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A pandemia do coronavírus 
trouxe para a campanha eleitoral 
de 2022 no Brasil, além do sofri-

mento inapagável sobre as 680 mil 
vidas perdidas, muitas lições a se-
rem aprendidas pelos políticos e 
pelos 156.4 milhões de eleitores.

O vírus na eleição 

Regional reúne mulheres para falar sobre 
política de gênero entre outros temas

Saiba por que  os rodoviários ameaçam 
fazer mais uma greve em São Luís  

PÁGINA 10

Crise do Transporte Público

PÁGINA 9

PAGINA 3

Moto Club  tem 
94.1% de chances 

de ir às oitavas

Sampaio tem a volta 
de 5 jogadores  hoje 
contra o Sport-PE

PÁGINA 11

PÁGINA 11

125 anos da Academia 
Brasileira de Letras

O Acadêmico José Sarney, também 
ex-presidente do Brasil, foi o orador 
oficial do evento, sexto ocupante da 

Cadeira nº 38. PÁGINA 12

Postos de Combustíveis são autuados 
por não reduzirem valor da gasolina

“Infelizmente, não é só a cul-
tura brasileira que precisa, neste 
momento, ser defendida. Fui 
o presidente que conduziu a 
transição democrática, tenho 
a responsabilidade pessoal 
de defendê-la.”, disse.

TEMPO DE CONVENÇÕES 

 “Ele é o nosso escolhido" ,
diz Roseana sobre apoio 

do MDB a Carlos Brandão

PV e PCdoB 
confirmam apoio
 a  Lula e Alckmin

PÁGINA 2

REDUÇÃO
 DO ICMS PÁGINA 7

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) realizou, na noite desta quinta-feira (21) a Convenção Estadual para apresentar seus pré-candidatos à disputa eleitoral de 2022. No even-
to, o nome de Carlos Brandão (PSB) foi oficializado como candidato ao governo do estado, mas o candidato ao Senado não foi definido. Roseana Sarney expressou gratidão ao atual gover-
nador, e relembrou as ocasiões em que trabalharam juntos, especialmente à época de seu governo. “Ele é o nosso escolhido", declarou a ex-governadora, que também aproveitou para afir-

mar que "rezou" recuperação de Carlos Brandão, recém-recuperado de uma cirurgia. Para o Senado, o MDB, segue sem um candidato oficial. PÁGINA 3
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O presidente declarou que o Brasil tem atuado para que o bloco sul-americano tenha
um “papel importante no enfrentamento dos atuais choques externos"

REUNIÃO DO MERCOSUL

País atua contra choques
externos, diz Bolsonaro

E
m ví deo en vi a do à 60ª Cú pu la 
de Che fes de Es ta do do Mer- 
co sul, que ocor reu nes ta 
quin ta-fei ra (21), no Pa ra guai, 

o pre si den te da Re pú bli ca Jair Bol so- 
na ro de cla rou que o Bra sil tem atu a do 
pa ra que o blo co sul-ame ri ca no te nha 
um <pa pel im por tan te no en fren ta- 
men to dos atu ais cho ques ex ter nos.=

Re fe rin do-se à al ta 

in üa ci o ná ria glo bal em 

con sequên cia dos 

re üe xos da pan de mia da 

co vid-19 e da in va são 

rus sa à Ucrâ nia, 

Bol so na ro dis se que o 

mun do vi ve <um 

mo men to de sa û a dor= e, 

por tan to, <pre ci sa de 

mais co mér cio e 

in ves ti men tos.=

<Por is so, ao lon go do úl ti mo se- 
mes tre, tra ba lha mos com aûn co pa ra 
a con clu são de acor do mo der no com 
Sin ga pu ra=, dis se o pre si den te bra si- 
lei ro, re fe rin do-se a uma das ini ci a ti-

<NOSSO ENTORNO REGIONAL É PRIORITÁRIO. AINDA MAIS NO ATUAL CENÁRIO=

JAIR BOLSONARO,MERCOSUL,PRESIDENTE DE BRASIL

vas anun ci a das du ran te a cú pu la: a 
con clu são das ne go ci a ções pa ra a as- 
si na tu ra de um acor do de li vre co mér- 
cio en tre os paí ses do Mer co sul e Sin- 
ga pu ra, no su des te asiá ti co.

O Bra sil tam bém apoi ou ou tra das 
ini ci a ti vas apro va das du ran te a reu- 
nião or di ná ria do Con se lho do Mer ca- 
do Co mum, even to que pre ce deu a 
Cú pu la de Che fes de Es ta do: um acor- 
do pa ra re du zir em 10% a alí quo ta da 
Ta ri fa Ex ter na Co mum (TEC), tri bu to 
que, sal vo ex ce ções acor da das, in ci de 
so bre mer ca do res im por ta das de ou- 
tras na ções de fo ra do blo co sul-ame- 
ri ca no e va ria con for me o pro du to.

<O Bra sil tem atu a do pa ra que o 
Mer co sul te nha pa pel im por tan te no 
en fren ta men to dos atu ais cho ques 
ex ter nos. Por is so, de fen de mos a re- 
du ção da Ta ri fa Ex ter na Co mum, o 
que da rá uma im por tan te con tri bui- 

ção ao com ba te à in üa ção [re gi o nal]=, 
co men tou Bol so na ro an tes de as se gu- 
rar que o Bra sil tem con fe ri do pri o ri- 
da de às ne go ci a ções com gran des 
par cei ros co mer ci ais do Mer co sul e 
re gião.

<Nos so en tor no re gi o nal é pri o ri tá- 
rio. Ain da mais no atu al ce ná rio. Pre- 
ci sa mos con ti nu ar am pli an do nos sos 
üu xos de co mér cio e de in ves ti men tos 
na Amé ri ca La ti na e Ca ri be, for ta le- 
cen do as ca dei as re gi o nais de va lor e 
re du zin do nos sas vul ne ra bi li da des 
ex ter nas a cri ses=, acres cen tou o pre-
si den te, que û na li zou o ví deo pa ra be-
ni zan do o Pa ra guai pe los re sul ta dos 
al can ça dos du ran te os seis me ses em 
que o país ocu pou a pre si dên cia ro ta-
ti va do blo co sul-ame ri ca no – po si ção 
que, pe los pró xi mos seis me ses, se rá 
ocu pa da pe lo Uru guai.

R$ 181,04 BILHÕES

Arrecadação federal no Brasil aumenta 18%

O VALOR É O MAIOR PARA OS MESES DE JUNHO DESDE O INÍCIO DA SÉRIE HISTÓRICA DO FISCO, INICIADA EM 1995

A ar re ca da ção do go ver no fe de ral
so mou R$ 181,04 bi lhões em ju nho
des te ano, um au men to de 17,96%,
em ter mos re ais (des con ta da a in üa- 
ção), em re la ção ao mes mo pe río do
de 2021, con for me da dos da Re cei ta
Fe de ral di vul ga dos nes ta quin ta-fei ra
(21/7).

O va lor é o mai or pa ra os me ses de
ju nho des de o iní cio da sé rie his tó ri ca
do Fis co, ini ci a da em 1995. Na sé rie
atu a li za da pe la in üa ção, o da do de ju- 
nho é o ter cei ro me lhor do ano, atrás
de ja nei ro (R$ 246,9 bi lhões) e de abril
(R$ 197,3 bi lhões). No acu mu la do do
ano, a ar re ca da ção so mou R$ 1.089,6
bi lhões, au men to re al de 11% em
com pa ra ção com o pri mei ro se mes tre
de 2021.

De acor do com a Re cei ta, um dos
des ta ques da ar re ca da ção de ju nho
foi au men to re al de 37,47% no re co- 
lhi men to do Im pos to de Ren da das
Pes so as Ju rí di cas e da Con tri bui ção
So ci al So bre o Lu cro Lí qui do

(IRPF/CSLL), que, jun tos, so ma ram
R$ 34,2 bi lhões. O Im pos to de Ren da
Re ti do na Fon te (IR RF) so bre Ren di- 
men tos de Ca pi tal te ve ar re ca da ção
de R$ 15,2 bi lhões, acrés ci mo re al de
97,42%, re sul ta do, prin ci pal men te, da
al ta de 176,42% na ar re ca da ção do
item <Fun dos de Ren da Fi xa=, e de
166,26% na ar re ca da ção do item
<Apli ca ção de Ren da Fi xa (Pes soa Fí si- 
ca e Pes soa Ju rí di ca)=.

No acu mu la do do ano, um dos des- 
ta ques da ar re ca da ção foi o au men to
de 21,54% na ar re ca da ção de
IRPJ/CSLL, que so mou R$ 258,5 bi- 
lhões. Se gun do o ór gão, es se de sem- 
pe nho me lhor e re sul ta do do sal to de
83,05% na ar re ca da ção re la ti va à de- 
cla ra ção de ajus te do IRPJ e da CSLL,
de cor ren te de fa tos ge ra do res ocor ri- 
dos ao lon go de 2021, e ao acrés ci mo
de 19,32% na ar re ca da ção da es ti ma- 
ti va men sal.

Além dis so, con for me da dos do Fis- 
co, hou ve re co lhi men tos atí pi cos da

or dem de R$ 26 bi lhões, es pe ci al men-
te por em pre sas li ga das à ex plo ra ção
de com mo di ti es, no pe río do de ja nei- 
ro a ju nho des te ano. Ou tro des ta que
foi o IR RF – Ren di men tos de Ca pi tal,
que te ve re cei ta de R$ 43.867 mi lhões,
com au men to re al de 62,82%. <Es se
re sul ta do po de ser ex pli ca do pe los
acrés ci mos no mi nais 210,59% na ar- 
re ca da ção do item fun dos de ren da û-
xa, e de 137,59% na ar re ca da ção do
item apli ca ção de ren da û xa (tan to
pes soa fí si ca quan to ju rí di ca)=, de
acor do com o re la tó rio da Re cei ta.

Ou tro des ta que foi a re cei ta pre vi- 
den ciá ria, que te ve ar re ca da ção de R$
261,2 bi lhões, com acrés ci mo re al de
6,52%. <Es se re sul ta do po de ser ex pli- 
ca do pe lo au men to re al de 11,54% da
mas sa sa la ri al e pe lo au men to re al de
38,40% na ar re ca da ção da con tri bui- 
ção pre vi den ciá ria do Sim ples Na ci o- 
nal de ja nei ro a ju nho de 2022, em re- 
la ção ao mes mo pe río do de 2021=, in-
for mou o do cu men to.

Cha pa Lu la-Alck min

E LEI ÇÕES 2022

PV e PC doB con fir mam
apoio a can di da tu ras de
Lu la e Alck min

O PV e o PC doB con ûr ma ram o apoio à cha pa do ex-
pre si den te Luiz Iná cio Lu la da Sil va (PT) e do ex-go ver- 
na dor Ge ral do Alck min (PSB), em su as con ven ções na- 
ci o nais. A do PV foi re a li za da na ma nhã des ta quin ta-fei- 
ra (21/7), em pa ra le lo com a do PT, e a do PC doB foi re a- 
li za da na quar ta (20/7).

Pa ra o pre si den te na ci o nal do PV, Jo sé Luiz Pen na, o
mo men to é de re for çar o com pro mis so com a can di da- 
tu ra de Lu la, tam bém con ûr ma da ho je. <Foi um lon go
ca mi nho, tra ba lha mos mui to pa ra jun tar as for ças de- 
mo crá ti cas do país pa ra der ro tar o fas cis mo. Os de mo- 
cra tas do Bra sil de vem im por uma der ro ta imen sa a es te
go ver no que es tá aí. Ho je, es ta mos aqui pa ra con ûr mar
nos sa lu ta jun to à fe de ra ção que reú ne PV, PT e PC doB
pa ra ele ger a cha pa Lu la-Alck min=, aûr mou Pen na.

Na con ven ção, o PV tam bém apro vou uma al te ra ção
no seu es ta tu to pa ra es ta be le cer me di das de pre ven ção
e re pres são a si tu a ções de <cons tran gi men to, opres são e
cer ce a men to da ati vi da de po lí ti ca de mu lhe res=, se gun- 
do no ta di vul ga da pe la le gen da.

O PC doB, que re a li zou con ven ção

com 151 mem bros,

tam bém apro vou o apoio a Lu la e a

Alck min. Os dois par ti dos ava li am

que a ali an ça é es sen ci al pa ra

en fren tar o pre si den te Jair

Bol so na ro (PL), prin ci pal ad ver sá rio

de Lu la. 

<É pre ci so ter lu ci dez de que a re jei ção de Bol so na ro é
imen sa, ge ran do in sa tis fa ção in clu si ve en tre mi li ta res=,
dis se o vi ce-pre si den te na ci o nal do PC doB, Wal ter Sor- 
ren ti no, em co mu ni ca do do par ti do.

<Te mos con vic ção que es ta é a me lhor can di da tu ra
em tor no da mai or li de ran ça po lí ti ca des te país. Es ta se- 
rá uma jor na da de so be ra nia, de mo cra cia e me lho ria da
vi da do po vo. É in dis pen sá vel fa zer es se cha ma do, aqui,
pa ra as 15 se ma nas que se apro xi mam=, aûr mou ain da
Sor ren ti no.

Sem de fec ções, a con ven ção na ci o nal do PT – li mi ta- 
da a uma pro to co lar reu nião da Co mis são Exe cu ti va do
par ti do – apro vou, nes ta quin ta-fei ra (217), a cha pa Lu- 
la-Alck min pa ra a dis pu ta da Pre si dên cia da Re pú bli ca.

A de ci são foi to ma da em um ho tel da re gião cen tral
de São Pau lo, com por tas fe cha das ao pú bli co e à im- 
pren sa. O par ti do op tou por uma con ven ção pro to co lar,
ape nas pa ra cum prir exi gên ci as da Jus ti ça Elei to ral. O
pró prio Lu la es tá fo ra da ci da de, cum prin do agen da po- 
lí ti ca em Per nam bu co.

A con ven ção pe tis ta, que co me çou às 9h30, foi o pri- 
mei ro dos dois even tos pro gra ma dos com o ob je ti vo de
cum prir a le gis la ção elei to ral.

Lu la e Alck min per ma ne cem em

Per nam bu co, es ta do em que a

ali an ça do Par ti do dos

Tra ba lha do res com o PSB en fren ta

fo go ami go de uma ala da ba se

pe tis ta que de fen de a can di da tu ra

ao go ver no lo cal de Ma rí lia Ar ra es,

ex-PT e, ho je, no Ci da da nia.

Em Per nam bu co, o PT faz par te da ali an ça com o PSB
da fa mí lia Cam pos, que lan çou ao go ver no es ta du al a
pré-can di da tu ra do de pu ta do fe de ral Da ni lo Ca bral, pa- 
ra de fen der uma he ge mo nia que já du ra 16 anos.

São Luís, sexta-feira, 22 de julho de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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Ex-governadora Roseana Sarney manifestou gratidão ao atual governador; decisão
sobre o candidato para o Senado Federal foi adiada

MDB oficializa apoio a
Carlos Brandão 

O
Mo vi men to De mo crá ti co 
Bra si lei ro (MDB) re a li zou, 
na noi te des ta quin ta-fei ra 
(21), a Con ven ção Es ta du al 

pa ra apre sen tar seus pré-can di da tos à 
dis pu ta elei to ral de 2022. No even to, o 
no me de Car los Bran dão (PSB) foi oû- 
ci a li za do co mo can di da to ao go ver no 
do es ta do, mas o can di da to ao Se na do 
não foi de û ni do.

Du ran te o gran de en con tro re a li za- 
do no Picadilly Cen ter, na ave ni da dos 
Ho lan de ses, es ti ve ram pre sen tes li de- 
ran ças, pre fei tos, par la men ta res e co- 
li ga dos ao MDB no Ma ra nhão, en tre 
eles a ex-go ver na do ra Ro se a na 
Sarney, pre si den te do par ti do, e a Se- 
na do ra Eli zi a ne Ga ma (Ci da da nia).

An tes do en con tro, o cli ma den tro 
do MDB era de in cer te za so bre a de ci- 
são de apoi ar Bran dão e Di no. Mais 
ce do, o de pu ta do fe de ral Hil do Ro cha 
de cla rou em en tre vis ta que os no mes 
pa ra a dis pu ta ma jo ri tá ria per ma ne- 
ce ri am em aber to, e que a es co lha se- 
ria adi a da por ain da ha ver re sis tên cia 
den tro do par ti do.

Na Con ven ção, po rém, o cli ma foi 
de to tal acei ta ção do no me de Car los 
Bran dão pa ra con cor rer ao Pa lá cio 
dos Leões. Ro se a na Sarney ex pres sou 
gra ti dão ao atu al go ver na dor, e re lem- 
brou as oca siões em que tra ba lha ram 
jun tos, es pe ci al men te à épo ca de seu 
go ver no.

<Ele é o nos so 

es co lhi do=, de cla rou a 

ex-go ver na do ra, que 

tam bém apro vei tou

 ATUAL GOVERNADOR AGRADECEU AO APOIO DOS EMEDEBISTAS

pa ra aûr mar que 

<re zou= pe la 

re cu pe ra ção de Car los 

Bran dão, re cém-

re cu pe ra do de uma 

ci rur gia.

Pa ra o Se na do, o MDB, se gue sem 
um can di da to oû ci al.

<A gran de mai o ria é a fa vor da ali-
an ça com o go ver na dor Car los Bran-
dão, mas não tem uma de û ni ção so- 
bre o Se na do, a ata û ca em aber to pa ra 
uma de ci são fu tu ra=, aûr mou Ro se a- 
na.

O atu al go ver na dor agra de ceu ao 
apoio dos eme de bis tas, e dis se que fa- 
rá um go ver no pa ra os mais po bres, 
jun to de to dos os par ti dos que já de-
cla ra ram apoio à sua can di da tu ra.

SEMINÁRIO

TRE debate ações às mulheres na política
Mu lher na po lí ti ca: avan ços e de sa- 

û os foi te ma de Se mi ná rio pro mo vi do
pe lo Tri bu nal Re gi o nal Elei to ral do
Ma ra nhão com apoio das su as Ou vi- 
do ria da Mu lher e Es co la Ju di ciá ria

Du ran te a aber tu ra, a pre si den te do
TRE-MA, de sem bar ga do ra An ge la Sa- 
la zar, res sal tou que a vi o lên cia con tra
a mu lher, prin ci pal men te a po lí ti ca,
tem su as raí zes no ideá rio do pa tri ar- 
ca do e da cul tu ra do ma chis mo, his to- 
ri ca men te cons truí dos e es tru tu ra dos
na so ci e da de que ex pres sam as re la- 
ções de si guais de po der en tre ho mens
e mu lhe res, e se re la ci o nam com as
opres sões de ra ça, clas se so ci al, iden- 
ti da de de gê ne ro e in to le rân ci as.

Pa ra a ma gis tra da, por se tra tar de
um fenô me no mul ti fa to ri al e ex tre- 
ma men te com ple xo, o seu en fren ta- 
men to de man da diá lo gos e ar ti cu la- 
ções per ma nen tes en tre os Po de res da
Re pú bli ca, ser vi ços go ver na men tais e
so ci e da de ci vil or ga ni za da, pa ra im- 
ple men ta ção de po lí ti cas e es tra té gi as
que as se gu rem o em po de ra men to
das mu lhe res, os seus di rei tos hu ma- 
nos e a res pon sa bi li za ção do agres sor.

<Nes sa pers pec ti va, a Jus ti ça Elei to- 
ral não de ve se li mi tar ape nas a nor- 
ma ti zar, a re a li zar elei ções e a pro cla- 
mar os ven ce do res. Pa ra além des se
mú nus, de ve exer cer o seu pa pel so ci- 
al de pro mo ver in for ma ções edu ca ti- 
vas às ci da dãs e aos ci da dãos bra si lei- 
ros pa ra o exer cí cio cons ci en te, am plo
e ir res tri to dos ide ais re pu bli ca nos.
Sen do as sim, ob je ti van do opor tu ni- 
zar uma re üe xão pa ra a mu dan ça do
olhar, do pen sar e do agir das ci da dãs
e dos ci da dãos bra si lei ros, é que o
TRE-MA, atra vés da sua Ou vi do ria da
Mu lher e da sua Es co la Ju di ciá ria Elei- 
to ral, pro mo ve ho je o Se mi ná rio Na ci- 
o nal in ti tu la do <Mu lher na Po lí ti ca:
avan ços e de sa û os=, û na li zou.

De âm bi to na ci o nal, o Se mi ná rio
dis cu tiu ques tões que afe tam a re pre- 
sen ta ti vi da de fe mi ni na, com re per- 
cus são na ju ris di ção elei to ral e nos es- 

pa ços pú bli cos de po der, con si de ran- 
do-se a ne ces si da de de su pe rar a de si- 
gual da de de gê ne ro co mo im por tan te
pres su pos to pa ra o exer cí cio da ci da- 
da nia.

An tes de ini ci ar as dis cus sões, a
pre si den te do Co lé gio de Ou vi do res
da Jus ti ça Elei to ral e mem bro do TRE-
CE, ju ris ta Ka mi le Mo rei ra Cas tro,
pres tou uma ho me na gem às mu lhe- 
res que es tão en ca be çan do ações vol- 
ta das a va lo ri za ção da mu lher den tro
do con tex to po lí ti co. Fo ram ho me na- 
ge a das a de sem bar ga do ra An ge la Sa- 
la zar (pre si den te do TRE-MA); ju ris ta
An na Gra zi el la Nei va (ou vi do ra da
mu lher do TRE-MA); juí za La ris sa
Nas ci men to (ou vi do ra do TSE); con- 
se lhei ra Tâ nia Sil va (CNJ) e a juí za Flá- 
via Car va lho do TJ de São Pau lo.

<Uma abor da gem do re gis tro de
can di da tu ra à luz da ques tão de gê ne- 
ro= foi o te ma da pri mei ra pa les tra
pro fe ri da pe la juí za La ris sa Nas ci- 
men to, ou vi do ra do TSE, e me di a da
pe la mem bro da Cor te do Re gi o nal
ma ra nhen se, ju ris ta Ca mil la Ra mos.

A juí za fez uma abor da gem so bre as
pre vi sões cons ti tu ci o nais e le gais
apli cá veis no pro ces so elei to ral de re- 
gis tro de can di da tu ra, prin ci pais ino- 
va ções pro mo vi das na Re so lu ção TSE
nº 23.609/2019 pe la Re so lu ção nº
23.675/2021 e a ques tão de gê ne ro e
as co tas.

Em se gui da, hou ve a pa les tra <Par- 
ti ci pa ção Fe mi ni na no Pro ces so Elei- 
to ral Bra si lei ro= do pa les tran te Mar co
Adri a no Ra mos Fon se ca, juiz co or de- 
na dor do Co mi tê de Di ver si da de do
TJ MA e 1º vi ce-pre si den te da As so ci a- 
ção dos Ma gis tra dos do Ma ra nhão,
que apre sen tou a evo lu ção dos di rei- 
tos po lí ti cos das mu lhe res no Bra sil.

O ma gis tra do res sal tou as cam pa- 
nhas de sen vol vi das pe lo Tri bu nal Su- 
pe ri or Elei to ral e os Re gi o nais acer ca
da im por tân cia da par ti ci pa ção de
mais mu lhe res na po lí ti ca, û na li zan- 
do com a Agen da 2030 no po der ju di- 

ciá rio que tra ta da Edu ca ção de Qua li-
da de (as se gu rar a edu ca ção in clu si va
e equi ta ti va de qua li da de; igual da de
de gê ne ro; re du ção de de si gual da de e
paz; jus ti ça e ins ti tui ções eû ca zes) pa-
ra pro por ci o nar o aces so à jus ti ça pa- 
ra to dos. Por ûm, o te ma <Vi o lên cia
Po lí ti ca de Gê ne ro e Ra ça co mo De sa- 
ûo à De mo cra cia= foi apre sen ta do pe-
la pa les tran te Flá via Mar tins de Car-
va lho, juí za au xi li ar no STF, dou to ran-
da em Fi lo so ûa e Te o ria do Di rei to pe- 
la USP, mes tra em Di rei to pe la UFRJ e
di re to ra de pro mo ção da Igual da de
Ra ci al da AMB. A pa les tra foi me di a da
pe la ou vi do ra da Mu lher do TRE-MA,
ju ris ta An na Gra zi e la Nei va.

A pa les tran te pro fes so ra dou to ra
Enei da De si ree Sal ga do, im pos si bi li-
ta da de com pa re cer, en vi ou ví deo
com o te ma <As mu lhe res no elei to ra- 
do, nas ur nas e nos par ti dos: os de sa û-
os pa ra uma de mo cra cia plu ra lis ta e
di ver sa=, que po de ser vis to  no ca nal
do TRE-MA no Youtube. Pres ti gi a ram
o even to mem bros da Cor te Elei to ral,
juí zas e juí zes de di rei to elei to ral, de- 
fen so ras e de fen so res, pro mo to ras e
pro mo to res, OAB, en ti da des de clas-
se, ser vi do res e ser vi do ras e a im pren- 
sa, tan to do es ta do do Ma ra nhão co-
mo de ou tros co mo Pa ra ná, Pa rá, Ce a- 
rá, Rio Gran de do Nor te e Rio Gran de
do Sul.

Cur rí cu los:
La ris sa Nas ci men to é juí za do Tri- 

bu nal de Jus ti ça do Rio Gran de do
Nor te, no exer cí cio da fun ção de juí za
au xi li ar da pre si dên cia do Tri bu nal
Su pe ri or Elei to ral e, ain da, de ou vi do- 
ra da Cor te. Re pre sen tan te da pre si- 
dên cia do TSE no gru po de tra ba lho
de can di da tu ras (GT-Cand). An tes de
ser ma gis tra da, foi ana lis ta ju di ciá rio
do TRE-PE, é pós-gra du a da em Di rei- 
to Pú bli co pe la Fa cul da de Mau rí cio
de Nas sau e pós-gra du a da em Di rei to
Di gi tal e Pro te ção de Da dos pe lo Ins ti- 
tu to Bra si lei ro de En si no, De sen vol vi- 
men to e Pes qui sa (IDP).

1

2

3

Na cor da bam ba (1)

Na cor da bam ba (2)

Em pâ ni co

<Bol so na ro con vo cou o res to do mun do
pa ra em por ca lhar a ima gem do pró prio
país=

Acor dos ace le ra dos

Car ta da de Ci ro

O ví rus na elei ção
A pan de mia do co ro na ví rus trou xe pa ra a cam pa nha elei to ral

de 2022 no Bra sil além do so fri men to ina pa gá vel so bre as 680 mil
vi das per di das, mui tas li ções a se rem apren di das pe los po lí ti cos e
pe los 156.4 mi lhões de elei to res. O fra cas so da guer ra no com ba te
à pan de mia de ve pe sar na elei ção – um te ma ain da a ser es tu da- 
dos pe los ci en tis tas so ci ais. Ade mais, as ur nas vão mos trar se o
go ver no que er rou na pan de mia vai se re cu pe rar po li ti ca men te. O
re for ço do pa co te de bon da des no no vo es ta do de emer gên cia
elei to ral di rá se va leu a pe na gas tar R$ 42 bi lhões <pa ra com ba ter a
po bre za=, a es cas sos dois me ses da elei ção do pre si den te da Re pú- 
bli ca, no de ses pe ro pa ra se re e le ger.

Tra çan do-se um pa ra le lo da co vid-19 e com a Gri pe Es pa nho la
no Bra sil há 100 anos per ce be-se que tam bém te ve o seu pe so na
po lí ti ca. Com es cas sos re cur sos û nan cei ros e ci en tí û cos, o go ver- 
no bra si lei ro de mo rou to mar as pri mei ras me di das e pa ti nou até
con se guir co or de nar as ações e cri ar po lí ti cas efe ti vas con tra a
<es pa nho la=, co mo a do en ça era co nhe ci da no pe río do. En tre
1918 e 1920, tem po em que a pan de mia se man te ve no país e no
mun do, o Bra sil te ve três pre si den tes: Wen ces lau Braz, Del ûm
Mo rei ra e Epi tá cio Pes soa, que û cou até 1922. Por coin ci dên cia,
com a co vid, o Bra sil é apon ta do co mo um dos paí ses no mun do
que û ze ram as pi o res ges tões do com ba te ao ví rus.

No co me ço da pan de mia da co vid, o pre si den te aglo me rou
cen te nas de pes so as em even tos pú bli cos, sa bo tou o iso la men to
so ci al em no me da eco no mia, ques ti o nou sem ba se ci en tí û ca o
uso de más ca ras; de fen deu e û nan ci ou me di ca men tos sem eû cá- 
cia; de ses ti mu lou e atra sou a va ci na ção em mas sa; fez ques tão de
di zer que não se va ci nou; e es can ca rou me di das de en fren ta men- 
to aos go ver na do res que to ma ram po si ções con trá ri as, ado tan do
as me di das re co men da das pe la ci ên cia. Não es ta dú vi da de que a
mul ti dão vo tan te afe ta da pe lo co ro na ví rus e su as va ri an tes igual- 
men te mor tí fe ras, vai às ur nas de ou tu bro com um sen ti men to
bem di fe ren te do com pa re ci men to em 2018.

A Gri pe Es pa nho la se es pa lhou pe los cam pos de ba ta lha da 1ª
Guer ra Mun di al e no Bra sil, pe los por tos, on de a do en ça foi en ca- 
ra da com ce ti cis mo e hu mor. Jor nais e re vis tas û ze ram até pi a das
com a ame a ça que û ca va ca da vez mai or. Um ar ti go na re vis ta <A
Ca re ta= é exem plo dis so. Num tre cho, os au to res che gam a di zer
em tom de pi lhé ria que o ví rus era in ven ção dos ale mães pa ra ga- 
nhar a Pri mei ra Guer ra Mun di al, que na que le ano de 1918 se en- 
ca mi nha va pa ra o ûm. No Bra sil, o co ro na ví rus era cha ma do pe lo
pre si den te Bol so na ro e seus se gui do res de <ví rus chi nês=, su pos- 
ta men te pro du zi do em la bo ra tó rio de Wuhan, pa ra a Chi na ven- 
der va ci na – uma te o ria da cons pi ra ção e ab sur da de sin for ma ção.

O MDB do Ma ra nhão, ao con trá rio de seu ta ma nho no Bra sil
on de tem mai or ca pi la ri da de es ta du al e mu ni ci pal, che gou on- 
tem à con ven ção ten tan do se equi li brar na re a li da de po lí ti ca,
com a mai or par te apoi an do Car los Bran dão e a ou tra <li be ra da=
quan to ao Se na do.

Com ape nas dois de pu ta dos es ta du ais Ro ber to Cos ta e a su- 
plen te Be tel Go mes e dois fe de rais, o MDB tem o la do que vo ta em
Flá vio Di no pa ra se na dor e ou tra par te que o re jei ta, por ran ço da
der ro ta im pos ta pe lo en tão <co mu nis ta= ao gru po li de ra do pe lo
Sarney e Lo bão.

Têm de pu ta dos e se na do res do Ma ra nhão su an do frio, de pois
da ope ra ção da Po lí cia Fe de ral que che gou ao cen tro das ban da- 
lhei ras po lí ti cas, co ma a di nhei ra ma de emen das do or ça men to
se cre to tran si ta da pe la Co de vasf, a ca mi nho das mãos de cor rup- 
tos.

 

Do jor na lis ta Wil li am Wa ack, co men ta ris ta da CNN Bra sil, so- 
bre o en con tro de Jair Bol so na ro com 40 em bai xa do res, pa ra ata car
o sis te ma elei to ral e o STF.

 
Em nua con ven ção pro to co lar e não fes ti va, o PT oû ci a- 

li zou on tem a cha pa Lu la-Ge ral do Alck min à Pre si dên- 
cia da Re pú bli ca. Fal ta o PSB de Alk min fa zer a sua. As- 

sim tam bém, os fe de ra dos PV e PC doB, pa ra o pe di do
de re gis tro de cha pa che gar ao TSE.

 
O em pre sá rio Il son Ma teus, do no do gru po Ma teus, foi

ho me na ge a do em For ta le za com a co men da Ban co do
Nor des te de De sen vol vi men to. Os 50 anos do BNB

mar cam a Re gião e Ma teus mar ca o Ma ra nhão, co mo
fon te de ins pi ra ção no em pre en de do ris mo.

 
Ma teus é o mai or gru po de va re jo ali men tar do Nor des- 

te/Nor te, com 223 lo jas es pa lha das em se te es ta dos,
sen do 126 no Ma ra nhão, 75 no Pa rá, 13 no Pi auí, cin co

no Ce a rá, du as na Bahia, uma em Ser gi pe e uma em
Per nam bu co, com o to tal de 46 mil em pre ga dos.

Inú me ras ne go ci a ções par ti dá ri as ain da es tão ro dan do que
nem car ra pe ta, nes se pe río do de pré-con ven ções. Vá ri as ne go ci a- 
ções são fe cha das en tre qua tro pa re des, pa ra en tão só se rem
anun ci a das quan do as par tes ba te rem o mar te lo.

Co mo nin guém con se guiu bre car a can di da tu ra pre si den ci al
de Ci ro Go mes, no Ma ra nhão o se na dor We ver ton Ro cha, li de ran- 
ça for te no PDT, û cou nu ma saia jus ta. Ob vi a men te não po de rá
se guir na cam pa nha pro pa gan da o apoio ao pe tis ta Lu la da Sil va.

São Luís, sexta-feira, 22 de julho de 2022

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


OPINIÃO4

TI TO LI BE RA TO E WAG NER JA LES
Mem bros da di re ção do CEB UDV

ANTÔ NIO AU GUS TO RI BEI RO BRAN -
DÃO
Eco no mis ta e mem bro Ho no rá rio da
ACL, ALL e AMCJSP

RECONHECIMENTO

Dia da Paz e da Conciliação

Por ini ci a ti va le gis la ti va do de pu ta- 
do es ta du al Ra fa el Lei toa (PSB), o dia
22 de ju lho in gres sou no ca len dá rio
oû ci al do Ma ra nhão co mo Dia da Paz
e da Con ci li a ção.

Den tre as jus ti û ca ti vas do pro je to
de lei apro va do na As sem bleia, a da ta
foi es co lhi da em me mó ria a Jo sé Ga- 
bri el da Cos ta, fun da dor do Cen tro Es- 
pí ri ta Be ne û cen te União do Ve ge tal
(UDV). A paz cor res pon de à prin ci pal
men sa gem de Je sus, que tem o per dão
e o amor ao pró xi mo co mo prin ci pais
te mas de sua pre ga ção. An tes de ser
iça do nu ma cruz, Nos so Se nhor nos
le gou a sua paz, dei xan do-a en tre nós
(Jo 14,27). Após res sus ci ta do, ro gou

que a paz per ma ne ces se en tre seus
dis cí pu los (Lc 24, 36).

Igual men te, a con ci li a ção tam bém
foi pro pa ga da pe lo Mes si as (Mt 5, 24),
en si nan do que mais im por tan te que
ofe ren das e li tur gi as é a con cór dia e a
har mo nia en tre os se res hu ma nos.

Jo sé Ga bri el da Cos ta, co nhe ci do
co mo Mes tre Ga bri el, tam bém pre gou
so bre es sas vir tu des cris tãs, sen do sua
vi da um exem plo vi vo da bus ca pe la
paz e pe la con ci li a ção.

Nas ci do no ser tão bai a no, na ci da- 
de de Co ra ção de Ma ria, ain da jo vem
alis tou-se co mo sol da do da bor ra cha,
se guin do en tão pa ra o nor te do país.
Ar re gi men ta do pa ra co le tar su pri- 
men tos que ser vi ri am pa ra a vi tó ria
dos Ali a dos na 2ª Guer ra Mun di al,
Mes tre Ga bri el en fren tou as mais du- 
ras ad ver si da des e, com mui to sa cri fí- 
cio, fun dou no dia 22 de ju lho de 1961
a UDV, uma re li gião cu jo prin ci pal
pro pó si to é unir as pes so as, plan tan- 
do no co ra ção do ser hu ma no o sen ti- 
men to de ir man da de e as sim cons- 
truir uma so ci e da de mais fra ter na.

A UDV pos sui apro xi ma da men te
22 mil só ci os e re a li za, atra vés de seus
pro je tos, ati vi da des be ne û cen tes co- 

mo al fa be ti za ção e in clu são di gi tal de
adul tos. Na área am bi en tal, atra vés da
As so ci a ção No vo En can to de De sen-
vol vi men to Eco ló gi co, a UDV con ser- 
va uma área na ti va de 3 mil hec ta res,
man ten do um ban co ge né ti co de es- 
pé ci es ve ge tais. A ins ti tui ção tam bém
atua jun to às au to ri da des pú bli cas no
as ses so ra men to téc ni co-ci en tí û co
em re la ção a pes qui sas so bre as pro- 
pri e da des do chá Ho as ca e seu uso ri- 
tu a lís ti co.

Atu al men te a UDV es tá pre sen te
em to dos os es ta dos bra si lei ros e em
10 paí ses, Es ta dos Uni dos, Ca na dá,
Por tu gal, Es pa nha, Aus trá lia, Suí ça,
Itá lia, Ho lan da, In gla ter ra e Pe ru.

Com es te no vo mar co no ca len dá- 
rio, o dia 22 de ju lho se rá sem pre mo- 
ti vo pa ra lem brar mos que a paz e a
con ci li a ção é o ca mi nho pa ra que um
dia a jus ti ça e a con cór dia rei nem em
to das as na ções. Atra vés da luz, da paz
e do amor, sím bo lo sa gra do da UDV,
ha ve re mos de cons truir um mun do
mais hu ma no e es ta da ta se rá sem pre
fes te ja da.

Vi va o dia 22 de ju lho, vi va o Mes tre
Ga bri el, vi va a con ci li a ção en tre os ir-
mãos e a paz em to da a hu ma ni da de!

ELEIÇÕES

Con ver sa de eco no mis ta

In for mes dos jor nais ra ti û cam tu do
que es cre vi nos meus ar ti gos <Ris co
Fis cal= e <Or dem Fis cal=, pu bli ca dos
na im pren sa lo cal; faz tem po que a
con ta bi li da de diz que, ape sar dos lan- 
ça men tos cri a ti vos, 8não há de ve dor
sem cre dor9 e as leis or ça men tá ri as,
que as des pe sas são û xa das e as re cei- 
tas, es ti ma das. En tre tan to, o Exe cu ti- 
vo fe de ral com o be ne plá ci to do Con- 
gres so na ci o nal, usa de ex pe di en tes
fo ra das pos si bi li da des or ça men tá ri- 
as, con si de ran do as re cei tas co mo se
não fos sem es ti ma das e com is so pro- 
du zin do um or ça men to com dé û cit
pri má rio.

Agra va da pe la pan de mia, a cri se
tam bém atin ge, im pi e do sa men te, as
Uni ver si da des bra si lei ras, os Con se- 
lhos Pro ûs si o nais, que so frem com a
re du ção de ver bas e des con ti nui da de
no en si no pre sen ci al, e as Aca de mi as
de Le tras re tor na ram ao seu fa mo so
8chá-das-cin co9, com mais chá do que
sim pa tia, ten tan do de mo cra ti zar seus
qua dros. Mi nha ex pe ri ên cia nas Ca- 
sas de Co e lho Ne to, Ma ria Fir mi na
dos Reis e Antô nio Gon çal ves Di as,
des de 2003, 2007 e 2013, res pec ti va- 
men te pro por ci o nou mui tas coi sas
bo as, e o sal do é po si ti vo, po rém o en- 
ten di men to de que tra ta-se de uma
con vi vên cia não mui to fá cil, pois
mes mo o Car de al Ri che li eu, quan do
or ga ni zou o em brião da Aca de mia
fran ce sa, reu nin do seus ami gos mais
che ga dos, de ve ter en fren ta do dis sa- 
bo res.

Nas Aca de mi as, com as ex ce ções de
pra xe, há mui ta di ver si da de de pen sa- 
men to em fun ção da for ma ção e das
pre fe rên ci as de ca da mem bro, uns
gos tam mais de po e sia e ou tros, de

pro sa, di ver gem po li ti ca men te e as pi- 
ram po si ções de des ta que dei xan do
de exer cer um pro ta go nis mo pro a ti vo
em fun ção da re a li da de dos fa tos, que
in te res sam mais de per to à so ci e da de
ci vil or ga ni za da na qual es tão in se ri- 
das, po si ção que ex ter nei no meu dis- 
cur so de pos se na AMCJSP.

Atu al men te, por li vre e es pon tâ nea
von ta de, e nos ter mos re gi men tais,
mi grei à ca te go ria de mem bro Ho no- 
rá rio da ACL, ALL e AMCJSP, e as in- 
com pre en sões que eu pos sa ter so fri- 
do, no mé dio pra zo, co mo mem bro
Fun da dor e Efe ti vo, além de pa tro no
da pró pria Ca dei ra, não aba la ram o
res pei to e con si de ra ção que te nho
por to dos os con fra des e con frei ras,
in dis tin ta men te.

Acho que es ta mos na que la si tu a- 
ção:

se cor rer o bi cho pe ga,

se û car o bi cho co me.

Quem ga nhar as elei ções te rá di û- 
cul da des pa ra go ver nar: or ça men to
de û ci tá rio em ter mos pri má ri os, in- 
cen ti vos aos me nos fa vo re ci dos in- 
sus ten tá veis por mais tem po, tu do co- 
mo con sequên cia des sa po lí ti ca de
ex pan são mo ne tá ria de sen fre a da à
cus ta do au men to da dí vi da in ter na,
pa gan do ju ros ca da vez mais al tos e a
ro la gem des sa dí vi da em pra zos ca da
vez mais cur tos.

Va le lem brar que, em 1929, quan do
o ban co cen tral ame ri ca no dei xou
acon te cer o 8crash9 da Bol sa de Va lo res
de No va York (que ti ve a opor tu ni da de
de vi si tar, em 1980, per gun tan do o
que fa ri am se o 8crash9 se re pe tis se),
com su as re per cus sões da no sas, o
pre si den te elei to Fran klin De la no Ro- 

o se velt re to mou as ré de as e in ves tiu
pe sa da men te em obras de in fra es tru-
tu ra, ge ran do em pre go e ren da, ao
con trá rio de uma mais fá cil po lí ti ca de
in cen ti vos ao con su mo.

 
Já es tou dis pen sa do de vo tar, mas

não sin to sau da des con for me re la tei
no ar ti go <As ex pe ri ên ci as de um elei- 
tor=, pu bli ca do na im pren sa lo cal; se
fos se vo tar, en tre tan to, não vo ta ria em
ne nhum dos fa vo ri tos. Ain da ho je
pen so que o Bra sil es ta ria me lhor ser- 
vi do, se o par la men ta ris mo ti ves se
vin ga do. In üa ção no mun do to do, in- 
clu si ve nos EUA, que, atra vés do seu
ban co cen tral, o Fe de ral Re ser ve-FED,
a par tir de 2008, inun dou o mer ca do
de dó la res (o fa mo so <Quan ti ta ti ve
ea sing=), e de eu ros, no ca so do Ban co
Cen tral Eu ro peu, que não atin gi ram a
eco no mia re al, re per cu tin do, per ver- 
sa men te, na de ou tros paí ses prin ci-
pal men te na Eu ro pa.

É por is so que es tou de se jan do edi- 
tar no va men te meu li vro <De sa û os à
te o ria econô mi ca/Chal len ges to the
eco no mic theory=, por ain da per ti- 
nen te. Es se meu li vro foi lan ça do sob
o pa tro cí nio da EDUF MA, a grá û ca da
UF MA, em ses são na Aca de mia Ma ra- 
nhen se de Le tras, de pois na Es co la de
Ad mi nis tra ção de Em pre sas de São
Pau lo da FGV, em no vem bro de 2015;
foi tam bém apre sen ta do a Uni ver si- 
da des dos Es ta dos Uni dos, No va
Jersey, Mi chi gan e Berkeley, e de Por-
tu gal, Coim bra, e con ti nua na ex pec- 
ta ti va de ser lan ça do no ex te ri or. O eu- 
ro equi pa rou-se ao dó lar, fa to até en- 
tão inu si ta do. O dó lar va lo ri zou-se
por ser a mo e da de con ver si bi li da de
mun di al, ape sar da in üa ção cau sa da
in ter na men te e ele va ção da ta xa de
ju ros, mas ex por ta da, com re per cus- 
sões de le té ri as, pa ra os paí ses emer- 
gen tes, prin ci pal men te, co mo o Bra- 
sil. 

AL MIR PAZ ZI A NOT TO PIN TO
Ad vo ga do, foi pre si den te do Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho

Vi o lên cia na po lí ti ca

O Bra sil es tá lon ge de ser cor di al, tran qui lo e pa cí û co.
A nos sa his tó ria es tá re che a da de vi o lên cia, que co me ça
nos pri mei ros anos de co lo ni za ção por tu gue sa, com a
cap tu ra e mor te de in dí ge nas, in ca pa zes de se de fen de- 
rem de es pa das, ba ca mar tes e ar ca bu zes dos in va so res.
Dei xe mos, po rém, pa ra trás o pe río do co lo ni al e o Im pé- 
rio. Nes te bre ve tex to, tra ta rei de re gis trar al guns ru mo- 
ro sos cri mes po lí ti cos, co me ti dos após a Pro cla ma ção
da Re pú bli ca. Em 5/11/1897, o pri mei ro pre si den te ci- 
vil, Pru den te de Mo rais, foi al vo de aten ta do no Ar se nal
de Guer ra, quan do re ce bia as tro pas que re gres sa vam da
Cam pa nha de Ca nu do. Ar ma do com gar ru cha e pu nhal,
o sol da do Mar ce li no Bis po ten tou ma tá-lo. A gar ru cha
ape nas pi po cou, mas o pu nhal atin giu e ma tou o Ma re- 
chal Car los Ma cha do Bit ten court, que se co lo cou à fren- 
te do pre si den te pa ra pro te gê-lo. Pre so e en car ce ra do,
Mar ce li no Bis po en for cou-se al gum tem po de pois.

O se na dor Pi nhei ro Ma cha do, um dos prin ci pais lí de- 
res po lí ti cos sul-rio-gran den se do iní cio do sé cu lo pas- 
sa do, foi as sas si na do pe lo pa dei ro de sem pre ga do Man- 
so de Pai va, no sa guão do Ho tel dos Es tran gei ros, no Rio
de Ja nei ro, em 8/9/1915. Es ta va acom pa nha do pe los de- 
pu ta dos fe de rais Car do so de Al mei da e Bu e no de An dra- 
de, ao ser atin gi do pe las cos tas. Su as úl ti mas pa la vras
fo ram: <Ca na lhas. Apu nha la ram-me=. Pre so e con de na- 
do, û cou en car ce ra do 20 anos, sen do in dul ta do por Ge- 
tú lio Var gas em 1935. O as sas si na to do go ver na dor da
Pa raí ba, João Pes soa, no dia 26/7/1930, pe lo de sa fe to e
ad ver sá rio po lí ti co João Dan tas, foi cri me em de fe sa da
hon ra, mas ser viu co mo es to pim pa ra a Re vo lu ção de 12
de ou tu bro.

Dan do lon go sal to no tem po, che ga mos a 5/8/1954,
quan do, ao re tor nar à re si dên cia na Rua To ne le ro, RJ, o
jor na lis ta Car los La cer da foi al ve ja do a ti ros por Cli mé- 
rio Al ves dos San tos, mem bro da guar da-pes so al de Ge- 
tú lio Var gas, co man da da por Gre gó rio For tu na to. Um
dos pro jé teis atin giu o ma jor-avi a dor Ru bens Vaz, que
acom pa nha va La cer da. Os fa tos são co nhe ci dos e cul- 
mi na ram com o sui cí dio de Ge tú lio em 24/8/1954. Cri- 
mes po lí ti cos acon te ce ram ao lon go do Re gi me Mi li tar
(1964-1985). Dei xo de co men tá-los. Atos de vi o lên cia,
co me ti dos por am bos os la dos, fo ram ob je to de anis tia
pe la Lei nº 6.683/1979, da ini ci a ti va do pre si den te João
Fi guei re do. O Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o nais Tran- 
si tó ri as (ADCT), à Cons ti tui ção de 1988, impôs per pé- 
tuo si lên cio so bre os au to res e as res pon sa bi li da des.
Ana li sem-se os ar ti gos 8º e 9º. Se ria pés si mo pa ra o Bra- 
sil man ter san gran do, após tan tos anos, as cha gas aber- 
tas pe la di ta du ra mi li tar e os opo si to res par ti ci pan tes da
lu ta ar ma da.

Cri me de in ten sa re per cus são na ci o nal foi co me ti do
pe lo go ver na dor da Pa raí ba Ro nal do Cu nha Li ma, em
5/11/1993. Du ran te al mo ço em res tau ran te no cen tro
de João Pes soa, o ex-go ver na dor Tar cí sio Bu ri ti re ce beu
ti ros no ros to dis pa ra dos pe lo go ver na dor. Pa ra se jus ti- 
û car, ale gou ter agi do em de fe sa do û lho Cás sio Cu nha
Li ma, acu sa do por Bu ri ti de des vio de di nhei ro quan do
pre si den te da Su de ne. Ser vin do-se de ma no bras pro- 
ces su ais, Ro nal do Cu nha Li ma ja mais foi sub me ti do a
jul ga men to. Cri mi no so e ví ti ma já são fa le ci dos. De vem
ser lem bra dos a mis te ri o sa mor te do pre fei to Cel so Da- 
ni el de San to An dré, o du plo ho mi cí dio da en tão ve re a- 
do ra Ma ri el le Fran co e do mo to ris tas An der son Go mes,
a pu nha la da des fe ri da por Adé lio Bis po de Oli vei ra no
can di da to Jair Bol so na ro, na cam pa nha de 2018. O as- 
sas si na to do pe tis ta Mar ce lo Ar ru da pe lo bol so na ris ta
Jor ge Jo sé da Ro cha Gua ra nho po de não ter si do, mas
tem to da apa rên cia de cri me com mo ti va ção po lí ti ca. Se
não vi er a ser es cla re ci do de ma nei ra rá pi da e con vin- 
cen te, po de rá con tri buir pa ra ele var a tem pe ra tu ra da
cam pa nha pre si den ci al.

Não é ad mis sí vel que de mo crá ti cas dis pu tas elei to- 
rais de sá guem em con üi tos ar ma dos. Per ten ce ao pas- 
sa do o cos tu me de de go lar ad ver sá ri os, prá ti ca cru el en- 
tre fe de ra lis tas (ma ra ga tos) e re pu bli ca nos (chi man gos
ou pi ca-paus) na Re vo lu ção Fe de ra lis ta que en san guen- 
tou o Rio Gran de do Sul no û nal do sé cu lo 19. A de fe sa da
or dem pú bli ca é res pon sa bi li da de do pre si den te Jair
Bol so na ro, do mi nis tro da Jus ti ça, An der son Gus ta vo
Tor res, dos go ver na do res de Es ta dos e res pec ti vos se cre- 
tá ri os de Se gu ran ça da Se gu ran ça. O Bra sil não re tro ce- 
de rá à bar bá rie, com o pre do mí nio das ar mas so bre a lei.
As elei ções se apro xi mam. Bol so na ris tas, lu lis tas, eme- 
de bis tas, tu ca nos, so ci a lis tas, co mu nis tas, sem ex ce ção,
de vem obe di ên cia à Cons ti tui ção e às leis da Re pú bli ca.

São Luís, sexta-feira, 22 de julho de 2022

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


São Luís, sexta-feira, 22 de julho de 2022

GERAL 5

A Secretaria de Estado da Saúde – SES, torna público que RECEBEU junto a Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, em 06/06/2022 a Outorga e Direito de Uso de um poço 

tubular, localizado no município de Santa Luzia do Paruá - MA, na Rua São Francisco, S/N, Centro, no 

município de Santa Luzia do Paruá - MA, com a finalidade de abastecimento hospitalar conforme 

e-processo n°16952/2022.

São Luís (MA), 19 de julho de 2022

Erick Goiabeira Feques

ID: 852454

Superintendente da Secretaria Adjunta de Engenharia e Manutenção

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SECRETARIA ADJUNTA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO
COMUNICAÇÃO

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, designada pelo Secretário de Estado 

da Saúde, por meio da Portaria/SES/MA nº 542, de 28 de abril de 2022, publicada no D.O.E. nº 082, de 4 

de maio de 2022, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 247 da Lei Estadual nº 

6.107/1994 art. 256, II, § 3º, do Código de Processo Civil Brasileiro, NOTIFICA pelo presente Edital, 

ANTONIO CARLOS LIMA DA SILVA, Auxiliar de Serviços Gerais, ID nº 308357-00 (Matrícula nº 916635), 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da publicação deste, comparecer na Sala do Serviço de 

Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar da Secretaria de Estado da Saúde – 

SESPAD/SES, instalada no 1º andar do Prédio, localizado na Avenida Prof. Carlos Cunha, s/nº, 

Jaracaty – São Luís - MA, a fim de saber que estão correndo em seus termos legais, os autos do 

Processo Administrativo Disciplinar nº 92838/2022 (Apenso nº 166987/2017) em que o mesmo figura 

como servidor arguido, em razão da denúncia de possíveis irregularidades relacionadas a abandono de 

cargo, conforme a Lei nº. 6.107/1994, 27 de julho de 1994.

São Luís – MA, 20 de julho de 2022

HEITOR FERREIRA DE CARVALHO

Presidente da Comissão Processante

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SERVIÇO DE SINDICÂNCIA E PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, designada pelo Secretário de Estado 

da Saúde, por meio da Portaria/SES/MA nº 602, de 16 de maio de 2022, publicada no Diário Oficial do 

Estado do Maranhão nº 093, de 19 de maio de 2022, no uso de suas atribuições e tendo em vista o 

disposto no art. 256, II, § 3º, do Código de Processo Civil Brasileiro, CITA pelo presente Edital, PEDRO 

DOS SANTOS BRITO NETO, Agente de Saúde Pública, para, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da 

publicação deste, comparecer na Sala do Serviço de Sindicância e Processo Administrativo 

Disciplinar da Secretaria de Estado da Saúde – SESPAD/SES, instalada no Prédio da Secretaria de 

Estado da Saúde, localizado na Av. Carlos Cunha, s/nº, Jaracaty – São Luís - MA, a fim de saber que 

estão correndo em seus termos legais, os autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 0104078/2022 

(apenso nº 205413/20186/SES) em que o mesmo figura como servidor arguido, em razão da denúncia de 

possíveis irregularidades relacionadas a abandono de cargo, conforme a Lei nº 6.107/1994 de julho de 

1994.

São Luís, 18 de julho de 2022

Cleonice Oliveira Reis Berredo

Presidente da Comissão

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE SERVIDOR
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Nº 0104078/2022 (APENSO Nº 205413/2018/SES)

A Eneva S.A., torna público que requereu à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais – SEMA a renovação da Licença Prévia de Perfuração (LPper) nº 1014800/2021, 
e-processo nº 118833/2020, para a Atividade de Perfuração de Poços de Exploração de Gás 
Natural no Bloco PN-T-69, Bacia do Parnaíba -MA.

GRANORTE S.A. – CNPJ: 06.049.258/0001-69
RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas,
Em conformidade com os dispositivos legais e estatutários, submetemos à apreciação de 

V.Sas., as Demonstrações Financeiras, relativas aos exercícios encerrados em 31 de dezembro 
de 2021 e 2020, acompanhadas das respectivas notas explicativas.

São Luís (MA), 15 de maio de 2022.

_______________________       __________________________
David Fontenele F. Costa                José Carlos dos S. Salgueiro

  Diretor       Diretor

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA

IFRS 31/12/2021 31/12/2020

ATIVO 48.372.506,30 36.922.293,34

CIRCULANTE 27.538.028,25 25.188.749,46

Caixa e equivalentes 10.012.609,64 15.988.081,73

Clientes 8.571.333,51 6.240.534,36

Estoques 156.538,37 969.834,82

Outros Créditos 8.797.546,73 1.990.298,55

NÃO CIRCULANTE 20.834.478,05 11.733.543,88

Realizável em Longo Prazo 156.603,64 154.469,04

Investimentos 813.388,07 0,00

Imobilizado 19.686.773,81 11.392.049,83

Intangível 177.712,53 187.025,01

PASSIVO 48.372.506,30 36.922.293,34

CIRCULANTE 11.468.221,97 5.813.412,47

Obrigações fiscais e trabalhistas 4.551.520,95 1.872.094,51

Fornecedores 5.150.687,82 2.871.388,84

Empréstimos e Financiamentos 1.538.372,79 909.637,91

Dividendos a Pagar 0,00 94.218,50

Outras obrigações 227.640,41 66.072,71

NÃO CIRCULANTE 2.744.464,20 3.523.628,72

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 34.159.820,13 27.585.252,15

Capital social subscrito 15.317.334,00 9.952.000,00

Reservas de Capital 2.428.770,14 2.092.697,44

Reservas de Investimentos 1.674.855,91 1.674.855,91

Reservas de Lucros 2.682.666,00 8.048.000,00

Ajustes de Avaliação Patrimonial 2.102.700,40 2.102.700,40

Lucros à disposição 9.953.493,68 3.714.998,40

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

EMPRESA IFRS

GRANORTE S/A 31/12/2021 31/12/2020

RECEITA BRUTA 50.211.272,19 37.280.768,77

(-) Deduções da receita -4.597.393,03 -3.671.766,68

RECEITA LÍQUIDA 45.613.879,16 33.609.002,09

(-) Custo da mercadoria vendida -24.341.801,64 -16.786.617,83

Lucro Bruto 21.272.077,52 16.822.384,26

(-) Despesas operacionais -14.045.866,22 -11.433.054,04

(+/-) Resultado financeiro 137.954,82 -79.259,07

Resultado Operacional 7.364.166,12 5.310.071,15

(+/-) Outras receitas/despesas 3.032.817,89 128.768,69

Resultado antes das provisões 10.386.970,02 5.438.839,84

(-) Provisão para IRPJ -2.688.879,46 -1.085.060,45

(-) Provisão para CSLL -976.636,6 -399.261,76

RESULTADO LÍQUIDO DO 
EXERCÍCIO 6.721.453,96 3.954.517,63

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

EMPRESA IFRS

GRANORTE S/A 31/12/2021 31/12/2020

Resultado líquido 6.721.453,96 3.954.517,63

Ajustes p/ conciliação do lucro líquido 2.709.513,01 1.991.771,76

AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE ATIVOS -3.682.570,67 358.730,05

AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE 
PASSIVOS 5.120.293,12 1.293.753,51

Caixa líquido das atividades 
operacionais 10.868.689,42 7.598.772,95

Caixa líquido das atividades de 
investimento -11.955.198,56 1.199.075,38

Caixa líquido das atividades de 
financiamento -4.888.962,95 -6.900.091,95

CAIXA LÍQUIDO GERADO NO 
PERÍODO -5.975.472,09 1.897.756,38

Caixa e equivalentes no início do 
período 15.988.081,73 14.090.325,35

Caixa e equivalentes no fim do período 10.012.609,64 15.988.081,73

CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO -5.975.472,09 1.897.756,38

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

IFRS 31/12/2021 31/12/2020

SALDO INICIAL 3.714.998,40 - 2.618.013,48

Ajustes de exercícios anteriores - 146.885,98 2.576.220,13

Reserva de Capital - 336.072,70 - 197.725,88

Resultado do exercício 6.721.453,96 3.954.517,63

SALDO FINAL 9.953.493,68 3.714.998,40

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
1. Contexto operacional
A GRANORTE S/A., sociedade anônima de capital fechado com sede na BR 135, km 
43, povoado Periz de Baixo, no município de Bacabeira (MA) e escritório na Av. Colares 
Moreira, n. 07, Centro Empresarial Vinícius de Morais, Salas 1106 e 1107, no município de 
São Luís (MA), é uma indústria produtora de brita utilizada na construção civil e obras de 
infraestruturas.

2. Base de preparação das demonstrações contábeis
a) Declaração de conformidade: A administração da sociedade é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação das demonstrações financeiras (demonstrações contábeis) ora 
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que abrangem os padrões 
internacionais de relatório financeiros (International Financial Reporting Standards – IFRS) 
implementados no Brasil pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pela 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), 
especialmente pela NBC T 19.41 aprovada pela Resolução CFC no 1.255/2009, que trata da 
Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

b) Base de apresentação: As demonstrações financeiras foram preparadas com base no 
custo histórico. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações 
pagas em troca de ativos. As principais práticas contábeis aplicadas na preparação das 
demonstrações financeiras estão definidas a seguir e foram aplicadas de modo consistente 
com o exercício anterior.
3. Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e as aplicações 
financeiras com prazo de resgate dentro do ciclo operacional da empresa, demonstrados pelo 
valor histórico acrescido dos encargos financeiros.

4. Clientes
Na rubrica Clientes estão registradas as vendas a prazo dos produtos comercializados, sendo 
a contrapartida da receita operacional bruta.

5. Estoques
O saldo desta conta inclui apenas um estoque de segurança, que é o valor incremental que está 
acima do estoque de ciclo e que ainda não foi vendido e apropriado como receita.

6. Outros
O saldo desta conta diz respeito a Adiantamento a Fornecedores, Créditos Tributários a 
Recuperar, Antecipação de Lucros e Dividendos e Outros Créditos a Receber. A maior parte 
de sua composição refere-se a Adiantamento de Fornecedores e Antecipação de Lucros e 
Dividendos.

7. Realizável em Longo Prazo
Esta rubrica contempla os Depósitos Judiciais. Os depósitos judiciais se referem a processos 
trabalhistas que ainda tramitam na justiça, com boas perspectivas de sucesso.

8. Imobilizado
Diz respeito aos imóveis, máquinas e equipamentos, instalações, veículos e demais itens 
do ativo fixo que são mantidos para manutenção da produção ou das atividades auxiliares. 
Ressalta-se que não foram encontradas evidências de desvalorização dos ativos, razão pela 
qual não foram realizados estudos de perdas por impairment. A depreciação foi realizada pelo 
método linear, conforme os percentuais definidos em razão da vida útil estimada dos bens.

9. Intangível
O intangível diz respeito à concessão de uso da jazida.

10. Obrigações fiscais e trabalhistas
Estão contidos nessa rubrica todos os valores a título de salários, encargos e provisões 
trabalhistas, e também os impostos apurados mensal, trimestral e/ou anualmente, além dos 
parcelamentos tributários.

11. Fornecedores
Corresponde à dívida junto a fornecedores de bens e serviços e vencíveis nos próximos 360 
dias, os quais estão registradas pelo valor histórico.

12. Empréstimos e financiamentos
A Companhia mantém financiamentos de longo prazo com instituições financeiras para 
renovação dos seus equipamentos. Esses financiamentos foram contratados com encargos 
financeiros correspondentes à variação do IPCA mais uma taxa pré-fixada. Os saldos 
correspondem ao valor registrado na conta gráfica de financiamento fornecida pela instituição 
financeira.

13. Dividendos a Pagar
Diz respeito ao valor que a entidade ainda deverá desembolsar a fim de remunerar o capital 
dos acionistas.

14. Reservas
A companhia constituiu as seguintes reservas: Reservas de Capital, Reservas de Investimentos 
e Reservas de Lucro.

15. Capital Social
O Capital Social da companhia está distribuído entre seus seis acionistas, conforme quadro 
a seguir:

ACIONISTA
PARTICIPAÇÃO

% R$

Celso Bittencourt Ferro Costa (Espólio) 2,07% 317.334,00

Ferro Costa Participações Ltda. 39,17% 6.000.000,00

José Carlos dos Santos Salgueiro 58,07% 8.895.400,00

Rosimar Guimaraes Salgueiro 0,27% 41.879,00

Alessandra Guimaraes Salgueiro 0,14% 20.907,00

Glauco Guimaraes Salgueiro 0,14% 20.907,00

Pedro Guimaraes Salgueiro 0,14% 20.907,00

TOTAL 100,00% 15.317.334,00

16. Resultado Operacional
Esta rubrica diz respeito ao resultado obtido a partir das atividades operacionais da 
entidade, compreendendo as receitas operacionais, bem como os custos totais e as despesas 
operacionais.

17. Resultado Financeiro
Esta rubrica diz respeito ao resultado obtido a partir da confrontação das receitas e das 
despesas financeiras, como rendimentos das aplicações financeiras e os juros passivos.

18. Outras Receitas/Despesas
Esta rubrica diz respeito ao resultado obtido a partir da confrontação de receitas e despesas 
não operacionais da entidade, como outras receitas e lucro ou prejuízo na alienação de itens 
do ativo imobilizado.

19. Provisão para IRPJ/CSLL
Esta rubrica diz respeito às provisões referentes aos tributos sobre o lucro da entidade.

São Luís (MA), 15 de maio de 2022.

F. & F. Assessoria Contábil Ltda.
Ânderson Fontinele de Souza

CRC(MA) n. 013.053/O-2

_____________________       __________________________
David Fontenele F. Costa                José Carlos dos S. Salgueiro

  Diretor        Diretor

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS

Aos
DIRETORES DA GRANORTE S.A.

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da GRANORTE S.A. (GRANORTE), que 
compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2021, e as respectivas Demonstração 
de Resultados, das Mutações do Patrimônio Líquido, dos Fluxos de Caixa, de Lucros e Prejuízos 
Acumulados, bem como as correspondentes Notas Explicativas, incluindo o resumo das principais 
políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição financeira da GRANORTE em 31 de dezembro de 2021, 
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos 
independentes em relação à GRANORTE, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos 
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião.

Principais assuntos de auditoria
Os principais assuntos de auditoria são aqueles que, segundo o julgamento profissional do 
auditor, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos 
foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na 
formação da nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos 
uma opinião separada sobre esses assuntos.

Estoque, Imobilizado e Depreciação Acumulada: Não acompanhamos a contagem física dos 
estoques, do imobilizado e do numerário em caixa em 31 de dezembro de 2021. Realizamos 
testes e refizemos cálculos no inventário, porém não constatamos a realização de avaliação a valor 
justo e teste de irrecuperabilidade. Consideramos aceitável a evidenciação contábil acompanhada 
da nota explicativa, porém recomendamos que a mensuração subsequente considere pelo menos 
anualmente a realização do teste de recuperabilidade e a avaliação a Valor Justo (CPC 00, CPC 
01 e CPC 46).

Responsabilidade da administração pelas demonstrações contábeis
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a elaboração das demonstrações financeiras livres 
de distorção relevante, independentemente se causadas por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade da GRANORTE continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a GRANORTE ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. Os responsáveis pela governança da GRANORTE são aqueles com responsabilidade 
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível 
de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, 
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais;

- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Granorte;

- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração;

- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade 
de continuidade operacional da Granorte. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Granorte o a não mais se manter 
em continuidade operacional.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive 
as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive 
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos 
trabalhos.

São Luís (MA), 14 de junho de 2022.

______________________________
João Conrado de Amorim Carvalho
Auditor CRC – MA nº 7372-O
CNAI nº 1731

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal da Granorte S/A., no exercício de suas 
atribuições legais e estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinamos o Relatório da 
Administração e o Balanço Patrimonial da empresa encerrado em 31 de dezembro de 2021, 
em conjunto com as Demonstrações de Resultado do Exercício findo naquela data, além da 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e a de Fluxo de Caixa e as Notas Explicativa. 
Somos de Parecer que referidas Demonstrações representam com fidelidade a situação patrimonial 
e econômico-financeira da Empresa, naquela data, estando portanto, em condições de serem 
submetidas à apreciação dos Senhores Acionistas.

São Luís (MA), 21 de junho de 2022.
_____________________________

Adolfo Alexandre Von Randow
CPF-273.692.778-87

_____________________________
Carla Dias da Costa Duque

CPF- 291.355.978-60
___________________________

Luiz Manoel Nalin

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de coleta transporte, 

tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde de classificação A, B e E, com 

fornecimento de bombonas, em regime de comodato, para atender a demanda da Policlínica do 

Coroadinho, Unidade de saúde a ser administrada pela EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.

SITUAÇÃO DA LICITAÇÃO: FICA ADIADA ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO.

Motivo: pedido de esclarecimento não respondido a tempo pelo setor demandante.

Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).

Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. 

Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH, localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 

Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 

e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou vinicius.licitacao.emserh@gmail.com, ou pelo telefone (98) 

3235-7333.

São Luís (MA), 18 de julho de 2022

Vinicius Boueres Diogo Fontes

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 165/2022 – CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55.994/2022 – EMSERH

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Saúde em 

Gastroenterologia, com realização de consultas e procedimentos com equipamentos em comodato para 

atender a demanda da POLICLÍNICA DO CUJUPE.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Lote.

SITUAÇÃO DA LICITAÇÃO: FICA ADIADA ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO.

Motivo: Conforme solicitação do setor demandante para revisão processual das especificações técnicas.

Local de Realização: Sistema Licitações-e www.licitacoes-e.com.br.

Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. 

Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH, localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 

Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 

e-mails csl.emserh.ma@gmail.com e/ou vanessaleite.cslemserh@gmail.com, ou pelo telefone (98) 

3235-7333.

São Luís (MA), 18 de julho de 2022

Francisco Assis do Amaral Neto

Presidente da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 168/2022 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29.888/2022– EMSERH

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Saúde em Cardiologia 

(Ambulatório), com cessão de equipamentos em comodato, consultas e exames para atender a demanda 

da POLICLÍNICA DE IMPERATRIZ.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por LOTE.

SITUAÇÃO DA LICITAÇÃO: FICA ADIADA ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO.

Motivo: Conforme solicitação do setor demandante para revisão do Termo de Referência.

Local de Realização: Sistema Licitações-e www.licitacoes-e.com.br.

Edital e demais informações disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.

Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH, localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 

Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 

e-mails csl.emserh.ma@gmail.com e/ou maiane.lobao@emserh.ma.gov.br, ou pelo telefone (98) 

3235-7333.

São Luís (MA), 19 de julho de 2022

Maiane Rodrigues Corrêa Lobão

Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 174/2022 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 234.833/2021 – EMSERH



EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
LICENÇA AMBIENTAL

COMUNICADO
A EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, localizada na Rua 

João Cabral, 730 - Centro/Sul, Teresina - PI, CNPJ 06.840.748/0001-89, torna público 

que recebeu do IBAMA, a Licença de Prévia Nº 669/2022 com validade de 2 anos 

(15/07/2024) para a Linha de Distribuição 69kV Boa Esperança II - Guadalupe/

Jerumenha/Bertolinia situada nos estados do Piauí e Maranhão.

Teresina, julho de 2022.

Lener Silva Jayme - Diretor Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE SRP 015/2022/CPL/PMDB.
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 124.2022. ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de 
Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal 
nº 01/2021, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente 
no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. TIPO: MENOR PREÇO regi-
da pelo Sistema de Registro de Preço. OBJETO: Contratação de empresa para futura e eventual 
fornecimento de moveis e eletrodomésticos destinados às Secretarias de Duque Bacelar, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. ORGÃO SOLICI-
TANTE: Secretaria Municipal de Administração. LOCAL/SITE: https://www.bbmnetlicitacoes.
com.br. DATA: 04 de agosto de 2022, às 08:30h00min. EDITAL: O Edital será disponibilizado, na 
íntegra, no endereço eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/, https://duquebacelar.
ma.gov.br, esclarecimentos adicionais, via e-mail: cplduquebacelar@gmail.com ou fone: (98) 
98499-2219, no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas). Duque Bacelar/Ma, 
20 de julho de 2022. 

Robert Otoni Furtado Oliveira - Secretário Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE SRP 016/2022/CPL/PMDB.
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 122.2022. ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de 
Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 
01/2021, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no 
que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. TIPO: MENOR PREÇO regida pelo 
Sistema de Registro de Preço. OBJETO: Contratação de empresa para futura e eventual forneci-
mento de medicamentos psicotrópicos e antibióticos, destinados à Secretaria Municipal de Saúde, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. ORGÃO 
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde. LOCAL/SITE: https://www.bbmnetlicitacoes.
com.br. DATA: 04 de agosto de 2022, às 14hs30min. EDITAL: O Edital será disponibilizado, 
na íntegra, no endereço eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br, https://duquebacelar.
ma.gov.br, esclarecimentos adicionais, via e-mail: cplduquebacelar@gmail.com ou fone: (98) 
98499-2219, no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas). Duque Bacelar/Ma, 
21 de julho de 2022. 

Ana Leonor Batista Bulamarqui - Secretária Municipal de Saúde.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2022.

REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna 
público aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 20 02 001/2017, 
Decreto Municipal n° 021/2020, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar 
n° 147/2014, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e demais legislações pertinentes, fará realizar no dia 05 de agosto de 2022, às 
09:00hs (nove horas), horário de Brasília, no site: www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico nº 036/2022, para registro de preços, do tipo menor preço, 
objetivando a eventual  contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de cestas básicas 
de alimentos, para distribuição gratuita à famílias em situação de vulnerabilidade social no Município 
de Lima Campos/MA, nos termos da Lei Municipal nº 746/2018, de acordo com o Edital e Anexos. 
O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço Av. JK, s/nº, Centro, Cep 
65.728-000, Lima Campos–MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs 
(doze horas), no endereço eletrônico deste poder executivo (www.limacampos.ma.gov.br), e no 
site www.portaldecompraspublicas.com.br onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. 
Esclarecimentos adicionais no endereço supra e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112.

Lima Campos (MA), 20 de julho de 2022.
Jeane Gomes de Lima

Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania
Decreto nº 006, de 01 de janeiro de 2021

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022.

REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna 
público aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 20 02 001/2017, 
Decreto Municipal n° 021/2020, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar 
n° 147/2014, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e demais legislações pertinentes, fará realizar no dia 08 de agosto de 2022, às 
09:00hs (nove horas), horário de Brasília, no site: www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico nº 037/2022, para registro de preços, do tipo menor preço, 
objetivando a eventual contratação de pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) para a locação de veículos 
tipo Vans e motocicletas, de interesse da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com o Edital 
e Anexos. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço Av. JK, s/nº, 
Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos–MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) 
às 12:00hs (doze horas), no endereço eletrônico deste poder executivo (www.limacampos.ma.gov.
br), e no site www.portaldecompraspublicas.com.br onde poderão ser consultados ou obtidos 
gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112.

Lima Campos – MA, 20 de julho 2022.
Francisca Kyara de Abreu Santos Alves

Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 002, de 01 de janeiro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 018/2022. 
A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA, torna público que 
realizará Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 018/2022. Ob-
jeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa 
para aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo (Gás de Cozinha) para 
atender as necessidades das secretarias do Município de Presidente 
Dutra - MA. REALIZAÇÃO: 05/08/2022 às 09:00 horas DIPLOMA 
LEGAL: Lei nº 10.520/2002 com aplicação subsidiária da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações. OBSERVAÇÕES: O Edital estará disponí-
vel na íntegra, no endereço eletrônico: www.compraspresidente dutra.
com.br e no Site do Município http://presidentedutra .ma.gov.br. Pre-
sidente Dutra, 20 de julho de 2022. Otávio Renan Meneses Delmondes 
Santana – Pregoeiro Municipal. Presidente Dutra – MA.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

CNPJ nº 01.616.678/0001-66
GABINETE DO PREFEITO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022.

O Município de Jatobá, poder executivo, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, Finanças 
e Planejamento, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicado fará 
realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS do tipo Menor Preço Global, que tem como objeto a 
Contratação de empresa para prestação dos serviços de Assessoria e Consultoria em controle interno municipal 
para atender as necessidades da administração pública de Jatobá-MA, em conformidade com o Termo de Refe-
rência disposto no anexo I do Edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 8.666/93 
e alterações posteriores e as condições do Edital. Realizar-se às 10:00 horas do dia 10 de agosto de 2022. A ses-
são será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na Praça de Eventos Maria Rita, 
nº 351A, Centro, Jatobá-MA, no dia, hora e local citado em que serão recebidos os envelopes de habilitação e 
proposta de preços. O edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no mesmo endereço para consul-
ta gratuita de 2ª a 6ª no horário 08:00 às 12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através 
do e-mail: cpljatoba@outlook.com ou na página www.jatoba.ma.gov.br. Jatobá-MA 12 de julho de 2022. 
Manoel Alves da Silva, Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. Portaria 008/2021.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

CNPJ nº 01.616.678/0001-66
GABINETE DO PREFEITO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022.

O Município de Jatobá, poder executivo, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, Finanças 
e Planejamento, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicado fará 
realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS do tipo Menor Preço Global, que tem como objeto a 
Contratação de empresa para apoio administrativo no acompanhamento e gestão pública municipal em licita-
ções na Prefeitura Municipal de Jatobá-MA, em conformidade com o Termo de Referência disposto no anexo 
I do Edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores e 
as condições do Edital. Realizar-se às 14:00 horas do dia 10 de agosto de 2022. A sessão será realizada na sala 
da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na Praça de Eventos Maria Rita, nº 351A, Centro, Jatobá-
-MA, no dia, hora e local citado em que serão recebidos os envelopes de habilitação e proposta de preços. O 
edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no mesmo endereço para consulta gratuita de 2ª a 6ª no 
horário 08:00 às 12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do e-mail: cpljatoba@
outlook.com ou na página www.jatoba.ma.gov.br. Jatobá-MA 15 de julho de 2022. Manoel Alves da Silva, 
Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. Portaria 008/2021.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

CNPJ nº 01.616.678/0001-66
GABINETE DO PREFEITO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022/CPL

O Município de Jatobá, poder executivo, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e 
Mobilização Urbana, torna público que realizará às 14:00 horas do dia 11 de agosto de 2022, na Prefeitura 
Municipal, situada na Praça de Eventos Maria Rita, nº 351A - Centro, Jatobá-MA, Licitação do tipo Menor 
Preço, sob o Regime de Empreitada por Preço Global, para contratação de empresa especializada nos Serviços 
de Engenharia para conclusão dos serviços de Construção de uma Quadra coberta com vestiários na sede do 
município de Jatobá-MA. Contrato de Repasse nº 778675/2012/MESPORTE/CAIXA, na forma da Lei Federal 
nº 8.666/93. Este Edital e seus anexos estão à disposição das 08:00 às 12:00 horas, no endereço acima citado, 
também poderá ser obtido no sítio: https://jatoba.ma.gov.br/. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço 
ou através do e-mail: cpljatoba@outlook.com. Jatobá-MA, 18 de julho de 2022. Saile Wesley Lima da Silva, 
Secretário Municipal de Obras, Infra. e Mob. Urbana. Portaria nº 012/2021.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 18/2022 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 169/2022
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

INTERESSADO: Município de São Raimundo das Mangabeiras – MA.
Objeto: Registro de preço para futura contratação de empresa para o fornecimento parcelado de gás liquefeito para 
atender as necessidades de todas as Unidades da Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangabeiras - MA, 
conforme quantidades, condições e especificações constantes neste Termo de Referência.
• MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM.
• ONDE LÊ-SE: ENVIO DA PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO: Do dia 08/07/2022, às 08h00min. ao dia 22/07/2022 às 
08h59min. Horário de Brasília/DF.
• LEIA-SE: ENVIO DA PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO: Do dia 08/07/2022, às 08h00min. ao dia 08/08/2022 às 
08h59min. Horário de Brasília/DF.
• ONDE LÊ-SE:ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO PÚBLICA: DIA 22/07/2022 às 09h00min. Horário de Brasília/
DF
• LEIA-SE: ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO PÚBLICA: DIA 08/08/2022 às 09h00min, horário de Brasília 
– DF.
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado nos seguintes endereços eletrônicos: 
www.comprasnet.gov.br, no site da Prefeitura municipal de São Raimundo das Mangabeiras/MA: https://
saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br e no site do Tribunal de Contas do Estado: www.tce.ma.gov.br. Mais 
informações poderão ser consultadas e obtidas através do e-mail da CPL: cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.
br.

São Raimundo das Mangabeiras - MA, 21 de julho de 2022.

GLORIA MARIA AGUIAR COSTA
Pregoeira Municipal

SUZANO S/A torna público que RECEBEU da Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA/
MA, a AUTORIZAÇÃO PARA DIREITO DE USO DE 
ÁGUA SUPERFICIAL com vazão requerida de 30 m³/h 
e período de bombeamento de 10 horas na Fazenda Bom 
Futuro, Sub-bacia do Rio Água Branca, coordenadas geo-
gráficas 05°01’12,00”S e 47°28’38,80”W Gr, para fins de o 
molhamento de estradas, mudas, umectação de vias internas 
e externas do imóvel e combate a incêndio, localizada no 
município de Açailândia/MA, conforme dados constantes no 
processo nº 148052/2022.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI-MIRIM

AVISO DE CREDENCIAMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 42/2022

CREDENCIAMENTO Nº 001/2022-CPL/PMPM
A Prefeitura Municipal de Peri - Mirim – MA, localizada na Praça São Sebastião, n°76, centro, Peri - Mirim 
– MA, através da Secretaria Municipal de Administração, CNPJ: 41.611.856/0001-80, comunica aos interessa-
dos que realizará credenciamento, no período compreendido entre os dias 25/07/2022 a 09/08/2022, horário de 
Brasília,  objetivando o “Credenciamento de instituição financeira pública ou privada, autorizada pelo Banco 
Central, para a prestação de serviços de processamento e gerenciamento de créditos, incluindo o pagamento da 
folha dos servidores ativos, inativos, comissionados, estagiários, agentes políticos, pensionista e pagamento de 
fornecedores (conta corrente/conta movimento) do Município de Peri – Mirim/MA)” conforme especificações 
contidas no Termo de Referência, Anexo I do edital. O Edital pode ser consultado na Comissão Permanente de 
Licitação-CPL, em dias úteis, de segunda à sexta-feira, nos horários das 08:00h às 12:00h e 14:00h às 18:00h. 
O Edital também poderá ser obtido gratuitamente no site: https://perimirim.ma.gov.br/licitacaolista.php.Dúvi-
das ou informações, segue e-mail: cplpmpm.ma@gmail.com.Peri - Mirim (MA), 20 de julho de 2022. Diego 
Soares Birino  Secretária Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2022/CPL/PMLM 
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - SRP

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO 
 A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, da Prefeitura Municipal de Lagoa do 
Mato, Maranhão, torna público aos interessados que a data de abertura do Pregão Eletrônico nº 
006/2022 - SRP, que tem como objeto o Registro de preços para, futura e eventual, contratação 
de empresa para Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado e Prestação de Serviços de 
Manutenção Preventiva e Corretiva de Aparelhos de Ar Condicionado, visando atender as 
Necessidades da Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato, publicado no Diário Oficial da União 
- DOU, Seção 03, página nº 268, edição do dia 12 de julho de 2022, no Diário Oficial do Estado do 
Maranhão – DOE/MA, na seção publicação de Terceiros, página nº 15, edição do dia 15 de julho 
de 2022, no Diário Oficial do Município de Lagoa do Mato – DOM/LM, página 157, edição de 12 de 
julho de 2022, e Jornal O Imparcial, edição do dia 12 de julho de 2022, marcada para o dia 29 de 
julho de 2022, as 09:00 horas, foi adiada para o dia 05 de agosto de 2022 às 09:00 horas no mesmo 
local. O Edital e seus anexos estão à disposição das 08h00 às 12h00, no endereço da Praça 10 de 
novembro, s/n – centro – Lagoa do Mato – Maranhão, de segunda a sexta-feira, onde poderão ser 
consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da importância de R$ 20,00 (Vinte 
Reais), feito, exclusivamente, através de depósito na conta da Prefeitura no Banco do Brasil, Agên-
cia nº 2412-0 - Conta Corrente nº 7132-3, ou poderá ser retirado gratuitamente no site: https://www.
lagoadomato.ma.gov.br ou  www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço ou através do E-mail: licitacaopmlmt@gmail.com. Fone (99) 98463-6831. Lagoa 
do Mato, MA, 21 de julho de 2022.

Maycon Leite Guimarães
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2022/CPL/PMLM 
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 - SRP

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO 
 A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, da Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato, 
Maranhão, torna público aos interessados que a data de abertura do Pregão Eletrônico nº 007/2022 
- SRP, que tem como objeto o Registro de preços para, futura e eventual, Contratação de Em-
presa para Realização de Manutenção Preventiva e Corretiva em Veículos Automotores da 
Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato, publicado no Diário Oficial da União - DOU, Seção 03, 
página nº 268, edição do dia 12 de julho de 2022, no Diário Oficial do Estado do Maranhão – DOE/
MA, na seção publicação de Terceiros, página nº 15, edição do dia 15 de julho de 2022, no Diário 
Oficial do Município de Lagoa do Mato – DOM/LM, página 157, edição de 12 de julho de 2022, e 
Jornal O Imparcial, edição do dia 12 de julho de 2022, marcada para o dia 01 de agosto de 2022, as 
09:00 horas, foi adiada para o dia 12 de agosto de 2022 às 09:00 horas no mesmo local. O Edital 
e seus anexos estão à disposição das 08h00 às 12h00, no endereço da Praça 10 de novembro, 
s/n – centro – Lagoa do Mato – Maranhão, de segunda a sexta-feira, onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da importância de R$ 20,00 (Vinte Reais), feito, 
exclusivamente, através de depósito na conta da Prefeitura no Banco do Brasil, Agência nº 2412-0 
- Conta Corrente nº 7132-3, ou poderá ser retirado gratuitamente no site: https://www.lagoadomato.
ma.gov.br ou  www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais, no mesmo ende-
reço ou através do E-mail: licitacaopmlmt@gmail.com. Fone (99) 98463-6831. Lagoa do Mato, MA, 
21 de julho de 2022.

Maycon Leite Guimarães
Presidente da CPL

Em atenção à autotutela administrativa, e também, havendo a provocação de licitante interessado, 

constatou-se a necessidade de ajustes no Projeto Básico, o que poderá afetar a formulação das 

propostas, assim, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, através de sua Comissão 

Setorial de Licitação, torna público que RESOLVE SUSPENDER a Concorrência Pública nº 06/2022 - 

SEAP, cujo objeto trata da contratação de empresa de engenharia especializada em execução de 

serviços de pavimentação de blocos de concreto intertravados em diversos municípios do 

Maranhão, diga-se, que seria realizada na data de 24 de agosto de 2022, às 9h30, na Sala de Reuniões 

do Conselho Penitenciário desta SEAP, localizada na Rua Gabriela Mistral, nº 716 - Vila Palmeira, CEP – 

65045-070, nesta Capital.

São Luís/MA, 20 de julho de 2022

ANTONIO FELIPE GOMES DUARTE DE FARIAS

Presidente da Comissão – CSLIC/SEAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSLIC
AVISO DE SUSPENSÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 06/2022 - SEAP
PROCESSO Nº 122964/2022 - SEAP

COMUNICAÇÃO
SUZANO S.A, torna público que RECEBEU da Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA/
MA, a Outorga de Direito de Uso da Água Subterrânea, 
sob as coordenadas geográficas 4° 23’ 46.29’’e 46° 43’ 
3.31’’com vazão requerida de 60.0 m³/h ou 600.0 m³/dia 
período de bombeamento de 10 horas na FAZENDA RIO 
DOS SONHOS localizado no município de Bom Jesus das 
Selvas – MA, bacia hidrográfica do Rio MEARIM, Estado do 
Maranhão, para fins de Molhamento de mudas, Umectação 
de estradas e outros, conforme dados constantes no Pro-
cesso 44147/2019.

SUZANO S/A torna público que RECEBEU da Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA/
MA, a AUTORIZAÇÃO PARA DIREITO DE USO DE 
ÁGUA SUPERFICIAL nº 04127072022, com vazão reque-
rida de 60 m³/h e período de bombeamento de 10 horas na 
Fazenda Bonanza (Reunidas Chaparral), Sub-bacia do Rio 
Barra Grande, coordenadas geográficas 05° 20’ 24,09’’S e 
47° 28’ 0,01’’W Gr, para fins de o molhamento de estradas, 
mudas, umectação de vias internas e externas do imóvel e 
combate a incêndio, localizada no município de Imperatriz/
MA, conforme dados constantes no processo nº 93202/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA 

CNPJ: 06.002.372/0001-33

AVISO DE CREDENCIAMENTO
CREDENCIAMENTO Nº 002/2022

O Município de Anajatuba/MA, através da Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, por meio do 

Secretário Municipal de Saúde designado pelo Decreto nº 042/2022, torna público que realizará do 

dia 25 de julho de 2022 a 24 de agosto de 2022 das 08:00h as 12:00h, na Sala da Comissão 

Permanente de Licitação, localizada na Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, 

Anajatuba - MA, procedimento de Credenciamento de empresas especializadas na prestação de 

serviços de Exames Laboratoriais e de Análises Clínicas, para atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Saúde do Município de Anajatuba/MA , conforme Edital e seus Anexos, na 

forma da Lei Federal n°8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e demais normas 

vigentes legais. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados na 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. 

Assim como pelo portal da prefeitura, no endereço eletrônico www.anajatuba.ma.gov.br. 
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Anajatuba - MA, em 21 de julho de 2022. LUIS 
FERNANDO COSTA ARAGÃO. Secretário Municipal de Saúde. Decreto nº 042/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA 

CNPJ: 06.002.372/0001-33

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº044/2022

O Município de Anajatuba/MA, através da Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, por meio do 

Secretário Municipal de Saúde, designado pelo Decreto nº042/2022, torna público para 

conhecimento dos interessados que o Pregão Eletrônico SRP nº044/2022, cujo objeto é a Seleção 

da proposta mais vantajosa visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação 

de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de material permanente, para atender as necessidades 

da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Anajatuba -MA, com abertura prevista para o dia 

26 de JULHO de 2022, às 09:00h (Nove horas) na plataforma Compras Públicas, FICA ADIADO 
“SINE DIE”, motivo: Adequações no Termo de Referência e Edital, em razão de impugnação 

acatada. Anajatuba - MA, em 20 de JULHO de 2022. LUIS FERNANDO COSTA ARAGÃO. 

Secretário Municipal de Saúde. Decreto nº042/2022.

Presidente da Comissão Integrada de Licitação
Cláudio Soares Cordeiro

São Luís, 21 de julho de 2022

3. ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS: Até as 17h30min do dia 29.07.2022 na sede da 
Administração Regional do SENAC/MA, por meio de documentação formal 
protocolizada pela Comissão Integrada de Licitação.

1. DIA DO PREGÃO: 02.08.2022 às 15h00, na sede da Administração Regional do 
SENAC/MA – sito na Av. dos Holandeses, S/N, Qd 04, Edif. FECOMÉRCIO / SESC / 
SENAC, 5º andar, Jardim Renascença - São Luís /MA.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS ZERO QUILÔMETRO, ANO 2022 / 
MODELO 2023, SENDO 03 (TRÊS) DO MODELO HATCH, 01 (UM) DO MODELO 
FURGÃO CARGO E 01 (UM) DO MODELO SEDAN HIBRIDO, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO – I, DO EDITAL DE LICITAÇÃO.

2. RETIRADA DO EDITAL: Na sede da Administração Regional do SENAC/MA ou pelo 
site: www.ma.senac.br.

REGIDO PELA RESOLUÇÃO SENAC 958/2012–CN
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2022

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

O presidente da Funai, Marcelo Xavier, foi alvo de xingamentos e deixou reunião
internacional sobre povos indígenas em Madri, na manhã desta quinta-feira (21/7)

ATAQUE

Funai aciona PF da
Espanha contra ativista

A
 Fun da ção Na ci o nal do Ín dio 
(Fu nai) in for mou, por meio 
de no ta à im pren sa, que aci o- 
nou a Po lí cia Fe de ral da Es pa- 

nha con tra o in di ge nis ta Ri car do Hen- 
ri que Rao, in di ge nis ta e ex-fun ci o ná- 
rio da Fun da ção Na ci o nal do Ín dio 
(Fu nai). 

Na ma nhã des ta quin ta-fei ra 
(21/7), em Ma dri, Rao foi res pon sá vel 
pe lo ata que con tra Mar ce lo Xa vi er, 
pre si den te do ór gão, du ran te a XVI As- 
sem bleia Ge ral Ex tra or di ná ria do 
Fun do pa ra o De sen vol vi men to dos 
Po vos In dí ge nas da Amé ri ca La ti na e 
do Ca ri be (Fi lac).

<A Fu nai la men ta o ocor ri do e des- 
ta ca que tais ati tu des são ir res pon sá- 
veis, vi o len tas e an ti de mo crá ti cas, in- 
vi a bi li zan do, as sim, qual quer ti po de 
diá lo go sa dio e pro du cen te, que de ve 
ser sem pre pau ta do no res pei to en tre 
as par tes. A fun da ção en ten de que 
não se cons tro em po lí ti cas pú bli cas 
na ba se de ofen sas e ar gu men tos des- 
ti tuí dos de fun da men to e pro vas. Tais 
ati tu des não são com pa tí veis com o 
Es ta do De mo crá ti co de Di rei to=, diz a 
no ta.

A as ses so ria de im pren sa do ór gão 
tam bém in for mou que fo ram to ma- 
das pro vi dên ci as jun to à Po lí cia Ju di- 
ciá ria da Es pa nha, mas não ex pli cou 
de ta lhes so bre o en ca mi nha men to to- 
ma do jun to às au to ri da des lo cais.

<É im por tan te res sal tar que, por 
mo ti vos de se gu ran ça, o pre si den te 
da Fu nai op tou por sair vo lun ta ri a- 
men te do lo cal do even to, da da a ati- 
tu de hos til e agres si va do ma ni fes tan- 
te. In clu si ve, os la men tá veis ata ques 
se rão ob je to de ação ju di ci al por cri-

Ata que

RAO INTERROMPEU UMA REUNIÃO DA FILAC PARA XINGAR O PRESIDENTE DA FUNAI

me con tra a hon ra e ação de in de ni za- 
ção por da nos mo rais=, des ta cou o ór- 
gão.

O ór gão in for mou que Rao foi ser vi- 
dor da Fu nai até o ano de 2020, ten do 
si do exo ne ra do na oca sião por não ter 
cum pri do as con di ções de es tá gio 
pro ba tó rio. 

Por sua vez, Rao ain da não res pon- 
deu à re por ta gem. Ca so o ati vis ta se 
ma ni fes te, as in for ma ções se rão atu a- 
li za das.

Rao in ter rom peu uma reu nião da 
Fi lac pa ra xin gar o pre si den te da Fu- 
nai. <Es te ho mem não per ten ce aqui, 
não é dig no de es tar en tre os se nho- 
res. O Itamaraty é uma ver go nha. O 
Itamaraty es tá sen do ba bá de mi li ci a- 
no. Mar ce lo Xa vi er é um mi li ci a no. É 
res pon sá vel pe la mor te de Bru no Pe- 

rei ra e Phil lips. Mi li ci a no. Vai em bo ra. 
Vai pra fo ra=, gri tou o in di ge nis ta ao 
in ter rom per o even to.

Além dos xin ga men tos, 

Rao dis pa rou acu sa ções 

con tra Xa vi er, por 

su pos ta li ga ção com a 

mor te do in di ge nis ta 

Bru no Pe rei ra e do 

jor na lis ta bri tâ ni co 

Dom Phil lips.

Black Li ves Mat ter

ES TA DOS UNI DOS

Ex-po li ci al é con de na do
a 2 anos e meio de
pri são por ho mi cí dio 
de Ge or ge Floyd

O ex-po li ci al de Min ne a po lis Tho mas La ne foi con de- 
na do nes ta quin ta-fei ra (21) a dois anos e meio de pri são
por seu en vol vi men to no as sas si na to do afro-ame ri ca no
Ge or ge Floyd, que ati vou o mo vi men to Black Li ves Mat- 
ter (Vi das Ne gras Im por tam).

La ne foi con si de ra do cul pa do em fe ve rei ro por vi o lar
os di rei tos ci vis de Floyd, su fo ca do até a mor te pe lo jo e- 
lho do po li ci al De rek Chau vin en quan to es ta va dei ta do
no chão com as mãos al ge ma das. A mor te de Floyd pro- 
vo cou uma on da sem pre ce den tes de pro tes tos no país e
no mun do.

La ne, jun ta men te com os ex-co le gas Tou Thao e J.
Ale xan der Ku eng, foi con si de ra do cul pa do de <in di fe- 
ren ça de li be ra da= pe las ne ces si da des mé di cas de Floyd.
Chau vin foi con de na do a 22 anos de pri são.

A acu sa ção ha via pe di do cin co anos de pri são pa ra
La ne, mas o juiz Paul Mag nu son o sen ten ci ou a 30 me- 
ses e dois anos de li ber da de con di ci o nal.

<É ter rí vel=, dis se Phi lo ni se Floyd, ir mão de Ge or ge
Floyd, fo ra do tri bu nal. <Es te sis te ma cri mi nal de ve ser
des man te la do e re cons truí do=, acres cen tou.

La ne, de 39 anos, ha via aca ba do de in gres sar na po lí- 
cia quan do ele e seu par cei ro Ku eng pren de ram Floyd
de pois que um co mer ci an te in for mou que ele ha via ten- 
ta do pa gar com uma no ta fal sa de 20 dó la res.

Chau vin e Thao aju da ram os ou tros agen tes a co lo car
Floyd no veí cu lo.

Em ou tro pro ce di men to ju di ci al em maio, La ne se de- 
cla rou cul pa do por aju dar e fa vo re cer o ho mi cí dio cul- 
po so, o que o con de nou a três anos de pri são. Es sa pe na
se rá si mul tâ nea à des ta quin ta-fei ra.

A vi o lên cia po li ci al con tra um ho mem ne gro e po bre
— mais um ca so en tre tan tos — ge rou uma sé rie de pro- 
tes tos em Mi neá po lis que lo go se es pa lha ram pa ra di- 
ver sas par tes dos Es ta dos Uni dos. O ca so fez ex plo dir os
pro tes tos do <Black Li ves Mat ter=, mo vi men to ati vis ta
in ter na ci o nal, com ori gem na co mu ni da de afro-ame ri- 
ca na, que cam pa nha con tra a vi o lên cia di re ci o na da às
pes so as ne gras.

Du ran te se ma nas, ru as das mai o res ci da des ame ri ca- 
nas fi ca ram lo ta das de ma ni fes tan tes que pro tes ta vam
con tra o ra cis mo, em uma mo bi li za ção que atra ves sou
fron tei ras e che gou a ou tros paí ses.

São Luís, sexta-feira, 22 de julho de 2022

oimparcial.com.brBRASIL E MUNDOThayane Maramaldo
E-mail: maramaldothay@gmail.com6
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<A Fu nai la men ta o ocor ri do e des- 
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ma do jun to às au to ri da des lo cais.
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mo ti vos de se gu ran ça, o pre si den te 
da Fu nai op tou por sair vo lun ta ri a- 
men te do lo cal do even to, da da a ati- 
tu de hos til e agres si va do ma ni fes tan- 
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por seu en vol vi men to no as sas si na to do afro-ame ri ca no
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ter (Vi das Ne gras Im por tam).

La ne foi con si de ra do cul pa do em fe ve rei ro por vi o lar
os di rei tos ci vis de Floyd, su fo ca do até a mor te pe lo jo e- 
lho do po li ci al De rek Chau vin en quan to es ta va dei ta do
no chão com as mãos al ge ma das. A mor te de Floyd pro- 
vo cou uma on da sem pre ce den tes de pro tes tos no país e
no mun do.

La ne, jun ta men te com os ex-co le gas Tou Thao e J.
Ale xan der Ku eng, foi con si de ra do cul pa do de <in di fe- 
ren ça de li be ra da= pe las ne ces si da des mé di cas de Floyd.
Chau vin foi con de na do a 22 anos de pri são.

A acu sa ção ha via pe di do cin co anos de pri são pa ra
La ne, mas o juiz Paul Mag nu son o sen ten ci ou a 30 me- 
ses e dois anos de li ber da de con di ci o nal.

<É ter rí vel=, dis se Phi lo ni se Floyd, ir mão de Ge or ge
Floyd, fo ra do tri bu nal. <Es te sis te ma cri mi nal de ve ser
des man te la do e re cons truí do=, acres cen tou.

La ne, de 39 anos, ha via aca ba do de in gres sar na po lí- 
cia quan do ele e seu par cei ro Ku eng pren de ram Floyd
de pois que um co mer ci an te in for mou que ele ha via ten- 
ta do pa gar com uma no ta fal sa de 20 dó la res.

Chau vin e Thao aju da ram os ou tros agen tes a co lo car
Floyd no veí cu lo.

Em ou tro pro ce di men to ju di ci al em maio, La ne se de- 
cla rou cul pa do por aju dar e fa vo re cer o ho mi cí dio cul- 
po so, o que o con de nou a três anos de pri são. Es sa pe na
se rá si mul tâ nea à des ta quin ta-fei ra.

A vi o lên cia po li ci al con tra um ho mem ne gro e po bre
— mais um ca so en tre tan tos — ge rou uma sé rie de pro- 
tes tos em Mi neá po lis que lo go se es pa lha ram pa ra di- 
ver sas par tes dos Es ta dos Uni dos. O ca so fez ex plo dir os
pro tes tos do <Black Li ves Mat ter=, mo vi men to ati vis ta
in ter na ci o nal, com ori gem na co mu ni da de afro-ame ri- 
ca na, que cam pa nha con tra a vi o lên cia di re ci o na da às
pes so as ne gras.

Du ran te se ma nas, ru as das mai o res ci da des ame ri ca- 
nas fi ca ram lo ta das de ma ni fes tan tes que pro tes ta vam
con tra o ra cis mo, em uma mo bi li za ção que atra ves sou
fron tei ras e che gou a ou tros paí ses.

São Luís, sexta-feira, 22 de julho de 2022
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O presidente da Funai, Marcelo Xavier, foi alvo de xingamentos e deixou reunião
internacional sobre povos indígenas em Madri, na manhã desta quinta-feira (21/7)

ATAQUE

Funai aciona PF da
Espanha contra ativista

A
 Fun da ção Na ci o nal do Ín dio 
(Fu nai) in for mou, por meio 
de no ta à im pren sa, que aci o- 
nou a Po lí cia Fe de ral da Es pa- 

nha con tra o in di ge nis ta Ri car do Hen- 
ri que Rao, in di ge nis ta e ex-fun ci o ná- 
rio da Fun da ção Na ci o nal do Ín dio 
(Fu nai). 

Na ma nhã des ta quin ta-fei ra 
(21/7), em Ma dri, Rao foi res pon sá vel 
pe lo ata que con tra Mar ce lo Xa vi er, 
pre si den te do ór gão, du ran te a XVI As- 
sem bleia Ge ral Ex tra or di ná ria do 
Fun do pa ra o De sen vol vi men to dos 
Po vos In dí ge nas da Amé ri ca La ti na e 
do Ca ri be (Fi lac).

<A Fu nai la men ta o ocor ri do e des- 
ta ca que tais ati tu des são ir res pon sá- 
veis, vi o len tas e an ti de mo crá ti cas, in- 
vi a bi li zan do, as sim, qual quer ti po de 
diá lo go sa dio e pro du cen te, que de ve 
ser sem pre pau ta do no res pei to en tre 
as par tes. A fun da ção en ten de que 
não se cons tro em po lí ti cas pú bli cas 
na ba se de ofen sas e ar gu men tos des- 
ti tuí dos de fun da men to e pro vas. Tais 
ati tu des não são com pa tí veis com o 
Es ta do De mo crá ti co de Di rei to=, diz a 
no ta.

A as ses so ria de im pren sa do ór gão 
tam bém in for mou que fo ram to ma- 
das pro vi dên ci as jun to à Po lí cia Ju di- 
ciá ria da Es pa nha, mas não ex pli cou 
de ta lhes so bre o en ca mi nha men to to- 
ma do jun to às au to ri da des lo cais.

<É im por tan te res sal tar que, por 
mo ti vos de se gu ran ça, o pre si den te 
da Fu nai op tou por sair vo lun ta ri a- 
men te do lo cal do even to, da da a ati- 
tu de hos til e agres si va do ma ni fes tan- 
te. In clu si ve, os la men tá veis ata ques 
se rão ob je to de ação ju di ci al por cri-

Ata que

RAO INTERROMPEU UMA REUNIÃO DA FILAC PARA XINGAR O PRESIDENTE DA FUNAI

me con tra a hon ra e ação de in de ni za- 
ção por da nos mo rais=, des ta cou o ór- 
gão.

O ór gão in for mou que Rao foi ser vi- 
dor da Fu nai até o ano de 2020, ten do 
si do exo ne ra do na oca sião por não ter 
cum pri do as con di ções de es tá gio 
pro ba tó rio. 

Por sua vez, Rao ain da não res pon- 
deu à re por ta gem. Ca so o ati vis ta se 
ma ni fes te, as in for ma ções se rão atu a- 
li za das.

Rao in ter rom peu uma reu nião da 
Fi lac pa ra xin gar o pre si den te da Fu- 
nai. <Es te ho mem não per ten ce aqui, 
não é dig no de es tar en tre os se nho- 
res. O Itamaraty é uma ver go nha. O 
Itamaraty es tá sen do ba bá de mi li ci a- 
no. Mar ce lo Xa vi er é um mi li ci a no. É 
res pon sá vel pe la mor te de Bru no Pe- 

rei ra e Phil lips. Mi li ci a no. Vai em bo ra. 
Vai pra fo ra=, gri tou o in di ge nis ta ao 
in ter rom per o even to.

Além dos xin ga men tos, 

Rao dis pa rou acu sa ções 

con tra Xa vi er, por 

su pos ta li ga ção com a 

mor te do in di ge nis ta 

Bru no Pe rei ra e do 

jor na lis ta bri tâ ni co 

Dom Phil lips.

Black Li ves Mat ter

ES TA DOS UNI DOS

Ex-po li ci al é con de na do
a 2 anos e meio de
pri são por ho mi cí dio 
de Ge or ge Floyd

O ex-po li ci al de Min ne a po lis Tho mas La ne foi con de- 
na do nes ta quin ta-fei ra (21) a dois anos e meio de pri são
por seu en vol vi men to no as sas si na to do afro-ame ri ca no
Ge or ge Floyd, que ati vou o mo vi men to Black Li ves Mat- 
ter (Vi das Ne gras Im por tam).

La ne foi con si de ra do cul pa do em fe ve rei ro por vi o lar
os di rei tos ci vis de Floyd, su fo ca do até a mor te pe lo jo e- 
lho do po li ci al De rek Chau vin en quan to es ta va dei ta do
no chão com as mãos al ge ma das. A mor te de Floyd pro- 
vo cou uma on da sem pre ce den tes de pro tes tos no país e
no mun do.

La ne, jun ta men te com os ex-co le gas Tou Thao e J.
Ale xan der Ku eng, foi con si de ra do cul pa do de <in di fe- 
ren ça de li be ra da= pe las ne ces si da des mé di cas de Floyd.
Chau vin foi con de na do a 22 anos de pri são.

A acu sa ção ha via pe di do cin co anos de pri são pa ra
La ne, mas o juiz Paul Mag nu son o sen ten ci ou a 30 me- 
ses e dois anos de li ber da de con di ci o nal.

<É ter rí vel=, dis se Phi lo ni se Floyd, ir mão de Ge or ge
Floyd, fo ra do tri bu nal. <Es te sis te ma cri mi nal de ve ser
des man te la do e re cons truí do=, acres cen tou.

La ne, de 39 anos, ha via aca ba do de in gres sar na po lí- 
cia quan do ele e seu par cei ro Ku eng pren de ram Floyd
de pois que um co mer ci an te in for mou que ele ha via ten- 
ta do pa gar com uma no ta fal sa de 20 dó la res.

Chau vin e Thao aju da ram os ou tros agen tes a co lo car
Floyd no veí cu lo.

Em ou tro pro ce di men to ju di ci al em maio, La ne se de- 
cla rou cul pa do por aju dar e fa vo re cer o ho mi cí dio cul- 
po so, o que o con de nou a três anos de pri são. Es sa pe na
se rá si mul tâ nea à des ta quin ta-fei ra.

A vi o lên cia po li ci al con tra um ho mem ne gro e po bre
— mais um ca so en tre tan tos — ge rou uma sé rie de pro- 
tes tos em Mi neá po lis que lo go se es pa lha ram pa ra di- 
ver sas par tes dos Es ta dos Uni dos. O ca so fez ex plo dir os
pro tes tos do <Black Li ves Mat ter=, mo vi men to ati vis ta
in ter na ci o nal, com ori gem na co mu ni da de afro-ame ri- 
ca na, que cam pa nha con tra a vi o lên cia di re ci o na da às
pes so as ne gras.

Du ran te se ma nas, ru as das mai o res ci da des ame ri ca- 
nas fi ca ram lo ta das de ma ni fes tan tes que pro tes ta vam
con tra o ra cis mo, em uma mo bi li za ção que atra ves sou
fron tei ras e che gou a ou tros paí ses.

São Luís, sexta-feira, 22 de julho de 2022
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O Banco de Alimentos foi vistoriado por uma equipe do Estado, com a presença do
governador Carlos Brandão e do se. de Estado do Desenvolvimento Social, Paulo Casé

Ser vi ços re a li za dos

BANCO DE ALIMENTOS

Mais de 900 toneladas de
comida doadas no MA

Des de sua inau gu ra ção, o Ban co de
Ali men tos já be ne fi ci ou, apro xi ma da- 
men te, 13.700 fa mí li as com a do a ção
de mais de 900 to ne la das de ali men- 
tos pa ra 79 ins ti tui ções ca das tra das.

O equi pa men to de se gu ran ça ali- 
men tar e nu tri ci o nal foi vis to ri a do na
quar ta-fei ra (20) por uma equi pe do
Es ta do, com a pre sen ça do go ver na- 
dor Car los Bran dão e do se cre tá rio de
Es ta do do De sen vol vi men to So ci al,
Pau lo Ca sé Fer nan des.

Ins ta la do no Cen tro de Dis tri bui- 
ção de Hor ti fru ti gran jei ros (Ce a sa), o
Ban co de Ali men tos con ta com uma
equi pe de nu tri ci o nis tas, téc ni cos e
ou tros pro fis si o nais que fa zem a co le- 
ta, se le ção, pro ces sa men to e dis tri- 
bui ção de ali men tos que são cap ta dos
jun to à re de de do a do res.

Com is so, é com ba ti do o des per dí- 
cio de ali men tos e são be ne fi ci a das
fa mí li as em si tu a ção de vul ne ra bi li- 
da de so ci al.

<Es se equi pa men to de se gu ran ça
ali men tar e nu tri ci o nal vem aju dan do
mui tas fa mí li as com do a ções e ações
edu ca ti vas nes se âm bi to. Vi e mos vi si-
tar o lo cal, cum pri men tar os que tra-
ba lham aqui e aju dar a me lho rar ain- 
da mais o seu fun ci o na men to=, afir- 
mou o go ver na dor Car los Bran dão
du ran te a vis to ria.

O se cre tá rio Pau lo Ca sé Fer nan des
fri sou que o Ban co de Ali men tos pos- 
sui gran de re le vân cia na po lí ti ca de
se gu ran ça ali men tar de sen vol vi da em
ní vel es ta du al.

<Es se am bi en te já be ne fi ci ou apro- 
xi ma da men te 13 mil fa mí li as e di ver- 
sas ins ti tui ções con ve ni a das. Jun tos
con ti nu a mos so man do ca da vez mais
es for ços pa ra sa nar a fo me no Ma ra- 
nhão=, de cla rou.

RESTAURAÇÕES

Governo do Estado revitaliza obras em São Luís

A Agên cia Exe cu ti va Me tro po li ta na
(AGEM) es tá re vi ta li zan do di ver sos
equi pa men tos pú bli cos de mo bi li da- 
de, es por te e la zer, que fa zem par te de
pa co tes de obras exe cu ta das de 2018 a
2020. 

As ações acon te cem em di fe ren tes
lo ca li da des de São Luís, in cluin do a
zo na ru ral.

Pa ra o pre si den te da AGEM, Leô ni- 
das Araú jo, as re for mas são ne ces sá ri- 
as, vis to que to da e qual quer obra es tá
ex pos ta às in tem pé ri es. 

<Além dis so, es ses equi pa men tos
es tão em per ma nen te uso, até pe lo fa- 
to de te rem si do cri a dos pa ra uti li za- 
ção das pes so as. Is so pro vo ca des gas- 
tes, que de man dam in ter ven ções=.

<Tam bém pre ci sa mos le var em
con si de ra ção os re cur sos fi nan cei ros
que se ri am in ves ti dos em ca da obra,
de for ma a ava li ar as re la ções cus to x
be ne fí cio mais ade qua das=, pon tua o

pre si den te da AGEM, Leô ni das Araú- 
jo. 

Os equi pa men tos que

fo ram in cluí dos nes ta

eta pa de re vi ta li za ção

fo ram de fi ni dos de

acor do com a de man da

das co mu ni da des e

tam bém se guin do o

grau de de te ri o ra ção de

ca da um.

Es tão sen do re a li za das obras de
res tau ra ção na Es ca da ria da Flo res ta
(Li ber da de), Pra ça Odo ri co Ama ral de
Ma tos (Ca ra ta tiua), Can tei ro da Ilhi- 
nha (Ave ni da Fer rei ra Gul lar), Pra ça
da Fei ra do Jar dim Amé ri ca, Pra ça
Ma re chal Ron don (Ou tei ro da Cruz),
Pra ça Mar ta Vi ei ra (Be qui mão).

Tam bém es tá sen do re for ma da a
Igre ja de São Pan ta leão e fo ram ini ci a-
dos os ser vi ços na Pra ça do Mu ru ru
(Co ro a do), Vi tó ria da Con quis ta (Co-
qui lho) e a Qua dra Po li es por ti va de
Pre si den te Jus ce li no. 

A cons tru ção da Pra ça da Ami za de,
por sua vez, es tá em eta pa de fi na li za- 
ção, pois fo ram ne ces sá ri as al gu mas
in ter ven ções no pro je to ini ci al. Foi
cons truí da em uma área de
2.806,61m² e se rá en tre gue, até o mês
de agos to, no Coha trac III.

Re du ção

ADS

Pos tos de com bus tí veis
no Ma ra nh ão são
au tu a dos por não
re du zi rem pre ço 
da ga so li na

Pos tos de com bus tí veis em to do o es ta do es tão sen do
no ti fi ca dos pe lo Ins ti tu to de Pro mo ção e De fe sa do Ci- 
da dão e Con su mi dor do Ma ra nhão (Pro con/MA).

A ação faz par te da fis ca li za ção que vi sa ve ri fi car se os
es ta be le ci men tos es tão re pas san do des con tos nos va lo- 
res dos com bus tí veis após lei es ta du al que es ta be le ceu
re du ção do ICMS e da di mi nui ção de pre ços da ga so li na
anun ci a da es ta se ma na pe la Pe tro bras.

Em fis ca li za ção re a li za da por

equi pes do ór gão nes ta quin ta-fei ra

(21), seis pos tos na Gran de Ilha

fo ram au tu a dos por ir re gu la ri da des

no re pas se dos des con tos. 

Os es ta be le ci men tos no ti fi ca dos de vem apre sen tar
ao ór gão de de fe sa in for ma ções so bre as re du ções de
pre ços que es tão sen do pra ti ca das.

<Des de o iní cio do mês es ta mos mo ni to ran do, no ti fi- 
can do pre vi a men te pa ra que es ses es ta be le ci men tos
pu des sem de fa to re pas sar ime di a ta men te as re du ções
e, aque les pos tos que não re pas sa ram, ago ra es tão sen- 
do au tu a dos, com ba se no ar ti go 39, in ci so V, do Có di go
de De fe sa do Con su mi dor=, in for mou o pre si den te em
exer cí cio do Pro con/MA, Ri car do Cruz.

Três des con tos no pre ço dos com bus tí veis, ini ci a dos
no mês de ju lho, são apu ra dos nos pos tos pe lo Pro- 
con/MA.

Um de les é o Pre ço Mé dio Pon de ra do ao Con su mi dor
Fi nal (PMPF), va lor que es ta be le ce uma mé dia de pre- 
ços pa ra o li tro do com bus tí vel e que ser ve de ba se de
cál cu lo pa ra o Im pos to so bre Ope ra ções Re la ti vas à Cir- 
cu la ção de Mer ca do ri as e So bre as Pres ta ções de Ser vi- 
ços de Trans por te In te res ta du al e In ter mu ni ci pal e de
Co mu ni ca ção (ICMS).

Além dis so, há tam bém os des con tos es ta be le ci dos
pe la Lei Es ta du al nº 11.792, de 13 de ju lho de 2022, que
fi xou a alí quo ta de 18% de ICMS pa ra com bus tí veis, e a
re du ção anun ci a da pe la Pe tro bras no pre ço da ga so li na
na úl ti ma ter ça-fei ra (19).

<No iní cio des te mês, o go ver na dor Car los Bran dão
anun ci ou a re du ção des se va lor mé dio em mais de 20%
pa ra a ga so li na e pa ra o di e sel. Pos te ri or men te foi apro- 
va da a lei pa ra re du ção do per cen tu al do im pos to, o
ICMS, aqui no Ma ra nhão de 30,5% pa ra 18% e ago ra, es- 
ta se ma na, a Pe tro bras, após su ces si vos au men tos, de- 
ter mi nou uma re du ção de 5%, so man do tu do is so, o
con su mi dor fi nal de ve re ce ber o im pac to de re du ção em
tor no de R$ 1,17, po den do va ri ar de acor do com as con- 
di ções ope ra ci o nais de ca da es ta be le ci men to=, com ple- 
tou Ri car do.

A ação do Pro con/MA in clui pos tos es pa lha dos por
to do o es ta do e con su mi do res que não ve ri fi ca rem o re- 
pas se in te gral das re du ções no pre ço dos com bus tí veis
po de rão for ma li zar de nún cia ao ór gão por meio do si- 
te www.pro con.ma.gov.br ou apli ca ti vo VI VA PRO CON.

São Luís, sexta-feira, 22 de julho de 2022
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São Paulo Beauty Festival

Vem aí a São Pau lo Beauty Fes ti val! Pri-
mei ra edi ção do even to reú ne os 50 sa lões de
be le za mais de se ja dos da ci da de, com des- 
con tos a par tir de 30% em tra ta men tos ca pi-
la res, co lo ra ção, cor te e ma ni cu re, en tre ou- 
tros. Ide a li za do pe la b.drops, em pre sa lí der
no seg men to de DO OH em es pa ços de be le- 
za, o pro je to acon te ce de 16 a 30 de agos to de
2022. Pa ra par ti ci par, bas ta aces sar o si te
www.spbeautyfestival.com.br.

Zumba para Todos

A par tir des te sá ba do (23), São Luís vai ga- 
nhar o Zum ba pa ra To dos, pro je to pa tro ci- 
na do pe lo go ver no do Es ta do e pe lo El Ca-
miño Su per mer ca dos por meio da Lei de In- 
cen ti vo ao Es por te. A ini ci a ti va tem o ob je ti- 
vo de re a li zar, se ma nal men te e de for ma gra- 
tui ta, au lões de dan ça em bair ros de São
Luís. A ati vi da de de lan ça men to do pro je to
ocor re rá na Pra ça Mes tre Antô nio Vi ei ra, no
Mon te Cas te lo, a par tir das 16h. 

No re gis tro, a ges to ra Ch ris ti a ne
Di niz, a as ses so ra ju rí di ca Dra. Con -
cei ção Ro lim e o pre si den te da APAE
de São Luís, Se bas tião  Ro lim que es -
tão co me mo ran do o no vo pro gra ma
de rá dio da en ti da de <Bo le tim An to -
ni nha=, pe la ra di o a pa e sa o luis.com.
Pois é. Além da ver são im pres sa, o
Bo le tim An to ni nha ga nhou ver são
ra di ofô ni ca, e po de ser acom pa nha -
do na Rá dio Apae de São Luís; com
en tre vis tas, no tí ci as e mui ta mú si ca
de qua li da de, se ma nal men te às
10h30. O Bo le tim  tem a fi na li da de de
apro xi mar a co mu ni da de da en ti da -
de; e pres tar ser vi ços de ori en ta ções
e in for ma ções ge rais so bre as ações
da ins ti tui ção, pres ta ção de con tas
so ci al, as sun tos de saú de, edu ca ção
e as sis tên cia so ci al. 

O se cre tá rio de In dús -
tria e Co mér cio, Cas si -
a no Pe rei ra Jú ni or, re -
pre sen tou o Go ver no
do Es ta do na reu nião
do Fó rum Per ma nen te
das Mi cro em pre sas e
Em pre sas de Pe que no
Por te do Ma ra nhão
(Fo pe ma), re a li za da
nes ta ter ça-fei ra (19)
no Se brae Lab, em São
Luís. O se cre tá rio es te -
ve com 30 em pre sá ri os
de to do o es ta do pa ra
di a lo gar so bre so lu -
ções pa ra o pro ces so
de ino va ção de mi cro e
pe que nas em pre sas.

O Sesc Cir co con ti nua
sua ani ma da agen da
es ta se ma na com os
es pe tá cu los <O Rá -
dio=(MA), di ri gi do por
Fer nan da Mar ques e
en ce na do por Necylia,
e o <Dia da Ca ça= com
Las Ca ba ças (PA) – fo -
to. As apre sen ta ções
acon te cem no pal co do
Te a tro Sesc, nes ta sex -
ta-fei ra  e no sá ba do
(23), res pec ti va men te,
às 17h. As pro gra ma -
ções são gra tui tas e os
in gres sos es ta rão dis -
po ní veis na bi lhe te ria
do Te a tro.

A eterna Elke

Inau gu ra da em maio pe lo Cen tro Cul tu ral Va- 
le Ma ra nhão, a ex po si ção EL KE ga nhou nes ta
ter ça-fei ra (19), uma ver são vir tu al. In du men tá- 
ri as, pe ru cas, en tre vis tas, shows, aces só ri os,
além de fo to gra fi as da car rei ra da ar tis ta e itens
de seu acer vo pes so al po de rão ser vi si ta dos
aces san do o si te da ins ti tui ção pe lo en de re ço
www.ccv-ma.org.br.Com cu ra do ria de Ga bri el
Gu ti er rez e Ubi ra tã Trin da de, a ex po si ção é uma
ho me na gem e agra de ci men to ao le ga do dei xa- 
do por El ke Ma ra vi lha em di ver sos cam pos  da
cri a ção hu ma na.

Golpe do Pix

Uma ca te go ria de gol pe que vem se tor nan do
ca da vez mais po pu lar, tem si do di vul ga da li vre- 
men te nas re des so ci ais. A mo da li da de ofer ta al- 
tos va lo res em tro ca de um pe que no de pó si to
ini ci al. 

O es que ma já pos sui vá ri as de no mi na ções
co mo <Pix Pre mi a do=, <Rei do Pix= e até <Uru bu
do Pix=. In de pen den te do no me, o pa drão do
gol pe é o mes mo com a pro mes sa de que ao
trans fe rir uma quan tia em di nhei ro via Pix pa ra
uma con ta des co nhe ci da, o va lor é de vol vi do
mul ti pli ca do em mi nu tos pa ra o cli en te. 

Dia do viajante

Nes te pró xi mo dia 25 de ju lho é co me mo ra do
o Dia do Vi a jan te. E, pa ra ce le brar a da ta tão es- 
pe ci al, o Hurb lan ça uma cam pa nha na ci o nal
pa ra aju dar os vi a jan tes a co nhe ce rem o des ti no
dos so nhos. Sob o mo te de <Não vi a ja, o Hurb te
le va=, a em pre sa ofe re ce rá até o fim de agos to
gran des des con tos e ofer tas em pa co tes, ho téis e
ati vi da des pa ra o Bra sil e o ex te ri or. Pa ra dar o
pon ta pé ini ci al à ação, Pe dro Scooby, sur fis ta e
vi a jan te de car tei ri nha, par ti ci pa de uma li ve
pro mo vi da pe lo Hurb em ho me na gem ao Dia
do Vi a jan te, no pró prio dia 25.

Pra curtir

Em mais uma pro du -
ção as si na da por Má -
rio Mo ra es acon te ce
nes te sá ba do (23), a
ba tu ca da <Nos so
Sam ba=, com os gru -
pos Ivan Mar ques
(Anos 90) e Fei jo a da
Com ple ta.

O even to co me ça às
21h, no Dió Bar, na Av
dos Ho lan de ses, Ca -
lhau, em fren te ao
Gol den Shop ping.

Com o te ma <In clu são
de Es tu dan tes com
De fi ci ên cia In te lec tu -
al na Edu ca ção Su pe -
ri or=, o VI II Ci clo de
De ba tes In clu si vos
vai ser re a li za do no
dia 27 de ju lho, pe la
Di re to ria de Aces si bi -
li da de (Da ces) da
Pró-Rei to ria de En si -
no da Uni ver si da de
Fe de ral do Ma ra -
nhão.

O even to vai ser
trans mi ti do pe lo Ca -
nal da Da ces no
YouTube, a par tir das
15h.

De pois de se apre -
sen tar em Or lan do
(EUA), LU CAS re tor na
ao Bra sil di re to pa ra
For ta le za (CE), on de
faz sua es treia no
For tal. 

O show do bai a no
acon te ce no dia 24
(do min go), em um
pal co lo ca li za do no
cir cui to da fes ta.

Por lá, LU CAS vai
ani mar o pú bli co com
um show iné di to, com
re per tó rio no vo que
mes cla can ções em -
ble má ti cas do Axé
Mu sic, pre sen tes na
me mó ria afe ti va dos
fo liões.
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O que diz a lei?

Gre ves nos úl ti mos me ses

12 di as – gre ve em ou tu bro

44 di as – gre ve de fe ve rei ro a mar ço

• 10.02 – Pri mei ra au di ên cia no MPT-MA. Em pre sá ri os
û ze ram pro pos ta de re a jus te sa la ri al de 5%, mas me di -
an te a de mis são de to dos os co bra do res do sis te ma. Ro -
do viá ri os não acei ta ram. Não hou ve acor do;
• 15.02 – Ro do viá ri os de ci dem, em as sem bleia, de üa -
grar o mo vi men to gre vis ta;
• 16.02 – Ro do viá ri os ini ci am a gre ve com 100% de ade -
são dos tra ba lha do res;
• 16.02 – O Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho (TRT-MA) de -
ter mi nou que os ro do viá ri os dis po ni bi li zas sem, no mí -
ni mo, 80% da fro ta do trans por te pú bli co que aten de ca -
pi tal e os mu ni cí pi os da Re gião Me tro po li ta na, sob pe na
de mul ta diá ria de R$ 50 mil por dia de des cum pri men -

to;
• 19.02 – O TRT, por meio da de sem bar ga do ra So lan ge
Cris ti na Pas sos de Cas tro, de ter mi nou pe la pri são de 15
mem bros do ST TRE MA, vis to o des cum pri men to do re -
tor no de 80% da fro ta do trans por te pú bli co da Re gião
Me tro po li ta na da ca pi tal. O Sin di ca to dos Ro do viá ri os
aca tou a de ci são ju di ci al;
• 22.02 – Se gun da au di ên cia no MPT-MA, sem acor do;
• 23.02 – A de sem bar ga do ra So lan ge Cris ti na Pas sos de
Cas tro, do TRT, au to ri za a cir cu la ção de 60% da fro ta de
ôni bus na gran de São Luís, a pe di do do Sin di ca to dos
Ro do viá ri os. A mul ta diá ria por des cum pri men to da de -
ci são foi man ti da em 50 mil;
• 24.02 – Ter cei ra au di ên cia no MPT-MA, sem acor do;
• 25.05 – Quar ta au di ên cia no MPT-MA, sem acor do;
• 27.02 – Re a jus te nas ta ri fas de trans por te pú bli co;
• 11.03 – Au di ên cia em dis si dio co le ti vo (sem acor do);
• 18.03 – Se gun da au di ên cia em dis si dio co le ti vo (sem
acor do);
• 28.03 – Gre ve ge ral
• 30.03 – Au di ên cia com Pre fei tu ra, Ro do viá ri os e SET
no TRT-MA

Acor do fe cha do com fim da gre ve

Crise do Transporte Público

Rodoviários ameaçam
fazer mais uma greve

M
ais uma vez os Ro do viá ri os ame a çam a de- 
üa grar uma gre ve em São Luís! Ca so acon te- 
ça, se rá a ter cei ra gre ve da ca te go ria em me- 
nos de 9 me ses – sen do que a pri mei ra foi

em ou tu bro de 2021, a se gun da de fe ve rei ro a mar ço e
es sa se ria a ter cei ra.

Des ta vez, a ame a ça de gre ve é por con ta do não cum- 
pri men to de um lei mu ni ci pal por par te dos em pre sá ri- 
os do ra mo do trans por te pú bli co de São Luís, on de eles
são obri ga dos a re tor na rem com os co bra do res den tro
dos co le ti vos. Ou tra rei vin di ca ção da ca te go ria, é que a
Pre fei tu ra não es tá ûs ca li zan do as em pre sas de ôni bus,
sen do que ape nas 40% dos co le ti vos es tão com co bra- 
do res, ou se ja, em cer ca de 60% da fro ta, o mo to ris ta tem
que de sem pe nhar du as fun ções.

O mo vi men to pa re dis ta po de acon te cer no iní cio da
pró xi ma se ma na ca so, a ca te go ria não re ce ba uma res- 
pos ta po si ti va da Pre fei tu ra de São Luís, atra vés da Se- 
cre ta ria Mu ni ci pal de Trân si to e Trans por tes (SMTT),
após reu nião com o Sin di ca to das Em pre sas de Trans- 
por tes (SET).

Na ma nhã de on tem, quin ta-fei ra (21), o pre si den te
do Sin di ca to dos Ro do viá ri os do Ma ra nhão, Mar ce lo
Bri to, con vo cou a im pren sa pa ra uma en tre vis ta co le ti- 
va.
Du ran te a co le ti va, ele in for mou que es pe ra uma res- 
pos ta da Pre fei tu ra de São Luís até ho je, sex ta-fei ra (22).
Ca so não te nha res pos ta, uma no va gre ve da ca te go ria
po de ser de üa gra da na ter ça-fei ra (26).

De acor do com o Sin di ca to dos Ro do viá ri os, a ati vi da- 
de de sem pe nha da pe los co bra do res é as se gu ra da por
meio de lei mu ni ci pal, que im pe de que tra ba lha do res
Ro do viá ri os exer çam mais de uma fun ção ao mes mo
tem po, co mo por exem plo, mo to ris ta acu mu lan do a
fun ção de co bra dor.

A Lei nº 6.801/20 tra ta da proi bi ção do acú mu lo das
fun ções de co bra dor e mo to ris ta nos veí cu los des ti na- 
dos aos ser vi ços de trans por te co le ti vo de pas sa gei ros
no mu ni cí pio de São Luís e dá ou tras pro vi dên ci as.

A lei é re sul tan te do Pro je to de Lei n° 148/2019 de au- 
to ria do ve re a dor Um be li no Jú ni or, <û cam proi bi das as
con ces si o ná ri as/per mis si o ná ri as de trans por te co le ti vo

de pas sa gei ros de con tra tar ou de sig nar os mo to ris tas
de ôni bus e mi cro-ôni bus, uti li za dos co mo veí cu los de
trans por te co le ti vo de pas sa gei ros no Mu ni cí pio de São
Luís, acu mu lar du pla fun ção de co bra dor e mo to ris ta no
exer cí cio da sua pro ûs são=.

O des cum pri men to da re fe ri da le gis la ção, con for me
tex to pu bli ca do no DOM, oca si o na rá à con ces si o ná- 
ria/per mis si o ná ria as se guin tes san ções: re ti ra da de cir- 
cu la ção do veí cu lo e, em ca so de rein ci dên cia, sus pen- 
são da per mis são da li nha em que o veí cu lo cir cu la.

A re da ção do do cu men to ain da ex pli ci ta que, em ca so
de des cum pri men to de qual quer uma das re gras dis- 
pos tas na Lei nº 6.801/20, im pli ca rá im po si ção das pe- 
na li da des pre vis tas na pró pria le gis la ção e as dis pos tas
no Có di go de Ser vi ço Pú bli co de Trans por te Co le ti vo Ur- 
ba no.

A pa ra li sa ção dos Ro do viá ri os ini ci ou no dia 21 de ou- 
tu bro e che gou a 12 di as de pa ra li sa ção to tal. A ca te go ria
rei vin di ca va um re a jus te sa la ri al de 13%, uma jor na da
de tra ba lho de seis ho ras, tí que te de ali men ta ção no va- 
lor de R$ 800, ma nu ten ção do pla no de saú de e a in clu- 
são de um de pen den te e a con ces são do au xí lio-cre che,
pa ra tra ba lha do res com û lhos pe que nos.

Por con ta des ta pa ra li sa ção, al guns gru pos sen ti ram
os re üe xos. As en ti da des em pre sa ri ais ma ni fes ta ram
8pro fun da pre o cu pa ção9 com a ma nu ten ção da gre ve
dos ro do viá ri os na épo ca.

Após 44 di as de gre ve e dois di as de pa ra li sa ção to tal
dos Ro do viá ri os, a po pu la ção de São Luís te ve uma no tí- 
cia po si ti va: a gre ve dos trans por tes pú bli cos es tá oû ci- 
al men te en cer ra da. O anún cio foi fei to na noi te do dia
30 de mar ço, em uma re de so ci al do pre fei to Edu ar do
Brai de.

A Pre fei tu ra de São Luís ha via con vo ca do o Sin di ca to
dos Ro do viá ri os e o Sin di ca to das Em pre sas de Trans- 
por te (SET) pa ra uma au di ên cia na se de do Tri bu nal Re- 
gi o nal do Tra ba lho da 16ª Re gião (TRT-MA). O en con tro
co me çou às 15h do dia 30 e du rou até o ûm da noi te.

Os em pre sá ri os que ri am au men to de pas sa gem pa ra
po der ar car com os cus tos dos re a jus tes pe di dos pe los
Ro do viá ri os. O SET che gou in clu si ve a fa zer uma pro- 
pos ta con si de ra da ab sur da pe los ro do viá ri os, de au- 
men tar o va lor das pas sa gens no trans por te pú bli co pa- 
ra R$ 5,10.

Com o ûm da pa ra li sa ção, os ôni bus co le ti vos de vem
vol tar a cir cu lar na ca pi tal ma ra nhen se de for ma nor mal
no dia 31 de mar ço.

Cro no lo gia do mo vi men to

De pois de mais de seis ho ras de ne go ci a ção, a de sem- 
bar ga do ra Már cia An drea Fa ri as da Sil va, do Tri bu nal
Re gi o nal do Tra ba lho da 16ª Re gião (Ma ra nhão), com o
apoio do pro cu ra dor re gi o nal do Tra ba lho, Ro ber to
Mag no Pei xo to Mo rei ra, do Mi nis té rio Pú bli co do Tra ba- 
lho da 16ª Re gião, ho mo lo gou o acor do en tre o Sin di ca to
dos Tra ba lha do res em Trans por te Ro do viá rio no Es ta do
do Ma ra nhão (ST TRE MA) e o Sin di ca to das Em pre sas de
Trans por te de Pas sa gei ros de São Luís (SET) com a par ti- 
ci pa ção di re ta do Mu ni cí pio de São Luís na au di ên cia de
con ci li a ção re a li za da na se de do TRT da 16ª Re gião.

De acor do com a de sem bar ga do ra Már cia An drea, o
acor do en tre os sin di ca tos só foi vi a bi li za do por que o
Mu ni cí pio de São Luís se com pro me teu em fa zer o re- 
pas se in te gral pa ra o SET do va lor exa to que de ve rá ser
uti li za do pa ra cus te ar, ex clu si va men te, o re a jus te sa la ri- 
al de 8%, não re tro a ti vo, pa ra os ro do viá ri os a par tir da
fo lha sa la ri al de abril des te ano, in cluin do tí que te ali- 
men ta ção e pla no de saú de.

O Mu ni cí pio de São Luís tam bém û cou de ar car com o
per cen tu al de 3% re la ti vo ao re a jus te sa la ri al ce le bra do
em 1º de no vem bro de 2021, <to ta li zan do am bos os per- 
cen tu ais no apor te men sal de R$ 1,5 mi lhão até a ce le- 
bra ção da pró xi ma Con ven ção Co le ti va de Tra ba lho de
2023, com pra zo li mi te pa ra sua ce le bra ção até
31/03/2023=, con for me ata da au di ên cia.

Em con tra par ti da, o sin di ca to dos ro do viá ri os se
com pro me teu en cer rar a gre ve. Se gun do a de sem bar ga- 
do ra, o acor do era pa ra que hou ves se o ûm da gre ve e a
vol ta ime di a ta da cir cu la ção da fro ta de trans por te co le- 
ti vo na Gran de São Luís (ca pi tal, Ra po sa, Pa ço do Lu mi- 
ar e São Jo sé de Ri ba mar).

Par ti ci pa ram da au di ên cia de con ci li a ção os re pre- 
sen tan tes do ST TRE MA, Mar ce lo Luis Al ves Bri to e Jo sé
Ro dri gues da Sil va, acom pa nha dos da ad vo ga da Va lu zia
Ma ria Cu nha San tos, os re pre sen tan tes do SET, re pre- 
sen ta dos por Pau lo Re na to Pe rei ra Pi res, acom pa nha- 
dos dos ad vo ga dos Erick Ab dal la Bri to e Ruy Vi las Bo as,
o Mu ni cí pio de São Luís, re pre sen ta do pe lo pro cu ra dor
do mu ni cí pio Bru no Du ai li be, acom pa nha do do se cre- 
tá rio do SMTT, Di e go Ba luz Fur ta do, e pe lo se cre tá rio de
go ver no, Enéas Fer nan des, além de re pre sen tan tes dos
Con sór ci os Ta gua tur Ra trans, Via SL e Upa on Açu.

São Luís, sexta-feira, 22 de julho de 2022
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Dados do IBGE apontam que dos 5,6 milhões de empregados domésticos no Brasil,
mais de 4 milhões estão na informalidade, ou seja, sem registro na carteira de trabalho

Os di rei tos

• Pe la sim ples in ter pre ta ção do tex to
le gal é pos sí vel com pre en der que o
em pre ga do do més ti co é uma <pes soa
fí si ca= que tra ba lha pa ra ou tra pes soa
fí si ca (em pre ga dor do més ti co). Em
ter mos le gais, o que di fe ren cia a di a -
ris ta da em pre ga da do més ti ca é a
quan ti da de de di as de tra ba lho na se -
ma na, a for ma de pa ga men to do tra -
ba lho e o ti po de con tra to, ana li sa.
A pro fes so ra da Es tá cio, pós-gra du a da
em Di rei to do Tra ba lho e mes tre em

Ges tão e Es tra té gia, ci ta que um di a -
ris ta po de tra ba lhar pa ra uma em pre -
sa, já o em pre ga do do més ti co não.

• O di a ris ta po de ca das trar-se co mo
MEI, já que en tre ele e o con tra tan te
tem-se uma re la ção de tra ba lho, ao
con trá rio da em pre ga da do més ti ca e
o em pre ga dor do més ti co que têm
uma re la ção de em pre go. Des de 2015,
a pro ûs são de di a ris ta foi en qua dra da
na ca te go ria de MEI, que tra ba lha por
con ta pró pria, mas é re gi do por le gis -
la ção es pe ci al, res sal ta. A ad vo ga da
ex pli ca que a di a ris ta não pos sui di rei -
tos tra ba lhis tas con fe ri dos pe la le gis -
la ção ao em pre ga do do més ti co, tais
co mo: for ma li za ção do con tra to em
CTPS; sa lá rio-mí ni mo ou pi so es ta du -
al, jor na da de tra ba lho, in ter va lo pa ra
re fei ção, des can so se ma nal re mu ne -
ra do, ho ras ex tras, adi ci o nal no tur no,
fé ri as, 13º sa lá rio, INSS, FGTS, se gu ro-
de sem pre go, va le-trans por te, sa lá rio
fa mí lia, sa lá rio ma ter ni da de, va le-
trans por te.
• É im por tan te que os em pre ga do res
do més ti cos te nham aten ção aos as -
pec tos le gais, por que ao con tra tar
uma do més ti ca atra vés do MEI, cor re -

rá ris cos de so frer ações tra ba lhis tas
cu jo ob je ti vo se rá o de re co nhe ci men -
to da re la ção de em pre go e o pa ga -
men to de to das as ver bas tra ba lhis tas
de vi das, uma vez que tal prá ti ca se
con û gu ra co mo frau de à lei, con for me
ar ti go 9º da CLT, se gun do o qual <se -
rão nu los de ple no di rei to os atos pra -
ti ca dos com o ob je ti vo de des vir tu ar,
im pe dir ou frau dar a apli ca ção dos
pre cei tos con ti dos na pre sen te Con -
so li da ção=, ex pli ca a pro fes so ra do
cur so de Di rei to da Es tá cio.

TRABALHO DOMÉSTICO

Mais de 4 milhões
estão na informalidade

H
o je, sex ta-fei ra, dia 22 de ju- 
lho, é ce le bra do o Dia do In- 
ter na ci o nal do Tra ba lho
Do més ti co e da dos do IB GE

apon tam que dos 5,6 mi lhões de em- 
pre ga dos do més ti cos no Bra sil, mais
de 4 mi lhões es tão na in for ma li da de,
ou se ja, sem re gis tro na car tei ra de
tra ba lho e sem ga ran ti as de seus di rei- 
tos tra ba lhis tas. Em mui tos ca sos, pa- 
ra evi tar pa gar os en car gos a um tra- 
ba lha dor for mal, são vá ri as as es tra té- 
gi as dos em pre ga do res, que vão des de
op tar por con tra tar di a ris tas no lu gar
de men sa lis tas, até a con tra ta ção de
do més ti cas por meio do MEI (Mi cro- 
em pre en de dor In di vi du al).

A ad vo ga da e pro fes so ra do cur so
de Di rei to da Es tá cio, Shei la San tos,
traz es cla re ci men tos quan to aos di- 
rei tos dos tra ba lha do res do més ti cos e
es cla re ce que es ses di rei tos es tão
elen ca dos na Lei Com ple men tar
150/2015, se gun do a qual <em pre ga- 
do do més ti co é aque le que pres ta ser- 
vi ços de for ma con tí nua, no âm bi to
re si den ci al por mais de dois di as por
se ma na=.

Se rão nu los de ple no

di rei to os atos

pra ti ca dos com o

ob je ti vo de des vir tu ar,

im pe dir ou frau dar a

apli ca ção dos pre cei tos

con ti dos na pre sen te

Con so li da ção

Saiba o que fazer em casos de exploração
Di û cil men te se en con tra al guém

que ou viu fa lar e não se co mo veu com
a his tó ria da do na Ma da le na San ti a go
da Sil va, que foi res ga ta da em 2021
após tra ba lhar 54 anos sem re ce ber
sa lá rio, por que, se gun do a pa troa, ela
era con si de ra da <da fa mí lia=. Ca sos
co mo es se são re üe xo de co mo o tra- 
ba lha dor do més ti co é des va lo ri za do
e, por is so, se co me mo ra ho je, dia 22
de ju lho o Dia In ter na ci o nal do Tra ba- 
lho Do més ti co.

A da ta foi ûr ma da há 95 anos nos
Es ta dos Uni dos, fa zen do re fe rên cia à
lu ta por con di ções de tra ba lho mais
jus tas. Já no Bra sil a da ta é sim bó li ca e
ser ve pa ra lem brar o va lor do ser vi ço.
De acor do com o Ins ti tu to Bra si lei ro
de Ge o gra ûa e Es ta tís ti ca (IB GE), até o
û nal de 2021, 325 mil pro ûs si o nais
des se se tor na Bahia não ti nham car- 
tei ra as si na da, o que re pre sen ta 85%
do to tal, que é de 381 mil pes so as.

Com pa ra do com 2020, es te nú me- 
ro re pre sen ta um au men to de 29% na
quan ti da de de tra ba lha do res do més- 
ti cos na Bahia e de 39% na par ce la
des ses pro ûs si o nais sem car tei ra as si- 
na da. Se gun do o ad vo ga do es pe ci a lis- 
ta em di rei to do tra ba lho, Vi ní cius Ra- 
bel lo, os pro ble mas de ex plo ra ção ge- 
ral men te ocor rem com tra ba lha do res
in for mais, em que não se tem car tei ra
as si na da. <To do e qual quer tra ba lha- 
dor de ve ter sua dig ni da de res pei ta da.
Quan do a gen te fa la em dig ni da de, o
mí ni mo que se es pe ra é que além do
tra ta men to cor di al, ur ba no e res pei- 
to so, é que ele te nha sua car tei ra de
tra ba lho as si na da, não ga nhe me nos
do que a lei pré exi ge=,aûr ma Vi ni cius.

Co mo iden ti fi car ex plo ra ção
O ad vo ga do tam bém pon tua que

quan do a em pre ga da do més ti ca tra- 
ba lha sem car tei ra as si na da, sem li mi- 
te de ho ras diá ri as de û ni do e em que o
pa trão des con ta na sua ali men ta ção,
há um in dí cio de que po de es tar ha- 
ven do uma ex plo ra ção. Após de tec tar
o ca so, é pre ci so aci o nar as au to ri da- 
des, que são a po lí cia e o Mi nis té rio do
Tra ba lho. Nes tes ca sos, os au di to res

ûs cais irão na re si dên cia em ques tão e
fa rão uma aná li se das con di ções de
tra ba lho da do més ti ca.

To do e qual quer

tra ba lha dor de ve ter sua

dig ni da de res pei ta da.

Quan do a gen te fa la em

dig ni da de, o mí ni mo

que se es pe ra é que além

do tra ta men to cor di al,

ur ba no e res pei to so

O es pe ci a lis ta, que tam bém é pro- 
fes sor do Cen tro Uni ver si tá rio
UniFTC Sal va dor, tam bém res sal ta
que é im por tan te que a co mu ni da de
co mo um to do se aten te a es sas con- 
di ções. <A le gis la ção de mo rou bas tan- 
te tem po pa ra ser re gu la men ta da,
mas eu cos tu mo di zer que a de mo ra
na re gu la men ta ção não fez di mi nuir o
nú me ro de ex plo ra ção dos tra ba lha- 
do res do més ti cos, por que aque le que
ex plo ra não es tá li gan do pa ra a le gis- 

la ção=, pon tua o ad vo ga do. Ele se re-
fe re a Lei Com ple men tar 150, que em
2015 re gu la men tou o tra ba lha dor do-
més ti co.

Pro ble ma pa ra se apo sen tar
Ou tro gran de pro ble ma re la ci o na-

do às do més ti cas é que os ca sos em
que não se tem a car tei ra as si na da
acar re ta em di û cul da des pa ra se apo- 
sen tar. Ao dar en tra da no INSS, a pri- 
mei ra coi sa a ser ana li sa da é a qua li- 
da de do se gu ra do, ca so ele se ja ins cri- 
to no INSS. <Se ele não tem car tei ra as-
si na da, ele não é ins cri to no INSS e
por tan to o INSS vai ne gar a apo sen ta- 
do ria de le. Ele vai ter que ajui zar uma
de cla ra ção tra ba lhis ta, es pe rar uma
con de na ção do em pre ga dor, e ape nas
com a sen ten ça que ele con se gui rá
aver bar o tem po jun to ao INSS pa ra aí
sim ob ter a sua tão so nha da apo sen- 
ta do ria=, con ta Vi ni cius.

Fe liz men te, es sa não é a re a li da de
de Ed ja ne Bri to Pi nhei ro Li ma, 33, que
tra ba lha co mo do més ti ca há um ano e
seis me ses. Ela aûr ma que sua jor na da
é de 8 ho ras por dia, tem di rei to a uma
ho ra de al mo ço diá ria e fé ri as. Só que
es te não é o ca so de to das, pois a tra-
ba lha do ra do més ti ca ain da men ci o na
co nhe cer co le gas de ofí cio que não
têm os mes mos di rei tos e con di ções
de tra ba lho que ela. <Me sin to in sa tis- 
fei ta, pois ain da exis tem pa trões que
tra tam seus fun ci o ná ri os co mo no
tem po da es cra vi dão=, Ed ja ne re la ta.
Ela ale ga ter co nhe ci men to dos seus
di rei tos e tam bém ne ga que já te nha
si do des res pei ta da por seus pa trões
ou até mes mo de sen vol vi do al gum
pro ble ma de saú de em de cor rên cia
do tra ba lho. Mes mo não pas san do
pe lo que do na Ma da le na San ti a go
pas sou, ela tem cons ci ên cia de que a
ca te go ria é bas tan te des va lo ri za da.

<Eu te nho es pe ran ça sim de que
um dia va mos ter os mes mos di rei tos
que as ou tras pro ûs sões têm, co mo
as sis tên cia mé di ca, FGTS, se gu ro de 5
me ses, ces ta bá si ca, etc. In fe liz men te,
nos sos di rei tos ain da são mui to ra-
sos=, por ûm, Ed ja ne Bri to de cla ra.

DI VER SI DA DE DE IN FOR MA ÇÃO

Ôni bus bi bli o te ca
<Li vros nas Pra ças=
es tá  em Pa ço do
Lu mi ar

Aces so fá cil à li te ra tu ra! É is so que a BRK, con ces si o- 
ná ria de água e es go ta men to sa ni tá rio, trou xe com ex- 
clu si vi da de o ôni bus bi bli o te ca <Li vros nas Pra ças= pa ra
Pa ço do Lu mi ar, que es tá na Pra ça da Fa mí lia (Vi va Mai- 
o bão), das 14h às 20h.

A bi bli o te ca so bre ro das pos sui um acer vo de 2 mil li- 
vros de tí tu los va ri a dos des ti na dos a cri an ças, jo vens e
adul tos a ûm de ga ran tir o aces so à di ver si da de de in for- 
ma ção e à am pli a ção de seus co nhe ci men tos cul tu rais
por meio da lei tu ra. Des de o iní cio do pro je to o ôni bus já
vi si tou 11 es ta dos bra si lei ros e até o dia 22 de ju lho, os
mo ra do res de Pa ço do Lu mi ar e alu nos da re de pú bli ca
mu ni ci pal po de rão vi si tar a bi bli o te ca mó vel, fa zer em- 
prés ti mos de li vros e até ler den tro da uni da de mó vel.

Pro mo ven do a im por tân cia do há bi to de lei tu ra e o
amor aos li vros por on de pas sa, o ôni bus tam bém pos- 
sui to do ti po de in clu são a ûm de aten der a mai or quan- 
ti da de de cri an ças pos sí vel. <A bi bli o te ca dis põe de um
acer vo em brai le com mais de 60 li vros des ti na dos a
adul tos, 120 exem pla res com ilus tra ção em brai le pa ra
cri an ças e 60 li vros em fon te am pli a da pa ra aten der pes- 
so as com de û ci ên cia vi su al e de û ci ên cia múl ti plas.
Além de 20 au di o bo oks, que con sis te em uma gra va ção
do con teú do de um li vro nar ra do em voz al ta. É um pro- 
je to mui to in te res san te e va le a vi si ta=, aûr ma Aman da
Car do so, res pon sá vel pe la área so ci o am bi en tal da BRK
no Ma ra nhão. Os mo ni to res li te rá ri os tam bém são ex- 
pe ri en tes e pre pa ra dos pa ra aten der a lei to res com de û- 
ci ên ci as mo to ras, vi su ais e au di ti vas.

A bi bli o te ca dis põe de um acer vo em

brai le com mais de 60 li vros

des ti na dos a adul tos, 120

exem pla res com ilus tra ção em brai le

pa ra cri an ças e 60 li vros em fon te

am pli a da pa ra aten der pes so as com

de fi ci ên cia vi su al e de fi ci ên cia

múl ti plas. Além de 20 au di o bo oks,

que con sis te em uma gra va ção do

con teú do de um li vro nar ra do em

voz al ta

O Li vros nas Pra ças pos sui uma por ta com aces si bi li- 
da de pa ra ca dei ran tes, as sim co mo uma ca dei ra pa ra
ido sos e pes so as com ne ces si da des es pe ci ais. <Sa be mos
co mo o aces so à edu ca ção trans for ma a vi da das pes so- 
as e pre ci sa mos de mo cra ti zar is so ain da mais. Des sa
for ma, as ci da des que re ce bem o pro je to são es co lhi das
por não te rem no seu en tor no, es pa ços de in cen ti vo à
lei tu ra pri o ri ta ri a men te. Que re mos ga ran tir que to da a
po pu la ção de Pa ço do Lu mi ar te nha aces so e pos sa par- 
ti ci par des sa ex pe ri ên cia=, con clui Aman da.

Sa be mos co mo o aces so à edu ca ção

trans for ma a vi da das pes so as e

pre ci sa mos de mo cra ti zar is so ain da

mais. Des sa for ma, as ci da des que

re ce bem o pro je to são es co lhi das por

não te rem no seu en tor no, es pa ços

de in cen ti vo à lei tu ra

pri o ri ta ri a men te

São Luís, sexta-feira, 22 de julho de 2022
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O Moto Club vive dias tranquilos até o primeiro jogo da fase de mata-mata, quando
enfrenta o São Raimundo-RR. A primeira partida é fora de casa, em Roraima

Dis pu ta ain da em Lam ba ré

SÉRIE D

Papão tem 94.1% de
chances de ir às oitavas

Pro ba bi li da des

L
í der iso la do do Gru po 2 e clas- 
si fi ca do com três ro da das de 
an te ci pa ção pa ra a se gun da 
fa se da Sé rie D do Cam pe o na- 

to Bra si lei ro 2022, o Mo to Club vi ve 
di as tran qui los até o pri mei ro jo go da 
fa se de ma ta-ma ta, quan do en fren ta o 
São Rai mun do-RR. A pri mei ra par ti da 
é fo ra de ca sa, em Ro rai ma, no dia 24, 
pró xi mo do min go.

A úni ca dú vi da era Dag son, que es- 
ta va com uma le são no om bro, mas 
re tor nou aos trei na men tos e es te ve na 
for ma ção ti tu lar que o téc ni co Jú lio 
Cé sar co lo cou em cam po no CT Pe rei- 
ra dos San tos, na úl ti ma quar ta-fei ra 
(20).

Além de Dag son, o trei na dor tem 
de vol ta atle tas que fo ram pou pa dos 
na úl ti ma par ti da por es ta rem pen du- 
ra dos: Lu cas Hulk, Luís Edu ar do e 
Emer son Ni ke.

Jú lio Cé sar ain da de ve rá ter atle tas 
co mo ata can tes Igor Bag gio e Wal la ce 
Li ma, que são no vos re for ços, que de- 
vem re gu la ri za dos.

O úl ti mo trei na men to do Mo to em 
São Luís pa ra o du e lo con tra o Mun- 
dão foi re a li za do na tar de da úl ti ma 
quar ta-fei ra, no CT Pe rei ra dos San- 
tos. A equi pe que vem trei nan do co- 
mo ti tu lar tem: Ro dri go Car va lho; 
Dou glas, Ro dri go Mi la nez, De dé e Ca- 
ri o ca; Jair, Lu cas Hulk, Ro nald e Eli o- 
mar; Má rio Sér gio e Dag son.

Go zan do de uma cam pa nha ex ce- 
len te na pri mei ra fa se da com pe ti ção, 
o Pa pão do Nor te che ga co mo fran co 
fa vo ri to pa ra avan çar pa ra as oi ta vas-
de-fi nais da Sé rie D. De acor do com os

O MOTO CLUB  SEGUE SENDO UMAS DAS MELHORES EQUIPES DA SÉRIE D DO BRASILEIRO

YAGO FERREIRA

ma te má ti cos do si te es pe ci a li za do 
chan ces de gol.com.br, o ti me ma ra- 
nhen se é o que tem mais chan ces de 
avan çar en tre to das as equi pes que 
es tão nes ta fa se.

O si te apon ta que o ti me co man da- 
do por Jú lio Cé sar tem 94.1% de che- 
gar às oi ta vas. Mes mo que o pri mei ro 

con fron to se ja fo ra de ca sa, os es pe ci-
a lis ta mos tram que o Ru bro-Ne gro 
ma ra nhen se tem 69.7% de sair vi to ri- 
o so da par ti da do pró xi mo do min go, 
em Ro rai ma. O São Rai mun do-RR 
tem ape nas 10.7% de chan ces de ven- 
cer, sen do a pro ba bi li da de de em pa te 
é de 19.6%.

PARAGUAY JUNIOR DE TENIS

Maranhense faz semifinal contra donas da casa

A ma ra nhen se Bru na Li ot to caiu
nas oi ta vas de fi nal do Paraguay Ju ni- 
or de Te nis, na ca te go ria sim ples, dis- 
pu ta do na ci da de de Lu que, que fi ca
na re gião me tro po li ta na da ca pi tal As- 
sun ção. O cam pe o na to faz par te do
Cir cui to da Con fe de ra ção Su la me ri- 
ca na de Te nis/CO SAT.

Mes mo com um bom rit mo de jo go,
a der ro ta pa ra a pa ra guaia Fi o re Ro jas
veio por dois sets a ze ro, com par ci ais
de 7/5 e 6/1. Fi o re, que avan çou pa ra
as quar tas de fi nal, vai en fren tar a ca- 
be ça de cha ve do tor neio, a bo li vi a na
Mar ti na Salaberry. 

<O rit mo de bo la da Bru na es tá
mui to bom, as sim co mo o vo lu me de
jo go. Mas ta ti ca men te o jo go por aqui
é bem di fe ren te do cir cui to na ci o nal
bra si lei ro, o qual a Bru na es tá mais
acos tu ma da a jo gar=, dis se Bru no Di- 

as, trei na dor da ma ra nhen se.
Mes mo com a der ro ta no sim ples,

Bru na Li ot to, que con ta com o pa tro- 
cí nio da Cons tru to ra Lua No va e o
apoio do Co lé gio COC São Luís, ain da
con ti nu a rá em Lu que, já que en tra rá
em qua dra na se mi fi nal de du plas,
jun to da bra si lei ra Ma ria Pau la Pit ti- 
gli a ni.

As bra si lei ras vão en fren tar a du pla
do na da ca sa e ca be ça de cha ve, Ana- 
be la Lez ca no e So fia Ma ga li Scholz.
Bru na Li ot to diz que a <ex pec ta ti va é
fa zer no jo go de du plas aqui lo que
não con se gui fa zer no sim ples. Co lo- 
can do mi nha ener gia e con cen tra ção
em qua dra pra fa zer o meu jo go e sair
com a vi tó ria.

Na pró xi ma se ma na a te nis ta ma ra- 

nhen se, que es te ano che gou ao 16º
lu gar no ran king bra si lei ro, vai até a
ci da de de Lam ba ré, tam bém na re- 
gião me tro po li ta na de As sun ção, on- 
de irá dis pu tar o Mburucuyá Bo wl, a
par tir de 23 de ju lho.

So bre os jo gos da pró xi ma se ma na
Bru na Li ot to vê que há bo as chan ces
de avan çar. <Es tou bem pre pa ra da e
pre ci so ali nhar al guns pon tos men- 
tais du ran te o jo go. Lá em Lam ba ré eu
es pe ro jo gar o que eu sei jo gar, com
von ta de e dis ci pli na=, dis se a ma ra- 
nhen se.

Mes mo com os jo gos, Bru na man- 
tém uma ro ti na de trei nos diá ri os no
Pa ra guai, com tra ba lhos fí si cos e téc-
ni cos, pe lo me nos, três ho ras por dia,
co mo for ma de con se guir bons re sul-
ta dos na pró xi ma se ma na quan do en- 
tra em qua dra.

Des fal ques no Sport

NO CAS TE LÃO

Pi men ti nha e mais
qua tro vol tam pa ra
re for çar o Sam paio
con tra o Sport-PE

O Sam paio Cor rêa co me çou em Lon dri na, no Pa ra ná,
a pre pa ra ção pa ra o pri mei ro jo go do re tur no da Sé rie B
do Bra si lei rão 2022. De pois de en cer rar o pri mei ro tur no
sen do der ro ta do pe lo Lon dri na por 1 a 0, o co man do
téc ni co bus cou ga nhar tem po pa ra o jo go de ho je, sex ta-
fei ra (22), con tra o Sport Re ci fe, às 21h30, no Cas te lão.

O Tri co lor en tra pa ra o com pro mis so da 20ª ro da da
na 9ª co lo ca ção na ta be la de clas si fi ca ção com a pro- 
mes sa da vol ta de pe lo me nos cin co jo ga do res. Re tor- 
nan do de sus pen são es tão Nil son Jú ni or e Ra fa el Vi la,
dan do mais op ções ao téc ni co Léo Con dé, que ain da vai
po der con tar com Pi men ti nha, Ma teu si nho e Mau rí cio,
pou pa dos na úl ti ma par ti da.

O za guei ro Ga bri el Fur ta do po de rá ser a bai xa por
apre sen tar sus pei ta de le são mus cu lar.

No vi da de no trans por te pa ra o Cas te lão
O Sam paio Cor rêa te ve aten di do pe di do de ex ten são

das li nhas de ôni bus pa ra a con du ção dos tor ce do res
após o tér mi no do jo go con tra o Sport Re ci fe. O plei to
sam paí no foi aco lhi do em con ver sa com a Se cre ta ria
Mu ni ci pal de Trân si to (SMTT) e com a Co or de na ção de
Ope ra ções da SMTT.

O Leão per nam bu ca no te rá im por tan tes des fal ques
pa ra a par ti da de ho je, no Cas te lão con tra o Sam paio
Cor rêa.

Após dei xar o cam po com do res, Ra fa el Thyere pas- 
sou por exa me de ima gem e foi di ag nos ti ca do com uma
le são mus cu lar na pos te ri or da co xa di rei ta. Ca pi tão do
Sport, o za guei ro ha via saí do de cam po com do res na úl- 
ti ma se gun da-fei ra, no em pa te com o Vi la No va-GO, e
ago ra se rá des fal que do Ru bro-ne gro por qua tro se ma- 
nas – cer ca de um mês.

O la te ral-di rei to Ewerthon, que des fal cou o Leão de
úl ti ma ho ra na par ti da des ta se ma na, ain da es tá em re- 
cu pe ra ção do des con for to mus cu lar que sen tiu na co xa.

Além dos dois atle tas, o Sport tem mais um des fal que
pa ra o con fron to com o Sam paio Cor rêa. Tra ta-se do go- 
lei ro Mail son, de 25 anos. Ele não vi a jou com a de le ga- 
ção pa ra o Ma ra nhão e es tá com a saí da en ca mi nha da
pa ra o fu te bol ára be.

O ca mi sa 1, in clu si ve, es ta va na mi ra de clu bes da Sé- 
rie A do Bra si lei ro. Foi pro cu ra do pe lo Bo ta fo go, por
exem plo, e pe lo São Pau lo, além de ter re ce bi do uma
pro pos ta do Co ri ti ba – mas es ta ain da no iní cio da tem- 
po ra da e ne ga da pe lo Sport.

São Luís, sexta-feira, 22 de julho de 2022
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O Acadêmico José Sarney, também ex-presidente do Brasil, foi o orador oficial do
evento, sexto ocupante da Cadeira nº 38

DA NI LO CAYMMI

CELEBRAÇÃO

125 anos da Academia
Brasileira de Letras

A
Aca de mia Bra si lei ra de Le tras 
(ABL) re a li zou, no Rio de Ja- 
nei ro, uma sé rie de even tos 
em co me mo ra ção aos seus 

125 anos de his tó ria. À noi te, o Cris to 
Re den tor foi ilu mi na do de ver de es- 
cu ro, cor oû ci al da aca de mia, em ho- 
me na gem à da ta.

Tam bém foi re a li za da uma Ses são 
So le ne no Sa lão No bre da ABL. A ce- 
rimô nia ce le brou a en tre ga do Prê mio 
Ma cha do de As sis ao an tro pó lo go Ro- 
ber to da Mat ta, pe lo con jun to da 
obra.

Fo ra dis tri buí das, ain da, as me da- 
lhas Ma cha do de As sis e João Ri bei ro. 
A ce le bra ção con tou com apre sen ta- 
ção mu si cal do Quin te to de Cor das da 
Or ques tra Sinfô ni ca Bra si lei ra.

O Aca dê mi co Jo sé Sarney, tam bém 
ex-pre si den te do Bra sil, foi o ora dor 
oû ci al do even to, sex to ocu pan te da 
Ca dei ra nº 38, elei to em 17 de ju lho de 
1980, na su ces são de Jo sé Amé ri co de 
Al mei da e re ce bi do em 6 de no vem- 
bro de 1980 pe lo Aca dê mi co Jo sué 
Mon tel lo.

Na oca sião, sem men ci o nar o no me 
do pre si den te Jair Bol so na ro (PL), o 
po lí ti co re ba teu as re cen tes crí ti cas do 
che fe do Exe cu ti vo fe de ral ao sis te ma 
elei to ral bra si lei ro.

A ABL

A ABL É UMA INSTITUIÇÃO LITERÁRIA FUNDADA NO RIO, EM 20 DE JULHO DE 1897

<In fe liz men te, não é só a cul tu ra 
bra si lei ra que pre ci sa, nes te mo men- 
to, ser de fen di da. Fui o pre si den te que 
con du ziu a tran si ção de mo crá ti ca, te- 
nho a res pon sa bi li da de pes so al de de- 
fen dê-la. Ela se con so li dou pe la prá ti- 
ca con ti nu a da de elei ções li vres, sob a 
vi gi lân cia se gu ra do Su pre mo Tri bu- 
nal Fe de ral=, dis se.

De acor do com ele, é ne ces sá rio ga- 
ran tir que o Ju di ciá rio te nha li ber da de 
pa ra exer cer su as res pon sa bi li da des, 
sob pe na de a pró pria de mo cra cia es- 
tar ame a ça da.

<E ga ran tir que o Ju di ciá rio exer ça 
em ple ni tu de su as res pon sa bi li da des 
é ab so lu ta men te ne ces sá rio pa ra que 
a de mo cra cia pre va le ça. O Bra sil pre-
ci sa se unir em tor no des te ob je ti vo=, 
com ple tou, o ex-pre si den te.

A ABL é uma ins ti tui ção li te rá ria 
fun da da no Rio, em 20 de ju lho de 
1897, pe los es cri to res Ma cha do de As- 
sis, Lú cio de Men don ça, In glês de 
Sou sa, Ola vo Bi lac, Afon so Cel so, Gra- 
ça Ara nha, Me dei ros e Al bu quer que, 
Jo a quim Na bu co, Tei xei ra de Me lo, 
Vis con de de Taunay e Ruy Bar bo sa. É 
com pos ta por 40 mem bros efe ti vos e 
per pé tu os, por is so cha ma dos <imor- 
tais=.

Em 1923, o go ver no da Fran ça do ou 
à ABL o pré dio do Pa vi lhão Fran cês, 
edi û ca do pa ra a Ex po si ção do Cen te- 
ná rio da In de pen dên cia do Bra sil no 
ano an te ri or. O ca sa rão û ca na Ave ni-
da Pre si den te Wil son, 203, no cen tro 
do Rio.

Atu al men te, o jor na lis ta e es cri tor 
Mer val Pe rei ra é o pre si den te da ABL.

HOMENAGEM

São Luís receberá espetáculo <Viva Caymmi=
Num for ma to dra má ti co-mu si cal,

o es pe tá cu lo <VI VA CAYMMI, A VI DA
E A MÚ SI CA DE DO RI VAL CAYMMI=,
in ter pre ta do por Da ni lo Caymmi, û- 
lho de Do ri val, é uma ce le bra ção e
con vi da o pú bli co pa ra um pas seio
pe la vi da, pe los bas ti do res e pe la mú- 
si ca de Do ri val Caymmi, um dos mais
im por tan tes can to res e com po si to res
da his tó ria da nos sa mú si ca. São uti li- 
za das fer ra men tas do te a tro, trans- 
cen den do as bar rei ras de um show.

O es pe tá cu lo acon te ce em São Luís
na pró xi ma quin ta-fei ra, 28, na Co zi- 
nha Mas sa ri.

Co mo Caymmi nas ceu em 1914 e
mor reu em 2008, qua se um sé cu lo de
his tó ri as são con ta das, o que tor na a
apre sen ta ção num gran de pa no ra ma
da mú si ca bra si lei ra no sé cu lo XX. Co- 
mo di zia Tom Jo bim: <Caymmi é um
dos gê ni os da ra ça=.

As pes so as co nhe cem as mú si cas
de Caymmi, pois são mui tos su ces sos,
in üu en ci an do e sen do re fe rên cia pa ra
vá ri as ge ra ções de ar tis tas. Mas as
pes so as co nhe cem pou co as su as his- 
tó ri as, co mo as coi sas acon te ce ram.
Co mo foi co me çar em Sal va dor, co mo
foi che gar no Rio de Ja nei ro, as ami za- 
des e par ce ri as que cri ou du ran te sua
vi da. O ma ri do, o pai, o ami go, o mú si- 
co, o ar tis ta mul ti fa ce ta do, sua for ma
úni ca de olhar a vi da e as pes so as, sua

per ma nen te fon te de ins pi ra ção.
O es pe tá cu lo tem sua ba se es tru tu- 

ra da no storytelling, pa la vra em in glês
que es tá re la ci o na da com uma nar ra- 
ti va e sig ni û ca a ca pa ci da de de con tar
uma his tó ria, es pe ci a li da de do ator
Nil son Ra man, que nos úl ti mos vin te
anos foi ide a li za dor e Mes tre de Ce- 
rimô ni as dos es pe tá cu los da atriz Bi bi
Fer rei ra, já ten do con ta do as his tó ri as
de Pi af, Amá lia, Gar del e Si na tra, ao
la do da gran de di va.

A di re ção mu si cal é do mú si co Flá- 
vio Men des, par cei ro de mui tos anos
de Da ni lo Caymmi, co mo ar ran ja dor
e mú si co, as sim co mo par cei ro do Ra- 
man, ten do si do o ma es tro e di re tor
mu si cal nos úl ti mos 14 anos dos es pe- 
tá cu los de Bi bi Fer rei ra.

O es pe tá cu lo te ve sua es treia em
2018, den tro da pro gra ma ção do Con- 
ser va tó rio Per nam bu ca no de Mú si ca,
no tra di ci o nal Fes ti val de In ver no de
Ga ra nhuns, em sua 28ª edi ção. Des de
en tão es tá em tur nê na ci o nal, sem pre
en can tan do e emo ci o nan do as pla tei- 
as.

Con si de ra do o her dei ro di re to do
ta len to do pai, Da ni lo Caymmi es tá
num gran de mo men to de car rei ra.
Co me çou a es tu dar üau ta aos 15 anos
e lo go se ûr mou co mo mú si co e de- 
pois co mo com po si tor, mas por in- 
cen ti vo de Tom Jo bim co me çou a can- 
tar. Ho je se des ta ca co mo um dos
gran des in tér pre tes do País.

Co mo mú si co, tra ba lhou mui to
com seu pai, Do ri val Caymmi, e com
mui tos e mui tos no mes da mú si ca
bra si lei ra, até en trar pa ra a ban da de
Tom Jo bim, a Ban da No va, em 1984,
que vi ria a mu dar sua vi da.

Nes se pe río do com o Tom, além de
üau tis ta, foi um apren diz do Gran de
Ma es tro es tan do sem pre ao seu la do,

acom pa nhan do-o não só nos shows
mun do afo ra, mas es te ve pre sen te em
inú me ras gra va ções e ar ran jos, tor- 
nan do-se o <band le a der= e o <si de
man= de Tom.

Co me çou can tan do as mú si cas <A
fe li ci da de= e <Sam ba do avião=, re ce- 
ben do crí ti cas no mun do in tei ro, o
que es ti mu lou ain da mais o seu tra ba-
lho so lo.

Co mo com po si tor, tem mui tos su-
ces sos, em par ce ria com o pai, so lo ou
com ou tros par cei ros. En tre su as can-
ções des ta ca mos <An dan ça= e <Ca sa co
mar rom= que aca bam de com ple tar
50 anos de su ces so. Pa ra a te le vi são
compôs pa ra no ve las e mi nis sé ri es
co mo <O que é o amor=, te ma de Ve ra
Fis cher em Ri a cho Do ce;

Em 2014, ao la do dos ir mãos Na na e
Do ri, re ce be ram o Grammy La ti no pe-
lo CD <Pa ra Caymmi, de Na na, Do ri e
Da ni lo=

Atu al men te, es ta em tur nê car taz
com dois es pe tá cu los co me mo ra ti- 
vos: VI VA CAYMMI, em ho me na gem a
vi da e a mú si ca do seu pai, Do ri val
Caymmi; e um es pe tá cu lo ba se a do na
obra de Tom Jo bim, re fe ren te ao seu
úl ti mo CD lan ça do <Da ni lo Caymmi
can ta Tom Jo bim=, con si de ra do pe la
crí ti ca um dos me lho res re sul ta dos
ar tís ti cos nas co me mo ra ções de 90
anos de Tom.

AÇÃO DA BRK

Paço do Lumiar recebe
<Livros nas Praças=

 AÇÃO ACONTECE ATÉ HOJE,  NO VIVA MAIOBÃO, DAS 14H ÀS 20H

A BRK, con ces si o ná ria de água e es go ta men to sa ni tá- 
rio, trou xe com ex clu si vi da de o ôni bus bi bli o te ca <Li- 
vros nas Pra ças= pa ra Pa ço do Lu mi ar, que es tá na Pra ça
da Fa mí lia (Vi va Mai o bão), das 14h às 20h. 

A bi bli o te ca so bre ro das pos sui um acer vo de 2 mil li- 
vros de tí tu los va ri a dos des ti na dos a cri an ças, jo vens e
adul tos a ûm de ga ran tir o aces so à di ver si da de de in for- 
ma ção e à am pli a ção de seus co nhe ci men tos cul tu rais
por meio da lei tu ra. 

Des de o iní cio do pro je to o ôni bus já vi si tou 11 es ta- 
dos bra si lei ros e até es sa sex ta–fei ra (22.07), os mo ra do- 
res de Pa ço do Lu mi ar e alu nos da re de pú bli ca mu ni ci- 
pal po de rão vi si tar a bi bli o te ca mó vel, fa zer em prés ti- 
mos de li vros e até ler den tro da uni da de mó vel.

Pro mo ven do a im por tân cia do há bi to de lei tu ra e o
amor aos li vros por on de pas sa, o ôni bus tam bém pos- 
sui to do ti po de in clu são a ûm de aten der a mai or quan- 
ti da de de cri an ças pos sí vel. <A bi bli o te ca dis põe de um
acer vo em brai le com mais de 60 li vros des ti na dos a
adul tos, 120 exem pla res com ilus tra ção em brai le pa ra
cri an ças e 60 li vros em fon te am pli a da pa ra aten der pes- 
so as com de û ci ên cia vi su al e de û ci ên cia múl ti plas.
Além de 20 au di o bo oks, que con sis te em uma gra va ção
do con teú do de um li vro nar ra do em voz al ta. É um pro- 
je to mui to in te res san te e va le a vi si ta=, aûr ma Aman da
Car do so, res pon sá vel pe la área so ci o am bi en tal da BRK
no Ma ra nhão. Os mo ni to res li te rá ri os tam bém são ex- 
pe ri en tes e pre pa ra dos pa ra aten der a lei to res com de û- 
ci ên ci as mo to ras, vi su ais e au di ti vas.

O Li vros nas Pra ças pos sui uma por ta com aces si bi li- 
da de pa ra ca dei ran tes, as sim co mo uma ca dei ra pa ra
ido sos e pes so as com ne ces si da des es pe ci ais. <Que re- 
mos ga ran tir que to da a po pu la ção de Pa ço do Lu mi ar
te nha aces so e pos sa par ti ci par des sa ex pe ri ên cia=, con- 
clui Aman da.

"UMA ÓPERA E TRÊS PALHAÇO"

Trupe Du-Nada se
apresenta no SESC Circo

PALHAÇO MANGA ROSA ESTÁ EM BUSCA DE REALIZAR  DESEJO 

Dia 27 de ju lho, às 17h, na área de vi vên cia do SESC
De o do ro acon te ce rá a es treia pre sen ci al do es pe tá cu lo
cir cen se Uma Ópe ra e Três Pa lha ços no âm bi to da Pro- 
gra ma ção de SESC Cir co 7ª Edi ção – Nor te Nor des te. 

Es pe tá cu lo é pro ta go ni za do por Gil son Ce sar (Pa lha- 
ço Man ga Ro sa), Evgeny Its ko vi ch (Pa lha ço Com po si- 
tron) e Ma ria Its ko vi ch (Pa lha ça Atri ca) e con ta com au- 
to ria pró pria.

Du-Na da Cir co Te a tro Iti ne ran te nas ceu atra vés da
oû ci na de téc ni cas cir cen ses, do pro je to por trás da ce na
do SESC, on de se en con tram vá ri os ar tis tas de vá ri as
áre as com ob je ti vo de re vi ver ar te cir cen se na ci da de.
Re for mu la da a tru pe de di ca da a lin gua jem cir cen se,
mú si ca e pa lha ça ria e vem de sen vol ven do pro je tos que
tra zem o po ten ci al cô mi co da mú si ca.

Re le a se do Es pe tá cu lo: Aper te o cin to, o fu tu ro es tá
aqui. Ho mem so li tá rio pa lha ço Man ga Ro sa es tá em
bus ca de re a li zar seu de se jo de ou vir a ópe ra com in ter- 
pre ta ção re a lís ti ca do robô Pa lha ça Atri ca, mas os pro- 
ble mas téc ni cos não per mi tam apre ci ar a mú si ca. En- 
fren tan do os pro ble mas téc ni cos e a bu ro cra cia do fu tu- 
ro ele aca ba com pran do mais um robô pa lha ço Com po- 
si tron e com sua aju da ele ten ta pro gra mar um con cer to
per fei to.

São Luís, sexta-feira, 22 de julho de 2022

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

