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QUARTA-FEIRA DO BUMBA BOI

O OSCAR DA GESTÃO PÚBLICA

Prêmio Sebrae Prefeito
Empreendedor 2022
O

SEBRAE-MA anunciou na
terça-feira (03 maio) os gestores municipais, vencedores da etapa estadual do XI
Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, em solenidade que aconteceu no
auditório Terezinha Jansen – Multicenter Negócios e Eventos, em São
Luís. O evento contou com a presença
de autoridades, lideranças, imprensa
e convidados que vieram torcer, pelos
seus municípios. Foi uma cerimônia
linda.
Mais de 80 cidades maranhenses
apresentaram projetos inovadores,
sustentáveis e apenas, 14 prefeituras
ﬁnalistas, passaram por todos os rigorosos critérios da comissão, que disputaram, 08 categorias.

Começou! São João
no Centro Histórico

VERUSKA OLIVEIRA

CORTEJO NO CENTRO ATRAI PÚBLICO PARA O GASTROBAR

DIRIGENTES E TÉCNICOS DO SEBRAE, AUTORIDADES E OS PREFEITOS COM OS DIPLOMAS
vendo um ambiente propício ao desenvolvimento dos pequenos negócios locais, o que favorece a economia,
aumenta a oferta de emprego, ajuda a
melhorar a renda da população e a arrecadação municipal, revertendo-se
em benefício para os munícipes.
Os ﬁnalistas do XI Prêmio Sebrae

Prefeito Empreendedor concorreram
nas categorias: Desburocratização,
Sala do Empreendedor, Compras Governamentais, Empreendedorismo
na Escola, Marketing Territorial e Setores Econômicos, Inovação e Sustentabilidade e Cidade Empreendedora.

Entre os ﬁnalistas, o SEBRAE destacou os trabalhos das prefeituras de
Anapurus, Urbano Santos, Porto
Franco, Pastos Bons, Bacabal, Balsas,
Carolina, São Mateus, Rosário, Estreito, Matinha, Grajaú, Colinas e São
Luis.
PSPE foi idealizado pelo SEBRAE e
parceiros institucionais para valorizar
e reconhecer os gestores públicos,
que colocam o empreendedorismo na
pauta de sua administração, promo-

MEGA HAIR DAS ESTRELAS

O período mais aguardado pelos maranhenses já começou, e a largada foi dada, pelo Estaleiro Gastrobar no
Centro Histórico de São Luís.
Toda quarta-feira, a partir das 19 horas, as melhores
brincadeiras juninas, estarão realizando seus ensaios,
mostrando suas novas coreograﬁas, ensinando passos
ao público e colocando todos para dançarem, o ritmo
efervescente e tradicional, do Bumba meu Boi do Maranhão, Complexo Cultural do Povo Brasileiro.
A ideia do empresário, Francisco Neto é criar uma nova atração turística e cultural em São Luis, onde turistas
e maranhenses possam vivenciar a energia vibrante e
contagiante da diversidade cultural do Maranhão, além
de gerar renda e novas oportunidades aos artistas e
agremiações culturais. <Antes, turistas e maranhenses só
podiam apreciar as belezas das brincadeiras juninas,
apenas nos meses de junho e julho. Agora, com o Arraial
do Estaleiro, todos podem curtir os ritmos e a pujança
do rico folclore maranhense, o ano inteiro, com segurança, conforto, degustando a boa culinária do Maranhão, bebidas e drinks=, ﬁnalizou.
Será assim, o ano inteiro, com direito a cortejo, pelas
ruas do Centro Histórico.
O 1º ensaio contou com as presenças do Secretário de
Turismo do Maranhão, Paulo Matos, e o Secretário Municipal de Turismo, Saulo Santos, que ﬁcaram felizes
com a proposta do evento, que deve virar atrativo turístico e cultural da cidade.
O encanto e a magia do Boi Brilho do Amanhecer e o
Boi Meu Tamarineiro abriram oﬁcialmente, na quartafeira (04), o Arraial do Estaleiro. Outros ensaios das melhores brincadeiras juninas, do Maranhão, já conﬁrmaram presenças. A cada semana, um novo espetáculo. Informações pelo Instagram: @estaleirogastrobar.

CONSCIENTIZAÇÃO E INSERÇÃO

César Diniz, o embaixador da beleza Lugar de autista é em todo lugar

MADALENA NOBRE, COM A DRA. DIANA FERREIRA, QUE É ESPECIALISTA EM AUTISMO

MADALENA NOBRE, CÉSAR DINIZ E A EMPRESÁRIA, AGLAI FERNANDA – ALICE SALAZAR STORE
O renomado cabeleireiro, César Diniz,
maranhense que se destaca no segmento
da beleza, penteados e cabelos no cenário
nacional, com especializações dentro e fora do Brasil, apresentou em entrevista concedida ao Programa Nobre, que vai ao ar
neste ﬁnal de semana, da nova técnica de
aplicação de mega hair, que virou tendência nacional e a queridinha de São Luis.

O procedimento é realizado no Salão Patrícia Sampaio Concept, que ﬁca localizado
em frente ao Hospital São Domingos –
bairro do Bequimão é feito de forma rápida, gera resultados incríveis, mudam os visuais das mulheres de bom gosto de São
Luis e despertam a beleza e o charme de
suas clientes. Informações pelo Instagram:
@cesardinizhairexperts
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Segundo a Organização Mundial de
Saúde – OMS, uma em cada 160 crianças
no mundo tem TEA (Transtorno do Espectro Autista).
Apesar das diﬁculdades de interação
social, os autistas fazem parte da sociedade e têm os mesmos direitos de todos. Conhecer sobre o tema é uma das formas encontradas para diminuir a discriminação.
Por isso, o assunto é tão importante.
Para a Dra. Diana Ferreira, que coordena uma clínica especializada em pessoas
com autismo (Cetfama), as diﬁculdades
de comunicação e interação social, são
sintomas que conﬁguram o núcleo do
transtorno, mas a gravidade de sua apre

-sentação é variável, e o diagnóstico
precoce pode alterar o prognóstico e suavizar os sintomas.
Durate o mês de abril, que é voltado ao
autismo, foram realizadas diversas atividades lúdicas, pedagógicas, sociais e culturais, em todas as unidades do estado,
que atendem esse público e teve um resultado bastante positivo, com a participação de pais, técnicos e proﬁssionais,
que vivenciaram momentos de superação,conquistas e diversão.
Mais informações, diagnósticos, tratamentos e atendimentos, podem ser obtidos através do Instagram: @cetfama que
ﬁca no bairro do Cohajap.
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Cuidar o ano inteiro
é a melhor forma de
homenagear as mães

Os riscos
que vêm da
inflação
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Democracia
e suas
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Presentes: dos atípicos
aos tradicionais

As sugestões de O Imparcial saem do tradicional e abrem mais possibilidades de presentes que podem mudar o dia da mamãe pra melhor
PÁGINA 7

Ser...uma
mãe
é...
vida
Mãe de 2 filhas, uma de 23 e outra de 10, ela trabalha de segunda a segunda. Além de trabalhar um dia na semana na tesouraria da igreja que frequenta,
trabalha em um salão sendo manicure e em uma clínica como podóloga. A filha mais velha fica com os pais que moram ao lado da casa dela. E a menor,
fica o dia todo na escola. Quando ela chega em casa à noite, é para dar conta dos afazeres domésticos. Pergunto quanto tempo sobra para ela cuidar dela,
e ela responde: “Quase nada”. Conhecça essa e outras histórias de superaçao de mulheres na missão de " Ser Mãe". PÁGINA 9

Baile “A Era do Rádio” homenageia as mães
O espetáculo musical, em homenagem ao Dia das Mães, é apresentado pelo cantor Almeida Marcus, que conduzirá o público a bailar aos moldes de antigamente
PÁGINA 14

ENTREVISTA
Paulo Velten

Torcida do
Sampaio Club
some do Castelão
Apesar da Série B do Campeonato Brasileiro estar iniciando a sexta rodada neste fim de semana, até parece que a competição ainda não foi iniciada para a torcida
do Sampaio Corrêa, pelo menos quando o
assunto é a presença nas dependências do
Estádio Castelão.PÁGINA 15

Por um TJMA resoluto
e transparente
Paulo Velten, recém empossado
como presidente do TJMA, revelou
a O Imparcial como conduzirá sua
gestão nos próximos quatro anos à
frente da justiça maranhense.
PÁGINA 3

A “mãe” do voto
Boi da Maioba faz ensaio do Dia das Mães
Neste sábado (07) o batalhão pesado do Boi da Maioba se reúne no Viva
Maioba, localizado na Estrada da Maioba, para o Mega Ensaio em homenagem as mães. A programação inicia às 22h e se estenderá até a manhã
do dia 08 com muito entusiasmo e alegria. PÁGINA 15

Antes mesmo da primeira eleição no Brasil
em 1532 para o Conselho Municipal da Vila de
São Vicente, em São Paulo, já havia a urna. Era
como se fosse a “mãe” que parisse o voto. Já
se passaram 490 anos. Chegou-se ao mundo
digitalizado, com a urna ficou eletrônica biográfica, mesmo assim, a segurança do voto é
questionada pelo governo, como se fosse naqueles tempos idos. PÁGINA 3
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Bolsonaro assina
acordos na Guiana

Moraes suspende
redução de IPI em 35%

Em Georgetown, ao lado do presidente Mohamed Irfaan Ali, Bolsonaro assinou acordos
nas áreas de energia, comércio e investimentos, infraestrutura, defesa e segurança

E

m visita à Guiana, O presidente Jair Bolsonaro (PL) aﬁrmou
nesta sexta-feira (6/5) que a
Petrobras é uma <gigante= do
setor de gás e óleo. A declaração ocorre horas após o chefe do Executivo ter
dito em live que os lucros da estatal
são um <estupro=. Em Georgetown,
onde encontrou-se com o presidente
Mohamed Irfaan Ali, Bolsonaro também assinou acordos nas áreas de
energia, comércio e investimentos,
infraestrutura, defesa e segurança.
Em declaração conjunta, Irfaan Ali
referiu-se a Bolsonaro como <meu caro amigo=. Já o líder do Palácio do Planalto agradeceu ter sido chamado de
amigo aﬁrmando que <a recíproca é
verdadeira= e que possui um estilo semelhante ao do presidente da Guiana.
<Foi uma reunião bastante produtiva. O meu estilo e o presidente da Guiana são muito parecidos. Nós queremos é objetividade. Criar logo grupos
de trabalhos para as soluções começarem a aparecer. A Guiana, nossa vizinha, diretamente com o estado de
Roraima, muito nos interessa para
darmos o pontapé inicial=, disse, em
referência a um possível corredor rodoviário entre Boa Vista (RR) e Georgetown.
O país descobriu em 2015 reservas
de petróleo, começou a extração em
2019 e, desde então, busca parceiros
para aumentar a produção diária de
barris.
<Na questão de óleo e gás, temos
uma gigante brasileira chamada Petrobras, que cada vez mais se torna

MINISTRO SUSPENDEU OS DECRETOS 11.047 E 11.055

BOLSONARO DISSE AINDA QUE O BRASIL SERÁ, EM BREVE, EXPORTADOR DE TRIGO
uma realidade para cooperar com a
Guiana. Trouxemos para tal o nosso
ministro das Minas e Energia [Bento
Albuquerque], que debateu o assunto
com muita profundidade=, completou.
No encontro, Bolsonaro ainda defendeu que o Brasil será, em breve, exportador de trigo.
<Na questão da agricultura, fomos
até além na reunião reservada. Falamos que o Brasil, em poucos anos, vai
se tornar mais que autossuﬁciente,
passará a exportar trigo para o mundo, inclusive com cultivo aqui, no estado vizinho de Roraima. É um caso
que salta aos olhos, tendo em vista o

clima, mas a tecnologia, desenvolvida
pela nossa Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), já é
uma realidade aqui no estado vizinho=.
<Nossa passagem por aqui foi muito gratiﬁcante para os dois países e
para os nossos povos. A Guiana tem
um grande futuro pela frente, em especial pelo seu potencial de óleo e gás,
bem como na maneira como o seu governo se relaciona com o nosso Brasil.
Somos parceiros. Tenho certeza que
brevemente frutos serão colhidos
dessa nossa passagem por aqui=, ﬁnalizou.

COMBUSTÍVEIS

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu parcialmente os dois decretos que reduzem em 25% e 35% as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), na ação
movida pela bancada do Amazonas, que alegava prejuízos ao modelo da Zona Franca de Manaus (ZFM).
A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) foi
apresentada pelo Solidariedade, a pedido da bancada.
Na decisão, Moraes também solicitou informações sobre o contexto da situação ao governo, no prazo de 10 dias, e que, após esse prazo, dê-se vista ao processo à Advogacia-Geral da União e à Procuradoria-Geral da República, no prazo de cinco dias.
A decisão, de acordo com Marcelo Ramos (PSD-AM),
vice-presidente da Câmara dos Deputados, mostrou
que a estratégia da bancada do Amazonas no Congresso,
de estabelecer um diálogo no STF, deu resultado. <Nossa
opção pelo diálogo franco com o ministro Alexandre de
Moraes, baseando nossa argumentação sob o ponto de
vista jurídico, econômico, social e ambiental foi fundamental=, revelou.
Entenda
Na prática, a decisão de Alexandre de Moraes suspende os efeitos na íntegra do Decreto 11.052, de 28 de abril
de 2022, que zerava imposto no setor de concentrados.
Sobre os Decretos 11.047 e 11.055, também editados em
abril desde ano, o ministro do STF suspendeu os efeitos
apenas da redução das alíquotas em relação aos produtos da Zona Franca de Manaus que possuem o PPB, justamente o pedido dos parlamentares amazonenses.
A ADI foi impetrada pelo partido Solidariedade. Na
última terça, Omar e parte da bancada se reuniram para
discutir o tema presencialmente com Moraes.

MINISTRO DA CASA CIVIL

Petrobras avisa que vai manter preços de mercado PGRpedearquivamento
dedenúnciacontraCiro
MARCELLO CASAL JR./ABR

O DOCUMENTO FOI ENDEREÇADO À MINISTRA ROSA WEBER

NA ÚLTIMA QUINTA-FEIRA (5/5), A ESTATAL ANUNCIOU LUCRO RECORDE DE R$ 44,65 BILHÕES DA COMPANHIA
O presidente da Petrobras, José
Mauro Coelho, conﬁrmou nesta sexta-feira (6/5) que a estatal vai manter
a política de preços de mercado para
calcular o valor dos combustíveis para
o consumidor brasileiro, um dia após
o anúncio de lucro recorde de R$
44,65 bilhões da companhia. Embora
o presidente Jair Bolsonaro (PL) tenha
classiﬁcado os preços como <um estupro=, a defesagem dos valores praticados pela companhia já é maior do que
a registrada no último aumento.
<Não é só preço do barril. É gestão
responsável que tem sido feita nos últimos anos. Não podemos nos desviar
da prática de preços de mercado. É
uma condição necessária para a geração de riqueza não só para a empresa,
mas para toda a sociedade brasileira,
fundamental para a atração de investimentos do país e para garantir o suprimento dos derivados que o Brasil
precisa importar=, disse o presidente.

Nesta sexta-feira, a Petrobras chega
ao 57º dia desde o último reajuste da
companhia, ocorrido no dia 18 de
março, ultrapassando o período de
contingenciamento anterior. Naquela
ocasião, o anúncio do aumento de
preços foi realizado também no 57º,
sob o argumento de que a estatal não
podia mais sustentar a defasagem entre os valores praticados pela Petrobras e o mercado.
Dados da Associação Brasileira dos
Importadores de Combustíveis (Abicom) apontam uma defasagem média
de -21% no óleo diesel e de -17% para
a gasolina, no 57º dia desde o último
reajuste da Petrobras, no dia 18 de
março, sob argumento de que a estatal não podia suportar mais a defasagem entre os preços praticados pela
companhia e o mercado. Naquela data, a estatal também estava há 57 dias
segurando o aumento dos preços.
A Abicom indica que o mercado in-

ternacional e o câmbio — do dólar —
pressionam os preços domésticos.
<Arbitragem desfavorável na média de
-R$1,27/L, variando entre -R$1,51/L a
-R$0,29/L, a depender do porto de
operação=, avaliam.
O preço da gasolina também está
defasado, de acordo com a Abicom.
<Arbitragem desfavorável na média de
-R$0,78/L, variando entre -R$0,89/L a
-R$0,48/L, a depender do porto de
operação=, apontam.
Balanço
A Petrobras registrou lucro líquido
de R$ 44,56 bilhões no primeiro trimestre deste ano. O valor representa
alta de 3.718,4% em relação ao mesmo período de 2021, quando a estatal
registrou R$ 1,16 bilhão de lucro, devido, principalmente, aos impactos negativos da pandemia. Os dados foram
divulgados pela companhia na noite
de quinta-feira (5).

A Procuradoria-Geral da República (PGR) recomendou que o Supremo Tribunal Federal (STF) arquive a denúncia contra o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira
(PP-PI), pela suposta prática dos crimes de corrupção
passiva e lavagem de dinheiro por seu envolvimento
com o grupo J&F.
O documento foi assinado pela vice-PGR, Lindôra
Araújo, e endereçado à ministra do STF Rosa Weber, na
sexta-feira (6). O órgão sustenta que não há elementos
suﬁcientes para indiciar Nogueira.
<Não havendo a comprovação sobre a existência de
eventual acerto da quantia de R$ 8 milhões com CIRO
NOGUEIRA, em contrapartida ao adiamento de uma
reunião partidária sobre o desembarque do PP do Governo DILMA, perde forca a narrativa de que teria ocorrido um pagamento no valor de R$ 500 mil como parte
do acerto ﬁnanceiro supostamente feito quase um ano
antes=, diz a manifestação da procuradoria.
<Desse modo, forçoso reconhecer que a apuração não
reuniu suporte probatório mínimo (justa causa em sentido estrito) que ampare o oferecimento de denúncia
em desfavor do parlamentar federal investigado=, escreveu a PGR.
A decisão desta sexta-feira vai na contramão do relatório apresentado pela Polícia Federal no início do mês.
Os investigadores aﬁrmaram que reuniram indícios de
que Ciro Nogueira recebeu propinas do grupo J&F, do
empresário Joesley Batista. O relatório ﬁnal da investigação foi enviado ao STF e encaminhado pela Corte à
PGR para que ela decidisse se apresentaria denúncia
contra o político ou se arquivaria o caso.
De acordo com a corporação, o repasse ilegal de dinheiro teve início em 2014, para garantir o apoio do PP
na campanha da reeleição da ex-presidente Dilma
Rousseff.
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ENTREVISTA

Por um TJMA resoluto
e transparente
Paulo Velten, recém empossado como presidente do TJMA, revelou a O Imparcial como
conduzirá sua gestão nos próximos quatro anos à frente da justiça maranhense.
FOTOS RIBAMAR PINHEIRO

RAIMUNDO BORGES
DIRETOR DE REDAÇÃO

E

m entrevista exclusiva a O Imparcial, o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Paulo
Velten, que tomou posse há uma semana, resume o projeto de sua gestão
em quatro eixos, os quais resolutividade, justiça qualiﬁcada, mostrar a
importância do Poder Judiciário para
a população e transparência nos atos
praticados em todas as suas instâncias. Para ele, os principais problemas
do Judiciário não estão na sua estrutura, mas no extrajudicial, os cartórios.
Paulo Velten tocou num tema atual
hoje: as fake news w a liberdade de
imprensa. disse o seguinte: “Rapidamente, eu posso te dizer que a imprensa, ela é a ﬁadora da democracia.
Não existe democracia efetiva sem
imprensa livre. E eu acredito que fake
news, a má distribuição de notícias, só
pode ser combatida pela boa imprensa. Quanto mais ataques vierem à democracia, nós temos que reforçar cada vez mais, com mais democracia”.

PAULO VELTEN QUER UM PODER JUDICIÁRIO MAIS PRÓXIMO DA POPULAÇÃO

dade de trabalho, o processo judicial
e, também, a governança para a decisão. Resolutividade, porque a gente
precisa entregar a prestação jurisdicional em tempo razoável – o que é um
mandamento constitucional – então,
não adianta proferir uma boa e bem
fundamentada decisão se ela chega
Desembargador, o senhor acaba tarde. Justiça tardia, já dizia Ruy (Barde tomar posse como presidente do bosa), é uma verdadeira injustiça, maTribunal de Justiça do Maranhão, nifesta e qualiﬁcada. O outro eixo é o
quais são as metas para marcar sua da integridade. Nós exigimos um bom
gestão?
comportamento da sociedade, julgaPaulo Velten – Construir uma Justi- mos o sujeito que se desvia do bom
ça de proximidade, calcada em quatro comportamento, então temos que dar
eixos: governança, resolutividade, in- o exemplo, a partir de nossa casa. Pretegridade e transparência. Governan- cisamos trabalhar para reforçar, cada
ça, no sentido mais amplo da expres- vez mais, os valores da independênsão, é: governar administrando a uni- cia, da imparcialidade, da atuação em

conformidade com a Constituição,
com as leis e com os nossos códigos
de conduta.
Já no último eixo, é o eixo da transparência. É fazer o que nós estamos
fazendo aqui agora. É melhorar a nossa comunicação com a sociedade
através da imprensa – da boa imprensa, que faz a notícia chegar – e fazer
com que o cidadão conheça como,
qual o papel do Poder Judiciário, qual
o papel do Tribunal e por que ele funciona, como funciona e por que não
funciona de outra forma. Então, esse
diálogo franco e aberto com a sociedade é que vai, certamente, propiciar
que a gente avance aí no aprimoramento do Poder Judiciário no Estado
do Maranhão.

Transparência, liberdade de imprensa e fake news

A “mãe” do voto
Antes mesmo da primeira eleição no Brasil em 1532
para o Conselho Municipal da Vila de São Vicente, em
São Paulo, já havia a urna. Era como se fosse a “mãe” que
parisse o voto. Já se passaram 490 anos. Chegou-se ao
mundo digitalizado, com a urna ﬁcou eletrônica biográﬁca, mesmo assim, a segurança do voto é questionada
pelo governo, como se fosse naqueles tempos idos. Estampa o medo perder a reeleição. Até as Forças Armadas, como parte da comissão de ﬁscalização das eleições estão atuando como se estivessem acima de todos
os demais membros da estrutura. Se a urna é a “mãe” do
voto, por que não respeitar sua inviolabilidade tecnológica e o Tribunal Superior Eleitoral?
No Reinaldo de D. Pedro I foi escrita a primeira legislação eleitoral na Assembleia Constituinte de 1824. Naquele tempo, uma das características marcantes do voto
no Brasil Colônia e do Império era a fraude eleitoral. Permitia-se até o voto por procuração, proibido somente
em 1842. Mesmo assim, não interromperam as fraudes.
Já o título de eleitor só veio a ser criado em 881, antes da
proclamação da República. E novamente, as fraudes
continuaram a fazer parte das eleições, num país de
analfabetos em que só as elites masculinas votavam.
Mas mesmas que tinham direito a cursar universidade
no país ou na Europa.
Nesse período, o Reinado foi golpeado e a República
instalada. Mais tarde veio a ditadura Vargas e o voto foi
mudando de forma. Junto com o voto, a democracia foi
sendo fraudada. A República ﬁcou “Velha”, depois virou
“Nova República”. As urnas, inicialmente confeccionadas em madeira, trambolho que foi trocado por um saco
de lona na década de 1960. Em 1990 inicia-se o processo
de informatização na Justiça eleitoral e, em 1996, entra
em operação o primeiro modelo de urna eletrônica, restrita a capitais e cidades com mais de 200 mil eleitores.
Em 2000, todo o eleitorado passou a ter acesso ao equipamento. A partir de 2008, iniciou-se o recadastramento
biométrico dos eleitores.
Eleito apenas uma vez pela urna de saco nos 27 anos
de deputado federal e uma de presidente da República,
Jair Bolsonaro resolveu liderar um movimento nacional
contra a urna eletrônica, cuja segurança jamais contestou antes. Agora, como mostrou o Estadão, as Forças Armadas enviaram 88 questionamentos ao TSE sobre supostas fragilidades que, na visão dos militares, podem
expor a vulnerabilidade do processo eleitoral. As desconﬁanças, porém, contradizem o resultado de todas as
apurações pelo sistema movido à transparência, jamais
detectados meios de fraudá-lo. Hoje tanto o voto como a
democracia são atacados – logo por quem tem o dever
de preservá-los
———————————————————————

ﬁzemos, porque o ofício exigia isso e
sempre respeitando o devido processo legal, o direito de defesa, o contraditório, mas tivemos que cumprir isso. E nunca fui o corregedor sozinho.
Eu sempre fazia isso com apoio do
plenário, onde se julgava esses processos.

mação falsa, a informação de má qualidade. Quem faz isso é a boa imprensa, é aquela que traz a informação
correta, que traz a informação clara e
acessível ao cidadão. Então, eu penso
que nós vamos resolver eventuais
problemas que nós temos aí nesse caminho, de construção de instituições
sólidas, exatamente apostando na deEstamos saindo da maior crise da mocracia. Quanto mais ataques vieO senhor foi corregedor-geral da pandemia, a do coronavírus, e isso rem à democracia, nós temos que reJustiça até entrar na presidência do impactou todas as atividades huma- forçar cada vez mais, com mais demoTribunal, quais são os principais pro- nas. No Tribunal de Justiça e no Po- cracia.
blemas que constatou?
der Judiciário, de um modo geral, as
A sua gestão, Paulo Velten, em rePercebi que, ao contrário do que eu tecnologias digitais entraram de vez. lação aos demais poderes. Qual é o
imaginava, o maciço dos nossos pro- Até que ponto o TJ está preparado foco?
blemas não estava no judicial e, sim, para absorver essas mudanças?
É um diálogo institucional, claro,
no extrajudicial, aqueles detentores
Nós estamos plenamente prepara- sereno, colaborativo, maduro. Acima
da delegação: os cartorários. Tradicio- dos. Primeiro, porque já vínhamos in- de tudo, nós temos que saber que os
nalmente, a Corregedoria sempre de- vestindo nessa área. E, quando a pan- Poderes de Estado devem atuar com
dicou muita atenção – uma atenção demia chegou, lá em março de 2020, independência, harmonia, pensando
especial – com a ﬁscalização, orienta- foi muito fácil da gente se adaptar ao sempre no destinatário dos nossos
ção e até disciplina do serviço judicial. modo de trabalho remoto. Mas o Judi- serviços. Judiciário, Executivo e LegisMas, tradicionalmente também, não ciário fez isso com muita rapidez. Tan- lativo, a rigor, são especializações do
se via, talvez por uma ausência de es- to é verdade que nós, em nenhum mesmo Estado. Então, nós temos que,
trutura – eu quero crer, menos até do momento, tivemos a interrupção da cada qual, na sua área, atuando semque por vontade do corregedor – nós prestação dos nossos serviços e, em pre em cooperação, dialogando e
não tínhamos condições de chegar alguns cenários, tivemos o aumento avançar para entregar o melhor servijunto ao extrajudicial, de veriﬁcar o da produtividade. Então, o Tribunal ço possível para o cidadão.
que se passa por lá. Minha energia na hoje está à altura desse novo desaﬁo.
O senhor, no discurso de posse, faCorregedoria era muito mais consu- O que nós temos que fazer agora é lou da união do tribunal. O que signimida por esse serviço extrajudicial. E continuar investindo em tecnologia e fica essa colocação de “união interaí nós tivemos que fazer um reforço fazer com que a tecnologia seja um na” na cúpula do Poder Judiciário?
na equipe, aprimorar a nossa forma avanço permanente do serviço da JusÉ que nós trabalhamos num colegide realizar as inspeções, atuar forte- tiça.
ado. E é bom lembrar que a decisão
mente na prestação de contas daqueproferida pelo colegiado, ela recebe o
les interinos. Então, nós ﬁzemos uma
Eu gostaria de saber se a transpa- nome de acórdão. O que é o acórdão?
atividade com muita intensidade nes- rência que o senhor falou lá no co- É um acordão. Então, para você acorsa área e tivemos êxito na melhoria da meço em relação à imprensa, à liber- dar, você tem que ter a maturidade sureputação desse serviço. Agimos para dade de imprensa, uma questão mui- ﬁciente para dialogar, para, eventualfazer o que era necessário fazer, em to discutida ultimamente, inclusive mente, ceder em posições, lembrantermos de correção, de punição mes- colocada em xeque. E a questão das do sempre que esse diálogo colaboramo e de disciplina, porque havia ne- fake news. O senhor pode resumir tivo é o instrumento necessário para o
cessidade dessa disciplina.
tudo isso aí numa posição.
trabalho que a gente faz. Então, o pasE teve punição?
Rapidamente, eu posso te dizer que sado, essa refrega da eleição, da disSim, várias. Não foi uma só, inclusi- a imprensa, ela é a ﬁadora da demo- puta, nós temos que trabalhar com a
ve no âmbito judicial. A imprensa to- cracia. Não existe democracia efetiva união, em prol do Poder Judiciário. Isda acompanhou, nós tivemos que fa- sem imprensa livre. E eu acredito que so está bem retratado também no
zer isso. E é muito bom se registrar fake news, a má distribuição de notí- meu comportamento, na minha conque ninguém faz isso com prazer. Não cias, só pode ser combatida pela boa duta. O Judiciário tem o dever de estar
há nenhuma alegria em você punir imprensa. Não há outra forma de se unido em prol da sociedade, em prol
colegas, punir delegatários. Mas nós combater a má informação, a infor- do cidadão.

Emparedado (1)

Para o deputado estadual do PL, o colega federal Josimar do Maranhãozinho é “um lutador, incansável, agregador, cumpridor de palavra”. Louro faz a defesa do aliado, alvo de uma ação de cassação de mandato, recebida
pelo Conselho de Ética da Câmara.

Emparedado (2)

Para quem se diz candidato a governador do Maranhão, o efeito político de uma ação na Comissão de Ética é devastador, mesmo se sabendo que diﬁcilmente Josimar será cassado. Aﬁnal outros oito estão na mesma
situação. Todos aliados de Bolsonaro.
———————————————————————

“Democracia é uma mentira onde imprensa não é livre”
Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, na
abertura de evento na Associação Nacional dos Jornais.
———————————————————————

1

O governador Carlos Brandão está tocando um
arrojado plano de obras em Imperatriz e em
várias regiões do Maranhão. Até dezembro, a
maior cidade do interior terá R$ 105 milhões em investimentos estaduais, nas áreas de Infraestrutura, Saúde e
Educação.

2

No dia da Língua Portuguesa e das Comunicações (5/5), o professor Flávio Dino registrou
em seu twitter, que estava dando aula de Direitos Humanos e o Poder Judiciário, no Campus
da Ufma. Fora da aula é pré-candidato a senador.

Os emedebistas maranhenses estão tão eufóricos com a candidatura de Roseana Sarney à
Câmara dos Deputados, que já calculam ela
com uma votação de 400 mil votos, suﬁciente
para eleger mais de dois parlamentares. É melhor
ir com cautela.

3

———————————————————————

Weverton agita

O senador e pré-candidato a governador, Weverton
(PDT),8 realizou ontem em Rosário mais um de seus encontros de pré-campanha. Aglutinou políticos e lideranças sociais do Munim, para ouvir suas propostas para chegar ao Palácio dos Leões.
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Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com
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Cuidar o ano inteiro é
a melhor forma de
homenagear as mães
WEVERTON ROCHA
Senador do Maranhão

O Mito sobre o Dia das Mães
CLÁUDIA CARVALHO
Mestra em psicologia, professora da Estácio
O segundo domingo do mês de maio, todos os anos, é dedicado ao Dia das Mães, um
momento para estabelecer e ampliar as relações sociais e estimular a afetividade entre
as crianças e as mães. Além de ser um dia lindo para lembrar da importância da maternidade e falar de toda essa jornada. Entretanto,
a data também pode provocar certos danos
na saúde mental de quem não consegue lidar muito bem com essa comemoração.
O Dia das Mães pode estimular tanto sentimentos positivos, quanto negativos nas
pessoas, com base nas nossas vivências relacionadas à data. É importante reüetir como
para muitos o dia das mães se tornou uma
única data reservada para agradecer e valorizar as mães: o que ela representa nos dias de
hoje.
Sabemos que assim como o Natal e a Páscoa, a data tomou tamanha proporção com
incentivo do comércio. Contudo, muito
além da ênfase no aumento de vendas de
presentes, o segundo domingo de maio, ûcou marcado pela troca de vivências familiares e a reunião em família para comemorar
juntos este dia. Então, neste sentido, podem
ser criadas memórias afetivas em torno da
família, que contribuem para o fortalecimento da relação entre mães e ûlhos.
Ainda que a data possa representar para
muitas pessoas um momento de fortalecimento de vínculos familiares, para outras
pode acarretar sofrimento emocional, por
aproximá-la de lembranças dolorosas e de
cobranças sociais. Atualmente, nas redes so-

ciais, facilmente comparamos o fragmento
que vemos da vida do outro e comparamos
com a totalidade das nossas vivências. Esta
comparação é injusta conosco e pode trazer
adoecimentos emocionais.
O Dia das Mães pode representar, para
muitas pessoas, um contato com lembranças difíceis e dolorosas. Pessoas que não tiveram uma ûgura materna presente, quem
lida com o luto da mãe ou de um ûlho, pessoas que por alguns motivos estão distantes de
suas mães ou ûlhos, seja por conta da distância física ou algum desentendimento, mulheres que sonham com a maternidade e não
conseguiram vivenciá-la, as que não desejam ser mães e ainda precisam lidar com as
cobranças da sociedade. Entre outras situações, muitas pessoas podem ser impactadas
de maneira negativa.
Esta data não deve ser um peso para
quem não consegue celebrá-la e é preciso
compreender a singularidade de cada pessoa, acolher e jamais julgar. As pessoas costumam utilizar frases 8reparadoras9 para
abordar sobre uma dor que não conhecem.
Neste sentido, precisamos ter empatia para
compreender que assim como outras datas
comemorativas, o dia das mães pode não ser
uma data agradável para todos.
É importante lidar com esse sentimento e
fazer com que ele não afete mais a vida pessoal. O mais indicado seria que a pessoa evite comparações ou até mesmo se force a celebrar esta data como outros. Além disso, é
necessário entender quais pensamentos,
sentimentos e emoções estão relacionados a
esta vivência. A psicoterapia, por exemplo,
pode ajudar e muito a ressigniûcar lembranças e situações difíceis que não conseguimos

lidar. Ter saúde emocional não signiûca ausência de vivências dolorosas, mas aprender
a lidar com elas a partir do autoconhecimento.
Amamos os nossos ûlhos, mas nem sempre gostamos do que representa a maternidade real, bem diferente daquela que estamos acostumados a ver nas redes sociais. A
maternidade não deve ser romantizada, são
inúmeras as renúncias, o cansaço, as múltiplas tarefas, as autocobranças e as cobranças da sociedade. Temos que ser boas mães,
boas proûssionais, boas parceiras, boas ûlhas, boas amigas. Para muitas pessoas, o
maternar é exaustivo e solitário.
Mesmo com a pressão, não é impossível
se livrar desses estigmas que podem se tornar negativos. Existe um luto que nem sempre conseguimos lidar em relação à mulher
que fomos e que deixou de existir. Outra mulher nasce quando tem um ûlho, no entanto,
as cobranças aumentam, os papéis sociais
são acrescentados: ainda precisamos caminhar muito na compreensão de que um ûlho
pertence à família e não apenas à mãe, todos
podem e devem cuidar da mãe e da criança.
Este estigma social que precisa ser combatido de que a mãe precisa continuar a ser
aquela que consegue equilibrar muito bem
todos os seus papéis sociais. Ainda precisamos caminhar muito a respeito do que a sociedade compreende sobre o que é ser mãe e
o que é ser pai. Se existe uma mãe exausta,
possivelmente existe um pai que não está fazendo o seu papel. Infelizmente, ainda é comum vermos mães sobrecarregadas e pais
ausentes da vida com os ûlhos. Além do
mais, combater a romantização da maternidade é muito essencial, bem como compreender que podemos ser mães.

Os riscos que vêm da inflação
JOSÉ CURSINO RAPOSO MOREIRA.
Economista.

A sociedade tem percepção empírica do
fenômeno da inüação diariamente nas suas
compras, mas parece ter uma certa leniência
com ela, sempre esperando uma breve solução para o problema, embora sem saber
bem de onde ela viria. A complexidade da inüação, contudo, é bem maior do que parece
ser e suas consequências constituem riscos
elevados para todos e comprometem a continuidade prolongada e ascendente do processo de crescimento e distribuição da riqueza no país.
Depois de muitos anos de convivência
com uma inüação cronicamente elevada,
em 1994 o Brasil ingressou em uma fase de
relativa estabilidade dos preços, cuja persistência até os dias de hoje dá ao Plano Real, a
estratégia que proporcionou alcançar-se tal
sucesso, o título de maior obra nacional no
combate à inüação. Contudo, já há mais de
um ano, a inüação no país vem rodando em
torno de 10% a.a., com tendência de eleva-

ção desse patamar no curtíssimo prazo, dentre outras razões, mas não só, devido a guerra Ucrânia- Rússia. O que fazer e o que está
sendo feito?
No atual modelo de política econômica, a
principal ferramenta utilizada para o combate à inüação é a POLÍTICA MONETÁRIA,
via manejo da taxa de juros básica da Economia, chamada de SELIC. O gestor desta política é o Banco Central- BC-, através do COPOM, – Comitê de Política Monetária- que é
a reunião de todos os seus 8 diretores. Compete-lhe fundamentalmente alcançar as
metas anuais de inüação que o Conselho
Monetário Nacional-CMN- lhe estabelece.
Atualmente, o BC é dotado de independência operacional e institucional. Isto signiûca
que ele tem liberdade de atuação, sem a possibilidade de interferência do Governo nas
suas medidas para cumprir sua missão, entendido o GOVERNO como mais diretamente o Ministério da Economia.
Desde que as pressões inüacionárias começaram a se manifestar, o COPOM já aumentou a SELIC 10 vezes seguidas, elevando-a de 2% a.a. para 12,75% a.a., com o novo
reajuste que lhe foi aplicado na reunião de 4
de maio. Apesar desse verdadeiro <choque=,
o cenário em relação à inüação ainda é negativo. Segundo as últimas previsões do próprio COPOM, o IPCA, medida oûcial da inüação, projetado para o ano de 2022, deve alcançar o índice de 7,3%, quando o máximo
(teto da meta) a que deveria chegar seria de
5%, segundo estabelecido pelo CMN. No
mercado, a previsão é de 7,9%. Mas também
para 2023 as projeções são de descumprimento da meta para aquele ano, já que ela
está ûxada pelo CMN em 3,25% e as estima-

tivas de mercado já disponíveis apontam para 4,18%. Diante destas possibilidades, há
análises apontando para novos aumentos de
juros ainda neste ano, podendo a SELIC
atingir 13,25% a.a., se se concretizar o cenário desenhado pelo BC após a reunião de
maio, que foi de mais um aumento de 0,50
ponto percentual na sua próxima reunião,
em junho, ou mesmo chegar até a 14%a.a.
Ou seja: a meta de inüação só voltaria a ser
cumprida no distante 2024.
Tal estado de coisas decorre das incertezas sobre o futuro do arcabouço ûscal da
economia, este sob responsabilidade do Ministério da Economia. Se há componentes
da conjuntura externa afetando atualmente
a taxa de inüação, a leniência ûscal permitida pela inoperância e falta de liderança do
ministro Paulo Guedes opera fortemente para a
piora da situação. E a conjuntura eleitoral
também. Estão aí para provar isso medidas
de aumentos de gastos como os do Auxílio
Brasil, das isenções de impostos, de aumentos salariais do funcionalismo, das liberações e antecipações de recursos diretamente
transferidos a população etc., que ameaçam
o TETO DE GASTOS, a única e última âncora
ûscal. Nessas circunstâncias, ûca como <medida extrema= de combate à inüação mais
aumentos de juros. Com estes, há aumento
da cotação do dólar, crescimento dos encargos e do principal da dívida pública, das diûculdades para obtenção de crédito, enûm,
risco muito alto de desaceleração da economia. Dá, portanto, para conectar os vínculos
existentes entre os aumentos de preços da
economia e um círculo vicioso de problemas
que atormentam o Brasil há muito tempo.

Na última quarta-feira, aprovamos no Senado a constitucionalização do direito do piso nacional para os
agentes comunitários de saúde e combate a endemias.
Foi a coroação de uma luta de 11 anos dessas trabalhadoras e trabalhadores que estão na ponta, atuando diretamente no cuidado com a saúde das nossas famílias. A
PEC seria promulgada nesta semana que está começando, mas ponderei com o presidente do Senado – que foi
bastante sensível – que deveríamos adiantar a promulgação para quinta-feira (05), para que as agentes que
são mães e cuidam de tantas mães tivessem esse presente. E assim foi feito, porque cuidar das pessoas é sempre
a melhor homenagem.
Cuidar do direito ao trabalho, da saúde e da vida são homenagens que precisamos fazer de forma constante e
são compromissos do meu mandato.
Trabalhei pela vinda do Hospital de Amor para Imperatriz, conversando com o diretor do hospital em Barretos
e destinando recursos de emenda para a construção da
unidade. Em quatro meses de funcionamento, a unidade de prevenção de Imperatriz e as duas carretas que
circulam os municípios já atenderam mais de 3.300 mulheres, realizando exames preventivos de câncer de mama e colo de útero e pequenos procedimentos. A prevenção salva vidas.
Pensei nas famílias, muitas delas cheûadas por mães,
quando presidi a sessão do Senado e trabalhei para a
aprovação, nesta semana, do Auxílio Brasil permanente
com mínimo de R$ 400,00. Gostaria que o texto aprovado fosse melhor e que o valor fosse de R$ 600,00. Mas
quem tem fome tem pressa. E com os preços aumentando diariamente, milhares de famílias precisam ter a segurança de que poderão contar com o recebimento desse benefício não apenas até o ûnal de 2022, mas de forma permanente, como política de Estado, sem a redução do valor.
Como senador – assim como ûz quando era deputado –
trabalho diariamente pela defesa dos trabalhadores, dos
que precisam mais, dos que usam e dependem do serviço público, sabendo que se trata da maioria ampla da
população brasileira.
Ao adotar esta postura, acredito que uso meu mandato
para prestar homenagens permanentes às mães que lutam para dar condições de vida melhores para suas famílias, educação para seus ûlhos, saúde de qualidade e
um ambiente mais seguro, com emprego e renda para os
adultos.
Nesse Dias das Mães, envio o meu afeto a cada mãe do
nosso estado e reaûrmo o meu compromisso de continuar lutando para fazer o Maranhão mais feliz para todas e todos.
Feliz Dia das Mães!
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Inflação global
EDEN JR.
Doutorando em Administração, Mestre
em Economia e Economista (edenjr@hotmail.com.br)

rá para 5,1% no próximo. Ainda para
2022, o FMI aposta que a carestia ûcará em 7,7%, nos EUA, 7,4% no Reino
Unido, 5,5% na Alemanha e 2,1% na
China. Argentina e Venezuela são casos muito particulares de economias
que entraram em colapso, e nesses
países a alta de preços deve atingir,
respectivamente, 51,7% e 500%. A
propósito, a inüação americana de 7%
e a europeia de 5,1%, ambas em 2021,
são as maiores desde 1982 e 1997.
Fatores que seriam tópicos, mas
que se prolongam no período recente,
podem explicar a disparada inüacionária que está fortemente associada à
pandemia da Covid-19 e à guerra causada pela invasão da Rússia à Ucrânia.
A crise sanitária paralisou a atividade
econômica, em razão dos indispensáveis conûnamentos adotados em várias nações para obstar o espalhamento do vírus e reduzir o número de
vítimas.

A pandemia da Covid-19, que parecia reüuir, nos últimos dias emitiu alguns sinais preocupantes. O alerta
veio com o aumento de mortes no
Brasil, onde a doença já levou a vida
de mais de 663 mil brasileiros, o crescimento signiûcativo de casos em Nova York (EUA) – resultado de alastramento da subvariante da ômicron,
BA.2 – e um novo surto da enfermidade nas cidades chinesas de Pequim e
Xangai. Dentre todos os danos sanitários, sociais e econômicos, legados
pela chaga do novo coronavírus, o
mais atual parece ser a inüação, que
tem sido sentida em praticamente todo o mundo.
O Fundo Monetário Internacional
(FMI) divulgou no ûnal de abril seu relatório Panorama da Economia Mundial, em que a preocupação com a escalada de preços global foi tema dominante. Segundo o FMI, a inüação
permanecerá elevada por um período
maior do que previsto anteriormente,
e com possibilidades de ainda, infelizmente, o cenário deteriorar-se. O
Fundo entende que a inüação brasileira ûcará em 8,2% neste ano e desce-

Com a abertura da economia, bilhões de pessoas foram às compras,
muitas delas com uma renda maior,
seja em virtude de não terem consumido normalmente na fase mais aguda da doença e/ou por terem recebido
auxílios ûnanceiros governamentais.
Os consumidores se depararam com
uma oferta de produtos irregular, em
virtude de muitas cadeias de suprimento terem sido desarticuladas.
Com intermináveis ûlas de navios parados em portos, esperando para desabastecer e abastecer, houve falta de
peças, chips e demais componentes
de produção. Ou seja, ocorreu um desencontro entre demanda e oferta,
além do encarecimento de artigos,
porque as matérias-primas estavam
mais caras.
A guerra no leste europeu, por sua
vez, atingiu o cultivo de alimentos na
Ucrânia e na Rússia, que são importantes protagonistas mundiais na
produção de grãos. Essas duas nações
são responsáveis por 29% das exportações globais de trigo e de 60% de girassol, insumos essenciais para mui-

ANÁLISE:
tos alimentos processados. Esses bens
têm elevado poder de propagar a inüação. A Rússia, por sua vez, é o terceiro maior produtor de petróleo do
globo e o segundo de gás natural. Cerca de 40% do gás e 27% do petróleo
consumidos na União Europeia vêm
da Rússia. A diûculdade de produção
desses combustíveis, seja em razão da
guerra ou das sanções econômicas
impostas aos russos, tem elevado o
preço dessas mercadorias, o que, conjugado com a dependência europeia
delas, têm altíssimo poder de disseminar a alta de preços em escala mundial.
Na tentativa de conter a inüação,
bancos centrais dos Estados Unidos e
do Brasil ûzeram movimento de alta
em suas taxas de juros básicas, na última quarta-feira (4) – batizada de <superquarta=. O Fed, o banco central dos
EUA, elevou seus juros em 0,5 ponto
porcentual, para um intervalo entre
0,75% e 1% – maior subida em 22
anos. Por sua vez, o BC brasileiro alçou a Selic para 12,75% ao ano – o nível máximo desde 2017, depois da décima elevação em sequência. Tanto
nos EUA quanto no Brasil, juros altos
podem até deter um pouco a inüação,
mas os efeitos colaterais são nefastos:
majoração
de empréstimos e ûnanciamentos,
o que freia consumo, investimentos e
resulta em enfraquecimento da atividade econômica.
No Brasil uma diûculdade adicional é que o custo de dívida pública ûcará mais alto, o que deve levar a mais
desconûança sobre a situação ûscal
do país, especialmente em ano eleitoral, em que historicamente os gastos
públicos se ampliûcam – elemento
que pode levar a mais altas na Selic. O
certo é que vivemos, no Brasil, e em
boa parte do mundo, uma situação
complexa de aceleração inüacionária,
em que a simples subida das taxas de
juros pode não ser suûciente para domar a carestia, notadamente depois
da desorganização econômica provocada pela pandemia da Covid-19 e pela guerra na Ucrânia.

Democracia e suas nuances
OSMAR GOMES DOS SANTOS
Juiz de Direito da Comarca da Ilha de
São Luís. Membro das Academias Ludovicense de Letras; Maranhense de Letras
Jurídicas e Matinhense de Ciências, Artes e Letras.

Há muito se fala em democracia.
Desde os tempos antigos, a forma de
governo é vista como aquela cujas decisões são compartilhadas pelo povo.
No entanto, nem lá, o <povo=, no sentido amplo da palavra, era aquele que
efetivamente participava das decisões. Muitos eram os <excluídos= do
processo.
Esquecida no intervalo de tempo
denominado de <Idade Média=, as suas práticas já não eram compartilhadas nos sistemas de governos centralizadores do sistema feudal. Com o
advento da racionalidade, que ganha
força com o movimento iluminista e
conceitos de modernidade, a partir do
século XVI, um novo terreno começa a
ser sedimentado.
Embora a transformação ainda tenha levado alguns séculos, e entendam alguns ainda não ter sido concretizada, a democracia sempre desper-

tou acaloradas e apaixonadas discussões.
Na ótica moderna, é conceituada
no dicionário como uma <forma de
governo em que a soberania é exercida pelo povo, sendo o sistema de governo em que cada cidadão tem sua
participação=.
Essa proposta, na prática, não é assim tão fácil de ser tirada do papel.
Como já dito, nem mesmo na antiga
Grécia era a democracia a vontade direta de todos. Apenas para exempliûcar, imaginem 220 milhões de brasileiros tendo que discutir cada política
pública e deliberar sobre cada ação
governamental.
Qualquer tentativa de governar restaria inviável e fadada a debates intermináveis até que cada um pudesse se
manifestar. Daí advém o conceito de
democracia representativa, na qual os
cidadãos escolhem seus representantes para agirem em favor da coletividade.
Essa representatividade, nas sociedades pós-industriais, teria evoluído
para um modelo de grupos, ao que a
ciência social atribuiu o conceito de
poliarquia. Não se confunda com oligarquia.
Na poliarquia as eleições são livres,
justas e frequentes. Embora há quem
defenda que o controle recai sobre
uma elite política dominante, o processo de escolha de representação se
dá mediante o sufrágio, pela livre
consciência dos votantes.
Em regra, fundados em uma carta
constitucional, os preceitos democráticos moldam o comportamento social de uma nação dentro de um dado
período de sua história. Direitos e garantias insculpidos na constituição
terminam por moldar posições assumidas na vida em sociedade.
Fato é que a complexa dinâmica social, em qualquer parte do globo, torna o exercício de uma plena democra-

cia um desaûo aos poderes públicos
que conduzem a nação. Advindo a necessidade de imposição de limites à
atuação particular, que não deve
atentar contra as instituições que ûrmam a base da democracia.
Perfeita? Não haverá essa democracia em parte alguma no mundo. Mais
próxima do ideal participativo? Essa é
a proposta que se busca construir no
período que vivemos, que se convencionou chamar de pós-modernidade.
Já há em muitos países o debate sobre uma democracia consensual, com
caráter mais inclusivo. Rompendo-se
a binaridade racional, abrem-se espaços de discussão para os mais diversos
segmentos sociais.
Esse novo formato tem contribuído
para ediûcar cartas constitucionais
originais, não inspiradas em modelos
importados, mas voltadas para realidades concretas locais. Equador e Bolívia podem ser tomados de exemplo.
Embora a democracia ainda não tenha trazido todas as soluções possíveis a uma nação, não há que se falar
em outra forma de governo. É necessário, por outro lado, um exercício
permanente na construção de um
modelo que atenda aos ideais da nação.
Considerar suas particularidades,
retomar suas raízes, valorizar a identidade nacional. Preservar os recursos
naturais como seres detentores de direito. Abrir possibilidades de participação plural, com a ediûcação de espaços de fala abertos a todos e todas.
Uma democracia de todas as bandeiras, fundada no respeito entre
aqueles que as levantam. É preciso
pensar caminhos possíveis, que consideram as particularidades sem necessariamente fragmentar direitos assegurados à coletividade. É possível?
Sim. Pode ser concretizado? O desaûo
está lançado.

Competência
constitucional do
presidente para
conceder graça
O episódio da graça concedida pelo presidente da República ao deputado federal Daniel Silveira, um dia após
a condenação criminal pelo Supremo Tribunal Federal
(STF), tem suscitado diversas questões jurídicas e opiniões bastante divergentes. Pondero que muitas das
questões não têm uma resposta precisa, pois nem a
Constituição, nem a legislação infraconstitucional têm
preceito expresso sobre o objeto de alguns questionamentos. A solução, portanto, passa por construções interpretativas, e, em razão disso, têm surgido opiniões
tão divergentes.
A interpretação, entretanto, deve ater-se aos aspectos
jurídicos, isenta de opiniões políticas, bem como de valorações a partir dos personagens envolvidos no caso
concreto. Interpretação jurídica, decerto, não pode variar <conforme a capa do processo=.
A graça é um instituto jurídico inserido no denominado poder de clemência do chefe do Executivo. Enquanto
agente da soberania estatal, ele pode <perdoar= indivíduos condenados pela prática de crimes. É um Instituto
que tem raízes na Antiguidade, passa pelo Direito Romano, e está consolidado nos mais diversos Estados
Constitucionais, integrando o modelo de independência e harmonia entre os Poderes, como um mecanismo
de freios e contrapesos.
Originariamente, atrelado às monarquias, o instituto
é acolhido como elemento integrante das Repúblicas
presidencialistas a partir da experiência americana, especialmente com a formulação teórica feita por Madison no artigo 74 dos Federalist Papers.
Nos Estados Unidos, o poder de perdão presidencial
foi utilizado por praticamente todos os presidentes, desde George Washington até Joe Biden. Por lá, a tradição é
a concessão do perdão individual, e não do perdão coletivo, como costuma ocorrer no Brasil. Em alguns casos,
o perdão foi concedido a pessoas próximas ao presidente. Foi o que aconteceu com Donald Trump, que perdoou seu coordenador de campanha, e com Bill Clinton,
que perdoou seu irmão, que fora condenado por envolvimento com drogas, e esse perdão foi concedido no último dia do mandato presidencial! Em todas as situações, ainda que os episódios rendessem críticas, não se
cogitou a invalidação do ato presidencial, por se reconhecer estar diante de uma competência constitucional
do chefe do Poder Executivo, que integra o desenho institucional dos freios e contrapesos.
No Brasil, o poder de graça do chefe do Executivo foi
previsto em todas as Constituições, inclusive na do Império. O instituto foi utilizado inúmeras vezes, por diversos presidentes. Nossa tradição é a concessão do perdão
coletivo, mas Bolsonaro não foi o primeiro a conceder o
perdão individual. O presidente Hermes da Fonseca valeu-se do poder de graça para conceder perdão individual em mais de uma oportunidade, inclusive a um funcionário do Ministério da Guerra. O episódio é analisado por Rui Barbosa, em seus <Comentários à Constituição de 1891=, que defende a invalidade de um dos perdões concedidos, porque, para Rui, abrangeu um crime
para o qual a Constituição proibiria a graça. Rui não
questionava ali o poder presidencial, mas o exercício
desse poder em relação a uma hipótese constitucionalmente proibida.
Sob a vigência da Constituição de 1988, o primeiro
decreto de perdão foi editado por José Sarney, em dezembro daquele ano, poucos mais de dois meses após a
entrada em vigor da atual lei constitucional. Foi um perdão coletivo (indulto), que contemplou ações penais
ainda em andamento, ou seja, condenações criminais
não transitadas em julgado, como feito agora também
por Bolsonaro.
Como se percebe, Bolsonaro não <inovou= o mundo
jurídico. O que ele fez já foi feito outras tantas vezes na
experiência constitucional de muitos países, inclusive
do Brasil. Talvez, o que esteja causando tanta perplexidade no episódio, é o contexto em que se deu, mas por
fatores extrajurídicos, que não podem condicionar a interpretação constitucional do caso.
No desenho institucional dos freios e contrapesos,
nem sempre cabe ao Poder Judiciário proferir a <última
palavra= sobre uma questão constitucional. É o que
ocorre, por exemplo, com o processo de impeachment
de presidente da República, com a extradição e com o
veto presidencial a projeto de lei. Por vezes, até em questões nas quais o Poder Judiciário tem a palavra deûnitiva, como ocorre na declaração de inconstitucionalidade
da lei, os Poderes Políticos podem reabrir a questão, mediante a prática do backlash.
A priori, não cabe ao Judiciário adentrar no mérito de
um ato de graça presidencial. O controle de validade deve ater-se aos limites de proibição constitucional. Não
havendo proibição constitucional quanto ao crime perdoado, a graça, se aûgura válida, ainda que possa desagradar muita gente. Nesse tema, prevalece o juízo político do chefe do Poder Executivo.
Fico reüetindo se haveria tanta polêmica se o presidente Bolsonaro concedesse graça a um indivíduo condenado por praticar um crime contra ele, residente (calúnia, por exemplo). Se a resposta for negativa, é um indicativo de que a interpretação estaria à varia <conforme
a capa do processo=, o que não pode ocorrer. Gostando
ou não do presidente, e do deputado contemplado pela
graça, a interpretação jurídica sobre o instituto jurídico
tem que ser a mesma.
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RECONHECIMENTO

PrêmioSebraePrefeitoEmpreendedorpremia7gestoresmunicipaisdoMaranhão

A noite da última terça-feira (03), foi de celebração para os
14 prefeitos maranhenses finalistas da XI etapa estadual do
Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor (PSPE), uma iniciativa
do Sebrae que tem por objetivo reconhecer gestores municipais que colocam os pequenos negócios na pauta prioritária de
seus programas de governo, considerando o empreendedorismo
como um forte vetor na promoção do desenvolvimento local.
Os finalistas do XI PSPE concorreram às categorias: Desburocratização, Sala do Empreendedor, Compras Governamentais,
Empreendedorismo na Escola, Marketing Territorial e Setores
Econômicos, Inovação e Sustentabilidade e Cidade Empreendedora.
O público que lotou o auditório Terezinha Jansen, no Centro
de Convenções Pedro Neiva de Santana – Multicenter Negócios
e Eventos, na capital, pode conferir o resultado da análise do
júri técnico, composto por técnicos do Sebrae e representantes de instituições com expertise nos assuntos apresentados
nos projetos.
O julgamento do Prêmio Prefeito Empreendedor é extremamente criterioso, seguindo rigorosamente o edital. Portanto,
os projetos finalistas da premiação cumprem com exatidão os
objetivos propostos a cada categoria.
Foram premiados os prefeitos Erivelton Neves (Carolina),
Calvet Filho (Rosário), Erik Silva (Balsas), Clemilton Barros (Urbano Santos), Eduardo Braide (São Luís), Leo Cunha (Estreito)
e Linielda do Elda (Matinha).
“O Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor é uma grande celebração ao esforço coletivo de uma administração pública e
do Sebrae, que juntos tem trabalhado para gerar maiores oportunidades de emprego e renda a população local, por meio do
fomento ao empreendedorismo”, disse o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae no Maranhão, Raimundo Coelho.
Segundo ele, “é uma oportunidade de mais uma vez constatarmos que o trabalho conjunto tem marcado e mudado a
realidade de muitos municípios maranhenses” disse. “É válido
mencionar ainda, que toda essa nossa atuação junto às prefeituras municipais, foi potencializada e tem se tornado ainda mais
efetiva, por meio do Programa Cidade Empreendedora, que
em seu segundo ciclo está sendo executado em 70 municípios
maranhenses, dos quais 53 são atendidos por meio da parceria firmada com o Governo do Estado”, complementa Coelho.
Na etapa estadual 72 prefeituras participaram, com 89 projetos inscritos, maior número de projetos registrado em todas
as edições já realizadas do Prêmio. Desse total, apenas 21 projetos passaram pelos critérios rígidos do PSPE e foram visitados
pela comissão julgadora que referendou 14 deles para concorrer às sete categorias da premiação.
“O Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor vem para valorizar e reconhecer a importância de iniciativas que geram resultados de curto, médio e longo prazo e que proporcionarão mudanças significativas para o desenvolvimento local”, pontua o
Diretor Superintendente do Sebrae Maranhão, Albertino Leal.
É nesse contexto que o Sebrae apoia a inserção do empreendedorismo na gestão municipal, por entender que um gestor com uma postura empreendedora faz a diferença e contribui para que o município avance, tendo sempre a preocupação
com o desenvolvimento sustentável”, comenta.
Os projetos vencedores do Maranhão concorrem ainda a
etapa nacional da premiação, que ocorrerá no próximo dia 28
de junho, no Sebrae Nacional, em Brasília, disputando nas mesmas categorias com prefeitos vencedores de outros estados.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSLIC
AVISO DE LICITAÇÃO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 53/2022 - CSLIC/SEAP
PROCESSO Nº 69211/2022 - SEAP
A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, através de sua Comissão Setorial de
Licitação – CSLIC, torna público aos interessados que realizará a licitação em epígrafe NO DIA 25 DE
MAIO DE 2022, ÀS 10h, pelo site eletrônico www.comprasnet.gov.br, cujo objeto é o registro de
preços para aquisição de insumos (Estruturas de Concreto, Aço e Alvenaria Cerâmica) para
manutenção predial com mão-de-obra dos internos com o ensejo de atender as demandas desta
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão.
O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sites https://www.gov.br/compras/pt-br
e http://seap.ma.gov.br/pregoes-online/, podendo, em caso de problemas nos sites acima, ser
adquirido gratuitamente na CSLIC/SEAP, através dos e-mails: cslicseap@gmail.com ou
cslic@seap.ma.gov.br, durante os dias úteis, das 8h às 12h e das 14h às 18h, e pelo telefone (98)
99228-7275.
PUBLIQUE-SE o presente aviso no Diário Oficial do Estado do Maranhão – DOE/MA, jornal de
grande circulação e no site eletrônico desta SEAP.
São Luís/MA, 5 de maio de 2022
ANTONIO FELIPE GOMES DUARTE DE FARIAS
Pregoeiro Oficial – CSLIC/SEAP

ESTADO DO MARANHÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 01/2022 - SRP
Processo n° 17324/2021
Objeto: “Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada, para acesso à solução integrada de colaboração e comunicação corporativa
baseada em nuvem, Google Workspace, incluindo suporte técnico, conforme as condições, quantidades
e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos.”; Suspenso até ulterior deliberação. Informações:
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, 09 de maio de 2022.
SÉRGIO HENRIQUE DE CARVALHO
Pregoeiro Oficial
CPL/PGJ-MA

O Prêmio
A premiação chega à sua décima primeira edição, destacando gestores municipais de todo o Brasil que implementaram ou que estejam implementando projetos com resultados
mensuráveis e comprovados de estímulo à formalização, ao
desenvolvimento e à competitividade dos pequenos negócios,
com base na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, contribuindo de forma efetiva para o crescimento econômico, ambiental e social do município.
O PSPE é uma iniciativa do Sebrae em parceria com a Confederação Nacional do Municípios (CNM), Frente Nacional dos
Prefeitos (FNP), Associação Brasileira de Municípios (ABM),
Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, Instituto Rui
Barbosa (IRB), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Movimento Brasil Competitivo (MBC), Associação dos
Tribunais de Contas (Atricon), Secretaria da Micro e Pequena
Empresa da Presidência da República, Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação e Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão.
No Maranhão, além da equipe técnica da instituição e de
consultores especializados, participaram da comissão julgadora representantes instituições parceiras: Tribunal de Contas
do Estado (TCE); Ministério Público do Estado do Maranhão
(MPMA); Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia da Informação (SECTI).
Participaram ainda Fundação de Amparo à Pesquisa e ao
Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (FAPEMA), Instituto Federal de Educação do Maranhão (IFMA),
União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), Secretaria da Fazenda do Estado do Maranhão(SEFAZ),
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) e Junta Comercial do Maranhão (Jucema).

Prefeitos, municípios e projetos vencedores
por categoria
Categoria Cidade Empreendedora Região Nordeste: Projeto “São Luís Cidade Empreendedora” – Município de São Luís
– Prefeito Eduardo Bride
“Esse prêmio é um reconhecimento aos empreendedores
de São Luís, aqueles que acreditam e que tem a coragem de
empreender nesta cidade e em especial é uma homenagem
para aqueles que empreendem na zona rural, os agricultores
familiares, que tem um trabalho belíssimo e que agora são reconhecidos com esse prêmio”, disse Eduardo Bride, prefeito
de São Luís.
Ele explica que é um trabalho fruto do esforço da equipe
da prefeitura de São Luís, do Programa São Luís Mais Empreendedora, que visa gerar renda, capacitação, qualificação, incentivo e abertura de empresas aqui na cidade, para que de
fato São Luís seja a cidade das oportunidades.
“E entendemos que não podemos parar, contando sempre com a parceria e experiência do Sebrae, para que possamos realmente transformar a vida das pessoas de nossa cidade para melhor”, disse.

Categoria Empreendedorismo na Escola: Projeto “Educar para
Empreender” – Município de Matinha – Prefeita Linielda do
Elda
O projeto Educar Para Empreender é executado por meio
do Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP).
“Nós aderimos a esse grande projeto do Sebrae e o implantamos inicialmente em duas de nossas escolas, mas em
seguida, identificamos a grande importância de manter esse
conhecimento para nossos alunos, e então instituímos através
de uma Lei Municipal, que o empreendedorismo fosse componente curricular da matriz curricular de nossa rede de ensino municipal”, disse prefeita Linielda do Elda.
Segundo ela, os alunos de todas as escolas, do 1º ao 9º ano,
estudam sobre o empreendedorismo, e a disciplina empreendedorismo se tornou fixa nas escolas.
“É de grande importância para todos nós, uma vez que a
cultura do empreendedorismo, o fomento ao desenvolvimento
econômico de nossa cidade ela já vem fazer parte dos anseios
das crianças, ou seja, incutir em suas mentes que é importe
progredir e que o empreendedorismo é o caminho”, reiterou.

Categoria Desburocratização: Projeto Unificação e Desburocratização da Sala do Empreendedor – Município de Estreito – Prefeito Leo Cunha
“Para nós é uma grande satisfação ganhar esse prêmio na
categoria desburocratização. A cidade de Estreito hoje se dedica a essa transformação, porque entendemos que isso nos
facilita a buscar mais recursos, arrecadações e facilita ao cidadão comum regularizar sua empresa com muita facilidade,
por exemplo, o cidadão que vai na Sala do Empreendedor de
Estreito em quatro horas já sai com o CNPJ de sua empresa,
isso nos deixa muito grato por essa grande conquista e pela
parceria cada vez mais forte com o Sebrae”, relata o prefeito
Leo Cunha.

Categoria Sala do Empreendedor: Projeto “Sala de Urbano Santos de mãos dadas com o Empreendedor local” –
Município de Urbano Santos – Prefeito Clemilton Barros
“Estou muito feliz em receber este prêmio, mas principalmente, pelo resultado desse projeto em nosso município. Por
meio da Sala do Empreendedor temos gerado maior agilidade e desburocratização na abertura de MEIs, contratação, por
meio de licitação, de MEIs para prestarem serviços de transporte, tendo a Sala do Empreendedor como setor estratégico
nessa ação, incluindo, seleção, capacitação, orientação, formalização”, disse Clmilton.
Além disso, foi possível a criação da Feira do Empreendedor
mensal e revitalização da praça municipal de alimentação, espaço com 10 boxes destinados a feirantes de alimentos, devidamente acompanhados pelo Sebrae e formalizados pela Sala.
“Ou seja, uma série de ações que tem promovido geração
de emprego e renda a Urbano Santos”, relatou emocionado
Clemilton Barros, prefeito de Urbano Santos.

Categoria Inovação e Sustentabilidade: Projeto “ Programa
Educa Balsas”– Município de Balsas – Prefeito Erik Silva
“Esse prêmio é de grande relevância, pois nós empreendemos no que há de mais importante na vida de todos nós, que é
a educação. Então, para Balsas, na administração do prefeito
Dr. Erik, ganhar esta premiação nos traz a certeza de que estamos no caminho certo, disse o vice-prefeito de Balsas, Celso
Henrique, presente na solenidade.
Ele relatou que mesmo naquele período crítico da pandemia, foi possível transformar vidas através da educação, com
tecnologia, com muito esforço, com muito trabalho, mudando a realidade de dezesseis mil alunos, que representa todos
os alunos da rede municipal de ensino na cidade de Balsas.
“Assim, puderam ter acesso as aulas por meio de uma plataforma com três níveis de acesso, fazendo com que o percentual de alunos com acesso a aulas, fosse acima da média de
outras escolas do Maranhão”, enfatizou Celso Henrique, presente na solenidade.

Categoria Compras Governamentais: Projeto “Empreendedoras Empoderadas” – Município de Rosário – Prefeito
Calvet Filho
“Este troféu é fruto do nosso trabalho e acima de tudo das
mulheres empreendedoras que são desde já empoderadas,
mulheres que tem feito a diferença, feito Rosário crescer e progredir. Mulheres que tem feito a diferença dentro de casa, na
agricultura, dentro de casa, gerando renda e mostrando que
as mulheres são fortes e o apoio do Sebrae foi fundamental e
hoje recebemos este prêmio fruto dessa união, dessa importante parceria”, ressaltou o Calvet Filho, prefeito de Rosário.

Categoria Marketing Territorial e Setores Econômicos: Projeto
“APP Guia Turístico e Interativo de Carolina – MA”– Município
de Carolina – Prefeito Erivelton Neves
“Estou aqui representando Carolina mais uma vez, pois
pela segunda vez somos vencedores do Prêmio Prefeito Empreendedor e estamos muito felizes de levar essas inovações
para o nosso município, fazendo o diferencial para a nossa
população, um de nossos compromissos para com o povo de
Carolina e eles podem contar que esse projeto trará grandes
benefícios para nossa cidade”, afirmou Erivelton Neves, prefeito de Carolina.

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São João Batista
AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Eletrônico n.º 006/2022 - Registro de Preços n.º 007/2022. Município
de São João Batista/MA, através do gabinete do Prefeito, avisa aos interessados que fará realizar Licitação
na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de disputa: Aberto. Tipo de
licitação: Menor PREÇO POR ITEM, que será regida pela Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação
de empresa especializada em fornecimento de combustível para o Municipio de São João Batista - MA:
Dia 23/05/2022 às 14h 30 (quatorze horas e trinta minutos). Site para realização do Pregão: www.licitanet.
com.br. Poderão participar da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os
requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações
poderão ser obtidas no site do LICITANET e também nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, no
Setor de Licitação do Município de São João Batista - MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, desde
que em mídia e portal da transparência. Dúvidas e esclarecimentos, e-mail: cplsaojoaobatista@hotmail.com.
São João Batista - MA, 05 de Maio de 2022 - Arionaldo Martins Dominice - Chefe de Gabinete.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
A ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL-AFAM, pessoa
jurídica de direito privado, conforme Ata registrada sob microfilme nº. 9009/92, em trinta (30) de
novembro (11) de mil novecentos e noventa e dois (1992) do Cartório de Registro Civil de Pessoas
Jurídicas “Cantuária de Azevedo”, neste ato por intermédio do último presidente empossado em
16/04/1999, conforme Ata averbada sob microfilme nº. 16393/99, do Cartório de Registro Civil de
Pessoas Jurídicas “Cantuária de Azevedo”, vem, com fulcro no art. 25, inciso IV do Estatuto Social,
por meio deste edital, convocar todos os Associados e demais interessados, para a Assembleia Geral
Ordinária, a ser realizada no dia 10 de junho de 2022 (sexta-feira), com primeira chamada
às 13h00min, com quórum qualificado, e às 13h30min, com qualquer quórum, a ser realizada no
Auditório da ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CEMAR, sito à Avenida Jayme
Tavares, nº. 03, em frente ao Terminal da Integração da Praia Grande/ ao lado da SEMAD, bairro
Centro, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, para discutirem e deliberarem, a seguinte:
PAUTA
Item 1: Reativação das atividades da Associação;
Item 2: Autorização de admissão de novos sócios efetivos, com imediata deliberação aos requerimentos apresentados na referida Assembleia ora convocada; e sendo aprovada a admissão do
associado, se este poderá se habilitar de imediato a concorrer às eleições ou Diretoria Provisória;
Item 3: Deliberarem sobre a realização imediata das eleições para a Diretoria Executiva, na assembleia ora convocada, dispensando as formalidades dos art. 35, incisos: I, II e III do Estatuto Social,
em virtude da entidade encontrar-se extenso prazo sem a realização de eleições; ou se instituirão
Diretoria Provisória, bem como, o prazo do mandato provisório, ou havendo eleições se o mandato
obedecerá ao estabelecido no art. 23, parágrafo único do Estatuto Social;
Item 4: Deliberação sobre os procedimentos a serem adotados, a todos os associados inadimplentes
com as contribuições sociais, que constitui uma inadimplência geral;
Item 5: Instituição do percentual da contribuição social, a ser calculada sobre a remuneração bruta
do associado; e a definição a partir de qual mês de salário será devida.
São Luís-MA, 06 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO DUARTE SERRA
CPF 124.926.983-00
Presidente em Exercício
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CEP: 65.948-000 - Itaipava do Grajaú – MA.

Estadoanuncia70kmdepavimentaçãoparaImperatriz
AVISO DA CHAMADA PUBLICA N° 001/2022-PMIG. A Prefeitura Municipal de Itaipava do Grajaú avisa
aos interessados que realizará licitação, nos seguintes termos: OBJETO: aquisição de Gêneros Alimentícios
da Agricultura Familiar e empreendedor familiar rural, destinado ao atendimento do programa nacional de alimentação escolar, durante o ano de 2022. ABERTURA: 24 de maio de 2022 às 10h00min. TIPO
LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item. BASE LEGAL: Constituição Federal, Art. 37, XXI; Lei nº 10.520/2012
e no que lhe couber, Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes à espécie. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2022023/2022-PMIG. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição
dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL Av. Deputado Mercial Lima de Arruda,
s/n – centro, Itaipava do Grajaú no horário de 08h00min às 12h00min, (impressos mediante o pagamento de
valor relativo ao custo de reprodução gráfica) ou poderão ser baixados gratuitamente, pelo site www.itaipava.
ma.gov.br/transparencia/licitacoes ou https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul e ser consultados
pelo e-mail: cpl.pmig@gmail.com. PUBLIQUE-SE. Itaipava do Grajaú/MA, 05 de maio de 2022. José Carvalho Júnior – Presidente da CPL.

Objeto: “Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de SEGURO TOTAL dos 186(cento
e oitenta e seis) veículos pertencentes à frota oficial da Procuradoria-geral de Justiça, com cobertura contra
danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, e
assistência 24 horas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.”;
Abertura: 23/05/2022, às 10h (horário de Brasília-DF); Local: Site do Portal de Compras do Governo Federal:
www.compras.gov.br. Informações: 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, 06 de maio de 2022.
JOSÉ LINDSTRON PACHECO
Pregoeiro Oficial - CPL/PGJ-MA

Estadoanuncia70kmdepavimentaçãoparaImperatriz
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

DATA DA
ÚLTIMA
COLETA
03/05/2022

BALNEABILIDADE DAS PRAIAS DA REGIÃO
METROPOLITANA DE SÃO LUÍS
PONTOS COORDENADAS LOCALIZAÇÃO
P01

02º30’01.08”S
44º19’11.3”O
Praia da
Ponta d’Areia
São Luís

REFERÊNCIA

CONDIÇÃO

Ao lado do
Espigão Ponta d’ Areia

PRÓPRIO

Em frente à rampa de acesso à
praia, lado direito do Praia Mar Hotel

PRÓPRIO

P02

02º29’51.40”S
44º18’44.30”O

P03

02º29’39.50”S
44º18’28.10”O

Em frente ao Centro de Atendimento
ao Banhista na Praça do Sol

PRÓPRIO

P04

02º29’11.0”S
44º18’07.20”O

Em frente ao Farol e
Forte de São Marcos

PRÓPRIO

P05

02º29’12.10”S
44º17’32.30”O

Em frente à Praça do Pescador,
próximo à Barraca do Chef

PRÓPRIO

Praia Ponta do
Farol - São Luís

02º29’12.50”S

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA DO GRAJAÚ - MA
CNPJ: 01.612.546/0001-66
Av. Dep. Mercial Liam de Arruda, s/n – centro,
CEP: 65.948-000 - Itaipava do Grajaú – MA.
ERRATA AO AVISO DA TOMADA DE PREÇOS N° 003/2022-PMIG. Município de Itaipava
do Grajaú/MA. OBJETO: contratação de empresa especializada para execução de serviço de Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Itaipava do Grajaú/MA conforme Plano de Trabalho
devidamente inserido e aprovado no SICONV nº 918462, constante no processo administrativo nº
59580.000724/2021-55, Trecho I da Lagoa Redonda a Araguacema, Trecho II Araguacema ao Pov.
Galileia. PUBLICADO NA EDIÇÃO DO DIA 27 DE ABRIL DE 2022 NA PAG. 05.
ONDE LÊ: ABERTURA: 18 de maio de 2022 às 08h00min.
LÊIA-SE: ABERTURA: 23 de maio de 2022 às 08h00min.
PUBLIQUE-SE. Itaipava do Grajaú/MA, 06 de maio de 2022. José Carvalho Júnior – Presidente
da CPL.
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E-mail: maramaldothay@gmail.com

7

OPORTUNIDADE

BeneficiáriosdoMais
BeneficiáriosdoMais
Ren
Renda
dapar
partitici
cipam
pamdo
do
Ma
Mara
ranhão
nhãode
deRe
Reen
encon
contros
tros
Vi
Visan
sando
doca
capa
paci
citar
tareees
estitimu
mular
larmi
micro
croem
empre
preen
ende
dedo
dores
res
ee tra
ba
lha
do
res
in
for
mais,
o
Pro
gra
ma
Mais
Ren
da,
trabalhadores informais, o Programa Mais Renda, do
do
Go
Gover
verno
nodo
doEs
Esta
tado,
do,por
pormeio
meioda
daSe
Secre
creta
taria
riade
deEs
Esta
tado
dodo
do
Desen
senvol
volvi
vimen
mento
toSo
Soci
cial
al(Se
(Sedes),
des),con
conta
tará
rácom
comaapar
partiticiciDe
pação
ção de
de 10
10 be
bene
neﬁﬁciá
ciári
rios
os no
no even
evento
to<Ma
<Mara
ranhão
nhão de
de ReRepa
en
con
tros=,
nes
te
do
min
go
(8),
na
Con
cha
Acús
ti
ca
da
encontros=, neste domingo (8), na Concha Acústica da
Lagoa da Jansen.
Lagoa da Jansen.

A celebração é uma prévia do São João do Maranhão,
promovida pela Secretaria de Estado da Cultura (Secma), que ocorrerá aos domingos no mês de maio. Durante as festividades, os beneﬁciários do Programa Mais
Renda, da área da alimentação, estarão presentes comercializando lanches, como crepe, churros, cachorroquen
chur
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âmbitos. Essa participação dos trabalhadores nos eventos vai colaborar cada vez mais para a renda dessas famílias e com o seu desenvolvimento socioeconômico.
Só tenho a agradecer por essa parceria com a Secma e
pelo apoio do governador Carlos Brandão.=
Para o secretário adjunto de Inclusão Socioprodutiva,
Júnior Rodrigues, esse evento trará mais oportunidade
aos trabalhadores.

kits com equipamentos de trabalho, além da oferta
de um auxílio de R$500,00 e de palestras e
capacitações. Com esses encontros, os vendedores
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Thayane Maramaldo
E-mail: maramaldothay@gmail.com

Prefeitura Municipal de São João Batista

poderão colocar em prática o que foi aprendid
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própria e imprópria. Atenção: A ocorrência de chuvas influencia negativamente na qualidade das águas
das praias, considerando que ocorre maior carreamento de matéria orgânica oriunda da lavagem das
vias públicas para os rios e, consequentemente, para os mares. Portanto, na ocorrência de chuvas,
recomenda-se evitar a recreação nas 24h que as sucederem. O monitoramento foi realizado no período
de 04/04/2022 a 03/05/2022, integrando a série de acompanhamento semanal das condições de
balneabilidade das praias da Ilha do Maranhão.

Nº 31227/2022.

tempos de festividades.”

Uma das beneﬁciárias que estará presente neste domingo (5), Antônia Melo, vendedora de churros, agradeceu a oportunidade. <O Mais Renda já me proporcionou
muita coisa boa. Recebi um carrinho novo, um auxílio
de R$500,00 e agora essa oportunidade de poder divulgar e ampliar o meu trabalho no maior São João do Brasil. Só tenho a agradecer ao governador por toda essa
ajuda=, declarou.

Mais Asfalto

As ações -de
pavimenPÚBLICO
tação em vias
ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO
PROCURADORIA
GERAL
JUSTIÇA
urbanas fa
zem DE
par
te do Programa
COMISSÃO
DE LICITAÇÃO
MaisPERMANENTE
Asfalto, que
auxilia prefeituras

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 14/2022 - SRP
Processo n° 4046/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição eventual de geladeiras, frigobar micro-ondas, televisores, suportes, data show, tela de projeção, microfones, pedestais, mesa de som, caixa de som e estantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Abertura: 20/05/2022, às
10:00h (horário de Brasília-DF); Local: Site do Portal de Compras do Governo Federal: www.compras.gov.
br. Informações: 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, 06 de maio de 2022.
JOSÉ LÍVIO MARINHO LIMA
Pregoeiro - CPL
PGJ-MA

O secretário Aparício Bandeira aﬁrmou estar muito satisfeito com o trabalho das equipes da Sinfra e do
quanto Imperatriz será beneﬁciada

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA
Av. dos Holandeses, N° 04, Qd. 06, Ed. Manhattan, Calhau - São Luís/MA - CEP 65.071-38.
Endereço Eletrônico: ouvidoria@sema.ma.gov.br

capacitações e trazer uma verba maior nesses

na manutenção de ruas e avenidas
nos municípios maranhenses.
A comitiva de governo do Estado
ainda executou outras ações em Imperatriz, como a inauguração da adutora e do Sistema de Abastecimento
de Água no bairro Maranhão Novo e
da Areninha Metropolitana, no bairro
Bom Sucesso.

Uma das beneﬁciárias que estará presente neste domingo (5), Antônia Melo, vendedora de churros, agradeceu a oportunidade. <O Mais Renda já me proporcionou
muita coisa boa. Recebi um carrinho novo, um auxílio
de R$500,00 e agora essa oportunidade de poder divulgar e ampliar o meu trabalho no maior São João do Brasil. Só tenho a agradecer ao governador por toda essa
ajuda=, declarou.

VIDA

oimparcial.com.br

Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br
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Dia das Mães

Mamães e mulheres
de negócios
PATRÍCIA CUNHA

<T

rabalho desde os 11 anos. Quando tinha
essa idade minha mãe me colocou para
trabalhar em casa de família, pois nesse
tempo ela não tinha muitas condições ûnanceiras. Me separei há 1 ano e meio e hoje me divido
entre o trabalho de manicure e o de podóloga=. Foi assim
de uma vez só, que a podóloga Ana Cleia dos Santos Serejo, de 45 anos resumiu a sua vida.

Mas não pense que a vida de Ana Cleia é triste. Segundo ela, trabalha muito para não deixar faltar nada em casa e para as ûlhas, mas principalmente para realizar seu
maior sonho, que é o de ter um negócio próprio. <A satisfação é muito grande de trabalhar para comprar as coisas para dentro de casa. Pretendo um dia ter minha clínica se Deus permitir. Só em ter saúde para fazer o que
faço, eu agradeço muito a Deus=, disse.

A satisfação é muito grande de
trabalhar para comprar as coisas
para dentro de casa. Pretendo um
dia ter minha clínica se Deus
permitir. Só em ter saúde para fazer
o que faço, eu agradeço muito a
Deus

Quando a gente trabalha em casa,
parece que nosso trabalho é
desvalorizado, porque a impressão é
que a gente não faz nada, e pelo
contrário, é 10 mil vezes mais
cansativo
Sobre as mães, as duas entrevistadas foram enfáticas
em dizer: são guerreiras. <Porque vai em busca de uma
carreira, tem que cuidar da casa, dos ûlhos, da vida de
casada. E tem algo maior por detrás disso, que é o amor
de mãe. Com amor dá tudo certo=, disse Thali. Para Ana
Cleia, a <satisfação de exercer o papel de mãe e ainda
conseguir ter a carreira que quer, empreender é muito
vitorioso=.

Empreendedorismo Entre Mães

Enquanto Ana Cleia ainda está na batalha para ter seu
próprio empreendimento, Thaliany Cristina, de 22 anos,
é empreendedora do estúdio Thali Nails Esmalteria. Casada e empreendedora, é assim que ela resume a sua biograûa no perûl da sua rede. Ela estudava Engenharia de
Produção, até fazer um curso de alongamento e a partir
daí, perceber que o curso que fazia antes não fazia mais
sentido. Jogou tudo para o alto, mesmo com a reprovação da família, e resolveu apostar no trabalho de alongamento de unhas.

Trabalho desde os 11 anos. Quando
tinha essa idade minha mãe me
colocou para trabalhar em casa de
família, pois nesse tempo ela não
tinha muitas condições financeiras.
Me separei há 1 ano e meio e hoje
me divido entre o trabalho de
manicure e o de podóloga

Mãe de 2 ûlhas, uma de 23 e outra de 10, ela trabalha
de segunda a segunda. Além de trabalhar um dia na semana na tesouraria da igreja que frequenta, trabalha em
um salão sendo manicure e em uma clínica como podóloga. A ûlha mais velha ûca com os pais que moram ao
lado da casa dela. E a menor, ûca o dia todo na escola.
Quando ela chega em casa à noite, é para dar conta dos
afazeres domésticos. Pergunto quanto tempo sobra para ela cuidar dela, e ela responde: <Quase nada=.

O aumento na quantidade de empresas comandadas
por mulheres tem ganhado força e impactado positivamente a economia maranhense. Quase a metade
(45,9%) dos negócios em funcionamento no Maranhão
tem a participação feminina no seu quadro societário, o
que corresponde a mais de 140 mil empresas, e um terço
(33,9%) das companhias instaladas no Maranhão são lideradas por mulheres, de acordo com a Junta Comercial
do Maranhão (Jucema).
E já que o assunto é mães que empreendem, neste sábado, 7, é o último dia da 2ª Edição da Feira Entre Mães,
considerada pelas idealizadoras como o maior encontro
de mães empreendedoras do Maranhão. O evento está
acontecendo até hoje no Multicenter Sebrae, das 9h às
21h, com entrada gratuita.
Cerca de 100 expositores, a maioria de negócios comandados por mulheres, entre entre franquias e marcas
locais, estão comercializando e fazendo mostras de seus
produtos voltados ao universo materno-infantil, como
moda feminina e infantil, acessórios, brinquedos, produtos relacionados à amamentação, entre outras coisas.
Além disso, haverá uma programação com palestras,
serviços gratuitos, atrações artísticas, dentre outras atividades.
Idealizada por Amanda Lícia, criadora de conteúdo
Não é preciso nem falar no tamanho do desaûo que
ele teve, pois ela resolveu montar seu negócio e em se- digital sobre maternidade e empreendedorismo, e Patríguida veio a pandemia. Três anos depois, está colhendo cia Melo, também empreendedora e mãe, a Feira tem o
os frutos do que plantou. Mas agora tem um desaûo propósito de dar visibilidade aos negócios liderados por
maior ainda. Conciliar maternidade e negócios. Thali, mães e mulheres empreendedoras, que se mantem ecocomo gosta de ser chamada, está grávida de 8 meses, de nomicamente ativas, mesmo com todos as diûculdades
Maria Júlia e se considera mãe, do pequeno Miguel Ar- que a pandemia impôs. <Queremos fomentar esse empreendedorismo feminino, materno. Reunimos marcas
canjo, de 6 anos, seu enteado.
<No começo foi muito difícil, muito mesmo. Foi um e franquias e também empresas que estão começando, e
tiro no escuro. Empreender não é fácil. Mas logo depois as que fecharam suas lojas físicas e estão só no online=,
que o lockdown passou, eu fui me aprimorando, fazen- disse Patrícia Melo, que tem um negócio de roupas indo mais cursos, a procura foi aumentando, as coisas co- fantis há 5 anos, e é mãe de Heitor e Manoela.
meçaram a üuir. Mas muitas vezes em pensei em desistir, em voltar para a faculdade que fazia, mas ao mesmo
tempo eu via que não ia ser feliz. Foi a melhor coisa que
Queremos fomentar esse
ûz. Algo que não me arrependo=, disse.
O estúdio de Thali é em casa, mas quem pensa que
por isso ela tem alguma vantagem, engana-se. <Quando empreendedorismo feminino,
a gente trabalha em casa, parece que nosso trabalho é
desvalorizado, porque a impressão é que a gente não faz materno. Reunimos marcas e
nada, e pelo contrário, é 10 mil vezes mais cansativo.
Porque a gente trabalha, vai fazer almoço, arruma ûlho franquias e também empresas que
pra escola, cuida do salão, é muito cansativo. E agora,
depois que a bebê nascer toda a rotina vai ter que ser estão começando
adaptada de novo=.
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DIA DAS MÃES

Presentes: dos atípicos
aos tradicionais
As sugestões de O Imparcial saem do tradicional e abrem mais possibilidades de
presentes que podem mudar o dia da mamãe pra melhor
GRACIELLE MORORO
Especial para O Imparcial

N

este domingo (8) comemoramos o dia de nossas progenitoras, e nada mais memorável que um presente
que ela possa guardar, usar, ou aproveita. O importante é não passar em
branco. Nossas sugestões saem do
tradicional e abrem mais possibilidades de presentes que podem mudar o
dia dela pra melhor. Conﬁra:
Roupas e calçados

Com certeza são os presentes mais
comuns do dia das mães. Roupas por
exemplo é sempre uma boa opção de
compra, tem variedade à beça nas feiras, shoppings, lojas e brechós. Calçados não ﬁcam atrás, variedades em
sapatilhas, plataforma, salto alto, sapatos e botas. Entenda o gosto delas e
partiu pesquisar os melhores preços.
Perfumes e hidratantes
As vaidosas irão me agradecer por
esta indicação, perfume é aquele cosmético que quanto mais opções em
casa, melhor, para o dia, para a noite,
mais adocicado, amadeirado, o que
não falta é opção. Na sessão de cremes
hidratantes é incrível como sempre
achamos um mais cheiroso, com mais
benefícios para a pele e por isso vale
muito ganhar um kitzinho.

Eletrônicos

Um vale manicure, pedicure, massagem ou procedimentos estéticos,
essa é uma boa opção para as mamães
se sentirem cuidadas e amadas.
Viagens
Para aproveitar que estamos a poucas semanas do período de férias,
uma opção bem diferente seria uma
viagem para sua mamãe, serve bate e
Cada dia as tecnologias estão ino- volta, interestadual, para pontos tuvando, e elas merecem acompanhar rísticos do Brasil, você pode entrar em
os aparelhos do momento, celulares, contato com agências especializadas
Smart Watch, ipads e muitos outros. e agendar uma viagem ou entregar
Assim ela pode sempre te enviar a foto uma passagem simbólica para ela esda plantinha e mensagens de bom colher o destino.
dia.
Cursos
Personalizados
É um mercado que está crescendo
bastante e não é difícil encontrar esses artistas, inclui camisas com fotos e
frases, canecas, chaveiros, bolsas, cadernos, e alguns outros objetos que
podem ter as estampas modiﬁcadas.
Não tem nada de clichê nisso em,
as mães amam expor seus ﬁlhos para
visitas ou conhecidos quando enconAs mães abdicam de muita coisa
tram na rua, certo?
para estarem presentes na vida dos ﬁDecorativos
lhos, educar e garantir o bem estar, diMamães que ﬁcam muito tempo versas vezes seus sonhos são deixados
em casa gostam de decorar a casa do pra depois e esse depois nunca chega.
seu jeitinho, e foi pensando nisso que Essa seria uma boa oportunidade de
indicamos artigos de decoração, é al- retribuir esse esforço, que você como
go ligado totalmente à personalidade ﬁlho, jovem ou adulto sabe que deu
e gostos.
certo.
Dia de princesa/spa
No mercado há diversos cursos que
abrangem a área de atuação da sua
mãe, o primeiro passo é saber se ela
estaria disposta a cursá-lo. Fica a dica.
Esperamos que este presente seja
entregue em um ambiente harmonioso após um café da manhã, almoço ou
jantar bem especial para sua rainha.

PRESENTE PARA MAMÃE

Vejas direitos do consumidor nas compras on-line
As compras on-line ganharam novo signiﬁcado com a pandemia da covid-19: mais cômoda e conveniente,
com as medidas de distanciamento
em vigor, a atividade se tornou preferência de muitos consumidores. O último levantamento realizado pela NielsenIQ Ebit demonstra que o comércio eletrônico apresentou alta de 2020
a 2021. Segundo a pesquisa, houve
crescimento de 10% na quantidade
total de consumidores on-line nesse
período, saltando de 79,7 milhões para 87,7 milhões em 2021. De acordo
com a sondagem, esse dado revela o
amadurecimento no universo on-line, em que o novo comprador ou new
shopper passa a ser um consumidor
efetivo nesse tipo de compra.
Faltando pouco para celebrar o Dia
das Mães, que neste ano será comemorado em 8 de maio, o advogado
Alan Morais, coordenador do curso
de Direito da Faculdade Pitágoras, faz
uma lista de pontos para se manter a
atenção na hora comprar on-line:
Não recebeu uma compra?
É prudente que o consumidor tenha sempre algum comprovante de
compra ou a página da aquisição realizada pela internet, mas quando não
recebe o produto, o primeiro passo é
entrar em contato com o SAC da empresa para registrar o problema, e
lembre-se de anotar o protocolo. Se
nada for resolvido, a próxima etapa é a
comunicação do ocorrido aos órgãos
oﬁciais de proteção das relações de
consumo (PROCON); e, posteriormente, caso não haja resolução, procure o Poder Judiciário (Juizado Especial Cível).
Troca de produto
Existindo eventual vício no produto, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) assegura ao comprador o
direito de exigir a substituição das
partes viciadas. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias,
pode o consumidor exigir, alternati-

vamente e à sua escolha a substituição do produto por outro da mesma
espécie, em perfeitas condições de
uso; a restituição imediata da quantia
paga, monetariamente atualizada,
sem prejuízo de eventuais perdas e
danos ou o abatimento proporcional
do preço. Se for produto essencial, como geladeira ou fogão, a loja deverá
trocar assim que conﬁrmar o defeito.
De acordo com o artigo 26 do CDC, se
o vício for oculto, os prazos são os
mesmos, mas começam a valer quando a falha for detectada pelo consumidor. Caso a contratação tenha sido
realizada fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone
ou a domicílio, o consumidor, independentemente da existência de vício
ou defeito pode desistir do contrato,
no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do
produto ou serviço. Inclui-se nessa situação o fornecimento de produtos e
serviços por telefone, em domicílio e
on-line.
Todo produto tem garantia
De acordo com o artigo 26 do CDC,
o prazo de garantia legal é de 30 dias
para os produtos não duráveis e 90 dias para os duráveis. Caso o fornecedor
apresente prazo de garantia contratual maior do que o legal, obviamente,
ele se compromete com essa oferta.
Além das dicas acima, a especialista
traz outros pontos mais especíﬁcos
sobre o tema, mas que ainda são muito frequentes nas compras on-line.
O desconto não foi dado corretamente
Se a oferta foi apresentada ao consumidor, é aconselhável que ele tenha
prova. Importante lembrar também
que o desconto precisa ser claro e preciso sobre o que está oferecendo, seja
preço, quantidade, característica, prazos e garantia. A solução aqui é repetir
a primeira dica, ou seja, a comunicação do problema aos órgãos oﬁciais
de proteção das relações de consumo

(PROCON); e, posteriormente, caso
não se resolva, procurar o Poder Judiciário (Juizado Especial Cível).
Lembre-se também de conferir se a
promoção é válida para o produto que
está adquirindo, além de testá-lo na
hora ou, se não for possível, realize o
teste com a maior brevidade possível
para poder usufruir das condições.
Produto usado ou reembalado tem
garantia?
Sim. O CDC não diferencia venda
de produto usado, reembalado ou de
mostruário. Se o vendedor informar
os vícios aparentes no momento da
compra e incluir esses vícios na nota
ﬁscal, o consumidor não poderá buscar a reparação. Agora, se o produto
apresentar algum vício não relacionado na nota ﬁscal no ato da compra, o
comprador poderá exigir o reparo no
prazo de garantia legal ou garantia
contratual, se houver.
E se o produto não chegar no prazo
previsto e já tiver passado sete dias
da compra? Posso desistir para pedir
a devolução integral do valor?
Como o CDC prevê que a desistência, nas negociações on-line, terá que
ser feita no prazo de sete dias a contar
do recebimento do produto, assim caso o consumidor não receba o produto, ele estará no prazo de legal de desistir da compra e solicitar a restituição do dinheiro.
Caso desista de uma compra on-line, a loja pode conceder crédito em
vez de devolver o dinheiro em espécie?
O CDC não prevê que a devolução
seja apenas em espécie. Mas se a compra foi feita em dinheiro ou cartão, a
loja terá que devolver da mesma forma. Entretanto, caso o consumidor
aceite a devolução de forma diferente,
o vendedor poderá fazê-lo. Colocando em prática essas dicas, o consumidor poderá realizar compras on-line
sem prejuízos e, assim, desfrutar o Dia
das Mães.

Maio Amarelo: SOS
VIDA participa de
solenidade da SMTT

O Presidente da SOS VIDA pela paz no trânsito, Lourival Cunha, participou dia 02.05.22 da solenidade de
abertura do Maio Amarelo da SMTT-Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes de São Luís.
Participaram do evento o Secretário da SMTT, Diego
Baluz, a vice-prefeita, Esmênia Miranda, o Secretário de
Segurança Pública, Coronel Sílvio Leite, o Diretor Geral
do DETRAN, Hewerton Pereira, entre outras autoridades e parceiros da luta pelo trânsito seguro.
O presidente Lourival Cunha fez um pronunciamento ressaltando a importância do Maio Amarelo e falou
das ações da SOS VIDA enquanto organismo da sociedade civil engajada nessa luta há 11 anos.
Deputados pedem redução dos limites de velocidade
em vias urbanas
De acordo com a União dos Ciclistas do Brasil, a redução dos limites de velocidade em vias urbanas pode diminuir em 50% as mortes no trânsito.
Participantes de reunião da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro da Câmara dos Deputados pediram ontem (03/04) a redução dos limites de velocidade
em vias urbanas. Atualmente, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) ﬁxa a velocidade, em vias sem sinalização
regulamentar, da seguinte forma:
• 80 km/h nas vias de trânsito rápido
• 60 km/h nas vias arteriais
• 40 km/h nas vias coletoras
• 30 km/h nas vias locais
Esse é um dos objetivos do programa <Vias Seguras=,
lançado pela União dos Ciclistas do Brasil (UCB), para
levantar dados e propor soluções de mobilidade urbana
para melhorar o convívio de pedestres, pessoas com
mobilidade reduzida e ciclistas. A iniciativa foi apresentada aos deputados.
A diretora da UCB Ana Carboni defendeu que se altere o limite atual para 60 km/h em vias de trânsito rápido.
Além disso, a velocidade em vias rurais passe a ser de até
30 km/h. <Existem boas práticas nesse sentido no Brasil.
Por exemplo, Fortaleza, que atingiu a meta da ONU, e o
Rio de Janeiro, que também está readequando a velocidade das vias=, explicou.
A capital cearense, frisou Carboni, reduziu em 50,3%
o número de mortes no trânsito na última década.
Segundo ela, o alto limite de velocidade está relacionado com o aumento da morte de ciclistas no trânsito
durante o período da pandemia. Carboni informou que
o atropelamento e a morte de ciclistas no país aumentaram 30% de 2019 para 2020, e mais 30% de 2020 para
2021.
Custo político
Apesar de ser uma medida de alto custo político, o analista do instituto de pesquisa WRI Brasil Bruno Rizzon
disse que é possível aprovar a redução da velocidade nas
vias urbanas. Ou seja, isso se for baseada em pesquisas e
no exemplo de iniciativas exitosas em mobilidade urbana.
O deputado Hugo Leal (PSD-RJ) disse que as alterações devem ser feitas com justiﬁcativa à população.
<Quando você fala em redução da velocidade a população tem uma certa irritação. Vai muito de como se passa
a informação, é preciso haver esclarecimentos técnicos
sobre o que causa um impacto em uma determinada velocidade=, disse.
Ambos, Hugo Leal e Rizzon, observaram que o Brasil
já conta com legislação que permite revisar os limites de
velocidade de acordo com o entorno das vias. Bem como, adaptá-los às indicações de organizações internacionais, como é o caso do Plano Nacional de Redução de
Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans).
Fonte: portaldotransito.com.br
Código de Trânsito Brasileiro (lei n. 9.503/97)
Anexo I – conceito e deﬁnições
• Estrada – via rural não pavimentada.
• Rodovia – via rural pavimentada.
• Ciclofaixa – parte da pista de rolamento destinada à
circulação exclusiva de ciclos, delimitada por sinalização especíﬁca.
• Ciclovia – pista própria destinada à circulação de ciclos, separada ﬁsicamente do tráfego comum.
Faça a sua parte pelo Trânsito Seguro: seja obediente às Leis do Trânsito.
• Facebook e Instagram: SOS VIDA PAZ NO TRANSITO;
• Twitter:@valorizacaovida
• E-mail:valorizacaoaavida@gmail.com
• Fones:(98)98114-3707(VIVO-Whatsapp)
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NOVO MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS
E UTILIDADES LTDA.
CNPJ/ME n° 13.530.973/0001-84
NIRE/JUCEMA: 21200740595
60ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL E ATO DE
TRANSFORMAÇÃO DA
NOVO MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS E UTILIDADES
LTDA. EM SOCIEDADE ANÔNIMA
(1)
CARLOS LUCIANO MARTINS RIBEIRO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens,
empresário, residente e domiciliado na Rua dos Sombreiros, Qd. 06, Lt. 07, Residencial Aldeia do Vale, Município
de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74680-520, portador da
Cédula de Identidade nº 1.359.286 – SSP/GO e inscrito no
Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (“CPF/ME”) sob o nº
348.505.381-34;
(2)
EDNARA DE OLIVEIRA MARTINS BRAGA E
SILVA, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial
de bens, empresária, residente e domiciliada na Alameda
das Espatódias, Qd. 23, Lt. 02, Residencial Aldeia do Vale,
Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74680-160,
portadora da Cédula de Identidade nº 793964-1421450 –
SSP/GO e inscrita no CPF/ME sob o nº 266.865.111-53;
(3)
PATRICIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA MARTINS SEPULVEDA, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na Alameda das Espatódias, Qd. 06, Lt. 16, Residencial
Aldeia do Vale, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP
74680-160, portadora da Cédula de Identidade nº 793.968
– SSP/GO e inscrita no CPF/ME sob o nº 247.028.381-72;
(4)
MARTINS RIBEIRO PARTICIPAÇÕES LTDA.,
sociedade empresária limitada, com sede social na Av. Segunda Avenida, Quadra 1-B, Lote 52, Sala 04, Condomínio
Empresarial Village, Conjunto Cidade Vera Cruz, Aparecida de Goiânia, Goiás, CEP: 74934-605, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (“CNPJ/ME”) sob
n° 06.069.438/0001-02, com Contrato Social arquivado
na Junta Comercial do Estado de Goiás (“JUCEG”) sob o
NIRE 52.20.343.386-9, em 23/02/2015, representada pelo
seu Sócio Administrador, CARLOS LUCIANO MARTINS
RIBEIRO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão
parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade n° 1.359.286 - SSP/GO e inscrito no CPF/ME sob
o n° 348.505.381-34, residente e domiciliado na Rua dos
Sombreiros, QD. 06, Lote 07, Residencial Aldeia do Vale,
Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74680-520;
(5)
NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA.,
sociedade empresária limitada, com sede na Rua Alameda das Sibipirunas, N° 101, Quadra QC3, Lote 01, Sala C.
D. Convivência, Sítio de Recreio Mansões Bernardo Sayão,
Goiânia, Goiás, CEP 74.681-215, inscrita no CNPJ/ME sob
o n° 01.534.080/0001-28, com Contrato Social arquivado na Ato Constitutivo arquivado na JUCEG sob o NIRE
52200257521, em 11/04/1960, representada pelo seu
Sócio Administrador, CARLOS LUCIANO MARTINS RIBEIRO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão
parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade n° 1.359.286 - SSP/GO e inscrito no CPF/MF sob
o n° 348.505.381-34, residente e domiciliado na Rua dos
Sombreiros, QD. 06, Lote 07, Residencial Aldeia do Vale,
Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP: 74680-520.
Sócios representando a totalidade do capital social da empresa NOVO MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS E UTILIDADES LTDA., com sede na Avenida Cinco, n.° 1, Quadra E, Módulo 01, Lote 1, Distrito Industrial, São Luís,
Maranhão, CEP 65.090-272, inscrita no CNPJ/ME sob o n°
13.530.973/0001-84, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado do Maranhão sob
o NIRE 21200740595 em 19/04/2011 (“Sociedade”),
resolvem, neste ato, nos termos da Lei nº 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (“Código Civil”), deliberar o quanto segue
1.
TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE ANÔNIMA
E ALTERAÇÃO DE DENOMINAÇÃO SOCIAL
1.1.
Os sócios, por unanimidade e sem quaisquer restrições, decidem transformar o tipo societário da Sociedade, nos termos dos arts. 1.113 a 1.115 do Código Civil, de
sociedade empresária limitada para sociedade anônima de
capital fechado, a ser regida por seu Estatuto Social, pela
Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), bem
como pelas demais disposições legais aplicáveis às sociedades anônimas.
1.2.
Ato contínuo, os sócios, por unanimidade e sem
quaisquer restrições decidem alterar a denominação social
também para deixá-lo mais sucinto, sem mencionar “móveis e utilidades”.
1.3.
Em razão da alteração do tipo jurídico ora aprovada e da redução da denominação social da Sociedade, fica
aprovada a mudança da denominação social da Sociedade
para NOVO MUNDO AMAZÔNIA S.A. (doravante denominada simplesmente “Companhia”, e os até então sócios
passam a ser denominados os “Acionistas”).
1.4.
Os Acionistas estabelecem que a Companhia continuará a operar dentro do mesmo exercício social, atendidas
as exigências fiscais e contábeis.
2.
CONVERSÃO DAS QUOTAS EM AÇÕES
2.1.
Em virtude da deliberação aprovada no item 1.1
acima, foi aprovada a conversão da totalidade das quotas representativas do capital social da Sociedade em
igual número de ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. Dessa forma, o capital social da Companhia,
totalmente subscrito e integralizado, no montante de
R$ 289.218.825,00 (duzentos e oitenta e nove milhões, duzentos e dezoito mil, oitocentos e vinte e cinco reais), passa
a ser representado por 289.218.825 (duzentas e oitenta e
nove milhões, duzentas e dezoito mil, oitocentas e vinte
e cinco) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal,
detidas pelos acionistas Carlos Luciano Martins Ribeiro, Ednara de Oliveira Martins Braga e Silva, Patricia

Auxiliadora de Oliveira Martins Sepulveda, Martins
Ribeiro Participações Ltda. e Novo Mundo Móveis e
Utilidades Ltda., todos acima qualificados, conforme Boletim de Subscrição de Conversão de Quotas em Ações Ordinárias que compõe o Anexo I ao presente instrumento e
conforme refletido no Livro de Registro de Ações Nominativas da Companhia.
3.
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA
1.1.
Os Acionistas aprovam, por unanimidade e sem
quaisquer restrições, que a Companhia será administrada
por (i) um Conselho de Administração, o qual será composto por, no mínimo 3 (três) e, no máximo 5 (cinco) Conselheiros efetivos, com um mandato unificado de 2 (dois)
anos, sendo que o primeiro mandato vigorará até a data
de realização da Assembleia Geral Ordinária que aprovar
as demonstrações financeiras referentes ao exercício social
a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023; e (ii) uma
Diretoria, composta por, no mínimo 2 (dois) e, no máximo
8 (oito) Diretores, sendo 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um)
Diretor Financeiro, 1 (um) Diretor Comercial, 1 (um) Diretor
Novo Mundo Digital, 1 (um) Diretor de Operações, 1 (um)
Diretor de Expansão, 1 (um) Diretor de Gente e Gestão e
1 (um) Diretor Sem Designação Específica para o mandato
unificado de 2 (dois) anos sendo que o presente mandato
será iniciado na presente data e vigorará até a data de realização da primeira Reunião do Conselho de Administração
realizada após a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as
demonstrações financeiras referentes ao exercício social a
ser encerrado em 31 de dezembro de 2023.
1.2.
Os Acionistas da Companhia aprovam, por unanimidade e sem quaisquer restrições, a fixação do número de 3 (três) membros efetivos para compor o Conselho
de Administração, para um mandato unificado de 2 (dois)
anos, e que vigorará até a data de realização da Assembleia
Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras
referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de
dezembro de 2023.
1.3.
Os Acionistas da Companhia aprovam, por unanimidade e sem quaisquer restrições, a eleição das seguintes
pessoas como membros do Conselho de Administração da
Companhia: (i) Carlos Luciano Martins Ribeiro, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens,
empresário, residente e domiciliado na Rua dos Sombreiros, Qd. 06, Lt. 07, Residencial Aldeia do Vale, Município
de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74680-520, portador da
Cédula de Identidade nº 1.359.286 – SSP/GO e inscrito no
CPF/ME sob o nº 348.505.381-34, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; (ii) Agenor
Braga e Silva Filho, brasileiro, casado sob o regime de
comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Alameda das Espatódias, Qd. 23, Lt. 02, Residencial
Aldeia do Vale, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP
74680-160, portador da Cédula de Identidade nº 595848 –
DGPC/GO e inscrito no CPF/ME sob o nº 254.449.991-53,
para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; e (iii) Patricia Auxiliadora de Oliveira Martins
Sepulveda, brasileira, casada sob o regime de comunhão
parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na Alameda das Espatódias, Qd. 06, Lt. 16, Residencial Aldeia do
Vale, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74680160, portadora da Cédula de Identidade nº 793.968 – SSP/
GO e inscrita no CPF/ME sob o nº 247.028.381-72, para o
cargo de membro efetivo do Conselho de Administração.
1.3.1. Os Conselheiros ora eleitos exercerão seu mandato unificado por 2 (dois) anos até a data de realização da
Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações
financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado
em 31 de dezembro de 2023, e se manterão nos cargos
até a investidura dos novos membros eleitos, nos termos
do artigo 150, §4º, da Lei das S.A., e do Parágrafo Único do
Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia.
1.3.2. Os Conselheiros ora eleitos declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial ou condenados por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública
ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, nos termos
do art. 147 da Lei das S.A.
3.1.1. Os Conselheiros ora eleitos tomam posse de seus
respectivos cargos nesta data mediante assinatura dos termos de posse correspondentes lavrados no Livro de Atas
de Reuniões do Conselho de Administração, arquivados na
sede da Companhia, em tudo idênticos aos termos de posse constantes do Anexo II à IV ao presente instrumento,
nos quais constam a declaração de desimpedimento indicada no item 3.2.2 acima.
1.4.
Os Acionistas da Companhia aprovam, por unanimidade e sem quaisquer restrições, a nomeação do Sr. Carlos
Luciano Martins Ribeiro como Presidente do Conselho de
Administração, nos termos do Estatuto Social da Companhia.
1.5.
Os Acionistas da Companhia aprovam, por unanimidade e sem quaisquer restrições, a nomeação dos membros da Diretoria da Companhia, que será composta por
(i) José Carlos Guimarães Mesquita, brasileiro, casado
sob comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade nº MG-5.190.677
e inscrito no CPF/ME sob o nº 749.637.836-49, residente e domiciliado na Rua GGC25, Quadra 19, Lote 17, S/N,
Condomínio Golfe Clube, Município de Goiânia, Estado de
Goiás, CEP 74.884-757, para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia; (ii) Leidomar Azevedo Santos,
brasileiro, casado sob comunhão parcial de bens, gestor de
empresas, portador da Cédula de Identidade nº M3 168979
- SSP/MG e inscrito no CPF/ME sob o nº 511.264.006-53,
residente e domiciliado na Rua das Dalias, S/N, Jardins Milão, Quadra 20, Lote 4, S/N, Município de Goiânia, Estado
de Goiás, CEP 74.885-750, para ocupar o cargo de Diretor

Comercial da Companhia; (iii) Matheus Oliveira Martins
Sepulveda, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, administrador, portador da Cédula de
Identidade nº 4319148 SSP/GO e inscrito no CPF/ME sob
o nº 029.307.431-31, residente e domiciliado na Alameda
das Delenias, Quadra QR-04, Lote 1-A, S/N, Residencial Aldeia do Vale, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP
74.680-150, para ocupar o cargo de Diretor Novo Mundo
Digital da Companhia; (iv) Rildo Reis Pereira, brasileiro,
casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador da Cédula de Identidade nº 22012617
SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 147.094.508-89, residente e domiciliado na Rua Fortaleza, Quadra 07, Lote
23/24/25, S/N, Apt. 1003, Edifício Gran Trhiunfo, Alto da
Gloria, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74.815710, para ocupar o cargo de Diretor de Operações da Companhia; (v) Antônio Ferreira Rios, brasileiro, casado sob
o regime de comunhão parcial de bens, executivo, portador
da Cédula de Identidade nº 1315978 SSP/GO e inscrito no
CPF/ME sob o nº 304.927.181-72, residente e domiciliado
na Rua A-26, Quadra 11A, Lote 06, n⁰ 93, Jardins Atenas,
Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74.885-512,
para ocupar o cargo de Diretor de Expansão da Companhia;
(vi) Antônio Teodoro da Silva Júnior, brasileiro, casado
sob o regime de comunhão parcial de bens, economista,
portador da Cédula de Identidade nº 4756067 DGPC/GO
e inscrito no CPF/ME sob o nº 015.672.811-76, residente
e domiciliado na Rua VV-5, Quadra Área, Lote AC-3, S/N,
Apt. 1401, Invent Joy, Torre C-6, Village Veneza, Município
de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74.366-098, para ocupar
o cargo de Diretor de Gente e Gestão da Companhia; e (vii)
Alex dos Santos Lima, brasileiro, casado sob o regime de
comunhão parcial de bens, contador, portador da Cédula
de Identidade nº 42328215 SSP/SP e inscrito no CPF/ME
sob o nº 338.765.188-06, residente e domiciliado na Rua
148, nº248, apt. 1401, Setor Marista, Município de Goiânia,
Estado de Goiás, CEP 74.170-110, para ocupar o cargo de
Diretor Financeiro da Companhia.
1.5.1. Os Diretores ora eleitos exercerão seu mandato
unificado por 2 (dois) anos e que vigorará até a data de
realização da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as
demonstrações financeiras referentes ao exercício social a
ser encerrado em 31 de dezembro de 2023, e se manterão
nos cargos até a investidura dos novos membros eleitos,
nos termos do artigo 150, §4º, da Lei das S.A., e do Artigo
24 do Estatuto Social da Companhia.
1.5.2. Os Diretores ora eleitos declararam, sob as penas
da lei, que não estão impedidos de exercer a administração
da Companhia por lei especial ou condenados por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nos termos do art.
147 da Lei das S.A.
3.1.2. Os Diretores ora eleitos tomam posse de seus respectivos cargos nesta data mediante assinatura dos termos de posse correspondentes lavrados no Livro de Atas
de Reuniões da Diretoria, arquivado na sede da Companhia, em tudo idênticos aos termos de posse constantes do
Anexo V à XI ao presente instrumento, nos quais constam
a declaração de desimpedimento indicada no item 3.5.1
acima.
3.1.
A remuneração dos Administradores será fixada
posteriormente, conforme deliberação em Assembleia.
4.
ESTATUTO SOCIAL
4.1.
Em decorrência das deliberações acima, os Acionistas aprovam, por unanimidade e sem quaisquer restrições,
o Estatuto Social da Companhia, que passa a integrar o
presente instrumento como Anexo XII, o qual passa a
reger a Companhia a partir desta data.
4.2.
Os Acionistas conferem aos Administradores da
Companhia todos os poderes necessários para formalizar
o registro da transformação da Sociedade em sociedade
anônima, perante os órgãos competentes, incumbindo-os
também das demais providências necessárias.
4.3.
Os Acionistas decidiram que as publicações dos
atos da Companhia a serem realizadas nos termos do art.
289 da Lei das S.A. serão realizados no jornal “O Estado do
Maranhão”.
E, assim, por estarem justos e contratados, os acionistas
assinam o presente instrumento em 5 (cinco) vias, de igual
teor e forma. O presente instrumento é também assinado
pelos Diretores e Conselheiros ora eleitos.
São Luís, 24 de março de 2022.
ANEXO I
NOVO MUNDO AMAZÔNIA S.A.
CNPJ/ME nº 13.530.973/0001-84
NIRE / JUCEMA: 21200740595
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE CONVERSÃO DE
QUOTAS EM AÇÕES ORDINÁRIAS
Em virtude da transformação do tipo jurídico da NOVO
MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS E UTILIDADES LTDA
de sociedade limitada para sociedade anônima, com a
consequente alteração de sua denominação social para
NOVO MUNDO AMAZÔNIA S.A. (“Companhia”), as
289.218.825 (duzentas e oitenta e nove milhões, duzentas
e dezoito mil, oitocentas e vinte e cinco) quotas representativas do capital social da sociedade, no valor nominal de
R$ 1,00 (um real) cada, são convertidas em 289.218.825
(duzentas e oitenta e nove milhões, duzentas e dezoito
mil, oitocentas e vinte e cinco) ações ordinárias, nominativas
e sem valor nominal de emissão da Companhia, todas detidas,
conforme as proporções abaixo estabelecidas, pelos acionistas
CARLOS LUCIANO MARTINS RIBEIRO, EDNARA DE
OLIVEIRA MARTINS BRAGA E SILVA, PATRICIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA MARTINS SEPULVEDA,
MARTINS RIBEIRO PARTICIPAÇÕES LTDA. e NOVO
MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA., bem como re-
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fletido no Livro de Registro de Ações Nominativas da Com- previstas na Lei das S.A. e neste Estatuto Social e poderá
ser realizada de forma digital, nos termos das normas em
panhia.
vigor.
Artigo 9º. A Assembleia Geral será instalada e presidida
pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na ausência deste, por acionista escolhido pela maioria de votos dos
presentes, sendo o secretário designado pelo presidente da
Assembleia Geral.
Artigo 10. Ressalvadas as exceções previstas em lei, a Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com
a presença de acionistas que representem, no mínimo, 1/4
(um quarto) do capital social com direito de voto e, em
segunda convocação, instalar-se-á com qualquer número.
Artigo 11. Independentemente das formalidades acima, a
Assembleia Geral será considerada validamente instalada e
São Luís, 24 de março de 2022.
realizada se todos os acionistas comparecerem.
ANEXO XII
Parágrafo Primeiro. Os acionistas poderão ser representados em Assembleias Gerais da Companhia por procurador
ESTATUTO SOCIAL DA NOVO MUNDO AMAZÔNIA
constituído na forma do artigo 126 da Lei das S.A..
S.A.
Parágrafo Segundo. Sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro acima, o acionista que comparecer à AssemCAPÍTULO I – DENOMINAÇÃO, SEDE E DURAÇÃO
bleia Geral munido dos documentos que comprovem sua
Artigo 1º. A NOVO MUNDO AMAZÔNIA S.A. (“Companhia”) é condição de acionista referidos no artigo 126 da Lei S.A.,
uma sociedade por ações regida pelo presente Estatuto Social até o momento da abertura dos trabalhos em Assembleia,
e pelas disposições legais aplicáveis, notadamente a Lei nº poderá participar e votar, ainda que tenha deixado de apre6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”).
sentá-los previamente.
Artigo 2º. A Companhia tem sua sede e foro na Avenida Cinco, Artigo 12. Compete a Assembleia Geral, além das demais
nº 1, Quadra E, Módulo 01, Lote 1, Distrito Industrial, São Luís, atribuições previstas na Lei das S.A.:
Maranhão, CEP 65.090-272.
(i)
tomar as contas dos administradores, examinar,
Parágrafo Único. A Companhia poderá, por deliberação da discutir e votar as demonstrações financeiras;
Diretoria, e em conformidade com o orçamento de investimentos (ii)
eleger e destituir os membros do Conselho de Adaprovados pelo Conselho de Administração, abrir, manter, ministração, bem como definir o número de cargos a serem
transferir e/ou encerrar filiais, agências, escritórios ou quaisquer preenchidos no Conselho de Administração da Companhia;
outros estabelecimentos em qualquer localidade do território (iii)
fixar a remuneração global anual dos membros do
brasileiro ou no exterior.
Conselho de Administração e da Diretoria;
Artigo 3º. O prazo de duração da Companhia é indeterminado. (iv)
reformar este Estatuto Social;
(v)
deliberar sobre a dissolução, liquidação, fusão, ciCAPÍTULO II – OBJETO SOCIAL
são, transformação ou incorporação (inclusive incorporaArtigo 4º. A Companhia tem como objeto social: o comércio ção de ações) da Companhia, ou de qualquer sociedade na
varejista especializado de móveis, utilidades domésticas, Companhia, bem como qualquer requerimento de autofaeletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; comércio lência ou recuperação judicial ou extrajudicial;
varejista de equipamento e artigos de uso pessoal e doméstico (vi)
aprovação de plano de remuneração em ações,
de (itens fotográficos e para filmagem, bicicletas e triciclos, cujos programas serão aprovados pelo Conselho de Admipeças e acessórios, brinquedos e artigos recreativos, itens nistração;
para escritório, móveis, objetos de arte, tecidos, telefonia e (vii)
deliberar sobre o aumento ou redução do capital
comunicação, suprimentos de informática, peças e acessórios social da Companhia ou de suas controladas;
para aparelhos eletroeletrônicos, exceto informática e (viii)
aprovar a destinação a ser dada ao lucro líquido do
comunicação) através de lojas físicas, parceiros, plataformas exercício, nos termos fixados no Estatuto;
digitais (app, e-commerce, televendas, redes sociais); serviços (ix)
deliberar sobre a fixação da política de dividendos
de montagem de móveis, instalação, alteração, reparo e da Companhia ou das suas controladas, e suas alterações,
manutenção elétrica, assistência técnica em itens relacionados incluindo a redução do dividendo mínimo obrigatório, obdireta ou indiretamente às atividades principais; agenciamento servadas as regras de orientação de voto estabelecidas nos
de cargas, exceto para o transporte marítimo, transporte de documentos societários das acionistas;
carga aéreo, ferroviário, rodoviário, exceto produtos perigosos (x)
autorizar a compra e venda de ativo imobilizado
e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; não previstos no planejamento anual de investimentos/
acondicionamento, armazenamento e embalagem de produtos desinvestimento, em valor superior a 100 (cem) saláriospróprios e terceiros; atividades de consultoria em gestão -mínimos; e
empresarial, exceto consultoria técnica específica, serviços (xi)
deliberar acerca dos casos omissos ou não previscombinados de escritório e apoio administrativo; fabricação tos neste Estatuto.
de colchões, fabricação de móveis com predominância de Parágrafo Único. A Assembleia Geral poderá suspender o
madeira, fabricação de móveis de materiais; correspondente exercício dos direitos, inclusive o de voto, do acionista que
de instituições financeiras/bancárias, intermediação de negócio deixar de cumprir obrigação legal, regulamentar ou estacomo empréstimos, seguros e garantias, consórcio; depósitos tutária.
de mercadorias para terceiros; publicidade de produtos
próprios ou terceiros e comércio de materiais promocionais; Artigo 13. As deliberações das Assembleias Gerais Ordicomércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal nárias e Extraordinárias, ressalvadas as exceções previstas
e doméstico de (informática, elétricos, móveis, colchoaria, em lei e sem prejuízo do disposto neste Estatuto Social,
tecidos, itens de cama, mesa e banho, vestuário e acessórios, de serão tomadas por 2/3 dos acionistas presentes.
artigos esportivos, vestuário e acessórios, exceto profissionais Parágrafo Único. A transformação da Companhia em oue de segurança); importação e exportação de produtos tro tipo societário deverá ser aprovada em Assembleia Gemanufaturados, semimanufaturados, alimentícios, matérias ral por maioria simples de votos.
primas, secundárias e outros produtos ligados ou não às atividades
CAPÍTULO V –ADMINISTRAÇÃO
principais; lojas de departamentos ou magazines, exceto
Seção I - Disposições Gerais
lojas francas; promoção de vendas, comunicação por meio de Artigo 14. A administração da Companhia compete ao
computadores, transmissão de mensagens e imagens; atividades Conselho de Administração e à Diretoria, que exercerão as
de intermediação e agenciamento de serviços e negócios, exceto atribuições e poderes conferidos pela legislação aplicável e
imobiliários; atividades de limpeza, imunização, controle de por este Estatuto Social.
pragas urbanas, dedetização, desratização, descupinização, Parágrafo Único. O Conselho de Administração é órgão de
desinfecção; instalação e manutenção de sistemas centrais deliberação colegiada e a representação da Companhia é
de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, reparação e privativa dos Diretores.
manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal Artigo 15. Os membros do Conselho de Administração e
e doméstico; obras de acabamento da construção, limpeza em da Diretoria devem assumir seus cargos em até 30 (trinta)
prédios e em domicílios.
dias a contar das respectivas datas de nomeação, mediante
Parágrafo Único: A Companhia poderá, ainda, ter participações assinatura de termo de posse no livro próprio, permaneem outras sociedades, de atividades afins ou não, mediante cendo em seus cargos até a investidura dos novos adminisautorização da Assembleia Geral.
tradores eleitos.
CAPÍTULO III – CAPITAL SOCIAL
Parágrafo Único. A posse de membro do Conselho de
Artigo 5º. O capital social da Companhia, totalmente Administração residente e domiciliado no exterior fica consubscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é dicionada à constituição de representante legal residente
de R$ 289.218.825,00 (duzentos e oitenta e nove milhões, no País, com poderes específicos para receber citação, meduzentos e dezoito mil, oitocentos e vinte e cinco reais), di- diante procuração outorgada na forma do parágrafo 2°do
vidido em 289.218.825 (duzentas e oitenta e nove milhões, artigo 146 da Lei das S.A.
duzentas e dezoito mil, oitocentas e vinte e cinco) ações Artigo 16. A Assembleia Geral fixará o montante global da
ordinárias, nominativas, sem valor nominal.
remuneração dos administradores e sua alocação competiParágrafo Primeiro. - Cada ação ordinária confere ao seu rá ao Conselho de Administração, que levará em conta as
titular 1 (um) voto nas Assembleias Gerais da Companhia. responsabilidades, tempo dedicado às funções, competênParágrafo Segundo. - A ação é indivisível em relação à cia, reputação profissional e o valor dos respectivos serviCompanhia. Quando a ação pertencer a mais de uma pes- ços no mercado.
soa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo repreSeção II – Conselho de Administração
sentante do condomínio.
Artigo 17. O Conselho de Administração será composto
Artigo 6º. A Companhia poderá adquirir suas próprias por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros,
ações, com o objetivo de cancelá-las ou mantê-las em te- eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato
souraria, para posterior alienação.
unificado de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos.
Parágrafo Único. É vedada a emissão de partes beneficiárias Parágrafo Único. Os membros do Conselho de Adminispela Companhia.
tração serão investidos em seus cargos mediante: (i) asCAPÍTULO IV–ASSEMBLEIAS GERAIS
sinatura de termo de posse lavrado no Livro de Atas de
Artigo 7º. A Assembleia Geral da Companhia deverá se Reuniões do Conselho de Administração; e (ii) atendimento
reunir, ordinariamente, pelo menos uma vez ao ano dentro dos requisitos legais aplicáveis. Os membros do Conselho
dos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término de de Administração poderão ser destituídos a qualquer tempo
cada exercício social e, extraordinariamente, sempre e à pela Assembleia Geral, devendo permanecer em exercício
medida que o interesse social da Companhia exigir.
nos respectivos cargos, até a investidura de seu sucessor.
Artigo 8º. A Assembleia Geral será convocada pelo Con- Artigo 18. O Conselho de Administração terá 1 (um) Preselho de Administração, de acordo com as regras aplicáveis sidente, eleito por seus membros na primeira reunião que

ocorrer após a eleição dos Conselheiros.
Parágrafo Primeiro. Em caso de ausência do Presidente
do Conselho de Administração, as funções do Presidente
serão exercidas por outro membro do Conselho de Administração por ele indicado.
Parágrafo Segundo. Em caso de incapacidade ou impedimento, temporário ou definitivo do Presidente do Conselho
de Administração, as funções do Presidente serão exercidas
por outro membro do Conselho de Administração indicado
pelos demais acionistas.
Artigo 19. O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, 4 (quatro) vezes por ano, ao final de cada
trimestre e, extraordinariamente, sempre que convocado
por seu Presidente, mediante: (i) notificação escrita (inclusive por e-mail) entregue com antecedência mínima de 5
(cinco) dias, e com apresentação da pauta dos assuntos a
serem tratados.
Parágrafo Primeiro. Em caráter de urgência, as reuniões
do Conselho de Administração poderão ser convocadas por
seu Presidente sem a observância do prazo acima, desde
que cientes todos os demais integrantes do Conselho. As
convocações poderão ser feitas por carta com aviso de recebimento ou por qualquer outro meio, eletrônico ou não,
que permita a comprovação de recebimento.
Parágrafo Segundo. Independentemente das formalidades previstas neste Artigo, será considerada regular a reunião a que comparecerem todos os Conselheiros.
Artigo 20. As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas em primeira convocação com a presença da
maioria dos seus membros e, em segunda convocação, por
qualquer número.
Parágrafo Primeiro. No caso de ausência temporária de
qualquer membro do Conselho de Administração, o respectivo membro do Conselho de Administração poderá, com
base na pauta dos assuntos a serem tratados, manifestar
seu voto por escrito por meio de delegação feita em favor
de outro conselheiro, por meio de voto escrito antecipado,
por meio de carta entregue ao Presidente do Conselho de
Administração, na data da reunião, ou ainda, por correio
eletrônico digitalmente certificado.
Parágrafo Segundo. Em caso de vacância do cargo de
qualquer membro do Conselho de Administração, o substituto será nomeado, para completar o respectivo mandato,
pelos demais membros do Conselho de Administração. Para
os fins deste parágrafo, ocorre vacância com a destituição,
morte, renúncia, impedimento comprovado ou invalidez.
Parágrafo Terceiro. As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por maioria de votos dos presentes em cada reunião, ou que tenham manifestado seu
voto na forma do Parágrafo Primeiro do Artigo 20.
Artigo 21. As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas, preferencialmente, na sede da Companhia.
Serão admitidas reuniões por meio de teleconferência ou
videoconferência, admitida gravação e degravação das
mesmas. Tal participação será considerada presença pessoal em referida reunião. Nesse caso, os membros do Conselho de Administração que participarem remotamente da
reunião do Conselho de Administração poderão expressar
seus votos, na data da reunião, por meio de carta ou correio eletrônico digitalmente certificado.
Parágrafo Primeiro. Ao término de cada reunião deverá ser lavrada ata, que deverá ser assinada por todos os
Conselheiros fisicamente presentes à reunião, e posteriormente transcrita no Livro de Registro de Atas do Conselho
de Administração da Companhia. Os votos proferidos por
Conselheiros que participarem remotamente da reunião do
Conselho de Administração ou que tenham se manifestado
na forma do Parágrafo Primeiro do Artigo 20 deste Estatuto
Social, deverão igualmente constar no Livro de Registro de
Atas do Conselho de Administração, devendo a cópia da
carta ou mensagem eletrônica, conforme o caso, contendo
o voto do Conselheiro, ser juntada ao Livro logo após a
transcrição da ata.
Parágrafo Segundo. Deverão ser publicadas e arquivadas no registro público de empresas mercantis as atas de
reunião do Conselho de Administração da Companhia que
contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros.
Parágrafo Terceiro. O Conselho de Administração poderá admitir outros participantes em suas reuniões, com
a finalidade de acompanhar as deliberações e/ou prestar
esclarecimentos de qualquer natureza, vedado a estes, entretanto, o direito de voto.
Artigo 22. O Conselho de Administração tem a função primordial de orientação geral dos negócios da Companhia,
assim como de controlar e fiscalizar o seu desempenho,
cumprindo-lhe, especialmente além de outras atribuições
que lhe sejam atribuídas por lei ou pelo Estatuto Social:
(i)
fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;
(xii)
eleger e destituir seus Diretores, bem como atribuir
aos Diretores suas respectivas funções, atribuições e limites de alçada não especificados neste Estatuto Social;
(xiii)
fiscalizar a gestão dos Diretores, examinando, a
qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia e solicitando informações sobre contratos celebrados ou em vias
de celebração e quaisquer outros atos;
(xiv)
alocar a remuneração global fixada pela Assembleia
Geral entre os membros do Conselho de Administração e
da Diretoria;
(xv)
deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral,
quando julgar conveniente, ou no caso do Artigo 132 da
Lei das S.A.;
(xvi)
apreciar o Relatório da Administração e as contas
da Diretoria e deliberar sobre sua submissão à Assembleia
Geral;
(xvii) escolher e destituir os auditores independentes,
observando-se, nessa escolha, o disposto na legislação
aplicável. A empresa de auditoria externa reportar-se-á ao
Conselho de Administração;
(xviii) convocar os auditores independentes para prestar
os esclarecimentos que entender necessários;
(xix)
orientar sobre a manifestação do voto da Compa-
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nhia nas Assembleias Gerais de suas controladas ou de sociedade em que detenha participação com direito a voto;
(xx)
deliberar de forma prévia sobre a contratação de
financiamento bancário, cédula de crédito bancário, emissão de papéis de dívida ou outras formas de empréstimo,
emissão de debêntures, assim como emissão de títulos de
crédito de qualquer natureza envolvendo a Companhia ou
as suas controladas, observadas as regras de orientação de
voto estabelecidas nos documentos societários das acionistas, bem como a concessão de avais e garantias;
(xxi)
deliberar sobre a alienação, venda, locação, doação
ou oneração, direta ou indiretamente, a qualquer título e
por qualquer valor, de imóveis e de ativos imobilizados da
Companhia ou das suas controladas, aprovados no planejamento anual de investimentos/desinvestimento, em valor
superior a 100 (cem) salários mínimos, observadas as regras de orientação de voto estabelecidas nos documentos
societários das acionistas;
(xxii) aprovar, instruir e/ou autorizar a aquisição de participação societária ou substancialmente todos os ativos de
qualquer empresa;
(xxiii) manifestar-se previamente sobre qualquer proposta relacionada à dissolução, liquidação, fusão, cisão,
transformação ou incorporação (inclusive incorporação de
ações) da Companhia ou das suas controladas, ou de qualquer sociedade na Companhia ou nas suas controladas, a
ser submetida à deliberação à Assembleia Geral;
(xxiv)
deliberar sobre a aprovação de planos de outorga
de opção de compra ou subscrição de ações aos administradores e empregados da Companhia ou de suas controladas, observadas as regras de orientação de voto estabelecidas nos documentos societários das acionistas;
(xxv) deliberar sobre (i) a criação de ônus reais sobre
bens da Companhia ou de suas controladas para garantir
obrigações próprias e/ou de suas controladas; (ii) a outorga de quaisquer outras garantias a terceiros, inclusive
fiança e aval, por suas obrigações e de suas controladas;
(xxvi) deliberar sobre o planejamento estratégico da
Companhia e definição da ordem de implementação dos
projetos prioritários;
(xxvii) aprovar o planejamento orçamentário anual – DRE
(incluindo as projeções de receitas e despesas), as projeções do fluxo de caixa e do balanço patrimonial, bem como
o orçamento de investimentos (Capex) e os montantes associados ao plano de expansão;
(xxviii) aprovar previamente as eventuais mudanças na
estratégia de comunicação institucional, incluindo marca e
posicionamento;
(xxix) apoiar, orientar e monitorar as atividades do Diretor
Presidente; e
(xxx) monitorar e aprovar estrutura de capital da empresa e tomar decisões de direcionamento estratégico altamente relevantes para a Companhia.
Seção III - Diretoria
Artigo 23. A Diretoria será composta por, no mínimo 2
(dois) e, no máximo 8 (oito) Diretores, pessoas naturais,
residentes no País, acionistas ou não, eleitos pelo Conselho
de Administração e por ele destituíveis a qualquer tempo,
nos termos deste Estatuto Social, sendo 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor Financeiro, 1 (um) Diretor Comercial, 1 (um) Diretor Novo Mundo Digital, 1 (um) Diretor de
Operações, 1 (um) Diretor de Expansão, 1 (um) Diretor de
Gente e Gestão e 1 (um) Diretor Sem Designação Específica.
Artigo 24. O mandato unificado da Diretoria é de 2 (dois)
anos, permitida a reeleição por iguais e sucessivos períodos. Os Diretores deverão permanecer em seus cargos até
a investidura de seus sucessores.
Artigo 25. Compete à Diretoria a administração dos negócios sociais em geral, e a prática, para tanto, de todos
os atos necessários e convenientes, ressalvados aqueles
para os quais seja, pela Lei das S.A., pelo presente Estatuto
Social, atribuída a competência à Assembleia Geral ou do
Conselho de Administração.
Parágrafo Primeiro. A representação ativa e passiva da
Companhia e a prática dos atos necessários ao seu funcionamento se dará: (i) ao Diretor Presidente conjuntamente
com outro Diretor; ou (ii) à procurador nomeado por instrumento de mandato assinado pelo Diretor Presidente em
conjunto com outro Diretor; ou (iii) à dois procuradores
nomeados por instrumento de mandato assinado pelo Diretor Presidente.
Parágrafo Segundo. A Companhia deverá ser representada (i) pelo Diretor Presidente conjuntamente com outro
Diretor, para obrigações em valor superior a 300 (trezentos) salários mínimos; (ii) por dois Diretores, sempre agindo em conjunto, para obrigações de até 300 (trezentos)
salários mínimos.
Parágrafo Terceiro. A Companhia poderá ser representada por um Diretor e um procurador, com poderes específicos e especiais, agindo em conjunto nas seguintes circunstâncias:
(i)
representar a Companhia em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, judicial e extrajudicialmente, podendo
para tanto nomear prepostos;
(ii)
abrir e encerrar quaisquer contas bancárias, bem
como requisitar talões de cheques;
(iii)
representar a Companhia junto a quaisquer instituições financeiras, estabelecimentos bancários, em todas as
suas carteiras, bem como perante o Banco Central do Brasil
e a Bolsa de Valores;
(iv)
as procurações não poderão ser substabelecidas,
exceto as de foro, e sob pena de nulidade deverão ter validade de até 1 ano
(v)
assinar cheques, ordens de pagamento e efetuar
saques, até o limite de 50 (cinquenta) salários mínimos; e
(vi)
transferir sem limite de valores, quantias entre contas da mesma titularidade da empresa.
Parágrafo Quarto. A Companhia poderá ser representada por dois Diretores, com poderes específicos e especiais,
agindo em conjunto nas seguintes circunstâncias:
(i)
representar a Companhia em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, judicial e extrajudicialmente, podendo
para tanto nomear prepostos;
(ii)
abrir e encerrar quaisquer contas bancárias, bem

como requisitar talões de cheques;
(iii)
representar a Companhia junto a quaisquer instituições financeiras, estabelecimentos bancários, em todas
as suas carteiras, bem como perante o Banco Central do
Brasil;
(iv)
assinar cheques, ordens de pagamento, efetuar
saques, letras de câmbio, endossar documentos para depósitos, movimentar conta por meio eletrônico, bem como
quaisquer documentos atinentes às atividades normais da
Companhia;
(v)
receber e dar quitação de quantias ou valores;
(vi)
assinar contratos do interesse da Companhia, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em
negócios estranhos aos fins sociais; e
(vii)
assinar cheques, ordens de pagamento e efetuar
saques, sendo que para valores superiores a 500 (quinhentos) salários mínimos, os Diretores deverão obter a anuência do Diretor Presidente.
Parágrafo Quinto. Fica vedado a qualquer Diretor, isoladamente ou em conjunto, assinar, em nome da Companhia,
todo e qualquer documento que diga respeito a negócios
alheios ao objetivo social.
Parágrafo Sexto. As procurações outorgadas em nome
da Companhia deverão ser assinadas pelo Diretor Presidente, e deverão prever, obrigatoriamente (i) os poderes
específicos dos procuradores; e (ii) o prazo de validade do
instrumento de mandato de até 1 ano.
Artigo 26. O Diretor Presidente é responsável por:
(i)
representar a Companhia, ativa e passiva, judicial
e extrajudicial;
(i)
administrar todos os negócios e atividades da Companhia;
(ii)
presidir as reuniões da Diretoria;
(iii)
monitorar as atividades dos demais Diretores;
(iv)
executar a diretriz estratégica da Companhia, reportando-se, diretamente, ao Conselho de Administração,
conduzindo sua gestão para garantir a execução dos resultados planejados da Companhia, conforme orçamento
anual aprovado pelo Conselho de Administração;
(v)
preservar valores éticos, a imagem, reputação e
materializar a visão da Companhia em projetos implementados; e
(vi)
zelar, solidariamente com o Diretor Financeiro, pela
adoção das melhores práticas contábeis, que apontem de
forma fidedigna a variação patrimonial da Companhia, bem
como seus registros, riscos e conciliações.
Artigo 27. O Diretor Comercial é responsável pelas negociações e estratégias comerciais com os fornecedores,
adquirindo produtos para revenda, com estratégia de precificação adequada, visando atingir o mix, receita e margem
de produto planejados.
Artigo 28. O Diretor Novo Mundo Digital é responsável pelos canais de E-commerce, Televendas, Marketplace, Aplicativos de vendas, liderando as operações digitais da Companhia, bem como a área de Tecnologia da Informação.
Artigo 29. O Diretor de Operações é responsável pelas
áreas de logística, “supply chain” e venda de produtos e
serviços nas lojas físicas.
Artigo 30. O Diretor de Expansão é responsável pelas
negociações de contratos de aluguel, definição de imóveis
para locação, expansão da rede de lojas e contratação de
seguros.
Artigo 31. O Diretor de Gente e Gestão é responsável pelas operações administrativas (auditoria interna, compras
de indiretos, manutenção e obras, jurídico, societário, serviços administrativos, segurança e prevenção de perdas,
“utilities”, sustentabilidade) e recursos humanos, atuando
para garantir o suporte à Companhia com governança,
mantendo sempre a cultura, engajamento, provendo talentos para a gestão da Companhia e seu desenvolvimento.
Artigo 32. O Diretor Financeiro é responsável pelas áreas
de contabilidade, tributário, crédito e cobrança, controladoria e tesouraria. Atua junto ao mercado financeiro para
obter os recursos necessários à execução das atividades
operacionais e ao crescimento da Companhia em consonância com a estrutura de capital definida pelo Conselho
de Administração. Além disso, cabe ao Diretor Financeiro
quantificar em termos econômico-financeiros o plano estratégico aprovado pelo Conselho, gerindo os recursos financeiros e o fluxo de caixa da Companhia para garantir a
sua liquidez de curto e longo prazos. Competente ainda a
este profissional garantir a confiabilidade dos registros contábeis em conformidade com as normas legais, as melhores
práticas e orientação da Auditoria Externa.
Artigo 33. O Diretor Sem Designação Específica é responsável por assistir e auxiliar o Diretor Presidente na administração dos negócios da Companhia, bem como pelas
demais funções que lhes sejam atribuídas pelo Conselho de
Administração, por ocasião da sua eleição.
CAPÍTULO VI–DO EXERCÍCIO SOCIAL, DO BALANÇO E DOS LUCROS
Artigo 34. O exercício social da Companhia terá início em
1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano.
Artigo 35. Ao final de cada exercício social, serão elaboradas as demonstrações financeiras, observadas as disposições legais vigentes, que deverão ser apresentados à Assembleia Geral.
Parágrafo Primeiro. Por deliberação da Assembleia Geral, a Companhia poderá declarar dividendos intermediários
ou intercalares baseados: (i) nos balanços intermediários
semestrais, trimestrais ou mensais; ou (ii) nas contas de lucros acumulados ou reservas de lucros existentes no último
balanço anual ou semestral.
Parágrafo Segundo. Do lucro líquido do exercício destinar-se-ão 5% (cinco por cento) para a reserva legal, até
que seja atingido 20% (vinte por cento) do capital social
integralizado.
Parágrafo Terceiro. A Companhia distribuirá, após a dedução do parágrafo acima, como dividendo obrigatório em
cada exercício social, o percentual mínimo de 5% (cinco
por cento). Os acionistas poderão, no entanto, deliberar de
forma unânime, em assembleia geral, pela distribuição de
um percentual maior.
CAPÍTULO VII – DA LIQUIDAÇÃO DA COMPANHIA
Artigo 36. A Companhia entrará em liquidação nos casos

previstos na Lei das S.A. e neste Estatuto Social, competindo à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação e
eleger o liquidante e o Conselho Fiscal que devam funcionar no período.
CAPÍTULO VIII – JURISDIÇÃO E LEI APLICÁVEL
Artigo 37. O presente Estatuto Social será regido pelas
Leis da República Federativa do Brasil.
Artigo 38. Os Acionistas envidarão seus melhores esforços para resolver, de boa fé e considerando seus interesses
mútuos, qualquer disputa, controvérsia, reclamação ou desavença (“Disputa”) oriunda do presente Estatuto Social,
sendo que se os Acionistas não encontrarem uma solução
amigável no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da
primeira notificação enviada por um Acionista a outro sobre
a Disputa, as disposições abaixo serão aplicáveis.
Parágrafo Único. Durante o prazo de 30 (trinta) dias
mencionado no Artigo 31 acima, o Diretor Presidente da
Companhia deverá se reunir, pessoalmente ou de qualquer
outra forma que viabilize uma conversa simultânea, para
discutir, desenvolver e empregar seus melhores esforços
para a solução de eventuais Disputas oriundas do presente
Estatuto Social. Caso um acordo seja alcançado pelo Diretor Presidente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias acima
mencionado, referido acordo será formalizado em documento específico e vinculante para os Acionistas, que implementarão a solução sugerida em referido documento.
Artigo 39. Qualquer Disputa não solucionada de forma
amigável será submetida à arbitragem, perante a Câmara
de Mediação e Arbitragem Empresarial do Maranhão (“CBMAE - MA”), conforme as previsões da Lei n. 9.307 de 24
de setembro de 1996 (“Arbitragem”).
Artigo 40. A Arbitragem será conduzida por 3 (três) árbitros, sendo que: (i) um será nomeado pelo Acionista que
iniciar o procedimento; (ii) um será nomeado pelo Acionista
contra quem o procedimento foi iniciado; e (iii) o terceiro
será nomeado pelos dois árbitros nomeados pelos Acionistas (“Tribunal de Arbitragem”). Em havendo multiplicidade de partes (seja no polo dos requerentes ou dos
requeridos), os coárbitros serão escolhidos conjuntamente
pelos membros de cada polo (requerentes ou requeridos).
Em não havendo consenso para indicação de coárbitro pelos membros de cada polo, todos os árbitros serão escolhidos nos termos do regulamento da CBMAE-MA.
Artigo 41. A Arbitragem será confidencial. O procedimento
de Arbitragem será estabelecido e conduzido na Cidade de
São Luís, Estado do Maranhão, em português. É vedado o
julgamento por equidade.
Artigo 42. No curso da Arbitragem, os Acionistas arcarão
com as despesas da Arbitragem e honorários de árbitros na
forma estabelecida na CBMAE-MA. A sentença arbitral fixará, além das eventuais condenações impostas pelo Tribunal
de Arbitragem, que a parte perdedora arque, proporcionalmente ao seu insucesso na demanda, com o pagamento e
o reembolso (i) das taxas e demais valores devidos, pagos
ou reembolsados à CBMAE-MA, (ii) dos honorários e demais valores devidos, pagos ou reembolsados aos árbitros,
(iii) dos honorários e demais valores devidos, pagos ou
reembolsados aos peritos, tradutores, intérpretes, secretários, estenotipistas e outros auxiliares eventualmente designados pelo Tribunal de Arbitragem e (iv) dos honorários
advocatícios de sucumbência fixados pelo Tribunal de Arbitragem. O Tribunal de Arbitragem não condenará qualquer
das partes a pagar ou reembolsar (i) honorários contratuais
ou qualquer outro valor devido, pago ou reembolsado pela
parte contrária a seus advogados, assistentes técnicos, tradutores, intérpretes e outros auxiliares e (ii) qualquer outro valor devido, pago ou reembolsado pela parte contrária
com relação à arbitragem, a exemplo de despesas com fotocópias, autenticações, consularizações e viagens.
Artigo 43. Sem prejuízo à validade desta convenção de
arbitragem, os Acionistas elegem o Foro da Comarca de
Goiânia, Estado de Goiás, Brasil, para a exclusiva finalidade
de: (a) executar as decisões do Tribunal de Arbitragem,
inclusive a sentença arbitral; (b) obter medidas cautelares
ou antecipações de tutela anteriores à constituição do Tribunal de Arbitragem; e/ou (c) executar obrigações líquidas
e certas previstas neste Estatuto Social (incluindo multas
eventualmente aplicáveis).
Artigo 44. A solicitação de qualquer medida prevista no
Artigo 40 não representará renúncia à Arbitragem ou aos
limites da jurisdição do Tribunal de Arbitragem.
Artigo 45. Os intervenientes anuentes concordam expressamente em vincularem-se à presente convenção de arbitragem, em todos os seus termos e condições, bem como a
sujeitarem-se aos efeitos da sentença arbitral.
CAPÍTULO IX–DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 40. Os casos omissos neste Estatuto Social serão
resolvidos pela Assembleia Geral, observado o que dispuser
a Lei das S.A.
Artigo 41. A Companhia deverá observar os acordos de
acionistas arquivados em sua sede, devendo o Presidente
da Assembleia Geral e o Presidente da reunião do Conselho
de Administração abster-se de computar votos contrários
aos seus termos, nos termos do artigo 118 da Lei das S.A.
Alex dos Santos Lima
Agenor Braga e Silva Filho
Antônio Ferreira Rios
Antônio Teodoro da Silva Júnior
Carlos Luciano Martins Ribeiro
Ednara de Oliveira Martins Braga e Silva
José Carlos Guimarães Mesquita
Leidomar Azevedo Santos
Martins Ribeiro Participações Ltda.
Matheus Oliveira Martins Sepulveda
Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda.
Patricia Auxiliadora de Oliveira Martins Sepulveda
Rildo Reis Pereira
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SHOW

Baile <A Era do Rádio=
homenageia as Mães

Boi da Maioba faz
ensaio do Dia das Mães

O espetáculo musical, em homenagem ao Dia das Mães, é apresentado pelo cantor
Almeida Marcus, que conduzirá o público a bailar aos moldes de antigamente

O

Baile <A Era do Rádio= está
de volta no formato presencial, com edição especial
neste sábado, 7 de maio, às
20h, nos salões da Casa de Espetáculos Malte Show (ao lado do Shopping
do Automóvel), Av. dos Holandeses,
Calhau.

O espetáculo musical, em homenagem ao Dia das Mães, é apresentado
pelo cantor Almeida Marcus, que conduzirá o público a bailar aos moldes
de antigamente, numa conexão plena
entre todas as gerações. O grupo Era
de Ouro, formado por instrumentistas
maranhenses, referências no cenário

musical brasileiro, é quem o acompanha: Rui Mário (sanfona, teclados e
direção musical), Daniel Cavalcanti
(trompete), Tiago Fernandes (violão
sete cordas), Cleuton Silva (contrabaixo), Fleming (bateria) e Marquinho
Carcará (percussão).
Toda força divina dos tradicionais
anos 1920, 30, 40… Aquelas músicas
na época em que o rádio conquistava
a sua máxima entre os meios mais potentes de comunicação estarão no repertório escalado por Almeida Marcus. Músicas de Ângela Maria, Lupicínio Rodrigues, Edith Piaf, Pixinguinha, Evaldo Gouveia e assim por diante, farão parte dessa atmosfera.
Além de clássicos absolutos em
qualquer seresta que se preze como
Perfídia (Alberto Dominguez. Versão:
Lamartine Babo), Besame mucho
(Consuelo Velasquez), Quizás, quizás,
quizás (Oswaldo Farrés), A volta do
Boêmio (Adelino Moreira), Caminhemos (Herivelto Martins), e muitos hits
imortalizados na voz de Nelson Gonçalves.
No palco, Almeida Marcus vai receber ainda a participação especialíssima da cantora Célia Maria, considerada a Primeira-Dama do Rádio no Maranhão, título herdado de sua participação dos concursos nos tempos áureos dos programas de auditório, ícones da radiofonia brasileira. A abertura da noite será embalada ao som dos
vinis na preciosa seleção musical da
jornalista e DJ Vanessa Serra.
Esse formato do baile pode, inclusive, ser conferido no canal oûcial A Era
do Rádio no YouTube, em ocasião viabilizada com recursos da lei Aldir

Blanc no Maranhão, gravada nos estúdios Pró Áudio, com direção e fotograûa de Paulo do Vale, e produção do
RicoChoro. A transmissão on line foi
realizada em janeiro deste ano, tendo
como mestre de cerimônias Ricarte
Almeida Santos. Haja vista, a excelente receptividade e o grande número
de visualizações, o idealizador Almeida Marcus motivou-se a realizar agora
esta edição tendo mais calor humano
completando a essência do Baile através do público, presente.
Homenagem à avó
A ideia do projeto <A Era do Rádio=
surgiu com a vontade de Almeida
Marcus fazer uma homenagem à sua
avó, que o criou, e de quem herdou o
bom gosto musical. <A era de ouro do
rádio me acompanha desde criança.
Foi por meio da minha avó, Benedita
(vovó Bibi), que eu ouvia essas músicas, fui aprendendo a cantar e reunir
meu acervo musical=, recorda.
A primeira edição do baile ocorreu
no Lítero da Praça João Lisboa em
2020. E de lá para cá, o trabalho foi se
consolidando. Tudo é pensado de modo a garantir uma espécie de viagem
no tempo, o show pretende agradar
todos os saudosistas, mas também
aprofundar o interesse das novas gerações por gêneros como bolero, samba-canção, valsa, choro, fox etc.
O Baile dançante <A Era do Rádio=,
edição presencial em homenagem ao
Dia das Mães, tem assinatura da RicoChoro Produções, com patrocínio da
operadora Maxx, e apoio cultural da
Milenium Centro Automotivo. Vistase para ocasião e vamos bailar!

HOMENAGEM

O ENSAIO INICIA ÀS 22H E SE ESTENDE ATÉ A MANHÃ DO DIA 08
Neste sábado (07) o batalhão pesado do Boi da Maioba se reúne no Viva Maioba, localizado na Estrada da
Maioba, para o Mega Ensaio em homenagem as mães. A
programação inicia às 22h e se estenderá até a manhã
do dia 08 com muito entusiasmo e alegria.
Com uma programação recheada de emoção, o grupo
se prepara para a retomada das apresentações presenciais.
<Estamos nos preparando para o maior São João das
nossas vidas. Depois de dois anos sem nos apresentar
presencialmente a sensação é de ansiedade e gratidão.
No dia do ensaio iremos aproveitar para gravar o áudio e
o vídeo do nosso repertório desse ano para as festividades. Convidamos toda a comunidade para esse grande
momento,= convidou Zé Inaldo, presidente do Boi da
Maioba.

O ensaio será uma demonstração
do que o batalhão pesado da
Maioba está preparando para toda a
nação maiobeira.

DIA DAS MÃES

TributoaBobMarleynoDiadoReggae Confira filmes para assistir domingo
CAMILLA RODRIGUES

É A UNIÃO DE DIFERENTES ARTISTAS QUE REPRESENTAM AS GERAÇÕES DO REGGAE EM SÃO LUÍS
Acontece, nesse sábado (07), um tributo
a Bob Marley em um encontro de maranhenses apaixonados pelo reggae para celebrar a vida do artista que difundiu o ritmo
no mundo, e também aqui na ilha.
É a união de diferentes artistas que representam as gerações do reggae em São
Luís, com a presença de nomes tradicionais como Ademar Danilo, com mais de 30
anos de envolvimento com o reggae, e Célia Sampaio, a dama do reggae maranhense, além da presença da nova geração de
artistas maranhense do roots: Raiz Tribal, Cena Roots, Regiane Araújo e Núbia.

O projeto terá ambientação
imersa nos símbolos e
cores que representam o
reggae da ilha, como a
presença de referências aos
grandes paredões de
radiola e apresentação de

dança no estilo
agarradinho.
Tudo para que todos se sintam dentro da
Jahmaica Brasileira.
História
A inüuência do reggae roots é muito importante para a construção da cultura de
São Luís. O reggae chegou e dominou as ruas da cidade na década de 1970, e ainda na
década de 1980 a cidade já ganhou o apelido de Jamaica Brasileira, fazendo alusão ao
ritmo que veio da Jamaica e que no Brasil,
tinha seu pedaço em São Luís do Maranhão.
Neste sentido, a marca brinca com o
apelido da cidade, ao separar a palavra <JAMAICA= incluindo o termo <JAH=, o mais
conhecido na ûlosoûa rasta, que embasa a
identidade do reggae e dos reggueiros.
A Jamaica Brasileira está representada
pela imagem geográûca da ilha de Upaon
Açu, onde São Luis está localizada e por
onde chegaram todas as referências do reggae roots no Maranhão.

Neste domingo (8) é comemorado o dia
das mães, a ûgura materna presente na
sua vida merece uma lembrança especial,
não é mesmo? Por isso, prepare a pipoca!
Você vai encontrar aqui uma seleção de
ûlmes protagonizados por mães. Uma coletânea de cinco ûlmes escolhidos especialmente para tornar esse dia mais especial.
As produções audiovisuais aqui presentes podem emocionar ou fazer rir, o
importante mesmo é escolher um ûlme
que agrade ela. Uma noite de cinema em
casa é uma ótima opção para comemorar
a data, agora é só selecionar uma das nossas indicações e aproveitar bem do domingo com a mamãe.
Minha mãe é uma peça
Para abrir essa lista nada mais justo do
que Paulo Gustavo interpretando o melhor de cada mãe brasileira, <Minha mãe é
uma peça= conta a história de Hermínia,
uma mãe amorosa e muito engraçada. Na
premissa, ela lida com seus dois ûlhos já
adultos que ainda moram com ela.
Os dois ûlhos não aguentam mais as
cobranças da mãe, que ûca magoada ao
descobrir que é considerada chata e decide sair de casa para passar alguns dias
longe, na casa da tia Zélia. A comédia é tão
aclamada pelo público que ganhou mais 2
ûlmes. Uma ótima oportunidade de fazer
uma maratona com a trilogia.
O quarto de Jack
Brie Larson venceu o Oscar de melhor
atriz pelo seu papel no ûlme, sua personagem é uma garota que vive em cativeiro e
faz de tudo para proteger seu ûlho Jack da
realidade que eles vivem. <O quarto de
Jack= é uma história emocionante do começo ao ûm, com cenas de tirar o fôlego.
Uma opção excelente para descrever o
amor e a força de uma mãe que precisa
proteger seu ûlho, o ûlme é uma decisão
perfeita se você procura algo marcante,
com mensagens precisas e capaz de ar-

rancar algumas lágrimas durante aquelas
duas horas de duração.
Filha perdida
Baseado no livro de Elena Ferrante, <Filha perdida= é a história de Leda (Olivia
Colman), uma professora de inglês divorciada de meia-idade que vive para sua vida acadêmica e para suas ûlhas, que decidem viajar para a casa do pai nas férias.
Leda, apesar de se sentir envergonhada
e sozinha, decide ir para uma cidade costeira na Grécia. Logo ela encontra uma família que a faz lembrar de períodos conturbados e de sacrifícios que fez por ser
mãe. O longa aborda sobre maternidade,
individualidade e culpa. É uma história
comovente de uma mulher que precisa se
recuperar e confrontar o seu passado.
Um sonho possível
O longa fala sobre um amor materno
que não se limita ao sangue, Sandra Bullock interpreta Leigh Anne, a mãe de um
garoto que ûca amigo de Michael Oher,
um jovem adolescente negro, muito maior do que os seus colegas, pobre e quase
analfabeto que ganhou uma bolsa de estudos devido ao seu talento no futebol
americano.
Per feita é a mãe
Essa trama aborda o encontro de três
mulheres mães e o surgimento de uma
amizade pouco provável. Dos mesmos diretores de <Se beber não case=, o ûlme
protagonizado por Mia Kunis, em seu papel Amy, mulher que sofre com a pressão
de precisar equilibrar seu tempo entre um
emprego de meio período e as inúmeras
tarefas que envolvem a criação de seus
dois ûlhos.
Junto com Carla (Kathryn Hahn) e Kiki
(Kristen Bell), elas resolvem mudar drasticamente suas rotinas. Trazendo reüexões
sobre o papel social de uma mãe, também
tem bastante espaço para comédia. As
três amigas vão descobrir que não existe
um padrão de maternidade perfeita e que
a diversão pode ser uma ótima aliada.
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SELEÇÃO BRASILEIRA

Tite vai observar
atacante Antony

Torcida do Sampaio
some do Castelão

Antony fez sua última partida em 29 de março na Bolívia, em La Paz - com vitória
brasileira por 5 a 0. Ele sentiu o tornozelo e desde então faz tratamento

O

técnico da seleção brasileira
masculina, Tite, convoca na
próxima quarta-feira (11)
para os três amistosos contra a Coreia do Sul, Japão e Argentina,
todos no início de junho. A comissão
técnica elabora lista de 26 nomes.
Ainda não há conﬁrmação da liberação de 26 convocados, mas a reunião de técnicos do início de abril –
em Doha, antes do sorteio da Copa do
Mundo – deixou encaminhada a ampliação de mais três nomes além dos
23 das últimas Copas do Mundo.
Por isso a comissão de Tite segue
planejamento de chamar, outra vez,
26 nomes – na última convocação foram 25 chamados, mas Raphinha teve
Covid-19 e não houve substituto.
Existe dúvida da condição de jogo
de Antony, do Ajax. Os auxiliares Cleber Xavier e Matheus Bachi estiveram
pessoalmente com o jovem ponta em
Amsterdã, no ﬁm do mês passado.
Antony também conta com auxílio do
ﬁsioterapeuta Ricardo Sasaki, que trabalha para a seleção principal e conhece o jogador desde os tempos de
São Paulo.
Antony fez sua última partida em
29 de março na Bolívia, em La Paz –
com vitória brasileira por 5 a 0. Ele
sentiu o tornozelo e desde então faz
tratamento em até três turnos. O Ajax
tem apenas mais três jogos pelo Holandês.
O ponta vem fazendo tratamento
intensivo para acelerar a sua recuperação. Além dos trabalhos no clube,
ele conta com o suporte de um ﬁsioterapeuta particular, Fernando Silva.
Pessoas próximas ao jogador acredi-

tam que ele já terá condições de atuar
no começo de junho, quando a Seleção fará amistosos. Porém, só será
possível ter uma noção mais precisa
do prazo para retorno quando ele voltar a trabalhar com bola em campo
com o elenco do Ajax.

na briga pela camisa 9 – disputa que
ainda tem Matheus Cunha, principalmente – o jogador do Atlético de Madrid estava lesionado na última convocação.
Jesus demonstrou que deseja atuar
mais centralizado, como vem acontecendo no Manchester City – depois de
passar boa parte da temporada como
ponta-direita. O que também aconteceu na Seleção com Tite. Notavelmente, por exemplo, na conquista da Copa
América de 2019.
Mas nas últimas partidas pela Seleção Gabriel também jogou mais centralizado. Na visão de Tite e da comissão técnica, Jesus é um 9 que também
joga pelos lados do campo, com movimentos em diagonal na direção da
área. Defensivamente, cumpre à risca
as funções, como faz também no City
de Guardiola.

A agenda da Seleção:

Jesus de volta à briga
Em momento de alta dos atacantes
brasileiros, com Rodrygo sendo decisivo na Liga dos Campeões, Richarlison marcando e ajudando o Everton
contra o rebaixamento, há expectativa
também do retorno de Gabriel Jesus

Em junho (amistosos):
• 2 de junho – Coreia do Sul x Brasil –
na Coreia do Sul
• 6 de junho – Japão x Brasil
• 11 de junho – Brasil x Argentina, em
Melbourne
Em setembro:
• Brasil x México – amistoso
• Brasil x Argentina – valendo pelas
Eliminatórias
Copa do Mundo – em novembro e
dezembro:
Apresentação prevista para 14 de
novembro – com treinos em local a ser
deﬁnido na Europa
• Dia 24 – 16h – Brasil x Sérvia
• Dia 28 – 13h – Brasil x Suíça
• Dia 2/12 – 16h – Camarões x Brasil

SÉRIE D

Juventude recebe o Tocantinópolis pela 4ª rodada
HIAGO FERREIRA

O JUVENTUDE SAMAS VEM DE UMA DERROTA POR 3 X 0 PARA O MOTO CLUB NA SÉRIE D DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2022
ceu ingressos a preços populares de
apenas R$ 10 a ﬁm de levar um bom
Com apenas três pontos ganhos no número de torcedores à praça de esGrupo A2 da Série D do Campeonato portes.
Na oportunidade anterior em que
Brasileiro, o Juventude Samas tenta
melhorar sua posição na competição, atuou em seus domínios, o Juventude
na tarde deste sábado (7), quando en- foi derrotado pelo Fluminense-PI por
frentará o Tocantinópolis, a partir das 4 a 2, ocasião em que se encontrava
15h30, no Estádio Pinheirão, em São bastante desfalcado.
A melhor apresentação ocorreu em
Mateus.
Se vencer, o time maranhense pode seguida, em Belém do Pará, quando
chegar aos seis pontos e até entrar no derrotou a Tuna Luso por 3 a 0, mas na
G4, dependendo dos demais resulta- sequência veio a segunda derrota,
desta vez, para o Moto Club, pelo
dos da rodada.
Considerando o resultado funda- mesmo placar. Para a partida deste sámental para manter as esperanças de bado, o técnico Zé Augusto já poderá
continuar sonhando com a classiﬁca- contar com o lateral Fabrício, que não
ção, a diretoria do Poraquê estabele- atuou no jogo anterior, pois estava
NERES PINTO

cumprindo suspensão.
O destaque da equipe continua
sendo o meia Gotinha, mas a novidade da escalação da equipe poderá ser
o atacante Levir, ex-São José, contratado nesta semana e que até ondem
apenas aguardava registro no Boletim
Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol.
Os treinamentos da equipe maranhense vêm sendo bastante prejudicados devido às fortes chuvas. A formação inicial pode ser esta: Wanderson Testa; Guilherme ou Fabrício,
Gustavo,
Moisés
e
GHustavo
Ro0drigues; Cavi,Codó, Gotinha (ou
Jorge); Tiago, Júnior Saudade e Gleicione (ou Levir).

Apesar da Série B do Campeonato Brasileiro estar
iniciando a sexta rodada neste ﬁm de semana, até parece que a competição ainda não foi iniciada para a torcida do Sampaio Corrêa, pelo menos quando o assunto é a
presença nas dependências do Estádio Castelão.
Os três primeiros jogos realizados naquela praça de
esportes tiveram um público decepcionante, que só deixou prejuízo ﬁnanceiro à diretoria do clube. O total de
torcedores foi de apenas 4.182, sendo que, mais da metade, 2.721 é de sócios, num total 1.837, conforme levantamento feito pelo matemático Manoel Martins.
Na última partida disputada em São Luís, contra o
Operário-PR, apenas 1.964 bolivianos pagaram ingresso, quando o time necessitava do incentivo da galera para vencer e se aproximar do G4. O panorama nas cadeiras do Castelão são o retrato do desprezo ou descrédito
na equipe que pretende permanecer na Série B e sonha
com a subida para a Série A do Brasileiro no ano que
vem.
O presidente Sérgio Frota tem lamentado bastante a
situação. Procurado pela reportagem de O Imparcial, ele
falou sobre a situação. <Nós temos uma grande torcida,
mas esta não tem comparecido, e faz tempo. Não é só este ano não. Em 2020 e 2021 tivemos a pandemia e isto
justiﬁcava, mas agora isso não se justiﬁca. Somos tri
campeões maranhenses, com um título conquistado de
forma invicta, estamos no 32º lugar no ranking nacional
de clubes, também estamos na Série B, participando da
formação da Liga Brasileira do Futebol (Libra) e o torcedor então tem todos os motivos para apoiar o clube. Seria fundamental esse apoio=.
Frota acrescentou que também há torcedores e ex-diretores que têm problemas com o presidente e criam
um clima mais adverso, mas seria importante que o torcedor acompanhasse o Sampaio nesta caminhada. <Isso
é fundamental. O time é grande e a torcida também. Nós
temos trabalhado diuturnamente para fortalecer o clube nesta Série B que é a mais difícil de todos os anos,
com Guarani, Cruzeiro, Vasco, Grêmio, Bahia e Chapecoense. Então, seria importante a presença do torcedor,
para que a gente possa complementar nosso planejamento ﬁnanceiro=. Frota ﬁnaliza aﬁrmando que está ﬁnalizando o projeto de transformação do clube em SAF
(Sociedade Anônima do Futebol), mas encontra diﬁculdades exatamente com o panorama atual do número de
torcedores nesta competição. <Estava fechando com um
grupo que agora está indo para o Bahia, que tem um
quantitativo muito maior no número de sócios torcedores, rendas, então nós vamos continuar fazendo nosso
trabalho, como primeiro objetivo permanecer na Série
B e se conseguir recursos trazer algo mais, porém, o torcedor não tem feito a parte dele, exceto os sócios que
apoiam sistematicamente o time, apesar de não dar
nem dois mil torcedores. É muito pouco para a grandeza
desta grande torcida que tem o Sampaio =, ﬁnalizou.

Pior que nos anos de rebaixamento

Até mesmo nos anos dos rebaixamentos do Sampaio
na serie B, 2016 e 2018, nos três primeiros jogos, foi bem
melhor que a situação atual. Em 2016, o Sampaio fez o
primeiro jogo em São Luís, tendo perdido por 4 a 0 para
o Vasco . O público total foi de 32.180, melhor naquela
temporada. No jogo seguinte perdeu para o Paraná por 2
x 1, com apenas 3.401 total de público e no terceiro empatou com contra o Bragantino em 0 x 0 com 4.057.
Sampaio 1 x 1 Tombense (Mg) – 14.696,00 – Público
Total 1.318
• Público pagante 538 – Sócio 476 – Grátis 304
• O Prejuízo do Sampaio foi 15.304,88. Já que as despesas do jogo foi de 30.363,65
Sampaio 3 x 1 Brusque (Sc) – R$ 11.229 – Público total 1.170
• Público Pagante 397 – Sócio 569 – Grátis 204
• O Prejuízo chegou a R$ 17.913,46, já que o total de despesas foi de R$ 29.142,46
Medo ou Confiança
Após abertura dos portões do Estádio Castelão para o
público, no Campeonato Brasileiro da Série B de 2021, o
Sampaio fez um total de oito jogos. O maior público foi
diante do Vasco com 13.993. O menor diante do Guarani
com 850, isso no total. Foram 26.435 torcedores, entre
pagantes, sócios e grátis, numa média de 3.304, o que é
bem maior que 1.394 de média nos três jogos deste ano
4.182 torcedores, entre pagantes, sócios e gratuidade.
Sampaio 1 x 1 Operário
Ainda não foi divulgado o borderô pela CBF. No estádio, o Sampaio anunciou arrecadação de R$ 20.520,00 –
público total de 2070, sendo 1.694 (804 pagantes e 690
sócios e 376 grátis). Como as despesas chegam a casa
dos R $30 mil, mais um prejuízo. É bom lembrar que os
valores das arbitragens variam de R$ 8 a 10 mil reais, pagos pela CBF.
Histórico do ano passado
• 21.09.2021 – Sampaio 2 x 2 Brusque – 36.255,00 – Total público 2.356
• 30.09.2021 – Sampaio 1x 1 Clube do Remo –28.200,00 –
Total Público 1.770
• 09.10.2021 – Sampaio 1 x 0 Vasco 497.417,00 – Total
Público 13.993
• 12.10.2021 – Sampaio 0 x 1 Vitória
38.500,00 = Total
público 3.720
• 28.10.2021 – Sampaio 0 x 1 Guarani 7.620,00 – Total
público 850
• 07.11.2021 – Sampaio 2 x 1 Brasil
7.933,00 – Total
público 1.180
• 11.11.2021 – Sampaio 3 x 0 Vila Nova 7.973,00 – Total
público 873
• 18.11.2021 – Sampaio 1 x 1 Cruzeiro
29.153,00 –
Total público 2. 293 (N.P)
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São Luís, sábado e domingo, 7 e 8 de maio

O Vice-Presidente do Hospital Aldenora Bello, Antônio Dino Tavares, o Dir José Jorge Soares(Equatorial), a artista Gabrielle
Arruda que ilustrou as paredes da ala pediátrica e o Presidente da Equatorial Maranhão Sérvio Túlio

Aldenora Bello recebe doação de Usina
Solar da Equatorial Energia

O Hospital do Câncer Aldenora Bello recebeu a instalação de uma mini usina fotovoltaica no Hospital,
com 495 placas solares capazes de economizar em média 30% na conta de energia do Hospital, o que representa a redução de mais de R$ 120 mil reais por ano na conta de energia da instituição.
A doação foi feita pelo programa de responsabilidade social da Equatorial Maranhão, o E+ Energia do Bem,
que se insere na agenda de sustentabilidade da Companhia e tem a perspectiva de desenvolvimento social
aliado à inovação, com foco na economia de energia. O projeto também faz parte do programa de Eﬁciência
Energética da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), e contou com a parceria com a Defensoria Pública do Maranhão (DPE-MA). Foram investidos aproximadamente R$ 870 mil e além da Usina Solar, foi feita
a troca de 07 refrigeradores e a substituição de cerca de 265 lâmpadas por novas de menor consumo de energia elétrica. A obra incluiu também um mural de arte, com ilustração leve e colorida nas paredes da ala pediátrica e da recepção do hospital, realizada pela artista Gabrielle Arruda e com exposição dos desenhos feitos pelos pacientes da pediatria.

Francila Soares, Carlos Hubert, Rainilton Andrade e Giselle
Collins da Equatorial MA.

Dayane Matos, Marcelo Augusto, Júlio Mendes e Vitor Reis
da Equatorial Maranhão

Crianças Assistidas pelo Hospital do Câncer Aldenora Bello
pintaram telas que fizeram parte da pintura da parede da
ala pediátrica.

Na foto, o presidente da FIEMA com o presidente da ABGD, Guilherme Chrispim

Giselle Collins, Amanda Castro e Luís Emílio Filho da
Equatorial Maranhão.

O Dir Adm do Hospital do Câncer José Generoso da Silva, o
Defensor Público Luís Otávio Moraes Filho do Núcleo de
Defesa do Consumidor (Nudecon) e o Marcelo Augusto da
Equatorial MA

Victória Nicácio, Maíra Prop e Jessika Farias da
Comunicação e MKT da Equatorial MA

Celso Gonçalo acompanhado do presidente do CDE do Sebrae, Raimundo Coelho,
do deputado estadual, Ariston Ribeiro, do prefeito de Pastos Bons, Enoque Mota, e
do secretário de Estado de Articulação Política, Rubem Pereira.

