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Prefeitura de São Luís tem 180 
dias para fornecer  transporte a
 idosos que fazem hemodiálise

Quando se fala no Brasil em po-
breza, extrema pobreza, inseguran-

ça alimentar e fome estar-se-ia a 
falar de todos 213 milhões de brasi-
leiros, mas sem que nenhum apon-

te o dedo para si e assuma algum 
pedacinho de culpa por dessa ver-

gonha que extrapola fronteiras. 

A pobreza 
tem dono 

ACESSO À SAÚDE 

Maranhão tem aumento de 266% em processo 
de pessoas que trocaram de nome e sexo 

 PÁGINA  9

Como criar uma 
cultura de inovação 
no serviço público

MDB do Maranhão realiza conveção hoje

A Recomendação, assinada pelo titular da 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do Idoso, José Augusto Cutrim Gomes, pede 
providências por parte do Município de São Luís, no sentido de assegurar o deslocamento (ida e volta) dos pacientes até as 

unidades da rede municipal de saúde (públicas ou conveniados), onde é oferecido o referido tratamento.. PÁGINA 10

WELLITON RESENDE 

Auditor federal, professor universitário

Pedigree de 
palavras

LINO RAPOSO MOREIRA

 ECONOMISTA 
            PhD Da Academia 

Maranhense de Letras

Quando a
 vaca foi 
pro brejo

AURELIANO NETO 

* Membro da AML e AIL * 
aurineto@hotmail.com

Opinião Opinião Opinião Opinião Opinião Opinião Opinião Opinião 

Boi da Fé em Deus 
realiza espetáculo 

“Auto do Boi”

Empresta a senha? 
Netflix começa 

a cobrar taxa extra

Com entrada gratuita, o espetáculo come-
çará às 19h. O CCVM fica localizado na Rua Di-

reita, nº 149, Centro Histórico de São Luís.
PÁGINA 12

PÁGINA 12

São Luís e cidade do interior do Maranhão  são alvos 
da operação de combate fraudes em licitações 

Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, a PF apreendeu aproximadamente R$ 1,3 milhão em dinheiro PF atuo em  São Luís, Dom Pedro, Codó, Santo Antônio dos Lopes e Barreirinhas

PÁGINA 10

Dentro do calendário eleitoral, as convenções podem ser realizadas entre 20 de julho e 5 de 
agosto. O MDB será o primeiro partido no estado a definir sua coligação para 2022 PÁGINA 21
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Lançamento da candidatura de Bolsonaro à reeleição será um evento para mais de 10
mil pessoas, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

INVASÃO HACKER

PL cancela 40 mil
inscrições em convenção

O
PL in for mou nes ta quar ta-
fei ra (20/7) que can ce lou 
qua se 40 mil das 50 mil ins- 
cri ções re a li za das pa ra a 

con ven ção que lan ça rá a can di da tu ra 
do pre si den te Jair Bol so na ro (PL) à re- 
e lei ção no pró xi mo do min go (24), no 
Rio de Ja nei ro.

A me di da ocor reu de pois que a 
equi pe de in for má ti ca da pré-cam pa- 
nha do pre si den te iden ti fi cou ele va do 
nú me ro de aces sos e des co briu que a 
ori gem era gru pos an ti bol so na ris tas, 
cu jo ob je ti vo era es va zi ar o en con tro 
no Ma ra ca nã zi nho.

No What sApp e pe las re des so ci ais, 
gru pos di fun di ram men sa gens es ti- 
mu lan do as ins cri ções em mas sa. 
Uma das men sa gens, in ti tu la da <Um 
pro tes to pa cí fi co=, diz que se ins pi rou 
em um epi só dio se me lhan te que, em 
2020, es va zi ou um co mí cio do en tão 
pre si den te Do nald Trump em Tul sa, 
Oklaho ma.

A si gla des ta cou, ain da, 

que mais de 10 mil 

ins cri ções fo ram 

con fir ma das. O gi ná sio 

tem ca pa ci da de pa ra 13 

mil lu ga res. <Foi fei ta 

uma tri a gem das 

ins cri ções fal sas e os QR

A CONVENÇÃO OCORRERÁ NO PRÓXIMO DOMINGO (24), NO MARACANÃZINHO

Co de can ce la dos com o 

uso de fer ra men tas 

pró pri as, por meio de 

in te li gên cia ar ti fi ci al=.

Além dis so, o PL des ta cou que os 
IPs dos ata ques fo ram ar ma ze na dos 
pa ra even tu ais me di das le gais se con- 
fi gu ra do cri me. Mais de ta lhes do pro- 
ces so não fo ram di vul ga dos. A re ti ra- 
da do in gres so gra tui to po de ser fei ta 
por qual quer pes soa, pe la pla ta for ma 

Sympla, com a apre sen ta ção de al-
guns da dos.

Com o le ma <Pe lo bem do Bra sil=, 
Bol so na ro ofi ci a li za rá a can di da tu ra à 
re e lei ção no Rio de Ja nei ro, seu ber ço 
po lí ti co. A con ven ção ocor re rá no 
pró xi mo do min go (24) no Ma ra ca nã- 
zi nho, às 11h22, com sim bo lis mos em 
re fe rên cia ao nú me ro 22, do par ti do, e 
até mes mo na ves ti men ta dos par ti ci- 
pan tes ori en ta dos a com pa re cer de 
ver de e ama re lo ao lo cal. O cre den ci a- 
men to po de rá ser fei to pe la pla ta for- 
ma Sympla até o dia 21 de ju lho. A pre- 
vi são é de que o pre si den te e a pri mei-
ra-da ma, Mi chel le Bol so na ro, che- 
guem ao lo cal às 11h.

ELEIÇÕES 2022

Ciro Gomes é 1º a confirmar candidatura ao Planalto

A CONVENÇÃO NACIONAL DO PDT ACONTECEU NESTA QUARTA-FEIRA (20/7), EM BRASÍLIA. ATÉ O MOMENTO, SEM NOME PARA VICE

O PDT con fir mou, nes ta quar ta-fei- 
ra (20/7), em con ven ção na ci o nal, o
no me do ex-go ver na dor do Ce a rá, Ci- 
ro Go mes, co mo o can di da to do par ti- 
do à Pre si dên cia da Re pú bli ca. 

Ci ro é o pri mei ro a

con fir mar sua

can di da tu ra ao Pla nal to,

no pri mei ro dia da

ja ne la pa ra con ven ções

par ti dá ri as, que vai até o

dia 5 de agos to.

<Sem ne nhum vo to con trá rio, por
una ni mi da de da con ven ção, Ci ro Go- 
mes can di da to a pre si den te da Re pú- 
bli ca pe lo PDT=, dis se o pre si den te
na ci o nal do par ti do, Car los Lu pi, após
a vo ta ção. O even to foi re a li za do na
se de do PDT em Bra sí lia. Até o mo- 
men to, não há no me in di ca do pa ra a
va ga de vi ce. O par ti do de ve aguar dar
até o dia 5 de agos to, que mar ca o fi nal
do pra zo, pa ra de ci dir.

A con ven ção tam bém de fi niu as

nor mas in ter nas pa ra as elei ções, que
in clui, por exem plo, a di vi são da par-
ce la do Fun do Elei to ral à qual a le gen- 
da tem aces so. Se gun do Lu pi, o PDT
tem 1.392 can di da tos nes te ano nos
âm bi tos es ta du al e fe de ral. O par ti do
tem di rei to a apro xi ma da men te R$
260 mi lhões do fun do, o que equi va le
a 5,07% do va lor to tal des ti na do às le- 
gen das.

<Te mos a pos si bi li da de de fa zer o
me lhor re sul ta do da his tó ria do PDT=
dis se ain da Lu pi, que con du ziu a con-
ven ção. <Es te par ti do não se rá pu xa- 
di nho de nin guém. […]Es te par ti do
não se cur va a ne nhum in te res se que
não se ja o do po vo bra si lei ro=, com- 
ple tou.

Ru bi cão

ANÁ LI SE

Si mo ne Te bet vi ve
se ma na de ci si va 
no MDB

A uma se ma na da con ven ção elei to ral do MDB, a can- 
di da tu ra da se na do ra Si mo ne Te bet (MS) à Pre si dên cia
da Re pú bli ca vi ve uma se ma na de ci si va, com mui tas ar- 
ti cu la ções po lí ti cas con trá ri as, mas em con di ções de
der ro tar a ofen si va dos ca ci ques do MDB que de se jam
re mo ver sua can di da tu ra e apoi ar o ex-pre si den te Luiz
Iná cio lu la da Sil va já no pri mei ro tur no.

Na se gun da-fei ra, 11 re pre sen tan tes de di re tó ri os re- 
gi o nais, a mai o ria do Nor des te, se reu ni ram com o PT
pa ra con so li dar a dis si dên cia que apoia Lu la. Na úl ti ma
ter ça-fei ra, 19, o ex-pre si den te Mi chel Te mer e o pre si- 
den te da le gen da, de pu ta do Ba leia Ros si (SP), com
apoio de 19 di re tó ri os, re a fir ma ram a can di da tu ra. A
con ta não fe cha. São 27 di re tó ri os.

Os se na do res Edu ar do Bra ga (AM), Re nan Ca lhei ros
(AL), Ve ne zi a no Vi tal do Rê go (PB), Ro se de Frei tas (ES) e
Mar ce lo Cas tro (PI); o go ver na dor de Ala go as, Pau lo
Dan tas; e os ex-se na do res Eu ní cio Oli vei ra (CE) e Edi son
Lo bão (MA), além do pre si den te do di re tó rio es ta du al
do MDB no RJ, Le o nar do Pic ci a ni, par ti ci pa ram do en- 
con tro com Lu la. O go ver na dor do Pa rá, Hel der Bar ba- 
lho, e o ex-se na dor Ga ri bal di Al ves (RN), ali a dos do pe- 
tis ta, não com pa re ce ram.

On tem, Edu ar do Bra ga, Re nan Ca lhei ros, Ro se de
Frei tas, Mar ce lo Cas tro, o de pu ta do fe de ral Is nal do Bu- 
lhões (AL) e o ex-go ver na dor Mo rei ra Fran co (RJ) se reu- 
ni ram com Te mer, no seu es cri tó rio, no Itaim Bi bi, em
São Pau lo. O ex-pre si den te é uma pe ça-cha ve no ta bu- 
lei ro das re la ções en tre os ca ci ques eme de bis tas. Até
ago ra, o ex-pre si den te Luiz Iná cio Lu la da Sil va vem tra- 
ba lhan do pa ra di vi dir o MDB e não pro cu rou Te mer,
prin ci pal men te por cau sa dos res sen ti men tos pe tis tas
em ra zão do im pe a ch ment da pre si den te Dil ma Rous- 
seff.

Te mer an da des con ten te com a si tu a ção da can di da- 
tu ra de Si mo ne Te bet, que não de co lou nas pes qui sas. A
se na do ra pan ta nei ra, po rém, se be ne fi ci ou di re ta men te
do fa to de a cú pu la do PSDB ter re mo vi do a can di da tu ra
do ex-go ver na dor João Do ria e de sis ti do da cha pa pró- 
pria. O Ci da da nia, li de ra do por Ro ber to Frei re, que in te- 
gra a fe de ra ção com o PSDB, é a úni ca le gen da que se
en ga jou na can di da tu ra de Te bet, ape sar de al guns de- 
pu ta dos de sua ban ca da se fin gi rem de mor tos. O PSDB,
cu ja cú pu la che gou a anun ci ar o apoio a Te bet, não se
mo bi li za pa ra a cam pa nha da eme de bis ta. Os tu ca nos
vi vem um sal ve-se quem pu der, es pe ci al men te em São
Pau lo, on de o go ver na dor Ro dri go Gar cia es tá em di fi- 
cul da de pa ra se re e le ger.

Um ba lan ço da si tu a ção in ter na do MDB mos tra, po- 
rém, que Te bet ain da tem o apoio da mai o ria dos es ta- 
dos e di fi cil men te sua can di da tu ra se ria des lo ca da sem
uma ne go ci a ção mui to am pla com o PT, pa ra atrair Te- 
mer, o que é im pro vá vel. Uma ala que apoia a can di da- 
tu ra do pre si den te Jair Bol so na ro tam bém não tem for ça
pa ra im por es sa ori en ta ção. Por es sa ra zão, pre fe re man- 
ter a can di da tu ra de Te bet e bar rar o apoio for mal a Lu la,
o que da ria mui to tem po de te le vi são ao pe tis ta.

Se gun do o se na dor Edu ar do Bra ga, que li de ra a dis si- 
dên cia, o gru po ain da não tem po si ção de fi ni da so bre
co mo pre ten de se com por tar na con ven ção. As dis pu tas
no MDB cos tu mam ser re sol vi das na ba se da Lei de Mu- 
ri ci, <ca da um cui da de si=.

O par ti do é uma fe de ra ção de gru pos re gi o nais, cu jas
li de ran ças con vi vem na di ver gên cia há mui tos anos. De
um la do, o gru po do ex-pre si den te Jo sé Sarney e de Re- 
nan Ca lhei ros, ali a dos de Lu la des de 2002; de ou tro, o
gru po de Mi chel Te mer e Mo rei ra Fran co, que se ali ou a
Lu la em 2006 e fez par te da cha pa de Dil ma Rous seff em
2010 e 2014. Em 2016, Te mer e Mo rei ra rom pe ram com
Dil ma Rous seff e ade ri ram às ar ti cu la ções do im pe a ch- 
ment, o que a cú pu la pe tis ta não per doa.

A se te di as da con ven ção, o gru po pró-Lu la ain da bus- 
ca con ven cer Te mer a acei tar a ali an ça, mas is so de pen- 
de de uma ini ci a ti va pes so al e pú bli ca de Lu la, que man- 
tém dis tân cia re gu la men tar do ex-pre si den te da Re pú- 
bli ca. A sor te de Te bet, mes mo es tag na da nas pes qui sas,
é que o MDB tam bém gos ta de cris ti a ni zar seus can di- 
da tos, co mo fez com Ulysses Gui ma rães, em 1989; Ores- 
tes Quér cia, em 1994; e mais re cen te men te, em 2018,
com Hen ri que Mei rel les.

A can di da ta do MDB ain da tem con di ções de ten tar
cres cer nas pes qui sas. Te bet é le ve nas ru as, on de não é
hos ti li za da, po den do cir cu lar nos even tos sem gran des
apa ra tos, o que não acon te ce com Bol so na ro nem com
Lu la. Mes mo Ci ro Go mes, can di da to do PDT, tem mais
di fi cul da des que ela, quan do na da por que não le va de- 
sa fo ro pa ra ca sa ao so fre pro vo ca ções de pe tis tas e bol- 
so na ris tas.

A con ven ção do MDB, mar ca da pa ra o dia 27, se rá vir- 
tu al. É um jo go de car tas mar ca das, ou se ja, a fa vor de
Te bet ou con tra ela, tu do se rá acer ta do an tes.

*Luiz Car los Aze do

São Luís, quinta-feira, 21 de julho de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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Dentro do calendário eleitoral, as convenções podem ser realizadas entre 20 de julho e
5 de agosto. O MDB será o primeiro partido no estado a definir sua coligação para 2022

ELEIÇÕES 2022

MDB do Maranhão
realiza conveção hoje

O Par ti do MDB sai na fren te e re a li- 
za nes ta quin ta-fei ra (21) a sua con- 
ven ção par ti dá ria.

 Na oca sião, o par ti do ofi ci a li za rá os
no mes dos can di da tos e can di da tas a
car gos ele ti vos. Além dis so, a Exe cu ti- 
va dis cu te e de li be ra so bre a for ma ção
de co li ga ções pa ra o plei to de ou tu bro
des te ano.

Den tro do ca len dá rio elei to ral, as
con ven ções par ti dá ri as po dem ser re- 
a li za das en tre 20 de ju lho e 5 de agos- 

to. O MDB se rá o pri mei ro par ti do no
es ta do a de fi nir sua co li ga ção pa ra as
elei ções de 2022.

<A con ven ção es ta du al é um even to
im por tan tís si mo pa ra o nos so ca len- 
dá rio elei to ral pa ra di a lo gar mos e to- 
mar mos as de ci sões co le ti va men te =,
ex pli ca a pre si den te es ta du al do par ti- 
do, Ro se a na Sarney Mu rad.

O even to se rá re a li za do

no Picadilly Cen ter

(Re tor no do Co man do

Ge ral da PM), na

Ave ni da dos

Ho lan de ses, a par tir das

14h.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Antônio Barbosa recebe título de cidadão Maranhense

O DEPUTADO YGLÉSIO, AUTOR DO PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 006/2022, FEZ A SAUDAÇÃO AO HOMENAGEADO

Em ses são so le ne na ma nhã des ta
sex ta-fei ra (15), a As sem bleia Le gis la- 
ti va do Ma ra nhão ho me na ge ou com
Tí tu lo de Ci da dão Ma ra nhen se o em- 
pre sá rio Antô nio Bar bo sa de Alen car.
A ce rimô nia, pre si di da pe lo de pu ta do
Yglésio Moyses (PSB), au tor da pro po- 
si ção, con tou com a pre sen ça de lí de- 
res de di ver sas en ti da des em pre sa ri- 
ais.

O de pu ta do Yglésio, au tor do Pro je- 
to de Re so lu ção Le gis la ti va nº
006/2022, fez a sau da ção ao ho me na- 
ge a do, sa li en tan do que Antô nio Bar- 
bo sa de Alen car, co mo em pre sá rio, é
pre si den te e lí der do Gru po Di men- 
são, que reú ne em pre sas nas áre as de
cons tru ção ci vil, in fra es tru tu ra e lo- 
gís ti ca, in dús tria e dis tri bui ção de
aço, in dús tria de PVC e pres ta ção de
ser vi ços.

Yglésio ex pli cou que, nas ci do na ci- 
da de de Qui xa dá (CE), Bar bo sa da Di- 
men são, co mo é mais co nhe ci do no
meio em pre sa ri al, veio pa ra o Ma ra- 

nhão no ano de 1983, épo ca em que
co me çou a tra ba lhar em uma em pre- 
sa de cons tru ção ci vil, on de per ma ne- 
ceu du ran te 15 anos.

<Apai xo na do pe lo ra mo, no ano de
1992 fun dou a em pre sa Di men são En- 
ge nha ria e Cons tru ção Lt da., on de
seu es pí ri to em pre en de dor ga nhou
des ta que nos seg men tos C e D. Em
São Luís, seu em pre en di men to ge rou
mais de 5 mil em pre gos que con tri bu- 
em pa ra for ta le cer a eco no mia do Ma- 
ra nhão. Por tan to, é mais do que me re- 
ce dor de re ce ber es ta hon ra ria do
nos so Po der Le gis la ti vo Es ta du al,
apro va da por una ni mi da de pe lo Ple- 
ná rio des ta Ca sa=, res sal tou o de pu ta- 
do Yglésio.

Agra de ci men to
Após re ce ber a con de co ra ção, o

em pre sá rio Antô nio Bar bo sa de Alen- 
car agra de ceu à As sem bleia Le gis la ti- 
va, es pe ci al men te ao de pu ta do
Yglésio, a ho me na gem que lhe foi
con fe ri da. Mui to co mo vi do, ele pro fe- 

riu um dis cur so vi si vel men te emo ci o-
na do, ao re lem brar a sua tra je tó ria de
ho mem sim ples, que te ve de en fren- 
tar inú me ras di fi cul da des e de sa fi os,
até se fir mar co mo um em pre sá rio de
su ces so.

<Es te é um mo men to úni co pa ra
mim; é um mo men to de ex tre ma fe li- 
ci da de na mi nha vi da=, afir mou Antô- 
nio Bar bo sa de Alen car, ao abrir seu
dis cur so. Ele fez um re la to so bre sua
ex pe ri ên cia na área em pre sa ri al e fez
tam bém uma bre ve ex pla na ção so bre
os pro je tos so ci ais re a li za dos por su as
em pre sas.

<A hon ra ria que ago ra re ce bo nes ta
Ca sa tem um imen so va lor sim bó li co,
es pe ci al men te pa ra mim e pa ra to da a
mi nha fa mí lia. Por es sa ra zão, agra de-
ço a to dos os de pu ta dos des ta As sem- 
bleia e de uma for ma mui to es pe ci al
ao ami go e de pu ta do Dr. Yglésio. Co-
mo sou um ho mem mui to sim ples,
ago ra eu di go: Pa ra béns pa ra mim. Eu
me re ço!=, ex cla mou o em pre sá rio.

1

2

3

Rup tu ra (1)

Rup tu ra (2)

In di re ta di nis ta

<Não há nem se quer resquí cio de ver go nha
pes so al=

Sa bo ta gem? (1)

Sa bo ta gem? (2)

A po bre za tem do no
Quan do se fa la no Bra sil em po bre za, ex tre ma po bre za, in se gu- 

ran ça ali men tar e fo me es tar-se-ia a fa lar de to dos 213 mi lhões de
bra si lei ros, mas sem que ne nhum apon te o de do pa ra si e as su ma
al gum pe da ci nho de cul pa por des sa ver go nha que ex tra po la
fron tei ras. Nos dois anos de pan de mia, Bra sil e o mun do se tes te- 
mu nha ram, pe la pri mei ra vez em sé cu los, mul ti dões de do a do res
ma tan do a fo me de mi lhões de be ne fi ciá ri os em fi las de do brar
quar tei rão. Era a imen sa po pu la ção tran ca da em ca sa em qua ren- 
te na e os que per de ram em pre go com a pa ra li sa ção de em pre sas e
de mis são em mas sa de tra ba lha do res. De to do mo do era ani ma- 
dor ver o ta ma nho do es pí ri to hu ma ni tá rio de quem se pe na li zou
di an te da fo me.

As sim, po rém, à pro por ção que os efei tos de vas ta do res da
pan de mia fo ram di mi nuin do, na mes ma me di da, tam bém, as do- 
a ções de ali men tos su mi ram. E se che ga a 2022 com a pan de mia
bem bai xa di an te do que já foi, e o Bra sil ba ten do re cor de de fa- 
min tos. Da dos apu ra dos pe la Fun da ção Ge tú lio Var gas (FGV)
apon tam que o nú me ro de pes so as em si tu a ção de po bre za no
Bra sil é es pan to so. São qua se 63 mi lhões que, em 2021 vi vi am em
do mi cí li os on de a ren da por ca pi ta não pas sa va de R$ 497/mês. E
por in crí vel que pa re ça, os can di da tos a qual quer car go ele ti vo só
se ani ma em de ba ter a po bre za, apon tan do pa ra o ad ver sá rio a
cul pa por uma epi de mia que se ar ras ta se cu lar men te.

Até quem go ver nou ou fez par te de go ver no do Ma ra nhão ar- 
ris ca co lo car a po bre za em su as fa las, mas pa ra apon tar um res- 
pon sá vel – ad ver sá rio. São po lí ti cos que en ri que ce ram na po lí ti ca
com o di nhei ro que de ve ria ir pa ra a Edu ca ção, fo men to prin ci pal
do so er gui men to so ci al. Fa la-se no po ten ci al econô mi co do Ma- 
ra nhão, mas es que ce-se que o Es ta do tem uma he ran ça mal di ta
de de si gual da de pro fun da en tre ri cos e po bres. Em 2021, a ren da
dos mais po bres no Bra sil caiu 30%; a dos mais ri cos su biu 3%.
Por tan to, a po bre za tem do no: to dos nós. Não há es ta do ri co com
tan ta de si gual da de e edu ca ção fra ca.

As con ven ções pa ra in di car can di da tos es tão to das mar ca das
no Ma ra nhão e a cam pa nha vem lo go em se gui da, após os re gis- 
tros no TRE. Por tan to, vai ser o en con tro do elei tor com os can di- 
da tos, ou di re ta men te no pa lan que, nas ca mi nhas e nas re des so- 
ci ais. É ho ra de pres tar mui ta aten ção nas fa las, nas men ti ras e na
ca ra de ca da um. Se o Ma ra nhão é po bre, por que en tão ne nhum
po lí ti co se quei xa de po bre za. Mui to pe lo con trá rio. De bo cham
das po bre za, os ten tan do ri que za que de ve ria es tá apli ca da na me- 
lho ria do en si no, por ta prin ci pal do aces so ao bem-es tar so ci al.
Co brar me lho ria no en si no é co brar tu do que ele traz na me lho ria
dos ou tros in di ca do res so ci ais.

O MDB na ci o nal es tá à bei ra de uma rup tu ra sem re tor no. Uma
ala de fen der de fen de o adi a men to da con ven ção vir tu al que es co- 
lhe ria Si mo ne Te bet can di da ta a pre si den te em 27 de ju lho co gi ta
en trar na Jus ti ça pa ra ser pre sen ci al.

Mes mo com o par ti do ra cha do e sua in di ca ção de vo to nas pes- 
qui sas não pas se de 3%, a se na do ra con ti nua pre gan do a uni da de
do par ti do em tor no de sua can di da tu ra. No Ma ra nhão e mais 10
es ta dos, o MDB já de ci diu apoi ar Lu la no 1º tur no.

<No Se na do não usa rei or ça men to se cre to pa ra fal ca tru as=, es- 
cre veu no twit ter, o ex-go ver na dor Flá vio Di no (PSB), can di da to a
se na dor, ao exal tar a his tó ria de vi da de uma es tu dan te do IE MA,
es co la de tem po in te gral im plan ta da no seu go ver no.

 

 
Do jor nal o Es ta do de S. Pau lo, em edi to ri al on tem, so bre a reu- 

nião de se gun da-fei ra, em Jair Bol so na ro pe ran te em bai xa do res
es tran gei ros ra ti fi cou que não tem ne nhum li mi te. <Che gou ava- 
ca lhar o País pe ran te o mun do=, diz o Es ta dão.

 
A Po lí cia Fe de ral agiu rá pi do, en tre maio e ju nho, na

ope ra ção pa ra pren der mar gi nais que es ta vam rou- 
ban do o au xí lio emer gen ci al em Im pe ra triz. Eles en- 

tra ram em 51 con tas das quais rou ba ram R$ 41 mil. Mas
a PF ain da apren deu R$ 29 mil.

 
Ou tra ope ra ção da PF em vá ri os mu ni cí pi os do Ma ra- 

nhão apre en deu ma la com R$ 1,3 mi lhão, co fre, joi as
ca ras, bol sas fe mi ni nas de mar ca va li o sas, car rões e

blo que ou mi lhões em con tas ban cá ri as de cor rup tos,
com re cur sos da Co de vasf.

 
Os au to res, ob vi a men te vão apa re cer. São po lí ti cos e

em pre sá ri os ali nha dos com a cor rup ção. Pro je tos são
li be ra do na Co de vasf por quem in di ca di ri gen tes e

tem ex pe ri ên cia na mal ver sa ção dos re cur sos de
emen das par la men ta res.

O PL do pre si den te Jair Bol so na ro clas si fi cou de <ata ques= em
seu si te, que re sul tou no can ce la men to de pou co mais de 40.000
ins cri ções pa ra a con ven ção par ti dá ria que se rá re a li za da no Rio
de Ja nei ro, no do min go (24.jul).

No even to, se rá ofi ci a li za da a cha pa do pre si den te Jair Bol so- 
na ro (PL). <Foi fei ta uma tri a gem das ins cri ções fal sas e os QR Co- 
de can ce la dos. Com o uso de fer ra men tas pró pri as=, in for mou a
as ses so ria do par ti do. PL diz ter re ce bi do cer ca de 50 mil re gis tros.
Dez mil fo ram con fir ma dos.

São Luís, quinta-feira, 21 de julho de 2022
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LI NO RA PO SO MO REI RA ECO NO MIS TA
PhD Da Aca de mia Ma ra nhen se de Le -
tras

AU RE LI A NO NE TO
* Mem bro da AML e AIL * au ri ne to@hot -
mail.com

Pedigree de palavras

As pa la vras têm his tó ria, co mo a
hu ma ni da de e to das as ou tras es pé ci- 
es. Co mo ca da um de nós, co mo to dos
os se res vi vos, co mo o pró prio idi o ma,
co mo o pró prio Uni ver so, co mo a pró- 
pria vi da, co mo o pró prio tem po. Lon- 
ga his tó ria, na mai o ria dos ca sos, bre- 
ve em ou tros, û ni ta em to dos. Mas, ao
nas cer, cres cer e mor rer, se guin do a
or dem na tu ral das coi sas, elas trans- 
mi tem seus ge nes eti mo ló gi cos aos
des cen den tes e fre quen te men te nes- 
tes so bre vi vem.

Va mos to mar o La tim co mo exem- 
plo. Quan tas pa la vras des se idi o ma
cha ma do de mor to, usa-das pe los an- 
ti gos ro ma nos, fa zem par te do nos so
co ti di a no. Até os apa ren tes ne o lo gis- 
mos con de ná veis vêm do La tim. Co- 
mo o ver bo de le tar, in cor po ra do ao
por tu guês atra vés da lín gua dos no vos
ro ma nos, com o ver bo to de le te, que
sig ni û ca apa gar, su pri mir, re mo ver,
des truir, mui to usa do atu al men te no
jar gão da in for má ti ca. Sua ori gem es- 
tá em de le tus, par ti cí pio pas sa do do
ver bo de le re. Mui to se ou ve fa lar da
sen ten ça de Ca tão, o An ti go, ou o Cen- 
sor, ao û nal de seus dis cur sos no Se- 
na do ro ma no, qua se dois sé cu los an- 
tes de Cris to: De len da Cartha go est,

Car ta go de ve ser des truí da. Por tan to,
nos so de le-tar de ho je tem pa ren tes co
com a de len da de Ca tão. Pe di gree não
lhe fal ta.

O cer to é que as pa la vras não têm
do nos in di vi du ais por fa ze rem par te
do pa trimô nio co mum e in tan gí vel
dos po vos, ser vin do co mo um dos
mais dis tin ti vos si nais de nos sa con- 
di ção hu ma na. Elas são ins tru men tos
de co mu ni ca ção en tre nós, em bo ra se
com pre en da ser es sa ne ces si da de de
diá lo go im pos sí vel de ser in tei ra men- 
te sa tis fei ta. Elas po de cau sar mes mo
em al gu mas si tu a ções fal ta de co-mu- 
ni ca ção.

Elas são de pos se co le ti va. Não pro- 
pri e da de pri va da de nin guém. Seus
usuá ri os são li vres pa ra usá-las à von- 
ta de e acres cen tar seu qui nhão de su- 
ti le za a seus sig ni û ca dos. Aí es tá a ra- 
zão de te rem tam bém, co mo nós, os
vai-e-vens e os al tos e bai xos da vi da.
Al gu mas nas cem e per ma ne cem qua- 
se des co nhe ci das, le van do uma exis- 
tên cia obs cu ra, sem gra ça, te di o sa e
pro vin ci a na, mas fe liz. Nem dos eru- 
di tos são co nhe ci das. Ou tras, não.
Nas cem des ti na das ao su ces so, às pri- 
mei ras pá gi nas dos gran des jor nais, às
gran des en tre vis tas e de ba tes na te le- 
vi são e no rá dio, aos ar ti gos ira dos de
in te lec tu ais de to das as gra da ções
ide o ló gi cas.

Lem bro de uma, lan ça da no mun- 
do da po bre za de ex pres são pe la mi- 
nis tra da Fa zen da do go-ver no Col lor
de Me lo, Zé lia Car do so de Me lo. Era a
pa la vra <en ûm= que, pa re ce, quer di- 
zer û nal men-te, por ûm, por úl ti mo,
em con clu são. Pois bem, a mi nis tra
da va um jei to de en cai xá-la em su as
res-pos tas fos se qual fos se a per gun ta.
<Mi nis tra, o Ban co Cen tral vai for çar
uma ele va ção dos ju ros?=, per gun ta va
a re pór ter. <Po de ser, de pen de…, en- 
ûm…=. <Mi nis tra, qual a pre vi são pa ra
a in üa ção des te ano?= <Es ta mos es tu- 
dan do, a ins ta bi li da de do câm bio…,
en ûm=. Mal co me ça va, já pa re cia es- 
tar no ûm. O que de via vir por úl ti mo,
co mo uma es pé cie de avi so de que û- 
nal men te o pen sa men to ex pos to an- 
te ri or men te ia ser re su mi do e con- 
cluí do, vi nha no co me ço. O tre jei to
pe gou, re ve lou-se du rá vel. Até ho je se

ou ve tal pra ga, quan do o en tre vis ta do,
não ten do di to na da ain da, quer dar a
im pres são de ha-ver com ple ta do um
bri lhan te ra ci o cí nio.

Mas, eu gos to mais da gran de ví ti- 
ma dos mai o res abu sos ver bais da lín-
gua por tu gue sa em to-dos os tem pos:
ne o li be ral. Du ran te es se pe río do,
quem não obe de ces se a car ti lha po lí- 
ti co-ide o ló gi ca dos par ti dos de es- 
quer da, en tre eles o PT (ou se ria de ex-
es quer da?), le va va na tes ta aque le ca- 
rim bo e mais o de co ni ven te com os
ma lé û cos de síg ni os do FMI e de cons-
pi ra dor pa ra en tre gar a Amazô nia aos
grin gos. Nes te mo men to, quem en tre- 
ga a re gião a qual quer um, grin go ou
não, com uma ar ma na cin tu ra e um
do cu men to fal so de pro pri e da de ter ra
é o pró prio go ver no bra si lei ro. Aqui
na pro vín cia, por cau sa do que es cre vi
cer ta vez so bre o as sem bleís mo e as
fre quen tes gre ves de pro fes so res nas
uni ver si da des fe de rais fui in sul ta do
de ne o li be ral. Foi um cho que co mo eu
nun ca ti nha sen ti do an tes. Ti ve de ir a
Kat man du ali per ti nho, no Ne pal. Va-
leu a pe na, por que vol tei re cu pe ra do e
mais cui da do-so ao es cre ver pa ra os
meus cem elei to res. Ou me nos.

De re pen te, con tu do, o ter mo de sa-
pa re ceu, no ta da men te a par tir do iní-
cio da cam pa nha elei to-ral de 2002 a
pre si den te da Re pú bli ca. É co mo se ti- 
ves se si do de le ta do do lé xi co da lín- 
gua por tu gue sa.

Co mo a opo si ção es quer dis ta de
on tem vi rou go ver no e ado tou as
mes mas po lí ti cas do que saiu, an tes
cha ma do de ne o li be ral, su po nho não
ter so bra do nin guém na opo si ção pa-
ra ati rar na ca ra do no vo go-ver no a
tão te mi da ofen sa. Mas quem ga ran te
que Ne o li be ral (va mos in di vi du a li zá-
lo com o no me com ini ci al maiús cu la)
não é co mo Fred Kru e ger e não vol ta rá
das tre vas da mor te com o ûm de nos
ater ro ri zar, po bres mor tais, pe lo res to
da vi da?

A pa la vra ne o li be ral, en ûm, des- 
pre za da tão in jus ta e cru el men te, re- 
co lheu-se aos me lho res di-ci o ná ri os,
de on de não pre ten de sair nun ca, se-
gun do su as pró pri as pa la vras. Cum-
priu aqui fo ra sua tris te si na de ins tru-
men to de con fu são ide o ló gi ca.

Quando a vaca foi pro brejo

Não só a va ca es tá in do pro bre jo, mas ou- 
tros, de sa ten tos, es tão in do pe lo mes mo ca- 
mi nho e de sa guan do na in cer te za de al gu- 
mas de ci sões ju di ci ais. As sim, acom pa- 
nhan do a lei tu ra do si te ju rí di co Mi ga lhas,
bo le tim de 17/7/2022, de pa rei-me com al- 
gu mas inu si ta das no tí ci as so bre ani mais
atro pe la dos em vi as pú bli cas (es tra das),
bem co mo a res pei to de bons ou maus tra tos
im pos tos a se res que nos ser vem pa ra dar al- 
gu mas ale gri as, fa zer com pa nhia ou ali men- 
tar mo-nos, pra quem é car ní vo ro ou, ain da
que não o se ja, se sen te û nan cei ra men te
bem uti li zan do-os co mo mer ca do ria de tro- 
ca.

A pri mei ra no tí cia de Mi ga lhas foi so bre o
atro pe la men to de uma va ca. Mas, de lo go
avi so, não é qual quer va ca. Pas so ao re la to.
Tí tu lo: O ca so do ra bo da va ca. Fa to: Va ca in- 
va de a ro do via, é atro pe la da e per de o ra bo.
Ao con trá rio do que se ima gi na, foi o mo to- 
ris ta quem aca bou pro ces sa do. Acen tua o
ar ti cu lis ta que a his tó ria é ver da dei ra. Acre- 
di to e es tou pas san do adi an te. Diz mais:
<Mas, di ga-se des de já, não era uma va ca
qual quer. Era a <Pé ro la das Can dei as=, um
ani mal de no bre es tir pe, û lha do <Lucky das
3 Co li nas= e da <Pre ci o sa do Ypê=, cu ja fa mí- 
lia per ten cia ao Rank Na ci o nal de Ga do
Jersey. A ár vo re ge ne a ló gi ca qua li û ca va o
ani mal co mo de um al to va lor co mer ci al.
Aliás, nem é cor re to di zer 8ani mal9 pa ra al- 
guém as sim, de tão no bre san gue. Se gun do
seu pro pri e tá rio, o pre ço de ven da era, na
épo ca, da or dem de Cz $ 500 mil (qui nhen tos

foi pro ces sa do. A pre ci o sa va ca, de pre ci o sas
qua li da des, per deu o ra bo, ou se ja, os mé di- 
cos, ve te ri ná ri os, se gun do o pro pri e tá rio
des sa va ca do lei te de ou ro, cons ta ta ram
uma fra tu ra no apên di ce cau dal da va ca. Es- 
cla re ça-se: apên di ce cau dal, pa ra quem não
en ten de de va ca, ou qua drú pe de se me lhan- 
te, é tam bém co nhe ci do co mo o ve lho e bom
ra bo. E sem es se im pres cin dí vel ins tru men- 
to de de fe sa, as mos cas não da vam tré gua à
po bre e sem ra bo va ca, que pas sou a so frer
le sões na sua par te tra sei ra, a ca re cer de um
tra ta men to es pe cí û co e ain da ser man ti da
num es tá bu lo fe cha do. Foi mais que o bas- 
tan te.

O pro pri e tá rio do ani mal, aliás que nem é
bem um ani mal, no sen ti do tri vi al de um
con cei to de uma va ca com tan tas qua li da des
e de um va lor econô mi co a per der de vis ta,
con cluin do que so freu um da no, em vis ta da
des va lo ri za ção da pre ci o sa va ca, bus cou a
re pa ra ção do pre juí zo ajui zan do uma ação
de res sar ci men to pe los da nos, mais ju ros,
ho no rá ri os ad vo ca tí ci os e cus tas pro ces su- 
ais. Ale gou o in con for ma do pro pri e tá rio que
o mo to ris ta atro pe la dor agiu com im pru- 
dên cia, im pe rí cia e ab so lu ta ina bi li da de, já
que a co li são po de ria ter si do evi ta da. E nos
fun da men tos que expôs ao ma gis tra do, dis- 
se o do no da va ca: …a qua drú pe de, de cor
cla ra, po dia fa cil men te ser vis ta à dis tân cia,
de vi do ao con tras te que fa zia com o es cu ro
do

as fal to e o con du tor do veí cu lo atro pe la- 
dor te ria si do in sis ten te men te avi sa do por
con du ções que vi nham em sen ti do opos to,
com bu zi na e fa róis, so bre a exis tên cia de
ani mal na pis ta. Ain da as sim, atro pe lou a
po bre zi nha da va ca, que, con for me cons ta
na no tí cia, <atra ves sou a cer ca, foi pa rar na
es tra da, à noi te, e um coi ta do abal ro ou o
ani mal. A ví ti ma, no ca so (pe lo me nos na ló- 
gi ca do pe di do), era o fa zen dei ro e sua va- 
qui nha=. O fa zen dei ro pre ten dia re ce ber 250
mil cru za dos, à épo ca dos fa tos. Mas… Não
te ve jei to, a va ca foi pro bre jo. A ação foi jul- 
ga da im pro ce den te, co mo se ria na tu ral em
qual quer par te do mun do. Até por que, pe lo
ra bo am pu ta do, o do no do ani mal que ria o
res sar ci men to do to do.

Nu ma ou tra de man da, pa ra con ûr mar
que o adá gio po pu lar que em ca da ca be ça

sua de man da, na qual al me ja va o res sar ci- 
men to por da nos ma te ri ais e a re pa ra ção por
da nos mo rais. A de man da foi jul ga da im pro- 
ce den te, e a sen ten ça foi con ûr ma da pe lo
Tri bu nal de Jus ti ça pa ra on de re cor re ra. En- 
ten deu o tri bu nal que o mo to ci clis ta agiu
com de sa ten ção e fal ta de cui da do. O que
ale ga va o mo to ci clis ta? Re la to: …que û cou
de mons tra do que o réu dei xa os ani mais sol- 
tos pe la re gião e, por con ta dis so, de ve pa gar
seu pre juí zo. De fen deu que a res pon sa bi li- 
da de do do no do boi pe lo ocor ri do é ob je ti-
va. As sim, re que reu a re for ma da sen ten ça e
a con de na ção do réu ao pa ga men to de in de- 
ni za ção pe los da nos ma te ri ais e mo rais.=
Co mo se de duz, o pro pri e tá rio do boi da co-
li são o dei xa va sol to na via pú bli ca, e quem
qui ses se evi tar um aci den te de ve ria ado tar
to dos os cui da dos. Nes se sen ti do, foi o en-
ten di men to da dig nís si ma Juí za, na sua sen- 
ten ça con ûr ma da pe lo TJ: <Não hou ve a su- 
ces são de even tos re pen ti nos ou brus cos co-
mo re la ta do na ini ci al; pe lo con trá rio, o que
se ob ser va é que o ape lan te es ta va de sa ten to
ao mo vi men to de veí cu los no lo cal e, ao ul-
tra pas sar os dois car ros que es ta vam pa ra-
dos, su pos ta men te co li diu com o ani mal
que cru za va a via na que le mo men to. De
acor do com o seu pró prio re la to, ha via mo vi- 
men to no lo cal, de mo do que cer ta men te
ou tros veí cu los con se gui ram pas sar pe lo
tre cho sem mai o res pro ble mas.= Co mo se
per ce be nes sa sen ten ça, a MM. Ma gis tra da
tra ba lha com ar gu men tos sub je ti vos, re cor- 
ren do a su po si ções, além de acen tu ar que
<cer ta men te ou tros veí cu los con se gui ram
pas sar pe lo tre cho sem mai o res pro ble mas=.
E, des sa vez, in de pen den te men te de boi sol- 
to em via pú bli ca, quem foi pro bre jo foi o
po bre do mo to ci clis ta.

Mas, nu ma ou tra con ten da, um fa zen dei-
ro foi pre so pre ven ti va men te por in üi gir
maus-tra tos a mil bú fa las e se ten ta ca va los.
O fa to: Em no vem bro de 2021, a Po lí cia Am-
bi en tal do Es ta do de São Pau lo re gis trou a
ocor rên cia de maus-tra tos en vol ven do mil
bú fa las e 70 ca va los que es ta vam na pro pri e- 
da de ru ral. Fo ram en con tra dos, tam bém,
res tos mor tais de ao me nos 137 ani mais. Fei-
ta es sa cru el cons ta ta ção, o fa zen dei ro, au tor
des se cri me, te ve a sua pri são pre ven ti va de- 
cre ta da e con ûr ma da no STF, por ter si do ne- 

WEL LI TON RE SEN DE
Au di tor fe de ral, pro fes sor uni ver si tá rio, ven ce dor do Prê mio
In no va re e au tor do li vro Trans pa rên cia pú bli ca na ges tão
mu ni ci pal

Co mo cri ar uma
cul tu ra de ino va ção
no ser vi ço pú bli co?

In fe liz men te, es se te ma pas sa à dis tân cia das dis cus- 
sões po lí ti cas atu ais. E qua se nun ca é abor da do no ho rá- 
rio elei to ral pe los can di da tos e nas pou cas ve zes em que
ga nha al gu ma vi si bi li da de li mi ta-se a cha vões, cli chês
ou fra ses pron tas que mais pa re cem saí das de pa ra cho- 
ques de ca mi nhões. Quan do um go ver nan te se pro põe a
cri ar uma cul tu ra de ino va ção ele de ve pen sar pri mei ra- 
men te em me lho rar a qua li da de da ofer ta de su as po lí ti- 
cas pú bli cas.

As sim, da se cre tá ria de As sis tên cia So ci al à de Ges tão
Pe ni ten ciá ria, por exem plo, to das as pas tas de vem es tar
im buí das nes se com pro mis so. O pri mei ro pas so pa ra
ino var é ou vir a so ci e da de. Is so vai pro pi ci ar que o ges- 
tor ofer te pro gra mas e pro je tos co nec ta dos às re ais ne- 
ces si da des do usuá rio. Um ges tor ino va dor se per gun ta
sem pre: co mo tor nar a ges tão pú bli ca me lhor e mais
trans pa ren te? O que eu pos so en tre gar com eû ci ên cia e
com o me nor cus to pa ra o con tri buin te?

O pri mei ro pas so é o ges tor to mar cons ci ên cia que
es se pro ces so de pen de in tei ra men te das pes so as, ou se- 
ja, do ser vi dor pú bli co, es ta tu tá rio ou não. Fiz um le van- 
ta men to em um por tal da trans pa rên cia de um gran de
Es ta do e per ce bi que to do o re cur so pa ra a ino va ção foi
uti li za do na aqui si ção de equi pa men tos tec no ló gi cos.

Ve ja bem, não é um amon ta do de com pu ta do res no- 
vos e no te bo oks de úl ti ma ge ra ção que tra ba lha rão so zi- 
nhos e, por tan to, da rão uma res pos ta sig ni û ca ti va à
ques tão da ino va ção. Di go que são in su mos es tru tu ran- 
tes pa ra que uma po lí ti ca de ino va ção se ja efe ti va men te
im ple men ta da: ser vi do res pú bli cos cri a ti vos, me tas de- 
sa û a do ras e do ta ção or ça men tá ria di re ci o na da pa ra o
pro du to dos in sights.

Re co men do que o ges tor re ser ve 5% do or ça men to
dos re cur sos das áre as de ges tão e pla ne ja men to pa ra
no vos pro gra mas e pro je tos. Da mes ma for ma, su gi ro
que os ser vi do res pos sam ter, no mí ni mo, 15% do pe río- 
do da sua jor na da de tra ba lho pa ra pen sar em ino va ção.
Cla ro, des de que de se jem. Aû nal de con tas, nin guém é
obri ga do a ser cri a ti vo. Al gu mas pes so as têm ap ti dão e
ou tras sim ples men te não.

Além dis so, o ges tor pú bli co ain da po de con tar com o
au xí lio de uni ver si da des e or ga ni za ções não-go ver na- 
men tais par cei ras nes se pro ces so. A ideia é que o ges tor
te nha sem pre a men te aber ta pa ra olhar prá ti cas ino va- 
do ras de ou tros Es ta dos, Mu ni cí pi os e até paí ses. Vo cê
sa bia que o Ser vi ço Mé di co de Ur gên cia (SA MU) foi cri a- 
do na Fran ça nos anos 80? A ideia foi tão boa que se es- 
pa lhou por to do o mun do.

Por ûm, a ino va ção não de ve ser en ca ra da co mo um
mo dis mo pas sa gei ro, mas co mo uma po lí ti ca de Es ta do.
De ve se pen sar no lon go pra zo em co mo en tre gar pro- 
gra mas e pro je tos me lho res pa ra a so ci e da de e de for ma
mais ba ra ta pa ra o con tri buin te.

São Luís, quinta-feira, 21 de julho de 2022
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COMUNICADO- Auto Posto M Mendes -42.706.330/0001-47. 
Torna Público Que RECEBEU 19/07/2022 Junto A Secretaria Mu-
nicipal De Meio Ambiente E Recursos Naturais De Paco Do Lu-
miar –Semap, A Licencia instalação , Nº do processo 1369/2022.
Para exercer atividade do POSTO DE GASOLINA. Na Estrada de 
Ribamar Quadra 17 Nº 4 lote 04. Alto Laranjal.

AUTO POSTO M. MENDES 
(POSTO AUTOS DO LARANJAL) 

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ. Nº 06.116.461/0001-00

AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO Nº 025/2022/SRP. O Município de Anapurus - MA, torna público que fará realizar às 

09h00min, dia 03/08/2022, licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO Nº 025/2022, para registro de pre-

ços, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, Eventual o fornecimento de materiais de consumo (expediente), para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, do município de Anapurus/MA. A sessão 

pública será no portal www.bnc.org.br . O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Comis-

são Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA, localizada na Av. João Francisco 
Monteles, nº 2001 – Centro, Anapurus/MA, de segunda-feira à sexta-feira das 08h00min às 12h00min, como 
também por meio do portal da transparência desta prefeitura. Anapurus/MA, 15 de julho de 2022. ALMIR 
LIMA DA SILVA, Pregoeiro.

, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, Eventual contratação de empresa es

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ. Nº 06.116.461/0001-00

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 026/2022/SRP. O Município de Anapurus - MA, torna público que fará realizar às 

15h00min, dia 03/08/2022, licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO Nº 026/2022, para registro de 

preços, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, Eventual contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos com serviços de reboque para os veículos perten-

centes a Secretaria Municipal de Administração do Município de Anapurus/MA, do município de Anapurus/

MA. A sessão pública será no portal www.bnc.org.br . O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessa-

dos na Comissão Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de Anapurus/MA, localizada na Av. 
João Francisco Monteles, nº 2001 – Centro, Anapurus/MA, de segunda-feira à sexta-feira das 08h00min às 
12h00min, como também por meio do portal da transparência desta prefeitura. Anapurus/MA, 15 de julho 

de 2022. ALMIR LIMA DA SILVA, Pregoeiro.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ. Nº 06.116.461/0001-00

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022 - SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. O Município de Anapurus, Estado do 

Maranhão, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Lei nº 7.892/2013 e subsidiaria-

mente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 08h00min (oito horas), 
(horário de Brasília) do dia 03 de AGOSTO de 2022, licitação na modalidade Pregão Presencial nº 014/2022 
- SRP, do tipo menor preço global, tendo por objeto o registro de preços para os serviços de manutenção e 
recuperação de estradas vicinais, conforme projeto básico, de interesse da Prefeitura Municipal de Anapu-

rus/MA. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis de segunda a sexta das 08h00min às 12h00min 
horas na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Av. João Francisco Monteles, n° 2001, Cen-

tro Anapurus/MA, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente, como no portal da transparência 
deste órgão. Anapurus/MA, 15 de julho de 2022.ALMIR LIMA DA SILVA. Pregoeiro

para registro de preços, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
CNPJ Nº 06.342.240/0001-50

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRINZAL – MA, 
TORNA PÚBLICO AOS INTERESSADOS QUE NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 ÀS 08:00 
(OITO) HORAS, REALIZARÁ LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, TIPO 
MENOR PREÇO GLOBAL, TENDO POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANI-
TÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE MIRINZAL/MA, DE ACORDO COM O CON-
VÊNIO Nº 858264/2017. O EDITAL SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS 
ONDE PODERÃO SER CONSULTADOS E RETIRADOS GRATUITAMENTE NA SALA DA 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO, SITUADA NA AVENIDA PEDRO ALMEIDA JÚNIOR, Nº 466, 
CENTRO, MIRINZAL – MA – CEP: 65.265-000, CNPJ Nº 06.342.240/0001-50, DAS 08:00 
ÀS 12:00 HORAS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DIRETAMENTE NA COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO. BASE LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS AL-
TERAÇÕES E DEMAIS NORMAS CONSTANTES NO EDITAL. MAIS INFORMAÇÕES: CPL.
MIRINZAL@GMAIL.COM. MIRINZAL - MA, EM 20 DE JULHO DE 2022. CLAUDIO SANTOS 
ALMEIDA – SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.

A SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – 

SEGEP, através de seu Pregoeiro e Equipe Apoio, instituídos pela Portaria Nº 107, de 12 de maio de 2022, 

publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) em 19 de maio de 2022, torna público que realizará no dia 

04/08/2022, às 14h (horário de Brasília), na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do 

Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar 

147/2014, da Lei Estadual nº 9.529, de 23 de dezembro de 2011 e da Lei Estadual nº 10.403, de 29 de 

dezembro de 2015, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais 

normas regulamentares pertinentes à espécie, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo 

Menor Preço por Item, objetivando A aquisição de material de expediente tipo PAPEL A4, para 

atender as necessidades da Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos 

Servidores – SEGEP, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital, de 

interesse desta Secretaria. Sendo presidido por Pregoeiro da Comissão Setorial de Licitação - CSL, da 

Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores – SEGEP, situada na Av. 

Jerônimo de Albuquerque, Edifício Clodomir Milet, s/n°, 4º andar, Calhau - São Luís/MA. CEP: 65074-220.

O Edital e seus Anexos estarão à disposição dos interessados no site da SEGEP 

(www.segep.ma.gov.br) e www. comprasnet.gov.br.

São Luís (MA), 19 de julho de 2022

Alexsandro Sousa Bastos

Pregoeiro/CSL/SEGEP

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMONIO

E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2022 – CSL/SEGEP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 123304/2022

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 25/2022 – UFMA.

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa 
para eventual contratação de serviço de licenciamento de software de editoração 
eletrônica e produção audiovisual Adobe Creative Cloud para atendimento às 
necessidades acadêmicas e administrativas da UFMA, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Dia: 28/07/2022  Horário: 10:00h - horário de Brasília

Local: https://www.gov.br/compras/pt-br/

Valor Global: R$ 116.763,68

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

JOSÉ CARLOS MARQUES AGUIAR JUNIOR

Pregoeiro Federal

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

AVISO DE ABERTURA

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

GOVERNO 
FEDERAL

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 053/2022

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 15 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 eventual e futura contratação de empresa especializada em 

fornecimento de Urnas Funerárias, Indumentários Fúnebres e Translado para atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 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 20 de julho de 2022. TÉSSIA VIRGINIA MARTINS REIS DUTRA. Secretaria Municipal de 

Assistência e Desenvolvimento Social. Decreto nº 041/2022.

SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SEINC, inscrita no CNPJ 

05.032.043/0001-72 torna público que requereu junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Recursos Naturais – SEMA, em 16.03.2022, a Renovação de Outorga de Direito de Uso de Água 

Subterrânea n° 0265506/2019, sob as coordenadas geográficas: 05°3’22.99” e 42°51’52.55”, com vazão 

autorizada de 10 m³/hora ou 50 m³/dia e o período de bombeamento é de 5 h/dia, válida por 3 anos, 

situado no município de Timon/MA, conforme dados constantes nos Processos nº 22030036911/2022 

(SIGLA) e 53854/2022 (E-Processos).

São Luís, 19 de julho de 2022

Daniel Maia de Carvalho

Chefe de Departamento de Engenharia

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ENERGIA

COMUNICADO

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.

A Secretaria de Estado de Indústria e Comércio - SEINC, inscrita no CNPJ 05.032.043/0001-72 torna 

público que recebeu junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, em 

19.07.2022, a Renovação da Licença de Operação do Condomínio Empresarial de Caxias, situado na 

Rodovia BR 316, km 564 – no município de Caxias/MA, conforme dados constantes nos Processos nº 

20060042067/2020 (SIGLA) e 84518/2020 (E-Processos).

São Luís, 19 de julho de 2022

Daniel Maia de Carvalho

Chefe de Departamento de Engenharia

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ENERGIA

COMUNICADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 015/2022 PMODC O município de 
Olho d’Água das Cunhas/MA, através da Prefeitura Municipal de Olho d’Água das Cunhas /MA, 
CNPJ: 06.014.005/0001-50, por meio do Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, designado 
pelo portaria nº 064/2022 de 21 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 015/2022, tendo como objeto a prestação de serviços de Construção de 
Canteiros Urbanos, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Olho d’Água das Cunhãs 
- MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. A rea-
lização do certame está prevista para o dia 03/08/2022 às 14:00hs (horário local). O recebimento das 
propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: www.
comprasodc.com.br – Prefeitura de Olho d’Água das Cunhas -MA. O edital completo está a disposição 
dos interessados nos sites: www.olhodaguadascunhas.ma.gov.br e SACOP – Sistema de Acompanha-
mento de Contratações Públicas, Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do e-mail: 
cplodc@gmail.com. Pregoeiro Oficial:  EVANDRO SOUSA BARBOSA.  Olho d’Água das Cunhas /
MA, 19 de julho de 2022. EVANDRO SOUSA BARBOSA Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 014/2022 PMODC O município de 
Olho d’Água das Cunhas/MA, através da Prefeitura Municipal de Olho d’Água das Cunhas /MA, 
CNPJ: 06.014.005/0001-50, por meio do Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, designado 
pelo portaria nº 064/2022 de 21 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 014/2022, tendo como objeto a prestação de serviços de Construção de Mu-
ros em Escolas Municipais, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Olho d’Água das 
Cunhãs - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
A realização do certame está prevista para o dia 03/08/2022 às 10:00hs (horário local). O recebimento 
das propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: 
www.comprasodc.com.br – Prefeitura de Olho d’Água das Cunhas -MA. O edital completo está a 
disposição dos interessados nos sites: www.olhodaguadascunhas.ma.gov.br e SACOP – Sistema de 
Acompanhamento de Contratações Públicas, Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através 
do e-mail: cplodc@gmail.com. Pregoeiro Oficial:  EVANDRO SOUSA BARBOSA.  Olho d’Água das 
Cunhas /MA, 19 de julho de 2022. EVANDRO SOUSA BARBOSA Pregoeiro Oficial

. Pregoeiro Oficial:  
 Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO – MA.
CNPJ: nº 06.460.026/0001-07

Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n – Centro
CEP: 65710-000 Lago do Junco – Maranhão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO – MA.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) nº 016/2022.  O município de Lago do Junco 
através da Secretaria Municipal de Administração, torna público que a licitação do dia 21 de julho de 2022 às 
09:00horas cujo Objeto: Registrar preço para futura e eventual Contratação de empresa para o Fornecimento de 
Materiais de Laboratório, Psicotrópicos e Raio X, para atender a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento 
Básico. Está remarcada para o dia 03 de agosto de 2022 às 09:00 horas. Na forma da Lei 10.520/02, Decreto 
Federal 10.024/2019, Decretos Municipais 001/2017, 008/2021 e 017/2021 e subsidiariamente pela Lei 
8.666/93, no sítio: www.compraslagodojunco.com.br. O Edital poderá ser consultá-lo gratuitamente ou 
adquirido em horário de expediente das 08:00 às 12:00horas na sala da Comissão Permanente de Licitação na 
Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n, Centro, Lago do Junco/MA ou através https://www6.tce.ma.gov.br/
sacop/muralsite/mural.zul ou pelo www.compraslagodojunco.com.br ou no e-mail: cpl-pmlj@hotmail.com. 
Lago do Junco (MA), 19 de junho de 2022.  A Remarcação é para que seja feita a correção e atualização do 
instrumento convocatório. Maria da Glória Oliveira Pereira da Silva – Secretária Municipal de Administração.

Oi S/A, em Recuperação Judicial, vem comunicar aos seus clientes e interessados 

que em função da redução do percentual da alíquota de ICMS para os serviços de 

telecomunicações, conforme Lei Complementar  nº 194/22, devidamente regulamentada 

pelo estado do Maranhão, os valores brutos dos preços e tarifas de todos os serviços que 

têm incidência do imposto serão adequados às novas alíquotas. Conforme já informado, por meio de 

comunicado público, poderá ser aplicado reajustes atrelados a data base dos planos de serviço, em 

conformidade aos índices inflacionários.
ICMS Atual Novo ICMS

  Serviço Voz 29,00% 18,00%

  Serviço Dados 29,00% 18,00%

  TV por assinatura* 17,00% 15,00%

* carga tributária efetiva.

Comunicado oi aos clientes

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022 (3°REPETI-
ÇÃO) – CELICC/PMSJR. PROC. Nº 915/2021/SEMAS. A Prefeitura Municipal de São José 
de Ribamar – MA, através de sua Pregoeira, torna público, para conhecimento de todos, que 
foi declarado DESERTO o Pregão Eletrônico nº. 024/2022. Neste mesmo ato, torna público 
aos interessados que realizará nova Sessão às 10h:00min (horário de Brasília) do dia 05 de 
agosto de 2022, Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço, cujo objeto é a Contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de sob demanda de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP (gás 
de cozinha) e vasilhame, visando atender as necessidades da sede e dos equipamentos sociais 
desta SEMAS, na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente 
pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Poderão participar deste pregão eletrônico as 
empresas que preencherem os requisitos do Edital. A sessão pública acontecerá pelo site: www.
licitacaosaojosederibamar.com.br. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados 
no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00h às 13:30h, telefone (98) 3224-0769 
e no site www.saojosederibamar.ma.gov.br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuita-
mente. O Edital também pode ser adquirido no site www.licitacaosaojosederibamar.com.br. 
Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e 
comunicada aos interessados que adquirirem o Edital na CELICC. Pedidos de esclarecimentos 
deverão ser protocolados através do site: www.licitacaosaojosederibamar.com.br. São José de 
Ribamar (MA), 20 de julho de 2022. Jérllida de Freitas Nunes. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022 (3°REPETI-
ÇÃO) – CELICC/PMSJR. PROC. Nº 596/2022/SEMUS. A Prefeitura Municipal de São José 
de Ribamar – MA, através de sua Pregoeira, torna público, para conhecimento de todos, que 
foi declarado DESERTO o Pregão Eletrônico nº. 025/2022. Neste mesmo ato, torna público 
aos interessados que realizará nova Sessão às 13h:00min (horário de Brasília) do dia 05 de 
agosto de 2022, Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço, cujo objeto é a Registro de Preço para 
futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de gás liquefeito de 
petróleo – GLP para botijões de 13kg, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde – SEMUS, na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente 
pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Poderão participar deste pregão eletrônico as 
empresas que preencherem os requisitos do Edital. A sessão pública acontecerá pelo site: www.
licitacaosaojosederibamar.com.br. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados 
no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00h às 13:30h, telefone (98) 3224-0769 
e no site www.saojosederibamar.ma.gov.br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuita-
mente. O Edital também pode ser adquirido no site www.licitacaosaojosederibamar.com.br. 
Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e 
comunicada aos interessados que adquirirem o Edital na CELICC. Pedidos de esclarecimentos 
deverão ser protocolados através do site: www.licitacaosaojosederibamar.com.br. São José de 
Ribamar (MA), 20 de julho de 2022. Jérllida de Freitas Nunes. Pregoeira.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ DO MARANHÃO
CNPJ Nº01.580.959/0001-06

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRONICO SRP 020/2022

O Município de Amapá do Maranhão - MA, através da Secretaria Municipal de 
Administração e finanças, torna público para ciência dos interessados que tendo em 
vista que a matéria vinculada não veiculou no Portal de Transparência do Município 
obrigatório por Lei, o Pregão Eletrônico SRP nº 020/2022, objetivando o Registro de 
Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva nos prédios públicos, para 
atender as necessidades do Município de Amapá do Maranhão – MA, com abertura 
prevista para o dia 28 de julho de 2022 às 09h00min. fica Adiada para o dia 02 de 
agosto de 2022 às 09h00min, Amapá do Maranhão, 19 de julho de 2022.Fabiene Dias 
de Amorim– Secretária Municipal de Administração e finanças. 
 



oimparcial.com.brBRASIL E MUNDOThayane Maramaldo
E-mail: maramaldothay@gmail.com6

O caso foi registrado preliminarmente tipificado como suicídio, uma vez que Sérgio foi
encontrado já sem vida no lado externo do prédio da Caixa, no Setor Bancário Sul

Rishi Su nak

Liz Truss

ENCONTRADO MORTO

Polícia Civil investiga
morte de diretor da Caixa

A Po lí cia Ci vil do Dis tri to Fe de ral
abriu in ves ti ga ção pa ra apu rar a mor- 
te do di re tor de Con tro les In ter nos e
In te gri da de da Cai xa Econô mi ca Fe- 
de ral, Sér gio Ri car do Faus ti no Ba tis ta.

O em pre ga do pú bli co foi en con tra- 
do mor to na noi te de ter ça-fei ra
(19/7), ao la do da se de do ban co, no
Se tor Ban cá rio Sul (SBS).

O ca so es tá re gis tra do na 5ª DP
(Área Cen tral) pre li mi nar men te ti pi û- 
ca do co mo sui cí dio, uma vez que Sér- 
gio foi en con tra do já sem vi da no la do
ex ter no do pré dio da Cai xa Econô mi- 
ca.

<Por po lí ti ca de co mu ni ca ção ins ti- 
tu ci o nal, a PCDF so men te in for ma os
da dos bá si cos quan do da ocor rên cia
des se ti po de fa to. A 5ª De le ga cia de
Po lí cia in ves ti ga o ca so=, fri sou a cor- 
po ra ção, por meio de no ta oû ci al.

A Cai xa se po si ci o nou so bre a mor- 
te do ser vi dor e la men tou em no ta de
pe sar. <A Cai xa ma ni fes ta pro fun do
pe sar pe lo fa le ci men to do em pre ga do
Sér gio Ri car do Faus ti no Ba tis ta. Nos- 
sos sin ce ros sen ti men tos aos ami gos e
fa mi li a res, aos quais es ta mos pres tan- 
do to tal apoio e aco lhi men to. O ban co
con tri bui com as apu ra ções pa ra con- 
ûr mar as cau sas do ocor ri do=, dis se o
ban co pú bli co.

Ba tis ta era fun ci o ná rio

de car rei ra da Cai xa,

co me çou den tro do

ban co em 1989 e

as su miu a Di re to ria de

Con tro le In ter no e

In te gri da de (DE COI)

por pro ces so se le ti vo

em mar ço de 2022. 

O se tor é pa ra on de são en ca mi- 
nha das to das as de nún ci as de cor rup- 
ção a as sé dio se xu al re ce bi das pe lo
ca nal de aten di men to cri a do pe la Cai- 
xa Econô mi ca Fe de ral, co mo acon te- 
ceu com o ex-pre si den te do ban co Pe- 
dro Gui ma rães, que ne ga as acu sa-
ções.

ELEIÇÕES PARA PREMIÊ

Quem são os candidatos na disputa pelo Reino Unido
A dis pu ta pe lo car go de pri mei ro-

mi nis tro do Rei no Uni do che gou à fa- 
se û nal após uma vo ta ção in ter na na
quar ta-fei ra (20/7) que de û niu os dois
û na lis tas à li de ran ça do Par ti do Con- 
ser va dor. Os can di da tos ain da na dis- 
pu ta são o ex-mi nis tro das Fi nan ças
Rishi Su nak e a atu al se cre tá ria de Re- 
la ções Ex te ri o res, Liz Truss. A elei ção
ocor re após o anún cio da re nún cia de
Bo ris John son, no iní cio de ju lho.

O no vo pre miê se rá es co lhi do pe lo
Par ti do Con ser va dor, que tem mai o- 
ria no Par la men to bri tâ ni co atu al- 
men te. A le gen da es co lhe rá seu no vo
lí der, que tam bém ocu pa rá o pos to de
pre miê.

A elei ção in ter na é re a li za da em
eta pas, du ran te as quais os can di da- 
tos me nos vo ta dos pe los par la men ta- 
res con ser va do res fo ram sen do eli mi- 
na dos. 

Na pe núl ti ma fa se, Su nak e Truss
avan ça ram, en quan to a se cre tá ria de
Co mér cio In ter na ci o nal, Penny Mor- 
daunt, foi eli mi na da da dis pu ta. O ex-
mi nis tro das Fi nan ças ter mi nou es sa
fa se em pri mei ro lu gar, com 137 vo tos
a seu fa vor. Truss û cou em se gun do
com 113 vo tos, con tra 105 de Mor- 
daunt.

O no vo pre miê ago ra se rá es co lhi- 
do em uma vo ta ção pe los 160 mil
mem bros do Par ti do Con ser va dor,
com re sul ta do pre vis to pa ra 5 de se- 
tem bro.

Co nhe ça mais so bre os dois can di- 
da tos a se guir.

O po lí ti co de 42 anos é apon ta do
co mo o fa vo ri to pa ra su ce der Bo ris
John son de pois que sua can di da tu ra à
li de ran ça atraiu apoio de seus ex-co- 
le gas de ga bi ne te e ele ven ceu to das as
eta pas de vo ta ção até ago ra.

Fi lho de imi gran tes de ori gem in di- 
a na, ele foi elei to pa ra o Par la men to
pe la pri mei ra vez em 2015 e se tor nou
se cre tá rio do Te sou ro de John son em

fe ve rei ro de 2020.
Pou cas se ma nas de pois de as su mir,

ele se viu in cum bi do de ge rir a eco no- 
mia do Rei no Uni do bem quan do a
pan de mia co me çou.

Quan do ele pro me teu fa zer <o que
fos se pre ci so= pa ra aju dar as pes so as
du ran te a cri se sa ni tá ria e anun ci ou o
pa co te de so cor ro de 350 bi lhões de li- 
bras (R$ 2,3 tri lhões em va lo res atu- 
ais), sua po pu la ri da de dis pa rou nas
pes qui sas de opi nião no país.

Mas o Rei no Uni do con ti nu ou a ser
atin gi do pe la cri se econô mi ca nos
me ses se guin tes e sua ima gem pes so- 
al foi atin gi da quan do ele foi mul ta do
pe la po lí cia por vi o lar as re gras
do lock down em ju nho de 2020.

Su nak é ti do ain da co mo um dos
par la men ta res mais ri cos da atu a li da- 
de e foi atin gi do em abril des te ano
por es pe cu la ções de mem bros do Par- 
ti do Tra ba lhis ta, de opo si ção, so bre
su as û nan ças e o uso de pa raí sos ûs- 
cais. 

Ele re nun ci ou ao car go de mi nis tro
das Fi nan ças em 5 de ju lho. Su nak e o
en tão mi nis tro da Saú de, Sa jid Ja vid,
se de mi ti ram após um es cân da lo en- 
vol ven do a no me a ção de um par la- 
men tar acu sa do de as sé dio se xu al pa- 
ra um car go no go ver no.

Su nak é ca sa do com Aksha ta Murty,
her dei ra de um bi li o ná rio in di a no. O
ca sal tem du as û lhas

A atu al chan ce ler che gou ao car go
co mo a se gun da mu lher a ocu par a se- 

cre ta ria de Re la ções Ex te ri o res no Rei- 
no Uni do.

Aos 46 anos, já ocu pou uma am pla
va ri e da de de car gos no Par la men to e
go ver no e li dou com ques tões do més-
ti cas e in ter na ci o nais, ape sar de seu
pe río do re la ti va men te cur to no Le gis-
la ti vo. An tes de ser no me a da chan ce- 
ler, foi mi nis tra da Mu lher e da Igual-
da de e pre ce deu seu atu al ri val Rishi
Su nak co mo mi nis tra das Fi nan ças.

Foi ain da se cre tá ria de Meio Am bi-
en te do go ver no de Da vid Ca me ron e
se cre tá ria de Jus ti ça no man da do de
The re sa May.

Du ran te o Bre xit, ple bis ci to so bre a
saí da do Rei no Uni do da União Eu ro- 
peia, ela ini ci al men te fez cam pa nha
con tra, mas pos te ri or men te mu dou
sua po si ção, ar gu men tan do que o di- 
vór cio ofe re cia uma opor tu ni da de de
<sa cu dir a ma nei ra co mo as coi sas
fun ci o nam=.

Co mo se cre tá ria de Re la ções Ex te-
ri o res, Truss te ve que en fren tar o com-
ple xo con üi to so bre a fron tei ra que
se pa ra a Ir lan da do Nor te e a Ir lan da,
que qua se co lo cou o acor do en tre Rei- 
no Uni do e União Eu ro peia pós-Bre xit
em che que. Ela ain da ne go ci ou a li- 
ber ta ção de Na za nin Zagha ri-Rat clif-
fe e Ano osheh Asho o ri, dois ci da dãos
an glo-ira ni a nos, que fo ram pre sos e
de ti dos no Irã.

Ca sa da e mãe de dois û lhos, ela
agra de ceu aos seus co le gas de par ti do
após o re sul ta do da vo ta ção des ta

EU RO PA EM CHA MAS

Pre si den te da Es pa nha
diz que 500 pes so as
mor re ram por con ta
de on da de ca lor

A on da de ca lor que atin ge a Es pa nha há dez di as pro- 
vo cou a mor te de <mais de 500 pes so as=, aûr mou nes ta
quar ta-fei ra (20/7) o pre si den te do go ver no, Pe dro Sán- 
chez, du ran te vi si ta a uma zo na afe ta da por um in cên- 
dio na re gião de Ara gão (no ro es te).

<Du ran te es ta on da de ca lor, se gun do os re gis tros,
mais de 500 pes so as fa le ce ram co mo con sequên cia das
al tas tem pe ra tu ras=, in for mou Sán chez, em re fe rên cia a
uma es ti ma ti va da mor ta li da de re a li za da por um ins ti- 
tu to de saú de pú bli ca.

<Pe ço aos ci da dãos que to mem pre cau ções ex tre- 
mas=, pe diu o pre si den te so ci a lis ta, que vol tou a re pe tir
que <a emer gên cia cli má ti ca é uma re a li da de= e que <a
mu dan ça cli má ti ca ma ta=.

Sán chez já usou ter mos se me lhan tes em ou tras oca- 
siões du ran te es ta úl ti ma on da de ca lor que dei xou má- 
xi mas de 45 ºC em al gu mas re giões e ali men tou vá ri os
in cên di os que de vas ta ram de ze nas de mi lha res de hec- 
ta res em to do o país.

O nú me ro de mor tes que Sán chez ci tou é uma re fe- 
rên cia às es ti ma ti vas fei tas pe lo ins ti tu to pú bli co Car los
III, que faz um cál cu lo es ta tís ti co do au men to da mor ta- 
li da de por cau sas pre ci sas, co mo o au men to da tem pe- 
ra tu ra, com pa ran do es ses nú me ros com sé ri es es ta tís ti- 
cas his tó ri cas.

O ins ti tu to qua li û cou es tes nú me ros nos úl ti mos di as
e sa li en tou que se tra ta de uma es ti ma ti va es ta tís ti ca e
não de um re gis tro oû ci al de óbi tos.

São Luís, quinta-feira, 21 de julho de 2022

A Secretaria de Estado da Segurança Pública – SSP, através de sua Comissão Setorial de Licitação - 

CSL, torna público para conhecimento dos interessados que a licitação em referência, que se encontrava 

suspensa, fica remarcada a sua sessão pública para às 9h do dia 4 de agosto de 2022, Pregão 

Eletrônico nº 11/2022 – SSP/MA, do tipo Menor Preço Global cujo objeto é a aquisição e instalação 

de 01 (um) Grupo Gerador, na faixa de potência de 175 KVA para atender à demanda de carga da 

Sede da Polícia Civil do Estado do Maranhão. A sessão púbica será conduzida pelo(a) Pregoeiro(a), 

através do sistema COMPRASNET, acessível no Portal de Compras do Governo Federal, disponível em 

https://www.gov.br/compras/pt-br, nos termos do Decreto Federal nº 10.024/2019, da Lei Federal nº 

10.520/2002, do Decreto Estadual nº 24.629/2008, do Decreto Estadual nº 28.906/2013, alterado pelo 

Decreto Estadual 29.920/2014, da Lei Estadual nº 10.403/2015, aplicando-se os procedimentos 

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

subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993. O edital com as devidas alterações está à 

disposição dos interessados no sistema COMPRASNET, acessível no Portal de Compras do Governo 

Federal, disponível em https://www.gov.br/compras/pt-br, e na página oficial desta Secretaria, 

disponível em www.ssp.ma.gov.br.

São Luís, 18 de julho de 2022

Rosirene Travassos Pinto

Presidente da CSL/SSP

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022 - SSP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0119382/2021 - PC/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022 (2°REPETI-
ÇÃO) – CELICC/PMSJR. PROC. Nº 2684/2021/SEMED. A Prefeitura Municipal de São José 
de Ribamar – MA, através de seu Pregoeiro, torna público, para conhecimento de todos, que 
foi declarado DESERTO o Pregão Eletrônico nº. 031/2022. Neste mesmo ato, torna público aos 
interessados que realizará nova Sessão às 14h:00min (horário de Brasília) do dia 05 de agosto 
de 2022, Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço, cujo objeto é o Registro de Preço para aquisição 
de botijão de gás de 13kg e 45 kg, recarga de gás 13 e 45 kg e kit regulador de pressão (man-
gueira e registro) para uso doméstico, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal 
de Educação, na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente 
pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Poderão participar deste pregão eletrônico as 
empresas que preencherem os requisitos do Edital. A sessão pública acontecerá pelo site: www.
licitacaosaojosederibamar.com.br. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados 
no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00h às 13:30h, telefone (98) 3224-0769 
e no site www.saojosederibamar.ma.gov.br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuita-
mente. O Edital também pode ser adquirido no site www.licitacaosaojosederibamar.com.br. 
Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e 
comunicada aos interessados que adquirirem o Edital na CELICC. Pedidos de esclarecimentos 
deverão ser protocolados através do site: www.licitacaosaojosederibamar.com.br. São José de 
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Em sua primeira edição, o prêmio visa reconhecer a produção científica, jornalística e de
inovação aplicada aos setores portuários, marítimos e logísticos do Maranhão. 

OPORTUNIDADE DE PESQUISA

Prêmio Porto do Itaqui está
com inscrições abertas 

A
s ins cri ções pa ra o Edi tal FA- 
PE MA/EMAP nº 09/2022 – 
Prê mio Por to do Ita qui se- 
guem aber tas até o dia 12 de 

agos to. Em sua pri mei ra edi ção, o prê- 
mio vi sa re co nhe cer a pro du ção ci en- 
tí fi ca, jor na lís ti ca e de ino va ção apli- 
ca da aos se to res por tuá ri os, ma rí ti- 
mos e lo gís ti cos do Ma ra nhão.

O edi tal com to das as in for ma ções 
po de ser con sul ta do no si te da Fun da- 
ção de Am pa ro à Pes qui sa e ao De sen- 
vol vi men to Ci en tí fi co e Tec no ló gi co 
do Ma ra nhão (FA PE MA) – www.fa pe- 
ma.br, on de tam bém po de ser fei ta a 
ins cri ção no link da pla ta for ma Pa tro- 
na ge.

A pre mi a ção in te gra as ações do 
pro gra ma Por to do Fu tu ro, fru to de 
par ce ria en tre a FA PE MA e a Em pre sa 
Ma ra nhen se de Ad mi nis tra ção Por- 
tuá ria (EMAP), que pre vê in ves ti men- 
tos de R$ 40 mi lhões em pes qui sas no 
se tor por tuá rio até 2025, sen do R$ 10 
mi lhões já pa ra es te ano. Pa ra o Prê- 
mio Por to do Ita qui es tá pre vis to o re- 
cur so fi nan cei ro de R$ 144.500,00, 
que se rá dis tri buí do en tre os ven ce- 
do res de no ve ca te go ri as.

Po dem con cor rer ao prê mio es tu- 
dan tes e egres sos do en si no mé dio ou 
téc ni co, gra du a ção, mes tra do e dou- 
to ra do de ins ti tui ções de en si no se di- 
a das no Ma ra nhão, pú bli cas ou pri va- 
das sem fins lu cra ti vos; pro fes so res 
pes qui sa do res, dou to res tam bém de 
ins ti tui ções de en si no su pe ri or se di a- 
das no es ta do, pú bli cas ou pri va das 
sem fins lu cra ti vos; pro fis si o nais gra- 
du a dos em Co mu ni ca ção So ci al e 
pes qui sa do res, in ven to res ou de ten- 
to res de in ven tos pro te gi dos no Ma ra-

A PREMIAÇÃO INTEGRA AS AÇÕES DO PROGRAMA <PORTO DO FUTURO=

DIVULGAÇÃO

nhão.
O prê mio es tá di vi di do em no ve ca- 

te go ri as: Pes qui sa dor Jú ni or, Jo vem 
Ci en tis ta, Ar ti go, Dis ser ta ção de Mes- 
tra do, Te se de Dou to ra do, Jor na lis mo 
Ci en tí fi co, Ino va ção Tec no ló gi ca, Pes- 
qui sa dor Sê ni or e Mu lher Pes qui sa do- 
ra Des ta que. Nes ta úl ti ma ca te go ria 
se rá pre mi a da a pes qui sa do ra, in ven- 
to ra ou jor na lis ta que ob ti ver a mai or 
pon tu a ção de Aná li se do Mé ri to e Re- 
le vân cia en tre to das as pro pos tas sub- 
me ti das, in de pen den te men te da ca- 
te go ria.

Pa ra que o tra ba lho 

pos sa con cor rer, de ve 

es tar de acor do com os 

ei xos te má ti cos 

pre vis tos no edi tal, no 

que diz res pei to a te mas 

re la ci o na dos ou de 

in te res se do se tor 

por tuá rio.

 Os ei xos são: Ope ra ções Por tuá ri-
as, Meio Am bi en te, Re la ção Por to Ci-
da de, De sen vol vi men to So ci o e conô-
mi co Sus ten tá vel, De sen vol vi men to 
Tec no ló gi co e Ges tão Pú bli ca Por tuá- 
ria.

CONTRA COVID-19

Faixa de 5 a 11 anos é vacinada no Shopping da Criança

SOFIA, DE 5 ANOS, APROVEITOU A AÇÃO NO SHOPPING DA CRIANÇA, ALÉM DE BRINCAR NO ESPAÇO CHEIO DE JOGOS E BRINQUEDOS

A Se cre ta ria de Es ta do da Saú de
(SES) es tá va ci nan do o pú bli co in fan- 
til, de 5 a 11 anos, con tra a Co vid-19,
no Shop ping da Cri an ça.

A ação vai até o sá ba do

(23), das 8h às 16h.

A autô no ma Lu cia Trin da de le vou o
pe que no Hei tor, de 6 anos, pa ra con- 
sul tas no Shop ping da Cri an ça e apro- 
vei tou que o fi lho es tá bem de saú de
pa ra va ci nar.

 <Ti ve que aguar dar um pou co por- 
que ele es ta va um pou co gri pa do. O
Hei tor to mou a pri mei ra do se no fi nal
de ja nei ro, quan do li be ra ram pa ra a
fai xa etá ria de le, aci ma de 5 anos, eu
dei pu lo de ale gria, por que eu e meu

ma ri do já so mos va ci na dos e mãe que
é mãe tem que acom pa nhar, tem que
le var pa ra va ci nar. Des de mui to pe- 
que no sem pre le vei pa ra va ci nar, en- 
tão não te ria por que não le var ago ra e
a se gu ran ça que nós te mos é a va ci- 
na=, con tou Lú cia.

Quem tam bém apro vei tou a ação
no Shop ping da Cri an ça foi a pe que na
So fia Me lo, de 5 anos. Além de brin car
no es pa ço cheio de jo gos e brin que- 
dos, ela to mou a se gun da do se da va- 
ci na. 

<Ela to mou a pri mei ra do se em fe- 
ve rei ro e, ago ra, a se gun da do se. É im- 
por tan te e ne ces sá ria a va ci na. Os pais
pre ci sam ter ati tu de e amor. Têm que
tra zer a cri an ça, por que a cri an ça não
vem so zi nha=, res sal tou o autô no mo
Luís Me lo, pai da So fia.

O pre si den te da Em pre sa Ma ra- 
nhen se de Ser vi ços Hos pi ta la res (EM- 

SERH), Mar cel lo Du ai li be, in cen ti va a
va ci na ção pa ra o gru po de 5 a 11 anos. 

<A va ci na ção con tra a Co vid-19 é
uma das prin ci pais ar mas na lu ta con- 
tra a pan de mia em to do o mun do. As
va ci nas são mui to se gu ras pa ra o pú- 
bli co in fan til. É uma pro te ção pa ra a
cri an ça e a fa mí lia=, fri sou Mar cel lo
Du ai li be.

<A gen te lem bra que as cri an ças
que es tão em con sul ta po dem se va ci- 
nar, mas não são só elas, qual quer cri- 
an ça po de se va ci nar, nes ta fai xa etá- 
ria de 5 a 11 anos. A cri an ça vem va ci- 
nar, po de brin car e tem lan che tam- 
bém. É im por tan te os pais en ten de- 
rem que pre ci sam tra zer as cri an ças
pa ra se va ci nar con tra a Co vid. Es ta-
mos de bra ços aber tos pa ra aco lher a
to dos até o dia 23 des te mês pa ra imu- 
ni zar a ga ro ta da=, re for çou Ca mi la
Men des, co or de na do ra Mul ti pro fis si- 
o nal do Shop ping da Cri an ça.

DIÁ LO GO

Go ver no se reú ne
com evan gé li cos 
pa ra de ba ter
de sen vol vi men to 
do Ma ra nhão

O go ver na dor Car los Bran dão se reu niu com re li gi o- 
sos pa ra de ba ter ações vol ta das ao de sen vol vi men to do
Ma ra nhão. 

Du ran te o En con tro dos Evan gé li cos, fo ram tra ta dos
te mas co mo as sis tên cia às pes so as em si tu a ção de vul- 
ne ra bi li da de so ci al, de fe sa das fa mí li as ma ra nhen ses e
con tri bui ções do seg men to evan gé li co pa ra o es ta do.

<Es ta mos sem pre pre sen tes nes ses

even tos pa ra que a gen te pos sa

car re gar de ener gia nos so co ra ção,

nos sa men te, pa ra to mar mos

de ci sões mais as ser ti vas=, dis se

Bran dão.

<A gen te pre ci sa es tar sem pre ins pi ra do na nos sa fé.
As pes so as que têm fé re a li zam me lhor as po lí ti cas pú- 
bli cas=, acres cen tou o go ver na dor.

O pas tor da Igre ja As sem bleia de Deus Be tel Re no va- 
da, João Ba tis ta, fa lou so bre a im por tân cia do en con tro.
<Es se even to é mui to im por tan te. Es tá na Bí blia, em Ro- 
ma nos ca pí tu lo 3, que to das as au to ri da des são cons ti- 
tuí das por Deus e os evan gé li cos es tão aqui pa ra for ta le- 
cer ain da mais as po lí ti cas em fa vor do nos so es ta do=,
afir mou o lí der re li gi o so. Na opor tu ni da de, hou ve mo- 
men to de cul to e de ora ção.

A se na do ra Eli zi a ne Ga ma co men tou o que o mo- 
men to re pre sen ta aos evan gé li cos. <É uma noi te so bre- 
tu do de de mons tra ção de aten ção, de sen si bi li da de do
go ver na dor Bran dão em re la ção aos evan gé li cos. Dan do
seg men to ao go ver no Flá vio Di no, Bran dão bus ca fa zer
um go ver no par cei ro das en ti da des evan gé li cas e is so é
de mons tra ção da sen si bi li da de do que re pre sen ta es se
po vo pa ra o de sen vol vi men to e cres ci men to do Ma ra- 
nhão=, con cluiu a se na do ra.

São Luís, quinta-feira, 21 de julho de 2022
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A volta do DJ Ivis

Iver son de Sou za, DJ Ivis, um ano após de
ter si do pre so por agre dir sua ex-es po sa, Pa- 
mel la Ho lan da, vol tou a tra ba lhar com ar tis- 
tas do ce ná rio mu si cal do país co mo Wesley
Sa fa dão e Gust ta vo Li ma e em pla cou uma
das mú si cas de mais su ces so no Bra sil no
ran king do Spotify. A mú si ca gra va da por
Gust ta vo Li ma, <Fa la Mal de Mim=, es tá na 8ª
po si ção do ran king nes ta quar ta-fei ra (20) e
tem o DJ Ivis co mo um dos com po si to res.

Viagens corporativas

Agên ci as de vi a gens cor po ra ti vas es tão se
re cu pe ran do gra du al men te do pi or pe río do
de pan de mia. 

O se tor man te ve, em maio de 2022, uma
re cu pe ra ção que vem sen do mos tra da des de
o iní cio do ano, e os nú me ros já vêm en cos- 
tan do no que era apre sen ta do pré-pan de- 
mia, is to é, em 2019.Os da dos são da As so ci- 
a ção Bra si lei ra de Agên ci as de Vi a gens Cor-
po ra ti vas (Abra corp).

A ex pe ri en te som me lière pau lis ta
Ga bi Fri zon vem a São Luís pa ra as si -
nar a car ta de vi nhos da pró xi ma edi -
ção da Wi ne Ce le bra ti on. Ide a li za da
pe los em pre sá ri os Em ma nu el Már -
cio Bar bo sa e Alí pio Mo ra es, da AMZ
Company, com o ob je ti vo de ser re co -
nhe ci da co mo a mai or fes ta de vi -
nhos do Nor te e Nor des te, o even to
se rá re a li za do es te ano no dia 7 de
ou tu bro, no ba da la do Pa laz zo Even -
tos, pal co de gran des re cep ções da
so ci e da de ma ra nhen se. Pro fis si o nal
ha bi li ta da pe la ABS Bra sil, com Ad -
van ced Cer ti fi ca te in Wi nes pe la
WSET, Ga bi já foi elei ta <Som me lière
do Ano= pe la re vis ta Gos to.

Inau gu ra da re cen te
com ges tão do Gru po
Mer cú rio / HSE –
HSLZ, a Po li clí ni ca do
Ser vi dor Es ta du al em
Im pe ra triz es tá fun ci o -
nan do com for ça to tal.
Se gun do o di re tor ge -
ral Plí nio Tuz zo lo <se -
gui mos um no vo mo -
de lo re co men da do pe -
la SE GEP / Go ver no do
MA de as sis tên cia de
saú de des cen tra li za da
e mais hu ma ni za da,
que vi sa ofe re cer mais
co mo di da de, ra pi dez e
ex ce lên cia=, dis se ele.

Da ni lo Caymmi es tá
em tur nê com dois es -
pe tá cu los co me mo ra -
ti vos: <Vi va Caymmi=,
em ho me na gem a vi da
e a mú si ca do seu pai,
Do ri val Caymmi; e um
es pe tá cu lo ba se a do na
obra de Tom Jo bim, re -
fe ren te ao  CD <Da ni lo
Caymmi can ta Tom Jo -
bim=. Em São Luís, ele
apre sen ta dia 28 pró xi -
mo na Co zi nha Mas sa -
ri, <Vi va Caymmi=, que
pas seia pe los bas ti do -
res e pe la mú si ca de
Do ri val Caymmi.

Marrom, O Musical

A equi pe do es pe tá cu lo <Mar rom, O Mu si cal=,
so bre a vi da e obra da can to ra ma ra nhen se Al ci-
o ne Na za ré, re tor na a São Luís e fez uma vi si ta
ao Com ple xo Pe ni ten ciá rio de Pe dri nhas pa ra
ini ci ar a pro du ção do fi gu ri no. O Mu si cal tem
es treia pa ra o dia 25 de agos to em São Pau lo e
em São Luís, a Co o pe ra ti va Cu xá é uma das par- 
cei ras da ação em Pe dri nhas. Os tra ba lhos e a
pro du ção pa ra re a li za ção do <Mar rom, O Mu si-
cal=, ide a li za do pe lo ator Jô San ta na e com tex to
e di re ção de Mi guel Fa la bel la, já es tão ace le ra- 
dos e São Luís ga nha um des ta que es pe ci al.

Hérnia de disco

Dor nas cos tas, dor mên cia, di fi cul da des pa ra
se lo co mo ver e al te ra ções de sen si bi li da de na
co xa, per na e pé. Es ses são al guns dos sin to mas
dos pa ci en tes di ag nos ti ca dos com hér nia de
dis co. A do en ça, uma le são que ocor re com mais
frequên cia na re gião lom bar, não tem cu ra e
atin ge cer ca de 5,4 mi lhões de bra si lei ros, se- 
gun do o Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra fia e Es ta- 
tís ti ca (IB GE). Na mai o ria dos ca sos, os sin to- 
mas me lho ram na tu ral men te após 3 me ses, mas
po dem evo luir pa ra qua dros mais sé ri os, co mo
o do can tor Wesley Sa fa dão.

Qualificação na indústria

Até 2025, o es ta do de Ma ra nhão pre ci sa rá
qua li fi car 81 mil pes so as em ocu pa ções in dus- 
tri ais, sen do 21,8 mil em for ma ção ini ci al – pa ra
re por ina ti vos e pre en cher no vas va gas – e 59,2
mil em for ma ção con ti nu a da, pa ra tra ba lha do- 
res que de vem se atu a li zar. Is so sig ni fi ca que, da
ne ces si da de de for ma ção nos pró xi mos qua tro
anos, 73% se rão em aper fei ço a men to. As ocu pa- 
ções in dus tri ais são aque las que re que rem co- 
nhe ci men tos ti pi ca men te re la ci o na dos à pro- 
du ção in dus tri al, mas es tão pre sen tes tam bém
em ou tros se to res da eco no mia.

Pra curtir

O Bum ba Meu Boi da
Fé em Deus apre sen -
ta nes ta quin ta-fei ra
(21), às 19h, o Au to do
Boi – Ru mo ao Cen te -
ná rio da Fé em Deus.

A apre sen ta ção po -
de rá ser vis ta no Cen -
tro Cul tu ral Va le Ma -
ra nhão, no Cen tro
His tó ri co, na pro gra -
ma ção do Pá tio Aber -
to.

A his tó ria de Ca ti ri na
e Pai Fran cis co ga nha
ares de es pe tá cu lo
pa ra ce le brar os cem
anos do tra di ci o nal
gru po de Bum ba Boi
do so ta que de za -
bum ba.

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.

Na pró xi ma ter ça-fei -
ra (26) ce le bra-se o
Dia dos Avós, fi gu ras
tão es pe ci ais nas fa -
mí li as e que con tam
com o tí tu lo de se rem
pais e mães em do -
bro.

Por tan to, no dia 26 de
Ju lho na da mais jus to
que mi mar o vovô e a
vo vó com pre sen tes
de li ci o sos do Em pó -
rio Fri bal.

Há op ções pa ra to dos
os gos tos.

São Luís, quinta-feira, 21 de julho de 2022

 

Em breve o fornecimento de 
água ficará ainda melhor. 
Seguindo o cronograma de investimentos, a BRK realizará obras de interligações e 
implantação dos sistemas de abastecimento de água na sua região. 

• As obras deverão causar impactos pontuais no abastecimento e possíveis 
desvios nas ruas dos bairros.

• As vias onde houverem atuação serão recompostas pela BRK em até 7 dias 
após a conclusão das obras, e com o mesmo tipo de material encontrado 
anteriormente à intervenção.

• O prazo para restabelecimento do abastecimento é em até  48h após o 
término da intervenção.

A obra leva alguns dias, mas os benefícios são duradouros.  
Contamos com sua compreensão!

0800 771 0001
brkambiental.com.br/maranhao
Saiba mais detalhes sobre nossas obras nas redes:  

brk.ambiental   brkambiental

T
é
c
n
ic
o
 r
e
s
p
o
n
s
á
v
e
l:
 C

a
r
lo
s
 A

d
r
ia
n
o
 R

a
io
l

SISTEMA DE ABASTECIMENTO De 18/07 à 22/07/2022

BAIRRO SA SERVIÇO DATA PRAZO ÁREA DE IMPACTO

ALTOS DO TURU 2 Interligação de rede
19/07

9h às 17h 48h Jardim Turú, Altos do 
Turú I II e III

PARQUE JAIR Interligação de rede
21/07

9h às 17h 48h Parque Jair

ALTOS DO TURU I Execução de descarga 
em rede

19/07
9h às 17h 48h Jardim Turú, Altos do 

Turú I II e III

ALTOS DO TURU I Execução de descarga 
em rede

18/07
9h às 17h 48h Jardim Turú, Altos do 

Turú I II e III

PARQUE DAS 
PALMEIRAS

Montagem do detalhe 
em rede

19/07
9h às 17h 48h

Jardim Turú, Altos do 
Turú I II e III, Parque Jair, 

Parque das Palmeiras

PARQUE DAS 
PALMEIRAS

Interligação em rede
19/07

9h às 17h 48h
Jardim Turú, Altos do 

Turú I II e III, Parque Jair, 
Parque das Palmeiras

PARQUE DAS 
PALMEIRAS

Interligação e execução de 
registro em rede

19/07
9h às 17h 48h

Jardim Turú, Altos do 
Turú I II e III, Parque Jair, 

Parque das Palmeiras

PARQUE JAIR
Execução de ventosa 

em rede
21/07

9h às 17h 48h
Jardim Turú, Altos do 

Turú I II e III, Parque Jair, 
Parque das Palmeiras

SARNAMBI Interligação de rede
21/07

9h às 17h 48h

São Raimundo, 
Gambarrinha, Campina, 

Centro, Olho D'água, 
Vieira, Caúra, São 

Benedito, Moropóia, 
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No total, foram 22 alterações no período, 266,6% a mais que os 6 atos do ano passado e
as mudanças de 2019, ano em que foi possível contabilizar 

Pro ces so

So bre a Ar pen/MA

MARANHÃO

Aumento de 266% na
troca de nome e sexo

O Ma ra nhão re gis trou nos pri mei- 
ros seis me ses de 2022 o mai or nú me- 
ro de pes so as que mu da ram o no me e
o se xo em Car tó rio de Re gis tro Ci vil
em um se mes tre des de a de ci são do
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF) que
re co nhe ceu o di rei to de trans gê ne ros
e tran se xu ais de ade qua rem sua iden- 
ti da de per ce bi da à iden ti da de re al em
seus do cu men tos de iden ti fi ca ção.

No to tal, fo ram 22 al te ra ções no pe- 
río do, 266,6% a mais que os 6 atos do
ano pas sa do e as mu dan ças de 2019,
ano em que foi pos sí vel con ta bi li zar o
pri mei ro se mes tre de atos, uma vez
que a de ci são do STF pas sou a va ler
em ju nho de 2018.

Re gu la men ta da pe lo Pro vi men to
nº 73 do Con se lho Na ci o nal de Jus ti ça
(CNJ), a de ci são pre vê a pos si bi li da de
de al te ra ção de no me e gê ne ro sem
ne ces si da de de ci rur gia de mu dan ça

de se xo e de au to ri za ção ju di ci al, per- 
mi tin do a re a li za ção do ato di re ta- 
men te em Car tó ri os de Re gis tro Ci vil
de to do o País, em pro ce di men to que
po de ser efe tu a do até no mes mo dia.

Pa ra ori en tar os in te res sa dos em
re a li zar a al te ra ção, a As so ci a ção Na- 
ci o nal dos Re gis tra do res de Pes so as
Na tu rais (Ar pen-Bra sil) edi tou uma
Car ti lha Na ci o nal so bre a Mu dan ça de
No me e Gê ne ro em Car tó rio, on de
apre sen ta o pas so a pas so pa ra o pro- 
ce di men to e os do cu men tos exi gi dos
pe la nor ma na ci o nal do CNJ. 

<O nos so tra ba lho é sem pre fa ci li- 
tar a vi da do ci da dão, com es sa car ti- 
lha a po pu la ção LGB TIQAPN+ te rá, de
uma for ma de ta lha da, ori en ta ção de
co mo fa zer a re ti fi ca ção de no me e se- 
xo di re ta men te em Car tó ri os de Re- 
gis tro Ci vil do es ta do=, diz Ga bri el la
Ca mi nha, pre si den te da Ar pen/MA.

O nos so tra ba lho é

sem pre fa ci li tar a vi da

do ci da dão, com es sa

car ti lha a po pu la ção

LGB TIQAPN+ te rá, de

uma for ma de ta lha da,

ori en ta ção de co mo

fa zer a re ti fi ca ção de

no me e se xo

O que precisa para fazer alteração de nome?

A te se de fi ni da pe la STF, sob o re gi- 
me de re per cus são ge ral, diz que <o
trans gê ne ro tem di rei to fun da men tal
sub je ti vo à al te ra ção de seu pre no me
e de sua clas si fi ca ção de gê ne ro no re- 
gis tro ci vil, não se exi gin do, pa ra tan- 
to, na da além da ma ni fes ta ção de
von ta de do in di ví duo, o qual po de rá
exer cer tal fa cul da de tan to pe la via ju- 
di ci al co mo di re ta men te pe la via ad- 
mi nis tra ti va=.

Pa ra re a li zar a al te ra ção de gê ne ro
em no me nos Car tó ri os de Re gis tro
Ci vil é ne ces sá rio a apre sen ta ção de 
do cu men tos pes so ais, com pro van te
de en de re ço e as cer ti dões dos dis tri- 
bui do res cí veis, cri mi nais es ta du ais e
fe de rais do lo cal de re si dên cia dos úl- 
ti mos cin co anos, bem co mo das cer- 
ti dões de exe cu ção cri mi nal es ta du al
e fe de ral, dos Ta be li o na tos de Pro tes- 
to e da Jus ti ça do Tra ba lho. Na
sequên cia, o ofi ci al de re gis tro de ve
re a li zar uma en tre vis ta com o (a) in te- 

res sa do.

O trans gê ne ro tem

di rei to fun da men tal

sub je ti vo à al te ra ção de

seu pre no me e de sua

clas si fi ca ção de gê ne ro

no re gis tro ci vil, não se

exi gin do, pa ra tan to,

na da além da

ma ni fes ta ção de von ta de

do in di ví duo

Even tu ais apon ta men tos nas cer ti- 

dões não im pe dem a re a li za ção do
ato, ca ben do ao Car tó rio de Re gis tro
Ci vil co mu ni car o ór gão com pe ten te
so bre a mu dan ça de no me e se xo, as- 
sim co mo aos de mais ór gãos de iden- 
ti fi ca ção so bre a al te ra ção re a li za da
no re gis tro de nas ci men to. A emis são
dos de mais do cu men tos de ve ser so li- 
ci ta da pe lo (a) in te res sa do (a) di re ta- 
men te ao ór gão com pe ten te por sua
emis são. Não há ne ces si da de de apre-
sen ta ção de lau dos mé di cos e nem é
pre ci so pas sar por ava li a ção de mé di-
co ou psi có lo go.

Fun da da em 2014, a As so ci a ção dos
Re gis tra do res de Pes so as Na tu rais do
Es ta do do Ma ra nhão (Ar pen/MA) re-
pre sen ta os ti tu la res car tó ri os de Re- 
gis tro Ci vil, que aten dem a po pu la ção
nos mu ni cí pi os do Ma ra nhão. É no
Re gis tro Ci vil que são re a li za dos os
atos da vi da ci vil de uma pes soa, a
exem plo do re gis tro de nas ci men to,
ca sa men to, eman ci pa ção e óbi to.

Com aces sar

CUR SOS ON LI NE

Edu ca ção
con ti nu a da pa ra
ga ran tir e au men tar
a em pre ga bi li da de

O mun do ca da vez mais di gi tal trou xe vá ri as van ta- 
gens, co mo por exem plo, fa ci li tar o aces so à edu ca ção
con ti nu a da, ou em in glês o Li fe long Le ar ning, ou se ja,
edu ca ção pa ra a vi da to da.

Não pa rar de es tu dar nun ca, emen dan do um cur so
no ou tro. Es se é o con cei to de quem de se ja não ape nas
ga ran tir, mas prin ci pal men te au men tar a sua em pre ga- 
bi li da de em um mun do atu al men te tão ágil e vo lá til,
com in ser ção de no vas tec no lo gi as e que exi ge mui to
das pes so as no mer ca do de tra ba lho, in de pen den te da
pro fis são.

Mas atra vés do com pu ta dor e com uso da in ter net é
pos sí vel se re ci clar, fa zer cur sos de idi o mas, apren der
no vas ha bi li da des, fa zer cur sos téc ni cos pro fis si o na li- 
zan tes ou mes mo tur bi nar a car rei ra com cur sos de pós
– gra du a ção, MBA e Mes tra do. Só não po de é fi car pa ra- 
do, es tag na do no co nhe ci men to, que se am plia a to da
ho ra.

Pa ra quem quer apro vei tar as fé ri as de ju lho por
exem plo, as prin ci pais fa cul da des co mo a ESPM ofe re- 
cem cur sos rá pi dos de fé ri as, on li ne ou hí bri dos, em vá- 
ri as áre as co mo Ad mi nis tra ção, Mar ke ting, Tec no lo gia
en tre ou tras. Quem qui ser co me çar um no vo hobby,
tam bém é pos sí vel in ves tir em cur sos co mo bor da do,
cor te e cos tu ra, pin tu ra em te ci dos, de co ra ção de fes tas
e mui tos ou tros te mas; que po dem co me çar co mo um
pas sa tem po e até se tor nar fon te de ren da ex tra.

Os es pe ci a lis tas em ge ren ci a men to de tem po e edu- 
ca ção re co men dam que a pes soa es co lha um tem po li- 
vre pa ra aces sar o cur so sem pre no mes mo ho rá rio, em
lo cal sem ba ru lho e sem dis tra ções, bem ilu mi na do e
com o cui da do es pe ci al de usar me sa e ca dei ra er gonô- 
mi cos, que po dem ser en con tra dos em lo jas da ci da de
co mo a Po ti guar ho me cen ter, pa ra ga ran tir a saú de e
pre ser var co lu na e mem bros su pe ri o res e in fe ri o res,
pre ve nin do le sões fu tu ras.

Ou tra di ca pa ra fa zer um cur so on li ne com su ces so é
não acu mu lar exer cí ci os en tre uma au la e ou tra. Se guir a
car ga ho rá ria de au las e ati vi da des prá ti cas é fun da men- 
tal pa ra apre en der me lhor os no vos co nhe ci men tos.

En tre os por tais mais po pu la res em cur sos on li ne es- 
tão o Eduk (www.edul.com br); Udemy
(www.udemy.com); Por tal de Cur sos Rá pi dos
(https://www.por tal de cur sos ra pi dos.com.br); Pri me
Cur sos (www.pri me cur sos.com.br), Cour se ra
(https://pt.cour se ra.org) só pa ra ci tar al guns. Há mui tos
ou tros, e bas ta ini ci ar uma pes qui sa on li ne pa ra des co- 
brir mui tas e mui tas pos si bi li da des.

Va le lem brar que, além das van ta gens de me lho rar a
em pre ga bi li da de e até pro por ci o nar even tu al men te a
ge ra ção de ren da ex tra, fa zer cur sos on li ne tam bém traz
be ne fí ci os pa ra o cé re bro, aju dan do a ati var a men te e
man ter me mó ria e ra ci o cí nio mais ágeis e me lhor pre- 
ser va dos.

E pa ra pa gar as ta xas de cur sos ou com prar li vros, a
di ca é usar o car tão de cré di to e sua me lhor da ta, sem
com pro me ter a ren da fa mi li ar. E se for ser vi dor(as) pú- 
bli co(a) es ta du al me lhor ain da, pois a di ca é usar o Car- 
tão de Be ne fí cio Con sig na do – Cred ces ta, que ofe re ce a
van ta gem de ju ros me no res que a de ou tros car tões de
cré di to con ven ci o nais e sem cus tos – sem anui da de,
sem ta xa de ser vi ço ou de en tre ga e sem ta xa de emis são
da pri mei ra via do car tão.

E mais van ta gens co mo: Aces so ao <Sa que Fá cil=, pa ra
ser uti li za do de acor do com as ne ces si da des do dia a dia;
car tão de cré di to pa ra com pras em mi lha res de es ta be- 
le ci men tos fí si cos e on li ne, no Bra sil e ex te ri or, com a
cre di bi li da de da ban dei ra Vi sa. Além da pos si bi li da de
de pa ga men to em até 60 me ses. Pa ra so li ci tar ou ati var o
car tão, bas ta li gar pa ra Cen tral de Aten di men to no 0800
729 0660, ou aces sar www.cred ces ta.com.br, pa ra mais
in for ma ções.

São Luís, quinta-feira, 21 de julho de 2022

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


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

A Polícia Federal deflagrou a Operação Odoacro nas cidades de São Luís, Dom Pedro,
Codó, Santo Antônio dos Lopes e Barreirinhas

As sas si no do ar rai al

MARANHÃO

PF combate fraudes
em licitações no estado

A
Po lí cia Fe de ral de üa grou, na
ma nhã de on tem, quar ta-fei- 
ra (20), nas ci da des de São
Luís, Dom Pe dro, Co dó, San to

Antô nio dos Lo pes e Bar rei ri nhas, a
Ope ra ção Odo a cro, com a û na li da de
de de sar ti cu lar as so ci a ção cri mi no sa
es tru tu ra da pa ra pro mo ver frau des li- 
ci ta tó ri as, des vio de re cur sos pú bli cos
e la va gem de di nhei ro, en vol ven do
ver bas fe de rais da Com pa nhia de De- 
sen vol vi men to dos Va les do São Fran- 
cis co e do Par naí ba (Co de vasf).

A in ves ti ga ção cons ta tou a exis tên- 
cia de um en ge nho so es que ma de la- 
va gem de di nhei ro, per pe tra do a par- 
tir do des vio do di nhei ro pú bli co pro- 
ve ni en te de pro ce di men tos li ci ta tó ri- 
os frau da dos. As di li gên ci as apon ta- 
ram pa ra a uti li za ção do mes mo mo- 
dus ope ran di, in clu si ve com as mes- 
mas pes so as in ter pos tas e em pre sas
de fa cha da, de con du tas re a li za das
em 2015, quan do a Po lí cia Ci vil con se- 

guiu iden ti û car uma as so ci a ção cri- 
mi no sa ins ti tuí da pa ra des vi ar re cur- 
sos pú bli cos do mu ni cí pio de Dom
Pe dro.

Após a re fe ri da ope ra ção po li ci al,
no tou-se que o es que ma cri mi no so
não re cu ou, ao con trá rio, aca bou
cres cen do ex po nen ci al men te nos
anos pos te ri o res, al te ran do, ape nas, a
ori gem da ver ba des vi a da – que pas- 
sou a ser fe de ral. Des co briu-se que
são cons ti tuí das pes so as ju rí di cas de
fa cha da, per ten cen tes for mal men te a
pes so as in ter pos tas, e fa ti ca men te ao
lí der des sa as so ci a ção cri mi no sa, pa- 
ra com pe tir en tre si, com o ûm de
sem pre se sa grar ven ce do ra das li ci ta- 
ções a em pre sa prin ci pal do gru po, a
qual pos sui vul to sos con tra tos com a
Co de vasf.

O lí der des se gru po cri mi no so,
além de co lo car as su as em pre sas e
bens em no me de ter cei ros, ain da
pos sui con tas ban cá ri as vin cu la das a

CPFs fal sos, uti li zan do-se des se ins- 
tru men to pa ra per pe trar frau des e di- 
û cul tar a atu a ção dos ór gãos de con-
tro le.

Ao to do, 80 po li ci ais fe de rais cum- 
pri ram as de ter mi na ções ju di ci ais ex- 
pe di das pe lo 1ª Va ra Fe de ral de São
Luís, que de cor re ram de uma re pre- 
sen ta ção ela bo ra da pe la Po lí cia Fe de- 
ral.

Se con ûr ma das as sus pei tas, os in- 
ves ti ga dos po de rão res pon der por
frau de à li ci ta ção, la va gem de ca pi tais
e as so ci a ção cri mi no sa. So ma das, as
pe nas po dem che gar a 16 anos de pri- 
são.

Co mo a as so ci a ção cri mi no sa ora
des man te la da é li de ra da por um in- 
ves ti ga do ape li da do de <Im pe ra dor=,
de no mi nou-se a pre sen te fa se os ten-
si va de <Ope ra ção Odo a cro=, em re fe- 
rên cia ao so bre no me do sol da do ita li- 
a no que ca pi ta ne ou uma re vol ta que
co lo cou ûm ao Im pé rio Ro ma no.

TIRO ACIDENTAL

Menina de 8 anos mata irmão de 4 meses em Codó

A MENINA ESTARIA TENTANDO MANUSEAR A ESPINGARDA DO PAI, QUANDO UM TIRO FOI DISPARADO

Uma tra gé dia foi re gis tra da na úl ti- 
ma ter ça-fei ra (19), na ci da de de Co- 
dó, no Ma ra nhão. Uma cri an ça de 8
anos te ria ma ta do, aci den tal men te, o
ir mão de ape nas 4 me ses. De acor do
com in for ma ções, a me ni na es ta ria
ten tan do ma nu se ar a es pin gar da do
pai, quan do um ti ro foi dis pa ra do. O
ca so acon te ceu na tar de da ter ça, na
re si dên cia da fa mí lia, lo ca li za da na
Ave ni da Pan ta nal, no bair ro Tri zi de la.

In for ma ções da po lí cia re ve lam
que a me ni na de 8 anos te ria pe ga do
uma ca ra bi na de pres são e dis pa rou
aci den tal men te em di re ção do ir mão
de ape nas de 4 me ses. O ti ro atin giu a
tes ta do be bê, que não re sis tiu ao fe ri- 
men to e mor reu an tes de dar en tra da
no hos pi tal da ci da de.

A ar ma foi apre en di da e o pai das
cri an ças foi en ca mi nha do à de le ga cia

pa ra pres tar es cla re ci men tos. Um ho mem foi pre so pe lo cri me de
ho mi cí dio, na ci da de de Vi a na. Ele es- 
ta va com pri são tem po rá ria de cre ta da
pe la Va ra Úni ca da Co mar ca de Pe nal- 
va, por ser o prin ci pal sus pei to de um
as sas si na to, du ran te even to cul tu ral
na Rua Es te vão Tra vas sos, Cen tro de
Pe nal va, na Bai xa da Ma ra nhen se.

O man da do de pri são foi cum pri do
por po li ci ais ci vis in te gran tes da 6ª
De le ga cia Re gi o nal de Vi a na.

As in ves ti ga ções apon tam que ele
foi o exe cu tor do ho mi cí dio que te ve
co mo ví ti ma uma pes soa co nhe ci da
co mo <Ne go=, no 30 de ju nho de 2022,
por vol ta das 6h15, du ran te a apre sen-
ta ção de gru po fol cló ri co, em um ar- 
rai al. Após a pri são re a li za da, o sus- 
pei to foi in ter ro ga do e en ca mi nha do
pa ra a UPR de Vi a na, lo cal em que es tá
à dis po si ção da Jus ti ça.

• Con se lhos Mu ni ci pal e Es ta du al dos Di rei tos da Pes -
soa Ido sa
• Con se lho Na ci o nal do Ido so
• Fó rum das En ti da des Ma ra nhen ses de De fe sa e Di rei -
tos do Ido so
• Co mi tê de Va lo ri za ção da Pes soa Ido sa (CV PI)
• De le ga cia Es pe ci a li za da de Pro te ção ao Ido so
• Nú cleo da Pes soa Ido sa da De fen so ria Pú bli ca Es ta du -
al
• Co mis são dos Di rei tos da Pes soa Ido sa, da Câ ma ra
Mu ni ci pal de São Luís
• Co mis são dos Di rei tos de Di rei tos Hu ma nos, da As -
sem bleia Le gis la ti va do Es ta do
• Co mis são do Di rei tos da Pes soa Ido sa da OAB-MA
• Se cre ta ria de Di rei tos Hu ma nos e Par ti ci pa ção Po pu -
lar do Es ta do do Ma ra nhão

SÃO LUÍS

Pre fei to e se cre tá rio
de Saú de tem 180
di as pa ra im plan tar
trans por te pa ra
pes so as ido sas que
fa zem he mo diá li se

O Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão ex pe diu Re co- 
men da ção ao pre fei to de São Luís, Edu ar do Brai de, e ao
se cre tá rio mu ni ci pal de Saú de, Jo el Ni co lau Jú ni or, na
qual in di ca a ne ces si da de de im plan ta ção, no pra zo de
180 di as, de trans por te sa ni tá rio ele ti vo a pes so as ido sas
sub me ti das a pro ce di men tos de diá li se/he mo diá li se.

A Re co men da ção, as si na da pe lo ti tu lar da 1ª Pro mo- 
to ria de Jus ti ça de De fe sa do Ido so, Jo sé Au gus to Cu trim
Go mes, pe de pro vi dên ci as por par te do Mu ni cí pio de
São Luís, no sen ti do de as se gu rar o des lo ca men to (ida e
vol ta) dos pa ci en tes até as uni da des da re de mu ni ci pal
de saú de (pú bli cas ou con ve ni a dos), on de é ofe re ci do o
re fe ri do tra ta men to.

Pa ra as se gu rar o di rei to dos pa ci en tes, o pro mo tor de
jus ti ça to ma co mo ba se a Po lí ti ca Na ci o nal de Aten ção
ao Por ta dor de Do en ça Re nal e a Re so lu ção do Con se lho
Na ci o nal de Se cre tá ri os de Saú de que es ta be le cem a for- 
ma ar ti cu la da que o Mi nis té rio de Saú de e as se cre ta ri as
de Es ta do e Mu ni ci pais de Saú de de vem dis po ni bi li zar o
Trans por te Sa ni tá rio Ele ti vo (TSE), des ti na do ao des lo- 
ca men to de usuá ri os pa ra re a li zar pro ce di men tos de ca- 
rá ter ele ti vo no âm bi to do Sis te ma Úni co de Saú de
(SUS).

Em ca so de não aco lhi men to (par ci al ou to tal) das
cláu su las da Re co men da ção pe lo Exe cu ti vo Mu ni ci pal,
as ra zões de ve rão ser en ca mi nha das ao MP MA.

Na Re co men da ção, o MP MA des ta cou que a não ob- 
ser vân cia das in di ca ções, sem as de vi das jus ti û ca ti vas
plau sí veis, po de rá ser in ter pre ta da co mo atos de vi o la- 
ção aos prin cí pi os que re gem o Es ta tu to do Ido so, pas sí- 
veis das res pon sa bi li da des pre vis tas nes ta le gis la ção.

O do cu men to foi en ca mi nha do pa ra acom pa nha- 
men to do:

São Luís, quinta-feira, 21 de julho de 2022
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Dentro de casa, o Sampaio Corrêa tem aproveitamento de campeão da Série B do
Brasileiro, mas quando joga nos domínios dos adversários joga como time pequeno

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

SAMPAIO CORRÊA

Em casa: Tubarão;
fora: peixe pequeno

De sem pe nhos opos tos

O
Sam paio Cor rêa ter mi nou o 
pri mei ro tur no da Sé rie B do 
Cam pe o na to Bra si lei ro na 
8ª po si ção, com 25 pon tos, e 

mais uma der ro ta fo ra de ca sa.
Após en can tar a tor ci da e pas se ar 

em cam po so bre o <to do po de ro so= 
Vas co da Ga ma, no úl ti mo sá ba do 
(16), o ti me ma ra nhen se pa re cia que 
iria en ga tar uma gran de sequên cia na 
com pe ti ção na ci o nal e fi nal men te 
ven cer a sua pri mei ra par ti da fo ra de 
ca sa, con tra o Lon dri na, na úl ti ma ter- 
ça-fei ra (19). Mas o ti me vol tou a jo gar 
mal e foi der ro ta do mais uma vez.

Ago ra res ta a fa zer uma ou tra boa 
par ti da con tra um ti me gran de pa ra 
po der cri ar uma no va ex pec ta ti va na 
tor ci da. Ama nhã, sex ta-fei ra (22), a 
Bo lí via Que ri da re ce be o Sport-PE, às 
21h30, no Cas te lão.

Ape li da do de Tu ba rão, tri tu ra dor 
de ri vais e em gran de fa se no Cas te lão, 
on de a tor ci da can ta <aqui, no Cas te- 
lão, quem man da é o Tu ba rão=, o 
Sam paio Cor rêa me te me do nos seus 
ad ver sá ri os.

Den tro dos seus do mí ni os, o ti me 
ma ra nhen se tem apro vei ta men to de 
cam peão. Di an te de sua apai xo na da 
tor ci da, a Bo lí via Que ri da tem 9 jo gos, 
com 85,1% de apro vei ta men to, com 7 
vi tó ri as, 2 em pa tes, ne nhu ma der ro ta, 
18 gols mar ca dos e 5 so fri dos. No Gi- 
gan te do Ou tei ro da Cruz, o Sam paio 
faz um gol a ca da 45 mi nu tos e so fre 
um ten to a ca da 162 mi nu tos. Com es- 
se re tros pec to, não tem tor ce dor que 
fi que de sa ni ma do.

Mas por ou tro la do, quan do o ti me

Pro ba bi li da des de aces so

Par ti das Sam paio Cor rêa
• Em ca sa – 9

• Fo ra de ca sa – 10

EM CASA, O SAMPAIO CORRÊA É <TRITURADOR= DE ADVERSÁRIO, MAS FORA SÓ APANHA

sai dos seus do mí ni os, pa re ce ter es- 
que ci do o fu te bol no Cen tro de Trei- 
na men to Jo sé Car los Ma ci ei ra. Lon ge 
de ca sa, o Sam paio ain da não con se- 
guiu ven cer e con quis tou ape nas 2 
pon tos de 30 dis pu ta dos.

Na ca sa dos ad ver sá ri os, o Tri co lor 
fez 10 jo gos, sen do que fo ram 8 der ro- 
tas e ape nas dois em pa tes, com um 
apro vei ta men to pí fio de ape nas 6,6%. 
Fo ram 3 gols mar ca dos e 15 so fri dos. 
Pa ra ba lan çar as re des do ad ver sá rio, 
o Tu ba rão de mo ra 300 mi nu tos, ou se- 
ja, o ti me pre ci sa de 5 ho ras de fu te bol 
fo ra de ca sa pa ra mar car um gol. Por 
ou tro la do, os ti mes ad ver sá ri os le vam 
ape nas 60 mi nu tos pa ra fa zer um gol 
no Tri co lor. Es ses nú me ros de mons- 
tram a fra gi li da de do ti me ma ra nhen- 
se em con fron tos fo ra de ca sa, on de 
al me ja o aces so à Sé rie A do Bra si lei- 
rão, e des ta for ma tem que me lho rar 
seus nú me ros lon ge de seus do mí ni- 
os.

Es pe ci a lis tas re ve lam que a for ma 
mais sim ples de ga ran tir o aces so à 
eli te do fu te bol na ci o nal é ven cer em 

ca sa e ar ran car pon tos dos ad ver sá ri- 
os fo ra de ca sa, al go que o Sam paio só 
es tá cum prin do a pri mei ra par te.

Ana li san do os úl ti mos re sul ta dos 
do Sam paio, em ca sa e fo ra, ma te má- 
ti cos do si te chan ces de gol.com.br re- 
le va ram que o Tri co lor ma ra nhen se 
tem ape nas 6% de chan ces de aces so. 
Eles le vam em con si de ra ção o de sem- 
pe nho den tro e fo ra de ca sa, opor tu- 
ni da des cri a das, gols mar ca dos e so-
fri dos.

Vi tó ri as – 7
Em pa tes – 2
Der ro tas – 0
Gols mar ca dos – 18
Gols so fri dos – 5

Vi tó ri as – 0
Em pa tes – 2
Der ro tas – 8
Gols mar ca dos – 3

SÉRIE D

Papão ganha reforço e mira primeiro mata-mata

PAPÃO DO NORTE ESTÁ DE OLHO NO PRIMEIRO CONFRONTO DO MATA-MATA DA SÉRIE D DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2022

Com o ad ver sá rio já de fi ni do, pa ra
o pri mei ro con fron to do ma ta-ma ta
da Sé rie D do Cam pe o na to Bra si lei ro
2022, o Mo to Club de São Luís ago ra
só pen sa em fi na li zar os úl ti mos ajus- 
tes no elen co na pre pa ra ção pa ra os
jo gos. E pen san do em se re for çar o ru- 
bro ne gro apre sen tou mais um re for- 
ço, tra ta-se do cen tro a van te Igor Ba- 
dio.

Ba dio tem 27 anos e acu mu la pas- 
sa gens pe lo União Lu zi en se, com seis
jo gos e um gol, Ri ver-PI, com dois jo- 
gos e dois gols, UNIRB, com no ve jo- 

gos e qua tro gols e por úl ti mo es te ve
no Aymoré, com seis jo gos e ne nhum
gol mar ca do.

O ca mi sa 9 che gou pa ra ocu par o
lu gar de Dag son, que se gun do o de- 
par ta men to mé di co do clu be ru bro-
ne gro, de ve fi car afas ta do por cin co
se ma nas, de vi do sua re cu pe ra ção da
le são no om bro di rei to.

O Mo to Club ain da tem jo ga do res
pa ra re gu la ri zar e re a li zar es trei as no
se tor ofen si vo, o cen tro a van te Wal la ce
Li ma e o ata can te de la do Val de nil son.

O pri mei ro jo go da fa se de ma ta-
ma ta se rá no dia 23, pró xi mo sá ba do
(23), fo ra de ca sa con tra o São Rai- 
mun do-RR.

Co pa Bra sil de Kart

KART

Pi lo to de ape nas 7
anos vai re pre sen tar
o Ma ra nhão na Co pa
Bra sil

Re ve la ção do kart ma ra nhen se, o jo vem pi lo to Be ni- 
cio Ab dal la, de 7 anos, vai re pre sen tar o Ma ra nhão na
23° Edi ção da Co pa Bra sil de Kart. A com pe ti ção se rá re- 
a li za da nos di as 21, 22 e 23 des te mês de ju lho, no Kar tó- 
dro mo Emer son Fit ti pal di, praia do Ata laia, Ara ca ju
(SE). E dez pi lo tos ma ra nhen ses es tão na bri ga pe lo pó- 
dio em di ver sas ca te go ri as.

Jo vem ta len to so e apai xo na do por ve lo ci da de, Be ni- 
cio, o Benny Ab dal la co mo é co nhe ci do nas pis tas, co- 
me çou a cor rer de kart nes te ano, na ca te go ria mi rim.

A pai xão pe la ve lo ci da de es tá no DNA, o pai do Benny,
o Rapha el Ab dal la, já foi pi lo to de kart com vá ri os tí tu- 
los.

Em sua pri mei ra tem po ra da no kart, Benny tem cha- 
ma do aten ção pe la rá pi da adap ta ção e de sen vol vi men- 
to nas pis tas.

E em um cur to pe río do de tem po, ape nas 4 me ses de
trei nos e com pe ti ções, Benny já acu mu la re sul ta dos im- 
por tan tes, tais co mo: pó di os no Cam pe o na to Es ta du al
de Kart (con quis tou três ve zes o 2º lu gar) e o 3° lu gar na
5º Eta pa da Co pa São Pau lo de kart, com pe ti ção re a li za- 
da no kar tó dro mo de In ter la gos.

Com o apoio fun da men tal da fa mí lia, en tre os es tu- 
dos, brin ca dei ras e as ou tras ati vi da des es por ti vas, Be ni- 
cio tam bém trei na di a ri a men te pa ra de sen vol ver a sua
re cen te car rei ra de pi lo to.

Em re la ção à Co pa Bra sil de Kart, Be ni cio se en con tra
em Ara ca ju des de o dia 13 de ju lho, fa zen do o re co nhe- 
ci men to da pis ta. <Es sa é a mi nha pri mei ra tem po ra da
no kart. Es tou mui to fe liz com os re sul ta dos. Que ro se- 
guir a car rei ra de pi lo to. Agra de ço aos meus pais e to da
mi nha fa mí lia pe lo apoio. Meu pai Rapha el es tá sem pre
co mi go. Aqui, em Ara ca ju te nho trei na do bas tan te. E
mi nha ex pec ta ti va é gran de por um bom re sul ta do=, dis- 
se Benny Ab dal la.

Es sa é a mi nha pri mei ra tem po ra da

no kart. Es tou mui to fe liz com os

re sul ta dos. Que ro se guir a car rei ra

de pi lo to. Agra de ço aos meus pais e

to da mi nha fa mí lia pe lo apoio. Meu

pai Rapha el es tá sem pre co mi go.

Aqui, em Ara ca ju te nho trei na do

bas tan te

Mais de 200 pi lo tos vão par ti ci par da Co pa Bra sil de
Kart. A com pe ti ção é uma das mai o res do país e vai pre- 
mi ar dois pi lo tos bra si lei ros pa ra par ti ci par pa ra re pre- 
sen ta rem o país no FIA Mo tors port Ga mes, com pe ti ção
en tre na ções, que reu ni rá cer ca de 80 paí ses em di fe ren- 
tes ca te go ri as do au to mo bi lis mo no Au tó dro mo de Paul
Ri card, na Fran ça, en tre os di as 28 e 30 de ou tu bro.

São Luís, quinta-feira, 21 de julho de 2022
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A equipe de <Marrom, O Musical= visitou o Complexo Prisional de Pedrinhas para início
da etapa principal de colaboração das mulheres com a equipe de figurino do Musical

<MARROM, O MUSICAL=

Internas cooperam com
figurino de espetáculo

O
s tra ba lhos e a pro du ção pa- 
ra re a li za ção do <Mar rom, O 
Mu si cal=, ide a li za do pe lo 
ator Jô San ta na e com tex to 

e di re ção de Mi guel Fa la bel la, já es tão 
ace le ra dos e São Luís ga nha um des- 
ta que es pe ci al. A Fa to Pro du ções, 
com pa tro cí nio da Equa to ri al Ma ra- 
nhão e Go ver no do Ma ra nhão, por 
meio da Lei Es ta du al de In cen ti vo à 
Cul tu ra, vi si tou o Com ple xo Pri si o nal 
de Pe dri nhas, atra vés do Pro je to 
Humanitas360 em par ce ria com a Co- 
o pe ra ti va Cu xá.

Com a pre sen ça da Lí gia Ro cha, Je- 
mi ma Tuany, Hi gor Cauê e Jô San ta na, 
a vi si ta mar ca o iní cio da eta pa prin ci- 
pal de co la bo ra ção das mu lhe res da 
Cu xá, com a equi pe de û gu ri no do 
Mu si cal. É uma par ce ria mui to im por- 
tan te e, tam bém, de in clu são den tro 
des se pro je to mag ní û co, te nho cer te- 
za que te re mos tra ba lhos in crí veis=, 
con ta o ide a li za dor do Mu si cal, Jô 
San ta na.

O pro du tor e ide a li za dor, tam bém 
ex pli ca es sa no va fa se. <Jô e Hi gor= já 
es ti ve ram aqui no co me ço do ano, du- 
ran te a apli ca ção da oû ci na de te a tro, 
mas Lí gia e Je mi ma, res pon sá veis pe- 
lo û gu ri no do es pe tá cu lo jun to com 
Mar co Pa che co, acom pa nham o ti me 
pe la pri mei ra vez. Jun ta-se a es te gru- 
po Ra fa el, que fa rá o acom pa nha men- 
to lo cal do de sen vol vi men to des ta 
par ce ria tão es pe ci al pa ra nós. Es ta re- 
mos com 15 mu lhe res en si nan do a 
bor dar e cos tu rar as pe ças. Elas se rão 
re mu ne ra das pe lo tra ba lho=, ex pli ca.

So bre a ex pec ta ti va do Mu si cal, Jô 
San ta na adi an ta que te re mos ses sões 
ex tra or di ná ri as. <Em pou co mais de 
um mês, a par tir de 25 de agos to, o ter- 
cei ro es pe tá cu lo da Tri lo gia do Sam ba 
co me ça sua jor na da nos pal cos, mos-

Se le ci o na dos do Ma ra nhão

INTERNAS DO COMPLEXO PRISIONAL PARTICIPARÃO DA PRODUÇÃO DO FIGURINO 

tran do ao pú bli co a ca da ses são os 
fru tos des sa par ce ria. Que pos sa mos 
le var es se tra ba lho lin do a mui tos lu- 
ga res do Bra sil e do mun do e que es sa 
tro ca pos sa ser exem plo, pa ra mui tos 
ou tros pro je tos que unam ca da vez 
mais o so ci al e o cul tu ral. Agra de ce- 
mos mui to ao Ins ti tu to 
Humanitas360, na pes soa de Hi gor e 
tam bém da nos sa que ri da Pa trí cia Vil- 
le la Ma ri no, por vi a bi li za rem es te en- 
con tro tão es pe ci al de Mar rom, o Mu- 
si cal e a Co o pe ra ti va Cu xá=, û na li za.

O Cur so de Te a tro Mu si cal foi re a li- 
za do no Te a tro Arthur Aze ve do, en tre 
os di as 07 e 20 de fe ve rei ro de 2022, de 
for ma gra tui ta, pa ra 60 ar tis tas re si- 
den tes no Ma ra nhão, os par ti ci pan tes 

fo ram se le ci o na dos en tre 683 ins cri- 
tos. 

Os ar tis tas ti ve ram a opor tu ni da de 
de vi ven ci ar um pou co da re a li da de 
de uma sa la de en sai os de uma gran de 
pro du ção de te a tro mu si cal por 15 di- 
as, sob a su per vi são de re no ma dos ar- 
tis tas das ar tes cê ni cas.

Os qua tro que mais se des ta ca ram 
as si na ram um con tra to e es ti ve ram 
em São Pau lo in te ra gin do com ou tros 
ar tis tas que fo ram tam bém con tra ta- 
dos pa ra com por o elen co de <Mar-
rom, O Mu si cal=. Do Ma ra nhão, te- 
mos Anas tá cia Lia que é can to ra, 
com po si to ra e ci ran dei ra. Tam bém a 
atriz e rai nha de ba te ria, Mil le na Men- 
don ça, o ar tis ta Jef fer son Go mes e o 
pro du tor vo cal e pro fes sor de can to, 
Fer nan do Lei te.

MISTURA MARANHENSE

Sarau Vinil & Poesia inicia nova temporada
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 3 Av. 
Li to râ nea 3 Ca lhau. 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. 
Fer nan do Abreu se rá acom pa nha do 
do gui tar ris ta Lu cas Fer rei ra nes ta 
per for man ce in ti tu la da <Bob & Bob 3 I 
and I=. A noi te con ta rá ain da com a 
dis co te ca gem da jor na lis ta e DJ Va- 
nes sa Ser ra, ide a li za do ra da ini ci a ti va.

Fer nan do Abreu é ma ra nhen se de 
São Luís. Vi veu na ci da de de Gra jaú, 
in te ri or do es ta do, até os 13 anos. Du- 
ran te cer ca de dez anos edi tou a re vis- 
ta de po e mas 8Uns & Ou tros9, ao la do 
de ou tros in te gran tes da 8Aka de mia 
dos Pá ri as9, gru po que agi tou a ce na li- 
te rá ria na ca pi tal ma ra nhen se en tre o 
û nal dos 80 e me a dos dos 90. Tem cin- 
co li vros de po e mas pu bli ca dos: Con- 
tra to do ale ga do en du re ci men to do 
co ra ção (7Letras,2019) Ma nu al de 
Pin tu ra Ru pes tre (7Letras, 2015), Ali a- 
do In vo lun tá rio (Exo dus, 2011), O 
Um bi go do Mu do (Cla ra Edi to ra, 
2003) e Re la tos do Es cam bau (Exo dus, 
1998).

Lu cas Fer rei ra é um com po si tor, 
mul ti ins tru men tis ta e pro du tor mu si- 
cal ma ra nhen se. Faz par te da ce na 
un der ground de São Luís des de 2013 e 
to cou e compôs pa ra em vá ri as ban- 
das au to rais. Des de 2018 é o con du tor 
e com po si tor prin ci pal do co le ti vo 
Babycarpets, que abri ga e abri gou di- 
ver sos ar tis tas de São Luís e até mes- 
mo de ou tros paí ses com fo co na psi- 
co de lia e ex pe ri men ta ção noi se em 
uma es tru tu ra de Rock n Roll e Pop.

O Sa rau Vi nil & Po e sia é um pro gra-

VANESSA SERRA É UM DOS NOMES MAIS FORTES DA DISCOTECAGEM DO VINIL NO ESTADO

MARCOS SALLES

ma ide a li za do e apre sen ta do pe la jor- 
na lis ta e DJ Va nes sa Ser ra, que te ve 
iní cio em de zem bro de 2019. Du ran te 
a pan de mia, ocor reu em for ma de li- 
ve re ce ben do a par ti ci pa ção de gran- 
des po e tas, es cri to res, mú si cos e ar tis- 
tas ma ra nhen ses; a ini ci a ti va te ve 
pro je to apro va do em edi tal SEC MA, 
2020, e com re cur sos da lei fe de ral Al- 
dir Blanc foi lan ça do o LP <Vi nil & Po- 
e sia 3 Vol. 1=, uma co le tâ nea mu si cal e 
poé ti ca tam bém dis po ní vel em to das 
as pla ta for mas di gi tais. O dis co foi um 
dos ven ce do res do Prê mio Pa pe te 
2021. Em 23 de abril des se ano, tam- 
bém foi re a li za da a I Fei ra Vi nil & Po e- 
sia, atra vés do pro gra ma Pá tio Aber to, 
Cen tro Cul tu ral da Va le Ma ra nhão, 
reu nin do na pro gra ma ção, mas ter- 
class, re ci tal, dis co te ca gem e stands 
de ven da e tro ca de dis cos e li vros.

Va nes sa Ser ra alia os sen ti dos e a 
ba ga gem pro ûs si o nal co mo jor na lis- 
ta, pro du to ra cul tu ral e DJ na ti va de 
São Luís do Ma ra nhão. Ela é um dos 

no mes mais for tes da dis co te ca gem 
do vi nil no Es ta do, dos úl ti mos seis 
anos pa ra cá. Já mar cou pre sen ça em 
vá ri as ci da des do Ma ra nhão, e em ou- 
tras oca siões em São Pau lo 3 SP, uma 
de las, a Vi ra da Cul tu ral 2019, a con vi te 
do Fes ti val BR 135. Re cen te men te, 
par ti ci pou dos três di as do Fes ti val 
Za bum ba da, on de ga nhou a per so na 
La Si er ra.

Além do Vi nil & Po e sia, ela re a li za 
a li ve Al vo ra da 3 Pai sa gens e Me mó ri- 
as So no ras, to das as ma nhãs de do-
min go, com iní cio às 7h, atra vés do 
Ins ta gram e da pla ta for ma Twit ch, in- 
te gran do o co le ti vo na ci o nal Uh!Ma-
nas TV. Sua his tó ria na pro du ção cul-
tu ral te ve iní cio em 2000, com o pro je- 
to de Cho ro <To ni co e Ou tros Bam-
bas= en tre ou tros fei tos.

O sa rau Vi nil & Po e sia te rá a par tir 
de 21 de ju lho, edi ções a ser re a li za das 
a ca da 15 di as, sem pre às quin tas-fei-
ras, às 20h, no Soul Loun ge SLZ 3 Av. 
Li to râ nea 3 Ca lhau.

100 ANOS

Boi da Fé em Deus realiza
espetáculo <Auto do Boi=

ESPETÁCULO ACONTECERÁ NESTA QUINTA, 21, ÀS 19H, NO CCVM

O Bum ba Meu Boi da Fé em Deus apre sen ta nes ta
quin ta-fei ra, 21, o Au to do Boi 3 Ru mo ao Cen te ná rio da
Fé em Deus.

A apre sen ta ção po de rá ser vis ta na pro gra ma ção do
Pá tio Aber to. A his tó ria de Ca ti ri na e Pai Fran cis co ga- 
nha ares de es pe tá cu lo pa ra ce le brar os cem anos do tra- 
di ci o nal gru po de Bum ba Boi do so ta que de za bum ba.

O bum ba meu boi da fé em Deus foi fun da do em 1925
por Mes tre Lau ren ti no Araú jo. No bair ro Fé em Deus, o
boi do so ta que de Za bum ba exis te des de 1930. So ta que
de Za bum ba é o pri mei ro so ta que de bum ba meu boi do
Ma ra nhão que é mar ca do pe la per cus são rús ti ca e ca- 
den ci a da e ca rac te ri za da tam bém pe la pre sen ça das
pró pri as za bum bas, além de ou tros ins tru men tos de
per cus são: tam bor-de-fo go, tam bo ri no ou pan dei ri nho,
tam bor-on ça, ma ra cás e api tos.

O Za bum ba tem su as ori gens na bai xa da ma ra nhen- 
se. E pos suí a sin gu la ri da de de man ter os sa be res téc ni- 
cos ori gi nais, co mo a co mé dia, os per so na gens, o to que,
os can tos e as dan ças, além da tra di ci o nal in du men tá- 
ria, rou pas ave lu da das, cha péus com û tas e sai as bor da- 
das.

Com en tra da gra tui ta, o es pe tá cu lo co me ça rá às 19h.
O CCVM û ca lo ca li za do na Rua Di rei ta, nº 149, Cen tro
His tó ri co de São Luís.

AMÉRICA LATINA

Empresta a senha? Netflix
começa a cobrar taxa
para

 A COBRANÇA EXTRA COMEÇOU EM PAÍSES DA AMÉRICA LATINA

Sa be aque la prá ti ca que to do mun do ne ga, mas que
mui ta gen te faz, de <em pres tar= as se nhas da Net üix de
su as con tas pes so ais pa ra os ami gos? Pois bem, se gun do
a pró pria pla ta for ma de stre a ming, is so afe ta bas tan te
seu fa tu ra men to, já que cer ca de 100 mi lhões de la res fa- 
zem is so. 

Além de ações con tra o com par ti lha men to de cre den- 
ci ais, ago ra a com pa nhia ten ta uma abor da gem, di ga- 
mos, mais <ami gá vel=: o ser vi ço es treia nes ta se ma na
tes tes com ta xa adi ci o nal em cin co paí ses la ti nos.

Se gun do o Blo om berg, os tes tes acon te cem na Ar gen- 
ti na, El Sal va dor, Gua te ma la, Hon du ras e Re pú bli ca Do- 
mi ni ca na. Quem qui ser com par ti lhar se nhas a par tir de
sua as si na tu ra, te rá que pa gar uma ta xa adi ci o nal ao
usar a con ta fo ra de ca sa por mais de du as se ma nas, ao
pre ço de 219 pe sos ex tras (US$ 1,17 na Ar gen ti na ou R$
6,26) e US$ 2,99 (R$ 16,26) em to dos os ou tros lu ga res.

A Net üix ex pli ca que as con tas de as si nan tes têm uma
<ca sa prin ci pal=, pro va vel men te as si na la da por ge o lo- 
ca li za ção, em que as en tra das em ou tros dis po si ti vos es- 
tão atre la das. 

Com as ta xas, os usuá ri os po de rão uti li zar <ca sas adi- 
ci o nais=, li be ran do ou tros <hots pots= de stre a ming vin- 
cu la dos ao per ûl prin ci pal 4 e de on de os apa re lhos po- 
dem tam bém ser co nec ta dos.

A abor da gem com a co bran ça ex tra co me çou em
mar ço, na Cos ta Ri ca, Pe rú e Colôm bia, on de atu al men- 
te a Net üix co bra US$ 2,52 (R$ 13,70), US$ 2,99 (R$ 16,26)
e US$ 2,02 (R$ 10,98), res pec ti va men te, pa ra adi ci o nar
até du as <sub con tas= atre la das a um per ûl já exis ten te. 

Além dis so, a em pre sa co me çou a ava li a ção de uma
fer ra men ta de trans fe rên cia de con ta, pa ra fa ci li tar a
mu dan ça da lis ta de fa vo ri tos, his tó ri co de exi bi ção e re- 
co men da ções de um per ûl an te ri or.

São Luís, quinta-feira, 21 de julho de 2022
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