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Maranhão tem aumento de 266% em processo
de pessoas que trocaram de nome e sexo
PÁGINA 9

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

PF atuo em São Luís, Dom Pedro, Codó, Santo Antônio dos Lopes e Barreirinhas

Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, a PF apreendeu aproximadamente R$ 1,3 milhão em dinheiro

São Luís e cidade do interior do Maranhão são alvos
da operação de combate fraudes em licitações
PÁGINA 10

Boi da Fé em Deus
realiza espetáculo
“Auto do Boi”

A pobreza
tem dono

Com entrada gratuita, o espetáculo começará às 19h. O CCVM fica localizado na Rua Direita, nº 149, Centro Histórico de São Luís.
PÁGINA 12

Empresta a senha?
Netflix começa
a cobrar taxa extra
PÁGINA 12

MDB do Maranhão realiza conveção hoje
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

Quando se fala no Brasil em pobreza, extrema pobreza, insegurança alimentar e fome estar-se-ia a
falar de todos 213 milhões de brasileiros, mas sem que nenhum aponte o dedo para si e assuma algum
pedacinho de culpa por dessa vergonha que extrapola fronteiras.
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INVASÃO HACKER

PLcancela40mil
inscriçõesemconvenção
Lançamento da candidatura de Bolsonaro à reeleição será um evento para mais de 10
mil pessoas, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

O

PL informou nesta quartafeira (20/7) que cancelou
quase 40 mil das 50 mil inscrições realizadas para a
convenção que lançará a candidatura
do presidente Jair Bolsonaro (PL) à reeleição no próximo domingo (24), no
Rio de Janeiro.
A medida ocorreu depois que a
equipe de informática da pré-campanha do presidente identiﬁcou elevado
número de acessos e descobriu que a
origem era grupos antibolsonaristas,
cujo objetivo era esvaziar o encontro
no Maracanãzinho.
No WhatsApp e pelas redes sociais,
grupos difundiram mensagens estimulando as inscrições em massa.
Uma das mensagens, intitulada <Um
protesto pacíﬁco=, diz que se inspirou
em um episódio semelhante que, em
2020, esvaziou um comício do então
presidente Donald Trump em Tulsa,
Oklahoma.

A sigla destacou, ainda,
que mais de 10 mil
inscrições foram
conﬁrmadas. O ginásio
tem capacidade para 13
mil lugares. <Foi feita
uma triagem das
inscrições falsas e os QR

A CONVENÇÃO OCORRERÁ NO PRÓXIMO DOMINGO (24), NO MARACANÃZINHO
Sympla, com a apresentação de alguns dados.
Com o lema <Pelo bem do Brasil=,
uso de ferramentas
Bolsonaro oﬁcializará a candidatura à
reeleição no Rio de Janeiro, seu berço
próprias, por meio de
político. A convenção ocorrerá no
próximo domingo (24) no Maracanãinteligência artiﬁcial=.
zinho, às 11h22, com simbolismos em
referência ao número 22, do partido, e
até mesmo na vestimenta dos particiAlém disso, o PL destacou que os pantes orientados a comparecer de
IPs dos ataques foram armazenados verde e amarelo ao local. O credenciapara eventuais medidas legais se con- mento poderá ser feito pela plataforﬁgurado crime. Mais detalhes do pro- ma Sympla até o dia 21 de julho. A precesso não foram divulgados. A retira- visão é de que o presidente e a primeida do ingresso gratuito pode ser feita ra-dama, Michelle Bolsonaro, chepor qualquer pessoa, pela plataforma guem ao local às 11h.

Code cancelados com o

ELEIÇÕES 2022

CiroGomesé1ºaconfirmarcandidaturaaoPlanalto

A CONVENÇÃO NACIONAL DO PDT ACONTECEU NESTA QUARTA-FEIRA (20/7), EM BRASÍLIA. ATÉ O MOMENTO, SEM NOME PARA VICE
O PDT conﬁrmou, nesta quarta-feira (20/7), em convenção nacional, o
nome do ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, como o candidato do partido à Presidência da República.

Ciro é o primeiro a
conﬁrmar sua
candidatura ao Planalto,
no primeiro dia da
janela para convenções

normas internas para as eleições, que
inclui, por exemplo, a divisão da parcela do Fundo Eleitoral à qual a legendia 5 de agosto.
da tem acesso. Segundo Lupi, o PDT
tem 1.392 candidatos neste ano nos
âmbitos estadual e federal. O partido
<Sem nenhum voto contrário, por tem direito a aproximadamente R$
unanimidade da convenção, Ciro Go- 260 milhões do fundo, o que equivale
mes candidato a presidente da Repú- a 5,07% do valor total destinado às leblica pelo PDT=, disse o presidente gendas.
nacional do partido, Carlos Lupi, após
<Temos a possibilidade de fazer o
a votação. O evento foi realizado na melhor resultado da história do PDT=
sede do PDT em Brasília. Até o mo- disse ainda Lupi, que conduziu a conmento, não há nome indicado para a venção. <Este partido não será puxavaga de vice. O partido deve aguardar dinho de ninguém. […]Este partido
até o dia 5 de agosto, que marca o ﬁnal não se curva a nenhum interesse que
do prazo, para decidir.
não seja o do povo brasileiro=, comA convenção também deﬁniu as pletou.

partidárias, que vai até o

Simone Tebet vive
semana decisiva
no MDB
A uma semana da convenção eleitoral do MDB, a candidatura da senadora Simone Tebet (MS) à Presidência
da República vive uma semana decisiva, com muitas articulações políticas contrárias, mas em condições de
derrotar a ofensiva dos caciques do MDB que desejam
remover sua candidatura e apoiar o ex-presidente Luiz
Inácio lula da Silva já no primeiro turno.

Na segunda-feira, 11 representantes de diretórios regionais, a maioria do Nordeste, se reuniram com o PT
para consolidar a dissidência que apoia Lula. Na última
terça-feira, 19, o ex-presidente Michel Temer e o presidente da legenda, deputado Baleia Rossi (SP), com
apoio de 19 diretórios, reaﬁrmaram a candidatura. A
conta não fecha. São 27 diretórios.
Os senadores Eduardo Braga (AM), Renan Calheiros
(AL), Veneziano Vital do Rêgo (PB), Rose de Freitas (ES) e
Marcelo Castro (PI); o governador de Alagoas, Paulo
Dantas; e os ex-senadores Eunício Oliveira (CE) e Edison
Lobão (MA), além do presidente do diretório estadual
do MDB no RJ, Leonardo Picciani, participaram do encontro com Lula. O governador do Pará, Helder Barbalho, e o ex-senador Garibaldi Alves (RN), aliados do petista, não compareceram.
Ontem, Eduardo Braga, Renan Calheiros, Rose de
Freitas, Marcelo Castro, o deputado federal Isnaldo Bulhões (AL) e o ex-governador Moreira Franco (RJ) se reuniram com Temer, no seu escritório, no Itaim Bibi, em
São Paulo. O ex-presidente é uma peça-chave no tabuleiro das relações entre os caciques emedebistas. Até
agora, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem trabalhando para dividir o MDB e não procurou Temer,
principalmente por causa dos ressentimentos petistas
em razão do impeachment da presidente Dilma Rousseff.
Temer anda descontente com a situação da candidatura de Simone Tebet, que não decolou nas pesquisas. A
senadora pantaneira, porém, se beneﬁciou diretamente
do fato de a cúpula do PSDB ter removido a candidatura
do ex-governador João Doria e desistido da chapa própria. O Cidadania, liderado por Roberto Freire, que integra a federação com o PSDB, é a única legenda que se
engajou na candidatura de Tebet, apesar de alguns deputados de sua bancada se ﬁngirem de mortos. O PSDB,
cuja cúpula chegou a anunciar o apoio a Tebet, não se
mobiliza para a campanha da emedebista. Os tucanos
vivem um salve-se quem puder, especialmente em São
Paulo, onde o governador Rodrigo Garcia está em diﬁculdade para se reeleger.
Um balanço da situação interna do MDB mostra, porém, que Tebet ainda tem o apoio da maioria dos estados e diﬁcilmente sua candidatura seria deslocada sem
uma negociação muito ampla com o PT, para atrair Temer, o que é improvável. Uma ala que apoia a candidatura do presidente Jair Bolsonaro também não tem força
para impor essa orientação. Por essa razão, prefere manter a candidatura de Tebet e barrar o apoio formal a Lula,
o que daria muito tempo de televisão ao petista.
Rubicão
Segundo o senador Eduardo Braga, que lidera a dissidência, o grupo ainda não tem posição deﬁnida sobre
como pretende se comportar na convenção. As disputas
no MDB costumam ser resolvidas na base da Lei de Murici, <cada um cuida de si=.
O partido é uma federação de grupos regionais, cujas
lideranças convivem na divergência há muitos anos. De
um lado, o grupo do ex-presidente José Sarney e de Renan Calheiros, aliados de Lula desde 2002; de outro, o
grupo de Michel Temer e Moreira Franco, que se aliou a
Lula em 2006 e fez parte da chapa de Dilma Rousseff em
2010 e 2014. Em 2016, Temer e Moreira romperam com
Dilma Rousseff e aderiram às articulações do impeachment, o que a cúpula petista não perdoa.
A sete dias da convenção, o grupo pró-Lula ainda busca convencer Temer a aceitar a aliança, mas isso depende de uma iniciativa pessoal e pública de Lula, que mantém distância regulamentar do ex-presidente da República. A sorte de Tebet, mesmo estagnada nas pesquisas,
é que o MDB também gosta de cristianizar seus candidatos, como fez com Ulysses Guimarães, em 1989; Orestes Quércia, em 1994; e mais recentemente, em 2018,
com Henrique Meirelles.
A candidata do MDB ainda tem condições de tentar
crescer nas pesquisas. Tebet é leve nas ruas, onde não é
hostilizada, podendo circular nos eventos sem grandes
aparatos, o que não acontece com Bolsonaro nem com
Lula. Mesmo Ciro Gomes, candidato do PDT, tem mais
diﬁculdades que ela, quando nada porque não leva desaforo para casa ao sofre provocações de petistas e bolsonaristas.
A convenção do MDB, marcada para o dia 27, será virtual. É um jogo de cartas marcadas, ou seja, a favor de
Tebet ou contra ela, tudo será acertado antes.
*Luiz Carlos Azedo
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MDB do Maranhão
realiza conveção hoje
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

O Partido MDB sai na frente e reali- to. O MDB será o primeiro partido no
za nesta quinta-feira (21) a sua con- estado a deﬁnir sua coligação para as
venção partidária.
eleições de 2022.

no Picadilly Center

Na ocasião, o partido oﬁcializará os
nomes dos candidatos e candidatas a
cargos eletivos. Além disso, a Executiva discute e delibera sobre a formação
de coligações para o pleito de outubro
deste ano.

Geral da PM), na

Dentro do calendário eleitoral, as
convenções partidárias podem ser realizadas entre 20 de julho e 5 de agos-

<A convenção estadual é um evento
importantíssimo para o nosso calendário eleitoral para dialogarmos e tomarmos as decisões coletivamente =,
explica a presidente estadual do partido, Roseana Sarney Murad.

(Retorno do Comando
Avenida dos
Holandeses, a partir das
14h.

O evento será realizado

A pobreza tem dono
Quando se fala no Brasil em pobreza, extrema pobreza, insegurança alimentar e fome estar-se-ia a falar de todos 213 milhões de
brasileiros, mas sem que nenhum aponte o dedo para si e assuma
algum pedacinho de culpa por dessa vergonha que extrapola
fronteiras. Nos dois anos de pandemia, Brasil e o mundo se testemunharam, pela primeira vez em séculos, multidões de doadores
matando a fome de milhões de beneﬁciários em ﬁlas de dobrar
quarteirão. Era a imensa população trancada em casa em quarentena e os que perderam emprego com a paralisação de empresas e
demissão em massa de trabalhadores. De todo modo era animador ver o tamanho do espírito humanitário de quem se penalizou
diante da fome.
Assim, porém, à proporção que os efeitos devastadores da
pandemia foram diminuindo, na mesma medida, também, as doações de alimentos sumiram. E se chega a 2022 com a pandemia
bem baixa diante do que já foi, e o Brasil batendo recorde de famintos. Dados apurados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV)
apontam que o número de pessoas em situação de pobreza no
Brasil é espantoso. São quase 63 milhões que, em 2021 viviam em
domicílios onde a renda por capita não passava de R$ 497/mês. E
por incrível que pareça, os candidatos a qualquer cargo eletivo só
se anima em debater a pobreza, apontando para o adversário a
culpa por uma epidemia que se arrasta secularmente.
Até quem governou ou fez parte de governo do Maranhão arrisca colocar a pobreza em suas falas, mas para apontar um responsável – adversário. São políticos que enriqueceram na política
com o dinheiro que deveria ir para a Educação, fomento principal
do soerguimento social. Fala-se no potencial econômico do Maranhão, mas esquece-se que o Estado tem uma herança maldita
de desigualdade profunda entre ricos e pobres. Em 2021, a renda
dos mais pobres no Brasil caiu 30%; a dos mais ricos subiu 3%.
Portanto, a pobreza tem dono: todos nós. Não há estado rico com
tanta desigualdade e educação fraca.
As convenções para indicar candidatos estão todas marcadas
no Maranhão e a campanha vem logo em seguida, após os registros no TRE. Portanto, vai ser o encontro do eleitor com os candidatos, ou diretamente no palanque, nas caminhas e nas redes sociais. É hora de prestar muita atenção nas falas, nas mentiras e na
cara de cada um. Se o Maranhão é pobre, por que então nenhum
político se queixa de pobreza. Muito pelo contrário. Debocham
das pobreza, ostentando riqueza que deveria está aplicada na melhoria do ensino, porta principal do acesso ao bem-estar social.
Cobrar melhoria no ensino é cobrar tudo que ele traz na melhoria
dos outros indicadores sociais.

Ruptura (1)

O MDB nacional está à beira de uma ruptura sem retorno. Uma
ala defender defende o adiamento da convenção virtual que escolheria Simone Tebet candidata a presidente em 27 de julho cogita
entrar na Justiça para ser presencial.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

AntônioBarbosarecebetítulodecidadãoMaranhense

Ruptura (2)

Mesmo com o partido rachado e sua indicação de voto nas pesquisas não passe de 3%, a senadora continua pregando a unidade
do partido em torno de sua candidatura. No Maranhão e mais 10
estados, o MDB já decidiu apoiar Lula no 1º turno.

Indireta dinista

<No Senado não usarei orçamento secreto para falcatruas=, escreveu no twitter, o ex-governador Flávio Dino (PSB), candidato a
senador, ao exaltar a história de vida de uma estudante do IEMA,
escola de tempo integral implantada no seu governo.

<Não há nem sequer resquício de vergonha
pessoal=
Do jornal o Estado de S. Paulo, em editorial ontem, sobre a reunião de segunda-feira, em Jair Bolsonaro perante embaixadores
estrangeiros ratiﬁcou que não tem nenhum limite. <Chegou avacalhar o País perante o mundo=, diz o Estadão.
A Polícia Federal agiu rápido, entre maio e junho, na
operação para prender marginais que estavam roubando o auxílio emergencial em Imperatriz. Eles entraram em 51 contas das quais roubaram R$ 41 mil. Mas
a PF ainda aprendeu R$ 29 mil.
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O DEPUTADO YGLÉSIO, AUTOR DO PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 006/2022, FEZ A SAUDAÇÃO AO HOMENAGEADO
Em sessão solene na manhã desta
sexta-feira (15), a Assembleia Legislativa do Maranhão homenageou com
Título de Cidadão Maranhense o empresário Antônio Barbosa de Alencar.
A cerimônia, presidida pelo deputado
Yglésio Moyses (PSB), autor da proposição, contou com a presença de líderes de diversas entidades empresariais.
O deputado Yglésio, autor do Projeto de Resolução Legislativa nº
006/2022, fez a saudação ao homenageado, salientando que Antônio Barbosa de Alencar, como empresário, é
presidente e líder do Grupo Dimensão, que reúne empresas nas áreas de
construção civil, infraestrutura e logística, indústria e distribuição de
aço, indústria de PVC e prestação de
serviços.
Yglésio explicou que, nascido na cidade de Quixadá (CE), Barbosa da Dimensão, como é mais conhecido no
meio empresarial, veio para o Mara-

nhão no ano de 1983, época em que
começou a trabalhar em uma empresa de construção civil, onde permaneceu durante 15 anos.
<Apaixonado pelo ramo, no ano de
1992 fundou a empresa Dimensão Engenharia e Construção Ltda., onde
seu espírito empreendedor ganhou
destaque nos segmentos C e D. Em
São Luís, seu empreendimento gerou
mais de 5 mil empregos que contribuem para fortalecer a economia do Maranhão. Portanto, é mais do que merecedor de receber esta honraria do
nosso Poder Legislativo Estadual,
aprovada por unanimidade pelo Plenário desta Casa=, ressaltou o deputado Yglésio.
Agradecimento
Após receber a condecoração, o
empresário Antônio Barbosa de Alencar agradeceu à Assembleia Legislativa, especialmente ao deputado
Yglésio, a homenagem que lhe foi
conferida. Muito comovido, ele profe-

riu um discurso visivelmente emocionado, ao relembrar a sua trajetória de
homem simples, que teve de enfrentar inúmeras diﬁculdades e desaﬁos,
até se ﬁrmar como um empresário de
sucesso.
<Este é um momento único para
mim; é um momento de extrema felicidade na minha vida=, aﬁrmou Antônio Barbosa de Alencar, ao abrir seu
discurso. Ele fez um relato sobre sua
experiência na área empresarial e fez
também uma breve explanação sobre
os projetos sociais realizados por suas
empresas.
<A honraria que agora recebo nesta
Casa tem um imenso valor simbólico,
especialmente para mim e para toda a
minha família. Por essa razão, agradeço a todos os deputados desta Assembleia e de uma forma muito especial
ao amigo e deputado Dr. Yglésio. Como sou um homem muito simples,
agora eu digo: Parabéns para mim. Eu
mereço!=, exclamou o empresário.
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Outra operação da PF em vários municípios do Maranhão apreendeu mala com R$ 1,3 milhão, cofre, joias
caras, bolsas femininas de marca valiosas, carrões e
bloqueou milhões em contas bancárias de corruptos,
com recursos da Codevasf.
Os autores, obviamente vão aparecer. São políticos e
empresários alinhados com a corrupção. Projetos são
liberado na Codevasf por quem indica dirigentes e
tem experiência na malversação dos recursos de
emendas parlamentares.

Sabotagem? (1)

O PL do presidente Jair Bolsonaro classiﬁcou de <ataques= em
seu site, que resultou no cancelamento de pouco mais de 40.000
inscrições para a convenção partidária que será realizada no Rio
de Janeiro, no domingo (24.jul).

Sabotagem? (2)

No evento, será oﬁcializada a chapa do presidente Jair Bolsonaro (PL). <Foi feita uma triagem das inscrições falsas e os QR Code cancelados. Com o uso de ferramentas próprias=, informou a
assessoria do partido. PL diz ter recebido cerca de 50 mil registros.
Dez mil foram conﬁrmados.
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Pedigree de palavras
Cartago deve ser destruída. Portanto,
nosso dele-tar de hoje tem parentesco
com a delenda de Catão. Pedigree não
lhe falta.
O certo é que as palavras não têm
donos individuais por fazerem parte
do patrimônio comum e intangível
dos povos, servindo como um dos
mais distintivos sinais de nossa condição humana. Elas são instrumentos
de comunicação entre nós, embora se
compreenda ser essa necessidade de
diálogo impossível de ser inteiramente satisfeita. Elas pode causar mesmo
em algumas situações falta de co-municação.
Elas são de posse coletiva. Não propriedade privada de ninguém. Seus
usuários são livres para usá-las à vontade e acrescentar seu quinhão de sutileza a seus signiûcados. Aí está a razão de terem também, como nós, os
vai-e-vens e os altos e baixos da vida.
Algumas nascem e permanecem quase desconhecidas, levando uma exisAs palavras têm história, como a tência obscura, sem graça, tediosa e
humanidade e todas as outras espéci- provinciana, mas feliz. Nem dos erues. Como cada um de nós, como todos ditos são conhecidas. Outras, não.
os seres vivos, como o próprio idioma, Nascem destinadas ao sucesso, às pricomo o próprio Universo, como a pró- meiras páginas dos grandes jornais, às
pria vida, como o próprio tempo. Lon- grandes entrevistas e debates na telega história, na maioria dos casos, bre- visão e no rádio, aos artigos irados de
ve em outros, ûnita em todos. Mas, ao intelectuais de todas as gradações
nascer, crescer e morrer, seguindo a ideológicas.
Lembro de uma, lançada no munordem natural das coisas, elas transmitem seus genes etimológicos aos do da pobreza de expressão pela midescendentes e frequentemente nes- nistra da Fazenda do go-verno Collor
de Melo, Zélia Cardoso de Melo. Era a
tes sobrevivem.
Vamos tomar o Latim como exem- palavra <enûm= que, parece, quer diplo. Quantas palavras desse idioma zer ûnalmen-te, por ûm, por último,
chamado de morto, usa-das pelos an- em conclusão. Pois bem, a ministra
tigos romanos, fazem parte do nosso dava um jeito de encaixá-la em suas
cotidiano. Até os aparentes neologis- res-postas fosse qual fosse a pergunta.
mos condenáveis vêm do Latim. Co- <Ministra, o Banco Central vai forçar
mo o verbo deletar, incorporado ao uma elevação dos juros?=, perguntava
português através da língua dos novos a repórter. <Pode ser, depende…, enromanos, com o verbo to delete, que ûm…=. <Ministra, qual a previsão para
signiûca apagar, suprimir, remover, a inüação deste ano?= <Estamos estudestruir, muito usado atualmente no dando, a instabilidade do câmbio…,
jargão da informática. Sua origem es- enûm=. Mal começava, já parecia está em deletus, particípio passado do tar no ûm. O que devia vir por último,
verbo delere. Muito se ouve falar da como uma espécie de aviso de que ûsentença de Catão, o Antigo, ou o Cen- nalmente o pensamento exposto ansor, ao ûnal de seus discursos no Se- teriormente ia ser resumido e connado romano, quase dois séculos an- cluído, vinha no começo. O trejeito
tes de Cristo: Delenda Carthago est, pegou, revelou-se durável. Até hoje se

LINO RAPOSO MOREIRA ECONOMISTA
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ouve tal praga, quando o entrevistado,
não tendo dito nada ainda, quer dar a
impressão de ha-ver completado um
brilhante raciocínio.
Mas, eu gosto mais da grande vítima dos maiores abusos verbais da língua portuguesa em to-dos os tempos:
neoliberal. Durante esse período,
quem não obedecesse a cartilha político-ideológica dos partidos de esquerda, entre eles o PT (ou seria de exesquerda?), levava na testa aquele carimbo e mais o de conivente com os
maléûcos desígnios do FMI e de conspirador para entregar a Amazônia aos
gringos. Neste momento, quem entrega a região a qualquer um, gringo ou
não, com uma arma na cintura e um
documento falso de propriedade terra
é o próprio governo brasileiro. Aqui
na província, por causa do que escrevi
certa vez sobre o assembleísmo e as
frequentes greves de professores nas
universidades federais fui insultado
de neoliberal. Foi um choque como eu
nunca tinha sentido antes. Tive de ir a
Katmandu ali pertinho, no Nepal. Valeu a pena, porque voltei recuperado e
mais cuidado-so ao escrever para os
meus cem eleitores. Ou menos.
De repente, contudo, o termo desapareceu, notadamente a partir do início da campanha eleito-ral de 2002 a
presidente da República. É como se tivesse sido deletado do léxico da língua portuguesa.
Como a oposição esquerdista de
ontem virou governo e adotou as
mesmas políticas do que saiu, antes
chamado de neoliberal, suponho não
ter sobrado ninguém na oposição para atirar na cara do novo go-verno a
tão temida ofensa. Mas quem garante
que Neoliberal (vamos individualizálo com o nome com inicial maiúscula)
não é como Fred Krueger e não voltará
das trevas da morte com o ûm de nos
aterrorizar, pobres mortais, pelo resto
da vida?
A palavra neoliberal, enûm, desprezada tão injusta e cruelmente, recolheu-se aos melhores di-cionários,
de onde não pretende sair nunca, segundo suas próprias palavras. Cumpriu aqui fora sua triste sina de instrumento de confusão ideológica.

Quando a vaca foi pro brejo
AURELIANO NETO
* Membro da AML e AIL * aurineto@hotmail.com

Não só a vaca está indo pro brejo, mas outros, desatentos, estão indo pelo mesmo caminho e desaguando na incerteza de algumas decisões judiciais. Assim, acompanhando a leitura do site jurídico Migalhas,
boletim de 17/7/2022, deparei-me com algumas inusitadas notícias sobre animais
atropelados em vias públicas (estradas),
bem como a respeito de bons ou maus tratos
impostos a seres que nos servem para dar algumas alegrias, fazer companhia ou alimentarmo-nos, pra quem é carnívoro ou, ainda
que não o seja, se sente ûnanceiramente
bem utilizando-os como mercadoria de troca.
A primeira notícia de Migalhas foi sobre o
atropelamento de uma vaca. Mas, de logo
aviso, não é qualquer vaca. Passo ao relato.
Título: O caso do rabo da vaca. Fato: Vaca invade a rodovia, é atropelada e perde o rabo.
Ao contrário do que se imagina, foi o motorista quem acabou processado. Acentua o
articulista que a história é verdadeira. Acredito e estou passando adiante. Diz mais:
<Mas, diga-se desde já, não era uma vaca
qualquer. Era a <Pérola das Candeias=, um
animal de nobre estirpe, ûlha do <Lucky das
3 Colinas= e da <Preciosa do Ypê=, cuja família pertencia ao Rank Nacional de Gado
Jersey. A árvore genealógica qualiûcava o
animal como de um alto valor comercial.
Aliás, nem é correto dizer 8animal9 para alguém assim, de tão nobre sangue. Segundo
seu proprietário, o preço de venda era, na
época, da ordem de Cz $ 500 mil (quinhentos

foi processado. A preciosa vaca, de preciosas
qualidades, perdeu o rabo, ou seja, os médicos, veterinários, segundo o proprietário
dessa vaca do leite de ouro, constataram
uma fratura no apêndice caudal da vaca. Esclareça-se: apêndice caudal, para quem não
entende de vaca, ou quadrúpede semelhante, é também conhecido como o velho e bom
rabo. E sem esse imprescindível instrumento de defesa, as moscas não davam trégua à
pobre e sem rabo vaca, que passou a sofrer
lesões na sua parte traseira, a carecer de um
tratamento especíûco e ainda ser mantida
num estábulo fechado. Foi mais que o bastante.
O proprietário do animal, aliás que nem é
bem um animal, no sentido trivial de um
conceito de uma vaca com tantas qualidades
e de um valor econômico a perder de vista,
concluindo que sofreu um dano, em vista da
desvalorização da preciosa vaca, buscou a
reparação do prejuízo ajuizando uma ação
de ressarcimento pelos danos, mais juros,
honorários advocatícios e custas processuais. Alegou o inconformado proprietário que
o motorista atropelador agiu com imprudência, imperícia e absoluta inabilidade, já
que a colisão poderia ter sido evitada. E nos
fundamentos que expôs ao magistrado, disse o dono da vaca: …a quadrúpede, de cor
clara, podia facilmente ser vista à distância,
devido ao contraste que fazia com o escuro
do
asfalto e o condutor do veículo atropelador teria sido insistentemente avisado por
conduções que vinham em sentido oposto,
com buzina e faróis, sobre a existência de
animal na pista. Ainda assim, atropelou a
pobrezinha da vaca, que, conforme consta
na notícia, <atravessou a cerca, foi parar na
estrada, à noite, e um coitado abalroou o
animal. A vítima, no caso (pelo menos na lógica do pedido), era o fazendeiro e sua vaquinha=. O fazendeiro pretendia receber 250
mil cruzados, à época dos fatos. Mas… Não
teve jeito, a vaca foi pro brejo. A ação foi julgada improcedente, como seria natural em
qualquer parte do mundo. Até porque, pelo
rabo amputado, o dono do animal queria o
ressarcimento do todo.
Numa outra demanda, para conûrmar
que o adágio popular que em cada cabeça

sua demanda, na qual almejava o ressarcimento por danos materiais e a reparação por
danos morais. A demanda foi julgada improcedente, e a sentença foi conûrmada pelo
Tribunal de Justiça para onde recorrera. Entendeu o tribunal que o motociclista agiu
com desatenção e falta de cuidado. O que
alegava o motociclista? Relato: …que ûcou
demonstrado que o réu deixa os animais soltos pela região e, por conta disso, deve pagar
seu prejuízo. Defendeu que a responsabilidade do dono do boi pelo ocorrido é objetiva. Assim, requereu a reforma da sentença e
a condenação do réu ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais.=
Como se deduz, o proprietário do boi da colisão o deixava solto na via pública, e quem
quisesse evitar um acidente deveria adotar
todos os cuidados. Nesse sentido, foi o entendimento da digníssima Juíza, na sua sentença conûrmada pelo TJ: <Não houve a sucessão de eventos repentinos ou bruscos como relatado na inicial; pelo contrário, o que
se observa é que o apelante estava desatento
ao movimento de veículos no local e, ao ultrapassar os dois carros que estavam parados, supostamente colidiu com o animal
que cruzava a via naquele momento. De
acordo com o seu próprio relato, havia movimento no local, de modo que certamente
outros veículos conseguiram passar pelo
trecho sem maiores problemas.= Como se
percebe nessa sentença, a MM. Magistrada
trabalha com argumentos subjetivos, recorrendo a suposições, além de acentuar que
<certamente outros veículos conseguiram
passar pelo trecho sem maiores problemas=.
E, dessa vez, independentemente de boi solto em via pública, quem foi pro brejo foi o
pobre do motociclista.
Mas, numa outra contenda, um fazendeiro foi preso preventivamente por inüigir
maus-tratos a mil búfalas e setenta cavalos.
O fato: Em novembro de 2021, a Polícia Ambiental do Estado de São Paulo registrou a
ocorrência de maus-tratos envolvendo mil
búfalas e 70 cavalos que estavam na propriedade rural. Foram encontrados, também,
restos mortais de ao menos 137 animais. Feita essa cruel constatação, o fazendeiro, autor
desse crime, teve a sua prisão preventiva decretada e conûrmada no STF, por ter sido ne-

Como criar uma
cultura de inovação
no serviço público?
WELLITON RESENDE
Auditor federal, professor universitário, vencedor do Prêmio
Innovare e autor do livro Transparência pública na gestão
municipal

Infelizmente, esse tema passa à distância das discussões políticas atuais. E quase nunca é abordado no horário eleitoral pelos candidatos e nas poucas vezes em que
ganha alguma visibilidade limita-se a chavões, clichês
ou frases prontas que mais parecem saídas de parachoques de caminhões. Quando um governante se propõe a
criar uma cultura de inovação ele deve pensar primeiramente em melhorar a qualidade da oferta de suas políticas públicas.
Assim, da secretária de Assistência Social à de Gestão
Penitenciária, por exemplo, todas as pastas devem estar
imbuídas nesse compromisso. O primeiro passo para
inovar é ouvir a sociedade. Isso vai propiciar que o gestor oferte programas e projetos conectados às reais necessidades do usuário. Um gestor inovador se pergunta
sempre: como tornar a gestão pública melhor e mais
transparente? O que eu posso entregar com eûciência e
com o menor custo para o contribuinte?
O primeiro passo é o gestor tomar consciência que
esse processo depende inteiramente das pessoas, ou seja, do servidor público, estatutário ou não. Fiz um levantamento em um portal da transparência de um grande
Estado e percebi que todo o recurso para a inovação foi
utilizado na aquisição de equipamentos tecnológicos.
Veja bem, não é um amontado de computadores novos e notebooks de última geração que trabalharão sozinhos e, portanto, darão uma resposta signiûcativa à
questão da inovação. Digo que são insumos estruturantes para que uma política de inovação seja efetivamente
implementada: servidores públicos criativos, metas desaûadoras e dotação orçamentária direcionada para o
produto dos insights.
Recomendo que o gestor reserve 5% do orçamento
dos recursos das áreas de gestão e planejamento para
novos programas e projetos. Da mesma forma, sugiro
que os servidores possam ter, no mínimo, 15% do período da sua jornada de trabalho para pensar em inovação.
Claro, desde que desejem. Aûnal de contas, ninguém é
obrigado a ser criativo. Algumas pessoas têm aptidão e
outras simplesmente não.
Além disso, o gestor público ainda pode contar com o
auxílio de universidades e organizações não-governamentais parceiras nesse processo. A ideia é que o gestor
tenha sempre a mente aberta para olhar práticas inovadoras de outros Estados, Municípios e até países. Você
sabia que o Serviço Médico de Urgência (SAMU) foi criado na França nos anos 80? A ideia foi tão boa que se espalhou por todo o mundo.
Por ûm, a inovação não deve ser encarada como um
modismo passageiro, mas como uma política de Estado.
Deve se pensar no longo prazo em como entregar programas e projetos melhores para a sociedade e de forma
mais barata para o contribuinte.
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São Luís, quinta-feira, 21 de julho de 2022
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ nº 06.272.793/0001-84
(Companhia Aberta) - Código CVM n.º 01660-8
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 17 DE AGOSTO DE 2022. Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. (“Companhia”), nos termos do art. 124 da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”) e dos
arts. 4º e 6º da Resolução CVM 81/22 (“RCVM 81”), e em atendimento ao art. 123 da
Lei das S.A., em vista do requerimento para convocação de assembleia geral extraordinária enviada à Companhia pela acionista Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras (CNPJ n.º 00.001.180/0002-07), convoca os senhores acionistas a se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”), a ser realizada, em primeira convocação, no dia 17 de agosto de 2022, às 10 horas, de forma exclusivamente digital, para
examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) a destituição de Fernanda Maria Vieira Lima Schuery Soares e Raquel Mazal Kraus como membro efetiva
e respectiva suplente do Conselho Fiscal da Companhia, cargos para os quais foram
indicadas e eleitas em votação em separado de acionistas detentores de ações preferenciais; (ii) a destituição de Paula Prado Rodrigues Couto e Eduardo da Costa Ramos
como membro efetiva e respectivo suplente do Conselho Fiscal da Companhia, cargos
para os quais foram indicados e eleitos em votação em separado de acionistas minoritários; (iii) condicionados à destituição dos conselheiros fiscais, a eleição de novos
membros efetivos e respectivos suplentes substitutos do Conselho de Fiscal da Companhia, a serem eleitos por meio de eleição em separado de acionistas detentores de
ações preferenciais e de eleição em separado de acionistas minoritários; e (iv) autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários para efetivar
as deliberações aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária. A Assembleia será realizada de maneira exclusivamente digital, na plataforma “Microsoft Teams” observando o disposto na RCVM 81, de forma que os Senhores Acionistas, observados os respectivos prazos e procedimentos, poderão participar e votar na Assembleia por meio
de sistema eletrônico para participação a distância. Os acionistas interessados em
participar da Assembleia por meio de sistema eletrônico de votação a distância deverão se cadastrar, impreterivelmente até o dia 15 de agosto de 2022, mediante solicitação pelo e-mail ri@equatorialenergia.com.br, fornecendo as informações e documentos indicados abaixo. A solicitação de cadastro necessariamente deverá: (i) conter a
identificação do acionista e, se for o caso, de seu representante legal que comparecerá
à Assembleia, incluindo seus nomes completos e seus CPF ou CNPJ, conforme o
caso, e telefone e endereço de e-mail para envio das informações para participação, e
(ii) ser acompanhada dos documentos necessários para participação na Assembleia,
conforme descritos a seguir. Após a validação dos documentos submetidos pela Companhia, o acionista receberá, nas 24 horas que antecederem a Assembleia, as informações necessárias à sua participação. Caso o acionista não receba as instruções de
acesso com até 24 horas de antecedência do horário de início da Assembleia, deverá
entrar em contato com o Departamento de Relações com Investidores, por meio do e-mail ri@equatorialenergia.com.br, com até, no máximo, 2 horas de antecedência do
horário de início da Assembleia, para que seja prestado o suporte necessário. Na data
da Assembleia, o registro da presença do acionista via sistema eletrônico somente se
dará mediante o acesso do sistema eletrônico para participação a distância, conforme
instruções e nos horários e prazos divulgadas pela Companhia. Não poderão participar
da Assembleia os acionistas que não efetuarem o respectivo cadastro e/ou não informarem a ausência do recebimento das instruções de acesso na forma e prazos previstos acima. A Companhia ressalta que será de responsabilidade exclusiva do acionista
assegurar a compatibilidade de seus equipamentos com a utilização das plataformas
para participação da Assembleia por sistema eletrônico, e que a Companhia não se
responsabilizará por quaisquer dificuldades de viabilização e/ou de manutenção de
conexão e de utilização da plataforma digital que não estejam sob controle da Companhia. Em linha com o previsto na RCVM 81, no caso de acionistas que desejarem se
manifestar durante a Assembleia, todas as instruções de voto recebidas por meio de
boletim de voto a distância para aquele mesmo acionista serão desconsideradas. Nos
termos da RCVM 81, serão considerados presentes à Assembleia os acionistas cujo
boletim de voto a distância tenha sido considerado válido pela Companhia ou os acionistas que tenham registrado sua presença no sistema eletrônico de participação a
distância de acordo com as orientações acima. Ressalta-se que não haverá a possibilidade de comparecer fisicamente à Assembleia, uma vez que ela será realizada exclusivamente de modo digital. Nos termos do art. 126 da Lei das S.A., para participar da
Assembleia, os acionistas ou seus representantes deverão apresentar à Companhia os
seguintes documentos digitalizados: (i) documento de identidade (RG, CNH, passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos conselhos profissionais e carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto de
seu titular); (ii) comprovante da titularidade de ações expedido pela instituição responsável pela escrituração das ações da Companhia, com no máximo, 5 dias de antecedência da data da realização da Assembleia; (iii) instrumento de outorga de poderes de
representação; e/ou (iv) relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível
de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido
pelo órgão competente, com, no máximo, 5 dias de antecedência da data da realização
da Assembleia. O representante do acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia
simples digitalizada dos seguintes documentos, devidamente registrados no órgão
competente (Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou Junta Comercial, conforme o
caso): (a) contrato ou estatuto social; e (b) ato societário de eleição do administrador
que (b.i) comparecer à assembleia geral como representante da pessoa jurídica, ou
(b.ii) outorgar procuração para que terceiro represente o acionista pessoa jurídica. No
tocante aos fundos de investimento, a representação dos cotistas na assembleia geral
caberá à instituição administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento
do fundo a respeito de quem é titular de poderes para exercício do direito de voto das
ações e ativos na carteira do fundo. Nesse caso, o representante da administradora ou
gestora do fundo, além dos documentos societários acima mencionados relacionados
à gestora ou à administradora, deverá apresentar cópia simples do regulamento do
fundo em sua solicitação de acesso. Com relação à participação por meio de procurador, a outorga de poderes de representação para participação na assembleia geral
deverá ter sido realizada há menos de um ano, nos termos do artigo 126, § 1.º, da Lei
das S.A. Adicionalmente, em cumprimento ao disposto no art. 654, § 1.º e § 2.º da Lei
n.º 10.406, de 2002, a procuração deverá conter a indicação do lugar onde foi passada,
a qualificação completa do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga
com a designação e a extensão dos poderes conferidos, contendo o reconhecimento
da firma do outorgante ou ter sido assinada por certificado digital autorizado pela ICP
Brasil. Vale mencionar que (a) as pessoas naturais acionistas da Companhia somente
poderão ser representados na assembleia geral por procurador que seja acionista,
administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira, consoante previsto
no artigo 126, § 1.º da Lei das S.A.; e (b) as pessoas jurídicas que forem acionistas da
Companhia poderão, nos termos da decisão da CVM no âmbito do Processo CVM
RJ2014/3578, j. em 4.11. 2014, ser representadas por procurador constituído em conformidade com seu contrato ou estatuto social e segundo as normas do Código Civil, sem
a necessidade de tal pessoa ser administrador da Companhia, acionista ou advogado.
Os documentos dos acionistas expedidos no exterior devem conter reconhecimento
das firmas dos signatários por Tabelião Público, ser apostilados ou, caso o país de
emissão do documento não seja signatário da Convenção de Haia (Convenção da
Apostila), ser legalizados em Consulado Brasileiro, traduzidos por tradutor juramentado matriculado na Junta Comercial, e registrados no Registro de Títulos e Documentos,
nos termos da legislação em vigor. Eventuais informações complementares relativas à
participação na Assembleia por meio do sistema eletrônico serão colocadas à disposição dos acionistas na sede social da Companhia e nas páginas eletrônicas na rede
mundial de computadores da Companhia (http://ri.equatorialenergia.com.br), da CVM
(http://www.gov.br/cvm) e da B3 (http://www.b3.com.br). São Luís, 18 de julho de 2022.
Augusto Miranda da Paz Júnior - Presidente do Conselho de Administração.
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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 pertencentes 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 interessados 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.

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 ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE MIRINZAL/MA, DE ACORDO COM O CONVÊNIO 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 ALTERAÇÕES 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.

UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

GOVERNO
FEDERAL

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

AVISO DE ABERTURA
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/

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022 (3°REPETIÇÃO) – 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 gratuitamente. 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.

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 preços, 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 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.

, 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
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 subsidiariamente 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 Anapurus/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, Centro 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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS MA

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 Muros 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

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

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
. Pregoeiro
Oficial:
(SIGLA) e 53854/2022
(E-Processos).

Pregoeiro Oficial

São Luís, 19 de julho de 2022
Daniel Maia de Carvalho
Chefe de Departamento de Engenharia

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.

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.

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 realização 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 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

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

Comunicado oi aos clientes

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022 (3°REPETIÇÃO) – 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 gratuitamente. 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.

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

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.

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
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

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

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

BRASIL E MUNDO

oimparcial.com.br

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

EUROPA EM CHAMAS

ENCONTRADO MORTO

PolíciaCivilinvestiga
mortedediretordaCaixa
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

A Polícia Civil do Distrito Federal
abriu investigação para apurar a morte do diretor de Controles Internos e
Integridade da Caixa Econômica Federal, Sérgio Ricardo Faustino Batista.
O empregado público foi encontrado morto na noite de terça-feira
(19/7), ao lado da sede do banco, no
Setor Bancário Sul (SBS).
O caso está registrado na 5ª DP
(Área Central) preliminarmente tipiûcado como suicídio, uma vez que Sérgio foi encontrado já sem vida no lado
externo do prédio da Caixa Econômica.
<Por política de comunicação institucional, a PCDF somente informa os
dados básicos quando da ocorrência
desse tipo de fato. A 5ª Delegacia de
Polícia investiga o caso=, frisou a corporação, por meio de nota oûcial.

A Caixa se posicionou sobre a morte do servidor e lamentou em nota de
pesar. <A Caixa manifesta profundo
pesar pelo falecimento do empregado
Sérgio Ricardo Faustino Batista. Nossos sinceros sentimentos aos amigos e
familiares, aos quais estamos prestando total apoio e acolhimento. O banco
contribui com as apurações para conûrmar as causas do ocorrido=, disse o
banco público.

assumiu a Diretoria de
Controle Interno e
Integridade (DECOI)
por processo seletivo
em março de 2022.

Batista era funcionário
de carreira da Caixa,
começou dentro do
banco em 1989 e

O setor é para onde são encaminhadas todas as denúncias de corrupção a assédio sexual recebidas pelo
canal de atendimento criado pela Caixa Econômica Federal, como aconteceu com o ex-presidente do banco Pedro Guimarães, que nega as acusações.

ELEIÇÕES PARA PREMIÊ

Rishi Sunak

O político de 42 anos é apontado
como o favorito para suceder Boris
Johnson depois que sua candidatura à
liderança atraiu apoio de seus ex-colegas de gabinete e ele venceu todas as
etapas de votação até agora.
Filho de imigrantes de origem indiana, ele foi eleito para o Parlamento
pela primeira vez em 2015 e se tornou
secretário do Tesouro de Johnson em

A onda de calor que atinge a Espanha há dez dias provocou a morte de <mais de 500 pessoas=, aûrmou nesta
quarta-feira (20/7) o presidente do governo, Pedro Sánchez, durante visita a uma zona afetada por um incêndio na região de Aragão (noroeste).

<Durante esta onda de calor, segundo os registros,
mais de 500 pessoas faleceram como consequência das
altas temperaturas=, informou Sánchez, em referência a
uma estimativa da mortalidade realizada por um instituto de saúde pública.
<Peço aos cidadãos que tomem precauções extremas=, pediu o presidente socialista, que voltou a repetir
que <a emergência climática é uma realidade= e que <a
mudança climática mata=.
Sánchez já usou termos semelhantes em outras ocasiões durante esta última onda de calor que deixou máximas de 45 ºC em algumas regiões e alimentou vários
incêndios que devastaram dezenas de milhares de hectares em todo o país.
O número de mortes que Sánchez citou é uma referência às estimativas feitas pelo instituto público Carlos
III, que faz um cálculo estatístico do aumento da mortalidade por causas precisas, como o aumento da temperatura, comparando esses números com séries estatísticas históricas.
O instituto qualiûcou estes números nos últimos dias
e salientou que se trata de uma estimativa estatística e
não de um registro oûcial de óbitos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA

QuemsãooscandidatosnadisputapeloReinoUnido
A disputa pelo cargo de primeiroministro do Reino Unido chegou à fase ûnal após uma votação interna na
quarta-feira (20/7) que deûniu os dois
ûnalistas à liderança do Partido Conservador. Os candidatos ainda na disputa são o ex-ministro das Finanças
Rishi Sunak e a atual secretária de Relações Exteriores, Liz Truss. A eleição
ocorre após o anúncio da renúncia de
Boris Johnson, no início de julho.
O novo premiê será escolhido pelo
Partido Conservador, que tem maioria no Parlamento britânico atualmente. A legenda escolherá seu novo
líder, que também ocupará o posto de
premiê.
A eleição interna é realizada em
etapas, durante as quais os candidatos menos votados pelos parlamentares conservadores foram sendo eliminados.
Na penúltima fase, Sunak e Truss
avançaram, enquanto a secretária de
Comércio Internacional, Penny Mordaunt, foi eliminada da disputa. O exministro das Finanças terminou essa
fase em primeiro lugar, com 137 votos
a seu favor. Truss ûcou em segundo
com 113 votos, contra 105 de Mordaunt.
O novo premiê agora será escolhido em uma votação pelos 160 mil
membros do Partido Conservador,
com resultado previsto para 5 de setembro.
Conheça mais sobre os dois candidatos a seguir.

Presidente da Espanha
diz que 500 pessoas
morreram por conta
de onda de calor

fevereiro de 2020.
Poucas semanas depois de assumir,
ele se viu incumbido de gerir a economia do Reino Unido bem quando a
pandemia começou.

cretaria de Relações Exteriores no Reino Unido.

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022 (2°REPETIÇÃO) – 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 (mangueira 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 gratuitamente. 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. Gotardo Tibére Costa. Pregoeiro.

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

Aos 46 anos, já ocupou uma ampla
Quando ele prometeu fazer <o que variedade de cargos no Parlamento e
fosse preciso= para ajudar as pessoas governo e lidou com questões domésdurante a crise sanitária e anunciou o ticas e internacionais, apesar de seu
pacote de socorro de 350 bilhões de li- período relativamente curto no Legisbras (R$ 2,3 trilhões em valores atu- lativo. Antes de ser nomeada chanceais), sua popularidade disparou nas ler, foi ministra da Mulher e da Igualpesquisas de opinião no país.
dade e precedeu seu atual rival Rishi
Mas o Reino Unido continuou a ser Sunak como ministra das Finanças.
Foi ainda secretária de Meio Ambiatingido pela crise econômica nos
meses seguintes e sua imagem pesso- ente do governo de David Cameron e
al foi atingida quando ele foi multado secretária de Justiça no mandado de
pela polícia por violar as regras Theresa May.
Durante o Brexit, plebiscito sobre a
do lockdown em junho de 2020.
Sunak é tido ainda como um dos saída do Reino Unido da União Europarlamentares mais ricos da atualida- peia, ela inicialmente fez campanha
de e foi atingido em abril deste ano contra, mas posteriormente mudou
por especulações de membros do Par- sua posição, argumentando que o ditido Trabalhista, de oposição, sobre vórcio oferecia uma oportunidade de
suas ûnanças e o uso de paraísos ûs- <sacudir a maneira como as coisas
funcionam=.
cais.
Como secretária de Relações ExteEle renunciou ao cargo de ministro
das Finanças em 5 de julho. Sunak e o riores, Truss teve que enfrentar o comentão ministro da Saúde, Sajid Javid, plexo conüito sobre a fronteira que
se demitiram após um escândalo en- separa a Irlanda do Norte e a Irlanda,
volvendo a nomeação de um parla- que quase colocou o acordo entre Reimentar acusado de assédio sexual pa- no Unido e União Europeia pós-Brexit
em cheque. Ela ainda negociou a lira um cargo no governo.
Sunak é casado com Akshata Murty, bertação de Nazanin Zaghari-Ratclifherdeira de um bilionário indiano. O fe e Anoosheh Ashoori, dois cidadãos
anglo-iranianos, que foram presos e
casal tem duas ûlhas
detidos no Irã.
Casada e mãe de dois ûlhos, ela
Liz Truss
A atual chanceler chegou ao cargo agradeceu aos seus colegas de partido
como a segunda mulher a ocupar a se- após o resultado da votação desta

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

O DIGITAL TAMBÉM
É O NOSSO NORMAL!
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Thayane Maramaldo
E-mail: maramaldothay@gmail.com
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DIÁLOGO

OPORTUNIDADE DE PESQUISA

PrêmioPortodoItaquiestá
cominscriçõesabertas
Em sua primeira edição, o prêmio visa reconhecer a produção científica, jornalística e de
inovação aplicada aos setores portuários, marítimos e logísticos do Maranhão.

A

s inscrições para o Edital FAPEMA/EMAP nº 09/2022 –
Prêmio Porto do Itaqui seguem abertas até o dia 12 de
agosto. Em sua primeira edição, o prêmio visa reconhecer a produção cientíﬁca, jornalística e de inovação aplicada aos setores portuários, marítimos e logísticos do Maranhão.
O edital com todas as informações
pode ser consultado no site da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Cientíﬁco e Tecnológico
do Maranhão (FAPEMA) – www.fapema.br, onde também pode ser feita a
inscrição no link da plataforma Patronage.
A premiação integra as ações do
programa Porto do Futuro, fruto de
parceria entre a FAPEMA e a Empresa
Maranhense de Administração Portuária (EMAP), que prevê investimentos de R$ 40 milhões em pesquisas no
setor portuário até 2025, sendo R$ 10
milhões já para este ano. Para o Prêmio Porto do Itaqui está previsto o recurso ﬁnanceiro de R$ 144.500,00,
que será distribuído entre os vencedores de nove categorias.
Podem concorrer ao prêmio estudantes e egressos do ensino médio ou
técnico, graduação, mestrado e doutorado de instituições de ensino sediadas no Maranhão, públicas ou privadas sem ﬁns lucrativos; professores
pesquisadores, doutores também de
instituições de ensino superior sediadas no estado, públicas ou privadas
sem ﬁns lucrativos; proﬁssionais graduados em Comunicação Social e
pesquisadores, inventores ou detentores de inventos protegidos no Mara-

Governo se reúne
com evangélicos
para debater
desenvolvimento
do Maranhão

DIVULGAÇÃO

O governador Carlos Brandão se reuniu com religiosos para debater ações voltadas ao desenvolvimento do
Maranhão.
Durante o Encontro dos Evangélicos, foram tratados
temas como assistência às pessoas em situação de vulnerabilidade social, defesa das famílias maranhenses e
contribuições do segmento evangélico para o estado.

<Estamos sempre presentes nesses
eventos para que a gente possa
carregar de energia nosso coração,
nossa mente, para tomarmos
A PREMIAÇÃO INTEGRA AS AÇÕES DO PROGRAMA <PORTO DO FUTURO=
nhão.
O prêmio está dividido em nove categorias: Pesquisador Júnior, Jovem
Cientista, Artigo, Dissertação de Mestrado, Tese de Doutorado, Jornalismo
Cientíﬁco, Inovação Tecnológica, Pesquisador Sênior e Mulher Pesquisadora Destaque. Nesta última categoria
será premiada a pesquisadora, inventora ou jornalista que obtiver a maior
pontuação de Análise do Mérito e Relevância entre todas as propostas submetidas, independentemente da categoria.

Para que o trabalho
possa concorrer, deve

eixos temáticos

decisões mais assertivas=, disse
Brandão.

previstos no edital, no
que diz respeito a temas
relacionados ou de
interesse do setor
portuário.
Os eixos são: Operações Portuárias, Meio Ambiente, Relação Porto Cidade, Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável, Desenvolvimento
Tecnológico e Gestão Pública Portuária.

estar de acordo com os

CONTRA COVID-19

Faixade5a11anosévacinadanoShoppingdaCriança

<A gente precisa estar sempre inspirado na nossa fé.
As pessoas que têm fé realizam melhor as políticas públicas=, acrescentou o governador.
O pastor da Igreja Assembleia de Deus Betel Renovada, João Batista, falou sobre a importância do encontro.
<Esse evento é muito importante. Está na Bíblia, em Romanos capítulo 3, que todas as autoridades são constituídas por Deus e os evangélicos estão aqui para fortalecer ainda mais as políticas em favor do nosso estado=,
aﬁrmou o líder religioso. Na oportunidade, houve momento de culto e de oração.

SOFIA, DE 5 ANOS, APROVEITOU A AÇÃO NO SHOPPING DA CRIANÇA, ALÉM DE BRINCAR NO ESPAÇO CHEIO DE JOGOS E BRINQUEDOS
A Secretaria de Estado da Saúde
(SES) está vacinando o público infantil, de 5 a 11 anos, contra a Covid-19,
no Shopping da Criança.

A ação vai até o sábado
(23), das 8h às 16h.
A autônoma Lucia Trindade levou o
pequeno Heitor, de 6 anos, para consultas no Shopping da Criança e aproveitou que o ﬁlho está bem de saúde
para vacinar.
<Tive que aguardar um pouco porque ele estava um pouco gripado. O
Heitor tomou a primeira dose no ﬁnal
de janeiro, quando liberaram para a
faixa etária dele, acima de 5 anos, eu
dei pulo de alegria, porque eu e meu

marido já somos vacinados e mãe que
é mãe tem que acompanhar, tem que
levar para vacinar. Desde muito pequeno sempre levei para vacinar, então não teria porque não levar agora e
a segurança que nós temos é a vacina=, contou Lúcia.
Quem também aproveitou a ação
no Shopping da Criança foi a pequena
Soﬁa Melo, de 5 anos. Além de brincar
no espaço cheio de jogos e brinquedos, ela tomou a segunda dose da vacina.
<Ela tomou a primeira dose em fevereiro e, agora, a segunda dose. É importante e necessária a vacina. Os pais
precisam ter atitude e amor. Têm que
trazer a criança, porque a criança não
vem sozinha=, ressaltou o autônomo
Luís Melo, pai da Soﬁa.
O presidente da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares (EM-

SERH), Marcello Duailibe, incentiva a
vacinação para o grupo de 5 a 11 anos.
<A vacinação contra a Covid-19 é
uma das principais armas na luta contra a pandemia em todo o mundo. As
vacinas são muito seguras para o público infantil. É uma proteção para a
criança e a família=, frisou Marcello
Duailibe.
<A gente lembra que as crianças
que estão em consulta podem se vacinar, mas não são só elas, qualquer criança pode se vacinar, nesta faixa etária de 5 a 11 anos. A criança vem vacinar, pode brincar e tem lanche também. É importante os pais entenderem que precisam trazer as crianças
para se vacinar contra a Covid. Estamos de braços abertos para acolher a
todos até o dia 23 deste mês para imunizar a garotada=, reforçou Camila
Mendes, coordenadora Multiproﬁssional do Shopping da Criança.

A senadora Eliziane Gama comentou o que o momento representa aos evangélicos. <É uma noite sobretudo de demonstração de atenção, de sensibilidade do
governador Brandão em relação aos evangélicos. Dando
segmento ao governo Flávio Dino, Brandão busca fazer
um governo parceiro das entidades evangélicas e isso é
demonstração da sensibilidade do que representa esse
povo para o desenvolvimento e crescimento do Maranhão=, concluiu a senadora.

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

A volta do DJ Ivis

Viagens corporativas

Iverson de Souza, DJ Ivis, um ano após de
ter sido preso por agredir sua ex-esposa, Pamella Holanda, voltou a trabalhar com artistas do cenário musical do país como Wesley
Safadão e Gusttavo Lima e emplacou uma
das músicas de mais sucesso no Brasil no
ranking do Spotify. A música gravada por
Gusttavo Lima, <Fala Mal de Mim=, está na 8ª
posição do ranking nesta quarta-feira (20) e
tem o DJ Ivis como um dos compositores.

Agências de viagens corporativas estão se
recuperando gradualmente do pior período
de pandemia.
O setor manteve, em maio de 2022, uma
recuperação que vem sendo mostrada desde
o início do ano, e os números já vêm encostando no que era apresentado pré-pandemia, isto é, em 2019.Os dados são da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp).

Pra curtir
O Bumba Meu Boi da
Fé em Deus apresenta nesta quinta-feira
(21), às 19h, o Auto do
Boi – Rumo ao Centenário da Fé em Deus.

A experiente sommelière paulista
Gabi Frizon vem a São Luís para assinar a carta de vinhos da próxima edição da Wine Celebration. Idealizada
pelos empresários Emmanuel Márcio Barbosa e Alípio Moraes, da AMZ
Company, com o objetivo de ser reconhecida como a maior festa de vinhos do Norte e Nordeste, o evento
será realizado este ano no dia 7 de
outubro, no badalado Palazzo Eventos, palco de grandes recepções da
sociedade maranhense. Proﬁssional
habilitada pela ABS Brasil, com Advanced Certiﬁcate in Wines pela
WSET, Gabi já foi eleita <Sommelière
do Ano= pela revista Gosto.

A apresentação poderá ser vista no Centro Cultural Vale Maranhão, no Centro
Histórico, na programação do Pátio Aberto.
A história de Catirina
e Pai Francisco ganha
ares de espetáculo
para celebrar os cem
anos do tradicional
grupo de Bumba Boi
do sotaque de zabumba.

Inaugurada recente
com gestão do Grupo
Mercúrio / HSE –
HSLZ, a Policlínica do
Servidor Estadual em
Imperatriz está funcionando com força total.
Segundo o diretor geral Plínio Tuzzolo <seguimos um novo modelo recomendado pela SEGEP / Governo do
MA de assistência de
saúde descentralizada
e mais humanizada,
que visa oferecer mais
comodidade, rapidez e
excelência=, disse ele.

Marrom, O Musical

Danilo Caymmi está
em turnê com dois espetáculos comemorativos: <Viva Caymmi=,
em homenagem a vida
e a música do seu pai,
Dorival Caymmi; e um
espetáculo baseado na
obra de Tom Jobim, referente ao CD <Danilo
Caymmi canta Tom Jobim=. Em São Luís, ele
apresenta dia 28 próximo na Cozinha Massari, <Viva Caymmi=, que
passeia pelos bastidores e pela música de
Dorival Caymmi.

Hérnia de disco

Qualiﬁcação na indústria

A equipe do espetáculo <Marrom, O Musical=,
Dor nas costas, dormência, diﬁculdades para
Em breve o fornecimento
de
sobre a vida e obra da cantora maranhense Alci- se locomover e alterações de sensibilidade na
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ainda
melhor.
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SISTEMA DE ABASTECIMENTO

Técnico responsável: Carlos Adriano Raiol

BAIRRO

De 18/07 à 22/07/2022

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

Interligação de rede

21/07
9h às 17h

48h

São Raimundo,
Gambarrinha, Campina,
Centro, Olho D'água,
Vieira, Caúra, São
Benedito, Moropóia,

SARNAMBI

SA

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

Até 2025, o estado de Maranhão precisará
qualiﬁcar 81 mil pessoas em ocupações industriais, sendo 21,8 mil em formação inicial – para
repor inativos e preencher novas vagas – e 59,2
mil em formação continuada, para trabalhadores que devem se atualizar. Isso signiﬁca que, da
necessidade de formação nos próximos quatro
anos, 73% serão em aperfeiçoamento. As ocupações industriais são aquelas que requerem conhecimentos tipicamente relacionados à produção industrial, mas estão presentes também
em outros setores da economia.

Investindo na capacitação e formação
proﬁssional na área
cênica, o Sesc abre
uma excelente oportunidade para quem
deseja trabalhar na
iluminação, sonoplastia, cenograﬁa e
direção de palco.
Os cursos de iniciação do projeto Carpintaria Cênica destinam vinte e cinco vagas exclusivamente
para dependentes de
trabalhadores do comércio de bens.
Na próxima terça-feira (26) celebra-se o
Dia dos Avós, ﬁguras
tão especiais nas famílias e que contam
com o título de serem
pais e mães em dobro.
Portanto, no dia 26 de
Julho nada mais justo
que mimar o vovô e a
vovó com presentes
deliciosos do Empório Fribal.
Há opções para todos
os gostos.

VIDA

oimparcial.com.br

Saulo Duailibe
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CURSOS ONLINE

MARANHÃO

Aumento de 266% na
troca de nome e sexo
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

O Maranhão registrou nos primeiros seis meses de 2022 o maior número de pessoas que mudaram o nome e
o sexo em Cartório de Registro Civil
em um semestre desde a decisão do
Supremo Tribunal Federal (STF) que
reconheceu o direito de transgêneros
e transexuais de adequarem sua identidade percebida à identidade real em
seus documentos de identiﬁcação.
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 o
primeiro semestre de atos, uma vez
que a decisão do STF passou a valer
em junho de 2018.
Regulamentada pelo Provimento
nº 73 do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), a decisão prevê a possibilidade
de alteração de nome e gênero sem
necessidade de cirurgia de mudança

de sexo e de autorização judicial, permitindo a realização do ato diretamente em Cartórios de Registro Civil
de todo o País, em procedimento que
pode ser efetuado até no mesmo dia.
Para orientar os interessados em
realizar a alteração, a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas
Naturais (Arpen-Brasil) editou uma
Cartilha Nacional sobre a Mudança de
Nome e Gênero em Cartório, onde
apresenta o passo a passo para o procedimento e os documentos exigidos
pela norma nacional do CNJ.
<O nosso trabalho é sempre facilitar a vida do cidadão, com essa cartilha a população LGBTIQAPN+ terá, de
uma forma detalhada, orientação de
como fazer a retiﬁcação de nome e sexo diretamente em Cartórios de Registro Civil do estado=, diz Gabriella
Caminha, presidente da Arpen/MA.

O nosso trabalho é
sempre facilitar a vida
do cidadão, com essa
cartilha a população
LGBTIQAPN+ terá, de
uma forma detalhada,
orientação de como
fazer a retificação de
nome e sexo

O que precisa para fazer alteração de nome?

Educação
continuada para
garantir e aumentar
a empregabilidade
O mundo cada vez mais digital trouxe várias vantagens, como por exemplo, facilitar o acesso à educação
continuada, ou em inglês o Lifelong Learning, ou seja,
educação para a vida toda.

Não parar de estudar nunca, emendando um curso
no outro. Esse é o conceito de quem deseja não apenas
garantir, mas principalmente aumentar a sua empregabilidade em um mundo atualmente tão ágil e volátil,
com inserção de novas tecnologias e que exige muito
das pessoas no mercado de trabalho, independente da
proﬁssão.
Mas através do computador e com uso da internet é
possível se reciclar, fazer cursos de idiomas, aprender
novas habilidades, fazer cursos técnicos proﬁssionalizantes ou mesmo turbinar a carreira com cursos de pós
– graduação, MBA e Mestrado. Só não pode é ﬁcar parado, estagnado no conhecimento, que se amplia a toda
hora.
Para quem quer aproveitar as férias de julho por
exemplo, as principais faculdades como a ESPM oferecem cursos rápidos de férias, online ou híbridos, em várias áreas como Administração, Marketing, Tecnologia
entre outras. Quem quiser começar um novo hobby,
também é possível investir em cursos como bordado,
corte e costura, pintura em tecidos, decoração de festas
e muitos outros temas; que podem começar como um
passatempo e até se tornar fonte de renda extra.
Os especialistas em gerenciamento de tempo e educação recomendam que a pessoa escolha um tempo livre para acessar o curso sempre no mesmo horário, em
local sem barulho e sem distrações, bem iluminado e
com o cuidado especial de usar mesa e cadeira ergonômicos, que podem ser encontrados em lojas da cidade
como a Potiguar homecenter, para garantir a saúde e
preservar coluna e membros superiores e inferiores,
prevenindo lesões futuras.
Outra dica para fazer um curso online com sucesso é
não acumular exercícios entre uma aula e outra. Seguir a
carga horária de aulas e atividades práticas é fundamental para apreender melhor os novos conhecimentos.

Com acessar

A tese deﬁnida pela STF, sob o regime de repercussão geral, diz que <o
transgênero tem direito fundamental
subjetivo à alteração de seu prenome
e de sua classiﬁcação de gênero no registro civil, não se exigindo, para tanto, nada além da manifestação de
vontade do indivíduo, o qual poderá
exercer tal faculdade tanto pela via judicial como diretamente pela via administrativa=.

ressado.

Processo

classificação de gênero

Para realizar a alteração de gênero
em nome nos Cartórios de Registro
Civil é necessário a apresentação de
documentos pessoais, comprovante
de endereço e as certidões dos distribuidores cíveis, criminais estaduais e
federais do local de residência dos últimos cinco anos, bem como das certidões de execução criminal estadual
e federal, dos Tabelionatos de Protesto e da Justiça do Trabalho. Na
sequência, o oﬁcial de registro deve
realizar uma entrevista com o (a) inte-

O transgênero tem
direito fundamental
subjetivo à alteração de
seu prenome e de sua
no registro civil, não se
exigindo, para tanto,
nada além da
manifestação de vontade
do indivíduo
Eventuais apontamentos nas certi-

dões não impedem a realização do
ato, cabendo ao Cartório de Registro
Civil comunicar o órgão competente
sobre a mudança de nome e sexo, assim como aos demais órgãos de identiﬁcação sobre a alteração realizada
no registro de nascimento. A emissão
dos demais documentos deve ser solicitada pelo (a) interessado (a) diretamente ao órgão competente por sua
emissão. Não há necessidade de apresentação de laudos médicos e nem é
preciso passar por avaliação de médico ou psicólogo.

Sobre a Arpen/MA

Fundada em 2014, a Associação dos
Registradores de Pessoas Naturais do
Estado do Maranhão (Arpen/MA) representa os titulares cartórios de Registro Civil, que atendem a população
nos municípios do Maranhão. É no
Registro Civil que são realizados os
atos da vida civil de uma pessoa, a
exemplo do registro de nascimento,
casamento, emancipação e óbito.

Entre os portais mais populares em cursos online estão
o
Eduk
(www.edul.combr);
Udemy
(www.udemy.com); Portal de Cursos Rápidos
(https://www.portaldecursosrapidos.com.br);
Prime
Cursos
(www.primecursos.com.br),
Coursera
(https://pt.coursera.org) só para citar alguns. Há muitos
outros, e basta iniciar uma pesquisa online para descobrir muitas e muitas possibilidades.
Vale lembrar que, além das vantagens de melhorar a
empregabilidade e até proporcionar eventualmente a
geração de renda extra, fazer cursos online também traz
benefícios para o cérebro, ajudando a ativar a mente e
manter memória e raciocínio mais ágeis e melhor preservados.
E para pagar as taxas de cursos ou comprar livros, a
dica é usar o cartão de crédito e sua melhor data, sem
comprometer a renda familiar. E se for servidor(as) público(a) estadual melhor ainda, pois a dica é usar o Cartão de Benefício Consignado – Credcesta, que oferece a
vantagem de juros menores que a de outros cartões de
crédito convencionais e sem custos – sem anuidade,
sem taxa de serviço ou de entrega e sem taxa de emissão
da primeira via do cartão.
E mais vantagens como: Acesso ao <Saque Fácil=, para
ser utilizado de acordo com as necessidades do dia a dia;
cartão de crédito para compras em milhares de estabelecimentos físicos e online, no Brasil e exterior, com a
credibilidade da bandeira Visa. Além da possibilidade
de pagamento em até 60 meses. Para solicitar ou ativar o
cartão, basta ligar para Central de Atendimento no 0800
729 0660, ou acessar www.credcesta.com.br, para mais
informações.
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SÃO LUÍS

MARANHÃO

PF combate fraudes
em licitações no estado
A Polícia Federal deflagrou a Operação Odoacro nas cidades de São Luís, Dom Pedro,
Codó, Santo Antônio dos Lopes e Barreirinhas

A

Polícia Federal deüagrou, na
manhã de ontem, quarta-feira (20), nas cidades de São
Luís, Dom Pedro, Codó, Santo
Antônio dos Lopes e Barreirinhas, a
Operação Odoacro, com a ûnalidade
de desarticular associação criminosa
estruturada para promover fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos
e lavagem de dinheiro, envolvendo
verbas federais da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).
A investigação constatou a existência de um engenhoso esquema de lavagem de dinheiro, perpetrado a partir do desvio do dinheiro público proveniente de procedimentos licitatórios fraudados. As diligências apontaram para a utilização do mesmo modus operandi, inclusive com as mesmas pessoas interpostas e empresas
de fachada, de condutas realizadas
em 2015, quando a Polícia Civil conse-

guiu identiûcar uma associação criminosa instituída para desviar recursos públicos do município de Dom
Pedro.
Após a referida operação policial,
notou-se que o esquema criminoso
não recuou, ao contrário, acabou
crescendo exponencialmente nos
anos posteriores, alterando, apenas, a
origem da verba desviada – que passou a ser federal. Descobriu-se que
são constituídas pessoas jurídicas de
fachada, pertencentes formalmente a
pessoas interpostas, e faticamente ao
líder dessa associação criminosa, para competir entre si, com o ûm de
sempre se sagrar vencedora das licitações a empresa principal do grupo, a
qual possui vultosos contratos com a
Codevasf.
O líder desse grupo criminoso,
além de colocar as suas empresas e
bens em nome de terceiros, ainda
possui contas bancárias vinculadas a

CPFs falsos, utilizando-se desse instrumento para perpetrar fraudes e diûcultar a atuação dos órgãos de controle.
Ao todo, 80 policiais federais cumpriram as determinações judiciais expedidas pelo 1ª Vara Federal de São
Luís, que decorreram de uma representação elaborada pela Polícia Federal.
Se conûrmadas as suspeitas, os investigados poderão responder por
fraude à licitação, lavagem de capitais
e associação criminosa. Somadas, as
penas podem chegar a 16 anos de prisão.
Como a associação criminosa ora
desmantelada é liderada por um investigado apelidado de <Imperador=,
denominou-se a presente fase ostensiva de <Operação Odoacro=, em referência ao sobrenome do soldado italiano que capitaneou uma revolta que
colocou ûm ao Império Romano.

Prefeito e secretário
de Saúde tem 180
dias para implantar
transporte para
pessoas idosas que
fazem hemodiálise
O Ministério Público do Maranhão expediu Recomendação ao prefeito de São Luís, Eduardo Braide, e ao
secretário municipal de Saúde, Joel Nicolau Júnior, na
qual indica a necessidade de implantação, no prazo de
180 dias, de transporte sanitário eletivo a pessoas idosas
submetidas a procedimentos de diálise/hemodiálise.

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.

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 tragédia foi registrada na última terça-feira (19), na cidade de Codó, no Maranhão. Uma criança de 8
anos teria matado, acidentalmente, o
irmão de apenas 4 meses. De acordo
com informações, a menina estaria
tentando manusear a espingarda do
pai, quando um tiro foi disparado. O
caso aconteceu na tarde da terça, na
residência da família, localizada na
Avenida Pantanal, no bairro Trizidela.
Informações da polícia revelam
que a menina de 8 anos teria pegado
uma carabina de pressão e disparou
acidentalmente em direção do irmão
de apenas de 4 meses. O tiro atingiu a
testa do bebê, que não resistiu ao ferimento e morreu antes de dar entrada
no hospital da cidade.
A arma foi apreendida e o pai das
crianças foi encaminhado à delegacia

para prestar esclarecimentos.

Assassino do arraial

Um homem foi preso pelo crime de
homicídio, na cidade de Viana. Ele estava com prisão temporária decretada
pela Vara Única da Comarca de Penalva, por ser o principal suspeito de um
assassinato, durante evento cultural
na Rua Estevão Travassos, Centro de
Penalva, na Baixada Maranhense.
O mandado de prisão foi cumprido
por policiais civis integrantes da 6ª
Delegacia Regional de Viana.
As investigações apontam que ele
foi o executor do homicídio que teve
como vítima uma pessoa conhecida
como <Nego=, no 30 de junho de 2022,
por volta das 6h15, durante a apresentação de grupo folclórico, em um arraial. Após a prisão realizada, o suspeito foi interrogado e encaminhado
para a UPR de Viana, local em que está
à disposição da Justiça.

Para assegurar o direito dos pacientes, o promotor de
justiça toma como base a Política Nacional de Atenção
ao Portador de Doença Renal e a Resolução do Conselho
Nacional de Secretários de Saúde que estabelecem a forma articulada que o Ministério de Saúde e as secretarias
de Estado e Municipais de Saúde devem disponibilizar o
Transporte Sanitário Eletivo (TSE), destinado ao deslocamento de usuários para realizar procedimentos de caráter eletivo no âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS).
Em caso de não acolhimento (parcial ou total) das
cláusulas da Recomendação pelo Executivo Municipal,
as razões deverão ser encaminhadas ao MPMA.
Na Recomendação, o MPMA destacou que a não observância das indicações, sem as devidas justiûcativas
plausíveis, poderá ser interpretada como atos de violação aos princípios que regem o Estatuto do Idoso, passíveis das responsabilidades previstas nesta legislação.
O documento foi encaminhado para acompanhamento do:
• Conselhos Municipal e Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa
• Conselho Nacional do Idoso
• Fórum das Entidades Maranhenses de Defesa e Direitos do Idoso
• Comitê de Valorização da Pessoa Idosa (CVPI)
• Delegacia Especializada de Proteção ao Idoso
• Núcleo da Pessoa Idosa da Defensoria Pública Estadual
• Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, da Câmara
Municipal de São Luís
• Comissão dos Direitos de Direitos Humanos, da Assembleia Legislativa do Estado
• Comissão do Direitos da Pessoa Idosa da OAB-MA
• Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular do Estado do Maranhão
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KART

SAMPAIO CORRÊA

Em casa: Tubarão;
fora: peixe pequeno
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

O

Sampaio Corrêa terminou o
primeiro turno da Série B do
Campeonato Brasileiro na
8ª posição, com 25 pontos, e
mais uma derrota fora de casa.
Após encantar a torcida e passear
em campo sobre o <todo poderoso=
Vasco da Gama, no último sábado
(16), o time maranhense parecia que
iria engatar uma grande sequência na
competição nacional e ﬁnalmente
vencer a sua primeira partida fora de
casa, contra o Londrina, na última terça-feira (19). Mas o time voltou a jogar
mal e foi derrotado mais uma vez.
Agora resta a fazer uma outra boa
partida contra um time grande para
poder criar uma nova expectativa na
torcida. Amanhã, sexta-feira (22), a
Bolívia Querida recebe o Sport-PE, às
21h30, no Castelão.

Desempenhos opostos

Apelidado de Tubarão, triturador
de rivais e em grande fase no Castelão,
onde a torcida canta <aqui, no Castelão, quem manda é o Tubarão=, o
Sampaio Corrêa mete medo nos seus
adversários.
Dentro dos seus domínios, o time
maranhense tem aproveitamento de
campeão. Diante de sua apaixonada
torcida, a Bolívia Querida tem 9 jogos,
com 85,1% de aproveitamento, com 7
vitórias, 2 empates, nenhuma derrota,
18 gols marcados e 5 sofridos. No Gigante do Outeiro da Cruz, o Sampaio
faz um gol a cada 45 minutos e sofre
um tento a cada 162 minutos. Com esse retrospecto, não tem torcedor que
ﬁque desanimado.
Mas por outro lado, quando o time

Piloto de apenas 7
anos vai representar
o Maranhão na Copa
Brasil
Revelação do kart maranhense, o jovem piloto Benicio Abdalla, de 7 anos, vai representar o Maranhão na
23° Edição da Copa Brasil de Kart. A competição será realizada nos dias 21, 22 e 23 deste mês de julho, no Kartódromo Emerson Fittipaldi, praia do Atalaia, Aracaju
(SE). E dez pilotos maranhenses estão na briga pelo pódio em diversas categorias.

EM CASA, O SAMPAIO CORRÊA É <TRITURADOR= DE ADVERSÁRIO, MAS FORA SÓ APANHA
sai dos seus domínios, parece ter esquecido o futebol no Centro de Treinamento José Carlos Macieira. Longe
de casa, o Sampaio ainda não conseguiu vencer e conquistou apenas 2
pontos de 30 disputados.
Na casa dos adversários, o Tricolor
fez 10 jogos, sendo que foram 8 derrotas e apenas dois empates, com um
aproveitamento píﬁo de apenas 6,6%.
Foram 3 gols marcados e 15 sofridos.
Para balançar as redes do adversário,
o Tubarão demora 300 minutos, ou seja, o time precisa de 5 horas de futebol
fora de casa para marcar um gol. Por
outro lado, os times adversários levam
apenas 60 minutos para fazer um gol
no Tricolor. Esses números demonstram a fragilidade do time maranhense em confrontos fora de casa, onde
almeja o acesso à Série A do Brasileirão, e desta forma tem que melhorar
seus números longe de seus domínios.
Especialistas revelam que a forma
mais simples de garantir o acesso à
elite do futebol nacional é vencer em

casa e arrancar pontos dos adversários fora de casa, algo que o Sampaio só
está cumprindo a primeira parte.

Probabilidades de acesso

Analisando os últimos resultados
do Sampaio, em casa e fora, matemáticos do site chancesdegol.com.br relevaram que o Tricolor maranhense
tem apenas 6% de chances de acesso.
Eles levam em consideração o desempenho dentro e fora de casa, oportunidades criadas, gols marcados e sofridos.

Partidas Sampaio Corrêa

• Em casa – 9
Vitórias – 7
Empates – 2
Derrotas – 0
Gols marcados – 18
Gols sofridos – 5
• Fora de casa – 10
Vitórias – 0
Empates – 2
Derrotas – 8
Gols marcados – 3

SÉRIE D

Papão ganha reforço e mira primeiro mata-mata

Jovem talentoso e apaixonado por velocidade, Benicio, o Benny Abdalla como é conhecido nas pistas, começou a correr de kart neste ano, na categoria mirim.
A paixão pela velocidade está no DNA, o pai do Benny,
o Raphael Abdalla, já foi piloto de kart com vários títulos.
Em sua primeira temporada no kart, Benny tem chamado atenção pela rápida adaptação e desenvolvimento nas pistas.
E em um curto período de tempo, apenas 4 meses de
treinos e competições, Benny já acumula resultados importantes, tais como: pódios no Campeonato Estadual
de Kart (conquistou três vezes o 2º lugar) e o 3° lugar na
5º Etapa da Copa São Paulo de kart, competição realizada no kartódromo de Interlagos.
Com o apoio fundamental da família, entre os estudos, brincadeiras e as outras atividades esportivas, Benicio também treina diariamente para desenvolver a sua
recente carreira de piloto.
Em relação à Copa Brasil de Kart, Benicio se encontra
em Aracaju desde o dia 13 de julho, fazendo o reconhecimento da pista. <Essa é a minha primeira temporada
no kart. Estou muito feliz com os resultados. Quero seguir a carreira de piloto. Agradeço aos meus pais e toda
minha família pelo apoio. Meu pai Raphael está sempre
comigo. Aqui, em Aracaju tenho treinado bastante. E
minha expectativa é grande por um bom resultado=, disse Benny Abdalla.

Essa é a minha primeira temporada
no kart. Estou muito feliz com os
resultados. Quero seguir a carreira
PAPÃO DO NORTE ESTÁ DE OLHO NO PRIMEIRO CONFRONTO DO MATA-MATA DA SÉRIE D DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2022
gos e quatro gols e por último esteve
no Aymoré, com seis jogos e nenhum
gol marcado.
Com o adversário já deﬁnido, para
O camisa 9 chegou para ocupar o
o primeiro confronto do mata-mata lugar de Dagson, que segundo o deda Série D do Campeonato Brasileiro partamento médico do clube rubro2022, o Moto Club de São Luís agora negro, deve ﬁcar afastado por cinco
só pensa em ﬁnalizar os últimos ajus- semanas, devido sua recuperação da
tes no elenco na preparação para os lesão no ombro direito.
jogos. E pensando em se reforçar o ruO Moto Club ainda tem jogadores
bro negro apresentou mais um refor- para regularizar e realizar estreias no
ço, trata-se do centroavante Igor Ba- setor ofensivo, o centroavante Wallace
dio.
Lima e o atacante de lado Valdenilson.
Badio tem 27 anos e acumula pasO primeiro jogo da fase de matasagens pelo União Luziense, com seis mata será no dia 23, próximo sábado
jogos e um gol, River-PI, com dois jo- (23), fora de casa contra o São Raigos e dois gols, UNIRB, com nove jo- mundo-RR.
GAUDÊNCIO CARVALHO
Especial para O Imparcial

de piloto. Agradeço aos meus pais e
toda minha família pelo apoio. Meu
pai Raphael está sempre comigo.
Aqui, em Aracaju tenho treinado
bastante
Copa Brasil de Kart

Mais de 200 pilotos vão participar da Copa Brasil de
Kart. A competição é uma das maiores do país e vai premiar dois pilotos brasileiros para participar para representarem o país no FIA Motorsport Games, competição
entre nações, que reunirá cerca de 80 países em diferentes categorias do automobilismo no Autódromo de Paul
Ricard, na França, entre os dias 28 e 30 de outubro.

12

IMPAR

Thayane Maramaldo
E-mail: maramaldothay@gmail.com

oimparcial.com.br

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

100 ANOS

<MARROM, O MUSICAL=

Internas cooperam com
figurino de espetáculo

BoidaFéemDeusrealiza
espetáculo<AutodoBoi=

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

O

s trabalhos e a produção para realização do <Marrom, O
Musical=, idealizado pelo
ator Jô Santana e com texto
e direção de Miguel Falabella, já estão
acelerados e São Luís ganha um destaque especial. A Fato Produções,
com patrocínio da Equatorial Maranhão e Governo do Maranhão, por
meio da Lei Estadual de Incentivo à
Cultura, visitou o Complexo Prisional
de Pedrinhas, através do Projeto
Humanitas360 em parceria com a Cooperativa Cuxá.
Com a presença da Lígia Rocha, Jemima Tuany, Higor Cauê e Jô Santana,
a visita marca o início da etapa principal de colaboração das mulheres da
Cuxá, com a equipe de ûgurino do
Musical. É uma parceria muito importante e, também, de inclusão dentro
desse projeto magníûco, tenho certeza que teremos trabalhos incríveis=,
conta o idealizador do Musical, Jô
Santana.
O produtor e idealizador, também
explica essa nova fase. <Jô e Higor= já
estiveram aqui no começo do ano, durante a aplicação da oûcina de teatro,
mas Lígia e Jemima, responsáveis pelo ûgurino do espetáculo junto com
Marco Pacheco, acompanham o time
pela primeira vez. Junta-se a este grupo Rafael, que fará o acompanhamento local do desenvolvimento desta
parceria tão especial para nós. Estaremos com 15 mulheres ensinando a
bordar e costurar as peças. Elas serão
remuneradas pelo trabalho=, explica.
Sobre a expectativa do Musical, Jô
Santana adianta que teremos sessões
extraordinárias. <Em pouco mais de
um mês, a partir de 25 de agosto, o terceiro espetáculo da Trilogia do Samba
começa sua jornada nos palcos, mos-

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

INTERNAS DO COMPLEXO PRISIONAL PARTICIPARÃO DA PRODUÇÃO DO FIGURINO
trando ao público a cada sessão os
frutos dessa parceria. Que possamos
levar esse trabalho lindo a muitos lugares do Brasil e do mundo e que essa
troca possa ser exemplo, para muitos
outros projetos que unam cada vez
mais o social e o cultural. Agradecemos
muito
ao
Instituto
Humanitas360, na pessoa de Higor e
também da nossa querida Patrícia Villela Marino, por viabilizarem este encontro tão especial de Marrom, o Musical e a Cooperativa Cuxá=, ûnaliza.
Selecionados do Maranhão
O Curso de Teatro Musical foi realizado no Teatro Arthur Azevedo, entre
os dias 07 e 20 de fevereiro de 2022, de
forma gratuita, para 60 artistas residentes no Maranhão, os participantes

foram selecionados entre 683 inscritos.
Os artistas tiveram a oportunidade
de vivenciar um pouco da realidade
de uma sala de ensaios de uma grande
produção de teatro musical por 15 dias, sob a supervisão de renomados artistas das artes cênicas.
Os quatro que mais se destacaram
assinaram um contrato e estiveram
em São Paulo interagindo com outros
artistas que foram também contratados para compor o elenco de <Marrom, O Musical=. Do Maranhão, temos Anastácia Lia que é cantora,
compositora e cirandeira. Também a
atriz e rainha de bateria, Millena Mendonça, o artista Jefferson Gomes e o
produtor vocal e professor de canto,
Fernando Leite.

MISTURA MARANHENSE

Sarau Vinil & Poesia inicia nova temporada

O Bumba Meu Boi da Fé em Deus apresenta nesta
quinta-feira, 21, o Auto do Boi 3 Rumo ao Centenário da
Fé em Deus.
A apresentação poderá ser vista na programação do
Pátio Aberto. A história de Catirina e Pai Francisco ganha ares de espetáculo para celebrar os cem anos do tradicional grupo de Bumba Boi do sotaque de zabumba.
O bumba meu boi da fé em Deus foi fundado em 1925
por Mestre Laurentino Araújo. No bairro Fé em Deus, o
boi do sotaque de Zabumba existe desde 1930. Sotaque
de Zabumba é o primeiro sotaque de bumba meu boi do
Maranhão que é marcado pela percussão rústica e cadenciada e caracterizada também pela presença das
próprias zabumbas, além de outros instrumentos de
percussão: tambor-de-fogo, tamborino ou pandeirinho,
tambor-onça, maracás e apitos.
O Zabumba tem suas origens na baixada maranhense. E possuí a singularidade de manter os saberes técnicos originais, como a comédia, os personagens, o toque,
os cantos e as danças, além da tradicional indumentária, roupas aveludadas, chapéus com ûtas e saias bordadas.
Com entrada gratuita, o espetáculo começará às 19h.
O CCVM ûca localizado na Rua Direita, nº 149, Centro
Histórico de São Luís.

AMÉRICA LATINA

Emprestaasenha?Netflix
começaacobrartaxa
para

MARCOS SALLES

Nesta quinta-feira, 21, inicia a nova
temporada do Sarau Vinil & Poesia, a
partir de 20h, no Soul Lounge SLZ 3 Av.
Litorânea 3 Calhau. Para a ocasião, o
jornalista, poeta e letrista maranhense, Fernando Abreu, é o convidado especial com canções e poemas revisitando a obra de Bob Dylan e Bob
Marley, entre outros inéditos do <Esses são os dias=, seu próximo livro que
será lançado ainda neste semestre.
Fernando Abreu será acompanhado
do guitarrista Lucas Ferreira nesta
performance intitulada <Bob & Bob 3 I
and I=. A noite contará ainda com a
discotecagem da jornalista e DJ Vanessa Serra, idealizadora da iniciativa.
Fernando Abreu é maranhense de
São Luís. Viveu na cidade de Grajaú,
interior do estado, até os 13 anos. Durante cerca de dez anos editou a revista de poemas 8Uns & Outros9, ao lado
de outros integrantes da 8Akademia
dos Párias9, grupo que agitou a cena literária na capital maranhense entre o
ûnal dos 80 e meados dos 90. Tem cinco livros de poemas publicados: Contra todo alegado endurecimento do
coração (7Letras,2019) Manual de
Pintura Rupestre (7Letras, 2015), Aliado Involuntário (Exodus, 2011), O
Umbigo do Mudo (Clara Editora,
2003) e Relatos do Escambau (Exodus,
1998).
Lucas Ferreira é um compositor,
multiinstrumentista e produtor musical maranhense. Faz parte da cena
underground de São Luís desde 2013 e
tocou e compôs para em várias bandas autorais. Desde 2018 é o condutor
e compositor principal do coletivo
Babycarpets, que abriga e abrigou diversos artistas de São Luís e até mesmo de outros países com foco na psicodelia e experimentação noise em
uma estrutura de Rock n Roll e Pop.
O Sarau Vinil & Poesia é um progra-

A COBRANÇA EXTRA COMEÇOU EM PAÍSES DA AMÉRICA LATINA

VANESSA SERRA É UM DOS NOMES MAIS FORTES DA DISCOTECAGEM DO VINIL NO ESTADO
ma idealizado e apresentado pela jornalista e DJ Vanessa Serra, que teve
início em dezembro de 2019. Durante
a pandemia, ocorreu em forma de live recebendo a participação de grandes poetas, escritores, músicos e artistas maranhenses; a iniciativa teve
projeto aprovado em edital SECMA,
2020, e com recursos da lei federal Aldir Blanc foi lançado o LP <Vinil & Poesia 3 Vol. 1=, uma coletânea musical e
poética também disponível em todas
as plataformas digitais. O disco foi um
dos vencedores do Prêmio Papete
2021. Em 23 de abril desse ano, também foi realizada a I Feira Vinil & Poesia, através do programa Pátio Aberto,
Centro Cultural da Vale Maranhão,
reunindo na programação, masterclass, recital, discotecagem e stands
de venda e troca de discos e livros.
Vanessa Serra alia os sentidos e a
bagagem proûssional como jornalista, produtora cultural e DJ nativa de
São Luís do Maranhão. Ela é um dos

nomes mais fortes da discotecagem
do vinil no Estado, dos últimos seis
anos para cá. Já marcou presença em
várias cidades do Maranhão, e em outras ocasiões em São Paulo 3 SP, uma
delas, a Virada Cultural 2019, a convite
do Festival BR 135. Recentemente,
participou dos três dias do Festival
Zabumbada, onde ganhou a persona
La Sierra.
Além do Vinil & Poesia, ela realiza
a live Alvorada 3 Paisagens e Memórias Sonoras, todas as manhãs de domingo, com início às 7h, através do
Instagram e da plataforma Twitch, integrando o coletivo nacional Uh!Manas TV. Sua história na produção cultural teve início em 2000, com o projeto de Choro <Tonico e Outros Bambas= entre outros feitos.
O sarau Vinil & Poesia terá a partir
de 21 de julho, edições a ser realizadas
a cada 15 dias, sempre às quintas-feiras, às 20h, no Soul Lounge SLZ 3 Av.
Litorânea 3 Calhau.

Sabe aquela prática que todo mundo nega, mas que
muita gente faz, de <emprestar= as senhas da Netüix de
suas contas pessoais para os amigos? Pois bem, segundo
a própria plataforma de streaming, isso afeta bastante
seu faturamento, já que cerca de 100 milhões de lares fazem isso.
Além de ações contra o compartilhamento de credenciais, agora a companhia tenta uma abordagem, digamos, mais <amigável=: o serviço estreia nesta semana
testes com taxa adicional em cinco países latinos.
Segundo o Bloomberg, os testes acontecem na Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras e República Dominicana. Quem quiser compartilhar senhas a partir de
sua assinatura, terá que pagar uma taxa adicional ao
usar a conta fora de casa por mais de duas semanas, ao
preço de 219 pesos extras (US$ 1,17 na Argentina ou R$
6,26) e US$ 2,99 (R$ 16,26) em todos os outros lugares.
A Netüix explica que as contas de assinantes têm uma
<casa principal=, provavelmente assinalada por geolocalização, em que as entradas em outros dispositivos estão atreladas.
Com as taxas, os usuários poderão utilizar <casas adicionais=, liberando outros <hotspots= de streaming vinculados ao perûl principal 4 e de onde os aparelhos podem também ser conectados.
A abordagem com a cobrança extra começou em
março, na Costa Rica, Perú e Colômbia, onde atualmente a Netüix cobra US$ 2,52 (R$ 13,70), US$ 2,99 (R$ 16,26)
e US$ 2,02 (R$ 10,98), respectivamente, para adicionar
até duas <subcontas= atreladas a um perûl já existente.
Além disso, a empresa começou a avaliação de uma
ferramenta de transferência de conta, para facilitar a
mudança da lista de favoritos, histórico de exibição e recomendações de um perûl anterior.

