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Polêmica do título 
O Brasil político de 2022 é outro país, 

com a divisão radicalizada entre direita e 
esquerda, quando a maioria esmagadora 

da população nem sequer sabe o significa-
do dessas duas correntes ideológicas. Nesse 

ambiente tenso, em que as redes sociais vira-
ram rinhas de galos entre bolsonaristas e lu-
listas, o voto dos adolescentes passou a ser, 
pela primeira vez na história, tema de inte-

resse internacional.

52 mil adolescentes 
estão aptos a 

votar no estado
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Brandão anuncia pacote de 
obras  para Imperatriz

Anitta faz parceria 
e vira personagem 

do Free Fire

São Luís recebe
 locomotiva elétrica 

da Vale para  
ferrovia Carajás 

PÁGINA 4

Opiniões Opiniões Opiniões Opiniões Opiniões Opiniões Opiniões Opiniões Opiniões Opiniões Opiniões Opiniões

Moto Club 
busca 

liderança 
no Ceará

Rubro-Negro vai tentar seu pri-
meiro triunfo fora de casa. Nas 
duas últimas apresentações, a 

equipe derrotou 4 de Julho-PI e Ju-
ventude Samas pelo mesmo placar
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  Maranhão de Reencontros: 

especial de Dia das Mães
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O evento é uma prévia junina que vai acontecer todos os domingos na Concha 

Acústica da Lagoa da Jansen, sempre a partir das 17h, até o dia 29 de maio. PÁGINA  7

Proibido reclamar da 
pós-graduação no Brasil
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DÉBORA LOUREIRO  
Além de mãe, é especialista em 
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Brandão informou à imprensa que 
o Governo do Estado vai destinar 
R$ 35 milhões para pavimentação 
de vias da zona urbana de Impe-
ratriz, R$ 67 milhões para investi-
mentos na área da Saúde e R$ 1,5 
milhão em obras na Universidade 
Estadual da Região Tocantina do 
Maranhão (UEMASUL).
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ANAN DA MAR QUES
Ci en tis ta po lí ti ca, pro fes so ra e pes qui sa -
do ra abmrqs@gmail.com

DÉ BO RA LOU REI RO 
Além de mãe, é es pe ci a lis ta em De sen -
vol vi men to Hu ma no.

Proibido reclamar da pós-graduação no Brasil

O twit ter é a re de so ci al que me lhor evi- 
den cia a di û cul da de hu ma na na co mu ni ca- 
ção e, ape sar dos re cor ren tes epi só di os de
ab sur do, de vez em quan do apa re cem de ba- 
tes que tra zem à to na dis cur sos so ci ais in te- 
res san tes. Re cen te men te, na bo lha aca dê- 
mi ca e pro gres sis ta, du as si tu a ções mo bi li- 
za ram mi lha res de pes so as: pro fes so ras uni- 
ver si tá ri as re cla man do, uma do es tu dan te
que tra ba lha e a ou tra, dos pós-gra du an dos
que re cla mam.

Em ques tão de ho ras, a vi ra li za ção do
con teú do, da crí ti ca ao con teú do, da ré pli ca,
tré pli ca e dos apa zi gua do res de plan tão, que
lem bram lo go <gen te, em ou tu bro tem elei- 
ção!=. Acho di ver ti do es se üu xo, é um mun- 
do à par te (que ago ra per ten ce ao Elon
Musk), mas que re ve la al gu mas ten dên ci as
do mun do re al. Re des so ci ais são uma amos- 
tra en vi e sa da da re a li da de e é pre ci so olhar
pa ra elas com cau te la, mas, não é pre ci so
des car tá-las.

O que me cha mou aten ção, re le van do
aqui a res pon sa bi li da de in di vi du al de quem
fa la nas re des o que se po de fa lar pri va da- 

men te, foi o cho que da que les que per ten- 
cem à aca de mia con tra os <in tru sos= que es- 
tão no lu gar er ra do. Sen do eu mes ma uma
in tru sa, do meu lu gar ve jo o mal-es tar que a
al te ri da de pro vo ca, o twit ter faz as ve zes de
ce ná rio pa ra os dis cur sos eco a rem, no li mi te
dos al go rit mos.

His to ri ca men te, a uni ver si da de no Bra sil
é es pa ço pa ra os û lhos das eli tes e clas ses
mé di as; a ex pan são de va gas, a im ple men ta- 
ção de co tas ra ci ais e so ci ais, a cri a ção de no- 
vas uni ver si da des país aden tro, tu do is so
acon te ceu on tem, nu ma li nha do tem po de
sé cu los. Além dis so, o pro ces so de de mo cra- 
ti za ção do aces so ao en si no su pe ri or foi sus- 
pen so, de 2015 pa ra cá é só la dei ra abai xo;
com a pan de mia, o que pa re cia im pos sí vel
de pi o rar, pi o rou.

Há qua se dez anos não há re a jus te nos va- 
lo res das bol sas de pes qui sa; os pes qui sa do- 
res bra si lei ros re ce bem os mes mos 400, 1500
e 2200 re ais. Pa ra ilus trar me lhor, em 2013,
um dou to ran do ga nha va 3,2 sa lá ri os-mí ni- 
mos, ho je, 1,8. Sem fa lar na in üa ção, que re- 
du ziu o po der de com pra; e no fa to de que o
bol sis ta não po de ter vín cu lo em pre ga tí cio,
ape sar de não ser re co nhe ci do co mo tra ba- 
lha dor en quan to faz pes qui sa.

O lei tor po de es tar pen san do que qua se
dois sa lá ri os são mui to no país que vol tou
pa ra o ma pa da fo me, que pós-gra du an dos
es tão mes mo re cla man do de bar ri ga cheia.
Po rém, te rei de ar gu men tar, a cri se econô- 
mi ca na qual es ta mos mer gu lha dos não po- 
de ser usa da pa ra mi ni mi zar a pre ca ri za ção
nas con di ções de vi da da po pu la ção. Se al gu- 
ma par ce la da so ci e da de de ve ria ar car com
os cus tos da cri se, de ve ri am ser aque les que
dis põem de mais re cur sos, o que não é o ca- 
so dos es tu dan tes.

Além dis so, o re sul ta do da ex pan são que
vi ve mos an te ri or men te é que a uni ver si da de
dei xou de ser um es pa ço so men te das eli tes
e clas ses mé di as, mas, com a pre ca ri za ção
em cur so, ela po de vol tar a ser. A me ri to cra- 

cia é um mi to jus ta men te por que ûc ci o na
um mun do no qual bas ta se es for çar que vo- 
cê te rá su ces so, quan do na ver da de, de ter-
mi na dos es pa ços fo ram cri a dos pa ra de ter- 
mi na dos cor pos, de mo do que se vo cê não
tem as con di ções cer tas, sim ples men te não
vai al can çar o que de se ja.

O mais cru el é que se al guns con se guem
fu rar o véu da me ri to cra cia, são usa dos co- 
mo exem plo de que <bas ta que rer=. É jus ta- 
men te sob es se véu que es tão aque les pa ra
quem a uni ver si da de, es pe ci al men te a pós-
gra du a ção, foi cri a da e man ti da no Bra sil.
Co mo as sim vo cê tra ba lha e vai che gar atra- 
sa do na mi nha au la? Co mo as sim vo cê es tá
re cla man do que a bol sa não ga ran te sua so- 
bre vi vên cia, seu pai não pa ga o alu guel? É re- 
al men te cho can te.

Por mui to tem po eu acre di tei que po de- 
ria, atra vés da dis ci pli na qua se pa to ló gi ca,
ocu par os es pa ços que não fo ram cri a dos
pa ra mim. Ten tei a to do cus to me re de se- 
nhar pa ra ser mais pa re ci da com o for ma to
da aca de mia. Fa lhei. Fa lhei por que sou, an- 
tes de tu do, û lha da clas se tra ba lha do ra e
não dis po nho de re cur so he re di tá rio al gum.
Tu do que te nho eu mes ma ti ve de tra ba lhar
pa ra cons truir e vi vo do meu sa lá rio, co mo
qual quer tra ba lha dor bra si lei ro que tem a
chan ce de es tar em pre ga do.

Mas o país que eu de se jo é o país do fu tu- 
ro, um país no qual aque les a quem a aca de- 
mia não se des ti na re cri am es se es pa ço à sua
ima gem, se me lhan ça e di ver si da de. Eu que- 
ro um Bra sil em que fa zer pes qui sa se ja re co- 
nhe ci do co mo tra ba lho, as pes so as te nham
aces so à uma edu ca ção de qua li da de e is so
não se ja pri vi lé gio de pou cos. En quan to o
so nho não che ga, va mos cons truin do aos
pou qui nhos, com ba ten do a vi o lên cia dos
do nos do po der den tro de nos sas pos si bi li- 
da des. Aû nal, re cla mar no twit ter não vai pa- 
gar o alu guel no ûm do mês, mas ao me nos,
mos tra que tem mais gen te na mes ma la bu-
ta.

Maternidade nada Romântica

 
Eu ti ve o pri vi lé gio de po der es co lher ser

mãe. Fa lo is so por que quan do nas ce mos
mu lhe res nos en si nam (e nos em pur ram)
que de ve mos ser mães. Co mo se ter um úte- 
ro fos se sinô ni mo de ma ter ni da de. E não é.

E eu ti ve es se pri vi lé gio. Eu quis, es co lhi e
ti ve meus û lhos. Sim, no plu ral e são 4. E sou
em pre en de do ra, sou pa les tran te, e cla ro: es- 
cri to ra.

O que mais es cu to é: <que co ra gem=,
<nos sa!=, <co mo vo cê dá con ta de tu do?=. E a
úl ti ma per gun ta, mais prá ti ca, con si go res- 
pon der.  Pri mei ro, não dou con ta de tu do.
De sis ti, há mui to, de ser per fei ta. Eu fa ço o
que con si go e o que pos so. E is so, mi nha ca ra
lei to ra, foi a coi sa mais li ber ta do ra que já ûz
na vi da.

Du ran te mui tos anos me co brei ser a mu- 
lher per fei ta. Aque la que con se guia se ali- 
men tar per fei ta men te, ma lhar, tra ba lhar, fa- 
zer a li ção de ca sa com û lhos. Rou pas lim pas
e en go ma das! Ca sa or ga ni za da com me to- 
do lo gia ja po ne sa… Não. Eu não con se gui.
Che guei a ado e cer.

E des co bri que pos so ser per fei ta à mi nha
ma nei ra. Que te rão di as que o jan tar se rá mi- 
o jo e no ou tro um be lo ri so to. Que es que ce- 
rei a ta re fa de li ção de ca sa. Que o par de mei- 
as não se rá ne ces sa ri a men te um par.

E des co bri, nes sa de lí cia cor ri da que é
mi nha vi da e eu e meus û lhos pre ci sá va mos
de uma coi sa só: EU. Mas o meu eu Re al! A
que can sa, que ri, que cho ra. A que er ra e pe- 
de des cul pas.

E por is so, to mo a li ber da de de te dar
umas 5 di cas, de mãe can sa da pa ra mãe can- 
sa da:

Per mi ta-se sur tar
Sim, vo cê es tá can sa da. Sim, vo cê es tá

com rai va. E TU DO BEM!
Sur te! Cho re no ba nhei ro, can te al to. Ex- 

pli que ao seu û lho que o dia foi ruim, que
não é na da que ele fez, mas só o dia que foi
di fí cil. Ele vai en ten der. Vo cê vai de sa ba far e
en con tra rá um elo e uma ami za de com ele
que nun ca ima gi nou.

(fo ra aju dar seu û lho a com pre en der que
há coi sas ruins sim, que ele po de te aju dar,
que ele é tão im por tan te a pon to de vo cê
com par ti lhar com ele sua vi da e en si ná-lo
que a ma mis tam bém can sa)

Pro cu re des can sar
Sei que pa re ce uto pia, mas eu ti ro nem

que se ja 10 mi nu tos pa ra û car co mi go mes- 
ma. E con fes so: fa ço is so no ba nho (ri sos).
Mas ~soa os meus 10 mi nu tos, com mi nha
mú si ca e meu mun do. Me di to tam bém, 5
mi nu tos se der, por dia. Acal ma mi nha men- 
te e or ga ni za mi nhas idei as.

Per mi ta-se ter su as coi sas
Quan do nos tor na mos mães nos so mun- 

do es tá ali, ne le. Co ra ção que ba te fo ra do
pei to, não é as sim que fa lam?

Com is so dei xa mos de ter nos sas coi sas. A
quan to tem po vo cê não com pra al go pa ra
vo cê? Uma blu sa, um brin co. um io gur te que
se ja. Mi me-se. Fa rá bem a vo cê a en si na rá ao
seu û lho au to es ti ma.

Brin que
O tem po voa. te nho 4 û lhos e ve jo is so

com mais pre ci são e frequên cia.
Brin que com eles. Com pre jo gos de ta bu-

lei ro. Mon te blo cos de mon tar. As sis tam a
um epi só dio ou ca pí tu lo de uma no ve la ou
sé rie jun tos. Nun ca se rão es que ci dos e seu
co ra ção vai se en cher de amor. fa ça is so,
mes mo can sa da.. va le rá mui to a pe na.

Agen de-se
Es sa é a úni ca di ca que pa ra mim sal va tu- 

do. Do tra ba lho à es co la.
Eu uso o Go o gle Ca len dar (por que api ta

no ce lu lar). Mas use o que qui ser. Mar que no
ca len dá rio na pa re de, no ce lu lar, na agen da
fí si ca. Ano te as ta re fas que tem que fa zer em
to das as áre as de sua vi da. Com co res di fe- 
ren tes, gri fe ou mar que o tex to com co res di- 
fe ren tes. De pois que û zer is so, lis te as 3
ações que se vo cê não û zer vai dar mui ta
b**** .

Is so te aju da rá a or ga ni zar su as ati vi da- 
des e con se guir pri o ri zar as ações. Sua an si e-
da de vai di mi nuir.

Com 4 û lhos lin dos eu com par ti lhei con- 
ti go um pou co do que co lo quei em prá ti ca e
foi in crí vel. Tes te aí. Crie as su as.

E de se jo a vo cê mui ta ale gria e amor! Pois
so mos mães. Mães in crí veis!

RO DRI GO DES TER RO (RDES TER RO@GMAIL.COM)
Ad vo ga do e Pro fes sor

Da Ver ti gem à Con vul são

Em Co mo as De mo cra ci as Mor rem, Levitsky e Zi blatt, am bos
pro fes so res de Ci ên cia Po lí ti ca da Uni ver si da de de Har vard, re a li- 
zam uma aná li se so bre o en fra que ci men to das de mo cra ci as ao re- 
dor do mun do na atu a li da de, mui to es pe ci û ca men te, na Amé ri ca
La ti na e na Eu ro pa, res pec ti va men te, e a par tir de la ten tam de- 
mons tram que, nos tem pos atu ais, as de mo cra ci as mor rem de
ma nei ra len ta, em vá ri os mo men tos por pro ces sos le gí ti mos e le- 
gais, sem a ne ces si da de de con üi tos ar ma dos ou gol pes, co mo
usu al men te o ima gi ná rio po pu lar pro je ta.

É um pro ces so len to, que co me ça com in tei ra apa rên cia de le- 
ga li da de, di ver sos fun da men tos ju rí di co-for mais, mas que ma te- 
ri al men te, e do pon to de vis ta po lí ti co, re pre sen ta mui to mais que
o me ro exer cí cio do di rei to. Ver ti gem, con vul são, des maio… Co- 
mo di zem nos di as de ho je: pra mor rer, é um pu lo!

Na úl ti ma se ma na a con ces são do per dão ao De pu ta do Da ni el
Sil vei ra pe lo Pre si den te Bol so na ro pe lo ins ti tu to da gra ça foi um
dos as sun tos mais dis cu ti dos no país. A pos si bi li da de e a le ga li da- 
de – ou cons ti tu ci o na li da de! – da me di da foi e ain da é ob je to de
dis cus são.

A ques tão to da co me ça com o jul ga men to da Ação Pe nal n.º
1.044 o STF con de nou o De pu ta do a mais de 8 anos de pri são em
re gi me fe cha do, pe la prá ti ca dos cri mes de ame a ça ao Es ta do De- 
mo crá ti co de Di rei to e co a ção no cur so do pro ces so. Ju ri di ca men- 
te, pen so que não há mui ta dis cus são: os atos pra ti ca dos são fa tos
de û ni dos co mo cri me e amol dam-se ao ti po pe nal pre vis to na an- 
ti ga lei de se gu ran ça na ci o nal e que fo ram in cor po ra dos ao cor po
do tex to do Có di go Pe nal Bra si lei ro.

Pro ces su al men te, con tu do, há quem di ga que o pro ces so es tá
vi ci a do e, as sim nu lo, pois de ri va ria de inqué ri to aber to de ofí cio
pe lo Mi nis tro Di as Tof fol li, com ba se em nor ma do Re gi men to In- 
ter no do STF que per mi ti ria a aber tu ra de inqué ri tos pa ra apu rar
cri mes co me ti dos nas de pen dên ci as Tri bu nal em si, ao qual o Mi- 
nis tro te ria con ce di do in ter pre ta ção ex ten si va al can çan do qual- 
quer ti po de cri me. Es sa in ter pre ta ção fun da men ta ria a nu li da de
do pro ces so.

Por es se mo ti vo, há quem di ga que o per dão es ta ria cor re to. Le- 
do en ga no. Apren di mui to ce do que não se cor ri ge um er ro co me- 
ten do ou tro. Dois mo ti vos me pa re cem tor nar o ato de con ces são
do per dão in vá li do: o pri mei ro é que o Pre si den te da Re pú bli ca
con ce deu a gra ça an tes mes mo do trân si to em jul ga do da de ci são.
A bem da ver da de, te ria con ce di do com ba se no que sou be do jul- 
ga men to, trans mi ti do ao vi vo, já que a de ci são se quer te ria si do
pu bli ca da quan do da edi ção do De cre to; o se gun do, a de cli na ção
de mo ti vo, es pe ci al men te, no úl ti mo <con si de ran do=, quan do
apon ta co mo tal o fa to de que a so ci e da de, su pos ta men te, en con- 
tra va-se <em le gí ti ma co mo ção, em vis ta da con de na ção de par la- 
men tar res guar da do pe la in vi o la bi li da de de opi nião de fe ri da pe la
Cons ti tui ção, que so men te fez uso de sua li ber da de de ex pres- 
são=, con for me cons ta do De cre to Pre si den ci al.

A gra ça, ins ti tu to uti li za do, fun ci o na co mo se fos se um in dul to
de ca rá ter in di vi du al, con ce di do a uma pes soa só e, no Bra sil, ao
que sei, te ria si do con ce di da ou tras du as ve zes, am bas pe lo Pre si- 
den te Fer nan do Col lor, no ano de 1992, co mo in for mou o ami go e
ad vo ga do cri mi na lis ta Tha les de An dra de. Nas du as oca siões, já
ha via o trân si to em jul ga do das de ci sões e não ha via de cli na ção
de mo ti vo pe lo qual a gra ça te ria si do con ce di da.

Agin do des sa ma nei ra, ain da que a con ces são da gra ça pos sa
ser con si de ra da uma prer ro ga ti va cons ti tu ci o nal – o que pen so
que pre ci sa ser dis cu ti do, tam bém! -, en ten do que há ali um com- 
ple to des vio de û na li da de, quan do, na ver da de, ele en tra no mé ri- 
to da de ci são do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral al go que não lhe ca be,
em res pei to a pró pria se pa ra ção de po de res. Ao con ce der a gra ça
o pre si den te se co lo ca na û gu ra de uma no va ins tân cia, al go co mo
uma ins tân cia re vi so ra, não sen do es se o pro pó si to da gra ça em si
e, de al gu ma ma nei ra, ge ra uma vi o la ção do Prin cí pio da Im pes- 
so a li da de, ba se da ad mi nis tra ção pú bli ca.

Em su ma, o que se ob ser va é que não há uma con cor dân cia
com o te or da de ci são e, por is so, con ce de o per dão e li vra o de pu- 
ta do da con de na ção. Ve jo co mo o uso po lí ti co de ins ti tu to ju rí di co
que, na da mais, na da me nos, tu mul tua o ce ná rio na ci o nal e cria
um cli ma de ins ta bi li da de po lí ti ca de ní vel na ci o nal que em na da
con tri bui pa ra o for ta le ci men to das ins ti tui ções.

Por ûm, por to dos es ses mo ti vos, há uma chan ce de re ver são
gi gan tes ca do per dão con ce di do, o que co lo ca, no va men te, as ins- 
ti tui ções em uma es pé cie de con üi to, acir ra uma dis pu ta des ne- 
ces sá ria e, de al gu ma for ma, mal tra ta mais uma vez a já tão so fri- 
da de mo cra cia bra si lei ra. A per gun ta que pre ci sa ser fei ta é: a
quem es se cli ma de ins ta bi li da de e pos sí vel rup tu ra en tre as ins ti- 
tui ções fa vo re ce rá. A quem? Se a de mo cra cia es ta va em ver ti gem
há um tem po atrás, pa ra lem brar do do cu men tá rio da Pe tra Cos- 
ta, tal vez se ja a ho ra de co me çar a pen sar no des maio e, a de pen- 
der co mo as coi sas se de sen ro lem, em uma cri se con vul si va e um
co ma sem ûm. Re pi to-me: pra mor rer é um pu lo!

São Luís, sexta-feira, 6 de maio de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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Governador informou que destinará R$ 35 milhões para pavimentação, R$ 67 milhões
para ia Saúde e R$ 1,5 milhão em obras na Universidade da Região Tocantina 

As fal to

So cor rão e Ma ter no In fan til

UE MA SUL

Mu ti rão de Ci rur gi as

Di rei tos

INFRAESTRUTURA

Brandão anuncia pacote
de obras para Imperatriz

A
ci da de de Im pe ra triz, lo ca li- 
za da a 626 km de São Luís, re- 
ce be rá, até o mês de de zem- 
bro de 2022, um vo lu mo so in- 

ves ti men to es ta du al em obras nas
áre as de In fra es tru tu ra, Saú de e Edu- 
ca ção. O pa co te de obras, or ça do em
apro xi ma da men te 103,5 mi lhões, foi
anun ci a do nes ta quin ta-fei ra (5) pe lo
go ver na dor do Ma ra nhão, Car los
Bran dão, du ran te a aber tu ra da I Eta- 
pa da Cam pa nha de Va ci na ção con tra
a Fe bre Af to sa, no Par que de Ex po si- 
ções de Im pe ra triz.

Bran dão in for mou à im pren sa que
o Go ver no do Es ta do vai des ti nar R$
35 mi lhões pa ra pa vi men ta ção de vi as
da zo na ur ba na de Im pe ra triz, R$ 67
mi lhões pa ra in ves ti men tos na área
da Saú de e R$ 1,5 mi lhão em obras na
Uni ver si da de Es ta du al da Re gião To- 
can ti na do Ma ra nhão (UE MA SUL).

Se gun do Car los Bran dão, ao to do,
se rão apli ca dos 70 km de as fal to em
ru as e ave ni das de Im pe ra triz. As
obras in clui rão ser vi ços de si na li za- 
ção, re ca pe a men to, além de dis po si ti- 
vos de dre na gem, cons tru ção de sar- 
je tas e meio-ûo. A Or dem de Ser vi ço
au to ri zan do o iní cio dos tra ba lhos já
foi as si na da pe lo go ver na dor e as má- 
qui nas já es tão na ci da de pa ra a exe- 
cu ção dos ser vi ços. <A par tir de ho je, a
em pre sa já es tá au to ri za da pa ra co- 
me çar mos a pa vi men ta ção. Nós û ze- 
mos um le van ta men to de nor te a sul,
pa ra aten der to dos os bair ros. Eu que- 
ro que a im pren sa acom pa nhe e ve ja
se o ser vi ço es tá bem fei to. São 70

quilô me tros de pa vi men ta ção de uma
vez só. Já û ze mos 130 quilô me tros e
ago ra va mos fa zer mais 70=, co mu ni- 
cou o go ver na dor Car los Bran dão.

No se tor da Saú de, Im pe ra triz re ce- 
be rá de abril até de zem bro, R$ 44 mi- 
lhões em obras, por meio da Se cre ta- 
ria de Es ta do da In fra es tru tu ra (Sin- 
fra), e ou tros R$ 23 mi lhões, em pre en- 
di dos via Se cre ta ria de Es ta do de Go- 
ver no (Se gov).

Par te dos re cur sos se rá uti li za da na
con ti nui da de das obras de cons tru- 
ção do So cor rão de Im pe ra triz. Ava li a- 
da em R$ 65.966.281,85, a obra se rá
con ti nu a da e o in ves ti men to pa ra û- 
na li zar a cons tru ção se rá de qua se R$
36 mi lhões. O ou tro mon tan te se rá
apli ca do na obra de re for ma dos mó- 
du los IV e V do Hos pi tal Ma ter no In- 
fan til de Im pe ra triz. Pa ra ga ran tir a û- 
na li za ção do pro je to, até o û nal do
ano, se rão des ti na dos R$
7.151.308.00, o que cor res pon de a
15% da exe cu ção to tal da re for ma.

Pa ra û na li zar in ter ven ções es tru tu- 
rais no Cen tro de Es tu dos Su pe ri o res
de Im pe ra triz (Ce si) da UE MA SUL,
obra ava li a da em R$ 3.837.313,14, o
Go ver no do Ma ra nhão tam bém irá
apli car, até de zem bro, cer ca de R$ 1,5
mi lhão. Am pla agen da em Im pe ra tri- 
zO anún cio do pa co te de obras foi
uma das ações in clu sas na ex ten sa
agen da de tra ba lho do go ver na dor
Car los Bran dão em Im pe ra triz.

Além de pres ti gi ar a aber tu ra da I

Eta pa da Cam pa nha de Va ci na ção
con tra a Fe bre Af to sa, Bran dão vi si tou
o Mu ti rão de Ci rur gi as Of tal mo ló gi- 
cas, re a li za do no Hos pi tal Ma cror re gi- 
o nal Ruth No le to; par ti ci pou de reu- 
nião com re pre sen tan tes do Sin di ca to
Ru ral de Im pe ra triz (Sin ru ral); con ce-
deu en tre vis ta a um gru po de co mu ni- 
ca ção da re gião e re a li zou uma sé rie
de en tre gas e inau gu ra ções na ci da de.

Em en tre vis ta a uma TV lo cal, Car-
los Bran dão fa lou so bre a re to ma da
das ci rur gi as ele ti vas no es ta do, após
dois anos de de di ca ção in ten sa ao tra- 
ta men to e com ba te ao co ro na ví rus.
De acor do com Bran dão, 400 pro ce di- 
men tos ci rúr gi cos se rão re a li za dos na
ci da de du ran te o mu ti rão. <O Ma ra- 
nhão foi o Es ta do que te ve o me lhor
de sem pe nho no com ba te à Co vid-19
do Bra sil, e con se gui mos avan çar à
me di da que a va ci na foi che gan do.
Ago ra os hos pi tais já es tão va zi os pa ra
ca sos de Co vid e abrem es pa ço pa ra
re cu pe rar mos o tem po per di do, ago ra
com as ci rur gi as ele ti vas. Já û ze mos
mais de 5 mil ci rur gi as de ca ta ra ta e
pte rí gio aqui em Im pe ra triz. Ho je e a
ama nhã fa re mos mais 400 ci rur gi as.
Is so for ta le ce nos so tra ba lho co mo
go ver na dor e a gen te se sen te bem sa- 
ben do que es ta mos fa zen do o bem
pa ra ou tras pes so as=, fri sou Bran dão.

O fun ci o ná rio pú bli co Eli ton Ro dri- 
gues apro vei tou a opor tu ni da de pa ra
fa zer uma ci rur gia de pte rí gio. Tam- 
bém co nhe ci do por <car ne nos olhos=,
pte rí gio é uma mem bra na que avan ça
so bre a su per fí cie ocu lar.

RECONHECIMENTO

Othelino é homenageado pela Defensoria

HOMENAGEM DA DEFENSORIA FOI PRESTADA A OTHELINO EM RECONHECIMENTO AO SEU APOIO EM FAVOR DAS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO

 O pre si den te da As sem bleia Le gis- 
la ti va do Ma ra nhão, de pu ta do Othe li- 
no Ne to (PC doB), re ce beu, nes ta
quin ta-fei ra (5), ho me na gem da De- 
fen so ria Pú bli ca do Ma ra nhão
(DPE/MA) em re co nhe ci men to ao
em pe nho e par ce ria na exe cu ção de
ações le gis la ti vas fun da men tais ao
pro ces so de for ta le ci men to do aces so
a di rei tos no Es ta do.

A hon ra ria foi en tre gue ao che fe do
Par la men to Es ta du al pe lo de fen sor-
ge ral do Es ta do, Al ber to Bas tos, e é ex- 
ten si va a to dos os de pu ta dos es ta du- 
ais, que co la bo ra ram com o de sen vol- 
vi men to das ações da ins ti tui ção por
meio da apro va ção de pro je tos de lei
em be ne fí cio dos ma ra nhen ses.

Othe li no Ne to agra de ceu a ho me- 
na gem e aûr mou que a re la ção de har- 
mo nia, diá lo go e res pei to en tre o Le- 
gis la ti vo e de mais ór gãos cons ti tu ci o- 
nais, en tre eles a De fen so ria Pú bli ca,
re üe te em ini ci a ti vas con cre tas em

prol da po pu la ção.   <Ao ter es sa re la- 
ção pró xi ma e apro var pro je tos im- 
por tan tes pa ra a De fen so ria, fa ze mos
com que os ci da dãos te nham mais
aces so aos seus di rei tos. Agra de ço aos
de fen so res por es se re co nhe ci men to,
que sim bo li za a re la ção de har mo nia
en tre o Po der Le gis la ti vo e a DPE. Sem
dú vi da, es sas par ce ri as ins ti tu ci o nais
re üe tem di re ta men te na qua li da de
dos ser vi ços pres ta dos à so ci e da de=,
dis se o par la men tar.

O de fen sor-ge ral do Es ta do, Al ber to
Bas tos, des ta cou que, na ges tão do
pre si den te Othe li no Ne to, a De fen so- 
ria te ve um mai or nú me ro de pro je tos
de lei apro va dos pe la As sem bleia em
to da a his tó ria da DPE. Ele agra de ceu,
tam bém, pe la dis po ni bi li da de do
che fe do Par la men to Es ta du al, que foi
um in ter lo cu tor em di ver sas cau sas
da ins ti tui ção.

<A De fen so ria Pú bli ca do Es ta do
cres ceu mui to nos úl ti mos qua tro
anos. A abran gên cia da ins ti tui ção
pas sou de 84 pa ra 136 mu ni cí pi os e is- 
so se de ve mui to ao apoio da As sem-
bleia Le gis la ti va. Tam bém nes se pe- 
río do, a Ca sa apro vou cin co pro je tos
de lei im por tan tís si mos pa ra que pu-
dés se mos ca pi la ri zar, ca da vez mais,
as ações da DPE e, por con sequên cia,
pro mo ver mais aces so a di rei tos e ga- 
ran tir jus ti ça aos mais ne ces si ta dos.
Agra de ce mos, so bre tu do, ao pre si- 
den te Othe li no Ne to pe la par ce ria=,
de cla rou Bas tos.

O cor re ge dor-ge ral da De fen so ria,
Ide val ter Nu nes, tam bém re co nhe ceu
a co la bo ra ção do che fe do Le gis la ti vo
ma ra nhen se nas ações da DPE/MA.
<Es sa ho me na gem é um sím bo lo em
re co nhe ci men to à sua ges tão, que
mui to con tri buiu pa ra que a De fen so-
ria Pú bli ca che gas se ao pa ta mar em
que es tá=, aûr mou.
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Ei xos de ges tão (1)

Ei xo de ges tão (2)

Re ca do da CIA

<In for ma ções fal sas ou le vi a nas so bre as
elei ções=

Cam pos aber tos (1)

Cam pos aber tos (2)

Po lí ti cas tran ça das
O ver bo tran çar fa la num sin ge lo nó no ca be lo, com o ob je ti vo

de en fei tá-lo. Ou pren dê-lo sem que se per ca a be le za nem atra pa- 
lhe as ati vi da des ha bi tu ais. As tran ças de cul tu ra afri ca na, de fa to
car re gam uma ba ga gem de an ces tra li da des, uti li za das até co mo
mo do de so bre vi vên cia du ran te o pe río do da es cra vi dão. Ho je em
dia, po rém, tra çar che gou tam bém à po lí ti ca bra si lei ra, não pe los
cos tu mes ét ni cos de afro des cen den tes, mas adap ta da ao nos so
jei to de des trin char as si tu a ções mais com ple xas do co ti di a no e
até na po lí ti ca. O Ma ra nhão pas sa nes te ano de 2022 por si tu a ções
em que os po lí ti cos ten tam <tran çar= sua so bre vi vên cia fo ra das
re gras es ta be le ci das.

Por exem plo, o Gru po Sarney, que pas sou 50 anos no po der fe- 
de ral e es ta du al, des de 2014 en con tra-se bus can do des tran çar o
nó da do por Flá vio Di no ao ser, ina cre di ta vel men te elei to go ver- 
na dor pe lo Par ti do Co mu nis ta do Bra sil. Co mo fa zer, en tão? Se
apro xi mar do pró prio do no do nó, dei xan do pa ra trás o pas sa do
re cen te? Ho je, Adri a no Sarney, co mo lí der do PV, es tá na mes ma
fe de ra ção do PC doB e do PT. Jo sé Sarney aju dou a ele ger Flá vio
Di no pa ra a Aca de mia Ma ra nhen se de Le tras, na qual se en con tra
des de os 20 anos. Ho je, tran çan do a so bre vi vên cia, os dois 8opo si- 
to res9 es tão mais pró xi mos do que nun ca.

Ro se a na Sarney e o MDB es tão ali nha dos com Car los Bran dão,
in di ca do por Flá vio Di no à sua su ces são. O se na dor We ver ton Ro- 
cha, lí der do PDT co la à sua pré-cam pa nha de go ver na dor, a ima- 
gem do ex-pre si den te Lu la, en quan to tem o apoio do Se na dor Ro- 
ber to Ro cha, o mais en tu si as ma do dos bol so na ris tas. Tan to Ro- 
ber to Ro cha, em 2014, quan to We ver ton Ro cha em 2018, fo ram
elei tos sob o guar da-chu va de Flá vio Di no que, ho je têm a du pla
co mo opo si to res. We ver ton é apoi a do até por um cam po do PT,
en quan to Car los Bran dão di vi diu no Es ta do, os par ti dos do Cen- 
trão, que man da e des man da no go ver no Bol so na ro.

As tra ça das po lí ti cas ma ra nhen ses são de fa zer in ve ja às ca be- 
lei rei ras que trans for mam qual quer ti po de ca be los em ver da dei- 
ras obras de ar te, que ser vem tan to pa ra um pas seio no shop ping
quan to às pas sa re las de Mi lão e No va Ior que. 

E ca da dia que as elei ções de ou tu bro se apro xi mam, o tran çar
po lí ti co ma ra nhen se vai ga nhan do for mas es tra nhas, nem de lon- 
ge pa re ci das com a be le za da mo da dos ca be los en tre cru za dos. É
We ver ton apoi an do bol so na ris ta e opon do-se ao üa vis mo; pe tis- 
tas sain do do üan co es quer dis ta pa ra se en tre la çar com apoi a do- 
res de Bol so na ro. É al go sur re al que os es tu di o sos da po lí ti ca vão
pre ci sar de tem po pa ra de sen tra nhar es ses nós ti pi ca men te de
mo men tos de so bre vi vên cia.

O no vo pre si den te do Tri bu nal de Jus ti ça do Ma ra nhão, o de- 
sem bar ga dor Pau lo Vel ten anun ci ou os qua tro <ei xos= que nor te a- 
rão sua ges tão nos pró xi mos dois anos: go ver nan ça, re so lu ti vi da- 
de, in te gri da de e trans pa rên cia.

Na ques tão da trans pa rên cia, Pau lo Vel ten en si na que ela per- 
pas sar por mai or re la ção com Im pren sa, ins ti tui ção que de fen de
com in tran si gên cia, co mo fer ra men ta de sus ten ta ção de mo crá ti- 
ca. <Sem im pren sa li vre não se po de fa lar em de mo cra cia=, pon- 
tua.

Caiu co mo bom ba, a re por ta gem da Reu ters re ve lan do que
che fe da CIA, Wil li am Burns man dou di zer a Bol so na ro, em 2021,
por mi nis tros mi li ta res, pa ra ele não me lar as elei ções no Bra sil,
com a nar ra ti va da in se gu ran ça da ur na ele trô ni ca. A Cia tem o
exem plo de Trump.

Do mi nis tro Ed son Fa chin, pre si den te do Tri bu nal Su pe ri or
Elei to ral (STE) so bre a po lê mi ca re pe ti da da ur na ele trô ni ca.

 
O de pu ta do Jo si mar do Ma ra nhão zi nho vi ve seu in fer no

as tral. Não de û ne qual man da to vai con cor rer e aca ba
de ver uma re pre sen ta ção con tra seu man da to ser

acei ta pe lo Con se lho de Éti ca da Câ ma ra. Se vai so frer
cas sa ção é, po rém, ou tra ques tão.

 
O PL, que ele di ri ge no Ma ra nhão e tem for te in üuên cia

do û li a do Jair Bol so na ro. Atua no cen tro do Cen trão,
que man tém o pre si den te da Re pú bli ca <em pa re da- 

do=. Por tan to, não é sim ples fa lar em cas sa ção de Jo si- 
mar por fal ta de éti ca.

 
Jo si mar que já so freu três ope ra ções de po li ci ais fe de- 

rais e es ta du ais e in te gra um gru po de ou tros oi to co le- 
gas de Câ ma ra, igual men te co lo ca dos no <pa co te= no

Con se lho de Éti ca. É uma ban ca da <dig na de in dul to
co le ti vo=, ou gra ça pre si den ci al.

O de pu ta do es ta du al Jo sé Iná cio não des car ta a pos si bi li da de
de ha ver uma can di da tu ra úni ca à po si ção de vi ce na cha pa do go- 
ver na dor Car los Bran dão. Ho je, ele e o ex-se cre tá rio de Edu ca ção,
Fe li pe Ca ma rão es tão no cen tro des sa dis cus são.

Se ja co mo for, Jo sé Iná cio ou Fe li pe Ca ma rão, pre fe ri do do ex-
go ver na dor Flá vio Di no, se rá o com pa nhei ro de cha pa de Bran- 
dão. Mas o PT tem su as <tá ti cas= in ter nas que tor nam qual quer
de ci são im por tan te jo ga da pa ra o cam po da im pro ba li da de.

São Luís, sexta-feira, 6 de maio de 2022
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Número de jovens eleitores cresce no estado do Maranhão após campanhas lideradas
por famosos que estimulam adesão ao processo eleitoral

Abs ten ção

MARANHÃO

52 mil adolescentes
aptos a votar no estado

D
e acor do com o Tri bu nal Su- 
pe ri or Elei to ral (TSE), o Ma- 
ra nhão tem ho je mais de 52
mil ado les cen tes de 16 e 17

anos ap tos a vo tar nas elei ções de ou- 
tu bro. Es se quan ti ta ti vo tem cres ci do
nos úl ti mos me ses e de ve ser mai or a
par tir des ta se ma na, quan do já es ta- 
rão en cer ra dos os pra zos pa ra re gu la- 
ri zar pen dên ci as jun to à Jus ti ça Elei- 
to ral. Ain da se gun do o TSE, o nú me ro
de jo vens elei to res au men tou 45% só
no mês de mar ço.

Es te ano, o ape lo tem si do par ti cu- 
lar men te for te en tre os ado les cen tes,
gra ças a cam pa nhas li de ra das por
ído los ju ve nis co mo a atriz La ris sa
Ma no e la, a can to ra Anit ta e até mes- 
mo as tros de Hollywood, co mo os ato- 
res Mark Ruf fa lo e Le o nar do Di Ca- 
prio. A pro fes so ra do Cen tro Uni ver si- 
tá rio Es tá cio São Luís, Adri a na Men- 
don ça, aûr ma que es sas mo bi li za ções
cha ma ram a aten ção do pú bli co mais
jo vem. <O au men to da quan ti da de de
no vos tí tu los de elei tor ti ra dos por jo- 
vens, en tre 16 e 18 anos, cu jo vo to é fa- 
cul ta ti vo, de cor re das cam pa nhas
mais atra ti vas e di nâ mi cas pa ra os jo- 
vens, com adap ta ção de lin gua gem e
atu a ção de for ma as ser ti va den tro do
es pa ço das mí di as so ci ais=, ex pli cou.

A fa ci li da de em ob ter o do cu men to
– que po de ser fei to em pou cos mi nu- 
tos, pe la In ter net – é ou tro pon to po si- 
ti vo. Va le lem brar que, de mo do ge ral,
os ado les cen tes tam bém es tão mais
en ga ja dos: em uma en que te re a li za da
pe lo Fun do das Na ções Uni das pa ra a
In fân cia (Uni cef) com a Ong Vi ra ção
Edu co mu ni ca ção, dois em ca da três
ado les cen tes aûr ma ram acre di tar que

o vo to tem po der pa ra trans for mar a
re a li da de, e 64% dis se ram que pre ten- 
dem vo tar es te ano.

Adri a na fri sa a im por tân cia de es- 
pa ços ade qua dos pa ra os jo vens, tan- 
to nos ca nais ins ti tu ci o nais quan to na
mi li tân cia par ti dá ria. <É pre ci so que
se ga ran ta à ju ven tu de es pa ços de
atu a ção pa ra além da fun ção de elei- 
tor. A ju ven tu de faz po lí ti ca atra vés
dos mei os que en con tra dis po ní veis,
nas ru as, co mu ni da des, as so ci a ções
de bair ros e, so bre tu do, na in ter net e
nas mí di as so ci ais=, aûr mou. Ela fri sa
tam bém o pa pel das es co las nes se
pro ces so, re for çan do que os es tu dan- 
tes de vem ser in cen ti va dos, des de ce- 
do, a se or ga ni zar em grê mi os e co le ti- 
vos es tu dan tis.

Mas mes mo com o au men to do nú- 
me ro de jo vens com tí tu lo de elei tor, o
nú me ro de abs ten ções con ti nua al to:
nas úl ti mas elei ções, mais de 20% das
pes so as dei xa ram de vo tar.

Pa ra re ver ter a si tu a ção, Adri a na re- 
for ça que é im por tan te que as dis cus- 
sões que afe tam a so ci e da de de vem
ser re a li za das em lin gua gem ade qua- 
da ao co ti di a no e ao in te res se das pes- 
so as, au men tan do as sim o in te res se
pe lo pro ces so elei to ral. <É pre ci so de- 
mons trar a im por tân cia do vo to cons- 
ci en te co mo fer ra men ta de trans for- 
ma ção, ne ces sá ria pa ra uma vi da me- 
lhor em so ci e da de, em di ver sas ins ti- 
tui ções co mo igre jas, as so ci a ções e
es pa ços cul tu rais. To dos es ses de vem
ser es pa ços de de ba te e cons ci en ti za- 
ção so bre a im por tân cia do vo to=,
con cluiu.

É pre ci so de mons trar a

im por tân cia do vo to

cons ci en te co mo

fer ra men ta de

trans for ma ção,

ne ces sá ria pa ra uma

vi da me lhor em

so ci e da de, em di ver sas

ins ti tui ções co mo

igre jas, as so ci a ções e

es pa ços cul tu rais. To dos

es ses de vem ser es pa ços

de de ba te e

cons ci en ti za ção so bre a

im por tân cia do vo to

GRANDE ILHA

Veja onde encontrar o
combustível mais barato

A GASOLINA É O COMBUSTÍVEL MAIS PROCURADO NA ILHA

O Ins ti tu to de Pro mo ção e De fe sa do Ci da dão e Con- 
su mi dor do Ma ra nhão (Pro con-MA) di vul gou uma pes- 
qui sa de pre ços de com bus tí veis. O me nor va lor en con- 
tra do pa ra a ga so li na co mum e adi ti va da foi o de R$
6,690.

O le van ta men to reu niu os pre ços pra ti ca dos por 17
pos tos pa ra os com bus tí veis ga so li na co mum e adi ti va- 
da, eta nol e di e sel S10 e S500.

As ga so li nas co mum e adi ti va da com me nor fo ram as
co mer ci a li za das pe lo pos to Pa lo ma no bair ro da Ma ta
(MA-203) a R$ 6,690.

Já o eta nol mais ba ra to foi ven di do a R$ 5,99 no pos to
Ame ri ca no do Coheb Sa ca vém, lo ca li za do Ave ni da dos
Fran ce ses, n° 12, Coheb-Sa ca vém.

O di e sel S500 saiu, por sua vez, a R$ 6,44 no pos to Pa- 
lo ma da For qui lha e o S10 a R$ 6,399 no Pa lo ma do Ara- 
ça gi ( MA- 203).

O con su mi dor que iden ti û car um pos to com com- 
bus tí vel mais ba ra to do que os di vul ga dos po de co la bo- 
rar com o le van ta men to en vi an do fo to ou ví deo por
meio das re des so ci ais do ins ti tu to.

Ir re gu la ri da des, por sua vez, po dem ser co mu ni ca das
por meio da for ma li za ção das de nún ci as atra vés do si te
www.pro con.ma.gov.br ou apli ca ti vo VI VA PRO CON.

CONFLITOS 

Atenção para violência no campo
A Co mis são Pas to ral da Ter ra, que reú ne

in for ma ções so bre as vi das per di das de vi- 
do aos Con üi tos no Cam po, lan ça no pró xi- 
mo dia 10 de maio, os da dos re la ci o na dos à
vi o lên cia no cam po Ma ra nhen se. São con- 
üi tos que têm co mo ví ti mas os po vos do
cam po, das águas e das üo res tas. O lan ça- 
men to acon te ce no dia 10 de maio, as 9h na
se de do Ins ti tu to de Es tu dos Su pe ri o res do
MA (Pra ça San to Antô nio, no Cen tro).

So bre es sa vi o lên cia que tem dis pa ra do
nos úl ti mos anos no Ma ra nhão, as en ti da- 
des de Di rei tos Hu ma nos do Ma ra nhão as- 
si na ram uma no ta pú bli ca ma ni fes tan do
so li da ri e da de aos fa mi li a res, aos com pa- 
nhei ros e às com pa nhei ras de Ed val do Pe- 
rei ra Ro cha e à to das as ví ti mas da vi o lên- 
cia no cam po no Ma ra nhão.

Ed val do Pe rei ra Ro cha, 52 anos, foi a ví- 
ti ma mais re cen te dos con üi tos no cam po,
as sas si na do no dia 29 de abril de 2022, com
oi to ti ros à quei ma-rou pa na ca be ça, e ou- 
tro, na co mu ni da de Ja ca re zi nho, em São
João do Só ter. Em um dos úl ti mos ví de os
fei tos por ele em vi da, Seu Ed val do aûr mou
que sua co mu ni da de não ne go ci a ria com o
fa zen dei ro in te res sa do na re mo ção da Co- 
mu ni da de.

Em 2021, se gun do a no ta, fo ram 9 as sas- 

si na tos no cam po no Ma ra nhão, e já es te
ano, em 2022, ocor re ram 2. A ou tra ví ti ma
foi em 8 de ja nei ro des te ano, na co mu ni- 
da de Ce dro, em Ara ri (mu ni cí pio em que
ocor re ram dois as sas si na tos de cam po ne- 
ses em 2021).

No tex to, as en ti da des pon tu am que nos
úl ti mos 24 me ses, fo ram as sas si na das 14
pes so as em áre as de con üi to, sen do 7 qui- 
lom bo las e 2 in dí ge nas. Do to tal de ví ti mas,
4 são mu lhe res e so men te 3 des ses ca sos ti- 
ve ram inqué ri tos con cluí dos pe la Po lí cia
Ci vil/Fe de ral. <No Ma ra nhão, a si tu a ção no
cam po é ca rac te ri za da por in ten sa dis pu ta
his tó ri ca por ter ras, la de a da pe la des trui- 
ção am bi en tal e po ten ci a li za da pe la pri o ri- 
za ção da da pe las po lí ti cas pú bli cas agrá ria
e am bi en tal aos in te res ses do agro ne gó cio
nes se ce ná rio, gru pos cri mi no sos, que atu- 
am pa ra se apro pri ar, so bre tu do, de ter ras
pú bli cas (so lo e sub so lo), fa zem uso sis te- 
má ti co da vi o lên cia, do ter ror e da ame a ça
pa ra con so li dar seus fei tos=, diz a no ta.

O tex to in for ma ain da que du ran te a
pan de mia da co vid-19, fo ram re gis tra dos
no Ma ra nhão, des pe jos ju di ci ais e ex tra ju- 
di ci ais, in cên di os de ca sas, de ro ças, de usi- 
na de ar roz, qua tro ten ta ti vas de ho mi cí di- 
os, sen do três de cri an ças, ado les cen tes.
De acor do com le van ta men to da Co mis são
Pas to ral da Ter ra (CPT), no ano de 2021, o
Ma ra nhão foi o se gun do es ta do da fe de ra- 
ção com mai or nú me ro de as sas si na tos no
cam po.

Den tre as se te rein vin di ca ções ao po der
pú bli co des cri tas na no ta, es tão: A ime di a-
ta ti tu la ção do ter ri tó rio qui lom bo la Ja ca- 
re zi nho por par te do IN CRA e ITER MA; que
a FU NAI pro ce da à de mar ca ção das ter ras
in dí ge nas no Ma ra nhão; Que a Se cre ta ria
de Se gu ran ça Pú bli ca do Es ta do do Ma ra- 
nhão e a Po lí cia Fe de ral pri o ri zem as in ves- 
ti ga ções do as sas si na to de Ed val do Pe rei ra
Ro cha, as sim co mo dos de mais inqué ri tos
não con cluí dos que en vol vam as sas si na tos
e ten ta ti vas de ho mi cí dio de cam po ne ses,
in dí ge nas, que bra dei ras de co co ba ba çu e
qui lom bo las, ga ran tin do in clu si ve a trans-
pa rên cia dos pro ces sos in ves ti ga tó ri os pa- 
ra as en ti da des que acom pa nham os ca sos.

MARANHÃO

Cartórios regularizam CPFs de crianças
A va ci na ção de cri an ças de 5 a 11 anos

con tra a Co vid-19 es tá pres tes a co me çar
no Bra sil e, um dos do cu men tos ne ces sá- 
ri os pa ra re a li zar o ca das tro do me nor, e
que tam bém po de ser usa do pa ra sua
iden ti û ca ção no ato da apli ca ção é o CPF,
que po de ser emi ti do di re ta men te em
mais de 143 Car tó ri os de Re gis tro Ci vil,
pre sen tes em di ver sos mu ni cí pi os bra si- 
lei ros.

Des de o ano pas sa do, em ra zão da edi- 
ção da Lei Fe de ral nº 13.484/17, que trans- 
for mou os Car tó ri os de Re gis tro Ci vil em
Ofí ci os da Ci da da nia, e de uma par ce ria
ûr ma da pe la As so ci a ção Na ci o nal dos Re- 
gis tra do res de Pes so as Na tu rais (Ar pen-
Bra sil) com a Re cei ta Fe de ral do Bra sil, to- 
das as uni da des es tão au to ri za das a fa zer
a ins cri ção, al te ra ção, con sul ta e emis são
de se gun da via de CPF (Ca das tro de Pes- 
so as Fí si cas).

Pa ra re a li zar o ato nos Car tó ri os de to do
o Ma ra nhão cre den ci a dos – con sul te a lis- 
ta na ín te gra aqui https://www.gov.br/re- 
cei ta fe de ral/pt-br/ca nais_a ten di men- 
to/aten di men to-por-con ve ni a das/con- 
ve ni a das-cpf – é ne ces sá rio apre sen tar (1)
a cer ti dão de nas ci men to ori gi nal da cri- 
an ça, (2) o do cu men to de iden ti û ca ção do
res pon sá vel (pai ou mãe) no ori gi nal tam- 
bém (RG e CPF), (3) se a cri an ça já ti ver RG
tam bém no ori gi nal, (4) com pro van te de
en de re ço no ori gi nal do res pon sá vel,
além do com pa re ci men to do pai ou mãe

pa ra fa zer a re qui si ção.
<Es ta mos sem pre em bus ca da evo lu- 

ção e da fa ci li da de no Re gis tro Ci vil, se ja
de nas ci men to, ca sa men to ou óbi tos pa ra
os ci da dãos Ma ra nhen ses, e ago ra es ta- 
mos dan do um im por tan te pas so pa ra a
se gu ran ça dos me no res de ida de, es ta mos
dis po ni bi li zan do em qua se to dos os car- 
tó ri os do es ta do o ser vi ço de emis são da 1ª
ou 2ª via do CPF, ga ran tin do a re gu la ri za- 
ção dos do cu men tos pa ra a va ci na ção
con tra o Co vid-19=, dis se De va nir Gar cia,
pre si den te da As so ci a ção dos Re gis tra do- 
res de Pes so as Na tu rais do Es ta do do Ma- 
ra nhão (Ar pen-MA).

A re gu la ri za ção do CPF pe los Car tó ri os
pos si bi li ta que os pais dos me no res pos- 
sam in clu si ve re gu la ri zar ou emi tir os do- 
cu men tos de seus û lhos pa ra a re a li za ção
do ca das tro nos si tes e iden ti û ca ção da
cri an ça, uma vez que per mi te ao ci da dão
sair da uni da de já com o do cu men to re gu- 
la ri za do pa ra sua uti li za ção e, nos ca sos
em que o sis te ma in ter li ga do com a Re cei- 
ta Fe de ral apon tar a ne ces si da de de com- 
ple men ta ção do aten di men to, o acom pa- 
nha men to da si tu a ção po de rá ser fei to de
for ma on li ne pe lo si te www.re gis tro ci- 
vil.org.br me di an te en tre ga de lo gin/se- 
nha ao ci da dão.

Pa ra que se ja pos sí vel re a li zar os ser vi- 
ços, os Car tó ri os de Re gis tro Ci vil co bram
uma ta ri fa de con ve ni ên cia no va lor de R$
7,00 a quem so li ci tar o ser vi ço. Já os prin- 
ci pais ser vi ços re la ci o na dos ao CPF em
car tó ri os per ma ne cem gra tui tos: ins cri- 
ção no CPF re a li za da no ato do re gis tro de
nas ci men to e can ce la men to no ca so de
óbi to.

So bre a Ar pen/MA
Fun da da em fe ve rei ro de 2014, a As so- 

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

São Luís, sexta-feira, 6 de maio de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial nº 011/2022-CPL/PMC. A Prefeitura Municipal de Carolina, 
mediante seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 012, de 01 de janeiro de 2021, torna público que o Pre-
gão Presencial nº 011/2022-CPL/PMC, do tipo Menor Preço, Registro de Preços para Locação de Veículos, 
conforme Anexo I do Edital, realizar-se-á em 19.05.2022, às 08h30min, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação-CPL, desta Prefeitura, localizada na Praça Alípio Carvalho, nº 50, Centro. CEP 65.980-000 - Caro-
lina/MA. O Edital foi redigido na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 3.555/2000, 
da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014 e pela Lei Complementar nº 
155/2016, aplicando subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regula-
mentares pertinentes à espécie; e seus anexos estão à disposição dos interessados, de 2º a 6º feira, no horário 
das 08h às 12h, na Comissão Permanente de Licitação-CPL desta Prefeitura. Esclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço. Carolina/MA, 04 de maio de 2022. AMILTON FERREIRA GUIMARÃES – Pregoeiro.

Bravo Armazéns Gerais Ltda.
CNPJ: 01.759.112/0022-18
REGULAMENTO INTERNO

Bravo Armazéns Gerais Ltda. NIRE: 21900596969, CNPJ: 01.759.112/0022-18, Artigo 1º - Serão 
recebidas no Armazém mercadorias de natureza nacional ou nacionalizada, de natureza não 
agropecuária e admitidas pelo Decreto 1102/1903 e pela IN DREI 72/2019. Artigo 2º - Os seguros, 
os prazos, as indenizações, as emissões dos títulos de credito e os casos omissos no presente 
Regulamento serão regidos nos exatos termos do Decreto Federal 1.102/1903 e da IN/DREI 72/2019. 
Assim também, o horário de funcionamento, o pessoal auxiliar e suas obrigações serão regidos pela 
legislação em vigor, bem com pelos usos, costumes e praxes comerciais, desde que não contrários 
às normas legais vigentes. São Paulo, 28 de março de 2022. Deyse Dias OAB/SP nº 294.961.

TARIFA REMUNERATÓRIA
Bravo Armazéns Gerais Ltda. NIRE: 21900596969 CNPJ: 01.759.112/0022-18 - 1) Da 
Armazenagem Tonelada / Mês: R$13, Palete / Mês: R$32,00; Preço mínimo por Palete / Mês: 
R$30,00. 2) Armazenagem e Seguro Quinzena ou Fração: R$0,057; Ad-Valorem por R$1.000: 
R$1,00. 3) Emissão de conhecimento de depósito Por título: R$3,50. 4) Mão de obra, pesagem, 
movimentação interna, carga/descargamudança: Interna: R$16,00/Ton

São Paulo, 28 de março de 2022, Deyse Dias, OAB/SP nº249.961.
MEMORIAL DESCRITIVO

Bravo Armazéns Gerais Ltda. NIRE: 21900596969, CNPJ: 01.759.112/0022-18, Endereço: 
Rodovia BR 230, s/n, Km 411.5, sala 8, CEP 65800-000, Zona Rural, Balsas/MA. 1. Capital Social 
atual da Matriz: 20.967.651,00 (vinte milhões, novecentos e sessenta e sete mil e seiscentos e 
cinquenta e um reais). Filial sem capital destacado. 2. Equipamentos (quantidade, capacidade e 
características, por exemplo: empilhadeira, capacidade2 toneladasmodeloY). • 4Empilhadeiras
elétricas,1.700kg.•8Transpaleteiraselétricas,2.700kg.•1EmpilhadeiraGLP,2.000kg.•Estrutura
porta paletes, tipo prateleiras com capacidade para 20.000 posições paletes. 3. Operações e 
serviços: •Serviçosdearmazenagemdeprodutosembalados,sobrepaletesdemadeiratamanho
1,0 x 1,2m; serviços de paletização e unitização de carga. 4. Capacidade de armazenagem do 
galpão em m² ou m³: •12.000m² -31.200m³ -20.000posiçõespaletes.5. Características do 
espaço físico do Armazém: •Galpão fechado, construídoemalvenaria comestruturametálica,
telhado metálico, piso em concreto polido de alta resistência, com 19 docas para carga/descarga. 
6. Segurança (itensecondiçõesdoarmazém):•Área100%murada,protegidaporcercaelétrica,
sistema de CFTV, portaria blindada e sistema de alarme monitorado externamente. Vigilância 
armada 24 horas/dia/7 dias semana. •Quais itens iráarmazenar? Insumos agrícolas composto 
por produtos agroquímicos, embalados, sendo inseticidas, herbicidas, fungicidas, fertilizantes etc. 7. 
HoráriodefuncionamentodoArmazémGeral:•Horáriocomercial:8:00horasàs18:00horas,de
2ª feira a 6ª feira e 8:00 horas às 12:00 horas aos sábados. 
Declaro, sob as penas da lei que o presente documento é autêntico e as informações verídicas. São 
Paulo, 28 de março de 2022. Deyse Dias. OAB /SP nº 249.961.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS comunica a realização da Audiência Pública 
no dia 12 de maio de 2022 (quinta-feira), às 9h, no Plenário Simão Estácio da Silveira desta Casa 
Legislativa. A sessão será destinada à apresentação do Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre de 
2021 - SEMUS

São Luís (MA), 02 de maio de 2022
OSMAR GOMES DOS SANTOS FILHO

PRESIDENTE

ESTADO DO MARANHÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA

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

CNPJ: 06.003.891/0001-16

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 003/2022-SRP. A Comissão Permanente de Licitação 
da Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino/ MA, torna público para conhecimento dos interes-
sados, que fará realizar Licitação na modalidade Concorrência sob o nº. 003/2022-SRP, regime de 
execução tipo menor preço Global, sistema de registro de preço, no dia 08 de Junho de 2022, às 
08:00 horas, na Sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Rosa Maria, 
Praça Água Vermelha, s/nº, no Centro de Presidente Juscelino/MA, tendo por objeto: Registro de 
Preço para Eventual Contratação de Empresa especializada em Serviços de Pavimentação em 
bloco sextavado, meio fio, sarjeta e passeio no Município de Presidente Juscelino- MA. Base Legal: 
8.666/93 e alterações. Edital/anexo poderão ser consultados gratuitamente no endereço eletrôni-
co: https://presidentejuscelino.ma.gov.br/portal/portal-editais-licitacao-local ou obtidos mediante re-
colhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), através do Documento de Arrecadação 
Municipal – DAM no horário das 8:00 às 12:00 horas de 2ª a 6ª feira. Maiores informações poderão 
ser obtidas pelo e-mail cplpj@hotmail.com. Presidente Juscelino, 06 de Maio de 2022. Daniel Nina 
Nunes, Secretário Municipal de Administração.

EDITAL DE CONVOCACÃO ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA POSSE 

DA NOVA DIRETORIA
 
A Presidente do SINDICATO DA INDÚSTRIA DE PANIFICA-
ÇÃO E CONFEITARIA DE SÃO LUÍS - SINDIPAN/MA no 
uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os associados 
do referido sindicato e sociedade em geral, para participarem de 
Assembleia Geral Extraordinária de Posse à nova Diretoria 
Eleita, que se realizará no dia 10 de maio de 2022, às 15:00 horas, 
na sua sede na Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/n 4º andar, 
Casa da Industria Albano Franco, Retorno da Cohama, nesta Ci-
dade, para dar posse à nova Diretoria, Conselho Fiscal, Delegados 
Representantes juntos à FIEMA e respectivos Suplentes eleitos no 
dia 29 de maço de 2022 para o mandato quadriênio: 04/05/2022 
a 04/05/2026. O presente edital será afixado no quadro de aviso 
desta entidade.

São Luís, 05 de maio de 2022

Francina Rosa Freitas de Andrade
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2022. AVISO DE 
LICITAÇÃO: A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA, torna público que 
realizará Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 011/2022. Objeto: Registro 
de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada para Forne-
cimento de medicamentos e insumos hospitalares para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Presidente Dutra - MA. REALI-
ZAÇÃO: 19/05/2022 às 09:00 horas DIPLOMA LEGAL: Lei nº 10.520/2002 com 
aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. OBSERVAÇÕES: O 
Edital estará disponível na íntegra, no endereço eletrônico: www.compraspresiden-
tedutra.com.br e na Plataforma SACOP-TCE/MA. Presidente Dutra, 03 de maio 
de 2022. Otávio Renan Meneses Delmondes Santana – Pregoeiro Municipal. Pre-
sidente Dutra – MA. Em 03 de maio de 2022. Otávio Renan Meneses Delmondes 
Santana - Pregoeiro Municipal.

AVISO REPUBLICAÇÃO DO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 016/2022-2ªCHAMADA.

A Prefeitura Municipal de Lago da Pedra-MA, informa a licitação Fracassada do 

Pregão Eletrônico nº 016/2022, que tem como objeto o registro de preços para 
eventual contratação de empresa especializada em locação de veículos em 
transporte escolar para atender as necessidades da secretaria municipal de 
educação do município de Lago da Pedra/MA, foi considerada FRACASSA-
DO, ainda, torno público a republicação do Edital, designando nova data e horário 

para habilitação e abertura das propostas para o dia 19 de maio de 2022, às 
09:00h. Edital disponível através do site: www.lagodapedra.ma.gov.br//, WWW://

www.licitanet.com.br/, Mural de Licitações do TCE/MA e na Prefeitura: Rua Men-

des Fonseca, 222, Centro, CEP: 65.715-000, no horário de 08h00min as 12h00mi-

nh. 04/05/2022. Felipe Pereira Bacelar – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022. A Prefeitura Municipal 
de Esperantinópolis – MA, através da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, 
torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na 
modalidade Tomada de Preços do tipo Menor Preço Global, objetivando a contratação 
de empresa especializada em serviços de engenharia para a manutenção predial 
nas unidades básicas de Saúde no município de Esperantinópolis-MA, em conformi-
dade com o Projeto Básico disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e 
julgado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e 
as condições do Edital à realizar-se às 10:00 (dez) horas do dia 31 de maio de 2022. 
A sessão pública de julgamento será realizada na sala da Comissão Permanente de 
Licitação – CPL, situada à Rua Jefferson Moreira, S/N, Centro, Esperantinópolis – 
MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de habilitação 
e proposta de preços. O Edital e seus anexos estão à disposição de interessados no 
mesmo endereço para consulta gratuita, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Es-
clarecimento adicional no mesmo endereço, telefone: (99) 98853-8649 e através do 
E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com. ou na página www.esperantinopolis.ma.gov.
br. Esperantinópolis - MA, 03 de maio de 2022. Joelson Ribeiro Bezerra Secretario 
Municipal de Saúde e Saneamento Portaria: 014/2021.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES

CNPJ Nº 06.124.408/0001-51
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2022. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Nina Rodrigues/MA, instituída pela Portaria em anexo, torna público que no dia 24/05/2022 
ás 09h:00 (nove) e sua sede na Praça Rui Fernandes Costa s/n - Centro - Nina Rodrigues/MA, serão 
recebidos os envelopes contendo a Documentação de habilitação e Proposta de Preços e iniciada a 
abertura dos envelopes relativos a Tomada de Preços em epigrafe do tipo menor preço global de interesse 
desta Prefeitura Municipal, nos termos da Lei 8.666/93 e demais alterações, atendidas as especificações e 
formalidades. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE 
ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE NINA RODRIGUES. OBSERVAÇÃO: O Edital e seus anexos 
estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h:00 (oito horas) 
às 12h:00 (doze horas) e poderá ser obtido mediante recolhimento da importância de R$ 100,00 (cem) reais, 
também estarão disponível no meio eletrônico: https://ninarodrigues.ma.gov.br, onde poderá ser consultado 
ou solicitado gratuitamente pelo email licitacaopmnina@hotmail.com. Esclarecimentos adicionais, no mesmo 
endereço ou pelo Telefone (98) 99185-1853 – Nina Rodrigues – MA. Nina Rodrigues - MA, 05 de Maio de 
2022. João Batista Bezerra de Sousa - Presidente.

EQUATORIAL ENERGIA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/ME N.º 03.220.438/0001-73
NIRE 21.300.000.938-8 | CÓDIGO CVM N.º 02001-0

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER 
REALIZADA, EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO, EM 12 DE MAIO DE 2022. EQUATORIAL 
ENERGIA S.A. (“Companhia”), vem pela presente, nos termos do art. 124 da Lei 6.404/1976 
(“Lei das S.A.”) e dos arts. 4º e 6º da Resolução CVM 81/2022 (“RCVM 81/22”), convocar a 
Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”), a ser realizada, em segunda convocação, no 
dia 12 de maio de 2022, às 11 horas, de maneira exclusivamente digital, conforme facultado 
a RCVM 81/22 e de acordo com os procedimentos abaixo descritos, para examinar, discutir e 
votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) a alteração do art. 6 do estatuto social da 
Companhia para ajustar o valor do capital social e o número de ações ordinárias 
representativas do capital social; (ii) a alteração do art. 4 e inclusão de novo parágrafo no art. 
21 do estatuto da Companhia para alterar as competências e atribuições da Diretoria; (iii) a 
alteração do art. 10 do estatuto social da Companhia para alterar os procedimentos previstos 
para a indicação de presidente e secretário da mesa das assembleias gerais da Companhia; 
(iv) a alteração do art. 16 do estatuto social da Companhia para incluir novo parágrafo para 
complementar as regras aplicáveis na hipótese de ausência ou impedimento temporário do 
Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração; (v) a alteração dos atuais §§ 
1º, 2º, 3º e 4º e inclusão de novo parágrafo do art. 16 do estatuto social da Companhia para 
adequação da redação e ajuste das regras relativas à substituição dos membros do Conselho 
de Administração e à convocação, realização e participação nas reuniões do Conselho de 
Administração; (vi) a alteração do atual § 5º do art. 16 do estatuto social da Companhia para 
ajustar regra aplicável no caso de empate em deliberações do Conselho de Administração; 
(vii) a alteração do art. 17 do estatuto social da Companhia para alterar as competências do 
Conselho de Administração; (viii) a alteração do art. 18 do estatuto social da Companhia para 
alterar a composição da Diretoria; (ix) a alteração do art. 24 do estatuto social da Companhia 
para incluir novo parágrafo com regras sobre substituição em casos de faltas, impedimentos 
e vacância dos membros do conselho fiscal; (x) a reforma do estatuto social da Companhia 
com vistas a (a) adaptá-lo aos requisitos previstos do Regulamento do Novo Mercado da B3 
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Regulamento do Novo Mercado”); (b) adequações e atualizações 
às previsões legais e regulamentares; (c) aprimoramento de redação e das previsões de 
dispositivos; e (d) inclusão, exclusão e renumeração de dispositivos; e (xi) a consolidação do 
estatuto social da Companhia. A Assembleia será realizada de maneira exclusivamente 
digital, por meio de videoconferência em plataforma digital observando o disposto na RCVM 
81/22, de forma que os Senhores Acionistas, observados os respectivos prazos e 
procedimentos, poderão participar e votar na Assembleia por meio de sistema eletrônico para 
participação a distância. Para participação na Assembleia, o acionista deverá se cadastrar, 
impreterivelmente até o dia 10 de maio de 2022, mediante solicitação pelo e-mail  
ri@equatorialenergia.com.br, fornecendo as informações e documentos indicados abaixo. 
Validada a sua condição pela Companhia, o acionista receberá nas 24 horas que antecederem 
a Assembleia, o seu acesso de participação à reunião virtual. Não poderão participar da 
Assembleia os acionistas que não se cadastrarem pelo e-mail indicado, com o correspondente 
depósito dos documentos solicitados no prazo indicado. Caso o acionista não receba as 
instruções de acesso com até 24 horas de antecedência do horário de início da Assembleia, 
deverá entrar em contato com o Departamento de Relações com Investidores, por meio do 
e-mail ri@equatorialenergia.com.br, com até, no máximo, 2 horas de antecedência do horário 
de início da Assembleia, para que seja prestado o suporte necessário. A solicitação de 
cadastro necessariamente deverá: (i) conter a identificação do acionista e, se for o caso, de 
seu representante legal que comparecerá à Assembleia, incluindo seus nomes completos e 
seus CPF ou CNPJ, conforme o caso, e telefone e endereço de e-mail para envio das 
informações para participação; e (ii) ser acompanhada dos documentos necessários para 
participação na Assembleia, conforme descritos a seguir. Nos termos do art. 126 da Lei das 
S.A. e do art. 6º da RCVM 81/22, para participar da Assembleia, os acionistas ou seus 
representantes deverão apresentar, além da cópia simples do documento de identidade e da 
dos atos societários que comprovem a representação legal, os seguintes documentos: (a) 
comprovante expedido pela instituição financeira prestadora dos serviços de escrituração das 
ações da Companhia com, no máximo, 5 dias de antecedência da data da realização da 
Assembleia; (b) cópia simples do instrumento de outorga de poderes de representação; e (c) 
relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o 
extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente com, no 
máximo, 5 dias de antecedência da data da realização da Assembleia. O representante do 
acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia simples dos seguintes documentos, 
devidamente registrados no órgão competente: (a) contrato ou estatuto social; e (b) ato 
societário de eleição do administrador que (b.i) comparecer à Assembleia como representante 
da pessoa jurídica, ou (b.ii) assinar procuração para que terceiro represente acionista pessoa 
jurídica. No tocante aos fundos de investimento, a representação dos cotistas na Assembleia 
caberá à instituição administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento do 
fundo. Nesse caso, o representante da administradora ou gestora do fundo, além dos 
documentos societários acima mencionados relacionados à gestora ou à administradora, 
deverá apresentar cópia simples do regulamento do fundo, devidamente registrado no órgão 
competente. Para participação por meio de procurador, a outorga de poderes de representação 
deverá ter sido realizada há menos de 1 ano, nos termos do art. 126, § 1º da Lei das S.A.. Em 
cumprimento ao disposto no art. 654, §1º e §2º do Código Civil, a procuração deverá conter 
indicação do lugar onde foi passada, qualificação completa do outorgante e do outorgado, 
data e objetivo da outorga com a designação e extensão dos poderes conferidos, contendo o 
reconhecimento da firma do outorgante, ou, alternativamente, com assinatura digital, por 
meio de certificado digital emitido por autoridades certificadoras vinculadas à ICP-Brasil, ou 
com assinatura eletrônica certificada por outros meios que, a critério da Companhia, 
comprovem a autoria e integridade do documento e dos signatários. As pessoas naturais 
acionistas da Companhia somente poderão ser representadas na Assembleia por procurador 
que seja acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira, 
consoante o art. 126, §1º da Lei das S.A.. As pessoas jurídicas acionistas da Companhia 
poderão ser representadas por procurador constituído em conformidade com seu contrato ou 
estatuto social e segundo as normas do Código Civil, sem a necessidade de tal pessoa ser 
administrador da Companhia, acionista ou advogado (Processo CVM RJ2014/3578, j. 
4.11.2014). Os documentos dos acionistas expedidos no exterior devem conter reconhecimento 
das firmas dos signatários por Tabelião Público, ser apostilados ou, caso o país de emissão 
do documento não seja signatário da Convenção de Haia (Convenção da Apostila), 
legalizados em Consulado Brasileiro, traduzidos por tradutor juramentado matriculado na 
Junta Comercial, e registrados no Registro de Títulos e Documentos, nos termos da legislação 
em vigor. Ressalta-se que não haverá a possibilidade de comparecer fisicamente à 
Assembleia, uma vez que será realizada exclusivamente de modo digital. A Companhia 
reforça que será de responsabilidade exclusiva do acionista assegurar a compatibilidade de 
seus equipamentos com a utilização das plataformas para participação da Assembleia por 
sistema eletrônico, e que a Companhia não se responsabilizará por quaisquer dificuldades de 
viabilização e/ou de manutenção de conexão e de utilização da plataforma digital que não 
estejam sob controle da Companhia. Os documentos e informações relativos às matérias a 
serem deliberadas na Assembleia estarão à disposição dos acionistas no site da Companhia 
(https://ri.equatorialenergia.com.br/), da CVM (http://www.gov.br/cvm) e da B3  
(http://www.b3.com.br), incluindo a Proposta da Administração contendo também informações 
complementares relativas à participação na Assembleia e ao acesso por sistema eletrônico. 
São Luís/MA, 03 de maio de 2022. Carlos Augusto Leone Piani - Presidente do Conselho 
de Administração

Publicado nesta data por problemas técnicos na edição de 04/05/2022

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES

CNPJ Nº 06.124.408/0001-51
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2022 - SRP

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Nina Rodrigues, Estado do 
Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 
10.520/02, Decreto 10.024/2019, MP 1.047/2021, Decreto Municipal nº 05/2021 e subsidiariamente as 
disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do 
tipo menor preço por item, cujo objeto é o Registro de Preços para a Contratação de empresa especializada 
para fornecimento de água mineral, vasilhame de 20 litros, de interesse do Município de Nina Rodrigues/
MA, no dia 19 de Maio de 2022, ás 14h:00 (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia 
da informação, site https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta 
Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Rui Fernandes Costa, 
s/n, Centro, Nina Rodrigues/MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço eletrônico do 
Portal de Compras Públicas em https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais no 
mesmo endereço eletrônico, das 08h:00 as 12h:00.

Nina Rodrigues/MA, 04 de maio de 2022.
Raimundo Nonato Silva Junior

Pregoeiro

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES

CNPJ Nº 06.124.408/0001-51
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2022 - SRP

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Nina Rodrigues, Estado do Maranhão, 
torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto 
10.024/2019, MP 1.047/2021, Decreto Municipal nº 05/2021 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é o 
Registro de Preços para a Contratação de serviços de instalação com fornecimento de divisórias, forro (gesso e PVC), 
vidros, incluindo mão de obra e materiais necessários, para atender a necessidades da Administração Pública Municipal, 
no dia 20 de Maio de 2022, ás 09h:00 (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, 
site https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala 
da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Rui Fernandes Costa, s/n, Centro, Nina Rodrigues/MA. O 
edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço eletrônico do Portal de Compras Públicas em https://www.
portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço eletrônico, das 08h:00 as 12h:00.

Nina Rodrigues/MA, 05 de maio de 2022.
Raimundo Nonato Silva Junior

Pregoeiro

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022-CPL/PMB

A Prefeitura Municipal de Bacabal, com sede na Travessa 15 de Novembro, n.º 229, Centro, CEP 65.700-000, 
Bacabal, Estado do Maranhão, através do Pregoeiro Municipal, torna público, que fará realizar Licitação na 
modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, tendo por objeto 
a Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação de serviços de licença de uso de Software de Folha de 
Pagamento, de interesse do Município de Bacabal/MA, conforme Edital e Anexos. A sessão será realizada no dia 
19 de maio de 2022 às 09h:00min (nove horas), no sítio www.e-bacabal.com.br. O Edital e seus Anexos estão 
disponíveis para consulta e retirada nos endereços eletrônicos www.e-bacabal.com.br e www.bacabal.ma.gov.
br. Maiores informações poderão ser obtidas por e-mail no licitacao@bacabal.ma.gov.br com cópia para cpl.
bacabal@hotmail.com ou pelo telefone (99) 3621-0533. Informa, ainda que diariamente, na sede da Prefeitura 
Municipal de Bacabal, de segunda a sexta-feira em dias úteis, das 08h:00min (oito horas) às 12h:00min 
(doze horas), o Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de 
Licitação – CPL. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Bacabal/MA, 05 de maio de 2022. CARLOS 
HENRIQUE FERRO SOUSA. Pregoeiro Municipal.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em Locação de Ambulância de Suporte Avançado - 

USA com condutor, para atender as necessidades da POLICLINICA DO CUJUPE, nova unidade a ser 

administrada pela empresa maranhense de serviços hospitalares – EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

DATA DA SESSÃO: 01/06/2022, às 9h, horário de Brasília.

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

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

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

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

e-mails csl.emserh.ma@gmail.com e/ou vinicius.licitacao.emserh@gmail.com, ou pelo, telefone 

(98) 3235-7333.

São Luís (MA), 3 de maio de 2022

Vinicius Boueres Diogo Fontes

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 133/2022 – CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32.851/2022 – EMSERH

A COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA 

FAMILIAR, por intermédio de seu Presidente, e no uso das suas atribuições legais e regimentais, torna 

público que a licitação em epígrafe, cujo objeto contratação de empresa para implantanção de Sistemas 

de Dessalinização, compreendendo: execução de obras civis, fornecimento e instalação de 

dessalinizadores, capacitação de operadores, monitoramento e manuntenção dos sistemas, conforme 

condições e especificações constantes do ANEXO 01 - Projeto Básico e demais Anexos do Edital, fica 

remarcada para às 14h do dia 9 de junho de 2022.

São Luís – MA, 3 de maio de 2022

JOÃO RODRIGO LISBOA SILVA

Presidente

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE REMARCAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 01/2021 – CSL/SAF
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0002612/2022

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que, por motivos de ordem 

administrativa, a licitação em epígrafe, objetivando o 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, anteriormente marcada para às 14h do dia 5 de 

maio de 2022, fica adiada até ulterior deliberação.

São Luís, 04 de maio de 2022

ÍTALO REIS BROWN

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 ADIAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 211965/2021 – SARP

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que realizará às 14h do dia 17 

de maio de 2022, no auditório da SEGEP - 4º andar, Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício 

Clodomir Milet, s/nº, Calhau - São Luís/MA. CEP: 65074-220, nesta Capital, licitação na modalidade 

Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por item, objetivando o Registro de preços para aquisição 

de material de consumo – tipo Água Mineral, de interesse da Agência Estadual de Defesa 

Agropecuária - AGED/MA; Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural - AGERP/MA; 

Casa Civil - CC; Escola de Governo do Estado do Maranhão - EGMA; Fundação de Amparo à Pesquisa 

e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FAPEMA; Instituto Maranhense de Estudos 

Socioeconômicos e Cartográficos - IMESC/MA; Instituto de Colonização e Terras do Maranhão - ITERMA; 

Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos - MOB/MA; Policia Civil do Estado do 

Maranhão - PCMA; Procuradoria Geral do Estado do Maranhão - PGE; Policia Militar do Estado do 

Maranhão - PMMA; Policia Militar do Estado do Maranhão – CFAP/SÃO LUÍS - PMMA; Secretaria de 

Estado da Agricultura Familiar – SAF/MA; Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – 

SEAP/MA; Secretaria de Comunicação Social – SECOM; Secretaria de Estado do Esporte e Lazer – 

SEDEL; Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular - SEDIHPOP; Secretaria de 

Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores – SEGEP; Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente - SEMA; Secretaria de Estado de Programas Estratégicos - SEPE/MA; Secretaria de Estado do 

Planejamento e Orçamento – SEPLAN; Secretaria de Turismo do Estado do Maranhão – SETUR; 

Secretaria de Estado da Infraestrutura – SINFRA; Secretaria de Estado da Segurança Pública – SSP e 

Secretaria de Estado da Transparência e Controle – STC, em conformidade com especificações e 

quantidades constantes no Termo de Referência (ANEXO I), na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, 

Decreto Federal nº 3.555/2000, do Decreto Estadual nº 36.184, de 21 de setembro de 2020, da Lei 

Complementar nº 123/2006 e da Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015, e suas alterações, 

aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à 

espécie. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nas páginas 

www.compras.ma.gov.br e www.segep.ma.gov.br.

São Luís, 3 de maio de 2022

Ítalo Reis Brown

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 LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 72821/2022 – SARP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
AVISO ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2022 – SISTEMA 

DE REGISTRO DE PREÇOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07.05/2022. O 

Município de Serrano do Maranhão, através do Secretário de Municipal de Saúde, torna 

público para conhecimento dos interessados que a licitação na modalidade Pregão 

Eletrônico, do tipo Menor Preço por lote, modo de disputa aberto e fechado, para 

execução indireta por empreitada por preço unitário, com cota de 25% exclusivos para 

ME/EPP, para Registro de preços para Contratação de empresa especializada para 

aquisição de mobília e utensílios para funcionamento do hopital municipal Nerides 

Rodrigues, Unidades Básicas de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde de Serrano 

do Maranhão, conforme as condições  estabelecidas neste edital e seus anexos, 

anteriormente marcada para o dia 06/05/2021, as 09:00hs, através do sistema 

www.licitaserranodomaranhao.com.br, fica adiada para o dia 19/05/2022, às 09:00hs. 

As demais condições permanencem inalteradas. Serrano do Maranhão, MA, 04 de maio 

de 2022. Ramiro José Saif Campos. Secretário Municipal de Saúde.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2022

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 ELETRONICO, no dia 20 de maio de 2022, às 
10h:00min (dez horas) do tipo Menor Preço por Item, sob o regime Fornecimento, objetivando a Contratação 

de empresa visando o fornecimento de uma ambulância para o município 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.pri-

meiracruz.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, 05 de maio de 2022

Lucas Artur Bezerra Pinheiro

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022

O MUNICÍPIO DE PRIMEIRA CRUZ, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob o regime 
Empreitada por Preço Global, objetivando a Contratação de empresa especializada em acompanhamento 

e manutenção do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle – SIMEC, do Município 

de Primeira Cruz/MA, no dia 26 de maio de 2022, às 14h:00min (quatorze horas),  no auditório da Comissão 
Permanente de Licitação, situada à Praça Rua da Matriz, S/N, Centro, Primeira Cruz/MA, sendo presidida pelo 
Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no endereço 
supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos 
mediante o recolhimento da importância de R$ 10,00 (dez reais) feito, exclusivamente, através de Documento 
de Arrecadação Municipal. Também está disponível na Internet no Site: http://www.primeiracruz.ma.gov.br/

portal. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço ou pelo e-mail cpl-primeiracruz@hotmail.com.

Primeira Cruz–MA, 05 de maio de 2022
Lucas Artur Bezerra Pinheiro

Presidente da CPL
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Rubro-Negro vai tentar seu primeiro triunfo fora de casa. Nas duas últimas
apresentações, a equipe derrotou 4 de Julho-PI e Juventude Samas pelo mesmo placar

SÉRIE D

Moto Club busca
liderança no Ceará
NERES PINTO

S
e gun do co lo ca do no Gru po A-
2 da Sé rie D do Cam pe o na to 
Bra si lei ro, com seis pon tos, o 
Mo to Club po de as su mir nes ta 

sex ta-fei ra (06) a li de ran ça em ca so de 
uma vi tó ria so bre o Pa ca jus-CE, às 
20h, no Es tá dio Ro nal dão. O re pre- 
sen tan te ma ra nhen se tem um pon to a 
me nos que o atu al lí der (Flu mi nen se-
PI). Já o ti me ce a ren se ocu pa a ter cei- 
ra co lo ca ção, com cin co e tam bém 
po de as su mir a pon ta, pro vi so ri a- 
men te.

O Ru bro-Ne gro vai ten tar seu pri- 
mei ro triun fo fo ra de ca sa. Nas du as 
úl ti mas apre sen ta ções, a equi pe der- 
ro tou 4 de Ju lho-PI e Ju ven tu de Sa mas 
pe lo mes mo pla car: 3 a 0. Por is so, a 
ten dên cia é o téc ni co Jú lio Cé sar Nu- 
nes fa zer pou cas al te ra ções em re la- 
ção à for ma ção do jo go an te ri or.

O ata can te Dag son, au sen te ao 
cum prir sus pen são, de ve re tor nar à 
equi pe. En quan to is so, Emer son Ni ke, 
que so freu uma le são mus cu lar, de ve 
fi car mais uma se ma na afas ta do. Seu 
subs ti tu to po de rá ser En zo, au tor de 
um dos gols di an te do Sa mas. Ape sar 
da re gu la ri za ção do meia Clei ti nho, é 
pro vá vel a per ma nên cia de Ro nald 
Ca ma rão no meio de cam po. Des ta 
for ma, a equi pe mais pro vá vel pa ra 
co me çar a par ti da é es ta: Ro dri go Car- 
va lho; Lu cas Hulk, Edu ar do, De dé e 
Ca ri o ca; Anaíl son, Jair e Ca ma rão; 
Má rio Sér gio, Dag son e En zo (ou 
Ozei as).

Ao che gar em ter ri tó rio ce a ren se, o 
téc ni co Ju lio Cé sar Nu nes co men-

Cam pa nhas
• Mo to: 2º lu gar, 6 pon tos, 3 jo gos, 2 
vi tó ri as, ze ro em pa te, 1 der ro ta, 6 gols 

mar ca dos, 3 so fri dos, sal do po si ti vo 
de 3.
• Pa ca jus:3º lu gar, 5 pon tos, 3 jo gos, 1 
vi tó ria, 2 em pa tes, ze ro der ro ta, 3 gols 
mar ca dos,  2 so fri dos, sal do po si ti vo 
de 1 gol.

Ar bi tra gem

O MOTO VEM DE DUAS VITÓRIAS POR 3 X 0 NA SÉRIE D DO CAMPEONATO BRASILEIRO

HIAGO FERREIRA

tou. <Es ta mos le van do com mui ta se- 
ri e da de jo go a jo go, sa ben do que na 
Sé rie D to do jo go é di fí cil, é co mo se 
fôs se mos jo gar uma fi nal, en tão es ta- 
mos mui to fo ca dos e es tu dan do a 
equi pe do Pa ca jus. Acre di to que nos sa 
equi pe vem nu ma cres cen te. es tá cri- 
an do  uma iden ti da de, co me çou a de- 
mons trar um mo de lo de jo go bem de- 
fi ni do e é is so que va mos ten tar tra ba- 
lhar  ao lon go da com pe ti ção. É man- 
ter es se com por ta men to tá ti co, es sa 
do a ção de to dos  no mo men to de 
mar car e tam bém ser uma equi pe 
ofen si va co mo vem sen do nos úl ti mos 
jo gos=.

A CBF es ca lou pa ra o jo go des ta 
sex ta-fei ra, o ár bi tro Jo sé Woshing ton 
da Sil va, de Per nam bu co, ten do co mo 
as sis ten tes Eleu té rio Fe li pe Mar ques 
Jú ni or e Jor ge Fer nan do Tei xei ra Ban-
dei ra Fi lho, do Ce a rá. O Quar to ár bi tro 
é  Jo sé De nis Gar cês Li ma, do Ce a rá.

Na clas si fi ca ção ge ral do gru po A-2: 
Flu mi nen se-PI-7 pon tos, Mo to Club-
6, Pa ca jus-5, Cas ta nhal-PA-, 4 de Ju-
lho e To can ti nó po lis 4; Ju ven tu de Sa-
mas 3, e Tu na Lu so-ze ro.

ATÉ DIA 20

Jorge Jesus coloca prazo para proposta do Fla

Um dos gran des no mes da his tó ria
re cen te do Fla men go, Jor ge Je sus es tá
de fé ri as no Bra sil e quer re tor nar ao
clu be. Quem afir ma é o pró prio trei- 
na dor, que deu um pra zo até o pró xi- 
mo dia 20 por pro pos ta do ti me ca ri o- 
ca em en tre vis ta ao co lu nis ta Re na to
Mau ri cio Pra do, do <UOL=, pu bli ca da
na ma nhã da úl ti ma quin ta-fei ra.
<Que ro vol tar, sim. Mas não de pen de
só de mim. Pos so es pe rar até pe lo me- 
nos o dia 20. De pois dis so, te nho que
de ci dir mi nha vi da=, dis se Je sus.

Ape sar do de se jo de Je sus, a di re to- 
ria do Fla men go con fia na sequên cia
do tra ba lho de Pau lo Sou sa e não co- 
gi ta tro car de trei na dor no mo men to.

Pe lo Fla men go, Jor ge Je sus vi veu
um ano má gi co en tre ju nho de 2019 e
ju lho de 2020. Nes se pe río do, o ti me
con quis tou Li ber ta do res, Bra si lei rão,
Su per co pa do Bra sil, Re co pa Sul-
Ame ri ca na e Cam pe o na to Ca ri o ca.

Des de que dei xou o Ben fi ca, no fim
de 2021, Jor ge Je sus não as su miu o co- 

man do de ne nhum clu be. Pou co an- 
tes de dei xar a equi pe de Lis boa, o
por tu guês foi son da do pe lo Fla men- 
go. Mas, no mo men to em que saiu, o
Ru bro-Ne gro já ha via fe cha do com
Pau lo Sou sa, atu al téc ni co.

No iní cio do ano, ele foi al vo do
Atlé ti co-MG, mas as ne go ci a ções não
fo ram adi an te. Re cen te men te, Je sus
foi pro cu ra do pe lo Fe ner bah çe, da
Tur quia. Mas ne nhu ma de ci são de ve
ser to ma da an tes do fim das fé ri as, de
acor do com o pró prio téc ni co.

No dia 13 de abril, com a vi a gem de
Je sus ao Bra sil pro gra ma da, o atu al
téc ni co ru bro-ne gro, Pau lo Sou sa, se
ma ni fes tou di an te das es pe cu la ções
en vol ven do uma pos sí vel vol ta do ex-
trei na dor da equi pe.

Em co le ti va lo go após o pri mei ro
jo go con tra o Tal le res, a vi tó ria ru bro-
ne gra por 3 a 1 no Ma ra ca nã, Pau lo
Sou sa mos trou des con for to com cam- 
pa nhas e até mes mo com o no ti ciá rio
en vol ven do o trei na dor com pa tri o ta.

<Te mos que en ten der que é nor mal
que os tor ce do res te nham sim pa tia
por al guém, o que não é nor mal é ter
uma cer ta di re ção pas si o nal por A ou
B, por trei na dor A ou jo ga dor B. Is so
não me pa re ce res pei to so mes mo por
vo cês (im pren sa). Mas a nós não afe- 
ta. So mos um gru po que dei xou cla ro
des de o iní cio com a ideia de jo go=.

Na úl ti ma quin ta-fei ra, sob o co-
man do de Pau lo Sou sa, o Fla men go
em pa tou por 2 a 2 com o Tal le res, em
Cór do ba, pe la fa se de gru pos da Li-
ber ta do res. A mis são do Fla na fa se de
gru pos da Li ber ta do res es tá mui to
bem en ca mi nha da. Lí der do Gru po H
com 10 pon tos, a equi pe só pre ci sa de
um pon to nos úl ti mos dois jo gos pa ra
ga ran tir ma te ma ti ca men te a va ga nas
oi ta vas de fi nal.

O Fla men go vol ta a jo gar no pró xi-
mo do min go, des ta vez pe lo Bra si lei- 
ro. O du e lo com o Bo ta fo go se rá no es- 
tá dio Ma né Gar rin cha, em Bra sí lia. A
bo la ro la a par tir das 11h.

KI TE SURF

So cor ro Reis des ta ca
evo lu ção após
com pe ti ção na Fran ça

Em bus ca de evo lu ção e de ex pe ri ên cia em meio ao
ci clo olím pi co, a ki te sur fis ta ma ra nhen se So cor ro Reis
re pre sen tou o Bra sil na Se ma na Olím pi ca Fran ce sa,
com pe ti ção re a li za da no fim de abril, em Hyères, na
Fran ça. A dis pu ta em águas fran ce sas va leu pon tos im- 
por tan tes na bus ca por uma boa clas si fi ca ção no ran- 
king mun di al de ki te surf, já pen san do no Mun di al, que
se rá re a li za do em ou tu bro, e na bri ga por uma va ga em
Pa ris 2024.

A Se ma na Olím pi ca Fran ce sa foi a se gun da com pe ti- 
ção dis pu ta da por So cor ro Reis no ex te ri or em 2022: de- 
pois de ga ran tir o se gun do lu gar no Cam pe o na to Asiá ti- 
co, re a li za do em mar ço na Praia de Jom ti en, na Tai lân- 
dia, a ki te sur fis ta ma ra nhen se fi cou com a 33ª co lo ca- 
ção em Hyères. Pen ta cam peã bra si lei ra de Hydrofoil,
So cor ro é lí der iso la da do ran king sul-ame ri ca no, es tá
en tre as três me lho res ki te sur fis tas das Amé ri cas, atrás
ape nas das nor te-ame ri ca nas Da ni e la Mo roz e Kirstyn
Obri en, e mar ca pre sen ça en tre as 30 me lho res do ran- 
king mun di al, de sem pe nho que lhe co lo ca em po si ção
de des ta que na dis pu ta pe la va ga nos Jo gos Olím pi cos.
<A Se ma na Olím pi ca Fran ce sa foi uma com pe ti ção im- 
por tan tís si ma por que os prin ci pais atle tas de vá ri os paí- 
ses es ti ve ram pre sen tes. Pu de mos co lo car em prá ti ca
aqui lo que a gen te vem trei nan do, além de ter uma re fe- 
rên cia so bre a ga le ra lá fo ra, que es tá em um ní vel ca da
vez mais al to. No ge ral, me en vol vi em al guns en ros cos,
mas o apren di za do que trou xe de lá vai ser vir pa ra as
pró xi mas com pe ti ções, que tam bém vão va ler pon tos
no ran king. Va mos ajus tar o ma te ri al e os trei nos, pen- 
san do sem pre em con se guir uma boa co lo ca ção=, afir- 
mou So cor ro Reis.

A Se ma na Olím pi ca Fran ce sa foi

uma com pe ti ção im por tan tís si ma

por que os prin ci pais atle tas de

vá ri os paí ses es ti ve ram pre sen tes.

Pu de mos co lo car em prá ti ca aqui lo

que a gen te vem trei nan do, além de

ter uma re fe rên cia so bre a ga le ra lá

fo ra, que es tá em um ní vel ca da vez

mais al to

Sem tem po a per der, So cor ro Reis já es tá se pre pa ran- 
do pa ra as pró xi mas com pe ti ções que te rá pe la fren te na
tem po ra da de 2022. No iní cio de ju nho, a ki te sur fis ta
ma ra nhen se par ti ci pa rá de um even to na Ho lan da, que
tam bém con ta rá pon tos pa ra o ran king mun di al da mo- 
da li da de. <Fi quei mui to fe liz com a par ti ci pa ção em
uma com pe ti ção de al to ní vel e com o apren di za do que
trou xe pa ra o Bra sil. Vou con ti nu ar trei nan do e man ten- 
do o fo co em bus ca de gran des re sul ta dos. Agra de ço ao
pa tro cí nio mas ter do go ver no do Es ta do e da Fri bal,
além dos pa tro cí ni os do Gru po Au di o lar e da Re vis ta
Kitley, que sem pre me apoi am. Se não fos se por eles, não
te ria co mo con ti nu ar re pre sen tan do o Ma ra nhão e o
Bra sil da me lhor for ma. A ca mi nha da não vai ser fá cil,
mas o fo co e a de di ca ção são mui to im por tan tes pa ra
che gar ao nos so ob je ti vo, que é a con quis ta da me da lha
olím pi ca em 2024=, dis se a ma ra nhen se.

Va le des ta car que, por meio da Lei Es ta du al de In cen- 
ti vo ao Es por te, a ma ra nhen se So cor ro Reis tem o pa tro- 
cí nio mas ter da Fri bal e do go ver no do Es ta do, além de
ser pa tro ci na da pe lo Gru po Au di o lar. Ela tam bém con ta
com os pa tro cí ni os da Re vis ta Kitley e faz par te do pro- 
gra ma Bol sa Pó dio.

São Luís, sexta-feira, 6 de maio de 2022

oimparcial.com.brESPORTESSaulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br6

Rubro-Negro vai tentar seu primeiro triunfo fora de casa. Nas duas últimas
apresentações, a equipe derrotou 4 de Julho-PI e Juventude Samas pelo mesmo placar

Moto Club busca
liderança no Ceará
NERES PINTO

S
e gun do co lo ca do no Gru po A-
2 da Sé rie D do Cam pe o na to 
Bra si lei ro, com seis pon tos, o 
Mo to Club po de as su mir nes ta 

sex ta-fei ra (06) a li de ran ça em ca so de 
uma vi tó ria so bre o Pa ca jus-CE, às 
20h, no Es tá dio Ro nal dão. O re pre- 
sen tan te ma ra nhen se tem um pon to a 
me nos que o atu al lí der (Flu mi nen se-
PI). Já o ti me ce a ren se ocu pa a ter cei- 
ra co lo ca ção, com cin co e tam bém 
po de as su mir a pon ta, pro vi so ri a- 
men te.

O Ru bro-Ne gro vai ten tar seu pri- 
mei ro triun fo fo ra de ca sa. Nas du as 
úl ti mas apre sen ta ções, a equi pe der- 
ro tou 4 de Ju lho-PI e Ju ven tu de Sa mas 
pe lo mes mo pla car: 3 a 0. Por is so, a 
ten dên cia é o téc ni co Jú lio Cé sar Nu- 
nes fa zer pou cas al te ra ções em re la- 
ção à for ma ção do jo go an te ri or.

O ata can te Dag son, au sen te ao 
cum prir sus pen são, de ve re tor nar à 
equi pe. En quan to is so, Emer son Ni ke, 
que so freu uma le são mus cu lar, de ve 
fi car mais uma se ma na afas ta do. Seu 
subs ti tu to po de rá ser En zo, au tor de 
um dos gols di an te do Sa mas. Ape sar 
da re gu la ri za ção do meia Clei ti nho, é 
pro vá vel a per ma nên cia de Ro nald 
Ca ma rão no meio de cam po. Des ta 
for ma, a equi pe mais pro vá vel pa ra 
co me çar a par ti da é es ta: Ro dri go Car- 
va lho; Lu cas Hulk, Edu ar do, De dé e 
Ca ri o ca; Anaíl son, Jair e Ca ma rão; 
Má rio Sér gio, Dag son e En zo (ou 
Ozei as).

Ao che gar em ter ri tó rio ce a ren se, o 
téc ni co Ju lio Cé sar Nu nes co men-

Cam pa nhas
• Mo to: 2º lu gar, 6 pon tos, 3 jo gos, 2 
vi tó ri as, ze ro em pa te, 1 der ro ta, 6 gols 

mar ca dos, 3 so fri dos, sal do po si ti vo 
de 3.
• Pa ca jus:3º lu gar, 5 pon tos, 3 jo gos, 1 
vi tó ria, 2 em pa tes, ze ro der ro ta, 3 gols 
mar ca dos,  2 so fri dos, sal do po si ti vo 
de 1 gol.

Ar bi tra gem

O MOTO VEM DE DUAS VITÓRIAS POR 3 X 0 NA SÉRIE D DO CAMPEONATO BRASILEIRO

HIAGO FERREIRA

tou. <Es ta mos le van do com mui ta se- 
ri e da de jo go a jo go, sa ben do que na 
Sé rie D to do jo go é di fí cil, é co mo se 
fôs se mos jo gar uma fi nal, en tão es ta- 
mos mui to fo ca dos e es tu dan do a 
equi pe do Pa ca jus. Acre di to que nos sa 
equi pe vem nu ma cres cen te. es tá cri- 
an do  uma iden ti da de, co me çou a de- 
mons trar um mo de lo de jo go bem de- 
fi ni do e é is so que va mos ten tar tra ba- 
lhar  ao lon go da com pe ti ção. É man- 
ter es se com por ta men to tá ti co, es sa 
do a ção de to dos  no mo men to de 
mar car e tam bém ser uma equi pe 
ofen si va co mo vem sen do nos úl ti mos 
jo gos=.

A CBF es ca lou pa ra o jo go des ta 
sex ta-fei ra, o ár bi tro Jo sé Woshing ton 
da Sil va, de Per nam bu co, ten do co mo 
as sis ten tes Eleu té rio Fe li pe Mar ques 
Jú ni or e Jor ge Fer nan do Tei xei ra Ban-
dei ra Fi lho, do Ce a rá. O Quar to ár bi tro 
é  Jo sé De nis Gar cês Li ma, do Ce a rá.

Na clas si fi ca ção ge ral do gru po A-2: 
Flu mi nen se-PI-7 pon tos, Mo to Club-
6, Pa ca jus-5, Cas ta nhal-PA-, 4 de Ju-
lho e To can ti nó po lis 4; Ju ven tu de Sa-
mas 3, e Tu na Lu so-ze ro.

Jorge Jesus coloca prazo para proposta do Fla

Um dos gran des no mes da his tó ria
re cen te do Fla men go, Jor ge Je sus es tá
de fé ri as no Bra sil e quer re tor nar ao
clu be. Quem afir ma é o pró prio trei- 
na dor, que deu um pra zo até o pró xi- 
mo dia 20 por pro pos ta do ti me ca ri o- 
ca em en tre vis ta ao co lu nis ta Re na to
Mau ri cio Pra do, do <UOL=, pu bli ca da
na ma nhã da úl ti ma quin ta-fei ra.
<Que ro vol tar, sim. Mas não de pen de
só de mim. Pos so es pe rar até pe lo me- 
nos o dia 20. De pois dis so, te nho que
de ci dir mi nha vi da=, dis se Je sus.

Ape sar do de se jo de Je sus, a di re to- 
ria do Fla men go con fia na sequên cia
do tra ba lho de Pau lo Sou sa e não co- 
gi ta tro car de trei na dor no mo men to.

Pe lo Fla men go, Jor ge Je sus vi veu
um ano má gi co en tre ju nho de 2019 e
ju lho de 2020. Nes se pe río do, o ti me
con quis tou Li ber ta do res, Bra si lei rão,
Su per co pa do Bra sil, Re co pa Sul-
Ame ri ca na e Cam pe o na to Ca ri o ca.

Des de que dei xou o Ben fi ca, no fim
de 2021, Jor ge Je sus não as su miu o co- 

man do de ne nhum clu be. Pou co an- 
tes de dei xar a equi pe de Lis boa, o
por tu guês foi son da do pe lo Fla men- 
go. Mas, no mo men to em que saiu, o
Ru bro-Ne gro já ha via fe cha do com
Pau lo Sou sa, atu al téc ni co.

No iní cio do ano, ele foi al vo do
Atlé ti co-MG, mas as ne go ci a ções não
fo ram adi an te. Re cen te men te, Je sus
foi pro cu ra do pe lo Fe ner bah çe, da
Tur quia. Mas ne nhu ma de ci são de ve
ser to ma da an tes do fim das fé ri as, de
acor do com o pró prio téc ni co.

No dia 13 de abril, com a vi a gem de
Je sus ao Bra sil pro gra ma da, o atu al
téc ni co ru bro-ne gro, Pau lo Sou sa, se
ma ni fes tou di an te das es pe cu la ções
en vol ven do uma pos sí vel vol ta do ex-
trei na dor da equi pe.

Em co le ti va lo go após o pri mei ro
jo go con tra o Tal le res, a vi tó ria ru bro-
ne gra por 3 a 1 no Ma ra ca nã, Pau lo
Sou sa mos trou des con for to com cam- 
pa nhas e até mes mo com o no ti ciá rio
en vol ven do o trei na dor com pa tri o ta.

<Te mos que en ten der que é nor mal
que os tor ce do res te nham sim pa tia
por al guém, o que não é nor mal é ter
uma cer ta di re ção pas si o nal por A ou
B, por trei na dor A ou jo ga dor B. Is so
não me pa re ce res pei to so mes mo por
vo cês (im pren sa). Mas a nós não afe- 
ta. So mos um gru po que dei xou cla ro
des de o iní cio com a ideia de jo go=.

Na úl ti ma quin ta-fei ra, sob o co-
man do de Pau lo Sou sa, o Fla men go
em pa tou por 2 a 2 com o Tal le res, em
Cór do ba, pe la fa se de gru pos da Li-
ber ta do res. A mis são do Fla na fa se de
gru pos da Li ber ta do res es tá mui to
bem en ca mi nha da. Lí der do Gru po H
com 10 pon tos, a equi pe só pre ci sa de
um pon to nos úl ti mos dois jo gos pa ra
ga ran tir ma te ma ti ca men te a va ga nas
oi ta vas de fi nal.

O Fla men go vol ta a jo gar no pró xi-
mo do min go, des ta vez pe lo Bra si lei- 
ro. O du e lo com o Bo ta fo go se rá no es- 
tá dio Ma né Gar rin cha, em Bra sí lia. A
bo la ro la a par tir das 11h.

So cor ro Reis des ta ca
evo lu ção após
com pe ti ção na Fran ça

Em bus ca de evo lu ção e de ex pe ri ên cia em meio ao
ci clo olím pi co, a ki te sur fis ta ma ra nhen se So cor ro Reis
re pre sen tou o Bra sil na Se ma na Olím pi ca Fran ce sa,
com pe ti ção re a li za da no fim de abril, em Hyères, na
Fran ça. A dis pu ta em águas fran ce sas va leu pon tos im- 
por tan tes na bus ca por uma boa clas si fi ca ção no ran- 
king mun di al de ki te surf, já pen san do no Mun di al, que
se rá re a li za do em ou tu bro, e na bri ga por uma va ga em
Pa ris 2024.

A Se ma na Olím pi ca Fran ce sa foi a se gun da com pe ti- 
ção dis pu ta da por So cor ro Reis no ex te ri or em 2022: de- 
pois de ga ran tir o se gun do lu gar no Cam pe o na to Asiá ti- 
co, re a li za do em mar ço na Praia de Jom ti en, na Tai lân- 
dia, a ki te sur fis ta ma ra nhen se fi cou com a 33ª co lo ca- 
ção em Hyères. Pen ta cam peã bra si lei ra de Hydrofoil,
So cor ro é lí der iso la da do ran king sul-ame ri ca no, es tá
en tre as três me lho res ki te sur fis tas das Amé ri cas, atrás
ape nas das nor te-ame ri ca nas Da ni e la Mo roz e Kirstyn
Obri en, e mar ca pre sen ça en tre as 30 me lho res do ran- 
king mun di al, de sem pe nho que lhe co lo ca em po si ção
de des ta que na dis pu ta pe la va ga nos Jo gos Olím pi cos.
<A Se ma na Olím pi ca Fran ce sa foi uma com pe ti ção im- 
por tan tís si ma por que os prin ci pais atle tas de vá ri os paí- 
ses es ti ve ram pre sen tes. Pu de mos co lo car em prá ti ca
aqui lo que a gen te vem trei nan do, além de ter uma re fe- 
rên cia so bre a ga le ra lá fo ra, que es tá em um ní vel ca da
vez mais al to. No ge ral, me en vol vi em al guns en ros cos,
mas o apren di za do que trou xe de lá vai ser vir pa ra as
pró xi mas com pe ti ções, que tam bém vão va ler pon tos
no ran king. Va mos ajus tar o ma te ri al e os trei nos, pen- 
san do sem pre em con se guir uma boa co lo ca ção=, afir- 
mou So cor ro Reis.

A Se ma na Olím pi ca Fran ce sa foi

uma com pe ti ção im por tan tís si ma

por que os prin ci pais atle tas de

vá ri os paí ses es ti ve ram pre sen tes.

Pu de mos co lo car em prá ti ca aqui lo

que a gen te vem trei nan do, além de

ter uma re fe rên cia so bre a ga le ra lá

fo ra, que es tá em um ní vel ca da vez

mais al to

Sem tem po a per der, So cor ro Reis já es tá se pre pa ran- 
do pa ra as pró xi mas com pe ti ções que te rá pe la fren te na
tem po ra da de 2022. No iní cio de ju nho, a ki te sur fis ta
ma ra nhen se par ti ci pa rá de um even to na Ho lan da, que
tam bém con ta rá pon tos pa ra o ran king mun di al da mo- 
da li da de. <Fi quei mui to fe liz com a par ti ci pa ção em
uma com pe ti ção de al to ní vel e com o apren di za do que
trou xe pa ra o Bra sil. Vou con ti nu ar trei nan do e man ten- 
do o fo co em bus ca de gran des re sul ta dos. Agra de ço ao
pa tro cí nio mas ter do go ver no do Es ta do e da Fri bal,
além dos pa tro cí ni os do Gru po Au di o lar e da Re vis ta
Kitley, que sem pre me apoi am. Se não fos se por eles, não
te ria co mo con ti nu ar re pre sen tan do o Ma ra nhão e o
Bra sil da me lhor for ma. A ca mi nha da não vai ser fá cil,
mas o fo co e a de di ca ção são mui to im por tan tes pa ra
che gar ao nos so ob je ti vo, que é a con quis ta da me da lha
olím pi ca em 2024=, dis se a ma ra nhen se.

Va le des ta car que, por meio da Lei Es ta du al de In cen- 
ti vo ao Es por te, a ma ra nhen se So cor ro Reis tem o pa tro- 
cí nio mas ter da Fri bal e do go ver no do Es ta do, além de
ser pa tro ci na da pe lo Gru po Au di o lar. Ela tam bém con ta
com os pa tro cí ni os da Re vis ta Kitley e faz par te do pro- 
gra ma Bol sa Pó dio.

São Luís, sexta-feira, 6 de maio de 2022

oimparcial.com.brESPORTESSaulo Duailibe
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apresentações, a equipe derrotou 4 de Julho-PI e Juventude Samas pelo mesmo placar

Moto Club busca
liderança no Ceará
NERES PINTO

S
e gun do co lo ca do no Gru po A-
2 da Sé rie D do Cam pe o na to 
Bra si lei ro, com seis pon tos, o 
Mo to Club po de as su mir nes ta 

sex ta-fei ra (06) a li de ran ça em ca so de 
uma vi tó ria so bre o Pa ca jus-CE, às 
20h, no Es tá dio Ro nal dão. O re pre- 
sen tan te ma ra nhen se tem um pon to a 
me nos que o atu al lí der (Flu mi nen se-
PI). Já o ti me ce a ren se ocu pa a ter cei- 
ra co lo ca ção, com cin co e tam bém 
po de as su mir a pon ta, pro vi so ri a- 
men te.

O Ru bro-Ne gro vai ten tar seu pri- 
mei ro triun fo fo ra de ca sa. Nas du as 
úl ti mas apre sen ta ções, a equi pe der- 
ro tou 4 de Ju lho-PI e Ju ven tu de Sa mas 
pe lo mes mo pla car: 3 a 0. Por is so, a 
ten dên cia é o téc ni co Jú lio Cé sar Nu- 
nes fa zer pou cas al te ra ções em re la- 
ção à for ma ção do jo go an te ri or.

O ata can te Dag son, au sen te ao 
cum prir sus pen são, de ve re tor nar à 
equi pe. En quan to is so, Emer son Ni ke, 
que so freu uma le são mus cu lar, de ve 
fi car mais uma se ma na afas ta do. Seu 
subs ti tu to po de rá ser En zo, au tor de 
um dos gols di an te do Sa mas. Ape sar 
da re gu la ri za ção do meia Clei ti nho, é 
pro vá vel a per ma nên cia de Ro nald 
Ca ma rão no meio de cam po. Des ta 
for ma, a equi pe mais pro vá vel pa ra 
co me çar a par ti da é es ta: Ro dri go Car- 
va lho; Lu cas Hulk, Edu ar do, De dé e 
Ca ri o ca; Anaíl son, Jair e Ca ma rão; 
Má rio Sér gio, Dag son e En zo (ou 
Ozei as).

Ao che gar em ter ri tó rio ce a ren se, o 
téc ni co Ju lio Cé sar Nu nes co men-

Cam pa nhas
• Mo to: 2º lu gar, 6 pon tos, 3 jo gos, 2 
vi tó ri as, ze ro em pa te, 1 der ro ta, 6 gols 

mar ca dos, 3 so fri dos, sal do po si ti vo 
de 3.
• Pa ca jus:3º lu gar, 5 pon tos, 3 jo gos, 1 
vi tó ria, 2 em pa tes, ze ro der ro ta, 3 gols 
mar ca dos,  2 so fri dos, sal do po si ti vo 
de 1 gol.

Ar bi tra gem

O MOTO VEM DE DUAS VITÓRIAS POR 3 X 0 NA SÉRIE D DO CAMPEONATO BRASILEIRO

HIAGO FERREIRA

tou. <Es ta mos le van do com mui ta se- 
ri e da de jo go a jo go, sa ben do que na 
Sé rie D to do jo go é di fí cil, é co mo se 
fôs se mos jo gar uma fi nal, en tão es ta- 
mos mui to fo ca dos e es tu dan do a 
equi pe do Pa ca jus. Acre di to que nos sa 
equi pe vem nu ma cres cen te. es tá cri- 
an do  uma iden ti da de, co me çou a de- 
mons trar um mo de lo de jo go bem de- 
fi ni do e é is so que va mos ten tar tra ba- 
lhar  ao lon go da com pe ti ção. É man- 
ter es se com por ta men to tá ti co, es sa 
do a ção de to dos  no mo men to de 
mar car e tam bém ser uma equi pe 
ofen si va co mo vem sen do nos úl ti mos 
jo gos=.

A CBF es ca lou pa ra o jo go des ta 
sex ta-fei ra, o ár bi tro Jo sé Woshing ton 
da Sil va, de Per nam bu co, ten do co mo 
as sis ten tes Eleu té rio Fe li pe Mar ques 
Jú ni or e Jor ge Fer nan do Tei xei ra Ban-
dei ra Fi lho, do Ce a rá. O Quar to ár bi tro 
é  Jo sé De nis Gar cês Li ma, do Ce a rá.

Na clas si fi ca ção ge ral do gru po A-2: 
Flu mi nen se-PI-7 pon tos, Mo to Club-
6, Pa ca jus-5, Cas ta nhal-PA-, 4 de Ju-
lho e To can ti nó po lis 4; Ju ven tu de Sa-
mas 3, e Tu na Lu so-ze ro.

Jorge Jesus coloca prazo para proposta do Fla

Um dos gran des no mes da his tó ria
re cen te do Fla men go, Jor ge Je sus es tá
de fé ri as no Bra sil e quer re tor nar ao
clu be. Quem afir ma é o pró prio trei- 
na dor, que deu um pra zo até o pró xi- 
mo dia 20 por pro pos ta do ti me ca ri o- 
ca em en tre vis ta ao co lu nis ta Re na to
Mau ri cio Pra do, do <UOL=, pu bli ca da
na ma nhã da úl ti ma quin ta-fei ra.
<Que ro vol tar, sim. Mas não de pen de
só de mim. Pos so es pe rar até pe lo me- 
nos o dia 20. De pois dis so, te nho que
de ci dir mi nha vi da=, dis se Je sus.

Ape sar do de se jo de Je sus, a di re to- 
ria do Fla men go con fia na sequên cia
do tra ba lho de Pau lo Sou sa e não co- 
gi ta tro car de trei na dor no mo men to.

Pe lo Fla men go, Jor ge Je sus vi veu
um ano má gi co en tre ju nho de 2019 e
ju lho de 2020. Nes se pe río do, o ti me
con quis tou Li ber ta do res, Bra si lei rão,
Su per co pa do Bra sil, Re co pa Sul-
Ame ri ca na e Cam pe o na to Ca ri o ca.

Des de que dei xou o Ben fi ca, no fim
de 2021, Jor ge Je sus não as su miu o co- 

man do de ne nhum clu be. Pou co an- 
tes de dei xar a equi pe de Lis boa, o
por tu guês foi son da do pe lo Fla men- 
go. Mas, no mo men to em que saiu, o
Ru bro-Ne gro já ha via fe cha do com
Pau lo Sou sa, atu al téc ni co.

No iní cio do ano, ele foi al vo do
Atlé ti co-MG, mas as ne go ci a ções não
fo ram adi an te. Re cen te men te, Je sus
foi pro cu ra do pe lo Fe ner bah çe, da
Tur quia. Mas ne nhu ma de ci são de ve
ser to ma da an tes do fim das fé ri as, de
acor do com o pró prio téc ni co.

No dia 13 de abril, com a vi a gem de
Je sus ao Bra sil pro gra ma da, o atu al
téc ni co ru bro-ne gro, Pau lo Sou sa, se
ma ni fes tou di an te das es pe cu la ções
en vol ven do uma pos sí vel vol ta do ex-
trei na dor da equi pe.

Em co le ti va lo go após o pri mei ro
jo go con tra o Tal le res, a vi tó ria ru bro-
ne gra por 3 a 1 no Ma ra ca nã, Pau lo
Sou sa mos trou des con for to com cam- 
pa nhas e até mes mo com o no ti ciá rio
en vol ven do o trei na dor com pa tri o ta.

<Te mos que en ten der que é nor mal
que os tor ce do res te nham sim pa tia
por al guém, o que não é nor mal é ter
uma cer ta di re ção pas si o nal por A ou
B, por trei na dor A ou jo ga dor B. Is so
não me pa re ce res pei to so mes mo por
vo cês (im pren sa). Mas a nós não afe- 
ta. So mos um gru po que dei xou cla ro
des de o iní cio com a ideia de jo go=.

Na úl ti ma quin ta-fei ra, sob o co-
man do de Pau lo Sou sa, o Fla men go
em pa tou por 2 a 2 com o Tal le res, em
Cór do ba, pe la fa se de gru pos da Li-
ber ta do res. A mis são do Fla na fa se de
gru pos da Li ber ta do res es tá mui to
bem en ca mi nha da. Lí der do Gru po H
com 10 pon tos, a equi pe só pre ci sa de
um pon to nos úl ti mos dois jo gos pa ra
ga ran tir ma te ma ti ca men te a va ga nas
oi ta vas de fi nal.

O Fla men go vol ta a jo gar no pró xi-
mo do min go, des ta vez pe lo Bra si lei- 
ro. O du e lo com o Bo ta fo go se rá no es- 
tá dio Ma né Gar rin cha, em Bra sí lia. A
bo la ro la a par tir das 11h.

So cor ro Reis des ta ca
evo lu ção após
com pe ti ção na Fran ça

Em bus ca de evo lu ção e de ex pe ri ên cia em meio ao
ci clo olím pi co, a ki te sur fis ta ma ra nhen se So cor ro Reis
re pre sen tou o Bra sil na Se ma na Olím pi ca Fran ce sa,
com pe ti ção re a li za da no fim de abril, em Hyères, na
Fran ça. A dis pu ta em águas fran ce sas va leu pon tos im- 
por tan tes na bus ca por uma boa clas si fi ca ção no ran- 
king mun di al de ki te surf, já pen san do no Mun di al, que
se rá re a li za do em ou tu bro, e na bri ga por uma va ga em
Pa ris 2024.

A Se ma na Olím pi ca Fran ce sa foi a se gun da com pe ti- 
ção dis pu ta da por So cor ro Reis no ex te ri or em 2022: de- 
pois de ga ran tir o se gun do lu gar no Cam pe o na to Asiá ti- 
co, re a li za do em mar ço na Praia de Jom ti en, na Tai lân- 
dia, a ki te sur fis ta ma ra nhen se fi cou com a 33ª co lo ca- 
ção em Hyères. Pen ta cam peã bra si lei ra de Hydrofoil,
So cor ro é lí der iso la da do ran king sul-ame ri ca no, es tá
en tre as três me lho res ki te sur fis tas das Amé ri cas, atrás
ape nas das nor te-ame ri ca nas Da ni e la Mo roz e Kirstyn
Obri en, e mar ca pre sen ça en tre as 30 me lho res do ran- 
king mun di al, de sem pe nho que lhe co lo ca em po si ção
de des ta que na dis pu ta pe la va ga nos Jo gos Olím pi cos.
<A Se ma na Olím pi ca Fran ce sa foi uma com pe ti ção im- 
por tan tís si ma por que os prin ci pais atle tas de vá ri os paí- 
ses es ti ve ram pre sen tes. Pu de mos co lo car em prá ti ca
aqui lo que a gen te vem trei nan do, além de ter uma re fe- 
rên cia so bre a ga le ra lá fo ra, que es tá em um ní vel ca da
vez mais al to. No ge ral, me en vol vi em al guns en ros cos,
mas o apren di za do que trou xe de lá vai ser vir pa ra as
pró xi mas com pe ti ções, que tam bém vão va ler pon tos
no ran king. Va mos ajus tar o ma te ri al e os trei nos, pen- 
san do sem pre em con se guir uma boa co lo ca ção=, afir- 
mou So cor ro Reis.

A Se ma na Olím pi ca Fran ce sa foi

uma com pe ti ção im por tan tís si ma

por que os prin ci pais atle tas de

vá ri os paí ses es ti ve ram pre sen tes.

Pu de mos co lo car em prá ti ca aqui lo

que a gen te vem trei nan do, além de

ter uma re fe rên cia so bre a ga le ra lá

fo ra, que es tá em um ní vel ca da vez

mais al to

Sem tem po a per der, So cor ro Reis já es tá se pre pa ran- 
do pa ra as pró xi mas com pe ti ções que te rá pe la fren te na
tem po ra da de 2022. No iní cio de ju nho, a ki te sur fis ta
ma ra nhen se par ti ci pa rá de um even to na Ho lan da, que
tam bém con ta rá pon tos pa ra o ran king mun di al da mo- 
da li da de. <Fi quei mui to fe liz com a par ti ci pa ção em
uma com pe ti ção de al to ní vel e com o apren di za do que
trou xe pa ra o Bra sil. Vou con ti nu ar trei nan do e man ten- 
do o fo co em bus ca de gran des re sul ta dos. Agra de ço ao
pa tro cí nio mas ter do go ver no do Es ta do e da Fri bal,
além dos pa tro cí ni os do Gru po Au di o lar e da Re vis ta
Kitley, que sem pre me apoi am. Se não fos se por eles, não
te ria co mo con ti nu ar re pre sen tan do o Ma ra nhão e o
Bra sil da me lhor for ma. A ca mi nha da não vai ser fá cil,
mas o fo co e a de di ca ção são mui to im por tan tes pa ra
che gar ao nos so ob je ti vo, que é a con quis ta da me da lha
olím pi ca em 2024=, dis se a ma ra nhen se.

Va le des ta car que, por meio da Lei Es ta du al de In cen- 
ti vo ao Es por te, a ma ra nhen se So cor ro Reis tem o pa tro- 
cí nio mas ter da Fri bal e do go ver no do Es ta do, além de
ser pa tro ci na da pe lo Gru po Au di o lar. Ela tam bém con ta
com os pa tro cí ni os da Re vis ta Kitley e faz par te do pro- 
gra ma Bol sa Pó dio.

São Luís, sexta-feira, 6 de maio de 2022

oimparcial.com.brESPORTESSaulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br6

Rubro-Negro vai tentar seu primeiro triunfo fora de casa. Nas duas últimas
apresentações, a equipe derrotou 4 de Julho-PI e Juventude Samas pelo mesmo placar

Moto Club busca
liderança no Ceará
NERES PINTO

S
e gun do co lo ca do no Gru po A-
2 da Sé rie D do Cam pe o na to 
Bra si lei ro, com seis pon tos, o 
Mo to Club po de as su mir nes ta 

sex ta-fei ra (06) a li de ran ça em ca so de 
uma vi tó ria so bre o Pa ca jus-CE, às 
20h, no Es tá dio Ro nal dão. O re pre- 
sen tan te ma ra nhen se tem um pon to a 
me nos que o atu al lí der (Flu mi nen se-
PI). Já o ti me ce a ren se ocu pa a ter cei- 
ra co lo ca ção, com cin co e tam bém 
po de as su mir a pon ta, pro vi so ri a- 
men te.

O Ru bro-Ne gro vai ten tar seu pri- 
mei ro triun fo fo ra de ca sa. Nas du as 
úl ti mas apre sen ta ções, a equi pe der- 
ro tou 4 de Ju lho-PI e Ju ven tu de Sa mas 
pe lo mes mo pla car: 3 a 0. Por is so, a 
ten dên cia é o téc ni co Jú lio Cé sar Nu- 
nes fa zer pou cas al te ra ções em re la- 
ção à for ma ção do jo go an te ri or.

O ata can te Dag son, au sen te ao 
cum prir sus pen são, de ve re tor nar à 
equi pe. En quan to is so, Emer son Ni ke, 
que so freu uma le são mus cu lar, de ve 
fi car mais uma se ma na afas ta do. Seu 
subs ti tu to po de rá ser En zo, au tor de 
um dos gols di an te do Sa mas. Ape sar 
da re gu la ri za ção do meia Clei ti nho, é 
pro vá vel a per ma nên cia de Ro nald 
Ca ma rão no meio de cam po. Des ta 
for ma, a equi pe mais pro vá vel pa ra 
co me çar a par ti da é es ta: Ro dri go Car- 
va lho; Lu cas Hulk, Edu ar do, De dé e 
Ca ri o ca; Anaíl son, Jair e Ca ma rão; 
Má rio Sér gio, Dag son e En zo (ou 
Ozei as).

Ao che gar em ter ri tó rio ce a ren se, o 
téc ni co Ju lio Cé sar Nu nes co men-

Cam pa nhas
• Mo to: 2º lu gar, 6 pon tos, 3 jo gos, 2 
vi tó ri as, ze ro em pa te, 1 der ro ta, 6 gols 

mar ca dos, 3 so fri dos, sal do po si ti vo 
de 3.
• Pa ca jus:3º lu gar, 5 pon tos, 3 jo gos, 1 
vi tó ria, 2 em pa tes, ze ro der ro ta, 3 gols 
mar ca dos,  2 so fri dos, sal do po si ti vo 
de 1 gol.

Ar bi tra gem

O MOTO VEM DE DUAS VITÓRIAS POR 3 X 0 NA SÉRIE D DO CAMPEONATO BRASILEIRO

HIAGO FERREIRA

tou. <Es ta mos le van do com mui ta se- 
ri e da de jo go a jo go, sa ben do que na 
Sé rie D to do jo go é di fí cil, é co mo se 
fôs se mos jo gar uma fi nal, en tão es ta- 
mos mui to fo ca dos e es tu dan do a 
equi pe do Pa ca jus. Acre di to que nos sa 
equi pe vem nu ma cres cen te. es tá cri- 
an do  uma iden ti da de, co me çou a de- 
mons trar um mo de lo de jo go bem de- 
fi ni do e é is so que va mos ten tar tra ba- 
lhar  ao lon go da com pe ti ção. É man- 
ter es se com por ta men to tá ti co, es sa 
do a ção de to dos  no mo men to de 
mar car e tam bém ser uma equi pe 
ofen si va co mo vem sen do nos úl ti mos 
jo gos=.

A CBF es ca lou pa ra o jo go des ta 
sex ta-fei ra, o ár bi tro Jo sé Woshing ton 
da Sil va, de Per nam bu co, ten do co mo 
as sis ten tes Eleu té rio Fe li pe Mar ques 
Jú ni or e Jor ge Fer nan do Tei xei ra Ban-
dei ra Fi lho, do Ce a rá. O Quar to ár bi tro 
é  Jo sé De nis Gar cês Li ma, do Ce a rá.

Na clas si fi ca ção ge ral do gru po A-2: 
Flu mi nen se-PI-7 pon tos, Mo to Club-
6, Pa ca jus-5, Cas ta nhal-PA-, 4 de Ju-
lho e To can ti nó po lis 4; Ju ven tu de Sa-
mas 3, e Tu na Lu so-ze ro.

Jorge Jesus coloca prazo para proposta do Fla

Um dos gran des no mes da his tó ria
re cen te do Fla men go, Jor ge Je sus es tá
de fé ri as no Bra sil e quer re tor nar ao
clu be. Quem afir ma é o pró prio trei- 
na dor, que deu um pra zo até o pró xi- 
mo dia 20 por pro pos ta do ti me ca ri o- 
ca em en tre vis ta ao co lu nis ta Re na to
Mau ri cio Pra do, do <UOL=, pu bli ca da
na ma nhã da úl ti ma quin ta-fei ra.
<Que ro vol tar, sim. Mas não de pen de
só de mim. Pos so es pe rar até pe lo me- 
nos o dia 20. De pois dis so, te nho que
de ci dir mi nha vi da=, dis se Je sus.

Ape sar do de se jo de Je sus, a di re to- 
ria do Fla men go con fia na sequên cia
do tra ba lho de Pau lo Sou sa e não co- 
gi ta tro car de trei na dor no mo men to.

Pe lo Fla men go, Jor ge Je sus vi veu
um ano má gi co en tre ju nho de 2019 e
ju lho de 2020. Nes se pe río do, o ti me
con quis tou Li ber ta do res, Bra si lei rão,
Su per co pa do Bra sil, Re co pa Sul-
Ame ri ca na e Cam pe o na to Ca ri o ca.

Des de que dei xou o Ben fi ca, no fim
de 2021, Jor ge Je sus não as su miu o co- 

man do de ne nhum clu be. Pou co an- 
tes de dei xar a equi pe de Lis boa, o
por tu guês foi son da do pe lo Fla men- 
go. Mas, no mo men to em que saiu, o
Ru bro-Ne gro já ha via fe cha do com
Pau lo Sou sa, atu al téc ni co.

No iní cio do ano, ele foi al vo do
Atlé ti co-MG, mas as ne go ci a ções não
fo ram adi an te. Re cen te men te, Je sus
foi pro cu ra do pe lo Fe ner bah çe, da
Tur quia. Mas ne nhu ma de ci são de ve
ser to ma da an tes do fim das fé ri as, de
acor do com o pró prio téc ni co.

No dia 13 de abril, com a vi a gem de
Je sus ao Bra sil pro gra ma da, o atu al
téc ni co ru bro-ne gro, Pau lo Sou sa, se
ma ni fes tou di an te das es pe cu la ções
en vol ven do uma pos sí vel vol ta do ex-
trei na dor da equi pe.

Em co le ti va lo go após o pri mei ro
jo go con tra o Tal le res, a vi tó ria ru bro-
ne gra por 3 a 1 no Ma ra ca nã, Pau lo
Sou sa mos trou des con for to com cam- 
pa nhas e até mes mo com o no ti ciá rio
en vol ven do o trei na dor com pa tri o ta.

<Te mos que en ten der que é nor mal
que os tor ce do res te nham sim pa tia
por al guém, o que não é nor mal é ter
uma cer ta di re ção pas si o nal por A ou
B, por trei na dor A ou jo ga dor B. Is so
não me pa re ce res pei to so mes mo por
vo cês (im pren sa). Mas a nós não afe- 
ta. So mos um gru po que dei xou cla ro
des de o iní cio com a ideia de jo go=.

Na úl ti ma quin ta-fei ra, sob o co-
man do de Pau lo Sou sa, o Fla men go
em pa tou por 2 a 2 com o Tal le res, em
Cór do ba, pe la fa se de gru pos da Li-
ber ta do res. A mis são do Fla na fa se de
gru pos da Li ber ta do res es tá mui to
bem en ca mi nha da. Lí der do Gru po H
com 10 pon tos, a equi pe só pre ci sa de
um pon to nos úl ti mos dois jo gos pa ra
ga ran tir ma te ma ti ca men te a va ga nas
oi ta vas de fi nal.

O Fla men go vol ta a jo gar no pró xi-
mo do min go, des ta vez pe lo Bra si lei- 
ro. O du e lo com o Bo ta fo go se rá no es- 
tá dio Ma né Gar rin cha, em Bra sí lia. A
bo la ro la a par tir das 11h.

So cor ro Reis des ta ca
evo lu ção após
com pe ti ção na Fran ça

Em bus ca de evo lu ção e de ex pe ri ên cia em meio ao
ci clo olím pi co, a ki te sur fis ta ma ra nhen se So cor ro Reis
re pre sen tou o Bra sil na Se ma na Olím pi ca Fran ce sa,
com pe ti ção re a li za da no fim de abril, em Hyères, na
Fran ça. A dis pu ta em águas fran ce sas va leu pon tos im- 
por tan tes na bus ca por uma boa clas si fi ca ção no ran- 
king mun di al de ki te surf, já pen san do no Mun di al, que
se rá re a li za do em ou tu bro, e na bri ga por uma va ga em
Pa ris 2024.

A Se ma na Olím pi ca Fran ce sa foi a se gun da com pe ti- 
ção dis pu ta da por So cor ro Reis no ex te ri or em 2022: de- 
pois de ga ran tir o se gun do lu gar no Cam pe o na to Asiá ti- 
co, re a li za do em mar ço na Praia de Jom ti en, na Tai lân- 
dia, a ki te sur fis ta ma ra nhen se fi cou com a 33ª co lo ca- 
ção em Hyères. Pen ta cam peã bra si lei ra de Hydrofoil,
So cor ro é lí der iso la da do ran king sul-ame ri ca no, es tá
en tre as três me lho res ki te sur fis tas das Amé ri cas, atrás
ape nas das nor te-ame ri ca nas Da ni e la Mo roz e Kirstyn
Obri en, e mar ca pre sen ça en tre as 30 me lho res do ran- 
king mun di al, de sem pe nho que lhe co lo ca em po si ção
de des ta que na dis pu ta pe la va ga nos Jo gos Olím pi cos.
<A Se ma na Olím pi ca Fran ce sa foi uma com pe ti ção im- 
por tan tís si ma por que os prin ci pais atle tas de vá ri os paí- 
ses es ti ve ram pre sen tes. Pu de mos co lo car em prá ti ca
aqui lo que a gen te vem trei nan do, além de ter uma re fe- 
rên cia so bre a ga le ra lá fo ra, que es tá em um ní vel ca da
vez mais al to. No ge ral, me en vol vi em al guns en ros cos,
mas o apren di za do que trou xe de lá vai ser vir pa ra as
pró xi mas com pe ti ções, que tam bém vão va ler pon tos
no ran king. Va mos ajus tar o ma te ri al e os trei nos, pen- 
san do sem pre em con se guir uma boa co lo ca ção=, afir- 
mou So cor ro Reis.

A Se ma na Olím pi ca Fran ce sa foi

uma com pe ti ção im por tan tís si ma

por que os prin ci pais atle tas de

vá ri os paí ses es ti ve ram pre sen tes.

Pu de mos co lo car em prá ti ca aqui lo

que a gen te vem trei nan do, além de

ter uma re fe rên cia so bre a ga le ra lá

fo ra, que es tá em um ní vel ca da vez

mais al to

Sem tem po a per der, So cor ro Reis já es tá se pre pa ran- 
do pa ra as pró xi mas com pe ti ções que te rá pe la fren te na
tem po ra da de 2022. No iní cio de ju nho, a ki te sur fis ta
ma ra nhen se par ti ci pa rá de um even to na Ho lan da, que
tam bém con ta rá pon tos pa ra o ran king mun di al da mo- 
da li da de. <Fi quei mui to fe liz com a par ti ci pa ção em
uma com pe ti ção de al to ní vel e com o apren di za do que
trou xe pa ra o Bra sil. Vou con ti nu ar trei nan do e man ten- 
do o fo co em bus ca de gran des re sul ta dos. Agra de ço ao
pa tro cí nio mas ter do go ver no do Es ta do e da Fri bal,
além dos pa tro cí ni os do Gru po Au di o lar e da Re vis ta
Kitley, que sem pre me apoi am. Se não fos se por eles, não
te ria co mo con ti nu ar re pre sen tan do o Ma ra nhão e o
Bra sil da me lhor for ma. A ca mi nha da não vai ser fá cil,
mas o fo co e a de di ca ção são mui to im por tan tes pa ra
che gar ao nos so ob je ti vo, que é a con quis ta da me da lha
olím pi ca em 2024=, dis se a ma ra nhen se.

Va le des ta car que, por meio da Lei Es ta du al de In cen- 
ti vo ao Es por te, a ma ra nhen se So cor ro Reis tem o pa tro- 
cí nio mas ter da Fri bal e do go ver no do Es ta do, além de
ser pa tro ci na da pe lo Gru po Au di o lar. Ela tam bém con ta
com os pa tro cí ni os da Re vis ta Kitley e faz par te do pro- 
gra ma Bol sa Pó dio.

São Luís, sexta-feira, 6 de maio de 2022
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Moto Club busca
liderança no Ceará
NERES PINTO

S
e gun do co lo ca do no Gru po A-
2 da Sé rie D do Cam pe o na to 
Bra si lei ro, com seis pon tos, o 
Mo to Club po de as su mir nes ta 

sex ta-fei ra (06) a li de ran ça em ca so de 
uma vi tó ria so bre o Pa ca jus-CE, às 
20h, no Es tá dio Ro nal dão. O re pre- 
sen tan te ma ra nhen se tem um pon to a 
me nos que o atu al lí der (Flu mi nen se-
PI). Já o ti me ce a ren se ocu pa a ter cei- 
ra co lo ca ção, com cin co e tam bém 
po de as su mir a pon ta, pro vi so ri a- 
men te.

O Ru bro-Ne gro vai ten tar seu pri- 
mei ro triun fo fo ra de ca sa. Nas du as 
úl ti mas apre sen ta ções, a equi pe der- 
ro tou 4 de Ju lho-PI e Ju ven tu de Sa mas 
pe lo mes mo pla car: 3 a 0. Por is so, a 
ten dên cia é o téc ni co Jú lio Cé sar Nu- 
nes fa zer pou cas al te ra ções em re la- 
ção à for ma ção do jo go an te ri or.

O ata can te Dag son, au sen te ao 
cum prir sus pen são, de ve re tor nar à 
equi pe. En quan to is so, Emer son Ni ke, 
que so freu uma le são mus cu lar, de ve 
fi car mais uma se ma na afas ta do. Seu 
subs ti tu to po de rá ser En zo, au tor de 
um dos gols di an te do Sa mas. Ape sar 
da re gu la ri za ção do meia Clei ti nho, é 
pro vá vel a per ma nên cia de Ro nald 
Ca ma rão no meio de cam po. Des ta 
for ma, a equi pe mais pro vá vel pa ra 
co me çar a par ti da é es ta: Ro dri go Car- 
va lho; Lu cas Hulk, Edu ar do, De dé e 
Ca ri o ca; Anaíl son, Jair e Ca ma rão; 
Má rio Sér gio, Dag son e En zo (ou 
Ozei as).

Ao che gar em ter ri tó rio ce a ren se, o 
téc ni co Ju lio Cé sar Nu nes co men-

Cam pa nhas
• Mo to: 2º lu gar, 6 pon tos, 3 jo gos, 2 
vi tó ri as, ze ro em pa te, 1 der ro ta, 6 gols 

mar ca dos, 3 so fri dos, sal do po si ti vo 
de 3.
• Pa ca jus:3º lu gar, 5 pon tos, 3 jo gos, 1 
vi tó ria, 2 em pa tes, ze ro der ro ta, 3 gols 
mar ca dos,  2 so fri dos, sal do po si ti vo 
de 1 gol.

Ar bi tra gem

O MOTO VEM DE DUAS VITÓRIAS POR 3 X 0 NA SÉRIE D DO CAMPEONATO BRASILEIRO

HIAGO FERREIRA

tou. <Es ta mos le van do com mui ta se- 
ri e da de jo go a jo go, sa ben do que na 
Sé rie D to do jo go é di fí cil, é co mo se 
fôs se mos jo gar uma fi nal, en tão es ta- 
mos mui to fo ca dos e es tu dan do a 
equi pe do Pa ca jus. Acre di to que nos sa 
equi pe vem nu ma cres cen te. es tá cri- 
an do  uma iden ti da de, co me çou a de- 
mons trar um mo de lo de jo go bem de- 
fi ni do e é is so que va mos ten tar tra ba- 
lhar  ao lon go da com pe ti ção. É man- 
ter es se com por ta men to tá ti co, es sa 
do a ção de to dos  no mo men to de 
mar car e tam bém ser uma equi pe 
ofen si va co mo vem sen do nos úl ti mos 
jo gos=.

A CBF es ca lou pa ra o jo go des ta 
sex ta-fei ra, o ár bi tro Jo sé Woshing ton 
da Sil va, de Per nam bu co, ten do co mo 
as sis ten tes Eleu té rio Fe li pe Mar ques 
Jú ni or e Jor ge Fer nan do Tei xei ra Ban-
dei ra Fi lho, do Ce a rá. O Quar to ár bi tro 
é  Jo sé De nis Gar cês Li ma, do Ce a rá.

Na clas si fi ca ção ge ral do gru po A-2: 
Flu mi nen se-PI-7 pon tos, Mo to Club-
6, Pa ca jus-5, Cas ta nhal-PA-, 4 de Ju-
lho e To can ti nó po lis 4; Ju ven tu de Sa-
mas 3, e Tu na Lu so-ze ro.

Jorge Jesus coloca prazo para proposta do Fla

Um dos gran des no mes da his tó ria
re cen te do Fla men go, Jor ge Je sus es tá
de fé ri as no Bra sil e quer re tor nar ao
clu be. Quem afir ma é o pró prio trei- 
na dor, que deu um pra zo até o pró xi- 
mo dia 20 por pro pos ta do ti me ca ri o- 
ca em en tre vis ta ao co lu nis ta Re na to
Mau ri cio Pra do, do <UOL=, pu bli ca da
na ma nhã da úl ti ma quin ta-fei ra.
<Que ro vol tar, sim. Mas não de pen de
só de mim. Pos so es pe rar até pe lo me- 
nos o dia 20. De pois dis so, te nho que
de ci dir mi nha vi da=, dis se Je sus.

Ape sar do de se jo de Je sus, a di re to- 
ria do Fla men go con fia na sequên cia
do tra ba lho de Pau lo Sou sa e não co- 
gi ta tro car de trei na dor no mo men to.

Pe lo Fla men go, Jor ge Je sus vi veu
um ano má gi co en tre ju nho de 2019 e
ju lho de 2020. Nes se pe río do, o ti me
con quis tou Li ber ta do res, Bra si lei rão,
Su per co pa do Bra sil, Re co pa Sul-
Ame ri ca na e Cam pe o na to Ca ri o ca.

Des de que dei xou o Ben fi ca, no fim
de 2021, Jor ge Je sus não as su miu o co- 

man do de ne nhum clu be. Pou co an- 
tes de dei xar a equi pe de Lis boa, o
por tu guês foi son da do pe lo Fla men- 
go. Mas, no mo men to em que saiu, o
Ru bro-Ne gro já ha via fe cha do com
Pau lo Sou sa, atu al téc ni co.

No iní cio do ano, ele foi al vo do
Atlé ti co-MG, mas as ne go ci a ções não
fo ram adi an te. Re cen te men te, Je sus
foi pro cu ra do pe lo Fe ner bah çe, da
Tur quia. Mas ne nhu ma de ci são de ve
ser to ma da an tes do fim das fé ri as, de
acor do com o pró prio téc ni co.

No dia 13 de abril, com a vi a gem de
Je sus ao Bra sil pro gra ma da, o atu al
téc ni co ru bro-ne gro, Pau lo Sou sa, se
ma ni fes tou di an te das es pe cu la ções
en vol ven do uma pos sí vel vol ta do ex-
trei na dor da equi pe.

Em co le ti va lo go após o pri mei ro
jo go con tra o Tal le res, a vi tó ria ru bro-
ne gra por 3 a 1 no Ma ra ca nã, Pau lo
Sou sa mos trou des con for to com cam- 
pa nhas e até mes mo com o no ti ciá rio
en vol ven do o trei na dor com pa tri o ta.

<Te mos que en ten der que é nor mal
que os tor ce do res te nham sim pa tia
por al guém, o que não é nor mal é ter
uma cer ta di re ção pas si o nal por A ou
B, por trei na dor A ou jo ga dor B. Is so
não me pa re ce res pei to so mes mo por
vo cês (im pren sa). Mas a nós não afe- 
ta. So mos um gru po que dei xou cla ro
des de o iní cio com a ideia de jo go=.

Na úl ti ma quin ta-fei ra, sob o co-
man do de Pau lo Sou sa, o Fla men go
em pa tou por 2 a 2 com o Tal le res, em
Cór do ba, pe la fa se de gru pos da Li-
ber ta do res. A mis são do Fla na fa se de
gru pos da Li ber ta do res es tá mui to
bem en ca mi nha da. Lí der do Gru po H
com 10 pon tos, a equi pe só pre ci sa de
um pon to nos úl ti mos dois jo gos pa ra
ga ran tir ma te ma ti ca men te a va ga nas
oi ta vas de fi nal.

O Fla men go vol ta a jo gar no pró xi-
mo do min go, des ta vez pe lo Bra si lei- 
ro. O du e lo com o Bo ta fo go se rá no es- 
tá dio Ma né Gar rin cha, em Bra sí lia. A
bo la ro la a par tir das 11h.

So cor ro Reis des ta ca
evo lu ção após
com pe ti ção na Fran ça

Em bus ca de evo lu ção e de ex pe ri ên cia em meio ao
ci clo olím pi co, a ki te sur fis ta ma ra nhen se So cor ro Reis
re pre sen tou o Bra sil na Se ma na Olím pi ca Fran ce sa,
com pe ti ção re a li za da no fim de abril, em Hyères, na
Fran ça. A dis pu ta em águas fran ce sas va leu pon tos im- 
por tan tes na bus ca por uma boa clas si fi ca ção no ran- 
king mun di al de ki te surf, já pen san do no Mun di al, que
se rá re a li za do em ou tu bro, e na bri ga por uma va ga em
Pa ris 2024.

A Se ma na Olím pi ca Fran ce sa foi a se gun da com pe ti- 
ção dis pu ta da por So cor ro Reis no ex te ri or em 2022: de- 
pois de ga ran tir o se gun do lu gar no Cam pe o na to Asiá ti- 
co, re a li za do em mar ço na Praia de Jom ti en, na Tai lân- 
dia, a ki te sur fis ta ma ra nhen se fi cou com a 33ª co lo ca- 
ção em Hyères. Pen ta cam peã bra si lei ra de Hydrofoil,
So cor ro é lí der iso la da do ran king sul-ame ri ca no, es tá
en tre as três me lho res ki te sur fis tas das Amé ri cas, atrás
ape nas das nor te-ame ri ca nas Da ni e la Mo roz e Kirstyn
Obri en, e mar ca pre sen ça en tre as 30 me lho res do ran- 
king mun di al, de sem pe nho que lhe co lo ca em po si ção
de des ta que na dis pu ta pe la va ga nos Jo gos Olím pi cos.
<A Se ma na Olím pi ca Fran ce sa foi uma com pe ti ção im- 
por tan tís si ma por que os prin ci pais atle tas de vá ri os paí- 
ses es ti ve ram pre sen tes. Pu de mos co lo car em prá ti ca
aqui lo que a gen te vem trei nan do, além de ter uma re fe- 
rên cia so bre a ga le ra lá fo ra, que es tá em um ní vel ca da
vez mais al to. No ge ral, me en vol vi em al guns en ros cos,
mas o apren di za do que trou xe de lá vai ser vir pa ra as
pró xi mas com pe ti ções, que tam bém vão va ler pon tos
no ran king. Va mos ajus tar o ma te ri al e os trei nos, pen- 
san do sem pre em con se guir uma boa co lo ca ção=, afir- 
mou So cor ro Reis.

A Se ma na Olím pi ca Fran ce sa foi

uma com pe ti ção im por tan tís si ma

por que os prin ci pais atle tas de

vá ri os paí ses es ti ve ram pre sen tes.

Pu de mos co lo car em prá ti ca aqui lo

que a gen te vem trei nan do, além de

ter uma re fe rên cia so bre a ga le ra lá

fo ra, que es tá em um ní vel ca da vez

mais al to

Sem tem po a per der, So cor ro Reis já es tá se pre pa ran- 
do pa ra as pró xi mas com pe ti ções que te rá pe la fren te na
tem po ra da de 2022. No iní cio de ju nho, a ki te sur fis ta
ma ra nhen se par ti ci pa rá de um even to na Ho lan da, que
tam bém con ta rá pon tos pa ra o ran king mun di al da mo- 
da li da de. <Fi quei mui to fe liz com a par ti ci pa ção em
uma com pe ti ção de al to ní vel e com o apren di za do que
trou xe pa ra o Bra sil. Vou con ti nu ar trei nan do e man ten- 
do o fo co em bus ca de gran des re sul ta dos. Agra de ço ao
pa tro cí nio mas ter do go ver no do Es ta do e da Fri bal,
além dos pa tro cí ni os do Gru po Au di o lar e da Re vis ta
Kitley, que sem pre me apoi am. Se não fos se por eles, não
te ria co mo con ti nu ar re pre sen tan do o Ma ra nhão e o
Bra sil da me lhor for ma. A ca mi nha da não vai ser fá cil,
mas o fo co e a de di ca ção são mui to im por tan tes pa ra
che gar ao nos so ob je ti vo, que é a con quis ta da me da lha
olím pi ca em 2024=, dis se a ma ra nhen se.

Va le des ta car que, por meio da Lei Es ta du al de In cen- 
ti vo ao Es por te, a ma ra nhen se So cor ro Reis tem o pa tro- 
cí nio mas ter da Fri bal e do go ver no do Es ta do, além de
ser pa tro ci na da pe lo Gru po Au di o lar. Ela tam bém con ta
com os pa tro cí ni os da Re vis ta Kitley e faz par te do pro- 
gra ma Bol sa Pó dio.

São Luís, sexta-feira, 6 de maio de 2022

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos - CNPJ 06.933.519/0001-09 - Secretaria Municipal de Assistência

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2022.

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público aos interessados 
que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal n° 021/2020, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela 
Lei Complementar n° 147/2014, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e demais legislações pertinentes, fará realizar no dia 19 de maio de 2022, às 09:00hs (nove horas), horário 
de Brasília, no site: www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 023/2022, do 
tipo menor preço, objetivando a aquisição de automóvel básico sem acessibilidade para estruturação da Rede de 
Serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no Município de Lima Campos/MA, de acordo com o Edital 
e Anexos. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço Av. JK, s/nº, Centro, Cep 65.728-
000, Lima Campos–MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), no endereço 
eletrônico deste poder executivo (www.limacampos.ma.gov.br), e no site www.portaldecompraspublicas.com.br onde 
poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra e/ou pelo telefone 
(0**99) 3646-1112.

Lima Campos (MA), 03 de maio de 2022.
Jeane Gomes de Lima

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

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022. A Prefeitura Municipal de 
Esperantinópolis – MA, através da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, torna público 
para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade Tomada 
de Preços do tipo Menor Preço Global, objetivando a contratação de empresa especializada 
em serviços de engenharia para implantação de um sistema simplificado de abastecimento 
de água no município de Esperantinópolis-MA, com recursos provenientes do convênio n° 
881406/2018, em conformidade com o Projeto Básico disposto no Anexo I do edital, o qual 
será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações poste-
riores e as condições do Edital à realizar-se às 09:00 (nove) horas do dia 30 de maio de 2022. 
A sessão pública de julgamento será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação 
– CPL, situada à Rua Jefferson Moreira, S/N, Centro, Esperantinópolis – MA, no dia, hora e 
local citados, em que serão recebidos os envelopes de habilitação e proposta de preços. O Edital 
e seus anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita, de 
2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço, telefone: (99) 
98853-8649 e através do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com. ou na página www.espe-
rantinopolis.ma.gov.br. Esperantinópolis - MA, 03 de maio de 2022. Joelson Ribeiro Bezerra 
Secretario Municipal de Saúde e Saneamento Portaria: 014/2021.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 74/2022

AVISO DE REPUBLICAÇÃO 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.
• ONDE LÊ-SE: ENVIO DA PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO: Do dia 29/04/2022, às 08h00min. ao dia 
16/05/2022 às 08h59min. Horário de Brasília/DF.
• LEIA-SE: ENVIO DA PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO: Do dia 06/05/2022, às 08h00min. ao dia 20/05/2022 
às 08h59min. Horário de Brasília/DF.
• ONDE LÊ-SE: ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO PÚBLICA: Dia 16/05/2022 às 09h00min.  Horário 
de Brasília/DF.
LEIA-SE: ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO PÚBLICA: Dia 20/05/2022 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, 05 de maio de 2022.

GLORIA MARIA AGUIAR COSTA
Pregoeira Municipal

Objeto: “Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação 

de serviços gráficos, sob demanda, para atender às necessidades da Secretaria de Estado da Saúde – 

SES/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.”; 

Abertura: 19/05/2022, às 10h (horário de Brasília); Local: www.comprasgovernamentais.gov.br. 

Informações: Comissão Setorial Permanente de Licitação – CSL, localizado na Av. Professor Carlos 

Cunha, s/n, Jaracaty, CEP: 65.076-820, São Luís/MA; E-mail: csl@saude.ma.gov.br; Fones: (98) 

31985558 e 31985559.

São Luís - MA, 4 de maio de 2022

GISELLE REJANE LOUZEIRO GOMES

Pregoeira da SES / MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022
PROCESSO Nº 51839/2022/SES

                        DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022-DPE/MA 

A Defensoria Pública do Estado do Maranhão-DPE, (UASG 453747) por meio de sua Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, torna público que realizará na forma da Lei nº 10.520/2002, Lei 
nº 8.666/1993, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal 7.892/2013, Lei Complementar 
nº 123/2006 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie, licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico SRP nº 013/2022, do tipo menor preço por lote/grupo, objetivando a aquisição 
de Material de Expediente para a DPE. Data e Hora Abertura do Certame: dia 26/05/2022 às 
09:00 horas a ser realizado no portal Comprasnet. O Edital se encontra à disposição nas páginas:
www.comprasgovernamentais.gov.br; defensoria.ma.def.br e www.tce.ma.gov.br. 

São Luís, 04/05/2022- Comissão Permanente de Licitação/DPE.

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

Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, em 15/02/2022, a Outorga Preventiva- OUP – Outorga de 

Diluição de Efluentes de uma Estação de Tratamento de Efluentes, localizado no município de 

Imperatriz- MA, com coordenada 5°28’52.4”S e 47°26’04.3”0, na Avenida São Sebastião, nº 874, Hospital 

Macrorregional de Imperatriz, Bairro Vila Nova, com a finalidade de tratamento e lançamento de efluentes.

Conforme e-processo n° 30120/2022”.

São Luís (MA), 10 de abril de 2022

Erick Goiabeira Feques

ID: 852454

Superintendente da Secretaria Adjunta de Engenharia e Manutenção

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SECRETARIA ADJUNTA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO
COMUNICAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 11/2022
Processo n° 3003/2022

Objeto:  registro de preços para aquisição eventual de material de Consumo e expediente (Lixeiras, papel 

higiênico, papel toalha, copo descartável, café, perfurador, barbante, plástico bolha), conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Abertura: 19/05/2022, às 10h (horário 

de Brasília-DF); Local: Site do Portal de Compras do Governo Federal: www.compras.gov.br. Informa-
ções: Procuradoria-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, 05 de maio de 2022.

SÉRGIO HENRIQUE DE CARVALHO
Pregoeiro Oficial

CPL/PGJ-MA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022

O MUNICÍPIO DE PRIMEIRA CRUZ, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob o regime 
Empreitada por Preço Global, objetivando a Contratação de empresa para a prestação de serviços especia-
lizados de consultoria técnica à Prefeitura Municipal, na gestão de contratos e convênios para atender 
as necessidades da Prefeitura Municipal de Primeira Cruz/MA, no dia 27 de maio de 2022, às 08h:00min 
(Oito horas, no auditório da Comissão Permanente de Licitação, situada à Praça Rua da Matriz, S/N, Centro, 
Primeira Cruz/MA, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estão a 
disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 onde poderão ser 
consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da importância de R$ 10,00 (dez reais) feito, 
exclusivamente, através de Documento de Arrecadação Municipal. Também está disponível na Internet no Site: 
http://www.primeiracruz.ma.gov.br/portal. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço ou pelo e-mail 
cpl-primeiracruz@hotmail.com.

Primeira Cruz–MA, 05 de maio de 2022
Lucas Artur Bezerra Pinheiro

Presidente da CPL 

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - ALTERAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022 (PA-5259/2022)
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, publicada neste jornal em 

28/04/2022. 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. Nova data de abertura: 

24 de maio de 2022, às 09:00 horas (horário de Brasília/DF). Local: www.gov.br/compras/pt-br. O 

novo edital 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.  

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022 (PA-6251/2021)

Objeto: constituição de REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de insumos para marcenaria a fim 

de atender a demanda das Unidades Administrativas do Tribunal Regional do Trabalho - 16ª 

Região, para o exercício 2022/2023, conforme especificações e quantidades constantes no Termo 

de Referência, parte integrante do Edital. Tipo de licitação: Menor Preço. Data de abertura: 18 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) 2109-9378/9379/98424-6218 das 08 às 17 horas.  

KITESURF

Socorro Reis destaca evolução 
após competição na França
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O evento é uma prévia junina que vai acontecer todos os domingos na Concha Acústica
da Lagoa da Jansen, sempre a partir das 17h, até o dia 29 de maio

Ma ra nhão de Re en con tros

PRÉVIAS JUNINAS

Maranhão de Reencontros
especial de Dia das Mães

O go ver no do Es ta do, por meio da
Se cre ta ria de Es ta do da Cul tu ra, dá
con ti nui da de, nes te do min go (8), a
par tir das 17h, ao Ma ra nhão de Re en- 
con tros, ini ci a do em 1º de maio, lo- 
tan do a Con cha Acús ti ca da La goa da
Jan sen.

O even to se gue ofe re cen do ao pú- 
bli co uma sé rie de atra ções de di ver- 
sas ma ni fes ta ções ar tís ti cas e cul tu- 
rais. Des sa vez, te rá te má ti ca es pe ci al
do Dia das Mães e con ta com as par ti- 
ci pa ções da co mé dia Pão com Ovo, do
Boi de Ni na Ro dri gues e da Com pa- 
nhia Bar ri ca do Ma ra nhão.

O se cre tá rio Pau lo Vic tor fa lou so- 
bre o su ces so da pri mei ra edi ção e das
atra ções que par ti ci pa rão da pró xi ma,
em co me mo ra ção pe lo Dia das Mães.

<O 1º Ma ra nhão de Re en con tros foi
um su ces so. E nes te pró xi mo do min- 
go, 8 de maio, Dia das Mães, va mos
co me mo rar com uma pro gra ma ção
es pe ci al pa ra to das elas. Te re mos
mui ta mú si ca, Pão com Ovo, Boi de
Ni na Ro dri gues e Com pa nhia Bar ri ca
do Ma ra nhão. Es se mo men to de gran- 
des es pe tá cu los da nos sa cul tu ra é um
pre sen te do go ver na dor Car los Bran- 
dão pa ra fes te jar mos es se dia tão mar- 

can te pa ra to dos=, dis se o se cre tá rio.

O even to é uma pré via ju ni na que
vai acon te cer to dos os do min gos na
Con cha Acús ti ca da La goa da Jan sen,
sem pre a par tir das 17h, até o dia 29 de
maio, ofe re cen do uma pro gra ma ção
ar tís ti ca di ver si fi ca da. 

O iní cio, ocor ri do em 1º de maio, foi
com o Ca cu riá de Do na Te té, o can tor
e com po si tor Ma no Bor ges e o Boi de
Mor ros, além de mú si ca ele trô ni ca
nos in ter va los en tre ca da apre sen ta- 
ção.

ELA ESTÁ EM TODAS

Anitta faz parceria e vira personagem do Free Fire

A REVELAÇÃO FOI FEITA ONTEM, QUANDO A GARENA ANUNCIOU O NOVO EVENTO TEMÁTICO E REVELOU A PARTICIPAÇÃO DA ARTISTA

A can to ra Anit ta tem mar ca do pre- 
sen ça em to do lu gar, des de o top 1 do
Spotify ao pal co do Co a chel la. Ago ra,
ela che ga tam bém ao mun do dos ga- 
mes: em par ce ria com a de sen vol ve- 
do ra de jo gos Ga re na, Anit ta irá re ce- 
ber uma per so na gem jo gá vel no Free
Fi re, que se cha ma rá A pa troa.

A re ve la ção foi fei ta nes ta quin ta-
fei ra (5/5), quan do a Ga re na anun ci- 
ou o no vo even to te má ti co e re ve lou a
par ti ci pa ção da ar tis ta. 

Além de sur pre sas e

de sa fi os no jo go, Anit ta

vai apro vei tar a

opor tu ni da de pa ra

lan çar uma can ção

iné di ta e ex clu si va que,

ao que tu do in di ca, se rá

a mú si ca te ma da

cam pa nha.

Os jo ga do res irão po der jo gar com
a per so na gem, mas, até o mo men to,
não se sa be as da tas do even to, nem

quan do A pa troa fi ca rá dis po ní vel. A
de sen vol ve do ra de ve di vul gar in for- 
ma ções adi ci o nais em bre ve. O que se
sa be é que a can to ra mer gu lhou de
ca be ça e co lo cou to da a sua iden ti da- 
de no even to ao par ti ci par de to do o
pro ces so cri a ti vo da co la bo ra ção, in-
cluin do a ela bo ra ção da per so na gem
e da mú si ca-te ma.

Free Fi re é um dos jo gos mo bi le de
mai or su ces so, com o mai or nú me ro
de down lo ads nos úl ti mos três anos.
Não é a pri mei ra vez que o jo go se jun-
ta com no mes im por tan tes da mú si ca
in ter na ci o nal: Alok e o DJ KSHMR já
pas sa ram pe lo Bat tle Royale da Ga re- 
na, e o gru po co re a no BTS re cen te- 
men te aju dou a per so na li zar as pró- 
pri as skins dos mem bros.

Pro je to <O Di vi no no For te=

PRO JE TO <O DI VI NO NO FOR TE=

Mu seu da Ima gem e 
do Som do Ma ra nhão
re ce be ex po si ção
fo to grá fi ca so bre a Fes ta
do Di vi no Es pí ri to San to

Uma ex po si ção so bre a Fes ta do Di vi no Es pí ri to San to
vai re ve lar, por meio da len te de 5 fo tó gra fos, ex pres si- 
vos re gis tros de uma ce le bra ção se cu lar, ple na de sig ni- 
fi ca do, de re li gi o si da de, de vo ção e cul to.  

A ex po si ção <Olhar Di vi no= fi ca em car taz do dia 5 de
maio a 5 de ju nho, no Mu seu da Ima gem e do Som do
Ma ra nhão, no For te San to Antô nio (Ave ni da Dr. Jack son
Ke pler La go, Pon ta D9Areia), de ter ça-fei ra a sá ba do, das
10h às 18h.

A mos tra co le ti va reú ne os múl ti plos olha res dos fo tó- 
gra fos Charl les Edu ar do, Da vid Sou sa, Éden Jú ni or, Mar- 
cel lus Ri bei ro, Zeq roz Ne to e da fo tó gra fa Ca ro li na San- 
tos. Ca da pro fis si o nal exi bi rá 10 fo to gra fi as com sua pe- 
cu li a ri da de so bre a fes ta. 

Se gun do o cu ra dor da ex po si ção e ide a li za dor da
ação, Cláu dio Pi nhei ro, não hou ve uma te má ti ca a ser
se gui da so bre o Di vi no, mas sim, o pro pó si to de reu nir,
co le ti va men te o olhar de ca da um, a sen si bi li da de de ca- 
da pro fis si o nal em vá ri os as pec tos, so bre o Di vi no. Os
tra ba lhos com es sa abor da gem con tem pla dos pe la Lei
Al dir Blanc tam bém fa rão par te da ex po si ção.

A mos tra é uma das ver ten tes do pro je to cha ma do <O
Di vi no no For te=, que tem ain da a ação <Di vi nos To ques,
on de se rão fei tas abor da gens rá pi das e cur tas so bre a
fes ta, que se rão dis po ni bi li za dos nas re des so ci ais ofi ci- 
ais do Mu seu.

“Reu ni-los, co le ti va men te, aca ba por re a li zar um

dos prin cí pi os da fes ti vi da de, que é sem pre o da

co le ti vi da de. De no mi na mos a ação com ple men tar

‘Di vi nos To ques’ às abor da gens ex pres sas por meio

de de poi men tos de pes so as li ga das à ce le bra ção, de

es tu di o sos, de pes qui sa do res e de pes so as da

co mu ni da de, on de as fes tas se re a li zam”, dis se

Cláu dio Pi nhei ro. 

No dia 13 de maio se rá exi bi do um do cu men tá rio
com o his to ri a dor e pes qui sa dor Se bas tião Car do so fa- 
lan do so bre a fes ta do Di vi no Es pí ri to San to.

Ain da de acor do com Pi nhei ro, a in ten ção, com es sa
mos tra co le ti va é am pli ar o raio de ação do Mu seu da
Ima gem e do Som do Ma ra nhão, dis po ni bi li zan do con- 
teú dos re sul tan tes de pes qui sa, bem co mo am bi en tar o
es pa ço ex po si ti vo do MIS com as mú si cas dos ri tu ais da
fes ta. <Te mos o ob je ti vo tam bém de cri ar um fun do de
con teú dos pa ra o Mu seu. Es se nú cleo de pes qui sa pro- 
põe dis po ni bi li zar es ses con teú dos ao pú bli co tan to
pre sen ci al men te, no ca so da ex po si ção, quan to de for- 
ma vir tu al, com ma te ri al nas mí di as so ci ais. Pe lo car na- 
val fi ze mos a mos tra 8Car na val de To dos os Tem pos9,
uma me mó ria do car na val ma ra nhen se=, des ta cou Pi- 
nhei ro.

O fim da ex po si ção, não por aca so, cul mi na com o fim
das fes ti vi da des do Di vi no Es pí ri to San to, uma fes ta ri ca
em sig ni fi ca dos e re li gi o si da de. 

“Pre ten de-se, por meio des se pro je to, exe cu tar a

mis são e a vi são do Mu seu da Ima gem e do Som do

Ma ra nhão de pre ser var e di fun dir a cul tu ra em

seus mais va ri a dos as pec tos”, fi na li zou Pi nhei ro.

São Luís, sexta-feira, 6 de maio de 2022
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Cidadão Ludovicense

A Câ ma ra Mu ni ci pal de São Luís re a li za,
nes ta sex ta (6), a par tir das 10h, ses são so le- 
ne pa ra en tre ga de Tí tu lo de Ci da dão Lu do-
vi cen se a Dom Gil ber to Pes ta na, atu al ar ce- 
bis po da ca pi tal. 

A ho me na gem se rá con ce di da a par tir de
pro po si ção de au to ria do ve re a dor Da ni el
Oli vei ra (PL), re co nhe cen do su as con tri bui- 
ções pa ra a ci da de de São Luís e sua po pu la- 
ção. 

Cidadania Caxiense

Já em Ca xi as, a Câma ra de Ve re a do res em
ses são so le ne re a li za da nes ta quar ta-fei ra
(4), en tre gou tí tu los de ci da da nia pa ra mem-
bros do Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão.
Fo ram agra ci a dos o pro cu ra dor-ge ral de jus-
ti ça, Edu ar do Ni co lau, e os pro mo to res de
jus ti ça Lí tia Ca val can ti, ti tu lar da 2ª Pro mo-
to ria de Jus ti ça de De fe sa do Con su mi dor de
São Luís, e Vi cen te Gil dá sio Lei te Jú ni or, da
2ª Pro mo to ria de Jus ti ça Cri mi nal de Ca xi as.

O pre si den te da Equa to ri al Ma ra -
nhão, Sér vio Tú lio (E), na fo to com o
Ge ne ral Cha lel la (Co man dan te Mi li -
tar Do Nor te) du ran te a vi si ta do
Exér ci to Bra si lei ro, além de im por -
tan tes fi gu ras co mo o Ge ne ral Mi ran -
da Fi lho (Co man dan te Da 8ª Re gião
Mi li tar); Ge ne ral Go bert (Co man dan -
te Da 22ª Bri ga da De In fan ta ria De
Sel va) e su as co mi ti vas. Nes sa reu -
nião, os mi li ta res, jun ta men te com o
pre si den te da Equa to ri al Ma ra nhão e
di re to ria do gru po, dis cu ti ram te mas
co mo ge ra ção e dis tri bui ção de ener -
gi as sus ten tá veis, de sa fi os am bi en -
tais das re giões amazô ni cas, ações
so ci o am bi en tais, aces so de ser vi ços
em áre as re mo tas, en tre ou tros.

O se cre tá rio de Es ta do
do Tu ris mo, Pau lo Ma -
tos, le vou pa ra Bra sí lia
um gru po de ar te sãos
e as so ci a ções pa ra
par ti ci par da 15° edi -
ção do Sa lão do Ar te -
sa na to Raí zes Bra si lei -
ras, que acon te ce até o
dia 8 pró xi mo. <Por
meio de edi tal lan ça do
pe la SE TUR le va mos
di ver sos ti pos de ar te -
sa na to Ma ra nhen se
co mo a ren da de bil ro,
bor da dos, pe ças em
ce râ mi ca vi tri fi ca da,
den tre ou tros, or gu -
lha-se o ges tor.

A can to ra Sa ra Mei re -
les com Werther Ban -
dei ra. Ela se rá a atra -
ção es pe ci al do Dia das
Mães do res tau ran te
Vil la do Vi nho Bis trô
na Coha ma. Sa ra, que
já bri lhou no The Voi ce
Bra sil, can ta e en can ta
com sua voz su a ve e
re per tó rio mo der no.
Sua mú si ca vai com -
ple tar a har mo ni za ção
per fei ta, unin do tam -
bém boa gas tro no mia,
drinks e vi nhos pa ra
brin dar o amor en tre
mães e fi lhos.

Artesanato em Brasília

A Se tur Ma ra nhão es tá pa tro ci nan do a par ti- 
ci pa ção de ar te sãos e as so ci a ções na 15° edi ção
do Sa lão do Ar te sa na to Raí zes Bra si lei ras acon- 
te ce em Bra sí lia de 4 a 8 de maio. 

O ob je ti vo é reu nir os 26 es ta dos bra si lei ros e
Dis tri to Fe de ral e su as co mu ni da des ar te sãs, e
mos trar a gran de di ver si da de da pro du ção ar te- 
sa nal.

A ideia é pro por ci o nar a co mer ci a li za ção des- 
ses pro du tos, es trei tan do su as re la ções co mer- 
ci ais pe la pos si bi li da de de con ta to di re to com o
pú bli co con su mi dor e com lo jis tas. 

<Marron, o Musical=

Nes ta sex ta-fei ra (6) se rão aber tas as ins cri-
ções pa ra as au di ções do es pe tá cu lo <Mar rom, o
Mu si cal=, que tem tex to e di re ção de Mi guel Fa- 
la bel la e es treia pre vis ta pa ra 25 de agos to no Te- 
a tro Ser gio Car do so, em São Pau lo. Os tes tes
acon te cem en tre 07 e 10 de Ju nho, em São Pau lo.
Os can di da tos pre ci sam ser ato res pro fis si o nais,
com ida des en tre 20 e 50 anos e ex pe ri ên cia em
can to e dan ça. Os cur rí cu los de vem ser en vi a dos
pa ra o e-mail mar ro mo mu si cal@gmail.com,
com fo to atu al e ví deo de até 1 mi nu to em que
apa re çam can tan do.

Fotolivro Tambores

Após três anos de es tu dos e pro du ção se rá
lan ça do na pró xi ma sex ta-fei ra (13) o Fo to li vro
Tam bo res, ide a li za do pe lo Fo to clu be Po e sia do
Olhar. A pu bli ca ção faz uma re lei tu ra fo to grá fi- 
ca da obra <Os Tam bo res de São Luís= do es cri tor
ma ra nhen se, Jo sué Mon tel lo. O lan ça men to
ocor re rá no Blackswan, na Coha ma, a par tir das
18h e con ta rá com a aber tu ra de uma das du as
ex po si ções. O li vro tem apoio do Go ver no do Es- 
ta do, por meio da Lei de In cen ti vo à Cul tu ra, pa- 
tro cí nio do Gru po Ma teus e apoio da Ca sa Jo sué
Mon tel lo , Edi to ra Ori gem e Doc Brown.

Pra curtir

Nes te sá ba do (7) e
do min go (8) acon te -
cem di ver sos poc ket
shows nas lo jas do
Gru po Po ti guar. 

Na pro gra ma ção do
sá ba do tem apre sen -
ta ção de sax com Pe -
dro Bar bo sa na lo ja
da Av. dos Afri ca nos,
com Sa rah Byancci
na lo ja do Cen tro (Ca -
mi nho da Boi a da) e
com Zé Cláu dio na
lo ja da Coha ma à
par tir das 9h.

No mes mo ho rá rio
tem show da can to ra
Tás sia Cam pos com o
me lhor da MPB na
lo ja do Coha fu ma; e
às 9h30 show do trio
Nav, com for ró pé de
ser ra, na lo ja da For -
qui lha. 

Já na Po ti guar Im pe -
ra triz, nes se sá ba do
às 16H, tem show
com o mú si co ins tru -
men tis ta Chi qui nho
Fran ça.

O La bo ra tó rio Lac -
mar es tá na se gun da
edi ção da Fei ra En tre
Mães, que acon te ce
nes ta sex ta (6) e sá -
ba do (7), das 9h às
21h, no Mul ti cen ter
Se brae, com en tra da
gra tui ta.

O even to é vol ta do
pa ra o em po de ra -
men to e apoio ao em -
pre en de do ris mo ma -
ter no.

Se rão mais de 70 ex -
po si to res, in cluin do o
stand do La bo ra tó rio
Lac mar com ser vi ços
vol ta dos pa ra a in for -
ma ção la bo ra to ri al e
a im por tân cia da tec -
no lo gia e qua li da de
pa ra me lhor pre ci são
nos re sul ta dos

São Luís, sexta-feira, 6 de maio de 2022

*Pessoal e intransferível - Válido até domingo (14/05)

Os 5 primeiros assinantes que 
ligarem hoje, das 9:00 às 11:00, 
para o telefone (98) 99144-5645, 
ganha 1 (um) par de ingressos 
para se divertir no Valparaíso 
Adventure Park.


