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

REDUÇÃO Postos de Combustíveis são autuados
DO ICMS por não reduzirem valor da gasolina

PÁGINA 7

TEMPO DE CONVENÇÕES

“Ele é o nosso escolhido" ,
diz Roseana sobre apoio
do MDB a Carlos Brandão

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 evento, 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 governador, 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 afirmar que "rezou" recuperação de Carlos Brandão, recém-recuperado de uma cirurgia. Para o Senado, o MDB, segue sem um candidato oficial. PÁGINA 3

Crise do Transporte Público

Saiba por que os rodoviários ameaçam
fazer mais uma greve em São Luís
PÁGINA 9

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

PÁGINA 10

PÁGINA 11

PV e PCdoB
confirmam apoio
a Lula e Alckmin
PÁGINA 2

O vírus na eleição
Moto Club tem
94.1% de chances
de ir às oitavas
PÁGINA 11

Regional reúne mulheres para falar sobre
política de gênero entre outros temas
PAGINA 3

A pandemia do coronavírus
trouxe para a campanha eleitoral
de 2022 no Brasil, além do sofrimento inapagável sobre as 680 mil
vidas perdidas, muitas lições a serem aprendidas pelos políticos e
pelos 156.4 milhões de eleitores.
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REUNIÃO DO MERCOSUL

Paísatuacontrachoques
externos,dizBolsonaro
O presidente declarou que o Brasil tem atuado para que o bloco sul-americano tenha
um “papel importante no enfrentamento dos atuais choques externos"

E

JAIR BOLSONARO,MERCOSUL,PRESIDENTE DE BRASIL

PV e PCdoB confirmam
apoio a candidaturas de
Lula e Alckmin
O PV e o PCdoB conûrmaram o apoio à chapa do expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), em suas convenções nacionais. A do PV foi realizada na manhã desta quinta-feira (21/7), em paralelo com a do PT, e a do PCdoB foi realizada na quarta (20/7).

m vídeo enviado à 60ª Cúpula
de Chefes de Estado do Mercosul, que ocorreu nesta
quinta-feira (21), no Paraguai,
o presidente da República Jair Bolsonaro declarou que o Brasil tem atuado
para que o bloco sul-americano tenha
um <papel importante no enfrentamento dos atuais choques externos.=

Referindo-se à alta
inüacionária global em
consequência dos
reüexos da pandemia da

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

covid-19 e da invasão

vas anunciadas durante a cúpula: a
conclusão das negociações para a asrussa à Ucrânia,
sinatura de um acordo de livre comércio entre os países do Mercosul e SinBolsonaro disse que o
gapura, no sudeste asiático.
O Brasil também apoiou outra das
mundo vive <um
iniciativas aprovadas durante a reunião ordinária do Conselho do Mercamomento desaûador= e, do Comum, evento que precedeu a
Cúpula de Chefes de Estado: um acorportanto, <precisa de
do para reduzir em 10% a alíquota da
Tarifa Externa Comum (TEC), tributo
mais comércio e
que, salvo exceções acordadas, incide
sobre mercadores importadas de ouinvestimentos.=
tras nações de fora do bloco sul-americano e varia conforme o produto.
<O Brasil tem atuado para que o
<Por isso, ao longo do último se- Mercosul tenha papel importante no
mestre, trabalhamos com aûnco para enfrentamento dos atuais choques
a conclusão de acordo moderno com externos. Por isso, defendemos a reSingapura=, disse o presidente brasi- dução da Tarifa Externa Comum, o
leiro, referindo-se a uma das iniciati- que dará uma importante contribui-

ção ao combate à inüação [regional]=,
comentou Bolsonaro antes de assegurar que o Brasil tem conferido prioridade às negociações com grandes
parceiros comerciais do Mercosul e
região.
<Nosso entorno regional é prioritário. Ainda mais no atual cenário. Precisamos continuar ampliando nossos
üuxos de comércio e de investimentos
na América Latina e Caribe, fortalecendo as cadeias regionais de valor e
reduzindo nossas vulnerabilidades
externas a crises=, acrescentou o presidente, que ûnalizou o vídeo parabenizando o Paraguai pelos resultados
alcançados durante os seis meses em
que o país ocupou a presidência rotativa do bloco sul-americano – posição
que, pelos próximos seis meses, será
ocupada pelo Uruguai.

Para o presidente nacional do PV, José Luiz Penna, o
momento é de reforçar o compromisso com a candidatura de Lula, também conûrmada hoje. <Foi um longo
caminho, trabalhamos muito para juntar as forças democráticas do país para derrotar o fascismo. Os democratas do Brasil devem impor uma derrota imensa a este
governo que está aí. Hoje, estamos aqui para conûrmar
nossa luta junto à federação que reúne PV, PT e PCdoB
para eleger a chapa Lula-Alckmin=, aûrmou Penna.
Na convenção, o PV também aprovou uma alteração
no seu estatuto para estabelecer medidas de prevenção
e repressão a situações de <constrangimento, opressão e
cerceamento da atividade política de mulheres=, segundo nota divulgada pela legenda.

O PCdoB, que realizou convenção
com 151 membros,
também aprovou o apoio a Lula e a
Alckmin. Os dois partidos avaliam
que a aliança é essencial para

R$ 181,04 BILHÕES

enfrentar o presidente Jair

Arrecadação federal no Brasil aumenta 18%

de Lula.

Bolsonaro (PL), principal adversário

<É preciso ter lucidez de que a rejeição de Bolsonaro é
imensa, gerando insatisfação inclusive entre militares=,
disse o vice-presidente nacional do PCdoB, Walter Sorrentino, em comunicado do partido.
<Temos convicção que esta é a melhor candidatura
em torno da maior liderança política deste país. Esta será uma jornada de soberania, democracia e melhoria da
vida do povo. É indispensável fazer esse chamado, aqui,
para as 15 semanas que se aproximam=, aûrmou ainda
Sorrentino.

O VALOR É O MAIOR PARA OS MESES DE JUNHO DESDE O INÍCIO DA SÉRIE HISTÓRICA DO FISCO, INICIADA EM 1995
A arrecadação do governo federal
somou R$ 181,04 bilhões em junho
deste ano, um aumento de 17,96%,
em termos reais (descontada a inüação), em relação ao mesmo período
de 2021, conforme dados da Receita
Federal divulgados nesta quinta-feira
(21/7).
O valor é o maior para os meses de
junho desde o início da série histórica
do Fisco, iniciada em 1995. Na série
atualizada pela inüação, o dado de junho é o terceiro melhor do ano, atrás
de janeiro (R$ 246,9 bilhões) e de abril
(R$ 197,3 bilhões). No acumulado do
ano, a arrecadação somou R$ 1.089,6
bilhões, aumento real de 11% em
comparação com o primeiro semestre
de 2021.
De acordo com a Receita, um dos
destaques da arrecadação de junho
foi aumento real de 37,47% no recolhimento do Imposto de Renda das
Pessoas Jurídicas e da Contribuição
Social Sobre o Lucro Líquido

(IRPF/CSLL), que, juntos, somaram
R$ 34,2 bilhões. O Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) sobre Rendimentos de Capital teve arrecadação
de R$ 15,2 bilhões, acréscimo real de
97,42%, resultado, principalmente, da
alta de 176,42% na arrecadação do
item <Fundos de Renda Fixa=, e de
166,26% na arrecadação do item
<Aplicação de Renda Fixa (Pessoa Física e Pessoa Jurídica)=.
No acumulado do ano, um dos destaques da arrecadação foi o aumento
de 21,54% na arrecadação de
IRPJ/CSLL, que somou R$ 258,5 bilhões. Segundo o órgão, esse desempenho melhor e resultado do salto de
83,05% na arrecadação relativa à declaração de ajuste do IRPJ e da CSLL,
decorrente de fatos geradores ocorridos ao longo de 2021, e ao acréscimo
de 19,32% na arrecadação da estimativa mensal.
Além disso, conforme dados do Fisco, houve recolhimentos atípicos da

ordem de R$ 26 bilhões, especialmente por empresas ligadas à exploração
de commodities, no período de janeiro a junho deste ano. Outro destaque
foi o IRRF – Rendimentos de Capital,
que teve receita de R$ 43.867 milhões,
com aumento real de 62,82%. <Esse
resultado pode ser explicado pelos
acréscimos nominais 210,59% na arrecadação do item fundos de renda ûxa, e de 137,59% na arrecadação do
item aplicação de renda ûxa (tanto
pessoa física quanto jurídica)=, de
acordo com o relatório da Receita.
Outro destaque foi a receita previdenciária, que teve arrecadação de R$
261,2 bilhões, com acréscimo real de
6,52%. <Esse resultado pode ser explicado pelo aumento real de 11,54% da
massa salarial e pelo aumento real de
38,40% na arrecadação da contribuição previdenciária do Simples Nacional de janeiro a junho de 2022, em relação ao mesmo período de 2021=, informou o documento.

Chapa Lula-Alckmin
Sem defecções, a convenção nacional do PT – limitada a uma protocolar reunião da Comissão Executiva do
partido – aprovou, nesta quinta-feira (217), a chapa Lula-Alckmin para a disputa da Presidência da República.
A decisão foi tomada em um hotel da região central
de São Paulo, com portas fechadas ao público e à imprensa. O partido optou por uma convenção protocolar,
apenas para cumprir exigências da Justiça Eleitoral. O
próprio Lula está fora da cidade, cumprindo agenda política em Pernambuco.
A convenção petista, que começou às 9h30, foi o primeiro dos dois eventos programados com o objetivo de
cumprir a legislação eleitoral.

Lula e Alckmin permanecem em
Pernambuco, estado em que a
aliança do Partido dos
Trabalhadores com o PSB enfrenta
fogo amigo de uma ala da base
petista que defende a candidatura
ao governo local de Marília Arraes,
ex-PT e, hoje, no Cidadania.
Em Pernambuco, o PT faz parte da aliança com o PSB
da família Campos, que lançou ao governo estadual a
pré-candidatura do deputado federal Danilo Cabral, para defender uma hegemonia que já dura 16 anos.
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MDB oficializa apoio a
Carlos Brandão
Ex-governadora Roseana Sarney manifestou gratidão ao atual governador; decisão
sobre o candidato para o Senado Federal foi adiada

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 evento, o
nome de Carlos Brandão (PSB) foi oûcializado como candidato ao governo
do estado, mas o candidato ao Senado
não foi deûnido.
Durante o grande encontro realizado no Picadilly Center, na avenida dos
Holandeses, estiveram presentes lideranças, prefeitos, parlamentares e coligados ao MDB no Maranhão, entre
eles a ex-governadora Roseana
Sarney, presidente do partido, e a Senadora Eliziane Gama (Cidadania).
Antes do encontro, o clima dentro
do MDB era de incerteza sobre a decisão de apoiar Brandão e Dino. Mais
cedo, o deputado federal Hildo Rocha
declarou em entrevista que os nomes
para a disputa majoritária permaneceriam em aberto, e que a escolha seria adiada por ainda haver resistência
dentro do partido.
Na Convenção, porém, o clima foi
de total aceitação do nome de Carlos
Brandão para concorrer ao Palácio
dos Leões. Roseana Sarney expressou
gratidão ao atual governador, e relembrou as ocasiões em que trabalharam
juntos, especialmente à época de seu
governo.

ATUAL GOVERNADOR AGRADECEU AO APOIO DOS EMEDEBISTAS

para aûrmar que
<rezou= pela
recuperação de Carlos

<Ele é o nosso

Brandão, recém-

escolhido=, declarou a

recuperado de uma

ex-governadora, que

cirurgia.

também aproveitou

Para o Senado, o MDB, segue sem
um candidato oûcial.
<A grande maioria é a favor da aliança com o governador Carlos Brandão, mas não tem uma deûnição sobre o Senado, a ata ûca em aberto para
uma decisão futura=, aûrmou Roseana.
O atual governador agradeceu ao
apoio dos emedebistas, e disse que fará um governo para os mais pobres,
junto de todos os partidos que já declararam apoio à sua candidatura.

SEMINÁRIO

TRE debate ações às mulheres na política
Mulher na política: avanços e desaûos foi tema de Seminário promovido
pelo Tribunal Regional Eleitoral do
Maranhão com apoio das suas Ouvidoria da Mulher e Escola Judiciária
Durante a abertura, a presidente do
TRE-MA, desembargadora Angela Salazar, ressaltou que a violência contra
a mulher, principalmente a política,
tem suas raízes no ideário do patriarcado e da cultura do machismo, historicamente construídos e estruturados
na sociedade que expressam as relações desiguais de poder entre homens
e mulheres, e se relacionam com as
opressões de raça, classe social, identidade de gênero e intolerâncias.
Para a magistrada, por se tratar de
um fenômeno multifatorial e extremamente complexo, o seu enfrentamento demanda diálogos e articulações permanentes entre os Poderes da
República, serviços governamentais e
sociedade civil organizada, para implementação de políticas e estratégias
que assegurem o empoderamento
das mulheres, os seus direitos humanos e a responsabilização do agressor.
<Nessa perspectiva, a Justiça Eleitoral não deve se limitar apenas a normatizar, a realizar eleições e a proclamar os vencedores. Para além desse
múnus, deve exercer o seu papel social de promover informações educativas às cidadãs e aos cidadãos brasileiros para o exercício consciente, amplo
e irrestrito dos ideais republicanos.
Sendo assim, objetivando oportunizar uma reüexão para a mudança do
olhar, do pensar e do agir das cidadãs
e dos cidadãos brasileiros, é que o
TRE-MA, através da sua Ouvidoria da
Mulher e da sua Escola Judiciária Eleitoral, promove hoje o Seminário Nacional intitulado <Mulher na Política:
avanços e desaûos=, ûnalizou.
De âmbito nacional, o Seminário
discutiu questões que afetam a representatividade feminina, com repercussão na jurisdição eleitoral e nos es-

paços públicos de poder, considerando-se a necessidade de superar a desigualdade de gênero como importante
pressuposto para o exercício da cidadania.
Antes de iniciar as discussões, a
presidente do Colégio de Ouvidores
da Justiça Eleitoral e membro do TRECE, jurista Kamile Moreira Castro,
prestou uma homenagem às mulheres que estão encabeçando ações voltadas a valorização da mulher dentro
do contexto político. Foram homenageadas a desembargadora Angela Salazar (presidente do TRE-MA); jurista
Anna Graziella Neiva (ouvidora da
mulher do TRE-MA); juíza Larissa
Nascimento (ouvidora do TSE); conselheira Tânia Silva (CNJ) e a juíza Flávia Carvalho do TJ de São Paulo.
<Uma abordagem do registro de
candidatura à luz da questão de gênero= foi o tema da primeira palestra
proferida pela juíza Larissa Nascimento, ouvidora do TSE, e mediada
pela membro da Corte do Regional
maranhense, jurista Camilla Ramos.
A juíza fez uma abordagem sobre as
previsões constitucionais e legais
aplicáveis no processo eleitoral de registro de candidatura, principais inovações promovidas na Resolução TSE
nº 23.609/2019 pela Resolução nº
23.675/2021 e a questão de gênero e
as cotas.
Em seguida, houve a palestra <Participação Feminina no Processo Eleitoral Brasileiro= do palestrante Marco
Adriano Ramos Fonseca, juiz coordenador do Comitê de Diversidade do
TJMA e 1º vice-presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão,
que apresentou a evolução dos direitos políticos das mulheres no Brasil.
O magistrado ressaltou as campanhas desenvolvidas pelo Tribunal Superior Eleitoral e os Regionais acerca
da importância da participação de
mais mulheres na política, ûnalizando com a Agenda 2030 no poder judi-

ciário que trata da Educação de Qualidade (assegurar a educação inclusiva
e equitativa de qualidade; igualdade
de gênero; redução de desigualdade e
paz; justiça e instituições eûcazes) para proporcionar o acesso à justiça para todos. Por ûm, o tema <Violência
Política de Gênero e Raça como Desaûo à Democracia= foi apresentado pela palestrante Flávia Martins de Carvalho, juíza auxiliar no STF, doutoranda em Filosoûa e Teoria do Direito pela USP, mestra em Direito pela UFRJ e
diretora de promoção da Igualdade
Racial da AMB. A palestra foi mediada
pela ouvidora da Mulher do TRE-MA,
jurista Anna Graziela Neiva.
A palestrante professora doutora
Eneida Desiree Salgado, impossibilitada de comparecer, enviou vídeo
com o tema <As mulheres no eleitorado, nas urnas e nos partidos: os desaûos para uma democracia pluralista e
diversa=, que pode ser visto no canal
do TRE-MA no Youtube. Prestigiaram
o evento membros da Corte Eleitoral,
juízas e juízes de direito eleitoral, defensoras e defensores, promotoras e
promotores, OAB, entidades de classe, servidores e servidoras e a imprensa, tanto do estado do Maranhão como de outros como Paraná, Pará, Ceará, Rio Grande do Norte e Rio Grande
do Sul.
Currículos:
Larissa Nascimento é juíza do Tribunal de Justiça do Rio Grande do
Norte, no exercício da função de juíza
auxiliar da presidência do Tribunal
Superior Eleitoral e, ainda, de ouvidora da Corte. Representante da presidência do TSE no grupo de trabalho
de candidaturas (GT-Cand). Antes de
ser magistrada, foi analista judiciário
do TRE-PE, é pós-graduada em Direito Público pela Faculdade Maurício
de Nassau e pós-graduada em Direito
Digital e Proteção de Dados pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP).

O vírus na eleição
A pandemia do coronavírus trouxe para a campanha eleitoral
de 2022 no Brasil além do sofrimento inapagável sobre as 680 mil
vidas perdidas, muitas lições a serem aprendidas pelos políticos e
pelos 156.4 milhões de eleitores. O fracasso da guerra no combate
à pandemia deve pesar na eleição – um tema ainda a ser estudados pelos cientistas sociais. Ademais, as urnas vão mostrar se o
governo que errou na pandemia vai se recuperar politicamente. O
reforço do pacote de bondades no novo estado de emergência
eleitoral dirá se valeu a pena gastar R$ 42 bilhões <para combater a
pobreza=, a escassos dois meses da eleição do presidente da República, no desespero para se reeleger.
Traçando-se um paralelo da covid-19 e com a Gripe Espanhola
no Brasil há 100 anos percebe-se que também teve o seu peso na
política. Com escassos recursos ûnanceiros e cientíûcos, o governo brasileiro demorou tomar as primeiras medidas e patinou até
conseguir coordenar as ações e criar políticas efetivas contra a
<espanhola=, como a doença era conhecida no período. Entre
1918 e 1920, tempo em que a pandemia se manteve no país e no
mundo, o Brasil teve três presidentes: Wenceslau Braz, Delûm
Moreira e Epitácio Pessoa, que ûcou até 1922. Por coincidência,
com a covid, o Brasil é apontado como um dos países no mundo
que ûzeram as piores gestões do combate ao vírus.
No começo da pandemia da covid, o presidente aglomerou
centenas de pessoas em eventos públicos, sabotou o isolamento
social em nome da economia, questionou sem base cientíûca o
uso de máscaras; defendeu e ûnanciou medicamentos sem eûcácia; desestimulou e atrasou a vacinação em massa; fez questão de
dizer que não se vacinou; e escancarou medidas de enfrentamento aos governadores que tomaram posições contrárias, adotando
as medidas recomendadas pela ciência. Não esta dúvida de que a
multidão votante afetada pelo coronavírus e suas variantes igualmente mortíferas, vai às urnas de outubro com um sentimento
bem diferente do comparecimento em 2018.
A Gripe Espanhola se espalhou pelos campos de batalha da 1ª
Guerra Mundial e no Brasil, pelos portos, onde a doença foi encarada com ceticismo e humor. Jornais e revistas ûzeram até piadas
com a ameaça que ûcava cada vez maior. Um artigo na revista <A
Careta= é exemplo disso. Num trecho, os autores chegam a dizer
em tom de pilhéria que o vírus era invenção dos alemães para ganhar a Primeira Guerra Mundial, que naquele ano de 1918 se encaminhava para o ûm. No Brasil, o coronavírus era chamado pelo
presidente Bolsonaro e seus seguidores de <vírus chinês=, supostamente produzido em laboratório de Wuhan, para a China vender vacina – uma teoria da conspiração e absurda desinformação.

Na corda bamba (1)

O MDB do Maranhão, ao contrário de seu tamanho no Brasil
onde tem maior capilaridade estadual e municipal, chegou ontem à convenção tentando se equilibrar na realidade política,
com a maior parte apoiando Carlos Brandão e a outra <liberada=
quanto ao Senado.

Na corda bamba (2)

Com apenas dois deputados estaduais Roberto Costa e a suplente Betel Gomes e dois federais, o MDB tem o lado que vota em
Flávio Dino para senador e outra parte que o rejeita, por ranço da
derrota imposta pelo então <comunista= ao grupo liderado pelo
Sarney e Lobão.

Em pânico

Têm deputados e senadores do Maranhão suando frio, depois
da operação da Polícia Federal que chegou ao centro das bandalheiras políticas, coma a dinheirama de emendas do orçamento
secreto transitada pela Codevasf, a caminho das mãos de corruptos.

<Bolsonaro convocou o resto do mundo
para emporcalhar a imagem do próprio
país=

Do jornalista William Waack, comentarista da CNN Brasil, sobre o encontro de Jair Bolsonaro com 40 embaixadores, para atacar
o sistema eleitoral e o STF.

Em nua convenção protocolar e não festiva, o PT oûcializou ontem a chapa Lula-Geraldo Alckmin à Presidência da República. Falta o PSB de Alkmin fazer a sua. Assim também, os federados PV e PCdoB, para o pedido
de registro de chapa chegar ao TSE.
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O empresário Ilson Mateus, dono do grupo Mateus, foi
homenageado em Fortaleza com a comenda Banco do
Nordeste de Desenvolvimento. Os 50 anos do BNB
marcam a Região e Mateus marca o Maranhão, como
fonte de inspiração no empreendedorismo.
Mateus é o maior grupo de varejo alimentar do Nordeste/Norte, com 223 lojas espalhadas em sete estados,
sendo 126 no Maranhão, 75 no Pará, 13 no Piauí, cinco
no Ceará, duas na Bahia, uma em Sergipe e uma em
Pernambuco, com o total de 46 mil empregados.

Acordos acelerados

Inúmeras negociações partidárias ainda estão rodando que
nem carrapeta, nesse período de pré-convenções. Várias negociações são fechadas entre quatro paredes, para então só serem
anunciadas quando as partes baterem o martelo.

Cartada de Ciro

Como ninguém conseguiu brecar a candidatura presidencial
de Ciro Gomes, no Maranhão o senador Weverton Rocha, liderança forte no PDT, ûcou numa saia justa. Obviamente não poderá
seguir na campanha propaganda o apoio ao petista Lula da Silva.
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São Luís, sexta-feira, 22 de julho de 2022

Violência na política
ALMIR PAZZIANOTTO PINTO
Advogado, foi presidente do Tribunal Superior do Trabalho

RECONHECIMENTO

Dia da Paz e da Conciliação
que a paz permanecesse entre seus
discípulos (Lc 24, 36).
Igualmente, a conciliação também
foi propagada pelo Messias (Mt 5, 24),
ensinando que mais importante que
oferendas e liturgias é a concórdia e a
harmonia entre os seres humanos.
José Gabriel da Costa, conhecido
como Mestre Gabriel, também pregou
sobre essas virtudes cristãs, sendo sua
vida um exemplo vivo da busca pela
paz e pela conciliação.
Nascido no sertão baiano, na cidaPor iniciativa legislativa do deputado estadual Rafael Leitoa (PSB), o dia de de Coração de Maria, ainda jovem
22 de julho ingressou no calendário alistou-se como soldado da borracha,
oûcial do Maranhão como Dia da Paz seguindo então para o norte do país.
Arregimentado para coletar suprie da Conciliação.
Dentre as justiûcativas do projeto mentos que serviriam para a vitória
de lei aprovado na Assembleia, a data dos Aliados na 2ª Guerra Mundial,
foi escolhida em memória a José Ga- Mestre Gabriel enfrentou as mais dubriel da Costa, fundador do Centro Es- ras adversidades e, com muito sacrifípírita Beneûcente União do Vegetal cio, fundou no dia 22 de julho de 1961
(UDV). A paz corresponde à principal a UDV, uma religião cujo principal
mensagem de Jesus, que tem o perdão propósito é unir as pessoas, plantane o amor ao próximo como principais do no coração do ser humano o sentitemas de sua pregação. Antes de ser mento de irmandade e assim consiçado numa cruz, Nosso Senhor nos truir uma sociedade mais fraterna.
A UDV possui aproximadamente
legou a sua paz, deixando-a entre nós
(Jo 14,27). Após ressuscitado, rogou 22 mil sócios e realiza, através de seus
projetos, atividades beneûcentes coTITO LIBERATO E WAGNER JALES
Membros da direção do CEB UDV

mo alfabetização e inclusão digital de
adultos. Na área ambiental, através da
Associação Novo Encanto de Desenvolvimento Ecológico, a UDV conserva uma área nativa de 3 mil hectares,
mantendo um banco genético de espécies vegetais. A instituição também
atua junto às autoridades públicas no
assessoramento
técnico-cientíûco
em relação a pesquisas sobre as propriedades do chá Hoasca e seu uso ritualístico.
Atualmente a UDV está presente
em todos os estados brasileiros e em
10 países, Estados Unidos, Canadá,
Portugal, Espanha, Austrália, Suíça,
Itália, Holanda, Inglaterra e Peru.
Com este novo marco no calendário, o dia 22 de julho será sempre motivo para lembrarmos que a paz e a
conciliação é o caminho para que um
dia a justiça e a concórdia reinem em
todas as nações. Através da luz, da paz
e do amor, símbolo sagrado da UDV,
haveremos de construir um mundo
mais humano e esta data será sempre
festejada.
Viva o dia 22 de julho, viva o Mestre
Gabriel, viva a conciliação entre os irmãos e a paz em toda a humanidade!

ELEIÇÕES

Conversa de economista
prosa, divergem politicamente e aspiram posições de destaque deixando
de exercer um protagonismo proativo
em função da realidade dos fatos, que
interessam mais de perto à sociedade
Informes dos jornais ratiûcam tudo civil organizada na qual estão inserique escrevi nos meus artigos <Risco das, posição que externei no meu disFiscal= e <Ordem Fiscal=, publicados curso de posse na AMCJSP.
Atualmente, por livre e espontânea
na imprensa local; faz tempo que a
contabilidade diz que, apesar dos lan- vontade, e nos termos regimentais,
çamentos criativos, 8não há devedor migrei à categoria de membro Honosem credor9 e as leis orçamentárias, rário da ACL, ALL e AMCJSP, e as inque as despesas são ûxadas e as recei- compreensões que eu possa ter sofritas, estimadas. Entretanto, o Executi- do, no médio prazo, como membro
vo federal com o beneplácito do Con- Fundador e Efetivo, além de patrono
gresso nacional, usa de expedientes da própria Cadeira, não abalaram o
fora das possibilidades orçamentári- respeito e consideração que tenho
as, considerando as receitas como se por todos os confrades e confreiras,
não fossem estimadas e com isso pro- indistintamente.
Acho que estamos naquela situaduzindo um orçamento com déûcit
ção:
primário.
Agravada pela pandemia, a crise
também atinge, impiedosamente, as
Universidades brasileiras, os Conselhos Proûssionais, que sofrem com a se correr o bicho pega,
redução de verbas e descontinuidade
no ensino presencial, e as Academias se ûcar o bicho come.
de Letras retornaram ao seu famoso
8chá-das-cinco9, com mais chá do que
Quem ganhar as eleições terá diûsimpatia, tentando democratizar seus
quadros. Minha experiência nas Ca- culdades para governar: orçamento
sas de Coelho Neto, Maria Firmina deûcitário em termos primários, indos Reis e Antônio Gonçalves Dias, centivos aos menos favorecidos indesde 2003, 2007 e 2013, respectiva- sustentáveis por mais tempo, tudo comente proporcionou muitas coisas mo consequência dessa política de
boas, e o saldo é positivo, porém o en- expansão monetária desenfreada à
tendimento de que trata-se de uma custa do aumento da dívida interna,
convivência não muito fácil, pois pagando juros cada vez mais altos e a
mesmo o Cardeal Richelieu, quando rolagem dessa dívida em prazos cada
organizou o embrião da Academia vez mais curtos.
Vale lembrar que, em 1929, quando
francesa, reunindo seus amigos mais
chegados, deve ter enfrentado dissa- o banco central americano deixou
acontecer o 8crash9 da Bolsa de Valores
bores.
Nas Academias, com as exceções de de Nova York (que tive a oportunidade
praxe, há muita diversidade de pensa- de visitar, em 1980, perguntando o
mento em função da formação e das que fariam se o 8crash9 se repetisse),
preferências de cada membro, uns com suas repercussões danosas, o
gostam mais de poesia e outros, de presidente eleito Franklin Delano RoANTÔNIO AUGUSTO RIBEIRO BRANDÃO
Economista e membro Honorário da
ACL, ALL e AMCJSP

osevelt retomou as rédeas e investiu
pesadamente em obras de infraestrutura, gerando emprego e renda, ao
contrário de uma mais fácil política de
incentivos ao consumo.
Já estou dispensado de votar, mas
não sinto saudades conforme relatei
no artigo <As experiências de um eleitor=, publicado na imprensa local; se
fosse votar, entretanto, não votaria em
nenhum dos favoritos. Ainda hoje
penso que o Brasil estaria melhor servido, se o parlamentarismo tivesse
vingado. Inüação no mundo todo, inclusive nos EUA, que, através do seu
banco central, o Federal Reserve-FED,
a partir de 2008, inundou o mercado
de dólares (o famoso <Quantitative
easing=), e de euros, no caso do Banco
Central Europeu, que não atingiram a
economia real, repercutindo, perversamente, na de outros países principalmente na Europa.
É por isso que estou desejando editar novamente meu livro <Desaûos à
teoria econômica/Challenges to the
economic theory=, por ainda pertinente. Esse meu livro foi lançado sob
o patrocínio da EDUFMA, a gráûca da
UFMA, em sessão na Academia Maranhense de Letras, depois na Escola de
Administração de Empresas de São
Paulo da FGV, em novembro de 2015;
foi também apresentado a Universidades dos Estados Unidos, Nova
Jersey, Michigan e Berkeley, e de Portugal, Coimbra, e continua na expectativa de ser lançado no exterior. O euro equiparou-se ao dólar, fato até então inusitado. O dólar valorizou-se
por ser a moeda de conversibilidade
mundial, apesar da inüação causada
internamente e elevação da taxa de
juros, mas exportada, com repercussões deletérias, para os países emergentes, principalmente, como o Brasil.

O Brasil está longe de ser cordial, tranquilo e pacíûco.
A nossa história está recheada de violência, que começa
nos primeiros anos de colonização portuguesa, com a
captura e morte de indígenas, incapazes de se defenderem de espadas, bacamartes e arcabuzes dos invasores.
Deixemos, porém, para trás o período colonial e o Império. Neste breve texto, tratarei de registrar alguns rumorosos crimes políticos, cometidos após a Proclamação
da República. Em 5/11/1897, o primeiro presidente civil, Prudente de Morais, foi alvo de atentado no Arsenal
de Guerra, quando recebia as tropas que regressavam da
Campanha de Canudo. Armado com garrucha e punhal,
o soldado Marcelino Bispo tentou matá-lo. A garrucha
apenas pipocou, mas o punhal atingiu e matou o Marechal Carlos Machado Bittencourt, que se colocou à frente do presidente para protegê-lo. Preso e encarcerado,
Marcelino Bispo enforcou-se algum tempo depois.
O senador Pinheiro Machado, um dos principais líderes políticos sul-rio-grandense do início do século passado, foi assassinado pelo padeiro desempregado Manso de Paiva, no saguão do Hotel dos Estrangeiros, no Rio
de Janeiro, em 8/9/1915. Estava acompanhado pelos deputados federais Cardoso de Almeida e Bueno de Andrade, ao ser atingido pelas costas. Suas últimas palavras
foram: <Canalhas. Apunhalaram-me=. Preso e condenado, ûcou encarcerado 20 anos, sendo indultado por Getúlio Vargas em 1935. O assassinato do governador da
Paraíba, João Pessoa, no dia 26/7/1930, pelo desafeto e
adversário político João Dantas, foi crime em defesa da
honra, mas serviu como estopim para a Revolução de 12
de outubro.
Dando longo salto no tempo, chegamos a 5/8/1954,
quando, ao retornar à residência na Rua Tonelero, RJ, o
jornalista Carlos Lacerda foi alvejado a tiros por Climério Alves dos Santos, membro da guarda-pessoal de Getúlio Vargas, comandada por Gregório Fortunato. Um
dos projéteis atingiu o major-aviador Rubens Vaz, que
acompanhava Lacerda. Os fatos são conhecidos e culminaram com o suicídio de Getúlio em 24/8/1954. Crimes políticos aconteceram ao longo do Regime Militar
(1964-1985). Deixo de comentá-los. Atos de violência,
cometidos por ambos os lados, foram objeto de anistia
pela Lei nº 6.683/1979, da iniciativa do presidente João
Figueiredo. O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), à Constituição de 1988, impôs perpétuo silêncio sobre os autores e as responsabilidades.
Analisem-se os artigos 8º e 9º. Seria péssimo para o Brasil manter sangrando, após tantos anos, as chagas abertas pela ditadura militar e os opositores participantes da
luta armada.
Crime de intensa repercussão nacional foi cometido
pelo governador da Paraíba Ronaldo Cunha Lima, em
5/11/1993. Durante almoço em restaurante no centro
de João Pessoa, o ex-governador Tarcísio Buriti recebeu
tiros no rosto disparados pelo governador. Para se justiûcar, alegou ter agido em defesa do ûlho Cássio Cunha
Lima, acusado por Buriti de desvio de dinheiro quando
presidente da Sudene. Servindo-se de manobras processuais, Ronaldo Cunha Lima jamais foi submetido a
julgamento. Criminoso e vítima já são falecidos. Devem
ser lembrados a misteriosa morte do prefeito Celso Daniel de Santo André, o duplo homicídio da então vereadora Marielle Franco e do motoristas Anderson Gomes,
a punhalada desferida por Adélio Bispo de Oliveira no
candidato Jair Bolsonaro, na campanha de 2018. O assassinato do petista Marcelo Arruda pelo bolsonarista
Jorge José da Rocha Guaranho pode não ter sido, mas
tem toda aparência de crime com motivação política. Se
não vier a ser esclarecido de maneira rápida e convincente, poderá contribuir para elevar a temperatura da
campanha presidencial.
Não é admissível que democráticas disputas eleitorais deságuem em conüitos armados. Pertence ao passado o costume de degolar adversários, prática cruel entre federalistas (maragatos) e republicanos (chimangos
ou pica-paus) na Revolução Federalista que ensanguentou o Rio Grande do Sul no ûnal do século 19. A defesa da
ordem pública é responsabilidade do presidente Jair
Bolsonaro, do ministro da Justiça, Anderson Gustavo
Torres, dos governadores de Estados e respectivos secretários de Segurança da Segurança. O Brasil não retrocederá à barbárie, com o predomínio das armas sobre a lei.
As eleições se aproximam. Bolsonaristas, lulistas, emedebistas, tucanos, socialistas, comunistas, sem exceção,
devem obediência à Constituição e às leis da República.

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

__________________________
José Carlos dos S. Salgueiro
Diretor

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA
IFRS

31/12/2021

ATIVO

48.372.506,30

31/12/2020
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

3.714.998,40

9.953.493,68

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

6.721.453,96

3.954.517,63

RESULTADO
EXERCÍCIO

LÍQUIDO

DO

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
PASSIVOS
Caixa
líquido
operacionais

das

-3.682.570,67

DE 5.120.293,12
atividades 10.868.689,42

358.730,05
1.293.753,51
7.598.772,95

Caixa líquido
investimento

das

atividades

de

-11.955.198,56

1.199.075,38

Caixa líquido
financiamento

das

atividades

de

-4.888.962,95

-6.900.091,95

NO

-5.975.472,09

1.897.756,38

CAIXA LÍQUIDO
PERÍODO

GERADO

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:

PARTICIPAÇÃO

ACIONISTA

%

Celso Bittencourt Ferro Costa (Espólio)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE ATIVOS

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

Caixa e equivalentes no início do 15.988.081,73
período

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

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SERVIÇO DE SINDICÂNCIA E PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
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

R$

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

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
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.

Pedro Guimaraes Salgueiro

0,14%

20.907,00

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

TOTAL

100,00%

15.317.334,00

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SECRETARIA ADJUNTA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO
COMUNICAÇÃO
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

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.

__________________________
José Carlos dos S. Salgueiro
Diretor

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

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 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

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

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

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

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.

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.

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), 18 de julho de 2022
Francisco Assis do Amaral Neto
Presidente da CSL/EMSERH

São Luís (MA), 19 de julho de 2022
Maiane Rodrigues Corrêa Lobão
Agente de Licitação da EMSERH

São Luís (MA), 18 de julho de 2022
Vinicius Boueres Diogo Fontes
Agente de Licitação da CSL/EMSERH
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Alexander Kueng, foi considerado culpado de <indiferença deliberada= pelas necessidades médicas de Floyd.
Chauvin foi condenado a 22 anos de prisão.
A acusação havia pedido cinco anos de prisão para
Thayane
Lane, mas
o juiz Maramaldo
Paul Magnuson o sentenciou a 30 meE-mail:
maramaldothay@gmail.com
ses e dois anos de
liberdade condicioimparcial.com.br
onal.
<É terrível=, disse Philonise Floyd, irmão de George
Floyd, fora do tribunal. <Este sistema criminal deve ser
desmantelado e reconstruído=, acrescentou.
ESLa
TA
DOS
DOS
ne,
de 39UNI
anos,
havia acabado de ingressar na polícia quando ele e seu parceiro Kueng prenderam Floyd
depois que um comerciante informou que ele havia tentado pagar com uma nota falsa de 20 dólares.
Chauvin e Thao ajudaram os outros agentes a colocar
Floyd no veículo.
Em outro procedimento judicial em maio, Lane se declarou culpado por ajudar e favorecer o homicídio culposo, o que o condenou a três anos de prisão. Essa pena
será simultânea à desta quinta-feira.

6

ATAQUE

Ex-policial é condenado
a 2 anos e meio de
prisão por homicídio
de George Floyd

BRASIL E MUNDO
São Luís, sexta-feira, 22 de julho de 2022
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

Funai aciona PF da
a Espanha contra ativista

ra.
ao

,
es

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
Black Lives Matter
ANTONIO FELIPE GOMES DUARTE DE FARIAS
A violência policial contra um homem negro e pobre
Presidente da Comissão – CSLIC/SEAP
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do.o indigenista Ricardo HenOBJETO: AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS ZERO QUILÔMETRO, ANO 2022 /
nha
contra
MODELO 2023, SENDO 03 (TRÊS) DO MODELO HATCH, 01 (UM) DO MODELO
rique Rao, indigenista e ex-funcionáFURGÃO CARGO E 01 (UM) DO MODELO SEDAN HIBRIDO, CONFORME
rio da Fundação Nacional do Índio
ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO – I, DO EDITAL DE LICITAÇÃO.
(Funai).
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 /
Na manhã desta quinta-feira
SENAC, 5º andar, Jardim Renascença - São Luís /MA.
(21/7), em Madri, Rao foi responsável
2. RETIRADA DO EDITAL: Na sede da Administração Regional do SENAC/MA ou pelo
pelo ataque contra Marcelo Xavier,
site: www.ma.senac.br.
presidente do órgão, durante a XVI As3. ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS: Até as 17h30min do dia 29.07.2022 na sede da
sembleia Geral Extraordinária do
Administração Regional do SENAC/MA, por meio de documentação formal
protocolizada pela Comissão Integrada de Licitação.
Fundo para o Desenvolvimento dos
São Luís, 21 de julho de 2022
Povos Indígenas da América Latina e
do Caribe (Filac).
Cláudio Soares Cordeiro
<A Funai lamenta o ocorrido e desPresidente da Comissão Integrada de Licitação
taca que tais atitudes são irresponsáveis, violentas e antidemocráticas, in- RAO INTERROMPEU UMA REUNIÃO DA FILAC PARA XINGAR O PRESIDENTE DA FUNAI
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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)

A

internacional, com origem na comunidade afro-americana, que campanha contra a violência direcionada às
pesDu
soran
as ne
tegras.
semanas, ruas das maiores cidades america-

nas ﬁcaram lotadas de manifestantes que protestavam
contra o racismo, em uma mobilização que atravessou
fronteiras e chegou a outros países.

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.

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

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 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 10:00 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 12 de julho de 2022.
Manoel Alves da Silva, Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. Portaria 008/2021.

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

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 interessados 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
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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 Processo 44147/2019.

EQUATORIAL
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ESTADOS
UNIPIAUÍ
DOS
LICENÇA AMBIENTAL

Ex-policial é condenado
a 2 anos e meio de
prisão por homicídio
de George Floyd

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 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
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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. Objeto: 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 disponível na íntegra, no endereço eletrônico: www.compraspresidente dutra.
com.br e no Site do Município http://presidentedutra .ma.gov.br. Presidente 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 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.

Lane, juntamente com os ex-colegas Tou Thao e J.
Alexander Kueng, foi considerado culpado de <indiferença deliberada= pelas necessidades médicas de Floyd.
Chauvin foi condenado a 22 anos de prisão.
A acusação havia pedido cinco anos de prisão para
Lane, mas o juiz Paul Magnuson o sentenciou a 30 meses e dois anos de liberdade condicional.
<É terrível=, disse Philonise Floyd, irmão de George
Floyd, fora do tribunal. <Este sistema criminal deve ser
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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

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 licitações 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.

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 geográficas 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.

fronteiras e chegou a outros países.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
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 Empresa 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 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

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 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, 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 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

Durante semanas, ruas das maiores cidades americanas ﬁcaram lotadas de manifestantes que protestavam
contra o racismo, em uma mobilização que atravessou
fronteiras e chegou a outros países.

GERAL

oimparcial.com.br

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

BANCO DE ALIMENTOS

Maisde900toneladasde
comidadoadasnoMA
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

Postos de combustíveis
no Maranhão são
autuados por não
reduzirem preço
da gasolina
Postos de combustíveis em todo o estado estão sendo
notiﬁcados pelo Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Maranhão (Procon/MA).
A ação faz parte da ﬁscalização que visa veriﬁcar se os
estabelecimentos estão repassando descontos nos valores dos combustíveis após lei estadual que estabeleceu
redução do ICMS e da diminuição de preços da gasolina
anunciada esta semana pela Petrobras.

Desde sua inauguração, o Banco de
Alimentos já beneﬁciou, aproximadamente, 13.700 famílias com a doação
de mais de 900 toneladas de alimentos para 79 instituições cadastradas.
O equipamento de segurança alimentar e nutricional foi vistoriado na
quarta-feira (20) por uma equipe do
Estado, com a presença do governador Carlos Brandão e do secretário de
Estado do Desenvolvimento Social,
Paulo Casé Fernandes.
Instalado no Centro de Distribuição de Hortifrutigranjeiros (Ceasa), o
Banco de Alimentos conta com uma
equipe de nutricionistas, técnicos e
outros proﬁssionais que fazem a coleta, seleção, processamento e distribuição de alimentos que são captados
junto à rede de doadores.

Com isso, é combatido o desperdício de alimentos e são beneﬁciadas
famílias em situação de vulnerabilidade social.

<Esse equipamento de segurança
alimentar e nutricional vem ajudando
muitas famílias com doações e ações
educativas nesse âmbito. Viemos visitar o local, cumprimentar os que trabalham aqui e ajudar a melhorar ainda mais o seu funcionamento=, aﬁrmou o governador Carlos Brandão
durante a vistoria.
O secretário Paulo Casé Fernandes
frisou que o Banco de Alimentos possui grande relevância na política de
segurança alimentar desenvolvida em
nível estadual.
<Esse ambiente já beneﬁciou aproximadamente 13 mil famílias e diversas instituições conveniadas. Juntos
continuamos somando cada vez mais
esforços para sanar a fome no Maranhão=, declarou.

RESTAURAÇÕES

Governo do Estado revitaliza obras em São Luís

Em ﬁscalização realizada por
equipes do órgão nesta quinta-feira
(21), seis postos na Grande Ilha
foram autuados por irregularidades
no repasse dos descontos.
Os estabelecimentos notiﬁcados devem apresentar
ao órgão de defesa informações sobre as reduções de
preços que estão sendo praticadas.
<Desde o início do mês estamos monitorando, notiﬁcando previamente para que esses estabelecimentos
pudessem de fato repassar imediatamente as reduções
e, aqueles postos que não repassaram, agora estão sendo autuados, com base no artigo 39, inciso V, do Código
de Defesa do Consumidor=, informou o presidente em
exercício do Procon/MA, Ricardo Cruz.

Redução

A Agência Executiva Metropolitana presidente da AGEM, Leônidas Araú(AGEM) está revitalizando diversos jo.
equipamentos públicos de mobilidade, esporte e lazer, que fazem parte de
pacotes de obras executadas de 2018 a
Os equipamentos que
2020.
As ações acontecem em diferentes
localidades de São Luís, incluindo a foram incluídos nesta
zona rural.
Para o presidente da AGEM, Leôni- etapa de revitalização
das Araújo, as reformas são necessárias, visto que toda e qualquer obra está foram deﬁnidos de
exposta às intempéries.
<Além disso, esses equipamentos acordo com a demanda
estão em permanente uso, até pelo fato de terem sido criados para utiliza- das comunidades e
ção das pessoas. Isso provoca desgastambém seguindo o
tes, que demandam intervenções=.
<Também precisamos levar em
consideração os recursos ﬁnanceiros grau de deterioração de
que seriam investidos em cada obra,
de forma a avaliar as relações custo x cada um.
benefício mais adequadas=, pontua o

Serviços realizados

Estão sendo realizadas obras de
restauração na Escadaria da Floresta
(Liberdade), Praça Odorico Amaral de
Matos (Caratatiua), Canteiro da Ilhinha (Avenida Ferreira Gullar), Praça
da Feira do Jardim América, Praça
Marechal Rondon (Outeiro da Cruz),
Praça Marta Vieira (Bequimão).
Também está sendo reformada a
Igreja de São Pantaleão e foram iniciados os serviços na Praça do Mururu
(Coroado), Vitória da Conquista (Coquilho) e a Quadra Poliesportiva de
Presidente Juscelino.
A construção da Praça da Amizade,
por sua vez, está em etapa de ﬁnalização, pois foram necessárias algumas
intervenções no projeto inicial. Foi
construída em uma área de
2.806,61m² e será entregue, até o mês
de agosto, no Cohatrac III.

Três descontos no preço dos combustíveis, iniciados
no mês de julho, são apurados nos postos pelo Procon/MA.
Um deles é o Preço Médio Ponderado ao Consumidor
Final (PMPF), valor que estabelece uma média de preços para o litro do combustível e que serve de base de
cálculo para o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre as Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação (ICMS).
Além disso, há também os descontos estabelecidos
pela Lei Estadual nº 11.792, de 13 de julho de 2022, que
ﬁxou a alíquota de 18% de ICMS para combustíveis, e a
redução anunciada pela Petrobras no preço da gasolina
na última terça-feira (19).
<No início deste mês, o governador Carlos Brandão
anunciou a redução desse valor médio em mais de 20%
para a gasolina e para o diesel. Posteriormente foi aprovada a lei para redução do percentual do imposto, o
ICMS, aqui no Maranhão de 30,5% para 18% e agora, esta semana, a Petrobras, após sucessivos aumentos, determinou uma redução de 5%, somando tudo isso, o
consumidor ﬁnal deve receber o impacto de redução em
torno de R$ 1,17, podendo variar de acordo com as condições operacionais de cada estabelecimento=, completou Ricardo.
A ação do Procon/MA inclui postos espalhados por
todo o estado e consumidores que não veriﬁcarem o repasse integral das reduções no preço dos combustíveis
poderão formalizar denúncia ao órgão por meio do site www.procon.ma.gov.br ou aplicativo VIVA PROCON.

Nedilson Machado

E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

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

São Paulo Beauty Festival

Zumba para Todos

Vem aí a São Paulo Beauty Festival! Primeira edição do evento reúne os 50 salões de
beleza mais desejados da cidade, com descontos a partir de 30% em tratamentos capilares, coloração, corte e manicure, entre outros. Idealizado pela b.drops, empresa líder
no segmento de DOOH em espaços de beleza, o projeto acontece de 16 a 30 de agosto de
2022. Para participar, basta acessar o site
www.spbeautyfestival.com.br.

A partir deste sábado (23), São Luís vai ganhar o Zumba para Todos, projeto patrocinado pelo governo do Estado e pelo El Camiño Supermercados por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. A iniciativa tem o objetivo de realizar, semanalmente e de forma gratuita, aulões de dança em bairros de São
Luís. A atividade de lançamento do projeto
ocorrerá na Praça Mestre Antônio Vieira, no
Monte Castelo, a partir das 16h.

Pra curtir
Em mais uma produção assinada por Mário Moraes acontece
neste sábado (23), a
batucada <Nosso
Samba=, com os grupos Ivan Marques
(Anos 90) e Feijoada
Completa.
O evento começa às
21h, no Dió Bar, na Av
dos Holandeses, Calhau, em frente ao
Golden Shopping.
Com o tema <Inclusão
de Estudantes com
Deﬁciência Intelectual na Educação Superior=, o VIII Ciclo de
Debates Inclusivos
vai ser realizado no
dia 27 de julho, pela
Diretoria de Acessibilidade (Daces) da
Pró-Reitoria de Ensino da Universidade
Federal do Maranhão.

No registro, a gestora Christiane
Diniz, a assessora jurídica Dra. Conceição Rolim e o presidente da APAE
de São Luís, Sebastião Rolim que estão comemorando o novo programa
de rádio da entidade <Boletim Antoninha=, pela radioapaesaoluis.com.
Pois é. Além da versão impressa, o
Boletim Antoninha ganhou versão
radiofônica, e pode ser acompanhado na Rádio Apae de São Luís; com
entrevistas, notícias e muita música
de qualidade, semanalmente às
10h30. O Boletim tem a ﬁnalidade de
aproximar a comunidade da entidade; e prestar serviços de orientações
e informações gerais sobre as ações
da instituição, prestação de contas
social, assuntos de saúde, educação
e assistência social.

O secretário de Indústria e Comércio, Cassiano Pereira Júnior, representou o Governo
do Estado na reunião
do Fórum Permanente
das Microempresas e
Empresas de Pequeno
Porte do Maranhão
(Fopema), realizada
nesta terça-feira (19)
no Sebrae Lab, em São
Luís. O secretário esteve com 30 empresários
de todo o estado para
dialogar sobre soluções para o processo
de inovação de micro e
pequenas empresas.

O evento vai ser
transmitido pelo Canal da Daces no
YouTube, a partir das
15h.
Depois de se apresentar em Orlando
(EUA), LUCAS retorna
ao Brasil direto para
Fortaleza (CE), onde
faz sua estreia no
Fortal.
O show do baiano
acontece no dia 24
(domingo), em um
palco localizado no
circuito da festa.
Por lá, LUCAS vai
animar o público com
um show inédito, com
repertório novo que
mescla canções emblemáticas do Axé
Music, presentes na
memória afetiva dos
foliões.

O Sesc Circo continua
sua animada agenda
esta semana com os
espetáculos <O Rádio=(MA), dirigido por
Fernanda Marques e
encenado por Necylia,
e o <Dia da Caça= com
Las Cabaças (PA) – foto. As apresentações
acontecem no palco do
Teatro Sesc, nesta sexta-feira e no sábado
(23), respectivamente,
às 17h. As programações são gratuitas e os
ingressos estarão disponíveis na bilheteria
do Teatro.

A eterna Elke

Golpe do Pix

Dia do viajante

Inaugurada em maio pelo Centro Cultural Vale Maranhão, a exposição ELKE ganhou nesta
terça-feira (19), uma versão virtual. Indumentárias, perucas, entrevistas, shows, acessórios,
além de fotograﬁas da carreira da artista e itens
de seu acervo pessoal poderão ser visitados
acessando o site da instituição pelo endereço
www.ccv-ma.org.br.Com curadoria de Gabriel
Gutierrez e Ubiratã Trindade, a exposição é uma
homenagem e agradecimento ao legado deixado por Elke Maravilha em diversos campos da
criação humana.

Uma categoria de golpe que vem se tornando
cada vez mais popular, tem sido divulgada livremente nas redes sociais. A modalidade oferta altos valores em troca de um pequeno depósito
inicial.
O esquema já possui várias denominações
como <Pix Premiado=, <Rei do Pix= e até <Urubu
do Pix=. Independente do nome, o padrão do
golpe é o mesmo com a promessa de que ao
transferir uma quantia em dinheiro via Pix para
uma conta desconhecida, o valor é devolvido
multiplicado em minutos para o cliente.

Neste próximo dia 25 de julho é comemorado
o Dia do Viajante. E, para celebrar a data tão especial, o Hurb lança uma campanha nacional
para ajudar os viajantes a conhecerem o destino
dos sonhos. Sob o mote de <Não viaja, o Hurb te
leva=, a empresa oferecerá até o ﬁm de agosto
grandes descontos e ofertas em pacotes, hotéis e
atividades para o Brasil e o exterior. Para dar o
pontapé inicial à ação, Pedro Scooby, surﬁsta e
viajante de carteirinha, participa de uma live
promovida pelo Hurb em homenagem ao Dia
do Viajante, no próprio dia 25.

VIDA

oimparcial.com.br

Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br
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Crise do Transporte Público

Rodoviários ameaçam
fazer mais uma greve

M

ais uma vez os Rodoviários ameaçam a deüagrar uma greve em São Luís! Caso aconteça, será a terceira greve da categoria em menos de 9 meses – sendo que a primeira foi
em outubro de 2021, a segunda de fevereiro a março e
essa seria a terceira.
Desta vez, a ameaça de greve é por conta do não cumprimento de um lei municipal por parte dos empresários do ramo do transporte público de São Luís, onde eles
são obrigados a retornarem com os cobradores dentro
dos coletivos. Outra reivindicação da categoria, é que a
Prefeitura não está ûscalizando as empresas de ônibus,
sendo que apenas 40% dos coletivos estão com cobradores, ou seja, em cerca de 60% da frota, o motorista tem
que desempenhar duas funções.
O movimento paredista pode acontecer no início da
próxima semana caso, a categoria não receba uma resposta positiva da Prefeitura de São Luís, através da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT),
após reunião com o Sindicato das Empresas de Transportes (SET).
Na manhã de ontem, quinta-feira (21), o presidente
do Sindicato dos Rodoviários do Maranhão, Marcelo
Brito, convocou a imprensa para uma entrevista coletiva.
Durante a coletiva, ele informou que espera uma resposta da Prefeitura de São Luís até hoje, sexta-feira (22).
Caso não tenha resposta, uma nova greve da categoria
pode ser deüagrada na terça-feira (26).
De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, a atividade desempenhada pelos cobradores é assegurada por
meio de lei municipal, que impede que trabalhadores
Rodoviários exerçam mais de uma função ao mesmo
tempo, como por exemplo, motorista acumulando a
função de cobrador.

O que diz a lei?

A Lei nº 6.801/20 trata da proibição do acúmulo das
funções de cobrador e motorista nos veículos destinados aos serviços de transporte coletivo de passageiros
no município de São Luís e dá outras providências.
A lei é resultante do Projeto de Lei n° 148/2019 de autoria do vereador Umbelino Júnior, <ûcam proibidas as
concessionárias/permissionárias de transporte coletivo

de passageiros de contratar ou designar os motoristas
de ônibus e micro-ônibus, utilizados como veículos de
transporte coletivo de passageiros no Município de São
Luís, acumular dupla função de cobrador e motorista no
exercício da sua proûssão=.
O descumprimento da referida legislação, conforme
texto publicado no DOM, ocasionará à concessionária/permissionária as seguintes sanções: retirada de circulação do veículo e, em caso de reincidência, suspensão da permissão da linha em que o veículo circula.
A redação do documento ainda explicita que, em caso
de descumprimento de qualquer uma das regras dispostas na Lei nº 6.801/20, implicará imposição das penalidades previstas na própria legislação e as dispostas
no Código de Serviço Público de Transporte Coletivo Urbano.

Greves nos últimos meses
12 dias – greve em outubro

A paralisação dos Rodoviários iniciou no dia 21 de outubro e chegou a 12 dias de paralisação total. A categoria
reivindicava um reajuste salarial de 13%, uma jornada
de trabalho de seis horas, tíquete de alimentação no valor de R$ 800, manutenção do plano de saúde e a inclusão de um dependente e a concessão do auxílio-creche,
para trabalhadores com ûlhos pequenos.
Por conta desta paralisação, alguns grupos sentiram
os reüexos. As entidades empresariais manifestaram
8profunda preocupação9 com a manutenção da greve
dos rodoviários na época.

to;
• 19.02 – O TRT, por meio da desembargadora Solange
Cristina Passos de Castro, determinou pela prisão de 15
membros do STTREMA, visto o descumprimento do retorno de 80% da frota do transporte público da Região
Metropolitana da capital. O Sindicato dos Rodoviários
acatou a decisão judicial;
• 22.02 – Segunda audiência no MPT-MA, sem acordo;
• 23.02 – A desembargadora Solange Cristina Passos de
Castro, do TRT, autoriza a circulação de 60% da frota de
ônibus na grande São Luís, a pedido do Sindicato dos
Rodoviários. A multa diária por descumprimento da decisão foi mantida em 50 mil;
• 24.02 – Terceira audiência no MPT-MA, sem acordo;
• 25.05 – Quarta audiência no MPT-MA, sem acordo;
• 27.02 – Reajuste nas tarifas de transporte público;
• 11.03 – Audiência em dissidio coletivo (sem acordo);
• 18.03 – Segunda audiência em dissidio coletivo (sem
acordo);
• 28.03 – Greve geral
• 30.03 – Audiência com Prefeitura, Rodoviários e SET
no TRT-MA

Acordo fechado com ﬁm da greve

Depois de mais de seis horas de negociação, a desembargadora Márcia Andrea Farias da Silva, do Tribunal
Regional do Trabalho da 16ª Região (Maranhão), com o
apoio do procurador regional do Trabalho, Roberto
Magno Peixoto Moreira, do Ministério Público do Trabalho da 16ª Região, homologou o acordo entre o Sindicato
dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário no Estado
do Maranhão (STTREMA) e o Sindicato das Empresas de
Transporte de Passageiros de São Luís (SET) com a parti44 dias – greve de fevereiro a março
Após 44 dias de greve e dois dias de paralisação total cipação direta do Município de São Luís na audiência de
dos Rodoviários, a população de São Luís teve uma notí- conciliação realizada na sede do TRT da 16ª Região.
cia positiva: a greve dos transportes públicos está oûciDe acordo com a desembargadora Márcia Andrea, o
almente encerrada. O anúncio foi feito na noite do dia acordo entre os sindicatos só foi viabilizado porque o
30 de março, em uma rede social do prefeito Eduardo Município de São Luís se comprometeu em fazer o reBraide.
passe integral para o SET do valor exato que deverá ser
A Prefeitura de São Luís havia convocado o Sindicato utilizado para custear, exclusivamente, o reajuste salaridos Rodoviários e o Sindicato das Empresas de Trans- al de 8%, não retroativo, para os rodoviários a partir da
porte (SET) para uma audiência na sede do Tribunal Re- folha salarial de abril deste ano, incluindo tíquete aligional do Trabalho da 16ª Região (TRT-MA). O encontro mentação e plano de saúde.
começou às 15h do dia 30 e durou até o ûm da noite.
O Município de São Luís também ûcou de arcar com o
Os empresários queriam aumento de passagem para percentual de 3% relativo ao reajuste salarial celebrado
poder arcar com os custos dos reajustes pedidos pelos em 1º de novembro de 2021, <totalizando ambos os perRodoviários. O SET chegou inclusive a fazer uma pro- centuais no aporte mensal de R$ 1,5 milhão até a celeposta considerada absurda pelos rodoviários, de au- bração da próxima Convenção Coletiva de Trabalho de
mentar o valor das passagens no transporte público pa- 2023, com prazo limite para sua celebração até
ra R$ 5,10.
31/03/2023=, conforme ata da audiência.
Com o ûm da paralisação, os ônibus coletivos devem
Em contrapartida, o sindicato dos rodoviários se
voltar a circular na capital maranhense de forma normal comprometeu encerrar a greve. Segundo a desembargano dia 31 de março.
dora, o acordo era para que houvesse o ûm da greve e a
Cronologia do movimento
volta imediata da circulação da frota de transporte cole• 10.02 – Primeira audiência no MPT-MA. Empresários
tivo na Grande São Luís (capital, Raposa, Paço do Lumiûzeram proposta de reajuste salarial de 5%, mas mediar e São José de Ribamar).
ante a demissão de todos os cobradores do sistema. RoParticiparam da audiência de conciliação os repredoviários não aceitaram. Não houve acordo;
sentantes do STTREMA, Marcelo Luis Alves Brito e José
• 15.02 – Rodoviários decidem, em assembleia, deüaRodrigues da Silva, acompanhados da advogada Valuzia
grar o movimento grevista;
Maria Cunha Santos, os representantes do SET, repre• 16.02 – Rodoviários iniciam a greve com 100% de ade- sentados por Paulo Renato Pereira Pires, acompanhasão dos trabalhadores;
dos dos advogados Erick Abdalla Brito e Ruy Vilas Boas,
• 16.02 – O Tribunal Regional do Trabalho (TRT-MA) de- o Município de São Luís, representado pelo procurador
terminou que os rodoviários disponibilizassem, no mído município Bruno Duailibe, acompanhado do secrenimo, 80% da frota do transporte público que atende ca- tário do SMTT, Diego Baluz Furtado, e pelo secretário de
pital e os municípios da Região Metropolitana, sob pena governo, Enéas Fernandes, além de representantes dos
de multa diária de R$ 50 mil por dia de descumprimenConsórcios Taguatur Ratrans, Via SL e Upaon Açu.
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DIVERSIDADE DE INFORMAÇÃO

TRABALHO DOMÉSTICO

Mais de 4 milhões
estão na informalidade
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

H

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

Os direitos

A advogada e professora do curso
de Direito da Estácio, Sheila Santos,
traz esclarecimentos quanto aos direitos dos trabalhadores domésticos e
esclarece que esses direitos estão
elencados na Lei Complementar
150/2015, segundo a qual <empregado doméstico é aquele que presta serviços de forma contínua, no âmbito
residencial por mais de dois dias por
semana=.
• Pela simples interpretação do texto
legal é possível compreender que o
empregado doméstico é uma <pessoa
física= que trabalha para outra pessoa
física (empregador doméstico). Em
termos legais, o que diferencia a diarista da empregada doméstica é a
quantidade de dias de trabalho na semana, a forma de pagamento do trabalho e o tipo de contrato, analisa.
A professora da Estácio, pós-graduada
em Direito do Trabalho e mestre em

Gestão e Estratégia, cita que um diarista pode trabalhar para uma empresa, já o empregado doméstico não.

• O diarista pode cadastrar-se como
MEI, já que entre ele e o contratante
tem-se uma relação de trabalho, ao
contrário da empregada doméstica e
o empregador doméstico que têm
uma relação de emprego. Desde 2015,
a proûssão de diarista foi enquadrada
na categoria de MEI, que trabalha por
conta própria, mas é regido por legislação especial, ressalta. A advogada
explica que a diarista não possui direitos trabalhistas conferidos pela legislação ao empregado doméstico, tais
como: formalização do contrato em
CTPS; salário-mínimo ou piso estadual, jornada de trabalho, intervalo para
refeição, descanso semanal remunerado, horas extras, adicional noturno,
férias, 13º salário, INSS, FGTS, segurodesemprego, vale-transporte, salário
família, salário maternidade, valetransporte.
• É importante que os empregadores
domésticos tenham atenção aos aspectos legais, porque ao contratar
uma doméstica através do MEI, corre-

rá riscos de sofrer ações trabalhistas
cujo objetivo será o de reconhecimento da relação de emprego e o pagamento de todas as verbas trabalhistas
devidas, uma vez que tal prática se
conûgura como fraude à lei, conforme
artigo 9º da CLT, segundo o qual <serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar,
impedir ou fraudar a aplicação dos
preceitos contidos na presente Consolidação=, explica a professora do
curso de Direito da Estácio.

Acesso fácil à literatura! É isso que a BRK, concessionária de água e esgotamento sanitário, trouxe com exclusividade o ônibus biblioteca <Livros nas Praças= para
Paço do Lumiar, que está na Praça da Família (Viva Maiobão), das 14h às 20h.
A biblioteca sobre rodas possui um acervo de 2 mil livros de títulos variados destinados a crianças, jovens e
adultos a ûm de garantir o acesso à diversidade de informação e à ampliação de seus conhecimentos culturais
por meio da leitura. Desde o início do projeto o ônibus já
visitou 11 estados brasileiros e até o dia 22 de julho, os
moradores de Paço do Lumiar e alunos da rede pública
municipal poderão visitar a biblioteca móvel, fazer empréstimos de livros e até ler dentro da unidade móvel.

Serão nulos de pleno
direito os atos
praticados com o
objetivo de desvirtuar,
impedir ou fraudar a
aplicação dos preceitos
contidos na presente
Consolidação

Saiba o que fazer em casos de exploração
Diûcilmente se encontra alguém
que ouviu falar e não se comoveu com
a história da dona Madalena Santiago
da Silva, que foi resgatada em 2021
após trabalhar 54 anos sem receber
salário, porque, segundo a patroa, ela
era considerada <da família=. Casos
como esse são reüexo de como o trabalhador doméstico é desvalorizado
e, por isso, se comemora hoje, dia 22
de julho o Dia Internacional do Trabalho Doméstico.
A data foi ûrmada há 95 anos nos
Estados Unidos, fazendo referência à
luta por condições de trabalho mais
justas. Já no Brasil a data é simbólica e
serve para lembrar o valor do serviço.
De acordo com o Instituto Brasileiro
de Geograûa e Estatística (IBGE), até o
ûnal de 2021, 325 mil proûssionais
desse setor na Bahia não tinham carteira assinada, o que representa 85%
do total, que é de 381 mil pessoas.
Comparado com 2020, este número representa um aumento de 29% na
quantidade de trabalhadores domésticos na Bahia e de 39% na parcela
desses proûssionais sem carteira assinada. Segundo o advogado especialista em direito do trabalho, Vinícius Rabello, os problemas de exploração geralmente ocorrem com trabalhadores
informais, em que não se tem carteira
assinada. <Todo e qualquer trabalhador deve ter sua dignidade respeitada.
Quando a gente fala em dignidade, o
mínimo que se espera é que além do
tratamento cordial, urbano e respeitoso, é que ele tenha sua carteira de
trabalho assinada, não ganhe menos
do que a lei pré exige=,aûrma Vinicius.
Como identificar exploração
O advogado também pontua que
quando a empregada doméstica trabalha sem carteira assinada, sem limite de horas diárias deûnido e em que o
patrão desconta na sua alimentação,
há um indício de que pode estar havendo uma exploração. Após detectar
o caso, é preciso acionar as autoridades, que são a polícia e o Ministério do
Trabalho. Nestes casos, os auditores

Ônibus biblioteca
<Livros nas Praças=
está em Paço do
Lumiar

ûscais irão na residência em questão e lação=, pontua o advogado. Ele se refarão uma análise das condições de fere a Lei Complementar 150, que em
2015 regulamentou o trabalhador dotrabalho da doméstica.
méstico.
Problema para se aposentar
Outro grande problema relacionado às domésticas é que os casos em
que não se tem a carteira assinada
acarreta em diûculdades para se aposentar. Ao dar entrada no INSS, a primeira coisa a ser analisada é a qualidade do segurado, caso ele seja inscrito no INSS. <Se ele não tem carteira assinada, ele não é inscrito no INSS e
portanto o INSS vai negar a aposentadoria dele. Ele vai ter que ajuizar uma
declaração trabalhista, esperar uma
condenação do empregador, e apenas
com a sentença que ele conseguirá
averbar o tempo junto ao INSS para aí
sim obter a sua tão sonhada aposentadoria=, conta Vinicius.
Felizmente, essa não é a realidade
Todo e qualquer
de Edjane Brito Pinheiro Lima, 33, que
trabalha como doméstica há um ano e
trabalhador deve ter sua seis meses. Ela aûrma que sua jornada
é de 8 horas por dia, tem direito a uma
dignidade respeitada.
hora de almoço diária e férias. Só que
este não é o caso de todas, pois a traQuando a gente fala em balhadora doméstica ainda menciona
conhecer colegas de ofício que não
dignidade, o mínimo
têm os mesmos direitos e condições
de trabalho que ela. <Me sinto insatisque se espera é que além feita, pois ainda existem patrões que
tratam seus funcionários como no
do tratamento cordial,
tempo da escravidão=, Edjane relata.
Ela alega ter conhecimento dos seus
urbano e respeitoso
direitos e também nega que já tenha
sido desrespeitada por seus patrões
ou até mesmo desenvolvido algum
O especialista, que também é pro- problema de saúde em decorrência
fessor do Centro Universitário do trabalho. Mesmo não passando
UniFTC Salvador, também ressalta pelo que dona Madalena Santiago
que é importante que a comunidade passou, ela tem consciência de que a
como um todo se atente a essas con- categoria é bastante desvalorizada.
dições. <A legislação demorou bastan<Eu tenho esperança sim de que
te tempo para ser regulamentada, um dia vamos ter os mesmos direitos
mas eu costumo dizer que a demora que as outras proûssões têm, como
na regulamentação não fez diminuir o assistência médica, FGTS, seguro de 5
número de exploração dos trabalha- meses, cesta básica, etc. Infelizmente,
dores domésticos, porque aquele que nossos direitos ainda são muito raexplora não está ligando para a legis- sos=, por ûm, Edjane Brito declara.

Promovendo a importância do hábito de leitura e o
amor aos livros por onde passa, o ônibus também possui todo tipo de inclusão a ûm de atender a maior quantidade de crianças possível. <A biblioteca dispõe de um
acervo em braile com mais de 60 livros destinados a
adultos, 120 exemplares com ilustração em braile para
crianças e 60 livros em fonte ampliada para atender pessoas com deûciência visual e deûciência múltiplas.
Além de 20 audiobooks, que consiste em uma gravação
do conteúdo de um livro narrado em voz alta. É um projeto muito interessante e vale a visita=, aûrma Amanda
Cardoso, responsável pela área socioambiental da BRK
no Maranhão. Os monitores literários também são experientes e preparados para atender a leitores com deûciências motoras, visuais e auditivas.

A biblioteca dispõe de um acervo em
braile com mais de 60 livros
destinados a adultos, 120
exemplares com ilustração em braile
para crianças e 60 livros em fonte
ampliada para atender pessoas com
deficiência visual e deficiência
múltiplas. Além de 20 audiobooks,
que consiste em uma gravação do
conteúdo de um livro narrado em
voz alta
O Livros nas Praças possui uma porta com acessibilidade para cadeirantes, assim como uma cadeira para
idosos e pessoas com necessidades especiais. <Sabemos
como o acesso à educação transforma a vida das pessoas e precisamos democratizar isso ainda mais. Dessa
forma, as cidades que recebem o projeto são escolhidas
por não terem no seu entorno, espaços de incentivo à
leitura prioritariamente. Queremos garantir que toda a
população de Paço do Lumiar tenha acesso e possa participar dessa experiência=, conclui Amanda.

Sabemos como o acesso à educação
transforma a vida das pessoas e
precisamos democratizar isso ainda
mais. Dessa forma, as cidades que
recebem o projeto são escolhidas por
não terem no seu entorno, espaços
de incentivo à leitura
prioritariamente
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NO CASTELÃO

SÉRIE D

Papão tem 94.1% de
chances de ir às oitavas
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

L

íder isolado do Grupo 2 e classiﬁcado com três rodadas de
antecipação para a segunda
fase da Série D do Campeonato Brasileiro 2022, 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, no dia 24,
próximo domingo.
A única dúvida era Dagson, que estava com uma lesão no ombro, mas
retornou aos treinamentos e esteve na
formação titular que o técnico Júlio
César colocou em campo no CT Pereira dos Santos, na última quarta-feira
(20).
Além de Dagson, o treinador tem
de volta atletas que foram poupados
na última partida por estarem pendurados: Lucas Hulk, Luís Eduardo e
Emerson Nike.
Júlio César ainda deverá ter atletas
como atacantes Igor Baggio e Wallace
Lima, que são novos reforços, que devem regularizados.
O último treinamento do Moto em
São Luís para o duelo contra o Mundão foi realizado na tarde da última
quarta-feira, no CT Pereira dos Santos. A equipe que vem treinando como titular tem: Rodrigo Carvalho;
Douglas, Rodrigo Milanez, Dedé e Carioca; Jair, Lucas Hulk, Ronald e Eliomar; Mário Sérgio e Dagson.

Probabilidades

Gozando de uma campanha excelente na primeira fase da competição,
o Papão do Norte chega como franco
favorito para avançar para as oitavasde-ﬁnais da Série D. De acordo com os

YAGO FERREIRA

Pimentinha e mais
quatro voltam para
reforçar o Sampaio
contra o Sport-PE
O Sampaio Corrêa começou em Londrina, no Paraná,
a preparação para o primeiro jogo do returno da Série B
do Brasileirão 2022. Depois de encerrar o primeiro turno
sendo derrotado pelo Londrina por 1 a 0, o comando
técnico buscou ganhar tempo para o jogo de hoje, sextafeira (22), contra o Sport Recife, às 21h30, no Castelão.
O Tricolor entra para o compromisso da 20ª rodada
na 9ª colocação na tabela de classiﬁcação com a promessa da volta de pelo menos cinco jogadores. Retornando de suspensão estão Nilson Júnior e Rafael Vila,
dando mais opções ao técnico Léo Condé, que ainda vai
poder contar com Pimentinha, Mateusinho e Maurício,
poupados na última partida.

O MOTO CLUB SEGUE SENDO UMAS DAS MELHORES EQUIPES DA SÉRIE D DO BRASILEIRO
matemáticos do site especializado
chancesdegol.com.br, o time maranhense é o que tem mais chances de
avançar entre todas as equipes que
estão nesta fase.
O site aponta que o time comandado por Júlio César tem 94.1% de chegar às oitavas. Mesmo que o primeiro

confronto seja fora de casa, os especialista mostram que o Rubro-Negro
maranhense tem 69.7% de sair vitorioso da partida do próximo domingo,
em Roraima. O São Raimundo-RR
tem apenas 10.7% de chances de vencer, sendo a probabilidade de empate
é de 19.6%.

PARAGUAY JUNIOR DE TENIS

Maranhense faz semifinal contra donas da casa

O zagueiro Gabriel Furtado poderá ser a baixa por
apresentar suspeita de lesão muscular.
Novidade no transporte para o Castelão
O Sampaio Corrêa teve atendido pedido de extensão
das linhas de ônibus para a condução dos torcedores
após o término do jogo contra o Sport Recife. O pleito
sampaíno foi acolhido em conversa com a Secretaria
Municipal de Trânsito (SMTT) e com a Coordenação de
Operações da SMTT.

Desfalques no Sport

O Leão pernambucano terá importantes desfalques
para a partida de hoje, no Castelão contra o Sampaio
Corrêa.

A maranhense Bruna Liotto caiu
nas oitavas de ﬁnal do Paraguay Junior de Tenis, na categoria simples, disputado na cidade de Luque, que ﬁca
na região metropolitana da capital Assunção. O campeonato faz parte do
Circuito da Confederação Sulamericana de Tenis/COSAT.
Mesmo com um bom ritmo de jogo,
a derrota para a paraguaia Fiore Rojas
veio por dois sets a zero, com parciais
de 7/5 e 6/1. Fiore, que avançou para
as quartas de ﬁnal, vai enfrentar a cabeça de chave do torneio, a boliviana
Martina Salaberry.
<O ritmo de bola da Bruna está
muito bom, assim como o volume de
jogo. Mas taticamente o jogo por aqui
é bem diferente do circuito nacional
brasileiro, o qual a Bruna está mais
acostumada a jogar=, disse Bruno Di-

as, treinador da maranhense.
Mesmo com a derrota no simples,
Bruna Liotto, que conta com o patrocínio da Construtora Lua Nova e o
apoio do Colégio COC São Luís, ainda
continuará em Luque, já que entrará
em quadra na semiﬁnal de duplas,
junto da brasileira Maria Paula Pittigliani.
As brasileiras vão enfrentar a dupla
dona da casa e cabeça de chave, Anabela Lezcano e Soﬁa Magali Scholz.
Bruna Liotto diz que a <expectativa é
fazer no jogo de duplas aquilo que
não consegui fazer no simples. Colocando minha energia e concentração
em quadra pra fazer o meu jogo e sair
com a vitória.

Disputa ainda em Lambaré

Na próxima semana a tenista mara-

nhense, que este ano chegou ao 16º
lugar no ranking brasileiro, vai até a
cidade de Lambaré, também na região metropolitana de Assunção, onde irá disputar o Mburucuyá Bowl, a
partir de 23 de julho.
Sobre os jogos da próxima semana
Bruna Liotto vê que há boas chances
de avançar. <Estou bem preparada e
preciso alinhar alguns pontos mentais durante o jogo. Lá em Lambaré eu
espero jogar o que eu sei jogar, com
vontade e disciplina=, disse a maranhense.
Mesmo com os jogos, Bruna mantém uma rotina de treinos diários no
Paraguai, com trabalhos físicos e técnicos, pelo menos, três horas por dia,
como forma de conseguir bons resultados na próxima semana quando entra em quadra.

Após deixar o campo com dores, Rafael Thyere passou por exame de imagem e foi diagnosticado com uma
lesão muscular na posterior da coxa direita. Capitão do
Sport, o zagueiro havia saído de campo com dores na última segunda-feira, no empate com o Vila Nova-GO, e
agora será desfalque do Rubro-negro por quatro semanas – cerca de um mês.
O lateral-direito Ewerthon, que desfalcou o Leão de
última hora na partida desta semana, ainda está em recuperação do desconforto muscular que sentiu na coxa.
Além dos dois atletas, o Sport tem mais um desfalque
para o confronto com o Sampaio Corrêa. Trata-se do goleiro Mailson, de 25 anos. Ele não viajou com a delegação para o Maranhão e está com a saída encaminhada
para o futebol árabe.
O camisa 1, inclusive, estava na mira de clubes da Série A do Brasileiro. Foi procurado pelo Botafogo, por
exemplo, e pelo São Paulo, além de ter recebido uma
proposta do Coritiba – mas esta ainda no início da temporada e negada pelo Sport.
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AÇÃO DA BRK

CELEBRAÇÃO

125 anos daAcademia
Brasileira de Letras

Paço do Lumiar recebe
<Livros nas Praças=

O Acadêmico José Sarney, também ex-presidente do Brasil, foi o orador oficial do
evento, sexto ocupante da Cadeira nº 38

A

Academia Brasileira de Letras
(ABL) realizou, no Rio de Janeiro, uma série de eventos
em comemoração aos seus
125 anos de história. À noite, o Cristo
Redentor foi iluminado de verde escuro, cor oûcial da academia, em homenagem à data.
Também foi realizada uma Sessão
Solene no Salão Nobre da ABL. A cerimônia celebrou a entrega do Prêmio
Machado de Assis ao antropólogo Roberto da Matta, pelo conjunto da
obra.

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

A ABL É UMA INSTITUIÇÃO LITERÁRIA FUNDADA NO RIO, EM 20 DE JULHO DE 1897
<E garantir que o Judiciário exerça
em plenitude suas responsabilidades
é absolutamente necessário para que
a democracia prevaleça. O Brasil precisa se unir em torno deste objetivo=,
completou, o ex-presidente.

Fora distribuídas, ainda, as medalhas Machado de Assis e João Ribeiro.
A celebração contou com apresentação musical do Quinteto de Cordas da
Orquestra Sinfônica Brasileira.
O Acadêmico José Sarney, também
ex-presidente do Brasil, foi o orador
oûcial do evento, sexto ocupante da
Cadeira nº 38, eleito em 17 de julho de
1980, na sucessão de José Américo de
Almeida e recebido em 6 de novembro de 1980 pelo Acadêmico Josué
Montello.
Na ocasião, sem mencionar o nome
do presidente Jair Bolsonaro (PL), o
político rebateu as recentes críticas do
chefe do Executivo federal ao sistema
eleitoral brasileiro.

<Infelizmente, não é só a cultura
brasileira que precisa, neste momento, ser defendida. Fui o presidente que
conduziu a transição democrática, tenho a responsabilidade pessoal de defendê-la. Ela se consolidou pela prática continuada de eleições livres, sob a
vigilância segura do Supremo Tribunal Federal=, disse.
De acordo com ele, é necessário garantir que o Judiciário tenha liberdade
para exercer suas responsabilidades,
sob pena de a própria democracia estar ameaçada.

A ABL
A ABL é uma instituição literária
fundada no Rio, em 20 de julho de
1897, pelos escritores Machado de Assis, Lúcio de Mendonça, Inglês de
Sousa, Olavo Bilac, Afonso Celso, Graça Aranha, Medeiros e Albuquerque,
Joaquim Nabuco, Teixeira de Melo,
Visconde de Taunay e Ruy Barbosa. É
composta por 40 membros efetivos e
perpétuos, por isso chamados <imortais=.
Em 1923, o governo da França doou
à ABL o prédio do Pavilhão Francês,
ediûcado para a Exposição do Centenário da Independência do Brasil no
ano anterior. O casarão ûca na Avenida Presidente Wilson, 203, no centro
do Rio.
Atualmente, o jornalista e escritor
Merval Pereira é o presidente da ABL.

HOMENAGEM

São Luís receberá espetáculo <Viva Caymmi=
Num formato dramático-musical,
o espetáculo <VIVA CAYMMI, A VIDA
E A MÚSICA DE DORIVAL CAYMMI=,
interpretado por Danilo Caymmi, ûlho de Dorival, é uma celebração e
convida o público para um passeio
pela vida, pelos bastidores e pela música de Dorival Caymmi, um dos mais
importantes cantores e compositores
da história da nossa música. São utilizadas ferramentas do teatro, transcendendo as barreiras de um show.

O espetáculo acontece em São Luís
na próxima quinta-feira, 28, na Cozinha Massari.
Como Caymmi nasceu em 1914 e
morreu em 2008, quase um século de
histórias são contadas, o que torna a
apresentação num grande panorama
da música brasileira no século XX. Como dizia Tom Jobim: <Caymmi é um
dos gênios da raça=.
As pessoas conhecem as músicas
de Caymmi, pois são muitos sucessos,
inüuenciando e sendo referência para
várias gerações de artistas. Mas as
pessoas conhecem pouco as suas histórias, como as coisas aconteceram.
Como foi começar em Salvador, como
foi chegar no Rio de Janeiro, as amizades e parcerias que criou durante sua
vida. O marido, o pai, o amigo, o músico, o artista multifacetado, sua forma
única de olhar a vida e as pessoas, sua

permanente fonte de inspiração.
O espetáculo tem sua base estruturada no storytelling, palavra em inglês
que está relacionada com uma narrativa e signiûca a capacidade de contar
uma história, especialidade do ator
Nilson Raman, que nos últimos vinte
anos foi idealizador e Mestre de Cerimônias dos espetáculos da atriz Bibi
Ferreira, já tendo contado as histórias
de Piaf, Amália, Gardel e Sinatra, ao
lado da grande diva.
A direção musical é do músico Flávio Mendes, parceiro de muitos anos
de Danilo Caymmi, como arranjador
e músico, assim como parceiro do Raman, tendo sido o maestro e diretor
musical nos últimos 14 anos dos espetáculos de Bibi Ferreira.
O espetáculo teve sua estreia em
2018, dentro da programação do Conservatório Pernambucano de Música,
no tradicional Festival de Inverno de
Garanhuns, em sua 28ª edição. Desde
então está em turnê nacional, sempre
encantando e emocionando as plateias.
DANILO CAYMMI
Considerado o herdeiro direto do
talento do pai, Danilo Caymmi está
num grande momento de carreira.
Começou a estudar üauta aos 15 anos
e logo se ûrmou como músico e depois como compositor, mas por incentivo de Tom Jobim começou a cantar. Hoje se destaca como um dos
grandes intérpretes do País.
Como músico, trabalhou muito
com seu pai, Dorival Caymmi, e com
muitos e muitos nomes da música
brasileira, até entrar para a banda de
Tom Jobim, a Banda Nova, em 1984,
que viria a mudar sua vida.
Nesse período com o Tom, além de
üautista, foi um aprendiz do Grande
Maestro estando sempre ao seu lado,

A BRK, concessionária de água e esgotamento sanitário, trouxe com exclusividade o ônibus biblioteca <Livros nas Praças= para Paço do Lumiar, que está na Praça
da Família (Viva Maiobão), das 14h às 20h.
A biblioteca sobre rodas possui um acervo de 2 mil livros de títulos variados destinados a crianças, jovens e
adultos a ûm de garantir o acesso à diversidade de informação e à ampliação de seus conhecimentos culturais
por meio da leitura.
Desde o início do projeto o ônibus já visitou 11 estados brasileiros e até essa sexta–feira (22.07), os moradores de Paço do Lumiar e alunos da rede pública municipal poderão visitar a biblioteca móvel, fazer empréstimos de livros e até ler dentro da unidade móvel.
Promovendo a importância do hábito de leitura e o
amor aos livros por onde passa, o ônibus também possui todo tipo de inclusão a ûm de atender a maior quantidade de crianças possível. <A biblioteca dispõe de um
acervo em braile com mais de 60 livros destinados a
adultos, 120 exemplares com ilustração em braile para
crianças e 60 livros em fonte ampliada para atender pessoas com deûciência visual e deûciência múltiplas.
Além de 20 audiobooks, que consiste em uma gravação
do conteúdo de um livro narrado em voz alta. É um projeto muito interessante e vale a visita=, aûrma Amanda
Cardoso, responsável pela área socioambiental da BRK
no Maranhão. Os monitores literários também são experientes e preparados para atender a leitores com deûciências motoras, visuais e auditivas.
O Livros nas Praças possui uma porta com acessibilidade para cadeirantes, assim como uma cadeira para
idosos e pessoas com necessidades especiais. <Queremos garantir que toda a população de Paço do Lumiar
tenha acesso e possa participar dessa experiência=, conclui Amanda.

"UMA ÓPERA E TRÊS PALHAÇO"

Trupe Du-Nada se
apresenta no SESC Circo

acompanhando-o não só nos shows
mundo afora, mas esteve presente em
inúmeras gravações e arranjos, tornando-se o <band leader= e o <side
man= de Tom.

Começou cantando as músicas <A
felicidade= e <Samba do avião=, recebendo críticas no mundo inteiro, o
que estimulou ainda mais o seu trabalho solo.
Como compositor, tem muitos sucessos, em parceria com o pai, solo ou
com outros parceiros. Entre suas canções destacamos <Andança= e <Casaco
marrom= que acabam de completar
50 anos de sucesso. Para a televisão
compôs para novelas e minisséries
como <O que é o amor=, tema de Vera
Fischer em Riacho Doce;
Em 2014, ao lado dos irmãos Nana e
Dori, receberam o Grammy Latino pelo CD <Para Caymmi, de Nana, Dori e
Danilo=
Atualmente, esta em turnê cartaz
com dois espetáculos comemorativos: VIVA CAYMMI, em homenagem a
vida e a música do seu pai, Dorival
Caymmi; e um espetáculo baseado na
obra de Tom Jobim, referente ao seu
último CD lançado <Danilo Caymmi
canta Tom Jobim=, considerado pela
crítica um dos melhores resultados
artísticos nas comemorações de 90
anos de Tom.

PALHAÇO MANGA ROSA ESTÁ EM BUSCA DE REALIZAR DESEJO
Dia 27 de julho, às 17h, na área de vivência do SESC
Deodoro acontecerá a estreia presencial do espetáculo
circense Uma Ópera e Três Palhaços no âmbito da Programação de SESC Circo 7ª Edição – Norte Nordeste.
Espetáculo é protagonizado por Gilson Cesar (Palhaço Manga Rosa), Evgeny Itskovich (Palhaço Compositron) e Maria Itskovich (Palhaça Atrica) e conta com autoria própria.
Du-Nada Circo Teatro Itinerante nasceu através da
oûcina de técnicas circenses, do projeto por trás da cena
do SESC, onde se encontram vários artistas de várias
áreas com objetivo de reviver arte circense na cidade.
Reformulada a trupe dedicada a linguajem circense,
música e palhaçaria e vem desenvolvendo projetos que
trazem o potencial cômico da música.
Release do Espetáculo: Aperte o cinto, o futuro está
aqui. Homem solitário palhaço Manga Rosa está em
busca de realizar seu desejo de ouvir a ópera com interpretação realística do robô Palhaça Atrica, mas os problemas técnicos não permitam apreciar a música. Enfrentando os problemas técnicos e a burocracia do futuro ele acaba comprando mais um robô palhaço Compositron e com sua ajuda ele tenta programar um concerto
perfeito.

