma fai xa etá ria que tem di- 
û cul da de de usar más ca ra e que es tá sem pre jun to de
ou tros co le gui nhas=, lem bra.

Ele sa li en ta que os pais não de vem dei xar de imu ni zar
os û lhos por re ceio de al gu ma re a ção ad ver sa da va ci na
— co mo di zem men ti ras que cir cu lam em apli ca ti vos de
men sa gens. 

<É im por tan te os pais des con si de ra rem in for ma ções
fal sas que são en vi a das pe lo What sApp e pe las re des so- 
ci ais, que tra zem con fu são e ge ram dú vi da a res pei to da
eû cá cia da va ci na. Os efei tos ad ver sos da Co ro na Vac são
pou cos e a va ci na é se gu ra=, aûr mou.

São Luís, quarta-feira, 20 de julho de 2022
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ser va das no û nal do in ver no e iní cio 
da pri ma ve ra.
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di re tas pa ra o Bra sil, a on da de ca lor 
na Eu ro pa, ca da vez mais pre co ce, 
acen de o aler ta pa ra as mu dan ças cli- 
má ti cas no mun do. 
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mo es sa é por que exis te uma con di- 
ção de blo queio at mos fé ri co. Tem 
uma área de al ta pres são atu an do, is- 
so im pe de a for ma ção de nu vens e, 
en tão, há in ci dên cia ma ci ça de ra di a- 
ção so lar=, ex pli ca a me te o ro lo gis ta 
Ane te.

A ten dên cia é que a si tu a ção se 
agra ve nos pró xi mos me ses, sem pre- 
vi são de chu vas na Eu ro pa.

 As al tas tem pe ra tu ras na úl ti ma se- 
ma na já pro vo ca ram pe lo me nos mil 
mor tes, se gun do ór gãos de saú de da 
Es pa nha e de Por tu gal, e con ti nu am a 
pro vo car in cên di os üo res tais de gran- 
des pro por ções.

O ca lor en fren ta do pe los eu ro peus 
nos úl ti mos di as é sinô ni mo de incô- 
mo do e po de com pro me ter a saú de, 
prin ci pal men te por cau sa do ris co de 
hi per ter mia. O fun ci o na men to do 
cor po so fre in ter fe rên ci as, po den do 
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da frequên cia car día ca, su or ex ces si- 
vo, in cha ço, má di ges tão e se de exa- 
cer ba da.
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a que da de pres são, por exem plo, que 
po de de sen ca de ar ar rit mia car día ca, 
des mai os e, tam bém, do res de ca be-
ça. O mes mo ocor re com a su do re se e 
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dem re sul tar em de si dra ta ção e, fu tu-
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Im por tân cia

COM BA TE À CO VID

Seis ca pi tais co me çam
va ci na ção de cri an ças
de 3 a 5 anos com a
Co ro na vac

Seis ca pi tais co me ça ram a va ci na ção de cri an ças en- 
tre três e cin co anos de ida de con tra a co vid-19, de pois
que a Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (An vi sa)
au to ri zou, em 13 de ju lho, o uso da Co ro na Vac pa ra es se
pú bli co. 

For ta le za, São Luís, Be lém, Boa Vis ta, Ma naus e Sal va- 
dor de ram iní cio às apli ca ções (so bre o Dis tri to Fe de ral,
leia na pá gi na 16). A pró xi ma ca pi tal a dis tri buir as do ses
é o Rio de Ja nei ro, que es tá pre vis to pa ra ama nhã.

Até en tão, a va ci na ção con tra a co vid-19 só es ta va au- 
to ri za da pa ra cri an ças a par tir de cin co anos — o imu ni- 
zan te da Pû zer é o in di ca do pa ra es sa fai xa. Se gun do es- 
pe ci a lis tas, o fár ma co é to tal men te se gu ro e ne ces sá rio
pa ra pro te ger as cri an ças, que são mais sus ce tí veis a pe- 
gar a do en ça.

Se gun do Berg mann Mo rais, pro fes sor do De par ta- 
men to de Bi o lo gia da Uni ver si da de de Bra sí lia (UnB), é
fun da men tal que os pe que ni nos re ce bam as do ses con- 
tra a co vid-19. 

<Cri an ças e os ido sos são a par te da po pu la ção que
es tá mais sus ce tí vel a pe gar a in fec ção. As cri an ças es ta- 
rão sem pre mais sus ce tí veis por que elas ain da não têm a
pro te ção ne ces sá ria. É es sen ci al que os pais le vem as
cri an ças pa ra se va ci nar=, ob ser vou.

A Co ro na Vac de ve ser ad mi nis tra da em du as do ses,
com 28 di as de in ter va lo, as sim co mo é fei to nas de mais
fai xas de ida de. Pa ra li be rar a apli ca ção da va ci na pro du- 
zi da pe lo Bu tan tan pa ra cri an ças en tre três e cin co anos,
a An vi sa se ba se ou em es tu dos re a li za dos no Chi le, na
Áfri ca do Sul e em paí ses da Ásia on de o fár ma co es tá
sen do apli ca do em cri an ças des sa ida de.

Na ava li a ção de Berg mann Mo rais, ca so a co ber tu ra
va ci nal con tra a co vid-19 não atin ja um al to ín di ce, o ví- 
rus con ti nu a rá cir cu lan do. Ele sa li en ta que com as no- 
vas va ri an tes do no vo co ro na ví rus, ou tras va ci nas es tão
sen do es tu da das.

<Tem um li mi te pa ra se to mar do ses de re for ço. Nós
ain da es ta mos vi ven do uma pan de mia. E as em pre sas já
es tão de sen vol ven do no vas va ci nas pa ra as va ri an tes=,
ob ser va.

Pa ra Cláu dio Mai e ro vit ch, mé di co sa ni ta ris ta da Fun- 
da ção Oswal do Cruz (Fi o cruz), é im por tan te que os pais
le vem as cri an ças da fai xa 3-5 anos pa ra se rem imu ni za- 
das. 

<É im por tan te que os pais sai bam

que as cri an ças tam bém pe gam

co vid-19. E que a do en ça po de ser

gra ve e fa tal, em bo ra não se ja tão

fre quen te co mo nos ido sos. Mas

têm mui tas cri an ças ado e cen do e as

UTIs es tão lo ta das=

Mai e ro vit ch con si de ra que a pre ci pi ta ção na sus pen- 
são das me di das de pre ven ção dei xou as cri an ças mais
ex pos tas. <Is so, além de ser uma fai xa etá ria que tem di- 
û cul da de de usar más ca ra e que es tá sem pre jun to de
ou tros co le gui nhas=, lem bra.

Ele sa li en ta que os pais não de vem dei xar de imu ni zar
os û lhos por re ceio de al gu ma re a ção ad ver sa da va ci na
— co mo di zem men ti ras que cir cu lam em apli ca ti vos de
men sa gens. 

<É im por tan te os pais des con si de ra rem in for ma ções
fal sas que são en vi a das pe lo What sApp e pe las re des so- 
ci ais, que tra zem con fu são e ge ram dú vi da a res pei to da
eû cá cia da va ci na. Os efei tos ad ver sos da Co ro na Vac são
pou cos e a va ci na é se gu ra=, aûr mou.

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

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 DO-
MÉSTICOS, 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. EDI-
TAL 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 municí-
pio 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, desig-
nado 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 exi-
gências 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 estabeleci-
mentos 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 MUNICI-
PAL 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 aquisi-
ção 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.

Treze pessoas continuam desapa-
recidas após o naufrágio de uma em-
barcação na Indonésia devido ao tem-
po ruim, informou um responsável 
da operação de resgate nesta terça-
-feira (19/7).

A balsa, que levava 77 pessoas a 
bordo entre passageiros e tripulantes, 
virou na ilha indonésia de Ternate na 
noite de segunda-feira, quando nave-
gava em direção à ilha de Halmahera.

Os habitantes da área saíram em 
seus barcos para ajudar a tirar os pas-
sageiros da água.

"Sessenta e quatro sobreviventes 
foram levados para a cidade de Tokaka 
(perto do local do acidente) depois que 
os moradores os encontraram nadan-
do até a praia", disse Fathur Rahman, 
chefe da agência de resgate local.

Nesta terça às 15h30 (hora local), as 
autoridades continuavam sua busca 

por 13 passageiros, acrescentou Rah-
man.Treze pessoas continuam desa-
parecidas após o naufrágio de uma 
embarcação na Indonésia devido ao 
tempo ruim, informou um responsá-
vel da operação de resgate nesta ter-
ça-feira (19/7).

Em maio, uma balsa com mais de 

800 pessoas encalhou em águas rasas 
na província de Nusa Tenggara Orien-
tal e permaneceu encalhada duran-
te dois dias, sem deixar vítimas. Em 
2018, mais de 150 pessoas se afogaram 
quando uma balsa naufragou em um 
dos lagos mais profundos do mundo 
na ilha indonésia de Sumatra.
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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

MUNICÍPIOS DO INTERIOR

Maranhão terá mais 40
novas escolas militares

M
ais 40 es co las mi li ta res fo- 
ram anun ci a das pa ra ci- 
da des do in te ri or do es ta- 
do, nes ta ter ça-fei ra (19), 

du ran te en con tro de se cre tá ri os de 
Es ta do e au to ri da des mi li ta res, no Pa- 
lá cio dos Leões, no Cen tro His tó ri co 
da ca pi tal. Com a ex pan são, o Ma ra- 
nhão te rá um to tal de 81 Co lé gi os Mi- 
li ta res. As es co las te rão co or de na ção 
da Po lí cia Mi li tar e do Cor po de Bom- 
bei ros Mi li tar do Ma ra nhão, ór gãos 
res pon sá veis pe la con du ção des ta ini- 
ci a ti va. Du ran te o anún cio, es ti ve ram 
pre sen tes re pre sen tan tes de al gu mas 
das ci da des con tem pla das.

<Nos sa ci da de sem pre so nhou com 
uma uni da de de es co la mi li tar. Nós 
pre ci sá va mos des sa mo da li da de de 
en si no que vem au xi li ar, en ri que cer 
os nos sos jo vens alu nos e con tri buir 
ain da mais pa ra que pos sam ter um 
fu tu ro pro mis sor. E te mos cer te za que 
tra rá bons re sul ta dos=, de cla rou a pre- 
fei ta de Co li nas, Val mi ra Mi ran da.

Pro fes so ra de for ma ção, a pre fei ta 
de Ana pu rus, Vanderly Mon te les, 
tam bém ava li ou po si ti va men te a ex- 
pan são dos Co lé gi os Mi li ta res. <A edu- 
ca ção é o iní cio de tu do na vi da do ci- 
da dão e nos so mu ni cí pio sem pre bus- 
cou am pli ar sua re de de en si no. Es sa 
par ce ria com o Go ver no do Es ta do 
vem pa ra me lho rar a vi da pú bli ca, o 
tra ba lho do mu ni cí pio e a edu ca ção=, 
co men tou.

A se cre tá ria de Es ta do da Edu ca çã, 
Leu zi ne te Pe rei ra, des ta cou a im por- 
tân cia das uni da des es co la res pa ra as 
ci da des. <A in ten ção é con ti nu ar com 
as ações exi to sas já re a li za das e am- 
pli ar as ini ci a ti vas ne ces sá ri as. Anun-

O ANÚNCIO TEVE A PRESENÇA DE REPRESENTANTES DAS CIDADES CONTEMPLADAS

ci a mos a ex pan são dos Co lé gi os Mi li- 
ta res de acor do com a so li ci ta ção dos 
mu ni cí pi os. O Es ta do fa zen do o que 
pro põe a Cons ti tui ção Fe de ral e o Re- 
gi me de Co la bo ra ção, apoi an do os 
mu ni cí pi os nas su as ini ci a ti vas em 
par ce ria com a Po lí cia Mi li tar e o Cor- 
po de Bom bei ros=, fri sou.

O se cre tá rio de Es ta do de Se gu ran- 
ça Pú bli ca (SSP), co ro nel Sil vio Lei te, 
afir mou que a ex pan são das uni da des 
re pre sen ta uma con quis ta pa ra a so ci- 
e da de. <É uma ini ci a ti va im por tan tís- 
si ma. Pra ti ca men te do bra mos o nú- 
me ro de es co las mi li ta res em ape nas 
três me ses, um re sul ta do que mui to 
sig ni fi ca aos pais e mães dos jo vens 
que pre ten dem in te grar es tas uni da- 
des e não ha via co mo aten der to da a 
de man da=, ob ser vou.

Já o co man dan te-ge ral do Cor po de 
Bom bei ros Mi li tar do Ma ra nhão 
(CBM MA), co ro nel Cé lio Ro ber to de 
Araú jo, lem brou que em 2015 eram 
ape nas se te es co las mi li ta res em to do 
o es ta do e atu al men te já são 41. Com a 

ex pan são anun ci a da nes ta ter ça-fei- 
ra, o es ta do te rá um to tal de 81 es co las 
mi li ta res.

<O ob je ti vo é que, tan to Cor po de 
Bom bei ros, quan to Po lí cia Mi li tar 
am pli em su as uni da des, pois, a edu- 
ca ção tem que ser pú bli ca e de qua li- 
da de, e es tas uni da des pri mam por is- 
so. São en si na dos va lo res de dis ci pli-
na, de edu ca ção, for ma ção do co nhe- 
ci men to e o mais im por tan te, de ci da-
dãos, a fim de pro por ci o nar que no fu- 
tu ro eles pos sam es co lher seu des ti no, 
a par tir de uma ba se só li da=, des ta-
cou.

Du ran te o anún cio da ex pan são, 
tam bém es ti ve ram pre sen tes os pre-
fei tos Be ne di to Ne to (Ita pe cu ru-Mi- 
rim), Ede sio Ca val can ti (Tu ri a çu), 
Kle ber Al ves (São Do min gos do Ma ra- 
nhão), Le an dro Mou ra (San to Ama-
ro), Do min gos Ser ra (Pe dro do Ro sá-
rio), Pe dro Fer nan des (Ara me), De o- 
cli des Ma ce do (Por to Fran co), Antô- 
nio Bor ba (Tim bi ras) e Aluí sio Fi lho 
(Es pe ran ti nó po lis).

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 Se cre ta ria de Es ta do da Saú de
(SES) re for ça a imu ni za ção con tra a
Co vid-19 nos mu ni cí pi os ma ra nhen- 
ses nes ta se ma na. Na ter ça-fei ra (19),
a va ci na ção acon te ceu em San ta Inês
e, na sex ta-fei ra (22), se rá re a li za da
em Im pe ra triz e Ca xi as.

A Uni da de Bá si ca de

Saú de (UBS) Mil ton

Lo pes, a UBS Ca fe tei ra,

a UBS Ma ria Ara gão, a

UBS Vi la Lo bão e a UBS

Con jun to Vi tó ria são os

pon tos de imu ni za ção

cri a dos em Im pe ra triz,

fun ci o nan do das 8h às

19h. Em Ca xi as, a

apli ca ção de do ses

acon te ce rá no Gi ná sio

João Cas te lo, das 8h às

17h.

Além da quar ta do se pa ra as pes so- 
as com 18 anos ou mais, que já te- 
nham to ma do a ter cei ra do se há mais

de qua tro me ses, tam bém é ofe re ci da
a ter cei ra do se pa ra o pú bli co de 12
anos ou mais e a se gun da do se pa ra as
cri an ças de cin co anos ou mais.

Pa ra a va ci na ção é ne ces sá ria a
apre sen ta ção de do cu men to pes so al
que po de ser um RG ou cer ti dão de
nas ci men to e a car tei ra de va ci na ção.

<É uma for ma de des cen tra li zar os
pon tos de va ci na ção, pres tan do apoio
aos mu ni cí pi os em su as ações de va ci-
na ção con tra Co vid-19=, co men tou
o se cre tá rio de Es ta do da Saú de, Ti a go
Fer nan des.

Na úl ti ma se ma na, 2.635 pes so as
fo ram va ci na das con tra a Co vid-19,
em ações re a li za das pe la SES nos mu-
ni cí pi os de Ti mon, São Fran cis co do
Ma ra nhão, Par na ra ma, Ba ca bal e
Açai lân dia.

Eman ci pa ção

SO LE NI DA DE

Pro mo ções e me da lhas
mar cam os 30 anos de
eman ci pa ção do Cor po
de Bom bei ros do
Ma ra nhão

O Cor po de Bom bei ros Mi li tar do Ma ra nhão
(CBM/MA) co me mo rou seus 30 anos de eman ci pa ção
com uma ce rimô nia mar ca da por con de co ra ções, ho- 
me na gens e lan ça men to de ví deo ins ti tu ci o nal.

A so le ni da de, pro mo vi da no au di tó rio da Igre ja Ba tis- 
ta do An ge lim (IBA), em São Luís, con tou com en tre ga
da mai or co men da da ins ti tui ção a au to ri da des mi li ta- 
res e ci vis, a Me da lha Al fe res Mo ra es Sou to.

Foi lan ça do, ain da, um do cu men tá rio com a his tó ria
do CBM/MA e con ce di das pro mo ções a pra ças da cor- 
po ra ção. O go ver na dor Car los Bran dão e o se cre tá rio de
Es ta do de Se gu ran ça Pú bli ca (SSP-MA), co ro nel Síl vio
Lei te, com pa re ce ram ao even to.

<É um mo men to de co me mo rar os gran des avan ços
que ti ve mos, o Cor po de Bom bei ros se mo der ni zou, te ve
vá ri as ati vi da des não só no com ba te a in cên di os, mas
em ou tras com a De fe sa Ci vil, com ba te às quei ma das e
co lé gi os mi li ta res=, afir mou o go ver na dor Car los Bran- 
dão.

O se cre tá rio de Es ta do de Se gu ran ça Pú bli ca (SSP-
MA), co ro nel Síl vio Lei te, des ta cou os avan ços da ins ti- 
tui ção des de a eman ci pa ção da Po lí cia Mi li tar.

<Es ta mos co me mo ran do 30 anos do Cor po de Bom- 
bei ros da Po lí cia Mi li tar do Ma ra nhão, as sim co mo es ta- 
mos co me mo ran do e con fra ter ni zan do com de ze nas de
pro mo ções do Cor po de Bom bei ros. A eman ci pa ção fez
com que ocor res se a ex pan são pa ra to das as re giões, au- 
men tas se a qua li da de dos ser vi ços e am pli as se os co lé- 
gi os mi li ta res=, fri sou o se cre tá rio da SSP.

O co man dan te do Cor po de Bom bei ros Mi li tar do
Ma ra nhão, co ro nel Cé lio Ro ber to, pon tu ou que gra ças à
des vin cu la ção da Po lí cia Mi li tar, o CBM/MA pô de di ver- 
si fi car su as ações em prol do Es ta do.

<Ho je é uma da ta su bli me. Nós com ple ta mos 30 anos
de eman ci pa ção, é uma da ta mar can te pa ra a nos sa cor- 
po ra ção, nós éra mos or gâ ni cos à Po lí cia Mi li tar. E a par- 
tir des se ato, o Cor po de Bom bei ros, que era mais vin cu- 
la do ao com ba te a in cên di os, pas sou a di ver si fi car su as
ações=, pon tu ou o co ro nel.

Con de co ra da com a Me da lha Al fe res Mo ra es Sou to, a
se cre tá ria de Es ta do de Meio Am bi en te e Re cur sos Na tu- 
rais (SE MA), Raysa Quei roz, co me mo rou o re ce bi men to
da hon ra ria.<É uma cor po ra ção que vem se des ta can do
ao lon go dos anos pe los ser vi ços pres ta dos à po pu la ção
ma ra nhen se, a pro va dis so é a ex pan são das uni da des
ope ra ci o nais e a pro mo ção do seu efe ti vo. E es tar aqui
sen do ho me na ge a da por es ta ins ti tui ção que tem tan ta
cre di bi li da de, é al go fan tás ti co, me sin to mui to li son ge- 
a da=, dis se a se cre tá ria da SE MA.

O tam bém con de co ra do com a mai or hon ra ria do
Cor po de Bom bei ros, Co ro nel Fran klin, da Po lí cia Mi li- 
tar, agra de ceu o re ce bi men to da co men da. <Pa ra mim, é
uma hon ra re ce ber a me da lha Al fe res en tre os in di ca dos
pe lo Co man do Ge ral do Cor po de Bom bei ros. Que ro
agra de cer ao co ro nel Cé lio Ro ber to e a to da equi pe do
Cor po de Bom bei ros do Ma ra nhão, do qual a gen te tem
o mai or or gu lho do tra ba lho de sen vol vi do aqui no nos- 
so Es ta do=, afir mou o co ro nel da PM/MA.

O Cor po de Bom bei ros Mi li tar do Ma ra nhão, que pos- 
sui 118 anos de cri a ção, com ple ta 30 anos da sua eman- 
ci pa ção da Po lí cia Mi li tar do Ma ra nhão. A par tir do des- 
mem bra men to, o CBM/MA se tor nou um ór gão autô no- 
mo e pas sou a con cen trar es for ços pa ra sal var vi das e
bens, ao mes mo tem po em que a Po lí cia Mi li tar re du ziu
su as fren tes de atu a ção, se es pe ci a li zan do ain da mais
em pro te ger a so ci e da de con tra o cri me.

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

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

Mar lon Li ma Gar cia (PSC) é o mais re cen- 
te em pos sa do no car go de ve re a dor da ca pi-
tal ma ra nhen se. O par la men tar pas sou a
ocu par a va ga do ve re a dor Gu tem berg Araú- 
jo (PSC), após es te pe dir li cen ça pe lo pe río- 
do de 121 di as pa ra tra tar de as sun tos par ti-
cu la res. Du ran te a so le ni da de os tra ba lhos
fo ram con du zi dos pe lo 1º se cre tá rio da Me sa
Di re to ra da Ca sa Le gis la ti va, ve re a dor Oc tá-
vio So ei ro (Po de mos).

Turismo dos pets

Já se foi o tem po de que lu gar de ani mal de
es ti ma ção era no quin tal ou den tro de ca sa.
Com a re to ma da das vi a gens, eles têm se tor-
na do par cei ros im pres cin dí veis pa ra os seus
tu to res e, tam bém, têm ga nha do es pa ço ca-
ti vo nas ati vi da des tu rís ti cas na ci o nais. 

Pro va dis so é que oi to em ca da dez bra si-
lei ros pla ne jam vi a jar com seus pet’s, se gun-
do uma pes qui sa re a li za da pe lo si te Ho-
teis.com.

Uma ses são so le ne pro pos ta pe la
ve re a do ra Kar la Sarney (PSD) e apro -
va da pe lo ple ná rio mar ca a ho me na -
gem da Câ ma ra Mu ni ci pal de São
Luís ao Se brae pe los 50 anos de fun -
da ção e de ações de apoio aos pe que -
nos ne gó ci os. A ses são acon te ce nes -
ta quin ta-fei ra, 21 de ju lho, no Ple ná -
rio Si mão Es tá cio da Sil vei ra, se de do
Le gis la ti vo Mu ni ci pal. A ho me na -
gem se se gue à ses são so le ne re a li -
za da pe la As sem bleia Le gis la ti va es -
ta du al, na úl ti ma se gun da-fei ra
(18/07), so man do-se a uma sé rie de
ma ni fes ta ções que ocor rem em to do
o Ma ra nhão pe la pas sa gem dos 50
anos do Se brae. Es sas ce le bra ções se
ini ci a ram no úl ti mo dia 5 de ju lho,
da ta de fun da ção e um mar co na tra -
je tó ria da Ins ti tui ção.

A pe di a tra Ju li a na La -
cer da, do Hos pi tal e
Ma ter ni da de Na tus Lu -
mi ne, faz um aler ta: <É
ho ra de re do brar os
cui da dos pa ra pre ve nir
a Co vid en tre as cri an -
ças, com o atu al cres -
ci men to da do en ça en -
tre o pú bli co in fan til.
As me di das são as
mes mas que va lem pa -
ra adul tos: Uso de
más ca ra, la va gem de
mãos ou as seio com
uso de ál co ol em gel,
evi tar aglo me ra ções se
pos sí vel=. 

Pro mo vi do pe la mí dia
Nos so Meio e cor re a li -
za ção com o BS In no -
va ti on Hub, o NM2B
(Nos so Meio to Bu si -
ness) é o even to de al -
ta ges tão com fo co em
mar ke ting pro gra ma do
pa ra os pró xi mos di as
9 e 10 de agos to. Na
oca sião, Gi o va na Al -
cân ta ra, di re to ra da
Kan tar IBO PE Me dia,
com par ti lha rá as in -
for ma ções mais re cen -
tes so bre o per fil de
con su mo do ce a ren se e
o in ves ti men to em mí -
dia no Nor des te.

Receita Federal esclarece

A Re cei ta Fe de ral di vul gou um aler ta so bre
gol pes que têm si do apli ca dos via in ter net, nos
quais o no me da Re cei ta e de su as al fân de gas
têm si do usa dos em anún ci os de ven das de pro-
du tos a pre ços mui to abai xo do mer ca do. Em
no ta, o fis co in for ma que os es te li o na tá ri os res- 
pon sá veis por es ses gol pes de e-com mer ce
usam de anún ci os pa gos pa ra en ga nar os con- 
su mi do res. No con teú do de fal sas pro pa gan das,
os cri mi no sos usam de for ma ilí ci ta o no me das
uni da des da Re cei ta Fe de ral na ten ta ti va de si- 
mu lar ve ra ci da de na apli ca ção do gol pe.

Dia do Trabalho Doméstico

No pró xi mo dia 22 de ju lho é ce le bra do o Dia
do In ter na ci o nal do Tra ba lho Do més ti co e da- 
dos do IB GE apon tam que dos 5,6 mi lhões de
em pre ga dos do més ti cos no Bra sil, mais de 4 mi- 
lhões es tão na in for ma li da de, ou se ja, sem re gis- 
tro na car tei ra de tra ba lho e sem ga ran ti as de
seus di rei tos tra ba lhis tas. Em mui tos ca sos, pa ra
evi tar pa gar os en car gos a um tra ba lha dor for- 
mal, são vá ri as as es tra té gi as dos em pre ga do res,
que vão des de op tar por con tra tar di a ris tas no
lu gar de men sa lis tas, até a con tra ta ção de do- 
més ti cas  via Mi cro em pre en de dor In di vi du al.

Nosso Meio to Business

Con si de ra da uma das prin ci pais li de ran ças
na ci o nais da Kan tar, Gi o va na Al cân ta ra vai con- 
du zir o NM2B (Nos so Meio to Bu si ness), nos di- 
as 9 e 10 de agos to, em For ta le za (CE), a pa les tra
<As fun da ções do no vo: ten dên ci as des co di fi ca- 
das pa ra um fu tu ro em cons tru ção=, na qual di- 
vi de pes qui sa, ex pe ri ên ci as prá ti cas e so lu ções a
par tir de in sights va li o sos pa ra mar cas e em pre- 
sas. Es sa é a pri mei ra par ti ci pa ção da lí der glo- 
bal em da dos so bre con su mo, de sem pe nho e in- 
ves ti men to de mí dia em co mu ni ca ção nos
even tos do Nos so Meio.

Pra curtir

Nes ta quin ta-fei ra
(21), ini cia a no va
tem po ra da do Sa rau
Vi nil & Po e sia, a par -
tir de 20h, no Soul
Loun ge SLZ, na Av.
Li to râ nea, Ca lhau,
sob o co man do da
jor na lis ta e DJ Va nes -
sa Ser ra.

Pa ra a oca sião, o jor -
na lis ta, po e ta e le tris -
ta ma ra nhen se, Fer -
nan do Abreu, é o
con vi da do es pe ci al
com can ções e po e -
mas re vi si tan do a
obra de Bob Dylan e
Bob Marley, en tre ou -
tros iné di tos do <Es -
ses são os di as=, seu
pró xi mo li vro que se -
rá lan ça do ain da nes -
te se mes tre.

Acon te ce nes ta quin -
ta-fei ra (21), a par tir
das 19h, o pai nel on-
li ne <Co mu ni car é
mo da?= com ob je ti vo
de ex por e dis cu tir a
atu a ção dos pro fis si -
o nais de co mu ni ca -
ção no mun do da
mo da.

O even to é pro mo vi do
por es tu dan tes de Co -
mu ni ca ção So ci al –
Re la ções Pú bli cas da
Ci da de Uni ver si tá ria
Dom Del ga do da UF -
MA, com ori en ta ção
da pro fes so ra Nil ma
Men des, com trans -
mis são por meio do
ca nal do YouTube.

O iní cio das ope ra -
ções da re de 5G de te -
le fo nia ce lu lar no
Bra sil ala van cou, no
mês de ju nho, um
for te cres ci men to na
in ter net de bus cas
por apa re lhos ha bi li -
ta dos a ope rar com
es sa no va tec no lo gia.

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

Gran de Ilha de São Luís

Nú me ros de ca sos – bo le tim
dia 18
• 1.181 – ca sos no Ma ra nhão
• 946 – Gran de Ilha
• 26 – Im pe ra triz
• 209 – ou tras re giões

• Lei tos UTI – 25 (ocu pa do 14, li vres
11 – 56%)
• Lei tos clí ni cos – 35 (ocu pa dos 18, li -

vres 17 – 51,43%)

Pi co de ca sos no dia 12

4 di as sem óbi tos

Nú me ros bo le tim dia 18
•  Gran de Ilha

• Im pe ra triz

• De mais re giões

• To tal – 65 UTIs, 27 ocu pa das –
41,53% de ocu pa ção

GRANDE ILHA DE SÃO LUÍS

Covid-19: 56% dos
leitos de UTI ocupados

Si nal de aler ta li ga do mais uma vez!
Com a al ta nos ca sos de Co vid-19 no
es ta do do Ma ra nhão, in ci de di re ta- 
men te no au men to da ocu pa ção dos
lei tos des ti na dos pa ra o tra ta men to
da do en ça em to das as ci da des do es- 
ta do, prin ci pal men te na ca pi tal ma ra- 
nhen se, ci da de mais po pu lo sa do Ma- 
ra nhão. 

No úl ti mo bo le tim diá rio di vul ga do
pe lo Go ver no do Es ta do
(https://www.sau de.ma.gov.br/bo le- 
tins-co vid-19/), da úl ti ma se gun da-
fei ra (18), fo ram re gis tra dos 1.181 no- 
vos ca sos, sen do que na Gran de Ilha
fo ram 946. Na ci da de de Im pe ra triz
fo ram re gis tra do 26 ca sos e 209 nas
de mais re giões.

Em São Luís e nos mu ni cí pi os que
com põem a Ilha, o si nal de aler ta é
bem mai or e pre o cu pan te, pois são 25

lei tos de UTI ge ren ci a dos pe lo Go ver- 
no do Ma ra nhão, sen do 14 es tão ocu- 
pa dos, 11 li vres com 56% de ocu pa- 
ção, ou se ja, mais da me ta de dos lei tos
pa ra tra ta men to in ten si vo de ca sos
gra ve de co vid-19 es tão com pes so as
do en tes. Quem pre ci sar de um lei to
clí ni co, mais co nhe ci do co mo lei to de
en fer ma ria, os nú me ros são bem pa- 
re ci dos, pois são 35 dis po ní veis, com
18 ocu pa dos e 17 li vres, com 51,43%
de ocu pa ção.

Gran de Ilha

Cer ca de 1.229 ca sos de Co vid-19
fo ram re gis tra dos ape nas no dia 12 de
ju lho no Ma ra nhão, e 1 óbi to na ci da- 
de de São Luís. Fo ram 519 ca sos na
Gran de Ilha, 77 em Im pe ra triz, e 633
nas de mais re giões, se gun do o Pai nel
Co vid do Go ver no do Es ta do do Ma ra- 
nhão, atu a li za do pe la Se cre ta ria de
Es ta do da Saú de. Nes se mes mo dia,
no ano pas sa do, em 2021, fo ram re gis-
tra dos 312 ca sos.

Des de a úl ti ma sex ta-fei ra (15), até
a úl ti ma se gun da-fei ra (18), o Ma ra- 
nhão re gis trou óbi tos por co vid-19, de
acor do com o bo le tim di vul ga do pe lo
Go ver no do es ta do. O úl ti mo óbi to foi
re gis tra do no dia 14, sen do que no dia
13 tam bém hou ve uma mor te.

41,53% dos leitos de UTI ocupados no estado

Se tra tan do de lei tos dis po ní veis
pa ra o tra ta men to do co ro na ví rus, o
te mor da po pu la ção é mai or, pois de
acor do com o bo le tim do Go ver no do
Ma ra nhão, os lei tos de UTI, que são
man ti dos pe lo exe cu ti vo es ta du al, já
che gam à 41,53% de ocu pa ção, ou se- 
ja, dos 65 em to do o Ma ra nhão, 27 es- 
tão ocu pa do por pes so as que es tão
aco me ti dos pe la co vid-19.

Até a úl ti ma sex ta-fei ra (15), de
acor do com no ta en vi a da pe la Se cre- 
ta ria Es ta du al de Saú de (SES), ape nas
25% dos lei tos de UTI es ta vam ocu pa- 
dos, e o nú me ro qua se do brou em três
di as. Con fi ra no ta na ín te gra!

A Se cre ta ria de Es ta do da Saú de
(SES) in for ma que a re de es ta du al de
saú de dis põe, atu al men te, de 65 lei tos
de UTI pa ra pa ci en tes da Co vid-19,
com 25% ocu pa dos e 95 lei tos de en fer- 
ma ria, com 22% de ocu pa ção. De mar- 
ço a abril de 2021, a re de es ta du al de
saú de te ve sua mai or mo bi li za ção de
lei tos ex clu si vos pa ra Co vid, com 586
lei tos de UTI e 1.295 lei tos de en fer ma- 

ria.
A SES res sal ta ain da que acom pa- 

nha o ce ná rio epi de mi o ló gi co pa ra
ado ção de no vas es tra té gi as, co mo
am pli a ção de no vos lei tos, ca so ha ja
mu dan ça de com por ta men to da ta xa
de con ta mi na ção e ne ces si da de de in- 
ter na ção em ra zão do ví rus.

Por fim, a Se cre ta ria res sal ta que o
to tal de lei tos ex clu si vos pa ra pa ci en- 
tes da Co vid-19 e o per cen tu al de ocu- 
pa ção da re de es ta du al es tá dis po ní vel
di a ri a men te no link: https://www.sau- 
de.ma.gov.br/bo le tins-co vid-19/

Lei tos UTI – 25 (ocu pa do 14, li vres
11 – 56%)
Lei tos clí ni cos – 35 (ocu pa dos 18, li- 
vres 17 – 51,43%)

Lei tos UTI – 10 (ocu pa dos 3, li vres 7
– 30%)
Lei tos Clí ni cos – 10 (ocu pa dos 3, li vres
7 – 30%)

Lei tos UTI – 30 (ocu pa dos 10, li vres
20 – 33,33%)
Lei tos Clí ni cos – 30 (ocu pa dos 12, li- 
vres 18 – 40%)

De mar ço a abril de

2021, a re de es ta du al de

saú de te ve sua mai or

mo bi li za ção de lei tos

ex clu si vos pa ra Co vid,

com 586 lei tos de UTI e

1.295 lei tos de

en fer ma ria

• uso de más ca ra
• la va gem de mãos ou as seio com uso de ál co ol em gel

CO VID-19

Cri an ças: sai ba
co mo tra tar e
quan do pro cu rar
um pron to
aten di men to

Em to do o país é gran de a in ci dên cia de ca sos de Co- 
vid en tre cri an ças de to das as ida des, prin ci pal men te in- 
fec ta das com as no vas ce pas que são mais con ta gi o sas e
cu jo ca sos vêm au men tan do em di ver sas re giões, a
exem plo do Nor des te.

É ho ra, por tan to, dos pais re do bra rem os cui da dos de
pre ven ção, é o que aler ta a pe di a tra Ju li a na La cer da, do
Hos pi tal e Ma ter ni da de Na tus Lu mi ne. Se gun do ela, a
ma nei ra de se evi tar a Co vid con ti nu am sen do as mes- 
mas:

Mes mo de fé ri as, evi tar aglo me ra ções se pos sí vel, e
quan do a cri an ça ti ver al guém da fa mí lia com sin to mas
gri pais em ca sa, evi tar man dar a cri an ça pa ra a es co la ou
nas fé ri as, evi tar sair pa ra brin car, pois a cri an ça po de
ser um ve tor de trans mis são e con ta mi nar ou tras pes so- 
as, mes mo que es te ja as sin to má ti ca.

A Dra. Ju li a na lem bra que a Co vid é uma do en ça vi ral
e nós tra ta mos os sin to mas que po dem ser di fe ren tes
em ca da cri an ça. En tre os mais co muns es tão tos se, co- 
ri za, fe bre, di ar reia. <O tra ta men to con sis te em acom pa- 
nhar o qua dro clí ni co de ca da cri an ça. Tra tar o que apa- 
re cer co mo sin to ma, se ja tos se, fe bre, co ri za, que são os
mais co muns, en tre ou tros in dí ci os co muns em qua dros
de vi ro ses. Mas se no de cor rer do tra ta men to a cri an ça
apre sen tar al gum si nal pre o cu pan te, co mo di fi cul da de
res pi ra tó ria, en tão a in di ca ção é pro cu rar o mé di co e
um pron to aten di men to o quan to an tes, pois o qua dro
po de es tar se agra van do e não se de ve per der tem po= ex- 
pli ca ela.

O tra ta men to con sis te em

acom pa nhar o qua dro clí ni co de

ca da cri an ça. Tra tar o que apa re cer

co mo sin to ma, se ja tos se, fe bre,

co ri za, que são os mais co muns,

en tre ou tros in dí ci os co muns em

qua dros de vi ro ses

Ou tras me di das in di ca das du ran te o tra ta men to são o
re pou so e hi dra ta ção, que aju dam a me lho rar o qua dro
clí ni co do pa ci en te de Co vid. Pa ra con sul tas com pe di a- 
tras e mai o res ori en ta ções os mé di cos da Na tus Lu mi ne
Clí ni ca es tão à dis po si ção pa ra aju dar, acei tan do os
prin ci pais pla nos de saú de.

Mas se no de cor rer do tra ta men to a

cri an ça apre sen tar al gum si nal

pre o cu pan te, co mo di fi cul da de

res pi ra tó ria, en tão a in di ca ção é

pro cu rar o mé di co e um pron to

aten di men to o quan to an tes, pois o

qua dro po de es tar se agra van do e

não se de ve per der tem po

São Luís, quarta-feira, 20 de julho de 2022
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Pré-re qui si tos

Be ne fí ci os

Ser vi ço
• Pro gra ma de For ma ção Pro fis si o nal
– Ex clu si vo pa ra Mu lhe res e Pes so as
com De fi ci ên cia
• Ins cri ções até 27 de ju lho, em
www.va le.com/pfp
• São cer ca de 100 va gas pa ra mu lhe -
res e pes so as com de fi ci ên cia no Ma -
ra nhão, dis tri buí das nos mu ni cí pi os
de São Luís, San ta Inês e Açai lân dia.

MERCADO DE TRABALHO

Vale abre 100 vagas
para mulheres e PcDs

E
s tão aber ta as ins cri ções pa ra
cer ca de 1.200 va gas ex clu si- 
vas pa ra mu lhe res e pes so as
com de fi ci ên cia do Pro gra ma

For ma ção Pro fis si o nal (PFP) da Va le.
As opor tu ni da des es tão dis tri buí das
em cin co es ta dos: Pa rá, Es pí ri to San- 
to, Ma ra nhão, Mi nas Ge rais e Rio de
Ja nei ro. No Ma ra nhão, são cer ca de
100 va gas dis tri buí das en tre os mu ni- 
cí pi os de São Luís, San ta Inês e Açai- 
lân dia.

O PFP ofe re ce qua li fi ca ção pro fis si- 
o nal pa ra o de sem pe nho de fun ções
ope ra ci o nais e téc ni cas em di ver sas
áre as de ne gó cio da Va le. As mu lhe res
e as pes so as com de fi ci ên cia (ho mens
ou mu lhe res) in te res sa das em se can- 
di da tar ao pro ces so de vem se ins cre- 
ver pe lo si te www.va le.com/pfp até o
dia 27 de ju lho.

O pro gra ma é re a li za do em par ce- 
ria com o Ser vi ço Na ci o nal de Apren- 
di za gem In dus tri al (Se nai) e pa ra par- 
ti ci par é pre ci so ter a par tir de 18 anos
de ida de e for ma ção com ple ta no En- 
si no Mé dio Re gu lar ou em Cur sos
Téc ni cos de En si no Mé dio, de acor do
com a va ga. A apren di za gem teó ri ca
du ra de 4 a 6 me ses e a prá ti ca ocor re
em até 12 me ses, nas ins ta la ções da
Va le.

Sen do uma das prin ci pais por tas
de en tra da pa ra car gos ope ra ci o nais e
téc ni cos na Va le, o PFP re for ça a me ta
da em pre sa de do brar a re pre sen ta ti- 
vi da de de mu lhe res até 2025 (de 13%
pa ra 26%).

Pa ra Da ni el le Fer rei ra, ma ra nhen- 
se, que ho je atua na uni da de da Va le
em Açai lân dia, o pro gra ma re pre sen- 
tou uma ver da dei ra trans for ma- 

ção. <Ter par ti ci pa do do Pro gra ma re- 
pre sen tou a opor tu ni da de de so nhar
com um fu tu ro me lhor, de ter uma
pro fis são. E foi o que acon te ceu co mi- 
go. À épo ca, mãe, es po sa e de sem pre- 
ga da. Quan do vi o anún cio não pen sei
du as ve zes. Des de que en trei, vi vi um
pro ces so de for ma ção com vá ri as des- 
co ber tas e apren di za dos. Foi uma tra- 
je tó ria de su pe ra ção e trans for ma ção.
Ho je fa ço par te do gru po de mu lhe res
ma qui nis tas de pá tio da Es tra da de
Fer ro Ca ra jás. O so nho vi rou re a li da- 
de=. Da ni el le Fer rei ra, ho je ma qui nis- 
ta em Açai lân dia, par ti ci pou da edi- 
ção 2020 do Pro gra ma de For ma ção
Pro fis si o nal. Cre di to: Ban co Va le

Mi ra No ro nha, ge ren te glo bal de
Atra ção de Ta len tos da Va le, des ta ca
es te com pro mis so com a di ver si da de.
<A atra ção de mais mu lhe res cis e
trans e de pes so as com de fi ci ên cia
con tri bui pa ra a evo lu ção da em pre sa,
uma vez que um am bi en te mais di ver- 
so re sul ta em ino va ção, tro ca de ex pe- 
ri ên ci as, di fe ren tes pon tos de vis ta e
pro du ti vi da de. Bus ca mos a plu ra li da- 
de e ofe re ce mos um am bi en te de tra- 
ba lho que res pei ta e re co nhe ce a sin- 
gu la ri da de de ca da um=, afir ma.

O pro ces so se le ti vo se rá on li ne, di- 
vi di do em cin co eta pas e ocor re rá en- 
tre os me ses de ju lho e no vem bro. As
eta pas in clu em ins cri ções, ava li a ções
de co nhe ci men to, pai nel vir tu al de
en tre vis tas com ges to res(as) da Va le e
exa mes mé di cos. A pre vi são é de que
o iní cio da for ma ção acon te ça em no- 
vem bro. O ca len dá rio do pro ces so es- 
tá dis po ní vel em www.va le.com/pfp

Os(as) se le ci o na dos(as) re ce be rão
re mu ne ra ção men sal de até R$
1.937,31 pa ra o car go Trai nee Ope ra ci-
o nal e de R$ 2.286,76 pa ra o car go
Trai nee Téc ni co Ope ra ci o nal. Te rão
di rei to tam bém à as sis tên cia mé di ca,
se gu ro de vi da, re em bol so cre che e
pré-es co la, be ne fí ci os de ati vi da de fí- 
si ca (Gympass), aces so ao Apoi ar –
pro gra ma de as sis tên cia ao em pre ga-
do que dá su por te ju rí di co, fi nan cei ro
e psi co ló gi co, va le-re fei ção ou re fei tó- 
rio no lo cal de atu a ção (quan do apli- 
cá vel) e va le-ali men ta ção, va le-trans- 
por te (quan do apli cá vel) ou trans por- 
te no lo cal de atu a ção, ces ta de Na tal,
den tre ou tros.

A atra ção de mais

mu lhe res cis e trans e de

pes so as com de fi ci ên cia

con tri bui pa ra a

evo lu ção da em pre sa

TERRAS INDÍGENAS

Ação judicial contra registro de imóveis 

EM JUNHO DE 2020 FORAM IDENTIFICADOS APROXIMADAMENTE 10 MIL REGISTROS DE IMÓVEIS RURAIS  EM ÁREAS INDÍGENAS

O Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral (MPF)
ajui zou ação ci vil pú bli ca na Jus ti ça
Fe de ral, com pe di do de li mi nar, con- 
tra a União e o Es ta do do Ma ra nhão
em ra zão dos re gis tros de imó veis no
Ca das tro Am bi en tal Ru ral (CAR) so- 
bre pos tos à Ter ra In dí ge na Ba cu ri zi- 
nho, lo ca li za da no mu ni cí pio de Gra- 
jaú.

Se gun do a ação, em ju nho de 2020
fo ram iden ti fi ca dos apro xi ma da men- 
te 10 mil re gis tros de imó veis ru rais no
CAR em áre as des ti na das a po vos in- 
dí ge nas, sen do al gu mas des sas pro- 
pri e da des so bre pos tas à Ter ra In dí ge- 
na Ba cu ri zi nho. 

Na épo ca, o es tu do foi en ca mi nha- 
do aos re pre sen tan tes da 6ª Câ ma ra
de Co or de na ção e Re vi são (CCR) do
MPF, a fim de au xi li ar no com ba te à

gri la gem de ter ras e cri mes am bi en- 
tais em ter ras in dí ge nas. A Ter ra In dí- 
ge na Ba cu ri zi nho pos sui a área ori gi- 
nal de mar ca da e re gu la ri za da pe lo
De cre to nº 88.600, de 9 de agos to de
1983. 

A área to tal de 82.514,80 hec ta res
pas sou por pro ces so de re vi são ad mi- 
nis tra ti va, ten do si do apro va da a re- 
de fi ni ção de seus li mi tes pe lo Re la tó- 
rio Cir cuns tan ci a do de Iden ti fi ca ção e
De li mi ta ção (RCID).

En tre tan to, até a fi na li za ção do
pro ces so ad mi nis tra ti vo de re gu la ri- 
za ção fun diá ria, a pos se e uso dos re- 
cur sos na tu rais des sa Ter ra In dí ge na
vem sen do al vo de con tro vér si as lo- 
cais. Em vis ta dis so, o MPF pe de à Jus- 
ti ça Fe de ral de Bal sas (MA) que de ter- 
mi ne à União, por in ter mé dio do Ser- 

vi ço Flo res tal Bra si lei ro (SFB), pa ra
que in clua no Sis te ma de Ca das tro
Am bi en tal Ru ral (Si car), a to ta li da de
da Ter ra In dí ge na Ba cu ri zi nho, em ra- 
zão da apro va ção da re de fi ni ção de
seus li mi tes. Jun to a is so, que o Es ta do
do Ma ra nhão al te re as su as nor mas
edi ta das, que dis põem so bre o pro ce- 
di men to pa ra can ce la men to de CAR
em área so bre pos ta à Ter ras In dí ge- 
nas, de for ma a tor ná-las efe ti vas, cé-
le res e sem la cu nas. 

Além dis so, con si de ran do a in te- 
gra li da de da Ter ra In dí ge na Ba cu ri zi- 
nho, apre sen te cro no gra ma pa ra ava- 
li a ção dos ca das tros pen den tes e ati- 
vos, e quan do cons ta ta da a so bre po si- 
ção após pro ces so ad mi nis tra ti vo,
pro ce der ao ime di a to can ce la men to
dos ca das tros.

Eta nol de ve cair R$ 0,19 nos pos tos

RE DU ÇÃO DA PE TRO BRAS

Ga so li na e eta nol
de vem ter mais uma
re du ção nos pos tos

A Pe tro bras in for mou que vai re du zir o pre ço da ga so- 
li na ven di da às dis tri bui do ras a par tir de ho je, quar ta-
fei ra (20). O va lor do li tro pas sa rá de R$ 4,06 pa ra R$ 3,86
por li tro. Os pre ços co bra dos nos de mais com bus tí veis
não se rão al te ra dos.

A re du ção do pre ço da ga so li na se rá de R$ 0,20 por li- 
tro, ou -4,93%. É a pri mei ra que da des de de zem bro.

O va lor vol ta a ser o mes mo de maio des te ano. No úl- 
ti mo ajus te, anun ci a do pe la Pe tro bras em ju nho, o pre- 
ço mé dio de ven da de ga so li na ha via su bi do de R$ 3,86
pa ra R$ 4,06 por li tro.

Os pre ços de ven da de com bus tí veis às re fi na ri as pe la
Pe tro bras são um dos fa to res de com po si ção do pre ço fi- 
nal dos com bus tí veis, jun to com im pos tos e fa tia de dis- 
tri bui do ras e re ven de do res.

A Pe tro bras afir ma que, con si de ran do a mis tu ra obri- 
ga tó ria de 73% de ga so li na A e 27% de eta nol ani dro pa ra
a com po si ção da ga so li na co mer ci a li za da nos pos tos, a
par ce la da Pe tro bras no pre ço ao con su mi dor pas sa rá
de R$ 2,96, em mé dia, pa ra R$ 2,81 a ca da li tro ven di do
na bom ba.

Quem apu ra o va lor na bom ba é o le van ta men to se- 
ma nal da Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo, Gás Na tu ral e
Bi o com bus tí veis (ANP).

Por lá, a ga so li na te ve que da nas úl ti mas três se ma- 
nas, por con ta da li mi ta ção do ICMS apro va da pe lo Con- 
gres so Na ci o nal. A pro pos ta te ve ori gem na Câ ma ra, on- 
de foi apro va da com o ob je ti vo de re du zir os pre ços,
prin ci pal men te, dos com bus tí veis e da con ta de luz em
ano elei to ral.

A me di da fez o pre ço mé dio da ga so li na pas sar de R$
7,39 pa ra R$ 6,07. A re du ção nas re fi na ri as de ve em pur- 
rar o va lor ain da mais pa ra bai xo.

A Pe tro bras ain da se va le da re du ção dos pre ços do
pe tró leo Brent des de fe ve rei ro, que che ga ram per to dos
US$ 140 no es tou ro da guer ra na Ucrâ nia e ho je gi ram
em tor no dos US$ 100.

Se gun do a pe tro lei ra, a re du ção <acom pa nha a evo lu- 
ção dos pre ços in ter na ci o nais de re fe rên cia, que se es ta- 
bi li za ram em pa ta mar in fe ri or pa ra a ga so li na, e é co e- 
ren te com a prá ti ca de pre ços da Pe tro bras, que bus ca o
equi lí brio dos seus pre ços com o mer ca do glo bal, mas
sem o re pas se pa ra os pre ços in ter nos da vo la ti li da de
con jun tu ral das co ta ções in ter na ci o nais e da ta xa de
câm bio=.

Des de que foi ins tau ra da a po lí ti ca de pa ri da de de
pre ços in ter na ci o nais (PPI), em 2016, a Pe tro bras ten ta
pa re ar o pre ço da ga so li na na re fi na ria com o pre ço in- 
ter na ci o nal. Ou se ja, os re a jus tes são re sul ta do das os ci- 
la ções dos pre ços do pe tró leo e do câm bio.

Mas, mes mo com re du ção dos pre ços das com mo di- 
ti es, o câm bio não ali vi ou. No fim de maio, o dó lar co- 
mer ci al es ta va co ta do na ca sa dos R$ 4,70. Ho je, ope ra
pró xi mo aos R$ 5,40.

O Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia (MME) di vul gou
uma no va ex pec ta ti va de re du ção no pre ço do eta nol hi- 
dra ta do. De acor do com a pas ta, a ex pec ta ti va é que,
após a pro mul ga ção da Pro pos ta de Emen da à Cons ti- 
tui ção (PEC) 15/2022, ocor ra uma re du ção po ten ci al
mé dia no pre ço do com bus tí vel que de ve che gar a R$
0,19 por li tro. Pro mul ga da na quin ta-fei ra (14), a PEC re- 
co nhe ce o es ta do de emer gên cia pa ra am pli ar o pa ga- 
men to de be ne fí ci os so ci ais e in cen ti vos fis cais até o fim
do ano, em es pe ci al pa ra pro du to res e dis tri bui do res de
eta nol hi dra ta do.

En tre ou tros pon tos, a emen da al te ra a Cons ti tui ção
pa ra de ter mi nar a ma nu ten ção de um <re gi me fis cal fa- 
vo re ci do pa ra os bi o com bus tí veis des ti na dos ao con su- 
mo fi nal=. <Com a me di da, fi ca pre ser va do o di fe ren ci al
de alí quo ta tri bu tá ria do pre ço ao con su mi dor do eta nol
hi dra ta do em re la ção ao da ga so li na co mer ci a li za da, re- 
sul tan do no au men to da com pe ti ti vi da de do bi o com- 
bus tí vel=, ex pli ca o mi nis té rio.

A pas ta dis se ain da que a es ti ma ti va não con si de ra a
pos si bi li da de de re du ção do pre ço do bi o com bus tí vel
aos es ta dos que ou tor ga rem cré di tos tri bu tá ri os do Im- 
pos to so bre Cir cu la ção de Mer ca do ri as e Ser vi ços
(ICMS).

A emen da cons ti tu ci o nal tam bém au to ri zou a União
a re a li zar um re pas se de até R$ 3,8 bi lhões, por meio de
cré di tos tri bu tá ri os, pa ra os es ta dos que re du zi rem a
car ga tri bu tá ria do eta nol pa ra pro du to res e dis tri bui do- 
res do pro du to. Na ava li a ção do MME, se a me di da for
apli ca da po de rá le var o pre ço mé dio do li tro de eta nol
hi dra ta do a até R$ 4,04.

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

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

LBF 2022

Sampaio Basquete
e Vera Cruz na final

O
Sam paio Bas que te aguar da- 
va seu ad ver sá rio da fi nal da
Li ga de Bas que te fe mi ni na
(LBF) 2022 do con fron to en- 

tre Se si e Ve ra Cruz. E na noi te de on- 
tem, se gun da-fei ra (18), o Ve ra Cruz
Ven ceu o ter cei ro jo go da sé rie por
70×62 e ga ran tiu va ga na fi nal da com- 
pe ti ção.

Os dois ti mes fi ze ram jo gos mui to
aper ta dos e dig nos de uma se mi fi nal
de com pe ti ção, mas com a pri mei ra e
a ter cei ra vi tó ria o Ve ra Cruz vol ta a
dis pu tar uma fi nal e se rá uma re e di- 

ção. Sam paio Bas que te e o ti me de
Cam pi nas já de ci di ram um tí tu lo em
2018 e 2019. Em 2019, o Sam paio foi
avas sa la dor e ven ceu os três jo gos da
sé rie por 63×59, 81×72 e 76×70 sen do
cam peão da tem po ra da.

Já em 2018 foi a pri mei ra vez que os
dois ti mes se en fren ta ram na fi nal da
com pe ti ção e deu Ve ra Cruz.

A dis pu ta de me lhor de cin co foi
mui to dis pu ta da, mas no fi nal o ti me
de Cam pi nas ven ceu por 3×2 com os
pla ca res de 55×56 (Sam paio), 59×58
(Ve ra Cruz), 55×50 (Sam paio), 51×62
(Ve ra Cruz) e 66×59 (Ve ra Cruz).

Na atu al tem po ra da os dois ti mes
se en fren ta ram du as ve zes e foi uma

vi tó ria pa ra ca da la do. No pri mei ro
tur no o Ve ra Cruz ven ceu por 79×73, já
no se gun do tur no foi a vez do Sam- 
paio Bas que te ven cer e pe lo pla car de
87×64.

A Li ga de Bas que te Fe mi ni na di vul- 
gou a da ta dos pos sí veis cin co jo gos:
13/8 São Luís, 15/8 São Luís, 20/8
Cam pi nas, 22/8 Cam pi nas, 27/8 São
Luís. O Sam paio por ter fei to a se gun- 
da me lhor cam pa nha tem a van ta gem
de de ci dir em ca sa. 

A equi pe ma ra nhen se vai pa ra sua
quar ta fi nal e vai ten tar seu ter cei ro tí- 
tu lo da Li ga de Bas que te Fe mi ni no
(LBF), pois ven ceu em 2016, 2019 e
ago ra quer mais uma ta ça.

SUB-14

Pakinha vai disputar
o Brasileiro de Surf

KADU PAKINHA JÁ ESTÁ NO ESPÍRITO SANTO PARA O EVENTO

O atle ta Ka du Pa ki nha (Arthur Vic tor) se rá o re pre sen- 
tan te do Ma ra nhão no Cir cui to Bra si lei ro Ama dor (Surf
de Ba se). Ele dis pu ta rá as três eta pas do Cir cui to 2022 na
ca te go ria sub-14.

Na úl ti ma se gun da-fei ra, dia 18 de ju lho, a fe de ra ção
ma ra nhen se re a li zou a en tre ga das ca mi sas ofi ci ais da
FE MA SURF e da ban dei ra do Ma ra nhão que se rá usa da
du ran te a aber tu ra da eta pa na so le ni da de do hi no na ci- 
o nal.

O sur fis ta em bar cou on tem, ter ça-fei ra (18), pa ra Vi- 
tó ria-ES. A eta pa acon te ce rá en tre os di as 22 e 24 de ju- 
lho, a CB SURF fa rá a trans mis são ao vi vo do cam pe o na- 
to, va mos to dos as sis tir e tor cer pa ra o nos so re pre sen- 
tan te. A CB SURF e da Fe de ra ção de Surf do Es pí ri to San- 
to aju da ram o atle ta ma ra nhen se com hos pe da gem e
ali men ta ção, as sim co mo em pre sá ri os lo cais aju da ram
na com pra das pas sa gens. (G.C)

Os con fron tos:
• Atlé ti co-GO x Co rinthi ans
• For ta le za x Flu mi nen se
• São Pau lo x Amé ri ca-MG
• Fla men go x Ath le ti co-PR

Pre mi a ção

COPA DO BRASIL

Confira os confrontos das quartas

A CBF sor te ou na tar de des ta ter ça-fei ra,
em sua se de, no Rio de Ja nei ro, os con fron- 
tos das quar tas de fi nal da Co pa do Bra sil
2022.  Ve ja os du e los e as cha ves dos con- 

fron tos até a fi nal (em ne gri to os ti mes que
fa zem os jo gos de ida em ca sa):

Quem pas sar de Atlé ti co-GO x Co rinthi- 
ans en fren ta rá na se mi fi nal o ven ce dor de
For ta le za x Flu mi nen se. Do ou tro la do,
quem avan çar em São Pau lo x Amé ri ca-MG
en ca ra o ven ce dor de Ath le ti co-PR x Fla- 
men go.

Os jo gos de ida acon te ce rão nos di as 27 e
28 de ju lho, en quan to os da vol ta es tão
mar ca dos pa ra 17 e 18 de agos to. As da tas
de ca da con fron to ain da não fo ram di vul-
ga das.

Os clas si fi ca dos pa ra as se mi fi nais da
Co pa do Bra sil te rão uma co ta de R$ 8 mi- 
lhões. Dos oi to ti mes ain da vi vos, ape nas
São Pau lo e Atlé ti co-GO es tão dis pu tan do a
com pe ti ção des de a pri mei ra fa se.

Com is so, o Tri co lor Pau lis ta é o clu be
que mais fa tu rou em pre mi a ções, com um
to tal acu mu la do de R$ 11,570 mi lhões até
aqui. 

Já o Dra gão, por con ta da di fe ren ça da
pre mi a ção nas du as pri mei ras fa ses (de vi- 
do à po si ção no ran king da CBF) re ce beu
um pou co me nos: R$ 11,08 mi lhões.

Já Amé ri ca-MG, Ath le ti co-PR, Co rinthi- 
ans, Fla men go, Flu mi nen se e For ta le za
(oriun dos da Li ber ta do res) acu mu lam R$
8,8 mi lhões, uma vez que não ti ve ram di- 
rei to às co tas das du as fa ses ini ci ais.

3ª fa se da Se gun di nha

SEGUNDINHA DO MARANHENSE

Triangular da Série B começa dia 21

ARENA SÃO FRANCISCO/CHAPADINHA É UM DOS FAVORITOS A AVANÇAR DE FASE NA SÉRIE B

MATHEUS TORRES

A Fe de ra ção Ma ra nhen se de Fu te bol
(FMF) sor te ou, no úl ti mo do min go (17),
os con fron tos da se gun da fa se pre li mi nar
da Sé rie B do Cam pe o na to Ma ra nhen se
2022, que já tem da ta mar ca da.

Os jo gos acon te cem en tre os di as 21 e
27 ain da des te mês.

O for ma to é o tri an gu lar e se rão du as
va gas em dis pu ta en tre três ti mes, ITZ
Sport, Are na São Fran cis co/Cha pa di nha e
Sa biá. 

O pri mei ro jo go já se rá na quin ta-fei ra
(21), no Es tá dio Frei Epi fâ nio, em Im pe ra- 
triz, en tre ITZ Sport e Cha pa di nha.

O se gun do jo go é en tre Sa biá e ITZ

Sport, no pró xi mo do min go (24), no Es tá- 
dio Du que de Ca xi as, e o ter cei ro e úl ti mo
se rá no dia 27 en tre Cha pa di nha e Sa biá,
no Nho zi nho San tos, em São Luís. To dos
os jo gos se rão pe la tar de a par tir das
15h30.

No for ma to tri an gu lar os dois me lho res
ti mes ga ran tem va ga na fa se fi nal da Se- 
gun di nha do Ma ra nhen se que dá aces so à
eli te do Cam pe o na to Ma ra nhen se 2023,
on de já es tão Ma ra nhão Atlé ti co Clu be
(MAC), Im pe ra triz, Ba ca bal, Ti mon e Tu- 
pã. (G.C)

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

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

BIBLIOTECA BENEDITO LEITE

<Lendo as Férias na
Biblioteca= tem início

A
Bi bli o te ca Pú bli ca Be ne di to 
Lei te já deu iní cio à colô nia 
de fé ri as <Len do as Fé ri as na 
Bi bli o te ca=. Ini ci a da em 2015, 

a ini ci a ti va é sem pre re a li za da no pe- 
río do de fé ri as es co la res, em ja nei ro e 
ju lho, e ofe re ce ati vi da des bas tan te 
di ver si fi ca das pa ra cri an ças de 6 a 12 
anos de ida de.

A colô nia de fé ri as após dois anos 
de in ter rup ção pre sen ci al em vir tu de 
da pan de mia oca si o na da pe la Co vid-
19. Em 2021, a ação ocor reu de for ma 
100% vir tu al.

Na pro gra ma ção ma ti nal, até as 
11h30, tem Con ta ção de His tó ria, Pas- 
seio na Bi bli o te ca, Ro da de Lei tu ra, 
Jo gos e Brin ca dei ras, Ofi ci na de Cri a- 
ção Ar tís ti ca; e à tar de, das 15h30 às 
17h, tem Ci ne ma na Bi bli o te ca.

A di re to ra da Bi bli o te ca Be ne di to 
Lei te, Ali ne Nas ci men to, es cla re ceu 
que es se mo men to de fé ri as po de ser 
mui to bem apro vei ta do com mo men- 
tos de la zer, de for ma lú di ca e mui ta 
di ver são, ten do a lei tu ra co mo prin ci- 
pal ele men to. Pa ra ela, a lei tu ra po de 
ser um atra ti vo a mais pa ra es se pe río- 
do de des can so das au las, mas tam- 
bém pa ra o ano to do.

<Es sa pro gra ma ção de fé ri as ser ve 
pa ra a gen te mos trar e apre sen tar a bi- 
bli o te ca co mo es pa ço do ano to do, 
que ela é pa ra as pes qui sas es co la res, 
mas tam bém pa ra o mo men to de la- 
zer. E que o li vro, a lei tu ra po dem 
acon te cer, de vem acon te cer mes mo 
es tan do de fé ri as. En tão a equi pe de 
es pe ci a lis tas da bi bli o te ca, for ma da 
por bi bli o te cá ri os, ar te-edu ca do res,

TAMBÉM ACONTECERÃO ATIVIDADES PARA CRIANÇAS DA FUNDAÇÃO ANTÔNIO BRUNO

es ta giá ri as de pe da go gia, con ta do res 
de his tó ria, tem um pla ne ja men to=, 
pon tu ou a di re to ra.

<En tre as brin ca dei ras nós va mos 
ter pu la-pu la, jo gos de com pe ti ção, 
bo li che, jo go no sex to, pas san do a bo- 
la, ama re li nha, va mos ter jo gos li te rá- 
ri os, bin go, tra va-lín guas, adi vi nha, 
brin can do com as sí la bas. É mui ta di- 
ver são, mui ta brin ca dei ra=, con tou.

Além da colô nia de fé ri as, a equi pe 
da Bi bli o te ca Pú bli ca Be ne di to Lei te 
vai pro mo ver, no dia 22, vá ri as ati vi- 
da des pa ra cri an ças da Fun da ção 
Antô nio Bru no.

<No dia 22 a equi pe da Bi bli o te ca 
Be ne di to Lei te vai es tar na Fun da ção 
Antô nio Bru no no pe río do da tar de, 

fa zen do ati vi da des de con ta ção de 
his tó ri as, ro da de lei tu ra, dis tri bui ção 
de li vros pa ra as cri an ças que es tão re- 
a li zan do al gum ti po de tra ta men to. 
En tão nós va mos le var ale gria, ma gia, 
lei tu ra, um pou qui nho da Bi bli o te ca 
Be ne di to Lei te lá pa ra o es pa ço da 
Fun da ção Antô nio Bru no=, an te ci- 
pou.

Pa ra par ti ci par do Len do as Fé ri as 
na Bi bli o te ca não é ne ces sá rio fa zer 
ins cri ção, bas ta que a cri an ça com pa- 
re ça com um res pon sá vel, en tre os di- 
as 19 e 21 de ju lho, na bi bli o te ca in- 
fan til ju ve nil Vi ri a to Cor rêa, que fi ca 
ane xa ao pré dio prin ci pal lo ca li za do 
na Pra ça do Panthe on, no cen tro de 
São Luís.

OPORTUNIDADE

Sesc abre inscrição para cursos  na área de teatro

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

In ves tin do na ca pa ci ta ção e for ma- 
ção pro fis si o nal na área cê ni ca, o Sesc
abre uma ex ce len te opor tu ni da de pa- 
ra quem de se ja tra ba lhar na ilu mi na- 
ção, so no plas tia, ce no gra fia e di re ção
de pal co. 

Os cur sos de ini ci a ção do pro je to
Car pin ta ria Cê ni ca des ti nam vin te e
cin co va gas ex clu si va men te pa ra de- 
pen den tes de tra ba lha do res do co- 
mér cio de bens, ser vi ços e tu ris mo,
com ta xa úni ca de ma trí cu la no va lor
de R$ 25,00, e cin co aber tas ao pú bli co
em ge ral com ta xa úni ca de R$ 50,00.

 As ins cri ções po dem ser re a li za das
até o dia 30 de ju lho pe lo
link https://forms.gle/mmvX45Fwq83Pftj57.

Os can di da tos de vem

ter ida de a par tir de 18

anos e ter afi ni da de com

áre as téc ni cas e

ar tís ti cas da lin gua gem

cê ni ca. 

É ne ces sá rio que se jam alu nos de
en si no mé dio, oriun dos de es co las
pú bli cas, que es te jam cur san do o úl ti- 
mo ano ou já te nham con cluí do. Po- 
dem se ins cre ver aca dê mi cos de Ar tes
e téc ni cos em ar tes cê ni cas. Can di da- 
tos de bai xa ren da po dem con cor rer à
ta xa de isen ção.

Os cur sos se rão re a li za dos em for- 
ma to hí bri do com au las re mo tas via
Go o gle Clas s rom e au las pre sen ci ais
uma vez ao por se ma na nas de pen- 
dên ci as do Te a tro Sesc. 

No ato da ma trí cu la, os alu nos de- 
ve rão apre sen tar có pi as e ori gi nais
dos se guin tes do cu men tos: Fi cha de
ins cri ção pre en chi da; có pi as de RG e
CPF; com pro van te de re si dên cia

(com emis são in fe ri or a 60 di as); Car- 
tão Sesc atu a li za do do ti tu lar ou de- 
pen den te (can di da to); Com pro van te
de es co la ri da de: Cer ti fi ca do do En si- 
no Mé dio e/ou de cla ra ção es co lar e
Cer ti fi ca do de cur sos ou ca pa ci ta- 
ções, além de cur rí cu lo re su mi do
(com com pro va ção de ex pe ri ên cia
pro fis si o nal).

O pro je to Car pin ta ria Cê ni ca é uma
ini ci a ti va ino va do ra den tro do Sis te- 
ma Fe co mér cio/Sesc/Se nac e tem o
ob je ti vo de con tri buir pa ra a for ma- 
ção e aper fei ço a men to dos pro fis si o- 
nais en vol vi dos na área cê ni ca, pro- 
por ci o nan do o aces so a con teú dos e
co nhe ci men tos bá si cos no fa zer te a- 
tral. 

A di vul ga ção do re sul ta do pa ra to- 
dos os cur sos es tá pre vis ta pa ra o dia
24 de ju nho no si te ins ti tu ci o nal do
Sesc Ma ra nhão. 

Sai ba mais no re gu la men to dis po- 
ní vel em https://www.sesc- 
ma.com.br/se le ti vos/se le ti vo-edi- 
tais/ ou pe lo te le fo ne 3215-1554.

VIRAL

Entenda a trend  <Bota o
sapato e vem me ajudar=

A TREND CONSISTE NUMA BRINCADEIRA ENTRE IRMÃOS

<Bo ta um sa pa to e vem me aju dar!= Pro va vel men te,
se vo cê uti li zou o Tik Tok, Ins ta gram ou Twit ter nos úl ti- 
mos di as, se de pa rou com es sa fra se em al gum mo men- 
to. Bom, ela vem de uma trend que vi ra li zou e que tem
cha ma do a aten ção, in clu si ve da di va pop Anit ta, que
co men tou so bre o as sun to.

A trend con sis te nu ma brin ca dei ra em que ir mãs
mais ve lhas se apro xi mam dos mais no vos, ge ral men te
cri an ças, e fa lam em tom pre o cu pa do que al guém es tá
vin do ba ter ne las e que o su pos to agres sor es tá tra zen do
um ir mão mais no vo e que vai pre ci sar de aju da pa ra
bri gar com a du pla. E o pe di do de so cor ro é sem pre
acom pa nha do da fra se: <Bo ta um sa pa to e vem me aju- 
dar=.

As re a ções são di ver sas. Tem aque les que fi cam com
me do, os que fi cam pre o cu pa dos e os que to pam pron- 
ta men te en trar na bri ga pa ra aju dar a ir mã, mes mo que
cla ra men te as sus ta dos. E o de ta lhe do tê nis é um dos
mais cô mi cos, pois é bas tan te en gra ça do ver as cri an ças
co lo can do seus pe que nos cal ça dos en quan to se pre o- 
cu pam com a imi nen te che ga da de pes so as que que rem
agre dir su as ir mãs.

Um dos pro te to res mi rins che gou a per gun tar se po- 
dia usar <tal mo de lo= de tê nis, ou tra pe que na per gun tou
se po de ria <dar ti po um em pur rão=, en quan to ou tro afir- 
mou que pre ci sa ria tam bém tro car de cu e ca por que ti- 
nha fei to xi xi na sua.

Ou tro pon to cô mi co é a re a ção das cri an ças quan do
as ir mãs mais ve lhas fa lam so bre o ta ma nho ou ida de
dos <ri vais=, já que quan do per gun ta das, res pon dem
que são cri an ças mais ve lhas ou for tes. Num ví deo em
que a mãe pe de pro fi lho de fen dê-la de um ga ro to de
no ve anos, a cri an ça se mos tra sen sa ta: <Não tem co mo,
eu sou uma cri an ça de qua tro anos. Não dá.= Os ví de os
têm fei to mui to su ces so, al can çan do cen te nas de mi lha- 
res de cur ti das nas re des so ci ais.

IECINE

Iecine promove oficina
<Cinema Negro em Ação=

OFICINA SERÁ MINISTRADA PELA CINEASTA E JORNALISTA CAMILA DE MORAES

A Se cre ta ria da Cul tu ra (Se dac), por meio do Ins ti tu to
Es ta du al de Ci ne ma (Ie ci ne), abre ins cri ções pa ra a pri- 
mei ra tur ma da ofi ci na Ci ne ma Ne gro em Ação, do pro- 
je to de ca pa ci ta ção pro fis si o nal Re ve lan do o Rio Gran- 
de.

Os en con tros ocor re rão vir tu al men te pe la pla ta for ma
Zo om, de 1º a 12 de agos to, das 9h às 12h, de se gun da a
sex ta-fei ra.

A ati vi da de se rá mi nis tra da pe la ci ne as ta e jor na lis ta
Ca mi la de Mo ra es. In te res sa dos po dem se ma tri cu lar
gra tui ta men te nes te link bit.ly/3ciiA5m

A ofi ci na vi sa iden ti fi car os pro fis si o nais ne gros bra si- 
lei ros que atu a ram e atu am no au di o vi su al, pas san do
por di ver sas áre as da ca deia ci ne ma to gráfi ca. O cur so
tam bém pre ten de in cen ti var a for mação de mais pes so- 
as ne gras atu an tes nes se se tor.

<Ca mi la de Mo ra es tem um pa pel his tó ri co pa ra o ci- 
ne ma gaú cho, pri mei ra mu lher ne gra a lan çar um lon- 
ga-me tra gem em cir cui to co mer ci al no es ta do do RS.
Seu tra ba lho à fren te da cu ra do ria do Fes ti val Ci ne ma
Ne gro em Ação tem re ve la do di ver sos ta len tos do au di o- 
vi su al bra si lei ro=, des ta ca Ze ca Bri to, di re tor do Ie ci ne.

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