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Brandão fortalece 
articulação política

Como forma de fortalecer o seu mandato no maior cargo do executivo maranhense até o dia 31 de dezembro deste ano, o go-
vernador Carlos Brandão (PSB) realizou uma reunião na última segunda-feira (25) com 50 assessores parlamentares, que esta-
rão ligados às secretarias de governo e atuarão na articulação com deputados, senadores e prefeitos. O gesto político também 

mostra também a unidade do projeto político de reeleger o governador nas eleições de 2022. PÁGINA 3
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Prefeitos participam de marcha em Brasília

UNINDO FORÇAS

Mais de 150 prefeitos maranhenses e um expressivo número 
de vice-prefeitos e vereadores do Maranhão participam da 23ª 
Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que começou na 
segunda e encerra nesta quinta-feira (28), em Brasília. PÁGINA 3

Brasil profundo? 
Faltam cinco meses para as eleições de ou-

tubro e o cenário político nunca esteve tão ten-
so desde a redemocratização. O país começa a 
sentir o fim do "novo normal" e a retomada das 
atividades como na pré-pandemia. É um mo-
mento em que apesar da disparada inflacionária, 
a economia dá sinais de recuperação. PÁGINA  2

Prefeito  de Santa 
Inês  e secretários são 
afastados por fraude 

em licitações 
A Polícia Federal, com apoio da Controladoria 

Geral da União, deflagrou, na manhã desta quar-
ta-feira, 27/04/2022, nas cidades de São Luís, San-
ta Inês, Caxias e Teresina, capital do Piauí, a Ope-

ração Free Rider. PÁGINA 5 

Dia da educação marcado 
por protesto em São Luís

Na capital São Luís,  os profissionais do ensino 
público municipal estão mobilizados em um movi-

mento grevista que hoje, 28, completa 10 dias. 
PÁGINA 

Sampaio vai 
à CBF contra 
arbitragens

Presidente do  
Sampaio está tomando 
providências e mostrou 

ao vice-presidente 
da CBF, Fernando 
Sarney, o prejuízo 

que o  representante 
maranhense vem 

sofrendo
PÁGINA 6

Moto Club  terá 
mudanças 

contra Juventude
Com a expulsão do 

atacante Dagson no 
jogo diante do  4 de 

Julho-PI, várias alter-
nativas serão testadas. 
A primeira delas será 
o deslocamento de 

Emerson Nike para o 
setor, e a volta de Oséas 
à esquerda.  PÁGINA 6

Prêmio de Artes 
Cênicas apoia 

espetáculos inéditos
O Prêmio Sesc de Artes Cênicas 

vai selecionar trabalhos inéditos, 
que receberão recursos destinados 
ao apoio da montagem. PÁGINA  7

Rapper Marco Gabriel é 
atração de hoje no CCVM

O rapper Marco Gabriel volta ao palco do 
Centro Cultural Vale Maranhão na noite des-

sa quinta-feira (28), às 19h, com o show “A 
sociedade do código de barras”, integrando a 

programação do Pátio Aberto.
PÁGINA 7 
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ir Espetáculo 

gratuito para 
toda família 

Macaco, macaquice e 
macacada! é um espetácu-
lo de histórias de macacos, 
esses bichos “meio gentes” 
que povoam o imaginário 

popular. PÁGINA 7
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Golpista mequetrefe

Na se ma na pas sa da, o de pu ta do fe- 
de ral Da ni el Sil vei ra foi jul ga do e con- 
de na do a mais de 8 anos de pri são em
re gi me ini ci al men te fe cha do. A con- 
de na ção pe lo Su pre mo Tri bu nal Fe- 
de ral se deu pe lo pla car de 10 vo tos a
1. Até um mi nis tro dos dois apon ta- 
dos por Bol so na ro ao tri bu nal de 11
mem bros vo tou pe la con de na ção do
mal afa ma do par la men tar, re pre sen- 
tan te não do po vo, mas, na prá ti ca, de
quem o in di cou. Es se mi nis tro, ter ri- 
vel men te evan gé li co, se gun do de fi ni- 
ção do pre si den te da Re pú bli ca, vo tou
con tra Sil vei ra e, es pe ro, lan çou mar- 
co de sua in de pen dên cia na cor te su- 
pre ma, co mo ad ver tên cia a seu ex-
che fe. O de pu ta do, por sua vez, é da
ban ca da da que les que, an tes de vo tar,
per gun tam a Bo zo: – Che fe, o que eu
es tou pen san do des se as sun to? Re ce- 
bem, en tão, a di plo má ti ca res pos ta: –
Pô, ca ra, se tu per gun tar is so daí de
no vo, vou man dar cas sar teu man da- 
to, OK?

Até mes mo o con de na do sur pre en- 
deu-se. Co nhe cen do o pró prio cur rí- 
cu lo, pen sou na no tí cia co mo uma fa- 
ke news de jor nais co mu nis tas, em bo- 
ra es tes não exis tam mais em car ne e
os so, nes te mun do, em ou tros nem na
Chi na. To dos fo ram ab du zi dos pa ra
Alpha Cen tau ri a es tre la mais bri lhan- 
te da cons te la ção de Cen tau ros, a tão
só 4,37 anos-luz do Sol.

Os cri mes do be le guim de Bol so na- 
ro são bem co nhe ci dos. Co a ção no
cur so do pro ces so, in ci ta ção à ani mo- 
si da de das For ças Ar ma das con tra o
STF e ten ta ti vas de im pe dir o li vre
exer cí cio dos Po de res da Re pú bli ca. O
de cre to pre si den ci al que con ce deu
in dul to in di vi du al ao de pu ta do mar- 
gi nal fa lha em su as más in ten ções,
por que, pri mei ro e de acor do com
mai o ria ab so lu ta dos ju ris tas bra si lei- 
ros mais bem con cei tu a dos, não exis- 
te ain da pe na a ser per do a da, por que
a con de na ção tran si tou em jul ga do.
Por con se guin te, o de cre to não tem
ob je to. Co mo se po de rá per do ar o de- 
pu ta do, se, se gun do a lei, ele ain da es- 
tá isen to de cul pa? A cons ti tu ci o na li- 
da de de ato ad mi nis tra ti vo po de ser e
cer ta men te se rá ava li a da, se o STF for
pro vo ca do a fa zê-lo.

A pre va le cer o de cre to, o che fe do
Po der Exe cu ti vo pas sa ria a ser ins tân- 
cia re vi so ra das de ci sões do Su pre mo
e es te per de ria o sen ti do co mo Po der
in de pen den te, uma vez que su as de- 
ci sões, pa ra ter va li da de, de pen de ri- 
am ex clu si va men te do pre si den te da
Re pú bli ca. Ve ría mos en tão na lon ga
fi la de ami gos cri mi no sos de Bol so na- 
ro, aguar dan do dá di va se me lhan te à
de Sil vei ra, ti pos co mo Os val do Eus tá- 
quio, um es pe ci a lis ta na pro du ção de
fa ke news, Ro ber to Jef fer son, ve lho e
co nhe ci do cor rup to, mi li ci a nos de va- 
ri a das ce pas, Quei roz das Ra cha di- 
nhas e mui tos ou tras fi gu ras do sub- 
mun do do cri me, ca pa zes de le var o
Bra sil ao fun do do po ço mo ral.

Cla ro, é da com pe tên cia do che fe
do Po der Exe cu ti vo con ce der o in dul- 
to, mas den tro das re gras es ta be le ci- 
das no or de na men to ju rí di co bra si lei- 
ro. Na nos sa Cons ti tui ção, es sas di re- 
tri zes não es tão bem de fi ni das. Com
cer te za, no en tan to, quan do fo rem
aper fei ço a das, não in clui rão con ce- 
der es sa es pé cie de be ne fí cio a mal fei- 
to res po lí ti cos, des res pei to sos com
mem bros do STF ou de qual quer tri- 
bu nal, su pe ri or ou não. Na re a li da de,
de to da a po lê mi ca cri a da com a me- 
di da go ver na men tal, o mais im por- 
tan te, pen so, não são seus as pec tos
ju rí di cos. São os po lí ti cos. Os cri mes
das per so na gens já men ci o na das são

ima gi na dos e or de na dos pe lo pre si-
den te e fa zem par te do ob je ti vo de
Bol so na ro de dar um gol pe nas ins ti- 
tui ções.

Foi ele mes mo quem re ve lou a in- 
ten ção de co me ter cri me des sa na tu-
re za. Em en tre vis ta de 1999, ele re ve- 
lou seus pla nos, quan do lhe per gun- 
ta ram se, al gum dia, elei to à Pre si dên- 
cia da Re pú bli ca, ele fe cha ria o Con-
gres so Na ci o nal:

“Não há me nor dú vi da, da ria gol pe
no mes mo dia! Não fun ci o na! E te nho
cer te za de que pe lo me nos 90% da po-
pu la ção ia fa zer fes ta, ia ba ter pal ma,
por que não fun ci o na. O Con gres so
ho je em dia não ser ve pra na da, só vo-
ta o que o pre si den te quer. Se ele é a
pes soa que de ci de, que man da, que
tri pu dia em ci ma do Con gres so, dê lo- 
go o gol pe, par te lo go pa ra a di ta du ra”.

Não se po de di zer que ele não ten ta
cum prir a pro mes sa de im plan tar
uma di ta du ra no Bra sil. Pri mei ro, ten-
tou sub ju gar o Con gres so, por meio
de ata ques ao pre si den te da Câ ma ra
dos De pu ta dos, Ro dri go Maia, ape sar
de ter si do es te o res pon sá vel pe la
apro va ção da mais im por tan te e úni- 
ca re for ma des te tris te go ver no, a da
Pre vi dên cia. Eram diá ri os os ata ques
con tra o de pu ta do,

por Bol so na ro e seu ban do, cons ti-
tuí do de gen te da pi or es pé cie mo ral.
De pois, com o fim do man da to de Ro- 
dri go Maia na pre si dên cia da Câ ma ra,
re di re ci o nou su as agres sões ao STF,
es pe ci al men te aos mi nis tros Bar ro so,
Fa chin e Ale xan dre Mo ra es, mas con- 
ti nu ou sem con tro le da Câ ma ra. De ci- 
diu, nes sa al tu ra, se ali ar ao Cen trão,
gru po po lí ti co, de quem di zia: Se gri- 
tar pe ga la drão, não fi ca um meu ir-
mão. Pois bem, es ses pa tri o tas pas sa- 
ram de la drões a ali a dos de Bol so na ro
e são eles ho je quem go ver nam o go- 
ver no. Eles não dei xa ram pa ra Bol so-
na ro e sua psi co pa tia nem os anéis
nem os de dos.

Bol so na ris ta ra di cais e mem bros
do Cen trão for mam um ban do sin gu- 
lar e pe ri go so. Cui da do, elei tor. Se vo- 
cê não vi veu a di ta du ra, não quei ra ex-
pe ri men tá-la. Vo cê se ar re pen de ria
em 24 ho ras, se não fos se ami go do
rei.

A magia do tempo

Não é bem do meu tem pe ra men to
fi car de sa co cheio. Sa co cheio é um
sen ti men to de ab so lu ta apor ri nha ção
com tu do que es tá em vol ta de si. O
nos so pe que no mun do fi ca me nor
ain da. As pes so as as su mem um ta ma- 
nho fí si co e mo ral de to tal inex pres- 
são. Os pig meus se trans for mam num
gi gan te. Ou so mem. Qua se de sa pa re- 
cem do nos so ín fi mo mun do de ilu- 
sões. O amor em pa ca. E a uto pia de sa- 
pa re ce co mo se fos se um ato de má gi- 
ca, ao ti rar so nhos de cri an ça da car- 
to la. E agen te pas sa a ad mi rar e di ver- 
tir-se com es sa ma gia ora bur les ca,
ora ta ca nha.

Quan do ga ro to, de seis se te oi to ou
dez anos de ida de, acom pa nhei al gu- 
mas ve zes o pa lha ço de cir co, pa ra fa- 
zer jus à en tra da gra tui ta. Era o es guio
pa lha ço no al to da per na de pau, os- 
ten tan do um rús ti co, mas ne ces sá rio
me ga fo ne,pa ra anun ci ar o es pe tá cu- 
lo, ou o pa lha ço tron cu do, pin ta do da
ca be ça aos pés, que se ro la va no chão,
dan do sal tos mor tais, ar ro de a do pe las
cri an ças, que res pon di am às pro vo ca- 
ções: – Ho je tem es pe tá cu lo? Tem sim
se nhor. – Oi to ho ras da noi te. – Tem
sim se nhor. – En tão, ar ro cha ne gra da.
E se ia pe las ru as es trei tas, de acli ves e
de cli ves, le van do ao pú bli co a no tí cia

de que o es pe tá cu lo se ria re a li za do às
oi to ho ras da noi te. O Cir co Ibis, do
pa lha ço Cha ru to, era o meu pre di le to.
Fi ca va-se no po lei ro, no de grau bem
de ci ma. De lá, a ti nha-se a vi são com- 
ple ta do tra pe zis ta, do ma la ba ris ta e
das pre se pa das do pa lha ço, que con- 
ta va sem pre uma pi a da no va. No dia
se guin te, na es qui na, a per gun ta era: –
Sa be a úl ti ma de Cha ru to? E a pi a da
era re pe ti da à exaus tão, com as gar ga- 
lha das ex plo din do. Nin guém fi ca va
de sa co cheio. A vi da era um sa co va- 
zio, que to dos os di as tí nha mos que
en cher de no vi da des. O cir co era sem- 
pre es sa no vi da de.

Pe ga va-se o bon de, e ele, pre gui ço- 
sa men te, ia de va gar e di va gan do pe- 
los ca mi nhos re tos, ven cen do os tri- 
lhos que se es ten di am em pa ra le lo pe- 
la ci da de. Ape sar des sa ca mi nha da
pre gui ço sa, to dos ti nham a cer te za de
que che ga ri am ao seu des ti no, sen ta- 
dos ou em pé no es tri bo. O co bra dor
era um ma la ba ris ta, que se en gal fi- 
nha va nos cor ri mões, nas su as es tri- 
pu li as pa ra re ce ber o di nhei ro das
pas sa gens. Es sas fi gu ras his tó ri cas e
ho mé ri cas, de uma so ci e da de qui e ta
na sua su bli me qui e tu de, de sol a sol,
fa zi am es se ma la ba ris mo cir cen se na
ida e na vol ta. O ri so en fei ta va-lhe o
ros to. A ro ti na não os dei xa va de sa co
cheio. Pe lo con trá rio, de pois do mo- 
tor nei ro, o co man dan te que gui a va o
bon de com se gu ran ça e ma es tria, era
o co bra dor a au to ri da de má xi ma da- 
que les tra je tos, ti lin tan do as mo e das,
ao pas sar o tro co com ex tre ma agi li- 
da de. Aci ma de les, es ta va o fis cal, que
sur gia do na da, em pon tos es tra té gi- 
cos, pa ra con fe rir se o ser vi ço es ta va
sen do fei to com pres te za e exa ti dão.
Tu do is so sim bo li za va a vi da sem sa co
cheio. Aliás, de ve ser di to, o úni co sa- 
co cheio, pa ra al guns pri vi le gi a dos,
era, no fi nal do ano, o do Pa pai No el.
Mas sem pre a de pen der de quem era
o fe li zar do ou fe li zar da, que aju da vam
a es va zi ar o sa co.

Co mo dis se aci ma – e sem pe dan- 
tis mo -, não cos tu mo fi car de sa co

cheio. Quan do ele – o sa co – co me ça a
en cher, pro cu ro uma saí da, que me
pos si bi li te es va ziá-lo, an tes que se ja
tar de. Atra ves so uma pas sa gem se cre- 
ta que es tá den tro de mim, e me aco- 
mo da nes se mun do má gi co, de so- 
nhos e uto pi as e da ale gria de pen sar
que sou uma es pé cie re nas ci da de
Luís XIV, sem a vo ca ção do ab so lu tis- 
mo do Rei Sol, ou me fan ta sio de Ma- 
dre Te re sa de Cal cu tá, e me da no, nes-
ta úl ti ma en car na ção, a fa zer coi sas
que a fer ti li da de do pen sa men to aju-
da a cons truir. Sou ca paz, aten den do
o man da men to de Cris to, de amar, ca- 
so o ti ves se, o meu pró prio ini mi go.

Ou ain da, num ato de des pren di- 
men to poé ti co, es que cen do mo men-
ta ne a men te ga ro to que ale gre men te
pe ga va o bon de ou acom pa nha va o
pa lha ço do cir co, re cor ro à imen sa po- 
e ta, do Ce a rá do meu avô, Ce cí lia Mei- 
re les, e en con tro em Re tra to al guns
tra ços do que fo ra e que já não é mais.
To das as con tra di ções de um mun do,
que vão se su pe ran do. Es ta ce a ren se
de Ro man cei ra da In con fi dên cia nos
diz: Eu não ti nha es te ros to de ho je, /
as sim cal mo, as sim tris te, as sim ma- 
gro, / nem es ses olhos tão va zi os, /
nem o lá bio amar go. / Eu não ti nha
es tas mãos sem for ça, / tão pa ra das e
fri as e mor tas; / eu não ti nha es te co- 
ra ção / que nem se mos tra. / Eu não
dei por es ta mu dan ça, / tão sim ples,
tão cer ta, não fá cil: / – Em que es pe lho
fi cou per di da / a mi nha fa ce?

Nes se can to poé ti co, Ce cí lia Mei re- 
les se vê no tem po: as mu dan ças, o
pas sa do, a ou tra vi da, a no va vi da, a
ou tra fa ce, que fi cou per di da em ou tro
es pe lho. Um mo do de re sis tir ao tem- 
po. De ven cer as mu dan ças do mun do
e da vi da. De su pe rar as in cer te zas, as
dú vi das, os fra cas sos, e en con trar-se
con si go mes ma, co mo se é: olhos va- 
zi os, o va zio do mun do, o co ra ção tris- 
te, a cer te za da in cer te za. Mas ja mais
de sa co cheio. Ape nas sen tir o sen ti- 
men to do mun do.

ANA LÍ LIA FI GUEI RE DO TE LES DE ME NE ZES
Vi ce-pre si den te do Sin di ca to dos Es ta be le ci men tos de En si -
no no Es ta do do Ma ra nhão (Si ne pe/MA)

Dia Mun di al da
Edu ca ção

Dia Mun di al da Edu ca ção! Fa lar de edu ca ção na con- 
tem po ra nei da de im pli ca aban do nar con cep ções tra di- 
ci o nais que fo ram cons truí das ao lon go das dé ca das,
des cons truin do con cei tos ul tra pas sa dos pa ra bus car- 
mos al can çar os no vos e atu ais pro pó si tos e me tas da
edu ca ção.

 
Vi ven ci a mos um con tex to to tal men te ino va dor que

con vo ca to da a co mu ni da de es co lar a ques ti o nar e re ver
su as prá ti cas. Qual a ex pec ta ti va dos pais em re la ção à
edu ca ção? O que ob je ti vam os pro fes so res em sa la de
au la? O que os alu nos de se jam apren der? In de pen den te
do mo men to pan dê mi co vi ven ci a do nos dois úl ti mos
anos, a glo ba li za ção e a tec no lo gia pro vo ca ram mu dan- 
ças subs tan ci ais no pa pel do alu no, e do pro fes sor, fa- 
zen do sur gir uma no va con cep ção de es co la. O pro fes- 
sor dei xa o pa pel de pro ta go nis ta, de ten tor do sa ber e
ce de es se tão sa gra do lu gar ao alu no, res pon sá vel em
cons truir seu pró prio co nhe ci men to, imer so na prá ti ca
im pac tan te das me to do lo gi as ati vas.

A edu ca ção evo luiu ao lon go da his tó ria: vi ven ci a mos
o tem po em que bom alu no é o que de co ra va tu do que
lhe era pro pos to ou en si na do; quan do não ha via im- 
pren sa, es sa era a re a li da de: de co rar era sinô ni mo de ex- 
ce lên cia dis cen te. Com o sur gi men to da im pren sa, o
alu no exem plar era aque le que “co pi a va até a vír gu la do
pro fes sor”; o pro fes sor des pe ja va seu sa ber no qua dro
ou lou sa e ao alu no com pe tia co pi ar. Sur gem os li vros
di dá ti cos, tra zen do no va in qui e ta ção aos do cen tes, que
pas sam a ques ti o nar: “se os li vros tra zem o sa ber, a in- 
for ma ção, qual pas sa a ser a mi nha fun ção na es co la?”.

Foi a vez de te rem re co nhe ci men to os gran des teó ri- 
cos da edu ca ção co mo Pi a get, Vygotsky, Wal lon, Emí lia
Fer rei ro, que atra vés de su as te o ri as, a exem plo do cons- 
tru ti vis mo, que su ge re, co mo fun da men to, que o co nhe- 
ci men to de ve ser cons truí do, nu ma in te ra ção com o
meio e com o ou tro, dan do ên fa se à afe ti vi da de. Mais re- 
cen te men te, as ino va ções pro mo vem no vas mu dan ças
na mis são do pro fes sor, as sim co mo na ati tu de do alu no,
que es co lhe o que quer apren der; es co lhe, bus ca e en- 
con tra, na web, au las acer ca da qui lo que su põem que
pre ci sam sa ber.

São in con tá veis as ofer tas em ví de os, pre fe ren ci al- 
men te cur tos, de au las de qual quer na tu re za ou as sun to.
Re por ta mo-nos até en tão, à edu ca ção for mal, aca dê mi- 
ca; mas edu car é mui to mais. No pre sen te sé cu lo, edu car
im pli ca in cluir, n pro ces so en si no apren di za gem te mas
re fe ren tes à tec no lo gia, ha bi li da des só cio-emo ci o nais,
ci da da nia, edu ca ção fi nan cei ra, edu ca ção mo ral e éti ca;
sus ten ta bi li da de, con su mo cons ci en te, eco lo gia e, pa ra
tan to, são im pres cin dí veis as par ce ri as.

Ho je são mui tos os par cei ros da edu ca ção: to dos
aque les que de al gu ma for ma in flu en ci am nos sos alu- 
nos, mu dan do-lhes ati tu des e com por ta men tos, con tri- 
bu em com a sua edu ca ção. Nes se sen ti do te mos ti os,
ma dri nhas, avós, ba bás, vi zi nhan ça, te le vi são, igre ja, in- 
ter net e to da sor te de in fluên cia que co mu ni ca, in for ma
e for ma. As sim sen do, é mis ter re co nhe cer mos a ne ces- 
si da de de es co lher mos os me lho res par cei ros pa ra a
edu ca ção dos nos sos fi lhos.

Edu car é mui to além de uma for ma ção aca dê mi ca, é
des per tar no alu no o com pro mis so com a cons tru ção
do seu pró prio pro je to de vi da, que é in di vi du al e per so- 
na lís si mo. Es pe ra-se que a edu ca ção dê con ta de pre pa- 
rar o alu no pa ra um mer ca do de tra ba lho? Is so e mui to
mais: de sen vol ver ha bi li da des in dis pen sá veis ao ci da- 
dão des te sé cu lo, quais se jam cri ti ci da de, cri a ti vi da de,
in clu são, res pei to à di ver si da de, es pí ri to co la bo ra ti vo,
co mu ni ca ção, em pa tia, per se ve ran ça, re si li ên cia, den- 
tre ou tras. No dia Mun di al da

Edu ca ção im por ta va lo ri zar es se pro fis si o nal que
bus ca, in can sa vel men te, aper fei ço ar-se no in tui to de
co nhe cer es se no vo alu no, ca pa ci tan do-o a su pe rar di fi- 
cul da des, a so lu ci o nar pro ble mas e a con quis tar de sa fi- 
os. Es sa é a nos sa MIS SÃO: ár dua, mas ex tre ma men te
gra ti fi can te! A nós edu ca do res, Fe liz Dia da Edu ca ção!

São Luís, quinta-feira, 28 de abril de 2022
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Governador intensificou articulação política da gestão reunindo assessores que atuarão
no diálogo e ações com parlamentares ligados as secretarias de governo do estado

DIÁLOGO INSTITUCIONAL

Brandão fortalece
articulação política
SAMARTONY MARTINS

C
o mo for ma de for ta le cer o 
seu man da to no mai or car go 
do exe cu ti vo ma ra nhen se 
até o dia 31 de de zem bro 

des te ano, o go ver na dor Car los Bran- 
dão (PSB) re a li zou uma reu nião na úl- 
ti ma se gun da-fei ra (25) com 50 as ses- 
so res par la men ta res, que es ta rão li ga- 
dos às se cre ta ri as de go ver no e atu a- 
rão na ar ti cu la ção com de pu ta dos, se- 
na do res e pre fei tos. O ges to po lí ti co 
tam bém mos tra tam bém a uni da de 
do pro je to po lí ti co de re e le ger o go- 
ver na dor nas elei ções de 2022.

A reu nião con tou com ain da com 
no mes ex pres si vos co mo: o de pu ta do 
es ta du al Du ar te Jr (PSB), o de pu ta do 
es ta du al Zé Iná cio (PT), o ex-de pu ta- 
do fe de ral, Pin to da Itamaraty e do 
atu al se cre tá rio de Ar ti cu la ção Po lí ti- 
ca do Ma ra nhão, Ru bens Pe rei ra. “Es- 
te en con tro com a pre sen ça do go ver- 
na dor Car los Bran dão, mos tra o com- 
pro mis so do go ver no em for ta le cer as 
re la ções com ges to res, de pu ta dos, ve- 
re a do res e de mais li de ran ças po lí ti cas 
do nos so Es ta do. A Se cap atua pa ra 
ga ran tir que as prin ci pais de man das 
da so ci e da de se jam aten di das, pa ra 
is so é fun da men tal for ta le cer o re la ci- 
o na men to do go ver no com os de mais 
po de res. Es ta reu nião que re a li za mos 
jun to aos de mais ór gãos, vi sa  ga ran tir 
a pre sen ça de uma as ses so ria téc ni ca 
em ca da se cre ta ria que vai fa ci li tar es- 
se pro ces so de acom pa nha men to das 
ações do go ver no”, ex pli cou o Se cre- 
tá rio de Ar ti cu la ção Po lí ti ca do Ma ra- 
nhão, Ru bens Pe rei ra .

CARLOS BRANDÃO  REUNIU COM ASSESSORES PARLAMENTARES NO PALÁCIO DOS LEÕES

Mes mo sem fa zer uma de cla ra ção 
so bre a im por tân cia des te mo men to 
pa ra a sua ges tão no co man do do go- 
ver no, fo tos da reu nião fo ram re gis- 
tra das nas re des so ci ais de Bran dão e 
fo ram re per cu ti da no meio po lí ti co. O 
de pu ta do es ta du al Zé Iná cio (PT) res- 
sal tou o en con tro em seu per fil no 
Twit ter no qual afir ma ter par ti ci pa do 
da reu nião co mo vi ce-lí der do go ver- 
no na As sem bleia Le gis la ti va do Ma- 
ra nhão. “Na oca sião des ta quei que to- 
da se cre ta ria do es ta do te rá uma as- 
ses so ria pa ra tra tar di re ta men te com 
os de pu ta dos, pre fei tos, vi ce-pre fei- 
tos e ve re a do res, com o ob je ti vo de 
for ta le cer a re la ção com a clas se po lí- 
ti ca do Ma ra nhão e ga ran tir mais agi- 
li da de às de man das de in te res se da 
po pu la ção”, afir mou Zé Iná cio.  Em 
sua pos ta gem o par la men tar acres- 
cen tou, que ca da se cre ta ria de es ta do 
te rá di rei to a um ou dois as ses so res 
par la men ta res pa ra aten der e dar en- 
ca mi nha men to às de man das da clas- 
se po lí ti ca do Ma ra nhão de for ma ins- 
ti tu ci o nal. “É um sim ples ato ad mi- 

nis tra ti vo, mas com uma di men são 
mui to gran de pa ra o es trei ta men to do 
diá lo go com a clas se po lí ti ca do Ma ra-
nhão” dis se Zé Iná cio.

Na ter ça-fei ra (26), Zé Iná cio, des ta-
cou  tam bém na ses são ple ná ria a reu- 
nião re a li za da no Pa lá cio dos Leões 
com a equi pe que fa rá par te da as ses- 
so ria par la men tar do atu al go ver no. 
Ele afir mou que os as ses so res par la- 
men ta res vin cu la dos a ca da Se cre ta- 
ria de Es ta do vão au xi li ar e acom pa- 
nhar as de man das, pro je tos, en ca mi- 
nha men tos, do cu men tos e ofí ci os 
apre sen ta dos pe los 42 de pu ta dos es- 
ta du ais. Tam bém fa rão aten di men to a 
se na do res, de pu ta dos fe de rais, pre- 
fei tos, vi ce-pre fei tos e ve re a do res.

Zé Iná cio res sal tou que os as ses so- 
res se rão pre pa ra dos e ori en ta dos pa- 
ra aten der pron ta men te à clas se po lí- 
ti ca do Ma ra nhão, ga ran tin do e es trei- 
tan do o diá lo go en tre as par tes. “O go- 
ver no de Car los Bran dão es tá sen do 
de con ti nui da de, mas com o ob je ti vo 
de ace le rar o aten di men to de ações e 
de man das”.

GESTÃO MUNICIPAL

Prefeitos participam de marcha Brasília

ERLÂNIO XAVIER  RESSALTOU A IMPORTÂNCIA DOS PREFEITOS MARANHENSES, VISTO AS DECISÕES RECENTES DO GOVERNO FEDERAL

Mais de 150 pre fei tos ma ra nhen ses
e um ex pres si vo nú me ro de vi ce-pre- 
fei tos e ve re a do res do Ma ra nhão par- 
ti ci pam da 23ª Mar cha a Bra sí lia em
De fe sa dos Mu ni cí pi os, que co me çou
na se gun da e en cer ra nes ta quin ta-
fei ra (28), em Bra sí lia. O even to que
nes ta edi ção te ve co mo te ma: “Mu ni- 
cí pio: o ca mi nho pa ra um Bra sil me- 
lhor” de ba teu pau tas co mo a saú de
pós-cri se sa ni tá ria da Co vid-19, mo- 
bi li da de, as sis tên cia so ci al e po lí ti ca
agrí co la na ci o nal, re for ma tri bu tá ria,
re for ma pre vi den ciá ria mu ni ci pal, lei
de im pro bi da de e li ci ta ções e o Mar co
Re gu la tó rio do Sa ne a men to, além das
mo di fi ca ções pro mo vi das na Lei
14.230/2021, Lei de Im pro bi da de Ad- 
mi nis tra ti va, e os cui da dos ne ces sá ri- 
os com as nor mas tra zi das pe la no va
Lei 14.133/2021, Lei de Li ci ta ções.

Em en tre vis ta a O Im par ci al, o pre- 
si den te da Fa mem, Er lâ nio Xa vi er
(PDT), res sal tou a im por tân cia da
par ti ci pa ção dos ges to res ma ra nhen- 
ses. “Co mo mai or ma ni fes ta ção mu- 
ni ci pa lis ta da Amé ri ca La ti na, a mar- 
cha é um mar co his tó ri co pa ra os pre- 
fei tos do Bra sil. De pois de dois anos
sem ser re a li za da, a mar cha re to ma o

de ba te das pau tas mais pre men tes,
nor te a do pe la re vi são do pac to fe de- 
ra ti va. É ne ces sá rio que os mu ni cí pi os
avan cem na re par ti ção do bo lo or ça- 
men tá rio pa ra cor res pon der às de- 
man das sem pre cres cen tes dos ci da- 
dãos”, co men tou o pre si den te da Fa- 
mem, Er la nio Xa vi er. Va le res sal tar
que o pre fei to de Iga ra pé Gran de é in- 
te gran te do Con se lho Po lí ti co da Con- 
fe de ra ção Na ci o nal de Mu ni cí pi os. 
Er la nio Xa vi er acom pa nha o de ba te
dos te mas mais can den tes da pau ta
mu ni ci pa lis ta, co mo o Pi so da En fer- 
ma gem e a Re for ma Tri bu tá ria em tra- 
mi ta ção no Se na do.

Pa ra Er lâ nio Xa vi er a pre sen ça dos
pre fei tos de di ver sas ci da des do es ta- 
do na mar cha se fez ne ces sá ria uma
vez que  o  Go ver no Fe de ral to mou re- 
cen te men te me di das que re fle tem em
me lho ri as pa ra a po pu la ção, co mo a
ex pan são da in ter net nas es co las, im- 
ple men ta ção de co lé gi os cí vi co-mi li- 
ta res, a Lei da Li ber da de Econô mi ca, a
no va pro va de vi da pa ra os ido sos, a
re du ção do va lor de pe dá gi os com a
en tra da de no vos con tra tos em vi gor,
en tre ou tros. Um es tan de do Go ver no
Fe de ral foi mon ta do no lo cal, com re- 

pre sen tan tes de mi nis té ri os e se cre ta- 
ri as en vol vi dos com a pau ta mu ni ci- 
pa lis ta, pa ra aten der aos pre fei tos.  Ao
lon go do even to, a Se cre ta ria do Go- 
ver no apre sen tou aos par ti ci pan tes a
pla ta for ma Es co la Fe de ra ti va que reú- 
ne cur sos gra tui tos de apri mo ra men- 
to e ca pa ci ta ção des ti na dos a ser vi do- 
res pú bli cos e agen tes po lí ti cos dos
mu ni cí pi os bra si lei ros.

Na opor tu ni da de os mais de 5.000
pre fei tos do Bra sil, re ce be ram ain da
ori en ta ções so bre as so li ci ta ções de
re co nhe ci men to de si tu a ção de emer-
gên cia e de re cur sos fe de rais a par tir
do Sis te ma In te gra do de In for ma ções
so bre De sas tres. Ne le es tão im pres sos
có di gos que dão aces so a ví de os ex pli-
ca ti vos e dú vi das so bre o as sun to.

Du ran te o even to, ges to res mu ni ci- 
pais tam bém apre sen tam sua pau ta
pri o ri tá ria aos po de res Exe cu ti vo, Le- 
gis la ti vo e Ju di ciá rio. Re a li za do pe la
Con fe de ra ção Na ci o nal de Mu ni cí pi- 
os (CNM) des de 1998, o en con tro –
con si de ra do o mai or even to mu ni ci-
pa lis ta da Amé ri ca La ti na – não pô de
ser re a li za do nos dois úl ti mos anos
em de cor rên cia da pan de mia de co- 
vid-19. (SM)

1

2

33 no TJ

33 no TJ (2)

33 no TJ (3)

“O ca so Da ni el Sil vei ra es ta ria pa ci fi ca do
se Bol so na ro ou vis se.”

Do ex-pre si den te Mi chel Te mer, que che gou a acon se lhar
o pre si den te da Re pú bli ca a re vo gar o de cre to de per dão
da do ao de pu ta do fe de ral bol so na ris ta, con de na do no
dia an te ri or, pe lo STF, a 9 anos e 6 me ses de pri são.

Bri ga pe la vi ce

Bra sil pro fun do?
Fal tam cin co me ses pa ra as elei ções de ou tu bro e o

ce ná rio po lí ti co nun ca es te ve tão ten so des de a re de mo- 
cra ti za ção. O país co me ça a sen tir o fim do “no vo nor- 
mal” e a re to ma da das ati vi da des co mo na pré-pan de- 
mia. É um mo men to em que ape sar da dis pa ra da in fla- 
ci o ná ria, a eco no mia dá si nais de re cu pe ra ção. To dos no
Bra sil que rem dei xar pa ra trás os de sas sos se gos da pan- 
de mia, o so fri men to com 663 mil vi das per di das e 30,4
mi lhões de ca sos de co vid-19. Mes mo as sim, a cri se ins- 
ti tu ci o nal en vol ven do o go ver no Jair Bol so na ro e o Su- 
pre mo tri bu nal Fe de ral ca da dia che ga mais per to do ca- 
os e das For ças Ar ma das.

Com es se ce ná rio oti mis ta, o pre si den te Jair Bol so na- 
ro não só tem se mos tra do um can di da to com pe ti ti vo à
re e lei ção co mo vem cres cen do nas úl ti mas pes qui sas.
Tem di mi nuí do a dis tân cia do ex-pre si den te Lu la que,
po rém, li de ra as in ten ções de vo tos, ain da com al gu ma
chan ce de ga nhar no pri mei ro tur no. Um dos fa to res
que be ne fi ci ou Bol so na ro foi a saí da do pá reo, do ex-juiz
Sér gio Mo ro, ho je pro vá vel can di da to a de pu ta do fe de- 
ral e a dis tri bui ção da di nhei ra ma do Au xí lio Bra sil, par- 
te do FGTS e a an te ci pa ção 13º aos apo sen ta dos do
INSS. Bol so na ro tem cra va do um per cen tu al que fi ca ao
re dor de 30% das in ten ções de vo tos.

Com es se ce ná rio fa vo rá vel, o pre si den te agu çou ain- 
da mais o con fron to com o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral,
apoi a do pe la ex tre ma-di rei ta que o se gue fi el, co mo
nun ca se viu na his tó ria re cen te do Bra sil. O que o des fa- 
vo re ce é a al ta re jei ção, mui to aci ma de to dos os ou tros
go ver nos, com ex ce ção de Dil ma no se gun do man da to e
de Te mer. So ma-se a is so o fa tor econô mi co da in fla ção,
que che gou em mar ço sen do a mai or pa ra o pe río do em
28 anos. Em 12 me ses, a al ta de pre ços acu mu la 11,30%,
o mai or per cen tu al des de ou tu bro de 2003 – a par te pi or
con cen tra da nos com bus tí veis e nos ali men tos.

Há pes qui sa do res que ana li sa o bol so na ris mo bra si- 
lei ro não co mo um fenô me no po lí ti co de cor ren te do
que acon te ce fo ra do país, de as cen são da ex tre ma di rei- 
ta, co mo Do nald Trump; Vik tor Or bán, na Hun gria; ou
Ro dri go Du ter te nas Fi li pi nas. Pa ra es ses ana lis tas, o
bol so na ris mo, de fa to, con se guiu ex plo rar a dis per são
de in for ma ção via What sApp, Te le gram e co mu ni da des
de Fa ce bo ok. Mas tam bém ha via uma co ne xão de idei as
cha ma das de “Bra sil pro fun do” – de fi ni do co mo um
con jun to de prá ti cas e de men ta li da des que de pois se
tor nam com por ta men tos po lí ti cos. Po de se re su mir is so
num Bra sil sur re al.

———————————————————————

O de sem bar ga dor Pau lo Vel ten vai as su mir ama nhã,
29, a pre si dên cia do Tri bu nal de Jus ti ça do Ma ra nhã com
o ple ná rio acres ci do de três mem bros, elei tos on tem pe- 
la cor te, que pas sa rá dos 30 pa ra 33 in te gran tes, dis tri- 
buí dos em su as câ ma ras.

 

Em ses são ten sa, o TJ ele geu pro mo veu a de sem bar- 
ga dor, no vo to se cre to, os juí zes Sô nia Ama ral, Ger vá sio
Pro tá sio dos San tos e Se bas tião Bon fim. A pri mei ra foi
elei ta pe lo cri té rio de an ti gui da de e os ou tros por me re- 
ci men to.

 

O TJ/MA ga nhou a 5ª mu lher no ple no e a fi gu ra do 2º
vi ce-pre si den te, que já ha via si do apro va do. En tão,
ama nhã, to mam pos se Pau lo Vel ten (pre si den te), Froz
So bri nho, Mar ce li no Ever ton (vi ces) e Ri car do Du ai li be
(cor re ge dor-ge ral de Jus ti ça).

———————————————————————

———————————————————————

Pe la pri mei ra nes te sé cu lo 2021, a Fe de ra ção
do Co mér cio do Ma ra nhão tro cou o pre si den te
Jo sé Ar tei ro da Sil va, com 39 anos no car go, pe- 

lo em pre sá rio Mau rí cio Ara gão Fei jó, que co man da rá a
en ti da de até 2026.

 
Jo sé Ar tei ro fi cou tan to tem po na Fe co mér cio

que até dei xou de ser co mer ci an te há anos. Al- 
guns em pre sá ri os ten ta ram en fren tá-lo nas
ur nas, mas per de ram até em im bró gli os ju di ci- 

ais. A Fe co mér cio tem no ve di re to res e cin co vi ce-
pre si den tes.

———————————————————————

A ban da do PT na qual o de pu ta do Zé Iná cio (PT) li de- 
ra acre di ta pi a men te que a in di ca ção do ex-se cre tá rio
de Edu ca ção, Fe li pe Ca ma rão pa ra vi ce de Car los Bran- 
dão não são fa vas con ta das. Só tei mo sia, pois a cos tu ra
foi bem fei to e não so brou nem fi a po.

São Luís, quinta-feira, 28 de abril de 2022
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Na capital São Luís, por exemplo, os profissionais do ensino público municipal estão
mobilizados em um movimento grevista que hoje, 28, completa 10 dias

PA TRÍ CIA CU NHA

In ves ti men tos pa ra re cu pe -
rar o en si no

28 DE ABRIL

Dia da educação
marcado por protesto

E
du ca ção: ato ou pro ces so de
edu car. O 28 de abril é mar ca- 
do mun di al men te co mo o Dia
da Edu ca ção, uma da ta que

pro põe “in cen ti var e cons ci en ti zar a
po pu la ção so bre a im por tân cia da
edu ca ção, se ja es co lar, so ci al ou fa mi- 
li ar, pa ra a cons tru ção de va lo res es- 
sen ci ais na vi da em so ci e da de e do
con ví vio sau dá vel com ou tros in di ví- 
du os (sig ni fi ca dos.com.br).A da ta,
mais que ce le bra ti va, é de re fle xões
por que o te ma é am plo e en glo ba
mui to mais que ape nas o ter mo edu- 
ca ção. Na ca pi tal São Luís, por exem- 
plo, os pro fis si o nais do en si no pú bli- 
co mu ni ci pal es tão mo bi li za dos em
um mo vi men to gre vis ta que ho je, 28,
com ple ta 10 di as.Na ma nhã de on- 

tem, o Sin di ca to par ti ci pou de uma
au di ên cia no Mi nis té rio Pú bli co pa ra
tra tar do mo vi men to gre vis ta.  E ho je,
a ca te go ria vai par ti ci par do ato “Pa ra- 
li sa ção dos Ser vi do res Pú bli cos e por
um 1º de maio Clas sis ta”, pro mo vi do
por di ver sas en ti da des clas sis tas, às
16h, na Pra ça De o do ro. “A gen te na
pra ça, no dia da Edu ca ção, não tem
na da mais sig ni fi ca ti vo e his tó ri co.
Não há na da  que re pre sen te mais a
edu ca ção do que a lu ta dos pro fes so- 
res em de fe sa da qua li da de, da edu ca- 
ção pú bli ca pa ra to dos. Nós va mos
per ma ne cer em gre ve sim, e nós es pe- 
ra mos ser va lo ri za dos pe la pre fei tu ra,
pe la so ci e da de, e que a edu ca ção se ja
fei ta pe lo que de fa to ela é:  uma for ma
de eman ci par e de sen vol ver a so ci e- 
da de do pon to de vis ta tec no ló gi co,
cul tu ral e ci en tí fi co”, dis se Ana Pau la
Mar tins,  se cre tá ria de Co mu ni ca ção

do Sin de du ca ção.
A de ci são pe la gre ve foi no dia 8 de

abril, re sul ta do da in sa tis fa ção após a
Pre fei tu ra de São Luís ofe re cer re a jus- 
te de 5%,  in do con tra o pi so na ci o nal
que pre vê o au men to de 33,24%. De
acor do com a ca te go ria, a lu ta tam- 
bém es tá com pro mis sa da em agir pe- 
la si tu a ção das es co las, pa ra que ofe- 
re çam con di ções dig nas pa ra to da a
co mu ni da de es co lar, em pe dir o fim
do as sé dio mo ral e co brar mais trans- 
pa rên cia da pre fei tu ra so bre or ça-
men tos e con tas.

No dia 20 de abril,  em uma au di ên-
cia de con ci li a ção mar ca da pe lo Tri- 
bu nal de Jus ti ça do Ma ra nhão, a Se- 
cre tá ria Mu ni ci pal de Edu ca ção (Se- 
med) apre sen tou a pro pos ta de re a-
jus te sa la ri al de 10,06%, o que foi re- 
cu sa do pe la ca te go ria, em as sem- 
bleia.

“Reivindicando melhores condições de trabalho”

A Se med in for mou que “o per cen- 
tu al ofer ta do de mons tra to do o es for- 
ço do Mu ni cí pio pa ra as se gu rar es te
re a jus te aos pro fes so res (ati vos, ina ti- 
vos e pen si o nis tas de ní vel su pe ri or),
res pei tan do a re a li da de or ça men tá ria
e fi nan cei ra mu ni ci pal, além de ga- 
ran tir a va lo ri za ção dos pro fis si o nais
do Ma gis té rio e os in ves ti men tos ne- 
ces sá ri os pa ra a edu ca ção”.

O per cen tu al ofer ta do

de mons tra to do o es for ço

do Mu ni cí pio pa ra

as se gu rar es te re a jus te

aos pro fes so res

O co man do de gre ve es tá re a li zan- 
do pas se a tas e ca mi nha das em vá ri os
pon tos da ci da de.  De acor do com o
Sin di ca to, o mo men to é mui to im por- 
tan te pa ra con ver sar e di vul gar a de- 
man da da clas se que não se res trin ge

ao re a jus te sa la ri al. “Ama nhã (ho je,
28) nós es ta re mos  com nos so ba ta- 
lhão pe sa do da edu ca ção jun to com
ou tros tra ba lha do res. Es ta mos rei vin- 
di can do me lho res con di ções de tra- 
ba lho, me lho ria na car rei ra, de fe sa da
car rei ra do ma gis té rio e o re a jus te pa- 
ra que a gen te te nha sa lá ri os dig nos”,
re for çou Ana Pau la.

Pa ra a sin di ca lis ta, mais do que
nun ca a edu ca ção pre ci sa ser vis ta
com pri o ri da de. Nes te dia 28, ela lem- 
bra da im por tân cia dos in ves ti men tos
pa ra que a so ci e da de pos sa ser trans- 
for ma do ra, es pe ci al men te nes se pe- 
río do pós-pan de mia.

“A edu ca ção co mo um to do, nes se
mo men to, de pois de 2 anos de pan de- 
mia, pre ci sa pas sar por um pla no de
rein ves ti men to, de  va lo ri za ção. É pre- 
ci so que to das as re des de en si no pen- 
sem a cur to, mé dio e lon go pra zo, um
pla no de re cu pe ra ção da apren di za- 
gem, in ves ti men to em tec no lo gia, na
for ma ção de pro fes so res, pa ra que
pos sa mos dar uma qua li da de de en si- 
no me lhor, re vi são cur ri cu lar, in ves tir

na in ter net, em equi pa men tos tec no- 
ló gi cos pa ra que a gen te pos sa am pli-
ar as pos si bi li da de de  cons tru ção de
co nhe ci men to dos nos sos alu nos. Ho-
je a edu ca ção pre ci sa de um in ves ti- 
men to mai or pa ra que os alu nos que
pas sa ram por es ses 2 anos de en si no
re mo to pos sam ter a pos si bi li da de de
re cu pe rar a apren di za gem e ter um
fu tu ro me lhor, com cons ci ên cia crí ti- 
ca, que lhes pos si bi li te uma vi da me- 
lhor com mais qua li da de”, dis se Ana
Pau la.

A edu ca ção co mo um

to do, nes se mo men to,

de pois de 2 anos de

pan de mia, pre ci sa

pas sar por um pla no de

rein ves ti men to, de

 va lo ri za ção

Frau des

A Or crim e seus nú cle os

SAN TA INÊS

Pre fei to e se cre tá ri os
são afas ta dos por
frau de em li ci ta ções

A Po lí cia Fe de ral, com apoio da Con tro la do ria Ge ral
da União, de fla grou, na ma nhã des ta quar ta-fei ra,
27/04/2022, nas ci da des de São Luís, San ta Inês, Ca xi as e
Te re si na, ca pi tal do Pi auí, a Ope ra ção Free Ri der.

A ação tem por fi na li da de de sar ti cu lar gru po cri mi- 
no so res pon sá vel por pro mo ver frau des li ci ta tó ri as e su- 
per fa tu ra men tos con tra tu ais no âm bi to da Se cre ta ria
Mu ni ci pal de Saú de de San ta Inês, en vol ven do ver bas
fe de rais que de ve ri am ser uti li za das pa ra a com pra de
me di ca men tos e in su mos hos pi ta la res. Nes sa ação, o
pre fei to da ci da de de San ta Inês, se cre tá ri os e al guns
ges to res fo ram afas ta dos do car go.

Du ran te a in ves ti ga ção cons ta tou-se, ini ci al men te,
que o Mu ni cí pio de San ta Inês re a li za va ade sões frau du- 
len tas a Ata de Re gis tro de Pre ços de ou tros mu ni cí pi os
sem que hou ves se o re qui si to de “van ta gem” pa ra a ad- 
mi nis tra ção pú bli ca, pos to que, em um dos ca sos in ves- 
ti ga dos, ha via o so bre pre ço de 215%.

Os con tra tos in ves ti ga dos, que so mam R$  8,5 mi- 
lhões, en vol vem uma em pre sa se di a da em Te re si na, a
qual de ve ria for ne cer di ver sos me di ca men tos e in su- 
mos hos pi ta la res pa ra o mu ni cí pio de San ta Inês.

Ape sar do al to va lor das con tra ta ções re a li za das pe la
Se cre ta ria de Saú de da que le mu ni cí pio, há in for ma ções
nos au tos in di can do que, em de ter mi na dos pe río dos,
es ta ri am fal tan do ma te ri ais bá si cos no hos pi tal e re de
pú bli ca mu ni ci pal, tais co mo se rin gas, so ro fi si o ló gi co,
fi os ci rúr gi cos e re mé di os psi co tró pi cos, obri gan do os
ci da dãos a pro cu ra rem aten di men to hos pi ta lar em mu- 
ni cí pi os vi zi nhos.

A in ves ti ga ção re ve lou for tes in dí ci os de que gran de
par te das con tra ta ções de San ta Inês eram pre ce di das
de ne go ci a ções de pro pi na, pos si vel men te re pas sa da
pa ra os in te gran tes da or ga ni za ção cri mi no sa por meio
de em pre sa fic tí cia, cri a da pa ra es sa fi na li da de.

A or ga ni za ção cri mi no sa (Or crim) é com pos ta, ba si- 
ca men te, por três nú cle os: nú cleo cri mi no so com atu a- 
ção na Pre fei tu ra, nú cleo cri mi no so com atu a ção na Se- 
cre ta ria de Saú de e nú cleo cri mi no so em pre sa ri al.

O nú cleo da Pre fei tu ra se ria com pos to pe lo Pre fei to
mu ni ci pal e ser vi do res da Pre fei tu ra vin cu la dos ao se tor
de com pras e li ci ta ção, a exem plo da Se cre ta ria de Ad- 
mi nis tra ção, De par ta men to de Li ci ta ção, Di re to ria de
Com pras e Ga bi ne te do Pre fei to.

O nú cleo cri mi no so da Se cre ta ria de Saú de é en ca be- 
ça do pe la Se cre tá ria de Saú de e ser vi do res su bal ter nos,
que tam bém cum prem or dens do Di re tor de Com pras e
dos de mais en vol vi dos no se tor de li ci ta ção.

O nú cleo em pre sa ri al, se di a do em Te re si na-PI, é
com pos to pe lo só cio da em pre sa con tra ta da, seu so bri- 
nho e um fun ci o ná rio, os quais re a li zam di ver sas mo vi- 
men ta ções ban cá ri as, com sa ques se ma nais de quan ti- 
as vul to sas em es pé cie, além de fa ci li ta rem o es que ma
de “mon ta gem” dos pro ces sos li ci ta tó ri os, os quais re- 
sul ta ram na con tra ta ção da em pre sa.

Di an te des ses fa tos, a Po lí cia Fe de ral cum priu 18
Man da dos de Bus ca e Apre en são e se te Man da dos de
Cons tri ção Pa tri mo ni al, com va lo res que che gam a R$
8,5 mi lhões. Tam bém fo ram ime di a ta men te afas ta dos
do car go o Pre fei to Mu ni ci pal de San ta Inês, a Se cre tá ria
de Saú de, a Se cre tá ria de Ad mi nis tra ção, o Che fe do Se- 
tor de Li ci ta ção, o Di re tor de Com pras, a Che fe de Ga bi- 
ne te do Pre fei to e mais ou tros dois ser vi do res mu ni ci- 
pais, li ga dos às frau des li ci ta tó ri as.

Fo ram sus pen sos os pa ga men tos da em pre sa con tra- 
ta da de for ma frau du len ta e os em pre sá ri os in ves ti ga- 
dos ti ve ram sus pen sos os seus di rei tos de par ti ci par em
li ci ta ções e de con tra tar com ór gãos pú bli cos.

Ao to do, mais de 70 po li ci ais fe de rais cum pri ram as
de ter mi na ções ju di ci ais ex pe di das pe lo Tri bu nal Re gi o- 
nal Fe de ral da 1ª Re gião, que de cor re ram de Re pre sen ta- 
ção ela bo ra da pe la Po lí cia Fe de ral. Se con fir ma das as
sus pei tas, os in ves ti ga dos po de rão res pon der por frau- 
de à li ci ta ção, su per fa tu ra men to con tra tu al, pe cu la to,
cri me de res pon sa bi li da de pra ti ca do por pre fei to (De- 
cre to-Lei 201/67), cor rup ção ati va, cor rup ção pas si va,
la va gem de di nhei ro e as so ci a ção cri mi no sa, com pe nas
que po dem ul tra pas sar 40 anos de re clu são.

A ope ra ção foi ba ti za da de Free Ri der que, do in glês,
sig ni fi ca “ca ro na”, de vi do ao mo dus ope ran di da or ga ni- 
za ção cri mi no sa, que uti li za o ins ti tu to ju rí di co da ade- 
são a Ata de Re gis tro de Pre ços de ou tros mu ni cí pi os,
pro ce di men to tam bém co nhe ci do por “ca ro na”, pa ra
ten tar ma qui ar a ir re gu la ri da de do pro ces so li ci ta tó rio,
pre vi a men te mon ta do e su per fa tu ra do.

São Luís, quinta-feira, 28 de abril de 2022

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


São Luís, quinta-feira, 28 de abril de 2022

GERAL 5

E D I T A L

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL
PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA

EXERCÍCIO DE 2022

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em conjunto com as 
Federações Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores 
Rurais, com base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 1971, que dispõe sobre 
a arrecadação da Contribuição Sindical Rural – CSR, e em atendimento ao princípio 
da publicidade e ao espírito do que contém o art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e 
CONVOCAR os produtores rurais, pessoas físicas e jurídicas, que possuem imóvel 
rural, com ou sem empregados, e/ou empreendem, a qualquer título, atividade 
econômica rural, enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos 
termos do artigo 1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c” do citado Decreto-lei, para realizarem 
o pagamento da Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Rural, referente ao 
exercício de 2022, em conformidade com o disposto no Decreto-lei 1.166/71 e nos 
artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR ocorre até o dia 22 de maio 
de 2022 para pessoa física e para pessoa jurídica, em qualquer estabelecimento 
integrante do sistema nacional de compensação bancária. As guias foram emitidas 
com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas Declarações do Imposto 
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil – SRFB com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei 
nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 8º Termo Aditivo do Convênio celebrado entre 
a CNA e a SRFB. Em caso de perda, de extravio ou de não recebimento da Guia 
de Recolhimento, o contribuinte poderá solicitar a emissão da 2ª via, diretamente à 
Federação da Agricultura do Estado onde tem domicílio, até 05 (cinco) dias úteis antes 
da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada, diretamente pela 
internet, no site da CNA: www.cnabrasil.org.br. Qualquer questionamento relacionado 
à Contribuição Sindical Rural - CSR poderá ser encaminhado, por escrito, à sede da 
CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito 
Federal, CEP 70830-021, ou da Federação da Agricultura do seu Estado, podendo 
ainda, ser enviado via internet no site da CNA: cna@cna.org.br. O sistema sindical 
rural é composto pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil–CNA, pelas 
Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de 
Produtores Rurais. 

Brasília, 25 de abril de 2022.

João Martins da Silva Junior 
Presidente da Confederação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
07.07/2022. A prefeitura municipal de Serrano do Maranhão, através do Secretário Municipal de 

Saúde, torna público para conhecimento dos interessados que na data 10/05/2022, horário 

08:00hs, na sede da Prefeitura Municipal no endereço Avenida das Palmeiras, sn, Centro, Serrano 

do Maranhão-MA, fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço 

Global, para execução indireta por empreitada por preço unitário, com participação exclusiva de 

ME/EPP nos itens que não ultrapassem o valor estimado de R$ 80.000,00, e para os demais itens 

cota de 25% exclusivos para ME/EPP, para Registro de preços para aquisição de equipamentos 

hospitalares para atender as demandas da secretaria municipal de saúde de Serrano do 

Maranhão, conforme as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. O procedimento 

licitatório observará as disposições da Lei Federal 10.520/2002, Lei Municipal nº 311/2021, e 

subsidiariamente as Leis Federais nº 8.666/1993 e Leis Complementares nºs 123/2006 e 

alterações posteriores. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no Portal da 

Transparência onde poderá ser consultado e obtido cópia e no endereço supracitado. Serrano do 

Maranhão, MA, 27 de abril de 2022. Ramiro José Saif Campos. Secretário Municipal de Saúde.

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO, 
Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica do Município e pela Constituição da República Federativa do Brasil, torna pública 
a seguinte ERRATA:
Na publicação do Jornal O Imparcial do dia 27/04/2022, na página 15, onde dispõe sobre 
AVISO DE LICITAÇÃO, onde se lê:
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de grande aradora para atender a 
necessidade do Município de São Domingos do Azeitão/MA. 
Leia-se:
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de grade aradora para atender a 
necessidade do Município de São Domingos do Azeitão/MA. 

Hugo Ribeiro Cardoso
Presidente da CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

CNPJ nº 01.616.678/0001-66
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ – MA
AVISO DE LICITAÇÃO.

PREGÃO ELETRONICO: Nº PE 007/2022(SRP).
O Município de Jatobá, poder executivo, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, torna público 
para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicado fará realizar licitação na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por item, que tem como objeto a contratação 
de pessoa jurídica através de REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual realização dos serviços de 
reparação, manutenção e consertos de bombas e motores de sistemas simplificados de abastecimento de água 
para atender as necessidades do Município 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 10.520, 
de 2022, Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, à Lei nº 8.078 de 1990  Código de Defesa do 
Consumidor, à Lei Complementar nº 123 de 2006 e Lei 147 de 2014 e subsidiariamente à Lei nº 8.666 de 
1993 e as condições do Edital realizar-se às 14:00 horas do dia 13 de maio de 2022. O Edital e seus anexos 
encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, Praça de eventos 
Maria Rita, nº 351A, Centro, Jatobá-MA, horário 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico www.
portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do e-mail: 
cpljatoba@outlook.com ou na página www.jatoba.ma.gov.br. Jatobá-MA, 22 de abril de 2022. Maria 
Antônia de Sousa Carvalho, Secretária Municipal de Saúde. Portaria 005/2021.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

CNPJ nº 01.616.678/0001-66
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ – MA
AVISO DE LICITAÇÃO.

PREGÃO ELETRONICO: Nº PE 005/2022(SRP).
O Município de Jatobá, poder executivo, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda 
e Planejamento, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicado fará 
realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por item, que 
tem como objeto a contratação de empresa através de registro de preços para futura e eventual aquisição de 
peças automotivas novas e originais e acessórios para veículos leves e pesados para atender as necessidades 
do município 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 10.520, de 2022, Decreto nº 10.024 de 20 
de setembro de 2019, à Lei nº 8.078 de 1990  Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar 
nº 123 de 2006 e Lei 147 de 2014 e subsidiariamente à Lei nº 8.666 de 1993 e as condições do Edital, 
realizar-se às 10:00 horas do dia 12 de maio de 2022. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos 
interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, Praça de Eventos Maria Rita, nº 351A, Centro, 
Jatobá-MA, horário 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 
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 abril de 2022. Manoel Alves da Silva, Secretário Municipal de 
Administração, Fazenda e Planejamento. Portaria 008/2021.

de setembro de 2019, à Lei nº 8.078 de 1990  Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar 

reparação, manutenção e consertos de bombas e motores de sistemas simplificados de abastecimento de água 

de 2022, Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, à Lei nº 8.078 de 1990  Código de Defesa do 

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

CNPJ nº 01.616.678/0001-66
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ – MA
AVISO DE LICITAÇÃO.

PREGÃO ELETRONICO: Nº PE 006/2022(SRP).
O Município de Jatobá, poder executivo, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda 
e Planejamento, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicado fará 
realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por item, que 
tem como objeto a contratação de empresa através de registro de preços para futura e eventual prestação 
de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos leves e pesados para atender as necessidades 
do município 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 10.520, de 2022, Decreto nº 10.024 de 20 
de setembro de 2019, à Lei nº 8.078 de 1990  Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar 
nº 123 de 2006 e Lei 147 de 2014 e subsidiariamente à Lei nº 8.666 de 1993 e as condições do Edital 
realizar-se às 10:00 horas do dia 13 de maio de 2022. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos 
interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, Praça de eventos Maria Rita, nº 351A, Centro, 
Jatobá-MA, horário 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do e-mail: cpljatoba@outlook.com ou na página 
www.jatoba.ma.gov.br. Jatobá-MA 22 de abril de 2022. Manoel Alves da Silva, Secretário Municipal de 
Administração, Fazenda e Planejamento. Portaria 008/2021.

reparação, manutenção e consertos de bombas e motores de sistemas simplificados de abastecimento de água 

de 2022, Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, à Lei nº 8.078 de 1990  Código de Defesa do 

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022 (PA-5259/2022)

Objeto: escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa para a prestação de 

serviços de vigilância armada em todas as unidades da Justiça do Trabalho no Estado do Maranhão, 

conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I (Termo de Referência), que é 

parte integrante do Edital. Tipo de licitação: Menor Preço. Data de abertura: 16 de maio de 2022, às 

09:00 horas (horário de Brasília/DF). Local: www.gov.br/compras/pt-br. O edital é gratuito e está à 

disposição dos interessados para consulta e retirada nos endereços www.gov.br/compras/pt-br e 

www.trt16.jus.br. Maiores informações no endereço Av. Senador Vitorino Freire, 2001- 3º andar - 

Areinha – São Luís/MA - Seção de Aquisições Públicas ou pelos telefones (0xx98) 

2109-9378/9379/8424-6218 das 08 às 17 horas.

ESTADO DO MARANHÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 01/2022 - SRP
Processo n° 17324/2021

Objeto: “Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação de servi-

ços de natureza continuada, para acesso à solução integrada de colaboração e comunicação corporativa 

baseada em nuvem, Google Workspace, incluindo suporte técnico, conforme as condições, quantidades e 

exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.”; Abertura: 10/05/2022, às 10h (horário de Brasília-

DF); Local: Site do Portal de Compras do Governo Federal: www.compras.gov.br. Informações: Pro-

curadoria-Geral de Justiça, situada à Avenida Prof. Carlos Cunha, nº 3261, Calhau, São Luís-MA. CEP: 
65076-820; E-mail: licitacoes@mpma.mp.br; Fones: (98) 3219-1645 e 3219-1766.

São Luís-MA, 27 de abril de 2022.

MARCELO CLAUDIO MENDES PASSOS
Pregoeiro Oficial - CPL/PGJ-MA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022

O MUNICÍPIO DE PRIMEIRA CRUZ, através da Prefeitura Municipal de Primeira Cruz - MA, por meio 
do seu Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide 
da Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, no dia 10 de maio de 2022, 
às 10h:00min ( horas) do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, sob o regime Empreitada por Preço Unitário, 
objetivando a Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de serviços de Manutenção de Impressoras 
para atender as Necessidades da Prefeitura Municipal de Primeira Cruz – MA,  no endereço eletrônico: 
https://licitanet.com.br. O edital e seus anexos podem ser consultados gratuitamente na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada à Praça Rua da Matriz, S/N, Centro, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 
às 12:00 gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da importância de R$ 10,00 (dez reais), Também 
encontra-se disponível para consulta no site da Prefeitura Municipal: http://www.primeiracruz.ma.gov.br/
portal e no site do TCEMA https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul. Esclarecimentos adi-
cionais, no mesmo endereço ou pelo e-mail cpl-primeiracruz@hotmail.com.

Primeira Cruz–MA, 27 de abril de 2022.
Lucas Artur Bezerra Pinheiro

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022

O MUNICÍPIO DE PRIMEIRA CRUZ, através da Prefeitura Municipal de Primeira Cruz - MA, por meio do 
seu Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei nº 
10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas altera-
ções posteriores, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, no dia 10 de maio de 2022, às 14h:00min 
(quatorze horas) do tipo Menor Preço por Item, sob o regime Fornecimento, objetivando a Contratação de 
Pessoa Jurídica para fornecimento de Material Permanente de uso hospitalar para atender as Necessi-
dades da Prefeitura Municipal de Primeira Cruz – MA,  no endereço eletrônico: https://licitanet.com.br. 
O edital e seus anexos podem ser consultados gratuitamente na sala da Comissão Permanente de Licitação, 
situada à Praça Rua da Matriz, S/N, Centro, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 gratuitamente ou 
obtidos mediante o recolhimento da importância de R$ 10,00 (dez reais), Também encontra-se disponível para 
consulta no site da Prefeitura Municipal: http://www.primeiracruz.ma.gov.br/portal e no site do TCEMA 
https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço 
ou pelo e-mail cpl-primeiracruz@hotmail.com.

Primeira Cruz–MA, 27 de abril de 2022.
Lucas Artur Bezerra Pinheiro

Pregoeiro

CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRÂNDIA - MA
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

A Câmara Municipal de Palmeirândia – MA, torna público para conhecimento 
dos interessados que realizara Licitação na forma da Lei Federal N 8.666/93, da 
Lei complementar n 147/2014 e demais normas Pertinentes a espécie, modalidade 
Tomada de Preços, tipo menor preço global, tendo por objetivo a Contratação de 
Pessoa Jurídica especializada na Prestação de Serviços de Consultoria Técnica e 
Assessoria Contábil para atender as necessidades da Câmara Municipal de Palmei-
rândia/MA, data da abertura: 16 de maio de 2022, às 08:00 (oito horas). A íntegra 
do Edital juntamente com seus anexos estará disponível na sala da Câmara Munici-
pal na Av. João Pinheiro, s/n, Bairro Belira, Palmeirândia - MA CEP: 65.238-000, 
E-mail: cmplpalmeirandia@gmail.com, no horário de 08:00 às 12:00 horas, onde 
poderão ser lidos e retirados gratuitamente impressos ou ainda através de mídia 
eletrônica, maiores informações cplpalmeirandia2022@gmail.com. Palmeirândia 
– MA, 20 de abril de 2022. Sara Carvalho Dias Freitas. CPF nº 081.372.873-88.
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 742, Centro, Riachão - MA

CNPJ: 05.282.801/0001

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 – SRP. PROCESSO ADMINISTRA-
TIVO Nº 006.18.01/2022- CPL/PMR. A Prefeitura Municipal de Riachão, estado do Maranhão, com 
sede na Praça Nossa Senhora de Nazaré, n.º 742, Centro, CEP 65.990-000, na forma da Lei Fede-
ral nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e do Decreto nº 10.024/19, através do Pregoeiro Municipal, 
torna público, que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, 
com critério de julgamento de MENOR PREÇO POR ITEM, para Registro de Preços para even-
tual e futura aquisição de Produtos Lubrificantes para manutenção da frota de veículos para 
atender a demanda das secretarias municipais que compõem a prefeitura municipal de Ria-
chão/MA, conforme Edital e Anexos. Com sessão de abertura para ser realizada no dia 13 de maio 
de 2022, às 09h00min (nove horas) no sítio Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC) - www.bnc.
org.br. Os interessados poderão consultar e obter o Edital e seus Anexos gratuitamente através 
dos endereços eletrônicos Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC) - www.bnc.org.br e http://www.
riachao.ma.gov.br. Outras informações pelo e-mail cplriachao.ma@gmail.com ou pelo telefone (99) 
9 8448-5262 das 09:00 às 12:00 h. Base Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. Riachão(MA), 20 
de abril de 2022. Walisson Cunha Duarte. Pregoeiro Municipal.

CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRÂNDIA - MA
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022

A Câmara Municipal de Palmeirândia – MA, torna público para conhecimento 
dos interessados que realizara Licitação na forma da Lei Federal N 8.666/93, da 
Lei complementar n 147/2014 e demais normas Pertinentes a espécie, modalidade 
Tomada de Preços, tipo menor preço global, tendo por objetivo a Contratação de 
Pessoa Jurídica especializada na Prestação de Serviços de Consultoria Técnica e 
Assessoria Jurídica para atender as necessidades da Câmara Municipal de Palmei-
rândia/MA, data da abertura: 16 de maio de 2022, às 11:00 (onze horas). A íntegra 
do Edital juntamente com seus anexos estará disponível na sala da Câmara Munici-
pal na Av. João Pinheiro, s/n, Bairro Belira, Palmeirândia - MA CEP: 65.238-000, 
E-mail: cmplpalmeirandia@gmail.com, no horário de 08:00 às 12:00 horas, onde 
poderão ser lidos e retirados gratuitamente impressos ou ainda através de mídia 
eletrônica, maiores informações cplpalmeirandia2022@gmail.com. Palmeirândia 
– MA, 20 de abril de 2022. Sara Carvalho Dias Freitas. CPF nº 081.372.873-88.
Presidente da CPL.

CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRÂNDIA - MA
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022

A Câmara Municipal de Palmeirândia – MA, torna público para conhecimento 
dos interessados que realizara Licitação na forma da Lei Federal N 8.666/93, da 
Lei complementar n 147/2014 e demais normas Pertinentes a espécie, modalidade 
Tomada de Preços, tipo menor preço global, tendo por objetivo a Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de assessoria e orientação ao con-
trole interno para atender as necessidades da Câmara Municipal de Palmeirândia/
MA, data da abertura: 16 de maio de 2022, às 15:00 (quinze horas). A íntegra do 
Edital juntamente com seus anexos estará disponível na sala da Câmara Munici-
pal na Av. João Pinheiro, s/n, Bairro Belira, Palmeirândia - MA CEP: 65.238-000, 
E-mail: cmplpalmeirandia@gmail.com, no horário de 08:00 às 12:00 horas, onde 
poderão ser lidos e retirados gratuitamente impressos ou ainda através de mídia 
eletrônica, maiores informações cplpalmeirandia2022@gmail.com. Palmeirândia 
– MA, 22 de abril de 2022. Sara Carvalho Dias Freitas. CPF nº 081.372.873-88. 
Presidente da CPL

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São João Batista

ERRATA: No aviso de Licitação publicado no dia 19/04/2022 no Jornal de Grande 
Circulação o Imparcial, que tem por Objeto REGISTRO DE PREÇOS para Even-
tual e futura contratação de empresa para Prestação de serviços de adequação 
e recuperação de estradas vicinais, incluindo bueiros e pontes de concreto ar-
mado no Município de São João Batista - MA. ONDE LÊ-SE: Concorrência Nº 
003/2022. LEIA-SE: “Concorrência Nº 002/2022”. ONDE LÊ-SE: 06 de Junho 
de 2022. LEIA-SE: “22 de Junho de 2022”. São João Batista (MA), 27 de abril de 
2022. Erica de Jesus Siqueira. Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 074/2022

AVISO DE LICITAÇÃO
INTERESSADO: Município de SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA PARA APOIO E FOMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 
DOS AGRICULTORES FAMILIARES NO MUNICIPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS – MA, Nº 
919417/2021 – MAPA, de acordo com as especificações técnicas, condições, quantidades e padrões de desempenho e 
qualidade estabelecidos neste Termo de Referência – TR.
•  MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM.
• ENVIO DA PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO: Do dia 29/04/2022, às 08h00min. ao dia 16/05/2022 às 08h59min. 
Horário de Brasília/DF.
•  ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO PÚBLICA: Dia 16/05/2022 às 09h00min.  Horário de Brasília/DF.
•  FONTE DE RECURSOS:  
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO
•  ORÇAMENTO SIGILOSO (   ) SIM  (X) NÃO
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, 27 de abril de 2022.

Glória Maria Aguiar Costa
Pregoeira Municipal

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que a licitação em epígrafe, 

Concorrência, do tipo Menor Preço Global, objetivando Registro de Preços para contratação de 

empresa especializada em serviços de sinalização viária horizontal, vertical, semafórica e 

dispositivos auxiliares, incluindo-se a implantação de lombadas e rampas de acessibilidade, de 

interesse do Departamento de Trânsito do Maranhão - DETRAN, em conformidade com 

especificações e quantidades constantes no Termo de Referência (ANEXO I), de interesse do 

Departamento de Trânsito do Maranhão - DETRAN, anteriormente adiada até ulterior deliberação, fica 

REMARCADA para o dia 5 de maio de 2022, às 14h, no auditório da SEGEP - 4º andar, Av. Jerônimo de 

Albuquerque, Edifício Clodomir Milet, s/nº, Calhau - São Luís/MA. CEP: 65074- 220. O Edital e seus 

anexos estão à disposição dos interessados, na página www.compras.ma.gov.br e no site da 

www.segep.ma.gov.br.

São Luís, 26 de abril de 2022

DEIMISON NEVES DOS SANTOS

Secretário Adjunto de Registro de Preços

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO

E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP

AVISO DE REMARCAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 211965/2021 – SARP

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 742, Centro, Riachão - MA

CNPJ: 05.282.801/0001

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 030.23.02/2022- CPL/PMR. A Prefeitura Municipal de Riachão, estado do Maranhão, com sede 
na Praça Nossa Senhora de Nazaré, n.º 742, Centro, CEP 65.990-000, na forma da Lei Federal 
nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e do Decreto nº 10.024/19, através do Pregoeiro Municipal, 
torna público, que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, 
com critério de julgamento de MENOR PREÇO POR ITEM, para Contratação de pessoa jurídica 
para a prestação de serviço de capacitação para formação continuada dos professores e 
profissionais da Secretaria Municipal de Educação de Riachão/MA, conforme Edital e Anexos. 
Com sessão de abertura para ser realizada no dia 13 de maio de 2022, às 14h30min (quatorze 
horas e trinta minutos) no sítio Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC) - www.bnc.org.br. Os 
interessados poderão consultar e obter o Edital e seus Anexos gratuitamente através dos endereços 
eletrônicos Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC) - www.bnc.org.br e http://www.riachao.ma.gov.
br. Outras informações pelo e-mail cplriachao.ma@gmail.com ou pelo telefone (99) 9 8448-5262 das 
09:00 às 12:00 h. Base Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. Riachão(MA), 20 de abril de 2022. 
Walisson Cunha Duarte. Pregoeiro Municipal.

O PREGOEIRO DA SEGOV/MA torna público que será realizada às 15h (horário local) do dia 16 de maio 

do corrente ano, no site eletrônico www.comprasnet.gov.br, licitação na modalidade PREGÃO 

ELETRÔNICO, do tipo MAIOR OFERTA POR ITEM, para a concessão remunerada de uso de 4 (quatro) 

QUIOSQUE, localizado na margem da Lagoa da Jansen na Avenida Mário Meirelles, Bairro Ponta d’areia 

em São Luís do Maranhão, conforme especificações e condições estabelecidas neste Termo de 

Referência, conforme especificações e detalhamento e quantitativos fixados no Termo de Referência, na 

forma Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Federal nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 

10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, 

aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993, de 21 de junho de 1993, e demais normas 

regulamentares pertinentes à espécie.

O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos no endereço eletrônico: 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br e https://segov.ma.gov.br/, e, ainda, em caso de 

problemas nos sites acima, poderão ser solicitados através do e-mail csl@segov.ma.gov.br, em dias 

úteis, das 9h às 18h.

São Luís/MA, 25 de maio de 2022

ANDERSON ARAUJO PERDIGÃO

Pregoeiro da CSL/SEGOV/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2022 - CSL/SEGOV - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0075938/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
03.15/2022. A prefeitura municipal de Serrano do Maranhão, através do Secretário Municipal de 

Planejamento e Gestão, torna público para conhecimento dos interessados que na data 

10/05/2022, horário 09:00hs, na sede da Prefeitura Municipal no endereço Avenida das Palmeiras, 

sn, Centro, Serrano do Maranhão-MA, fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencical, 

do tipo Menor Preço Global, para contratação de pessoa jurídica regularmente inscrita junto ao 

Conselho Regional de Contabilidade com jurisdição no Estado do Maranhão, para prestação de 

serviços técnicos de Assessoria Contábil na área de Contabilidade Pública junto as Secretarias 

Municipais desta Prefeitura Municipal de Serrano do Maranhão, prestando os serviços de Emissão 

e revisão de Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, Emissão de Pareceres 

Orçamentário-Contábeis e rotinas de departamento de pessoal como admissão e desligamento de 

funcionários e tratamento das obrigações acessórias trabalhistas incluindo a disponibilização de 

profissional com responsabilidade técnica sobre a elaboração de demonstrações, declarações e 

peças contábeis, conforme as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. O 

procedimento licitatório observará as disposições da Lei Federal 10.520/2002 e subsidiariamente 

as Leis Federais nº 8.666/1993 e Leis Complementares nºs 123/2006 e alterações posteriores. O 

Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no Portal da Transparência e no 

endereço supracitado. Os pedidos de esclarecimento e impugnações serão realizados na forma 

disposta no Edital. Serrano do Maranhão, MA, 26 de abril de 2022. Jonatas de Castro Costa. 

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão.

WANG  PARK

WANG PARK CNPJ: 03.078.841/0001-00 torna 

público que requereu junto a Secretaria de Estado 

do Meio Ambiente e Recursos Naturais  - SEMA, 

a solicitação da Licencia  Ambiental de Regu-

larização (Lar) para atividade, localizado Aveni-

da Juscelino Kubitschek nº 11 –Pindai PACO DO 

LUMIAR, conforme processo SEMA 70395/2022 

será utilizada na atividade para Parque temático.

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

CNPJ: 06.002.372/0001-33

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 035/2022

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

Secretário Municipal de Administração, designado pelo Decreto nº006/2022, torna público que 

realizará às 09:00h (Nove horas) do dia 12 de maio de 2022, na plataforma Compras Públicas, 

no endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Licitação na Modalidade 

Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, tendo por objeto a Seleção da proposta mais 

vantajosa visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de Empresa 

Especializada na Locação de Veículos de Grande Porte e Máquinas Pesadas de interesse da 

Secretaria Municipal de Administração do Município de Anajatuba/MA, conforme disposições 

previstas no Edital e seus Anexos, regido pela Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 

10.024/19, Decreto Municipal nº 029/2021, Decreto Municipal nº 023/2021, Decreto Municipal nº 

022/2021 subsidiariamente pela Lei nº8.666/93 e suas alterações e demais legislações pertinentes. 

O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de 

Licitação da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, localizada na Rua Benedito Leite, 868, Centro, 

de 2ª a 6ª feira-feira, no horário das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados e 

retirados gratuitamente por mídia digital ou impresso. Assim como pelo portal da prefeitura, no 

endereço eletrônico: www.anajatuba.ma.gov.br Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. 

Anajatuba - MA, em 27 de abril de 2022. LEONARDO MENDES ARAGÃO. Secretário Municipal 

de Administração. Decreto nº 006/2022.

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 036/2022

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

Secretária Municipal de Educação, designada pelo Decreto nº 043/2022, torna público que 

realizará às 09:00h (Nove horas) do dia 13 de maio de 2022, na plataforma Compras Públicas, 

no endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Licitação na Modalidade 

Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, tendo por objeto a Seleção da proposta mais 

vantajosa visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de Empresa 

Especializada para o fornecimento de Eletrodomésticos de interesse das Secretarias Municipais de 

Anajatuba/MA, conforme disposições previstas no Edital e seus Anexos, regido pela Lei Federal nº 

10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/19, Decreto Municipal nº 029/2021, Decreto Municipal nº 

023/2021, Decreto Municipal nº 022/2021 subsidiariamente pela Lei nº8.666/93 e suas alterações 

e demais legislações pertinentes. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados na 

Sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, localizada 

na Rua Benedito Leite, 868, Centro, de 2ª a 6ª feira-feira, no horário das 08h00min às 12h00min, 

onde poderão ser consultados e retirados gratuitamente por mídia digital ou impresso. Assim como 

pelo portal da prefeitura, no endereço eletrônico: www.anajatuba.ma.gov.br Esclarecimentos 

adicionais no mesmo endereço. Anajatuba - MA, em 27 de abril de 2022. AURISCILEY GUIA 

SAMPAIO. Secretária Municipal de Educação. Decreto nº 043/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO – MA
AV CONSTANTINO GEORGIANO RABELO, S/N – CENTRO

CNPJ: 06.003.891/0001-16

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022-SRP. A Prefeitura Municipal de Pre-
sidente Juscelino/ MA, através da Secretária Municipal de Administração por força do Decreto 
002/2021, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da lei 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto 
nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, 
subsidiariamente, a lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, decreto municipal 009/2021, Licitação 
na modalidade Pregão na sua forma Eletrônica, do tipo menor preço por item. Objeto: Registro de 
preços para futura e eventual aquisição de materiais de Limpeza e Descartáveis visando a ma-
nutenção do funcionamento das Diversas Secretarias do Município de Presidente Juscelino/MA. 
A realização da sessão será no dia 11 de Maio de 2022- ÀS 09h00 no endereço eletrônico: www.
portaldecompraspublicas.com.br. O Edital completo está disponível para consulta e retirada nos 
endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br e https://presidentejuscelino.ma.gov.
br/portal/portal-editais-licitacao-local. Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail cplpj@
hotmail.com. Presidente Juscelino, 28 de Abril de 2022. Daniel Nina Nunes, Secretário Municipal 
de Administração.
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Presidente do  Sampaio está tomando providências e mostrou ao vice-presidente da
CBF, Fernando Sarney, o prejuízo que o  representante maranhense vem sofrendo

SÉRIE B

Sampaio vai à CBF
contra arbitragens
NERES PINTO

A
pe sar da der ro ta  por  1 a 0 pa- 
ra o Bahia, na noi te da ter ça-
fei ra (26) ter si do con si de ra do 
pe lo téc ni co Léo Con dé, co- 

mo re sul ta do ape nas de um “lan ce 
bo bo”, sem mai o res co men tá ri os so- 
bre a atu a ção da ar bi tra gem,  o pre si- 
den te do Sam paio Cor rêa, Sér gio Fro- 
ta, não se con for mou com a atu a ção  
do ár bi tro ca ta ri nen se Ra fa el Trac ci, 
pe la não mar ca ção de uma pe na li da- 
de má xi ma co me ti da so bre o ata can te 
Eron no se gun do tem po da par ti da. 
Fro ta tam bém fez crí ti cas ao res pon- 
sá vel  pe lo VAR, He ber Ro ber to Lo pes, 
que se gun do ele, foi omis so  no lan ce.

Nas en tre vis tas con ce di das um dia 
após o jo go, o pre si den te do  Sam paio 
adi an tou que es tá to man do pro vi dên- 
ci as, e a pri mei ra de las foi mos trar ao 
vi ce-pre si den te da CBF, Fer nan do 
Sarney, o pre juí zo que o  re pre sen tan- 
te ma ra nhen se vem so fren do des de o 
iní cio da com pe ti ção. Lo go na aber tu- 
ra da Sé rie B, os bo li vi a nos  ti ve ram 
um pê nal ti cla rís si mo a seu fa vor,  no 
jo go di an te do Sport-PE, em Re ci fe. Já 
em São Luís, uma pe na li da de ine xis- 
ten te foi mar ca da, mas, por sor te, o 
go lei ro Luiz Da ni el de fen deu e evi tou 
que os vi si tan tes di mi nuís sem o mar- 
ca dor e ten tas sem uma re a ção. “Nos- 
sa equi pe tem  si do pre ju di ca da de 
ma nei ra in ten ci o nal. Quan to é que 
ga nha um VAR? É mais de 30 mil e a 
CBF es tá pa gan do, pa ra ele (He ber) 
não fa zer na da? En tão é me lhor dei xar 
em ca sa pa ra que ele não pre ju di que 
prin ci pal men te os clu bes me no res”,

SAMPAIO  PERDEU PARA O BAHIA NA NOITE DA ÚLTIMA TERÇA-FEIRA, EM SALVADOR

RONALD FELIPE

en fa ti zou. Na Cen tral da Ar bi tra gem 
do Sportv, o ex-ár bi tro Mei ra Ric ci foi 
ta xa ti vo ao afir mar que da ria a pe na li- 
da de.

O téc ni co Léo Con dé não co men- 
tou o as sun to, li mi tan do-se a fa zer 
uma aná li se téc ni ca da par ti da. “A 
equi pe igua lou for ça com o Bahia. 
Eles ti ve ram mais tem po de bo la, mas 
nós tam bém ti ve mos chan ces com 
Ma teus, Mau rí cio e Eron. Num lan ce 
de ba te e re ba te to ma mos o gol. De- 
pois, no se gun do tem po, equi li bra do, 
não fo mos tão in ci si vos nos 20 mi nu- 
tos fi nais, até pe lo des gas te fí si co. A 
gen te com ple tou o dé ci mo jo go em 

um mês de mui ta vi a gem. O ti me sen- 

tiu um pou co, mas con se gui mos fa zer 
uma boa apre sen ta ção con tra o 
Bahia, na tu ral men te eles ti ve ram al- 
gu mas si tu a ções de con tra-ata que, 
pe la boa equi pe bem trei na da pe lo 
Gu to, mas o Sam paio mos trou sua 
for ça e acre di to que se con se guir mos 
man ter es se pa drão de jo go, com pou-
co mais de ca pri cho, tem tu do pa ra fa- 
zer uma boa com pe ti ção”, dis se Con- 
dé.

A de le ga ção tri co lor re tor nou de 
Sal va dor no fi nal  da tar de de on tem e 
ho je rei ni cia os trei na men tos com vis- 
tas ao jo go do pró xi mo sá ba do con tra 
o Ope rá rio-PR, às 16h3, no Es tá dio 
Cas te lão.

SÉRIE D

Moto terá mudanças
contra Juventude

PAPÃO ESTREOU COM DERROTA, MAS VENCEU O ÚLTIMO JOGO

O téc ni co Ju lio Cé sar Nu nes rei ni ci ou os trei na men- 
tos do Mo to Club, mas tem dois di as pa ra de fi nir as mu- 
dan ças que fa rá na equi pe que vai en fren tar o Ju ven tu de
Sa mas, dia 1º de maio, no Nho zi nho San tos, pe la Sé rie D
do Cam pe o na to Bra si lei ro.

Com a ex pul são do ata can te Dag son no jo go di an te
do  4 de Ju lho-PI, vá ri as al ter na ti vas se rão tes ta das. A
pri mei ra de las se rá o des lo ca men to de Emer son Ni ke
pa ra o se tor, e a vol ta de Oséas à es quer da. Mas não es tá
des car ta da a en tra da de Ro nald Ca ma rão, ca nho to, por
es te la do do cam po.

O mai or pro ble ma ain da es tá na de fe sa, on de Dou- 
glas con ti nua en tre gue ao De par ta men to Mé di co, se re- 
cu pe ran do de uma le são mus cu lar de grau um. A pre vi- 
são do re tor no é de mais uma se ma na. Des ta for ma, no- 
va im pro vi sa ção se rá fei ta no se tor, com a en tra da de Le- 
al ou do meio-cam pis ta  Hulk, que vem atu an do, mas
ape nas se de fen den do e sem dar apoio ata que. Já es tá
in clu si ve pen du ra do com dois car tões ama re los.

O jo go se rá im por tan te pa ra a re a bi li ta ção mo ten se. 
O ti me es tá na quin ta co lo ca ção  e lu ta pa ra su bir e fi car
en tre os qua tro me lho res clas si fi ca dos que irão à se gun- 
da  f ase da com pe ti ção.

Ju ven tu de
O ti me de São Ma teus tem o mes mos nú me ro de  pon- 

tos e es tá ca da vez mais se re for çan do com jo ga do res do
Ia pe.  On tem, o clu be re ve lou que não tem in te res se na
con tra ta ção do ata can te Edre an, que de sis tiu de ves tir a
ca mi sa do Mo to e re ve lou que te ria re ce bi do pro pos ta
me lhor de ou tra equi pe. (N.P)

Pre pa ra ção

Pro vá vel es ca la ção do Fla men -
go

LIBERTADORES

Fla pode encaminhar classificação

Uni ver si dad Ca tó li ca e Fla men go jo gam
nes ta quin ta-fei ra (28), às 19h (ho rá rio de
Bra sí lia), no es tá dio San Car los Apo quin do.
O jo go é vá li do pe la fa se de gru pos da Co pa
Li ber ta do res da Amé ri ca de 2022.

In vic to na Co pa Li ber ta do res 2022, o
Fla men go che ga ao Chi le po den do en ca- 
mi nhar sua clas si fi ca ção às oi ta vas de fi nal.
Com du as vi tó ri as no Gru po H, a equi pe
ru bro-ne gra en fren ta o ti me chi le no e po de
abrir van ta gem so bre os ad ver sá ri os.

En tre tan to, o téc ni co Pau lo Sou sa po de
ter bas tan te no vi da des pa ra es ca lar o ti me
ide al. An tes do em bar que pa ra a ca pi tal
chi le na, o trei na dor co man dou ati vi da de
no Cen tro de Trei na men to do Ni nho do
Uru bu. Mas com atle tas que es ta vam afas- 
ta dos por le são par ti ci pan do da pre pa ra- 
ção com bo la.

Des fal que des de o co me ço da tem po ra- 
da, Ro dri go Caio po de ser uma das ca ras
no vas. O za guei ro trei nou com o res tan te

do gru po na úl ti ma se gun da-fei ra (25). As-
sim co mo Ayrton Lu cas, Matheu zi nho e
Bru no Hen ri que. Con tu do, a es ca la ção ini- 
ci al do quar te to ain da é in cer ta por con ta
do lon go pe río do de ina ti vi da de.

No en tan to, o trei na dor não po de rá con- 
tar com Gus ta vo Hen ri que e Fa brí cio Bru-
no na de fe sa. Bem co mo Vi ti nho e Matheus
Fran ça no se tor ofen si vo. Os jo ga do res es- 
tão en tre gues ao de par ta men to mé di co.

A prin cí pio, Ga bi gol de ve re tor nar. O ar- 
ti lhei ro não co me çou a par ti da con tra o
Ath le ti co-PR vi san do re cu pe ra ção fí si ca.
Mas o meio-cam po po de ter no vos no mes.
An dre as Pe rei ra e João Go mes têm chan- 
ces. As sim, Wil li an Arão e Pa blo for ma ri am
du pla de za ga.

San tos; Fi li pe Luís, Pa blo e Arão; An dre- 
as Pe rei ra, João Go mes, Ar ras ca e ta e Éver-
ton Ri bei ro; Bru no Hen ri que (Lá za ro) e Ga-
bi gol.

SAF EM RISCO

Oposição aciona o Vasco na Justiça
A opo si ção aci o nou o Vas co na Jus ti ça

pa ra des le gi ti mar a ges tão de Jor ge Sal ga- 
do e sus pen der os efei tos da As sem bleia
Ge ral Ex tra or di ná ria mar ca da pa ra o pró- 
xi mo sá ba do, que vai vo tar as even tu ais
mu dan ças no es ta tu to pa ra per mi tir a
pos si bi li da de de cons ti tui ção de uma So- 
ci e da de Anô ni ma do Fu te bol (SAF).

Os au to res da ação são os só ci os We- 
verg ton Bri to Li ma e Wal ter Bri to Li ma,
mem bros do gru po Iden ti da de Vas co. O
pro ces so foi dis tri buí do na ter ça-fei ra à 3ª
Va ra Cí vel da Co mar ca da Ca pi tal.

Na pe ça ini ci al de 33 pá gi nas, os só ci os
ar gu men tam que o plei to de 2020, que
ele geu Jor ge Sal ga do co mo pre si den te,
ain da es tá sub ju di ce e não te ve su as ins- 
tân ci as es go ta das. Des sa for ma, ale gam
eles, “de ci sões que tra gam con sequên ci as
ir re ver sí veis ao clu be” não po dem ser to- 
ma das. Con fi ra um tre cho:

“Im põe-se afir mar, por tan to, que to do o
cor po di ri gen te que pre si de o clu be na atu- 
a li da de en con tra-se pen du ra do em de ci- 
sões pre cá ri as, que ain da aguar dam de ci- 
são fi nal e trân si to em jul ga do.

Jus ta men te por se ba li zar em de ci são
pre cá ria, que po de ser re vo ga da ou mo di fi- 
ca da a qual quer ins tan te, o cor po di ri gen te

do Vas co da Ga ma não dis põe de le gi ti mi- 
da de pa ra to mar de ci sões que tra gam con- 
sequên ci as ir re ver sí veis ao clu be.

[…] Não se po de con ce ber, sob ne nhum
as pec to ju rí di co e nem de jus ti ça so ci al,
que se ja per mi ti da a ven da do fu te bol de
um clu be com a his tó ria, com os tí tu los e
com a gran de za e re pre sen ta ti vi da de do
Vas co, sob a frá gil gua ri da de uma de ci são
pre cá ria de uma tu te la pro vi só ria con ce di- 
da no con tur ba do pe río do de 2020″.

Na se ma na pas sa da, lí de res po lí ti cos da
opo si ção do Vas co se reu ni ram no es cri tó- 
rio de Le ven Si a no pa ra ques ti o nar al guns
pon tos do pro ces so da SAF e, na oca sião,
co gi ta ram ju di ci a li zar a AGE do dia 30.
Eles in da ga ram so bre a lis ta gem de só ci os
ap tos a vo tar, for ma de vo ta ção e au sên cia
da opo si ção em gru po de de ba te.

No pró xi mo sá ba do, os só ci os se reú- 
nem em As sem bleia Ge ral pa ra apro var
ou não even tu ais mu dan ças no es ta tu to
que têm co mo ob je ti vo per mi tir a pos si bi- 
li da de de cons ti tui ção de uma SAF. Es se é
o se gun do de qua tro pas sos do ri to que
pre ten de ven der 70% das ações da fu tu ra
SAF à 777 Part ners. – as al te ra ções es ta tu- 
tá ri as já fo ram apro va das pe lo Con se lho
De li be ra ti vo.

São Luís, quinta-feira, 28 de abril de 2022
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O Prêmio Sesc de Artes Cênicas vai selecionar trabalhos inéditos, que receberão
recursos destinados ao apoio da montagem

TEATRO

Prêmio de Artes Cênicas
apoia espetáculos inéditos

C
o mo for ma de in cen ti var o 
se tor cul tu ral do país, o Sesc 
lan çou uma pre mi a ção pa ra 
es ti mu lar a pro du ção de es- 

pe tá cu los te a trais. O Prê mio Sesc de 
Ar tes Cê ni cas vai se le ci o nar tra ba lhos 
iné di tos, que re ce be rão re cur sos des- 
ti na dos ao apoio da mon ta gem. Ao 
con tri buir com a pro du ção de no vos 
es pe tá cu los, o Sesc in cen ti va o se tor 
ar tís ti co bra si lei ro e mo vi men ta es te 
ce ná rio cul tu ral, que co me ça ago ra a 
se re cu pe rar, de pois de dois anos de 
pan de mia. 

O va lor to tal de R$ 340 

mil se rá dis tri buí do 

en tre vá ri as ca te go ri as e 

os in te res sa dos po de rão 

se ins cre ver até o dia 8 

de maio.

O edi tal com ple to es tá dis po ní vel 
no si te do Sesc (sesc.com.br/pre mi o- 
de ar tes ce ni cas), on de tam bém e pos- 
sí vel se ins cre ver.

Ar tis tas, pro du to res e co le ti vos de 
te a tro, dan ça, cir co e ou tras mo da li- 
da des de ma ni fes ta ções cê ni cas, que 
têm obras iné di tas, po de rão ins cre ver 
seus pro je tos. Eles se rão en qua dra dos 
de acor do com a com ple xi da de da

PROJETO BUSCA CONTRIBUIR COM A RETOMADA DE ATIVIDADES DO SETOR ARTÍSTICO

pro du ção. Ao to do, cin co pro pos tas 
se rão con tem pla das, sen do uma no 
va lor de R$ 100 mil; du as com prê mio 
de R$ 70 mil; e ou tras du as com R$ 50 
mil ca da. Os cri a do res de ve rão in di car 
a ca te go ria que me lhor se ade qua ao 
seu pro je to.

“O Prê mio Sesc de Ar tes Cê ni cas é 
um di vi sor de águas pa ra a ins ti tui ção. 
A ini ci a ti va mar ca a atu a ção do Sesc 
no fo men to às ar tes cê ni cas, apoi an- 
do a cri a ção e vi a bi li zan do a mon ta- 
gem de es pe tá cu los ain da não apre- 
sen ta dos”, co me mo ra Lu cia Pra do, 
Di re to ra de Pro gra mas So ci ais do De- 
par ta men to Na ci o nal do Sesc. “O pro- 
je to bus ca as sim con tri buir com a re- 
to ma da de ati vi da des do se tor ar tís ti- 
co no país e com o pro ces so de re a ber- 

tu ra dos te a tros da ins ti tui ção, que fi-
ca ram fe cha dos du ran te a pan de mia, 
pro por ci o nan do ao pú bli co o aces so a 
ex pe ri ên ci as cul tu rais iné di tas pro du- 
zi das por ar tis tas re si den tes em seus 
es ta dos”, con ta.

As pro du ções ins cri tas no prê mio 
se rão ava li a das pe la co mis são de se le-
ção com pos ta por pro fis si o nais do 
Sesc que atu am no pla ne ja men to e 
de sen vol vi men to da pro gra ma ção 
cul tu ral da ins ti tui ção. As pro pos tas 
se le ci o na das te rão qua tro me ses pa ra 
mon ta gem dos es pe tá cu los, con si de- 
ran do a es treia e re a li za ção de três 
apre sen ta ções em te a tros do Sesc ou 
equi pa men tos cul tu rais par cei ros a 
se rem de fi ni dos.

GAME

PUBG terá parceria com BLACKPINK e Evangelion

EM UMA PRÉVIA EXCLUSIVA, PUBG MOBILE ANUNCIOU COLABORAÇÕES COM O GRUPO DE K-POP  BLACKPINK E O ANIME EVANGELION

PUBG MO BI LE, um dos jo gos pa ra
ce lu lar mais po pu la res do mun do, re- 
ve lou uma sé rie de no vas atu a li za ções
em pol gan tes da tão es pe ra da ver são
2.0 que che gam no pró xi mo mês.
No ví deo de anún cio, co mo par te das
co me mo ra ções do 4º ani ver sá rio do
‘Step 4ward’, PUBG MO BI LE anun ci- 
ou que, após qua se dois anos de tes- 
tes, o re cém-apri mo ra do ma pa Li vik
se rá lan ça do ofi ci al men te com a atu a- 
li za ção da ver são 2.0. No vas par ce ri as
com BLACK PINK e Ne on Ge ne sis
Evan ge li on tam bém se rão lan ça das
com a atu a li za ção, aguar de no vos de- 
ta lhes, jun ta men te com me lho ri as na
jo ga bi li da de, Ban Pan 2.0 e mui to
mais.

A ver são ofi ci al do re cém-apri mo- 
ra do ma pa Li vik, o ex clu si vo ma pa
2×2 de rit mo ace le ra do do PUBG MO- 
BI LE, se rá lan ça do com vá ri as áre as
te má ti cas atu a li za das – ca da uma
com ar qui te tu ra dis tin ta e es ti los de
jo go úni cos. As áre as re no va das in clu- 
em Midts tein, Bloms ter, Cen tro Lo gís- 
ti co e Ice borg .

No ma pa ofi ci al, PUBG MO BI- 

LE tam bém adi ci o na rá di fe ren tes ma- 
nei ras de atra ves sar Li vik, com a in- 
tro du ção de um no vo UTV de qua tro
lu ga res que atra ves sa des de mon ta- 
nhas, es tra das e be cos ur ba nos aper- 
ta dos. Além dis so, ram pas de veí cu los
es tão sen do adi ci o na das pa ra jo ga do- 
res lan ça rem seus veí cu los em áre as
ina ces sí veis a pé pa ra ad qui rir re com- 
pen sas de ati vi da des ex clu si vas. 

Na ver são ofi ci al, as ar mas de fo go
XT fo ram adi ci o na das às Lo jas de Su- 
pri men tos em Li vik. Al gu mas ar mas
de fo go po dem ser atu a li za das pa ra
sua va ri an te XT com pran do a Cai xa de
Atu a li za ção XT na Lo ja de Su pri men- 
tos.

PUBG MO BI LE tam bém re ve lou
uma gran de atu a li za ção em seu soft- 
ware an ti-tra pa ça com o anún cio do
Sis te ma de Se gu ran ça Ban Pan 2.0. O
no vo sis te ma for ne ce rá me di das an ti-
tra pa ça me lho res, mais in te li gen tes e
mais rá pi das pa ra to dos os jo ga do res
de PUBG MO BI LE em três fren tes
prin ci pais: no vos re cur sos an ti frau de,
aná li ses de par ti das e re la tó ri os de jo- 
ga do res. Equi pa do com o sis te ma tec- 

no ló gi co de pon ta Fog of War An ti-
Che at, a vi são dos jo ga do res no jo go
po de ser iden ti fi ca da de for ma in te li-
gen te.

Ao le var em con si de ra ção as cons-
tru ções e o ter re no do ma pa, o ser vi- 
dor en vi a rá ape nas da dos do al can ce
vi sí vel de ca da jo ga dor de vol ta ao dis- 
po si ti vo lo cal, en quan to as in for ma-
ções fo ra do al can ce vi su al do jo ga dor
no jo go não se rão sin cro ni za das lo cal-
men te, com ba ten do com ple ta men te
os tru ques, in cluin do vi são de raio-X e
mui to mais.

Um no vo Pro je to de De sign Pto pia
tam bém foi anun ci a do, com pla nos
de in tro du zir um quar tei rão ur ba no
pa ra que jo ga do res cri a ti vos de to do o
mun do se unam e cri em ain da mais
con teú do.

E por fim, em uma pré via ex clu si- 
va, PUBG MO BI LE anun cia as pró xi- 
mas co la bo ra ções com o gru po fe mi- 
ni no de K-Pop de re no me mun di- 
al BLACK PINK e o ani me in ter na ci o- 
nal men te acla ma do EVAN GE LI ON,
to dos lan ça dos em bre ve no PUBG
MO BI LE.

Xa ma Te a tro

PÁTIO ABERTO

Rapper Marco Gabriel é
atração de hoje no CCVM

O RAPPER SE APRESENTA NESTA QUINTA, A PARTIR DAS 19H

O rap per Mar co Ga bri el vol ta ao pal co do Cen tro Cul- 
tu ral Va le Ma ra nhão na noi te des sa quin ta-fei ra (28), às
19h, com o show “A so ci e da de do có di go de bar ras”, in- 
te gran do a pro gra ma ção do Pá tio Aber to.

Des ta que na ce na hip hop lo cal, Mar co tem em su as
ri mas a po tên cia do dis cur so das pe ri fe ri as, além de re- 
fle tir so bre sua vi são po lí ti ca e es pi ri tu a li da de nas le tras.

O CCVM fi ca lo ca li za do na Av. Hen ri que Le al, 149,
Cen tro His tó ri co. A en tra da é gra tui ta.

SÃO LUÍS

Espetáculo gratuito para
toda família nesta quinta

ABERTA AO PÚBLICO, APRESENTAÇÃO É DO “XAMA TEATRO”

Ma ca co, ma ca qui ce e ma ca ca da! é um es pe tá cu lo de
his tó ri as de ma ca cos, es ses bi chos “meio gen tes” que
po vo am o ima gi ná rio po pu lar. Aber to ao pú bli co e en- 
ce na do pe lo Gru po Xa ma Te a tro, a apre sen ta ção tem
clas si fi ca ção li vre e acon te ce nes ta quin ta, 28 de abril, às
17h, no au di tó rio do Sesc De o do ro.

Nes te tra ba lho o gru po Xa ma Te a tro apre sen ta qua tro
his tó ri as e nos pre sen tei am com con tos re che a dos de
es per te za e pi car dia: O ma ca co e a ve lha (Do mí nio Pú- 
bli co), O dia em que o ma ca co en ga nou a on ça (Ri car do
Aze ve do), A on ça e a ca ba ça (Da ni e la Schin dler) e His tó- 
ria do Ma ca qui nho (Bia Be dran).

A re ti ra da de se nhas acon te ce rá 30 mi nu tos an tes da
apre sen ta ção na por ta ria do Sesc De o do ro. É obri ga tó- 
rio o uso de más ca ra.

O gru po Xa ma Te a tro atua há 13

anos no es ta do do Ma ra nhão sob a

co or de na ção de atri zes.

 Já cir cu lou por to dos os es ta dos do Bra sil e foi con- 
tem pla do nos prin ci pais edi tais de ar tes cê ni cas (Sesc,
Itaú, Pe tro brás, Ba sa, Fu nar te, Pal ma res, en tre ou tros).

São Luís, quinta-feira, 28 de abril de 2022
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Matracas e pandeirões

A co mu ni da de do Boi de Ma ra ca nã es tá
con tan do os di as pa ra o pri mei ro gran de en-
saio do ba ta lhão, a ser re a li za do no dia 7 de
maio, em sua se de, na es tân cia ur ba na de
Ma ra ca nã, às 23h. O even to é uma ver da dei- 
ra fes ta e pros se gui rá até o ama nhe cer. An- 
tes, no dia 5 de maio, o gru po fol cló ri co par-
ti ci pa rá das gra va ções pa ra a cha ma da do
São João 2022 na te le vi são, a con vi te do go- 
ver no es ta du al.

Mês do livro

Abril é con si de ra do o mês do li vro. Dia In-
ter na ci o nal do Li vro In fan til (02), Dia Na ci o-
nal do Li vro In fan til (18) e Dia Mun di al do Li- 
vro (23), com tan tas da tas alu si vas à lei tu ra, a
Es co la Cres ci men to e a Ma ple Be ar São Luís
re a li za ram, du ran te to do o mês, ações que
en vol ve ram o uni ver so li te rá rio, ten do co mo
ob je ti vo prin ci pal opor tu ni zar a par ti ci pa- 
ção ati va dos alu nos pa ra ce le brar a li te ra tu-
ra. Fo ram re a li za das ati vi da des bus can do o

Co man da do por Ja ci ra Haic kel, o
Blue Tree São Luís Ho tel reu niu, nes -
ta ter ça-fei ra (26) um gru po de ce ri -
mo ni a lis tas pa ra apre sen tar, em pri -
mei ra mão, os no vos pro du tos e ser -
vi ços que o ho tel es tá ofe re cen do pa -
ra a re a li za ção de even tos so ci ais e
cor po ra ti vos.  A pro pó si to, on tem,
dia 27 de abril foi co me mo ra do o Dia
do Mes tre de Ce rimô nia, o pro fis si o -
nal in dis pen sá vel pa ra a re a li za ção
de even tos pú bli cos, cor po ra ti vos e
so ci ais. Pa ra béns aqui aos que ri dos
ce ri mo ni a lis tas, prin ci pal men te
aque les que tra ba lha ram nos meus
even tos mais re cen tes: Nil ma Li ma,
Ka ri na Mar çal, Gi se la Di niz, Wall qui -
ria Mo ra es e Mar cel lo Clau dio.

Quem tam bém es tá de
pa ra béns ho je é a di re -
to ra da TV UF MA, Ce cí -
lia Lei te. Es sa se ma na
ela lan çou a no va pro -
gra ma ção da emis so ra.
Pro gra mas jor na lís ti -
cos e cul tu rais re tor na -
ram à gra de da emis -
so ra com tem po ra das
iné di tas, e no vas atra -
ções. To da a pro gra -
ma ção foi ela bo ra da
pa ra in cen ti var a ci ên -
cia, a ci da da nia, o de -
ba te de idei as e va lo ri -
zar ar te e cul tu ra  lo -
cal.

A Fe co mér cio-MA de fi -
niu, nes ta ter ça-fei ra
(26), a di re to ria que
con du zi rá os tra ba lhos
da en ti da de de 2022 a
2026. A no va ges tão
se rá li de ra da por Mau -
rí cio Ara gão Fei jó, que
foi elei to por una ni mi -
da de o quin to pre si -
den te da ca sa. A ce -
rimô nia de pos se da
no va di re to ria, que da -
rá con ti nui da de aos
tra ba lhos en ca be ça dos
pe lo atu al pre si den te
Jo sé Ar tei ro, se rá re a li -
za da dia 31 de maio.

Cidadão Ludovicense

A Câ ma ra Mu ni ci pal de São Luís en tre ga rá,
nes ta quin ta-fei ra (28), o Tí tu lo de Ci da dão Lu-
do vi cen se a per so na li da des que se des ta ca ram
na área ad mi nis tra ti va e cul tu ral da ca pi tal. 

A so le ni da de se rá a par tir das 10h, no Ple ná rio
Si mão Es tá cio da Sil vei ra da ca sa le gis la ti va.
      Se rão ho me na ge a dos Ru bens Pe rei ra, Ma no- 
el Fran cis co de As sis, Lu ci né lio Ma tos Di niz e Ju- 
nia Aryadne Ca val can te Nu nes Sil va, in di ca dos
por pro po si ção do ve re a dor An to nio Gar cez
(PTC), pe los ser vi ços pres ta dos à ci da de. Pa ra- 
béns.

Segurança e ergonomia

Os pá ti os de es to ca gem de mi né rio do Ter mi- 
nal Ma rí ti mo Pon ta da Ma dei ra, em São Luís
(MA), já co me ça ram a ope rar de for ma autô no- 
ma. A 18ª má qui na autô no ma foi en tre gue es te
ano, co nec tan do o TMPM com a in dús tria 4.0.
Ago ra, os equi pa men tos de pá tio – que che gam
a ter mais de 40 me tros de al tu ra – fun ci o nam
por meio de pro gra ma ção, sem a pre sen ça de
ope ra do res nas ca bi nes. Em to do o Bra sil, a Va le
já con ta com 72 equi pa men tos autô no mos, be- 
ne fi ci an do di re ta men te mais de 300 em pre ga- 
dos em ques tões de se gu ran ça e er go no mia.

Sem restrições

Com a si tu a ção pan dê mi ca con tro la da, a Suí- 
ça anun cia que a par tir de 2 de maio de 2022 não
te rá mais res tri ções pa ra tu ris tas en tra rem no
país. Is so sig ni fi ca que pa ra vi a jan tes de to dos os
paí ses do mun do a en tra da na Suí ça se rá pos sí- 
vel no va men te co mo an tes da pan de mia. Após
mais de 10 me ses de aber tu ra de fron tei ras pa ra
bra si lei ros en tra rem no país, com adap ta ções de
re gras e in for ma ções de acor do com o ní vel de
con tro le pan dê mi co, fi nal men te o país co me- 
mo ra o fim das res tri ções, sem a ne ces si da de de
apre sen tar tes tes ne ga ti vos ou com pro van tes .

Pra curtir

Aten ção: quem ain da
não con se guiu se cre -
den ci ar pa ra o São
João 2022, do Go ver -
no do Es ta do, te rá
uma no va opor tu ni -
da de pa ra fa zer sua
ins cri ção.

A Se cre ta ria de Es ta -
do da Cul tu ra pror ro -
gou o pra zo, que se ria
en cer ra do no úl ti mo
dia 22. Ago ra, ar tis -
tas, pro du to res e gru -
pos ju ni nos po dem se
ins cre ver até es ta
sex ta-fei ra (29).

“Ma ca co, ma ca qui ce
e ma ca ca da!”, es pe -
tá cu lo de his tó ri as de
ma ca cos, es ses bi -
chos “meio gen tes”
que po vo am o ima gi -
ná rio po pu lar, en ce -
na do pe lo Gru po Xa -
ma Te a tro, se rá apre -
sen ta do nes ta quin ta,
28 de abril, às 17h, no
au di tó rio do Sesc De -
o do ro.

Nes te tra ba lho o gru -
po Xa ma Te a tro apre -
sen ta qua tro his tó ri as
e nos pre sen tei am
com con tos re che a -
dos de es per te za e pi -
car dia: O ma ca co e a
ve lha (Do mí nio Pú -
bli co), O dia em que o
ma ca co en ga nou a
on ça (Ri car do Aze ve -
do), A on ça e a ca ba -
ça (Da ni e la Schin -
dler) e His tó ria do
Ma ca qui nho (Bia Be -
dran).

O rap per Mar co Ga -
bri el vol ta ao pal co
do Cen tro Cul tu ral
Va le Ma ra nhão (Cen -
tro His tó ri co), na noi -
te des ta quin ta-fei ra
(28), às 19h, com o
show “A so ci e da de do
có di go de bar ras”, in -
te gran do a pro gra -
ma ção do Pá tio Aber -
to.

São Luís, quinta-feira, 28 de abril de 2022


