
Elite6

O OSCAR DA GESTÃO PÚBLICA

Prêmio Sebrae Prefeito
Empreendedor 2022
O

SE BRAE-MA anun ci ou na 
ter ça-fei ra (03 maio) os ges- 
to res mu ni ci pais, ven ce do- 
res da eta pa es ta du al do XI 

Prê mio Se brae Pre fei to Em pre en de- 
dor, em so le ni da de que acon te ceu no 
au di tó rio Te re zi nha Jan sen – Mul ti- 
cen ter Ne gó ci os e Even tos, em São 
Luís. O even to con tou com a pre sen ça 
de au to ri da des, li de ran ças, im pren sa 
e con vi da dos que vi e ram tor cer, pe los 
seus mu ni cí pi os. Foi uma ce rimô nia 
lin da.

Mais de 80 ci da des ma ra nhen ses 
apre sen ta ram pro je tos ino va do res, 
sus ten tá veis e ape nas, 14 pre fei tu ras 
fi na lis tas, pas sa ram por to dos os ri go- 
ro sos cri té ri os da co mis são, que dis- 
pu ta ram, 08 ca te go ri as.

En tre os fi na lis tas, o SE BRAE des ta- 
cou os tra ba lhos das pre fei tu ras de 
Ana pu rus, Ur ba no San tos, Por to 
Fran co, Pas tos Bons, Ba ca bal, Bal sas, 
Ca ro li na, São Ma teus, Ro sá rio, Es trei- 
to, Ma ti nha, Gra jaú, Co li nas e São 
Luis.

PS PE foi ide a li za do pe lo SE BRAE e 
par cei ros ins ti tu ci o nais pa ra va lo ri zar 
e re co nhe cer os ges to res pú bli cos, 
que co lo cam o em pre en de do ris mo na 
pau ta de sua ad mi nis tra ção, pro mo-

DIRIGENTES E TÉCNICOS DO SEBRAE, AUTORIDADES E OS PREFEITOS COM OS DIPLOMAS
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ven do um am bi en te pro pí cio ao de- 
sen vol vi men to dos pe que nos ne gó ci- 
os lo cais, o que fa vo re ce a eco no mia, 
au men ta a ofer ta de em pre go, aju da a 
me lho rar a ren da da po pu la ção e a ar- 
re ca da ção mu ni ci pal, re ver ten do-se 
em be ne fí cio pa ra os mu ní ci pes.

Os fi na lis tas do XI Prê mio Se brae 

Pre fei to Em pre en de dor con cor re ram 
nas ca te go ri as: Des bu ro cra ti za ção, 
Sa la do Em pre en de dor, Com pras Go- 
ver na men tais, Em pre en de do ris mo 
na Es co la, Mar ke ting Ter ri to ri al e Se-
to res Econô mi cos, Ino va ção e Sus ten-
ta bi li da de e Ci da de Em pre en de do ra.

QUARTA-FEIRA DO BUMBA BOI

Começou! São João
no Centro Histórico

CORTEJO NO CENTRO ATRAI PÚBLICO PARA O  GASTROBAR

 O pe río do mais aguar da do pe los ma ra nhen ses já co- 
me çou, e a lar ga da foi da da, pe lo Es ta lei ro Gas tro bar no
Cen tro His tó ri co de São Luís.

To da quar ta-fei ra, a par tir das 19 ho ras, as me lho res
brin ca dei ras ju ni nas, es ta rão re a li zan do seus en sai os,
mos tran do su as no vas co re o gra fi as, en si nan do pas sos
ao pú bli co e co lo can do to dos pa ra dan ça rem, o rit mo
efer ves cen te e tra di ci o nal, do Bum ba meu Boi do Ma ra- 
nhão, Com ple xo Cul tu ral do Po vo Bra si lei ro.

A ideia do em pre sá rio, Fran cis co Ne to é cri ar uma no- 
va atra ção tu rís ti ca e cul tu ral em São Luis, on de tu ris tas
e ma ra nhen ses pos sam vi ven ci ar a ener gia vi bran te e
con ta gi an te da di ver si da de cul tu ral do Ma ra nhão, além
de ge rar ren da e no vas opor tu ni da des aos ar tis tas e
agre mi a ções cul tu rais. <An tes, tu ris tas e ma ra nhen ses só
po di am apre ci ar as be le zas das brin ca dei ras ju ni nas,
ape nas nos me ses de ju nho e ju lho. Ago ra, com o Ar rai al
do Es ta lei ro, to dos po dem cur tir os rit mos e a pu jan ça
do ri co fol clo re ma ra nhen se, o ano in tei ro, com se gu- 
ran ça, con for to, de gus tan do a boa cu li ná ria do Ma ra- 
nhão, be bi das e drinks=, fi na li zou.

Se rá as sim, o ano in tei ro, com di rei to a cor te jo, pe las
ru as do Cen tro His tó ri co.

O 1º en saio con tou com as pre sen ças do Se cre tá rio de
Tu ris mo do Ma ra nhão, Pau lo Ma tos, e o Se cre tá rio Mu- 
ni ci pal de Tu ris mo, Sau lo San tos, que fi ca ram fe li zes
com a pro pos ta do even to, que de ve vi rar atra ti vo tu rís- 
ti co e cul tu ral da ci da de.

O en can to e a ma gia do Boi Bri lho do Ama nhe cer e o
Boi Meu Ta ma ri nei ro abri ram ofi ci al men te, na quar ta-
fei ra (04), o Ar rai al do Es ta lei ro. Ou tros en sai os das me- 
lho res brin ca dei ras ju ni nas, do Ma ra nhão, já con fir ma- 
ram pre sen ças. A ca da se ma na, um no vo es pe tá cu lo. In- 
for ma ções pe lo Ins ta gram: @es ta lei ro gas tro bar.

MEGA HAIR DAS ESTRELAS

César Diniz, o embaixador da beleza

MADALENA NOBRE, CÉSAR DINIZ E A EMPRESÁRIA, AGLAI FERNANDA – ALICE SALAZAR STORE

 
O re no ma do ca be lei rei ro, Cé sar Di niz,

ma ra nhen se que se des ta ca no seg men to
da be le za, pen te a dos e ca be los no ce ná rio
na ci o nal, com es pe ci a li za ções den tro e fo- 
ra do Bra sil, apre sen tou em en tre vis ta con- 
ce di da ao Pro gra ma No bre, que vai ao ar
nes te fi nal de se ma na, da no va téc ni ca de
apli ca ção de me ga hair, que vi rou ten dên- 
cia na ci o nal e a que ri di nha de São Luis.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O pro ce di men to é re a li za do no Sa lão Pa- 

trí cia Sam paio Con cept, que fi ca lo ca li za do
em fren te ao Hos pi tal São Do min gos –
bair ro do Be qui mão é fei to de for ma rá pi- 
da, ge ra re sul ta dos in crí veis, mu dam os vi-
su ais das mu lhe res de bom gos to de São
Luis e des per tam a be le za e o char me de
su as cli en tes. In for ma ções pe lo Ins ta gram:
@ce sar di nizhai rex perts

CONSCIENTIZAÇÃO E INSERÇÃO

Lugar de autista é em todo lugar

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

Se gun do a Or ga ni za ção Mun di al de
Saú de – OMS, uma em ca da 160 cri an ças
no mun do tem TEA (Trans tor no do Es- 
pec tro Au tis ta).

Ape sar das di fi cul da des de in te ra ção
so ci al, os au tis tas fa zem par te da so ci e da- 
de e têm os mes mos di rei tos de to dos. Co- 
nhe cer so bre o te ma é uma das for mas en- 
con tra das pa ra di mi nuir a dis cri mi na ção.
Por is so, o as sun to é tão im por tan te.

Pa ra a Dra. Di a na Fer rei ra, que co or de- 
na uma clí ni ca es pe ci a li za da em pes so as
com au tis mo (Cet fa ma), as di fi cul da des
de co mu ni ca ção e in te ra ção so ci al, são
sin to mas que con fi gu ram o nú cleo do
trans tor no, mas a gra vi da de de sua apre

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-sen ta ção é va riá vel, e o di ag nós ti co
pre co ce po de al te rar o prog nós ti co e su a- 
vi zar os sin to mas.

Du ra te o mês de abril, que é vol ta do ao
au tis mo, fo ram re a li za das di ver sas ati vi- 
da des lú di cas, pe da gó gi cas, so ci ais e cul- 
tu rais, em to das as uni da des do es ta do,
que aten dem es se pú bli co e te ve um re- 
sul ta do bas tan te po si ti vo, com a par ti ci- 
pa ção de pais, téc ni cos e pro fis si o nais,
que vi ven ci a ram mo men tos de su pe ra- 
ção,con quis tas e di ver são.

Mais in for ma ções, di ag nós ti cos, tra ta- 
men tos e aten di men tos, po dem ser ob ti- 
dos atra vés do Ins ta gram: @cet fa ma que
fi ca no bair ro do Coha jap.

São Luís, sábado e domingo, 7 e 8 de maio
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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

NOSSOS TELEFONES:  REDAÇÃO 982320262   •   COMERCIAL 98991445769   •   CAA - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE 991445645  

Ano XCV   Nº 36.476 |  SÃO LUÍS, SÁBADO E DOMINGO 7 E 8  DE MAIO DE 2022  |   CAPITAL E INTERIOR  R$ 3,00 @imparcialonline @oimparcial@OImparcialMA 98 98232.0262

...uma  vida 

A “mãe” do voto 

Torcida do 
Sampaio Club 

some do Castelão 
Apesar da Série B do Campeonato Bra-

sileiro  estar  iniciando a sexta rodada nes-
te fim de semana, até parece que a compe-
tição 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

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 bio-
gráfica, mesmo assim, a segurança do voto é 
questionada pelo governo, como se fosse na-

queles tempos idos. PÁGINA 3

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

Cuidar o ano inteiro 
é a melhor forma de 

homenagear as mães
WEVERTON ROCHA 

Senador do Maranhão

Os riscos 
que vêm da

 inflação
JOSÉ CURSINO R. MOREIRA. 

Economista.

O Mito 
sobre o 
Dia das 

Mães
CLÁUDIA CARVALHO 
Mestra em psicologia

Democracia
 e suas

 nuances
OSMAR GOMES 
DOS SANTOS 
Juiz de Direito

Opinião Opinião Opinião Opinião Opinião Opinião Opinião Opinião Opinião Opinião Opinião Opinião

ENTREVISTA
Paulo Velten

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 home-
nagem as mães. A programação inicia às 22h e se estenderá até a manhã 

do dia 08 com muito entusiasmo e alegria. PÁGINA 15

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

Presentes: dos atípicos 
aos tradicionais

As sugestões de O Imparcial saem do tradicional e abrem mais possibi-

lidades de presentes que podem mudar o dia da mamãe pra melhor
PÁGINA 7

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

Ba lan ço

AGENDA INTERNACIONAL

Bolsonaro assina
acordos na Guiana

E
m vi si ta à Gui a na, O pre si den- 
te Jair Bol so na ro (PL) afir mou 
nes ta sex ta-fei ra (6/5) que a 
Pe tro bras é uma <gi gan te= do 

se tor de gás e óleo. A de cla ra ção ocor- 
re ho ras após o che fe do Exe cu ti vo ter 
di to em li ve que os lu cros da es ta tal 
são um <es tu pro=. Em Ge or ge town, 
on de en con trou-se com o pre si den te 
Moha med Ir fa an Ali, Bol so na ro tam- 
bém as si nou acor dos nas áre as de 
ener gia, co mér cio e in ves ti men tos, 
in fra es tru tu ra, de fe sa e se gu ran ça.

Em de cla ra ção con jun ta, Ir fa an Ali 
re fe riu-se a Bol so na ro co mo <meu ca- 
ro ami go=. Já o lí der do Pa lá cio do Pla- 
nal to agra de ceu ter si do cha ma do de 
ami go afir man do que <a re cí pro ca é 
ver da dei ra= e que pos sui um es ti lo se- 
me lhan te ao do pre si den te da Gui a na.

<Foi uma reu nião bas tan te pro du ti- 
va. O meu es ti lo e o pre si den te da Gui- 
a na são mui to pa re ci dos. Nós que re- 
mos é ob je ti vi da de. Cri ar lo go gru pos 
de tra ba lhos pa ra as so lu ções co me- 
ça rem a apa re cer. A Gui a na, nos sa vi- 
zi nha, di re ta men te com o es ta do de 
Ro rai ma, mui to nos in te res sa pa ra 
dar mos o pon ta pé ini ci al=, dis se, em 
re fe rên cia a um pos sí vel cor re dor ro- 
do viá rio en tre Boa Vis ta (RR) e Ge or- 
ge town.

O país des co briu em 2015 re ser vas 
de pe tró leo, co me çou a ex tra ção em 
2019 e, des de en tão, bus ca par cei ros 
pa ra au men tar a pro du ção diá ria de 
bar ris.

<Na ques tão de óleo e gás, te mos 
uma gi gan te bra si lei ra cha ma da Pe- 
tro bras, que ca da vez mais se tor na

 BOLSONARO DISSE AINDA QUE O BRASIL SERÁ, EM BREVE, EXPORTADOR DE TRIGO

uma re a li da de pa ra co o pe rar com a 
Gui a na. Trou xe mos pa ra tal o nos so 
mi nis tro das Mi nas e Ener gia [Ben to 
Al bu quer que], que de ba teu o as sun to 
com mui ta pro fun di da de=, com ple- 
tou.

No en con tro, Bol so na ro ain da de- 
fen deu que o Bra sil se rá, em bre ve, ex- 
por ta dor de tri go.

<Na ques tão da agri cul tu ra, fo mos 
até além na reu nião re ser va da. Fa la- 
mos que o Bra sil, em pou cos anos, vai 
se tor nar mais que au tos su fi ci en te, 
pas sa rá a ex por tar tri go pa ra o mun- 
do, in clu si ve com cul ti vo aqui, no es- 
ta do vi zi nho de Ro rai ma. É um ca so 
que sal ta aos olhos, ten do em vis ta o 

cli ma, mas a tec no lo gia, de sen vol vi da 
pe la nos sa Em bra pa (Em pre sa Bra si- 
lei ra de Pes qui sa Agro pe cuá ria), já é 
uma re a li da de aqui no es ta do vi zi-
nho=.

<Nos sa pas sa gem por aqui foi mui-
to gra ti fi can te pa ra os dois paí ses e 
pa ra os nos sos po vos. A Gui a na tem 
um gran de fu tu ro pe la fren te, em es- 
pe ci al pe lo seu po ten ci al de óleo e gás, 
bem co mo na ma nei ra co mo o seu go- 
ver no se re la ci o na com o nos so Bra sil. 
So mos par cei ros. Te nho cer te za que 
bre ve men te fru tos se rão co lhi dos 
des sa nos sa pas sa gem por aqui=, fi na- 
li zou.

COMBUSTÍVEIS

Petrobras avisa que vai manter preços de mercado

NA ÚLTIMA QUINTA-FEIRA (5/5), A ESTATAL ANUNCIOU LUCRO RECORDE DE R$ 44,65 BILHÕES DA COMPANHIA

MARCELLO CASAL JR./ABR

O pre si den te da Pe tro bras, Jo sé
Mau ro Co e lho, con fir mou nes ta sex- 
ta-fei ra (6/5) que a es ta tal vai man ter
a po lí ti ca de pre ços de mer ca do pa ra
cal cu lar o va lor dos com bus tí veis pa ra
o con su mi dor bra si lei ro, um dia após
o anún cio de lu cro re cor de de R$
44,65 bi lhões da com pa nhia. Em bo ra
o pre si den te Jair Bol so na ro (PL) te nha
clas si fi ca do os pre ços co mo <um es tu- 
pro=, a de fe sa gem dos va lo res pra ti ca- 
dos pe la com pa nhia já é mai or do que
a re gis tra da no úl ti mo au men to.

<Não é só pre ço do bar ril. É ges tão
res pon sá vel que tem si do fei ta nos úl- 
ti mos anos. Não po de mos nos des vi ar
da prá ti ca de pre ços de mer ca do. É
uma con di ção ne ces sá ria pa ra a ge ra- 
ção de ri que za não só pa ra a em pre sa,
mas pa ra to da a so ci e da de bra si lei ra,
fun da men tal pa ra a atra ção de in ves- 
ti men tos do país e pa ra ga ran tir o su- 
pri men to dos de ri va dos que o Bra sil
pre ci sa im por tar=, dis se o pre si den te.

Nes ta sex ta-fei ra, a Pe tro bras che ga
ao 57º dia des de o úl ti mo re a jus te da
com pa nhia, ocor ri do no dia 18 de
mar ço, ul tra pas san do o pe río do de
con tin gen ci a men to an te ri or. Na que la
oca sião, o anún cio do au men to de
pre ços foi re a li za do tam bém no 57º,
sob o ar gu men to de que a es ta tal não
po dia mais sus ten tar a de fa sa gem en- 
tre os va lo res pra ti ca dos pe la Pe tro- 
bras e o mer ca do.

Da dos da As so ci a ção Bra si lei ra dos
Im por ta do res de Com bus tí veis (Abi- 
com) apon tam uma de fa sa gem mé dia
de -21% no óleo di e sel e de -17% pa ra
a ga so li na, no 57º dia des de o úl ti mo
re a jus te da Pe tro bras, no dia 18 de
mar ço, sob ar gu men to de que a es ta- 
tal não po dia su por tar mais a de fa sa- 
gem en tre os pre ços pra ti ca dos pe la
com pa nhia e o mer ca do. Na que la da- 
ta, a es ta tal tam bém es ta va há 57 di as
se gu ran do o au men to dos pre ços.

A Abi com in di ca que o mer ca do in- 

ter na ci o nal e o câm bio — do dó lar —
pres si o nam os pre ços do més ti cos.
<Ar bi tra gem des fa vo rá vel na mé dia de
-R$1,27/L, va ri an do en tre -R$1,51/L a
-R$0,29/L, a de pen der do por to de
ope ra ção=, ava li am.

O pre ço da ga so li na tam bém es tá
de fa sa do, de acor do com a Abi com.
<Ar bi tra gem des fa vo rá vel na mé dia de
-R$0,78/L, va ri an do en tre -R$0,89/L a
-R$0,48/L, a de pen der do por to de
ope ra ção=, apon tam.

A Pe tro bras re gis trou lu cro lí qui do
de R$ 44,56 bi lhões no pri mei ro tri- 
mes tre des te ano. O va lor re pre sen ta
al ta de 3.718,4% em re la ção ao mes- 
mo pe río do de 2021, quan do a es ta tal
re gis trou R$ 1,16 bi lhão de lu cro, de vi- 
do, prin ci pal men te, aos im pac tos ne-
ga ti vos da pan de mia. Os da dos fo ram
di vul ga dos pe la com pa nhia na noi te
de quin ta-fei ra (5).

En ten da

STF

Moraes suspende
redução de IPI em 35%

MINISTRO SUSPENDEU OS DECRETOS 11.047 E 11.055 

O mi nis tro Ale xan dre de Mo ra es, do Su pre mo Tri bu- 
nal Fe de ral (STF), sus pen deu par ci al men te os dois de- 
cre tos que re du zem em 25% e 35% as alí quo tas do Im- 
pos to so bre Pro du tos In dus tri a li za dos (IPI), na ação
mo vi da pe la ban ca da do Ama zo nas, que ale ga va pre juí- 
zos ao mo de lo da Zo na Fran ca de Ma naus (ZFM).

A Ação Di re ta de In cons ti tu ci o na li da de (ADI) foi
apre sen ta da pe lo So li da ri e da de, a pe di do da ban ca da.
Na de ci são, Mo ra es tam bém so li ci tou in for ma ções so- 
bre o con tex to da si tu a ção ao go ver no, no pra zo de 10 di- 
as, e que, após es se pra zo, dê-se vis ta ao pro ces so à Ad- 
vo ga cia-Ge ral da União e à Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú- 
bli ca, no pra zo de cin co di as.

A de ci são, de acor do com Mar ce lo Ra mos (PSD-AM),
vi ce-pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, mos trou
que a es tra té gia da ban ca da do Ama zo nas no Con gres so,
de es ta be le cer um diá lo go no STF, deu re sul ta do. <Nos sa
op ção pe lo diá lo go fran co com o mi nis tro Ale xan dre de
Mo ra es, ba se an do nos sa ar gu men ta ção sob o pon to de
vis ta ju rí di co, econô mi co, so ci al e am bi en tal foi fun da- 
men tal=, re ve lou.

Na prá ti ca, a de ci são de Ale xan dre de Mo ra es sus pen- 
de os efei tos na ín te gra do De cre to 11.052, de 28 de abril
de 2022, que ze ra va im pos to no se tor de con cen tra dos.
So bre os De cre tos 11.047 e 11.055, tam bém edi ta dos em
abril des de ano, o mi nis tro do STF sus pen deu os efei tos
ape nas da re du ção das alí quo tas em re la ção aos pro du- 
tos da Zo na Fran ca de Ma naus que pos su em o PPB, jus- 
ta men te o pe di do dos par la men ta res ama zo nen ses.

A ADI foi im pe tra da pe lo par ti do So li da ri e da de. Na
úl ti ma ter ça, Omar e par te da ban ca da se reu ni ram pa ra
dis cu tir o te ma pre sen ci al men te com Mo ra es.

MINISTRO DA CASA CIVIL

PGR pede arquivamento
de denúncia contra Ciro

O DOCUMENTO FOI  ENDEREÇADO À MINISTRA ROSA WEBER

A Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca (PGR) re co men- 
dou que o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF) ar qui ve a de- 
nún cia con tra o mi nis tro da Ca sa Ci vil, Ci ro No guei ra
(PP-PI), pe la su pos ta prá ti ca dos cri mes de cor rup ção
pas si va e la va gem de di nhei ro por seu en vol vi men to
com o gru po J&F.

O do cu men to foi as si na do pe la vi ce-PGR, Lindô ra
Araú jo, e en de re ça do à mi nis tra do STF Ro sa We ber, na
sex ta-fei ra (6). O ór gão sus ten ta que não há ele men tos
su fi ci en tes pa ra in di ci ar No guei ra.

<Não ha ven do a com pro va ção so bre a exis tên cia de
even tu al acer to da quan tia de R$ 8 mi lhões com CI RO
NO GUEI RA, em con tra par ti da ao adi a men to de uma
reu nião par ti dá ria so bre o de sem bar que do PP do Go- 
ver no DIL MA, per de for ca a nar ra ti va de que te ria ocor- 
ri do um pa ga men to no va lor de R$ 500 mil co mo par te
do acer to fi nan cei ro su pos ta men te fei to qua se um ano
an tes=, diz a ma ni fes ta ção da pro cu ra do ria.

<Des se mo do, for ço so re co nhe cer que a apu ra ção não
reu niu su por te pro ba tó rio mí ni mo (jus ta cau sa em sen- 
ti do es tri to) que am pa re o ofe re ci men to de de nún cia
em des fa vor do par la men tar fe de ral in ves ti ga do=, es cre- 
veu a PGR.

A de ci são des ta sex ta-fei ra vai na con tra mão do re la- 
tó rio apre sen ta do pe la Po lí cia Fe de ral no iní cio do mês.
Os in ves ti ga do res afir ma ram que reu ni ram in dí ci os de
que Ci ro No guei ra re ce beu pro pi nas do gru po J&F, do
em pre sá rio Joesley Ba tis ta. O re la tó rio fi nal da in ves ti- 
ga ção foi en vi a do ao STF e en ca mi nha do pe la Cor te à
PGR pa ra que ela de ci dis se se apre sen ta ria de nún cia
con tra o po lí ti co ou se ar qui va ria o ca so.

De acor do com a cor po ra ção, o re pas se ile gal de di- 
nhei ro te ve iní cio em 2014, pa ra ga ran tir o apoio do PP
na cam pa nha da re e lei ção da ex-pre si den te Dil ma
Rous seff.

São Luís, sábado e domingo, 7 e 8 de maio
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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.

ENTREVISTA

Por um TJMA resoluto
e transparente
RAIMUNDO BORGES
DIRETOR DE REDAÇÃO

E
m en tre vis ta ex clu si va a O Im- 
par ci al, o pre si den te do Tri- 
bu nal de Jus ti ça do Ma ra- 
nhão, de sem bar ga dor Pau lo 

Vel ten, que to mou pos se há uma se- 
ma na, re su me o pro je to de sua ges tão 
em qua tro ei xos, os quais re so lu ti vi- 
da de, jus ti ça qua li fi ca da, mos trar a 
im por tân cia do Po der Ju di ciá rio pa ra 
a po pu la ção e trans pa rên cia nos atos 
pra ti ca dos em to das as su as ins tân ci- 
as. Pa ra ele, os prin ci pais pro ble mas 
do Ju di ciá rio não es tão na sua es tru- 
tu ra, mas no ex tra ju di ci al, os car tó ri- 
os.

Pau lo Vel ten to cou num te ma atu al 
ho je: as fa ke news w a li ber da de de 
im pren sa. dis se o se guin te: “Ra pi da- 
men te, eu pos so te di zer que a im- 
pren sa, ela é a fi a do ra da de mo cra cia. 
Não exis te de mo cra cia efe ti va sem 
im pren sa li vre. E eu acre di to que fa ke 
news, a má dis tri bui ção de no tí ci as, só 
po de ser com ba ti da pe la boa im pren- 
sa. Quan to mais ata ques vi e rem à de- 
mo cra cia, nós te mos que re for çar ca- 
da vez mais, com mais de mo cra cia”.

De sem bar ga dor, o se nhor aca ba 
de to mar pos se co mo pre si den te do 
Tri bu nal de Jus ti ça do Ma ra nhão, 
quais são as me tas pa ra mar car sua 
ges tão?

Pau lo Vel ten – Cons truir uma Jus ti- 
ça de pro xi mi da de, cal ca da em qua tro 
ei xos: go ver nan ça, re so lu ti vi da de, in- 
te gri da de e trans pa rên cia. Go ver nan- 
ça, no sen ti do mais am plo da ex pres- 
são, é: go ver nar ad mi nis tran do a uni-

 PAULO VELTEN QUER UM PODER JUDICIÁRIO MAIS  PRÓXIMO  DA POPULAÇÃO 
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da de de tra ba lho, o pro ces so ju di ci al 
e, tam bém, a go ver nan ça pa ra a de ci- 
são. Re so lu ti vi da de, por que a gen te 
pre ci sa en tre gar a pres ta ção ju ris di ci- 
o nal em tem po ra zoá vel – o que é um 
man da men to cons ti tu ci o nal – en tão, 
não adi an ta pro fe rir uma boa e bem 
fun da men ta da de ci são se ela che ga 
tar de. Jus ti ça tar dia, já di zia Ruy (Bar- 
bo sa), é uma ver da dei ra in jus ti ça, ma- 
ni fes ta e qua li fi ca da. O ou tro ei xo é o 
da in te gri da de. Nós exi gi mos um bom 
com por ta men to da so ci e da de, jul ga- 
mos o su jei to que se des via do bom 
com por ta men to, en tão te mos que dar 
o exem plo, a par tir de nos sa ca sa. Pre- 
ci sa mos tra ba lhar pa ra re for çar, ca da 
vez mais, os va lo res da in de pen dên- 
cia, da im par ci a li da de, da atu a ção em 

con for mi da de com a Cons ti tui ção, 
com as leis e com os nos sos có di gos 
de con du ta.

Já no úl ti mo ei xo, é o ei xo da trans-
pa rên cia. É fa zer o que nós es ta mos 
fa zen do aqui ago ra. É me lho rar a nos- 
sa co mu ni ca ção com a so ci e da de 
atra vés da im pren sa – da boa im pren- 
sa, que faz a no tí cia che gar – e fa zer 
com que o ci da dão co nhe ça co mo, 
qual o pa pel do Po der Ju di ciá rio, qual 
o pa pel do Tri bu nal e por que ele fun-
ci o na, co mo fun ci o na e por que não 
fun ci o na de ou tra for ma. En tão, es se 
diá lo go fran co e aber to com a so ci e-
da de é que vai, cer ta men te, pro pi ci ar 
que a gen te avan ce aí no apri mo ra-
men to do Po der Ju di ciá rio no Es ta do 
do Ma ra nhão.

Transparência, liberdade de imprensa e fake news

O se nhor foi cor re ge dor-ge ral da
Jus ti ça até en trar na pre si dên cia do
Tri bu nal, quais são os prin ci pais pro- 
ble mas que cons ta tou?

Per ce bi que, ao con trá rio do que eu
ima gi na va, o ma ci ço dos nos sos pro- 
ble mas não es ta va no ju di ci al e, sim,
no ex tra ju di ci al, aque les de ten to res
da de le ga ção: os car to rá ri os. Tra di ci o- 
nal men te, a Cor re ge do ria sem pre de- 
di cou mui ta aten ção – uma aten ção
es pe ci al – com a fis ca li za ção, ori en ta- 
ção e até dis ci pli na do ser vi ço ju di ci al.
Mas, tra di ci o nal men te tam bém, não
se via, tal vez por uma au sên cia de es- 
tru tu ra – eu que ro crer, me nos até do
que por von ta de do cor re ge dor – nós
não tí nha mos con di ções de che gar
jun to ao ex tra ju di ci al, de ve ri fi car o
que se pas sa por lá. Mi nha ener gia na
Cor re ge do ria era mui to mais con su- 
mi da por es se ser vi ço ex tra ju di ci al. E
aí nós ti ve mos que fa zer um re for ço
na equi pe, apri mo rar a nos sa for ma
de re a li zar as ins pe ções, atu ar for te- 
men te na pres ta ção de con tas da que- 
les in te ri nos. En tão, nós fi ze mos uma
ati vi da de com mui ta in ten si da de nes- 
sa área e ti ve mos êxi to na me lho ria da
re pu ta ção des se ser vi ço. Agi mos pa ra
fa zer o que era ne ces sá rio fa zer, em
ter mos de cor re ção, de pu ni ção mes- 
mo e de dis ci pli na, por que ha via ne- 
ces si da de des sa dis ci pli na. 

E te ve pu ni ção?
Sim, vá ri as. Não foi uma só, in clu si- 

ve no âm bi to ju di ci al. A im pren sa to- 
da acom pa nhou, nós ti ve mos que fa- 
zer is so. E é mui to bom se re gis trar
que nin guém faz is so com pra zer. Não
há ne nhu ma ale gria em vo cê pu nir
co le gas, pu nir de le ga tá ri os. Mas nós

fi ze mos, por que o ofí cio exi gia is so e
sem pre res pei tan do o de vi do pro ces- 
so le gal, o di rei to de de fe sa, o con tra- 
di tó rio, mas ti ve mos que cum prir is- 
so. E nun ca fui o cor re ge dor so zi nho.
Eu sem pre fa zia is so com apoio do
ple ná rio, on de se jul ga va es ses pro- 
ces sos.

 
Es ta mos sain do da mai or cri se da

pan de mia, a do co ro na ví rus, e is so
im pac tou to das as ati vi da des hu ma- 
nas. No Tri bu nal de Jus ti ça e no Po- 
der Ju di ciá rio, de um mo do ge ral, as
tec no lo gi as di gi tais en tra ram de vez.
Até que pon to o TJ es tá pre pa ra do
pa ra ab sor ver es sas mu dan ças?

Nós es ta mos ple na men te pre pa ra- 
dos. Pri mei ro, por que já ví nha mos in- 
ves tin do nes sa área. E, quan do a pan- 
de mia che gou, lá em mar ço de 2020,
foi mui to fá cil da gen te se adap tar ao
mo do de tra ba lho re mo to. Mas o Ju di- 
ciá rio fez is so com mui ta ra pi dez. Tan- 
to é ver da de que nós, em ne nhum
mo men to, ti ve mos a in ter rup ção da
pres ta ção dos nos sos ser vi ços e, em
al guns ce ná ri os, ti ve mos o au men to
da pro du ti vi da de. En tão, o Tri bu nal
ho je es tá à al tu ra des se no vo de sa fio.
O que nós te mos que fa zer ago ra é
con ti nu ar in ves tin do em tec no lo gia e
fa zer com que a tec no lo gia se ja um
avan ço per ma nen te do ser vi ço da Jus- 
ti ça.

 
Eu gos ta ria de sa ber se a trans pa- 

rên cia que o se nhor fa lou lá no co- 
me ço em re la ção à im pren sa, à li ber- 
da de de im pren sa, uma ques tão mui- 
to dis cu ti da ul ti ma men te, in clu si ve
co lo ca da em xe que. E a ques tão das
fa ke news. O se nhor po de re su mir
tu do is so aí nu ma po si ção.

Ra pi da men te, eu pos so te di zer que
a im pren sa, ela é a fi a do ra da de mo- 
cra cia. Não exis te de mo cra cia efe ti va
sem im pren sa li vre. E eu acre di to que
fa ke news, a má dis tri bui ção de no tí- 
ci as, só po de ser com ba ti da pe la boa
im pren sa. Não há ou tra for ma de se
com ba ter a má in for ma ção, a in for- 

ma ção fal sa, a in for ma ção de má qua-
li da de. Quem faz is so é a boa im pren- 
sa, é aque la que traz a in for ma ção
cor re ta, que traz a in for ma ção cla ra e
aces sí vel ao ci da dão. En tão, eu pen so
que nós va mos re sol ver even tu ais
pro ble mas que nós te mos aí nes se ca- 
mi nho, de cons tru ção de ins ti tui ções
só li das, exa ta men te apos tan do na de-
mo cra cia. Quan to mais ata ques vi e- 
rem à de mo cra cia, nós te mos que re-
for çar ca da vez mais, com mais de mo- 
cra cia.

A sua ges tão, Pau lo Vel ten, em re- 
la ção aos de mais po de res. Qual é o
fo co?

É um diá lo go ins ti tu ci o nal, cla ro,
se re no, co la bo ra ti vo, ma du ro. Aci ma
de tu do, nós te mos que sa ber que os
Po de res de Es ta do de vem atu ar com
in de pen dên cia, har mo nia, pen san do
sem pre no des ti na tá rio dos nos sos
ser vi ços. Ju di ciá rio, Exe cu ti vo e Le gis- 
la ti vo, a ri gor, são es pe ci a li za ções do
mes mo Es ta do. En tão, nós te mos que,
ca da qual, na sua área, atu an do sem- 
pre em co o pe ra ção, di a lo gan do e
avan çar pa ra en tre gar o me lhor ser vi- 
ço pos sí vel pa ra o ci da dão.

O se nhor, no dis cur so de pos se, fa-
lou da união do tri bu nal. O que sig ni-
fi ca es sa co lo ca ção de “união in ter-
na” na cú pu la do Po der Ju di ciá rio?

É que nós tra ba lha mos num co le gi- 
a do. E é bom lem brar que a de ci são
pro fe ri da pe lo co le gi a do, ela re ce be o
no me de acór dão. O que é o acór dão?
É um acor dão. En tão, pa ra vo cê acor- 
dar, vo cê tem que ter a ma tu ri da de su-
fi ci en te pa ra di a lo gar, pa ra, even tu al- 
men te, ce der em po si ções, lem bran- 
do sem pre que es se diá lo go co la bo ra- 
ti vo é o ins tru men to ne ces sá rio pa ra o
tra ba lho que a gen te faz. En tão, o pas-
sa do, es sa re fre ga da elei ção, da dis- 
pu ta, nós te mos que tra ba lhar com a
união, em prol do Po der Ju di ciá rio. Is- 
so es tá bem re tra ta do tam bém no
meu com por ta men to, na mi nha con- 
du ta. O Ju di ciá rio tem o de ver de es tar
uni do em prol da so ci e da de, em prol
do ci da dão.
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Em pa re da do (1)

Em pa re da do (2)

“De mo cra cia é uma men ti ra on de im pren -
sa não é li vre”

Luiz Fux, pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, na
aber tu ra de even to na As so ci a ção Na ci o nal dos Jor nais.

We ver ton agi ta

A “mãe” do vo to
An tes mes mo da pri mei ra elei ção no Bra sil em 1532

pa ra o Con se lho Mu ni ci pal da Vi la de São Vi cen te, em
São Pau lo, já ha via a ur na. Era co mo se fos se a “mãe” que
pa ris se o vo to. Já se pas sa ram 490 anos. Che gou-se ao
mun do di gi ta li za do, com a ur na fi cou ele trô ni ca bi o grá- 
fi ca, mes mo as sim, a se gu ran ça do vo to é ques ti o na da
pe lo go ver no, co mo se fos se na que les tem pos idos. Es- 
tam pa o me do per der a re e lei ção. Até as For ças Ar ma- 
das, co mo par te da co mis são de fis ca li za ção das elei- 
ções es tão atu an do co mo se es ti ves sem aci ma de to dos
os de mais mem bros da es tru tu ra. Se a ur na é a “mãe” do
vo to, por que não res pei tar sua in vi o la bi li da de tec no ló- 
gi ca e o Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral?

No Rei nal do de D. Pe dro I foi es cri ta a pri mei ra le gis- 
la ção elei to ral na As sem bleia Cons ti tuin te de 1824. Na- 
que le tem po, uma das ca rac te rís ti cas mar can tes do vo to
no Bra sil Colô nia e do Im pé rio era a frau de elei to ral. Per- 
mi tia-se até o vo to por pro cu ra ção, proi bi do so men te
em 1842. Mes mo as sim, não in ter rom pe ram as frau des.
Já o tí tu lo de elei tor só veio a ser cri a do em 881, an tes da
pro cla ma ção da Re pú bli ca. E no va men te, as frau des
con ti nu a ram a fa zer par te das elei ções, num país de
anal fa be tos em que só as eli tes mas cu li nas vo ta vam.
Mas mes mas que ti nham di rei to a cur sar uni ver si da de
no país ou na Eu ro pa.

Nes se pe río do, o Rei na do foi gol pe a do e a Re pú bli ca
ins ta la da. Mais tar de veio a di ta du ra Var gas e o vo to foi
mu dan do de for ma. Jun to com o vo to, a de mo cra cia foi
sen do frau da da.  A Re pú bli ca fi cou “Ve lha”, de pois vi rou
“No va Re pú bli ca”. As ur nas, ini ci al men te con fec ci o na- 
das em ma dei ra, tram bo lho que foi tro ca do por um sa co
de lo na na dé ca da de 1960. Em 1990 ini cia-se o pro ces so
de in for ma ti za ção na Jus ti ça elei to ral e, em 1996, en tra
em ope ra ção o pri mei ro mo de lo de ur na ele trô ni ca, res- 
tri ta a ca pi tais e ci da des com mais de 200 mil elei to res.
Em 2000, to do o elei to ra do pas sou a ter aces so ao equi- 
pa men to. A par tir de 2008, ini ci ou-se o re ca das tra men to
bi o mé tri co dos elei to res.

Elei to ape nas uma vez pe la ur na de sa co nos 27 anos
de de pu ta do fe de ral e uma de pre si den te da Re pú bli ca,
Jair Bol so na ro re sol veu li de rar um mo vi men to na ci o nal
con tra a ur na ele trô ni ca, cu ja se gu ran ça ja mais con tes- 
tou an tes. Ago ra, co mo mos trou o Es ta dão, as For ças Ar- 
ma das en vi a ram 88 ques ti o na men tos ao TSE so bre su- 
pos tas fra gi li da des que, na vi são dos mi li ta res, po dem
ex por a vul ne ra bi li da de do pro ces so elei to ral. As des- 
con fi an ças, po rém, con tra di zem o re sul ta do de to das as
apu ra ções pe lo sis te ma mo vi do à trans pa rên cia, ja mais
de tec ta dos mei os de frau dá-lo. Ho je tan to o vo to co mo a
de mo cra cia são ata ca dos – lo go por quem tem o de ver
de pre ser vá-los

———————————————————————

Pa ra o de pu ta do es ta du al do PL, o co le ga fe de ral Jo si- 
mar do Ma ra nhão zi nho é “um lu ta dor, in can sá vel, agre- 
ga dor, cum pri dor de pa la vra”. Lou ro faz a de fe sa do ali a- 
do, al vo de uma ação de cas sa ção de man da to, re ce bi da
pe lo Con se lho de Éti ca da Câ ma ra.

Pa ra quem se diz can di da to a go ver na dor do Ma ra- 
nhão, o efei to po lí ti co de uma ação na Co mis são de Éti- 
ca é de vas ta dor, mes mo se sa ben do que di fi cil men te Jo- 
si mar se rá cas sa do. Afi nal ou tros oi to es tão na mes ma
si tu a ção. To dos ali a dos de Bol so na ro.

———————————————————————

———————————————————————

O go ver na dor Car los Bran dão es tá to can do um
ar ro ja do pla no de obras em Im pe ra triz e em
vá ri as re giões do Ma ra nhão. Até de zem bro, a

mai or ci da de do in te ri or te rá R$ 105 mi lhões em in ves ti- 
men tos es ta du ais, nas áre as de In fra es tru tu ra, Saú de e
Edu ca ção.

 
No dia da Lín gua Por tu gue sa e das Co mu ni ca- 

ções (5/5), o pro fes sor Flá vio Di no re gis trou
em seu twit ter, que es ta va dan do au la de Di rei- 
tos Hu ma nos e o Po der Ju di ciá rio, no Cam pus

da Uf ma. Fo ra da au la é pré-can di da to a se na dor.
 

Os eme de bis tas ma ra nhen ses es tão tão eu fó ri- 
cos com a can di da tu ra de Ro se a na Sarney à
Câ ma ra dos De pu ta dos, que já cal cu lam ela
com uma vo ta ção de 400 mil vo tos, su fi ci en te

pa ra ele ger mais de dois par la men ta res. É me lhor
ir com cau te la.

———————————————————————

O se na dor e pré-can di da to a go ver na dor, We ver ton
(PDT),8 re a li zou on tem em Ro sá rio mais um de seus en- 
con tros de pré-cam pa nha. Aglu ti nou po lí ti cos e li de- 
ran ças so ci ais do Mu nim, pa ra ou vir su as pro pos tas pa- 
ra che gar ao Pa lá cio dos Leões.

São Luís, sábado e domingo, 7 e 8 de maio

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


oimparcial.com.brOPINIÃOCelio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com4

CLÁU DIA CAR VA LHO
Mes tra em psi co lo gia, pro fes so ra da Es -
tá cio

JO SÉ CUR SI NO RA PO SO MO REI RA.
Eco no mis ta.

O Mito sobre o Dia das Mães

O se gun do do min go do mês de maio, to- 
dos os anos, é de di ca do ao Dia das Mães, um
mo men to pa ra es ta be le cer e am pli ar as re la- 
ções so ci ais e es ti mu lar a afe ti vi da de en tre
as cri an ças e as mães. Além de ser um dia lin- 
do pa ra lem brar da im por tân cia da ma ter ni- 
da de e fa lar de to da es sa jor na da. En tre tan to,
a da ta tam bém po de pro vo car cer tos da nos
na saú de men tal de quem não con se gue li- 
dar mui to bem com es sa co me mo ra ção.

O Dia das Mães po de es ti mu lar tan to sen- 
ti men tos po si ti vos, quan to ne ga ti vos nas
pes so as, com ba se nas nos sas vi vên ci as re la- 
ci o na das à da ta. É im por tan te re üe tir co mo
pa ra mui tos o dia das mães se tor nou uma
úni ca da ta re ser va da pa ra agra de cer e va lo ri- 
zar as mães: o que ela re pre sen ta nos di as de
ho je.

Sa be mos que as sim co mo o Na tal e a Pás- 
coa, a da ta to mou ta ma nha pro por ção com
in cen ti vo do co mér cio. Con tu do, mui to
além da ên fa se no au men to de ven das de
pre sen tes, o se gun do do min go de maio, û- 
cou mar ca do pe la tro ca de vi vên ci as fa mi li a- 
res e a reu nião em fa mí lia pa ra co me mo rar
jun tos es te dia. En tão, nes te sen ti do, po dem
ser cri a das me mó ri as afe ti vas em tor no da
fa mí lia, que con tri bu em pa ra o for ta le ci- 
men to da re la ção en tre mães e û lhos.

Ain da que a da ta pos sa re pre sen tar pa ra
mui tas pes so as um mo men to de for ta le ci- 
men to de vín cu los fa mi li a res, pa ra ou tras
po de acar re tar so fri men to emo ci o nal, por
apro xi má-la de lem bran ças do lo ro sas e de
co bran ças so ci ais. Atu al men te, nas re des so- 

ci ais, fa cil men te com pa ra mos o frag men to
que ve mos da vi da do ou tro e com pa ra mos
com a to ta li da de das nos sas vi vên ci as. Es ta
com pa ra ção é in jus ta co nos co e po de tra zer
ado e ci men tos emo ci o nais.

O Dia das Mães po de re pre sen tar, pa ra
mui tas pes so as, um con ta to com lem bran- 
ças di fí ceis e do lo ro sas. Pes so as que não ti- 
ve ram uma û gu ra ma ter na pre sen te, quem
li da com o lu to da mãe ou de um û lho, pes so- 
as que por al guns mo ti vos es tão dis tan tes de
su as mães ou û lhos, se ja por con ta da dis tân- 
cia fí si ca ou al gum de sen ten di men to, mu- 
lhe res que so nham com a ma ter ni da de e não
con se gui ram vi ven ciá-la, as que não de se- 
jam ser mães e ain da pre ci sam li dar com as
co bran ças da so ci e da de. En tre ou tras si tu a- 
ções, mui tas pes so as po dem ser im pac ta das
de ma nei ra ne ga ti va.

Es ta da ta não de ve ser um pe so pa ra
quem não con se gue ce le brá-la e é pre ci so
com pre en der a sin gu la ri da de de ca da pes- 
soa, aco lher e ja mais jul gar. As pes so as cos- 
tu mam uti li zar fra ses 8re pa ra do ras9 pa ra
abor dar so bre uma dor que não co nhe cem.
Nes te sen ti do, pre ci sa mos ter em pa tia pa ra
com pre en der que as sim co mo ou tras da tas
co me mo ra ti vas, o dia das mães po de não ser
uma da ta agra dá vel pa ra to dos.

É im por tan te li dar com es se sen ti men to e
fa zer com que ele não afe te mais a vi da pes- 
so al. O mais in di ca do se ria que a pes soa evi- 
te com pa ra ções ou até mes mo se for ce a ce- 
le brar es ta da ta co mo ou tros. Além dis so, é
ne ces sá rio en ten der quais pen sa men tos,
sen ti men tos e emo ções es tão re la ci o na dos a
es ta vi vên cia. A psi co te ra pia, por exem plo,
po de aju dar e mui to a res sig ni û car lem bran- 
ças e si tu a ções di fí ceis que não con se gui mos

li dar. Ter saú de emo ci o nal não sig ni û ca au- 
sên cia de vi vên ci as do lo ro sas, mas apren der
a li dar com elas a par tir do au to co nhe ci men-
to.

Ama mos os nos sos û lhos, mas nem sem- 
pre gos ta mos do que re pre sen ta a ma ter ni- 
da de re al, bem di fe ren te da que la que es ta-
mos acos tu ma dos a ver nas re des so ci ais. A
ma ter ni da de não de ve ser ro man ti za da, são
inú me ras as re nún ci as, o can sa ço, as múl ti- 
plas ta re fas, as au to co bran ças e as co bran- 
ças da so ci e da de. Te mos que ser bo as mães,
bo as pro ûs si o nais, bo as par cei ras, bo as û-
lhas, bo as ami gas. Pa ra mui tas pes so as, o
ma ter nar é exaus ti vo e so li tá rio.

Mes mo com a pres são, não é im pos sí vel
se li vrar des ses es tig mas que po dem se tor- 
nar ne ga ti vos. Exis te um lu to que nem sem- 
pre con se gui mos li dar em re la ção à mu lher
que fo mos e que dei xou de exis tir. Ou tra mu- 
lher nas ce quan do tem um û lho, no en tan to,
as co bran ças au men tam, os pa péis so ci ais
são acres cen ta dos: ain da pre ci sa mos ca mi- 
nhar mui to na com pre en são de que um û lho
per ten ce à fa mí lia e não ape nas à mãe, to dos
po dem e de vem cui dar da mãe e da cri an ça.
Es te es tig ma so ci al que pre ci sa ser com ba ti- 
do de que a mãe pre ci sa con ti nu ar a ser
aque la que con se gue equi li brar mui to bem
to dos os seus pa péis so ci ais. Ain da pre ci sa-
mos ca mi nhar mui to a res pei to do que a so- 
ci e da de com pre en de so bre o que é ser mãe e
o que é ser pai. Se exis te uma mãe exaus ta,
pos si vel men te exis te um pai que não es tá fa- 
zen do o seu pa pel. In fe liz men te, ain da é co- 
mum ver mos mães so bre car re ga das e pais
au sen tes da vi da com os û lhos. Além do
mais, com ba ter a ro man ti za ção da ma ter ni- 
da de é mui to es sen ci al, bem co mo com pre-
en der que po de mos ser mães.

Os riscos que vêm da inflação

A so ci e da de tem per cep ção em pí ri ca do
fenô me no da in üa ção di a ri a men te nas su as
com pras, mas pa re ce ter uma cer ta le ni ên cia
com ela, sem pre es pe ran do uma bre ve so lu- 
ção pa ra o pro ble ma, em bo ra sem sa ber
bem de on de ela vi ria. A com ple xi da de da in- 
üa ção, con tu do, é bem mai or do que pa re ce
ser e su as con sequên ci as cons ti tu em ris cos
ele va dos pa ra to dos e com pro me tem a con- 
ti nui da de pro lon ga da e as cen den te do pro- 
ces so de cres ci men to e dis tri bui ção da ri- 
que za no país.

De pois de mui tos anos de con vi vên cia
com uma in üa ção cro ni ca men te ele va da,
em 1994 o Bra sil in gres sou em uma fa se de
re la ti va es ta bi li da de dos pre ços, cu ja per sis- 
tên cia até os di as de ho je dá ao Pla no Re al, a
es tra té gia que pro por ci o nou al can çar-se tal
su ces so, o tí tu lo de mai or obra na ci o nal no
com ba te à in üa ção. Con tu do, já há mais de
um ano, a in üa ção no país vem ro dan do em
tor no de 10% a.a., com ten dên cia de ele va- 

ção des se pa ta mar no cur tís si mo pra zo, den- 
tre ou tras ra zões, mas não só, de vi do a guer- 
ra Ucrâ nia- Rús sia. O que fa zer e o que es tá
sen do fei to?

No atu al mo de lo de po lí ti ca econô mi ca, a
prin ci pal fer ra men ta uti li za da pa ra o com- 
ba te à in üa ção é a PO LÍ TI CA MO NE TÁ RIA,
via ma ne jo da ta xa de ju ros bá si ca da Eco no- 
mia, cha ma da de SE LIC. O ges tor des ta po lí- 
ti ca é o Ban co Cen tral- BC-, atra vés do CO- 
POM, – Co mi tê de Po lí ti ca Mo ne tá ria- que é
a reu nião de to dos os seus 8 di re to res. Com- 
pe te-lhe fun da men tal men te al can çar as
me tas anu ais de in üa ção que o Con se lho
Mo ne tá rio Na ci o nal-CMN- lhe es ta be le ce.
Atu al men te, o BC é do ta do de in de pen dên- 
cia ope ra ci o nal e ins ti tu ci o nal. Is to sig ni û ca
que ele tem li ber da de de atu a ção, sem a pos- 
si bi li da de de in ter fe rên cia do Go ver no nas
su as me di das pa ra cum prir sua mis são, en- 
ten di do o GO VER NO co mo mais di re ta men- 
te o Mi nis té rio da Eco no mia.

Des de que as pres sões in üa ci o ná ri as co- 
me ça ram a se ma ni fes tar, o CO POM já au- 
men tou a SE LIC 10 ve zes se gui das, ele van- 
do-a de 2% a.a. pa ra 12,75% a.a., com o no vo
re a jus te que lhe foi apli ca do na reu nião de 4
de maio. Ape sar des se ver da dei ro <cho que=,
o ce ná rio em re la ção à in üa ção ain da é ne ga- 
ti vo. Se gun do as úl ti mas pre vi sões do pró- 
prio CO POM, o IP CA, me di da oû ci al da in- 
üa ção, pro je ta do pa ra o ano de 2022, de ve al- 
can çar o ín di ce de 7,3%, quan do o má xi mo
(te to da me ta) a que de ve ria che gar se ria de
5%, se gun do es ta be le ci do pe lo CMN. No
mer ca do, a pre vi são é de 7,9%. Mas tam bém
pa ra 2023 as pro je ções são de des cum pri- 
men to da me ta pa ra aque le ano, já que ela
es tá û xa da pe lo CMN em 3,25% e as es ti ma- 

ti vas de mer ca do já dis po ní veis apon tam pa- 
ra 4,18%. Di an te des tas pos si bi li da des, há
aná li ses apon tan do pa ra no vos au men tos de
ju ros ain da nes te ano, po den do a SE LIC
atin gir 13,25% a.a., se se con cre ti zar o ce ná- 
rio de se nha do pe lo BC após a reu nião de
maio, que foi de mais um au men to de 0,50
pon to per cen tu al na sua pró xi ma reu nião,
em ju nho, ou mes mo che gar até a 14%a.a.
Ou se ja: a me ta de in üa ção só vol ta ria a ser
cum pri da no dis tan te 2024.

Tal es ta do de coi sas de cor re das in cer te-
zas so bre o fu tu ro do ar ca bou ço ûs cal da
eco no mia, es te sob res pon sa bi li da de do Mi- 
nis té rio da Eco no mia. Se há com po nen tes
da con jun tu ra ex ter na afe tan do atu al men te
a ta xa de in üa ção, a le ni ên cia ûs cal per mi ti- 
da pe la ino pe rân cia e fal ta de li de ran ça do
mi nis tro Pau lo Gue des ope ra for te men te pa-
ra a

pi o ra da si tu a ção. E a con jun tu ra elei to ral
tam bém. Es tão aí pa ra pro var is so me di das
de au men tos de gas tos co mo os do Au xí lio
Bra sil, das isen ções de im pos tos, de au men- 
tos sa la ri ais do fun ci o na lis mo, das li be ra- 
ções e an te ci pa ções de re cur sos di re ta men te
trans fe ri dos a po pu la ção etc., que ame a çam
o TE TO DE GAS TOS, a úni ca e úl ti ma ân co ra
ûs cal. Nes sas cir cuns tân ci as, û ca co mo <me- 
di da ex tre ma= de com ba te à in üa ção mais
au men tos de ju ros. Com es tes, há au men to
da co ta ção do dó lar, cres ci men to dos en car-
gos e do prin ci pal da dí vi da pú bli ca, das di û- 
cul da des pa ra ob ten ção de cré di to, en ûm,
ris co mui to al to de de sa ce le ra ção da eco no-
mia. Dá, por tan to, pa ra co nec tar os vín cu los
exis ten tes en tre os au men tos de pre ços da
eco no mia e um cír cu lo vi ci o so de pro ble mas
que ator men tam o Bra sil há mui to tem po.

WE VER TON RO CHA
Se na dor do Ma ra nhão

Cui dar o ano in tei ro é
a me lhor for ma de
ho me na ge ar as mães

Na úl ti ma quar ta-fei ra, apro va mos no Se na do a cons- 
ti tu ci o na li za ção do di rei to do pi so na ci o nal pa ra os
agen tes co mu ni tá ri os de saú de e com ba te a en de mi as.
Foi a co ro a ção de uma lu ta de 11 anos des sas tra ba lha- 
do ras e tra ba lha do res que es tão na pon ta, atu an do di re- 
ta men te no cui da do com a saú de das nos sas fa mí li as. A
PEC se ria pro mul ga da nes ta se ma na que es tá co me çan- 
do, mas pon de rei com o pre si den te do Se na do – que foi
bas tan te sen sí vel – que de ve ría mos adi an tar a pro mul- 
ga ção pa ra quin ta-fei ra (05), pa ra que as agen tes que
são mães e cui dam de tan tas mães ti ves sem es se pre sen- 
te. E as sim foi fei to, por que cui dar das pes so as é sem pre
a me lhor ho me na gem.
Cui dar do di rei to ao tra ba lho, da saú de e da vi da são ho- 
me na gens que pre ci sa mos fa zer de for ma cons tan te e
são com pro mis sos do meu man da to.
Tra ba lhei pe la vin da do Hos pi tal de Amor pa ra Im pe ra- 
triz, con ver san do com o di re tor do hos pi tal em Bar re tos
e des ti nan do re cur sos de emen da pa ra a cons tru ção da
uni da de. Em qua tro me ses de fun ci o na men to, a uni da- 
de de pre ven ção de Im pe ra triz e as du as car re tas que
cir cu lam os mu ni cí pi os já aten de ram mais de 3.300 mu- 
lhe res, re a li zan do exa mes pre ven ti vos de cân cer de ma- 
ma e co lo de úte ro e pe que nos pro ce di men tos. A pre- 
ven ção sal va vi das.
Pen sei nas fa mí li as, mui tas de las che û a das por mães,
quan do pre si di a ses são do Se na do e tra ba lhei pa ra a
apro va ção, nes ta se ma na, do Au xí lio Bra sil per ma nen te
com mí ni mo de R$ 400,00. Gos ta ria que o tex to apro va- 
do fos se me lhor e que o va lor fos se de R$ 600,00. Mas
quem tem fo me tem pres sa. E com os pre ços au men tan- 
do di a ri a men te, mi lha res de fa mí li as pre ci sam ter a se- 
gu ran ça de que po de rão con tar com o re ce bi men to des- 
se be ne fí cio não ape nas até o û nal de 2022, mas de for- 
ma per ma nen te, co mo po lí ti ca de Es ta do, sem a re du- 
ção do va lor.
Co mo se na dor – as sim co mo ûz quan do era de pu ta do –
tra ba lho di a ri a men te pe la de fe sa dos tra ba lha do res, dos
que pre ci sam mais, dos que usam e de pen dem do ser vi- 
ço pú bli co, sa ben do que se tra ta da mai o ria am pla da
po pu la ção bra si lei ra.
Ao ado tar es ta pos tu ra, acre di to que uso meu man da to
pa ra pres tar ho me na gens per ma nen tes às mães que lu- 
tam pa ra dar con di ções de vi da me lho res pa ra su as fa- 
mí li as, edu ca ção pa ra seus û lhos, saú de de qua li da de e
um am bi en te mais se gu ro, com em pre go e ren da pa ra os
adul tos.
Nes se Di as das Mães, en vio o meu afe to a ca da mãe do
nos so es ta do e re a ûr mo o meu com pro mis so de con ti- 
nu ar lu tan do pa ra fa zer o Ma ra nhão mais fe liz pa ra to- 
das e to dos.
Fe liz Dia das Mães!

São Luís, sábado e domingo, 7 e 8 de maio

https://banca.oimparcial.com.br/
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EDEN JR.
Dou to ran do em Ad mi nis tra ção, Mes tre
em Eco no mia e Eco no mis ta (eden-
jr@hot mail.com.br)

OS MAR GO MES DOS SAN TOS
Juiz de Di rei to da Co mar ca da Ilha de
São Luís. Mem bro das Aca de mi as Lu do -
vi cen se de Le tras; Ma ra nhen se de Le tras
Ju rí di cas e Ma ti nhen se de Ci ên ci as, Ar -
tes e Le tras.

Inflação global

A pan de mia da Co vid-19, que pa re- 
cia re üuir, nos úl ti mos di as emi tiu al- 
guns si nais pre o cu pan tes. O aler ta
veio com o au men to de mor tes no
Bra sil, on de a do en ça já le vou a vi da
de mais de 663 mil bra si lei ros, o cres- 
ci men to sig ni û ca ti vo de ca sos em No- 
va York (EUA) – re sul ta do de alas tra- 
men to da sub va ri an te da ômi cron,
BA.2 – e um no vo sur to da en fer mi da- 
de nas ci da des chi ne sas de Pe quim e
Xan gai. Den tre to dos os da nos sa ni tá- 
ri os, so ci ais e econô mi cos, le ga dos
pe la cha ga do no vo co ro na ví rus, o
mais atu al pa re ce ser a in üa ção, que
tem si do sen ti da em pra ti ca men te to- 
do o mun do.

O Fun do Mo ne tá rio In ter na ci o nal
(FMI) di vul gou no û nal de abril seu re- 
la tó rio Pa no ra ma da Eco no mia Mun- 
di al, em que a pre o cu pa ção com a es- 
ca la da de pre ços glo bal foi te ma do- 
mi nan te. Se gun do o FMI, a in üa ção
per ma ne ce rá ele va da por um pe río do
mai or do que pre vis to an te ri or men te,
e com pos si bi li da des de ain da, in fe liz- 
men te, o ce ná rio de te ri o rar-se. O
Fun do en ten de que a in üa ção bra si- 
lei ra û ca rá em 8,2% nes te ano e des ce- 

rá pa ra 5,1% no pró xi mo. Ain da pa ra
2022, o FMI apos ta que a ca res tia û ca- 
rá em 7,7%, nos EUA, 7,4% no Rei no
Uni do, 5,5% na Ale ma nha e 2,1% na
Chi na. Ar gen ti na e Ve ne zu e la são ca- 
sos mui to par ti cu la res de eco no mi as
que en tra ram em co lap so, e nes ses
paí ses a al ta de pre ços de ve atin gir,
res pec ti va men te, 51,7% e 500%. A
pro pó si to, a in üa ção ame ri ca na de 7%
e a eu ro peia de 5,1%, am bas em 2021,
são as mai o res des de 1982 e 1997.

Fa to res que se ri am tó pi cos, mas
que se pro lon gam no pe río do re cen te,
po dem ex pli car a dis pa ra da in üa ci o- 
ná ria que es tá for te men te as so ci a da à
pan de mia da Co vid-19 e à guer ra cau- 
sa da pe la in va são da Rús sia à Ucrâ nia.
A cri se sa ni tá ria pa ra li sou a ati vi da de
econô mi ca, em ra zão dos in dis pen sá- 
veis con û na men tos ado ta dos em vá- 
ri as na ções pa ra obs tar o es pa lha- 
men to do ví rus e re du zir o nú me ro de
ví ti mas. 

Com a aber tu ra da eco no mia, bi- 
lhões de pes so as fo ram às com pras,
mui tas de las com uma ren da mai or,
se ja em vir tu de de não te rem con su- 
mi do nor mal men te na fa se mais agu- 
da da do en ça e/ou por te rem re ce bi do
au xí li os û nan cei ros go ver na men tais.
Os con su mi do res se de pa ra ram com
uma ofer ta de pro du tos ir re gu lar, em
vir tu de de mui tas ca dei as de su pri- 
men to te rem si do de sar ti cu la das.
Com in ter mi ná veis û las de na vi os pa- 
ra dos em por tos, es pe ran do pa ra de- 
sa bas te cer e abas te cer, hou ve fal ta de
pe ças, chips e de mais com po nen tes
de pro du ção. Ou se ja, ocor reu um de- 
sen con tro en tre de man da e ofer ta,
além do en ca re ci men to de ar ti gos,
por que as ma té ri as-pri mas es ta vam
mais ca ras.

A guer ra no les te eu ro peu, por sua
vez, atin giu o cul ti vo de ali men tos na
Ucrâ nia e na Rús sia, que são im por- 
tan tes pro ta go nis tas mun di ais na
pro du ção de grãos. Es sas du as na ções
são res pon sá veis por 29% das ex por- 
ta ções glo bais de tri go e de 60% de gi- 
ras sol, in su mos es sen ci ais pa ra mui- 

tos ali men tos pro ces sa dos. Es ses bens
têm ele va do po der de pro pa gar a in-
üa ção. A Rús sia, por sua vez, é o ter- 
cei ro mai or pro du tor de pe tró leo do
glo bo e o se gun do de gás na tu ral. Cer- 
ca de 40% do gás e 27% do pe tró leo
con su mi dos na União Eu ro peia vêm
da Rús sia. A di û cul da de de pro du ção
des ses com bus tí veis, se ja em ra zão da
guer ra ou das san ções econô mi cas
im pos tas aos rus sos, tem ele va do o
pre ço des sas mer ca do ri as, o que, con- 
ju ga do com a de pen dên cia eu ro peia
de las, têm al tís si mo po der de dis se- 
mi nar a al ta de pre ços em es ca la mun- 
di al.

Na ten ta ti va de con ter a in üa ção,
ban cos cen trais dos Es ta dos Uni dos e
do Bra sil û ze ram mo vi men to de al ta
em su as ta xas de ju ros bá si cas, na úl ti- 
ma quar ta-fei ra (4) – ba ti za da de <su- 
per quar ta=. O Fed, o ban co cen tral dos
EUA, ele vou seus ju ros em 0,5 pon to
por cen tu al, pa ra um in ter va lo en tre
0,75% e 1% – mai or su bi da em 22
anos. Por sua vez, o BC bra si lei ro al- 
çou a Se lic pa ra 12,75% ao ano – o ní- 
vel má xi mo des de 2017, de pois da dé- 
ci ma ele va ção em sequên cia. Tan to
nos EUA quan to no Bra sil, ju ros al tos
po dem até de ter um pou co a in üa ção,
mas os efei tos co la te rais são ne fas tos:
ma jo ra ção

de em prés ti mos e û nan ci a men tos,
o que freia con su mo, in ves ti men tos e
re sul ta em en fra que ci men to da ati vi- 
da de econô mi ca.

No Bra sil uma di û cul da de adi ci o- 
nal é que o cus to de dí vi da pú bli ca û-
ca rá mais al to, o que de ve le var a mais
des con û an ça so bre a si tu a ção ûs cal
do país, es pe ci al men te em ano elei to- 
ral, em que his to ri ca men te os gas tos
pú bli cos se am pli û cam – ele men to
que po de le var a mais al tas na Se lic. O
cer to é que vi ve mos, no Bra sil, e em
boa par te do mun do, uma si tu a ção
com ple xa de ace le ra ção in üa ci o ná ria,
em que a sim ples su bi da das ta xas de
ju ros po de não ser su û ci en te pa ra do- 
mar a ca res tia, no ta da men te de pois
da de sor ga ni za ção econô mi ca pro vo- 
ca da pe la pan de mia da Co vid-19 e pe- 
la guer ra na Ucrâ nia.

Democracia e suas nuances

Há mui to se fa la em de mo cra cia.
Des de os tem pos an ti gos, a for ma de
go ver no é vis ta co mo aque la cu jas de- 
ci sões são com par ti lha das pe lo po vo.
No en tan to, nem lá, o <po vo=, no sen- 
ti do am plo da pa la vra, era aque le que
efe ti va men te par ti ci pa va das de ci- 
sões. Mui tos eram os <ex cluí dos= do
pro ces so.

Es que ci da no in ter va lo de tem po
de no mi na do de <Ida de Mé dia=, as su- 
as prá ti cas já não eram com par ti lha- 
das nos sis te mas de go ver nos cen tra- 
li za do res do sis te ma feu dal. Com o
ad ven to da ra ci o na li da de, que ga nha
for ça com o mo vi men to ilu mi nis ta e
con cei tos de mo der ni da de, a par tir do
sé cu lo XVI, um no vo ter re no co me ça a
ser se di men ta do.

Em bo ra a trans for ma ção ain da te- 
nha le va do al guns sé cu los, e en ten- 
dam al guns ain da não ter si do con cre- 
ti za da, a de mo cra cia sem pre des per- 

tou aca lo ra das e apai xo na das dis cus- 
sões.

Na óti ca mo der na, é con cei tu a da
no di ci o ná rio co mo uma <for ma de
go ver no em que a so be ra nia é exer ci- 
da pe lo po vo, sen do o sis te ma de go- 
ver no em que ca da ci da dão tem sua
par ti ci pa ção=.

Es sa pro pos ta, na prá ti ca, não é as- 
sim tão fá cil de ser ti ra da do pa pel.
Co mo já di to, nem mes mo na an ti ga
Gré cia era a de mo cra cia a von ta de di- 
re ta de to dos. Ape nas pa ra exem pli û- 
car, ima gi nem 220 mi lhões de bra si- 
lei ros ten do que dis cu tir ca da po lí ti ca
pú bli ca e de li be rar so bre ca da ação
go ver na men tal.

Qual quer ten ta ti va de go ver nar res- 
ta ria in viá vel e fa da da a de ba tes in ter- 
mi ná veis até que ca da um pu des se se
ma ni fes tar. Daí ad vém o con cei to de
de mo cra cia re pre sen ta ti va, na qual os
ci da dãos es co lhem seus re pre sen tan- 
tes pa ra agi rem em fa vor da co le ti vi- 
da de.

Es sa re pre sen ta ti vi da de, nas so ci e- 
da des pós-in dus tri ais, te ria evo luí do
pa ra um mo de lo de gru pos, ao que a
ci ên cia so ci al atri buiu o con cei to de
po li ar quia. Não se con fun da com oli- 
gar quia.

Na po li ar quia as elei ções são li vres,
jus tas e fre quen tes. Em bo ra há quem
de fen da que o con tro le re cai so bre
uma eli te po lí ti ca do mi nan te, o pro- 
ces so de es co lha de re pre sen ta ção se
dá me di an te o su frá gio, pe la li vre
cons ci ên cia dos vo tan tes.

Em re gra, fun da dos em uma car ta
cons ti tu ci o nal, os pre cei tos de mo crá- 
ti cos mol dam o com por ta men to so ci- 
al de uma na ção den tro de um da do
pe río do de sua his tó ria. Di rei tos e ga- 
ran ti as ins cul pi dos na cons ti tui ção
ter mi nam por mol dar po si ções as su- 
mi das na vi da em so ci e da de.

Fa to é que a com ple xa di nâ mi ca so- 
ci al, em qual quer par te do glo bo, tor- 
na o exer cí cio de uma ple na de mo cra- 

cia um de sa ûo aos po de res pú bli cos
que con du zem a na ção. Ad vin do a ne- 
ces si da de de im po si ção de li mi tes à
atu a ção par ti cu lar, que não de ve
aten tar con tra as ins ti tui ções que ûr- 
mam a ba se da de mo cra cia.

Per fei ta? Não ha ve rá es sa de mo cra- 
cia em par te al gu ma no mun do. Mais
pró xi ma do ide al par ti ci pa ti vo? Es sa é
a pro pos ta que se bus ca cons truir no
pe río do que vi ve mos, que se con ven- 
ci o nou cha mar de pós-mo der ni da de.

Já há em mui tos paí ses o de ba te so- 
bre uma de mo cra cia con sen su al, com
ca rá ter mais in clu si vo. Rom pen do-se
a bi na ri da de ra ci o nal, abrem-se es pa- 
ços de dis cus são pa ra os mais di ver sos
seg men tos so ci ais.

Es se no vo for ma to tem con tri buí do
pa ra edi û car car tas cons ti tu ci o nais
ori gi nais, não ins pi ra das em mo de los
im por ta dos, mas vol ta das pa ra re a li- 
da des con cre tas lo cais. Equa dor e Bo- 
lí via po dem ser to ma dos de exem plo.

Em bo ra a de mo cra cia ain da não te- 
nha tra zi do to das as so lu ções pos sí- 
veis a uma na ção, não há que se fa lar
em ou tra for ma de go ver no. É ne ces-
sá rio, por ou tro la do, um exer cí cio
per ma nen te na cons tru ção de um
mo de lo que aten da aos ide ais da na- 
ção.

Con si de rar su as par ti cu la ri da des,
re to mar su as raí zes, va lo ri zar a iden ti- 
da de na ci o nal. Pre ser var os re cur sos
na tu rais co mo se res de ten to res de di- 
rei to. Abrir pos si bi li da des de par ti ci- 
pa ção plu ral, com a edi û ca ção de es- 
pa ços de fa la aber tos a to dos e to das.

Uma de mo cra cia de to das as ban-
dei ras, fun da da no res pei to en tre
aque les que as le van tam. É pre ci so
pen sar ca mi nhos pos sí veis, que con- 
si de ram as par ti cu la ri da des sem ne- 
ces sa ri a men te frag men tar di rei tos as- 
se gu ra dos à co le ti vi da de. É pos sí vel?
Sim. Po de ser con cre ti za do? O de sa ûo
es tá lan ça do.

ANÁ LI SE:

Com pe tên cia
cons ti tu ci o nal do
pre si den te pa ra
con ce der gra ça

O epi só dio da gra ça con ce di da pe lo pre si den te da Re- 
pú bli ca ao de pu ta do fe de ral Da ni el Sil vei ra, um dia após
a con de na ção cri mi nal pe lo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
(STF), tem sus ci ta do di ver sas ques tões ju rí di cas e opi- 
niões bas tan te di ver gen tes. Pon de ro que mui tas das
ques tões não têm uma res pos ta pre ci sa, pois nem a
Cons ti tui ção, nem a le gis la ção in fra cons ti tu ci o nal têm
pre cei to ex pres so so bre o ob je to de al guns ques ti o na- 
men tos. A so lu ção, por tan to, pas sa por cons tru ções in- 
ter pre ta ti vas, e, em ra zão dis so, têm sur gi do opi niões
tão di ver gen tes.

A in ter pre ta ção, en tre tan to, de ve ater-se aos as pec tos
ju rí di cos, isen ta de opi niões po lí ti cas, bem co mo de va- 
lo ra ções a par tir dos per so na gens en vol vi dos no ca so
con cre to. In ter pre ta ção ju rí di ca, de cer to, não po de va ri- 
ar <con for me a ca pa do pro ces so=.

A gra ça é um ins ti tu to ju rí di co in se ri do no de no mi na- 
do po der de cle mên cia do che fe do Exe cu ti vo. En quan to
agen te da so be ra nia es ta tal, ele po de <per do ar= in di ví- 
du os con de na dos pe la prá ti ca de cri mes. É um Ins ti tu to
que tem raí zes na An ti gui da de, pas sa pe lo Di rei to Ro- 
ma no, e es tá con so li da do nos mais di ver sos Es ta dos
Cons ti tu ci o nais, in te gran do o mo de lo de in de pen dên- 
cia e har mo nia en tre os Po de res, co mo um me ca nis mo
de frei os e con tra pe sos.

Ori gi na ri a men te, atre la do às mo nar qui as, o ins ti tu to
é aco lhi do co mo ele men to in te gran te das Re pú bli cas
pre si den ci a lis tas a par tir da ex pe ri ên cia ame ri ca na, es- 
pe ci al men te com a for mu la ção teó ri ca fei ta por Ma di- 
son no ar ti go 74 dos Fe de ra list Pa pers.

Nos Es ta dos Uni dos, o po der de per dão pre si den ci al
foi uti li za do por pra ti ca men te to dos os pre si den tes, des- 
de Ge or ge Washing ton até Joe Bi den. Por lá, a tra di ção é
a con ces são do per dão in di vi du al, e não do per dão co le- 
ti vo, co mo cos tu ma ocor rer no Bra sil. Em al guns ca sos,
o per dão foi con ce di do a pes so as pró xi mas ao pre si den- 
te. Foi o que acon te ceu com Do nald Trump, que per do- 
ou seu co or de na dor de cam pa nha, e com Bill Clin ton,
que per do ou seu ir mão, que fo ra con de na do por en vol- 
vi men to com dro gas, e es se per dão foi con ce di do no úl- 
ti mo dia do man da to pre si den ci al! Em to das as si tu a- 
ções, ain da que os epi só di os ren des sem crí ti cas, não se
co gi tou a in va li da ção do ato pre si den ci al, por se re co- 
nhe cer es tar di an te de uma com pe tên cia cons ti tu ci o nal
do che fe do Po der Exe cu ti vo, que in te gra o de se nho ins- 
ti tu ci o nal dos frei os e con tra pe sos.

No Bra sil, o po der de gra ça do che fe do Exe cu ti vo foi
pre vis to em to das as Cons ti tui ções, in clu si ve na do Im- 
pé rio. O ins ti tu to foi uti li za do inú me ras ve zes, por di ver- 
sos pre si den tes. Nos sa tra di ção é a con ces são do per dão
co le ti vo, mas Bol so na ro não foi o pri mei ro a con ce der o
per dão in di vi du al. O pre si den te Her mes da Fon se ca va- 
leu-se do po der de gra ça pa ra con ce der per dão in di vi- 
du al em mais de uma opor tu ni da de, in clu si ve a um fun- 
ci o ná rio do Mi nis té rio da Guer ra. O epi só dio é ana li sa- 
do por Rui Bar bo sa, em seus <Co men tá ri os à Cons ti tui- 
ção de 1891=, que de fen de a in va li da de de um dos per- 
dões con ce di dos, por que, pa ra Rui, abran geu um cri me
pa ra o qual a Cons ti tui ção proi bi ria a gra ça. Rui não
ques ti o na va ali o po der pre si den ci al, mas o exer cí cio
des se po der em re la ção a uma hi pó te se cons ti tu ci o nal- 
men te proi bi da.

Sob a vi gên cia da Cons ti tui ção de 1988, o pri mei ro
de cre to de per dão foi edi ta do por Jo sé Sarney, em de- 
zem bro da que le ano, pou cos mais de dois me ses após a
en tra da em vi gor da atu al lei cons ti tu ci o nal. Foi um per- 
dão co le ti vo (in dul to), que con tem plou ações pe nais
ain da em an da men to, ou se ja, con de na ções cri mi nais
não tran si ta das em jul ga do, co mo fei to ago ra tam bém
por Bol so na ro.

Co mo se per ce be, Bol so na ro não <ino vou= o mun do
ju rí di co. O que ele fez já foi fei to ou tras tan tas ve zes na
ex pe ri ên cia cons ti tu ci o nal de mui tos paí ses, in clu si ve
do Bra sil. Tal vez, o que es te ja cau san do tan ta per ple xi- 
da de no epi só dio, é o con tex to em que se deu, mas por
fa to res ex tra ju rí di cos, que não po dem con di ci o nar a in- 
ter pre ta ção cons ti tu ci o nal do ca so.

No de se nho ins ti tu ci o nal dos frei os e con tra pe sos,
nem sem pre ca be ao Po der Ju di ciá rio pro fe rir a <úl ti ma
pa la vra= so bre uma ques tão cons ti tu ci o nal. É o que
ocor re, por exem plo, com o pro ces so de im pe a ch ment
de pre si den te da Re pú bli ca, com a ex tra di ção e com o
ve to pre si den ci al a pro je to de lei. Por ve zes, até em ques- 
tões nas quais o Po der Ju di ciá rio tem a pa la vra de û ni ti- 
va, co mo ocor re na de cla ra ção de in cons ti tu ci o na li da de
da lei, os Po de res Po lí ti cos po dem re a brir a ques tão, me- 
di an te a prá ti ca do bac klash.

A pri o ri, não ca be ao Ju di ciá rio aden trar no mé ri to de
um ato de gra ça pre si den ci al. O con tro le de va li da de de- 
ve ater-se aos li mi tes de proi bi ção cons ti tu ci o nal. Não
ha ven do proi bi ção cons ti tu ci o nal quan to ao cri me per- 
do a do, a gra ça, se aû gu ra vá li da, ain da que pos sa de sa- 
gra dar mui ta gen te. Nes se te ma, pre va le ce o juí zo po lí ti- 
co do che fe do Po der Exe cu ti vo.

Fi co re üe tin do se ha ve ria tan ta po lê mi ca se o pre si- 
den te Bol so na ro con ce des se gra ça a um in di ví duo con- 
de na do por pra ti car um cri me con tra ele, re si den te (ca- 
lú nia, por exem plo). Se a res pos ta for ne ga ti va, é um in- 
di ca ti vo de que a in ter pre ta ção es ta ria à va ria <con for me
a ca pa do pro ces so=, o que não po de ocor rer. Gos tan do
ou não do pre si den te, e do de pu ta do con tem pla do pe la
gra ça, a in ter pre ta ção ju rí di ca so bre o ins ti tu to ju rí di co
tem que ser a mes ma.

São Luís, sábado e domingo, 7 e 8 de maio

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

ções 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.

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 servi-

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

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

e exigências estabelecidas 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

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:

P A U T A

Item 1: Reativação das atividades da Associação;

Item 2: Autorização de admissão de novos sócios efetivos, com imediata deliberação aos reque-
rimentos 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 assem-
bleia 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

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

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

Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor premia 7 gestores municipais do Maranhão
RECONHECIMENTO

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 munici-
pais 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: Desburo-
cratização, Sala do Empreendedor, Compras Governamentais, 
Empreendedorismo na Escola, Marketing Territorial e Setores 
Econômicos, Inovação e Sustentabilidade e Cidade Empreen-
dedora.

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 representan-
tes de instituições com expertise nos assuntos apresentados 
nos projetos.

O julgamento do Prêmio Prefeito Empreendedor é extrema-
mente 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 (Ur-
bano Santos), Eduardo Braide (São Luís), Leo Cunha (Estreito) 
e Linielda do Elda (Matinha).

“O Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor é uma grande ce-
lebração ao esforço coletivo de uma administração pública e 
do Sebrae, que juntos tem trabalhado para gerar maiores opor-
tunidades de emprego e renda a população local, por meio do 
fomento ao empreendedorismo”, disse o presidente do Conse-
lho Deliberativo do Sebrae no Maranhão, Raimundo Coelho.

Segundo ele, “é uma oportunidade de mais uma vez cons-
tatarmos 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 prefeitu-
ras 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 parce-
ria firmada com o Governo do Estado”, complementa Coelho.

Na etapa estadual 72 prefeituras participaram, com 89 pro-
jetos inscritos, maior número de projetos registrado em todas 
as edições já realizadas do Prêmio. Desse total, apenas 21 pro-
jetos passaram pelos critérios rígidos do PSPE e foram visitados 
pela comissão julgadora que referendou 14 deles para concor-
rer às sete categorias da premiação.

“O Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor vem para valori-
zar e reconhecer a importância de iniciativas que geram resul-
tados de curto, médio e longo prazo e que proporcionarão mu-
danças significativas para o desenvolvimento local”, pontua o 
Diretor Superintendente do Sebrae Maranhão, Albertino Leal.

É nesse contexto que o Sebrae apoia a inserção do empre-
endedorismo na gestão municipal, por entender que um ges-
tor com uma postura empreendedora faz a diferença e contri-
bui 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 mes-
mas categorias com prefeitos vencedores de outros estados.

O Prêmio

A premiação chega à sua décima primeira edição, desta-
cando gestores municipais de todo o Brasil que implementa-
ram 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, contri-
buindo de forma efetiva para o crescimento econômico, am-
biental e social do município.

O PSPE é uma iniciativa do Sebrae em parceria com a Con-
federação 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 (An-
visa), Movimento Brasil Competitivo (MBC), Associação dos 
Tribunais de Contas (Atricon), Secretaria da Micro e Pequena 
Empresa da Presidência da República, Secretaria de Logísti-
ca 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 julga-
dora representantes instituições parceiras: Tribunal de Contas 
do Estado (TCE); Ministério Público do Estado do Maranhão 
(MPMA); Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), Secreta-
ria de Estado da Ciência e Tecnologia da Informação (SECTI).

Participaram ainda Fundação de Amparo à Pesquisa e ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (FA-
PEMA), Instituto Federal de Educação do Maranhão (IFMA), 
União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UN-
DIME), Secretaria da Fazenda do Estado do Maranhão(SEFAZ), 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) e Junta Co-
mercial do Maranhão (Jucema).

Prefeitos, municípios e projetos vencedores 
por categoria

Categoria Cidade Empreendedora Região Nordeste: Proje-
to “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 re-
conhecidos 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 Empre-
endedora, que visa gerar renda, capacitação, qualificação, in-
centivo 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 sem-
pre com a parceria e experiência do Sebrae, para que possa-
mos realmente transformar a vida das pessoas de nossa cida-
de 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 im-
plantamos 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 com-
ponente curricular da matriz curricular de nossa rede de en-
sino 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 empreen-
dedorismo 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 Unifi cação e Des-
burocratização da Sala do Empreendedor – Município de Es-
treito – Prefeito Leo Cunha

“Para nós é uma grande satisfação ganhar esse prêmio na 
categoria desburocratização. A cidade de Estreito hoje se de-
dica a essa transformação, porque entendemos que isso nos 
facilita a buscar mais recursos, arrecadações e facilita ao ci-
dadão 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 Urba-
no Santos de mãos dadas com o Empreendedor local” – 
Município de Urbano Santos – Prefeito Clemilton Barros

“Estou muito feliz em receber este prêmio, mas principal-
mente, pelo resultado desse projeto em nosso município. Por 
meio da Sala do Empreendedor temos gerado maior agilida-
de e desburocratização na abertura de MEIs, contratação, por 
meio de licitação, de MEIs para prestarem serviços de trans-
porte, tendo a Sala do Empreendedor como setor estratégico 
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Hospital de Câncer recebe 
ação  de Dia das Mães

U
ma pro gra ma ção es pe ci al 
foi re a li za da no Hos pi tal de 
Cân cer em alu são ao Dia 
das Mães. Com mú si ca e 

dis tri bui ção de brin des, a ação en vol- 
veu pa ci en tes e fa mi li a res e le vou a 
ce le bra ção pa ra en fer ma ri as, UTIs e 
sa lão de qui mi o te ra pia da uni da de.

 O se cre tá rio de Es ta do da Saú de, 
Ti a go Fer nan des, acom pa nhou o mo- 
men to. <Mui tas mães es tão sen do cui- 
da das no Hos pi tal de Cân cer e nos so 
ob je ti vo, com ações as sim, é com ple- 
men tar a as sis tên cia e o ca ri nho que 
re ce bem di a ri a men te dos pro fis si o- 
nais de saú de. É um dia pa ra lem brar 
o quan to elas são im por tan tes e, ao 
mes mo tem po, nos abas te cer com es- 
se amor ma ter no que aque ce o co ra- 
ção=, dis se Ti a go Fer nan des.

A ati vi da de con tou com a par ti ci- 
pa ção da equi pe mul ti pro fis si o nal da 
uni da de e de mem bros da Re si dên cia 
Mul ti pro fis si o nal.

De acor do com o di re tor ge ral da 
uni da de, Sér gio Ca tar do, a pro gra ma- 
ção ser viu pa ra com par ti lhar ale gria. 
<Foi um mo men to de des con tra ção, 
de po der ti rar a aten ção do so fri men- 
to, per mi tin do que os pa ci en tes ve jam 
além da do en ça. Tu do is so é mui to 
im por tan te pa ra o pro ces so te ra pêu ti- 
co, uma vez que es sa sen si bi li za ção 
aju da a trans for mar a ro ti na com res- 
pos tas po si ti vas ao tra ta men to=, co- 
men tou.

Do na Agla ei de Sil va, de 38 anos, é 
mãe de cin co fi lhos e foi di ag nos ti ca- 
da com lin fo ma. Atu al men te, ela se 
en con tra in ter na da na UTI do hos pi- 
tal en quan to é sub me ti da ao quin to 
ci clo da qui mi o te ra pia. Emo ci o na da,

A EQUIPE DE RESIDENTES DISTRIBUIU KITS DE HIGIENE PESSOAL E LEMBRANCINHAS

ela agra de ceu a ma ni fes ta ção de amor 
que tem re ce bi do.

<Quan do vim pa ra cá, de pri mei ro 
veio aque le sen ti men to de me do, mas 
tu do is so pas sou por cau sa da for ma 
co mo os pro fis si o nais me re ce be ram. 
Ca da pes soa que en tra nes ta sa la me 
pas sa se gu ran ça e ca ri nho e is so tran- 
qui li za a gen te. Eu agra de ço a Deus 
to dos os di as por ca da um trans mi tir a 
for ça que eu pre ci sa va=, com par ti lhou 
Agla ei de.

A pro gra ma ção te ve con ti nui da de 
no sa lão de qui mi o te ra pia com as 
mães que re ce bi am me di ca ção no 
am bu la tó rio. Com pa la vras de apoio, 
mú si cas e ho me na gens, a equi pe de 

re si den tes dis tri buiu kits de hi gi e ne 
pes so al e lem bran ci nhas. 

Do na Eu za mor Ma tos, de 65 anos, 
faz tra ta men to con tra o cân cer de ma- 
ma há três anos e se dis se ama da com 
as de cla ra ções que re ce beu.

<Nes te Dia das Mães, eu pos so di zer 
que sou mui to fe liz e agra de ço a Deus 
por ser mãe=, co men tou. <A mi nha 
mãe tem si do mui to for te e uma guer-
rei ra. E mui to dis so tam bém por cau- 
sa do su por te que ela re ce be. Além 
dos me di ca men tos, tem tam bém o 
apoio dos pro fis si o nais=, com ple-
men tou a fi lha da do na Eu za mor, Ma- 
ria Re gi na Ma tos.

Estado anuncia 70km de pavimentação para Imperatriz

O GOVERNADOR DESTACOU A ATUAÇÃO DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA (SINFRA) NA EXECUÇÃO DE OBRAS 

Du ran te agen da do go ver no do Ma- 
ra nhão, na quin ta-fei ra (5), em Im pe- 
ra triz, o go ver na dor Car los Bran dão,
ao la do de uma co mi ti va de ges to res
pú bli cos, anun ci ou uma sé rie de no- 
vos in ves ti men tos pa ra a Re gião To- 
can ti na.

Acom pa nha do pe lo se cre tá rio de
Es ta do da In fra es tru tu ra, Apa rí cio
Ban dei ra, o go ver na dor des ta cou a
atu a ção da Se cre tá ria de Es ta do de In- 
fra es tru tu ra (Sin fra) na exe cu ção de
obras no mu ni cí pio e fa lou das no vas
ações di re ci o na das pa ra a re gião.

O se cre tá rio Apa rí cio Ban dei ra afir- 
mou es tar mui to sa tis fei to com o tra- 
ba lho das equi pes da Sin fra e do
quan to Im pe ra triz se rá be ne fi ci a da

com mais es sa eta pa de ações.
<Sa be mos da im por tân cia de Im pe- 

ra triz, na re gião e no es ta do; o olhar
do go ver no do Es ta do, nes se con tí nuo
su por te ao mu ni cí pio, é fun da men tal
pa ra ga ran tir, ain da mais, mo bi li da de
pa ra os im pe ra tri zen ses=, afir mou o
se cre tá rio.

As ações de pa vi men ta ção em vi as
ur ba nas fa zem par te do Pro gra ma
Mais As fal to, que au xi lia pre fei tu ras
na ma nu ten ção de ru as e ave ni das
nos mu ni cí pi os ma ra nhen ses.

A co mi ti va de go ver no do Es ta do
ain da exe cu tou ou tras ações em Im-
pe ra triz, co mo a inau gu ra ção da adu- 
to ra e do Sis te ma de Abas te ci men to
de Água no bair ro Ma ra nhão No vo e
da Are ni nha Me tro po li ta na, no bair ro
Bom Su ces so.

OPOR TU NI DA DE

Be ne fi ciá ri os do Mais
Ren da par ti ci pam do
Ma ra nhão de Re en con tros

Vi san do ca pa ci tar e es ti mu lar mi cro em pre en de do res
e tra ba lha do res in for mais, o Pro gra ma Mais Ren da, do
Go ver no do Es ta do, por meio da Se cre ta ria de Es ta do do
De sen vol vi men to So ci al (Se des), con ta rá com a par ti ci- 
pa ção de 10 be ne fi ciá ri os no even to <Ma ra nhão de Re- 
en con tros=, nes te do min go (8), na Con cha Acús ti ca da
La goa da Jan sen.

A ce le bra ção é uma pré via do São João do Ma ra nhão,
pro mo vi da pe la Se cre ta ria de Es ta do da Cul tu ra (Sec- 
ma), que ocor re rá aos do min gos no mês de maio. Du- 
ran te as fes ti vi da des, os be ne fi ciá ri os do Pro gra ma Mais
Ren da, da área da ali men ta ção, es ta rão pre sen tes co- 
mer ci a li zan do lan ches, co mo cre pe, chur ros, ca chor ro-
quen te e chur ras co.

O se cre tá rio da Se des, Pau lo Ca sé Fer nan des, des ta- 
cou a im por tân cia da ini ci a ti va. <O Pro gra ma Mais Ren- 
da bus ca fo men tar o em pre en de do ris mo em di ver sos
âm bi tos. Es sa par ti ci pa ção dos tra ba lha do res nos even- 
tos vai co la bo rar ca da vez mais pa ra a ren da des sas fa- 
mí li as e com o seu de sen vol vi men to so ci o e conô mi co.
Só te nho a agra de cer por es sa par ce ria com a Sec ma e
pe lo apoio do go ver na dor Car los Bran dão.=

Pa ra o se cre tá rio ad jun to de In clu são So ci o pro du ti va,
Jú ni or Ro dri gues, es se even to tra rá mais opor tu ni da de
aos tra ba lha do res.

Uma das be ne fi ciá ri as que es ta rá pre sen te nes te do- 
min go (5), Antô nia Me lo, ven de do ra de chur ros, agra de- 
ceu a opor tu ni da de. <O Mais Ren da já me pro por ci o nou
mui ta coi sa boa. Re ce bi um car ri nho no vo, um au xí lio
de R$500,00 e ago ra es sa opor tu ni da de de po der di vul- 
gar e am pli ar o meu tra ba lho no mai or São João do Bra- 
sil. Só te nho a agra de cer ao go ver na dor por to da es sa
aju da=, de cla rou.

São Luís, sábado e domingo, 7 e 8 de maio
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men tou a fi lha da do na Eu za mor, Ma- 
ria Re gi na Ma tos.

Estado anuncia 70km de pavimentação para Imperatriz

O GOVERNADOR DESTACOU A ATUAÇÃO DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA (SINFRA) NA EXECUÇÃO DE OBRAS 

Du ran te agen da do go ver no do Ma- 
ra nhão, na quin ta-fei ra (5), em Im pe- 
ra triz, o go ver na dor Car los Bran dão,
ao la do de uma co mi ti va de ges to res
pú bli cos, anun ci ou uma sé rie de no- 
vos in ves ti men tos pa ra a Re gião To- 
can ti na.

Acom pa nha do pe lo se cre tá rio de
Es ta do da In fra es tru tu ra, Apa rí cio
Ban dei ra, o go ver na dor des ta cou a
atu a ção da Se cre tá ria de Es ta do de In- 
fra es tru tu ra (Sin fra) na exe cu ção de
obras no mu ni cí pio e fa lou das no vas
ações di re ci o na das pa ra a re gião.

O se cre tá rio Apa rí cio Ban dei ra afir- 
mou es tar mui to sa tis fei to com o tra- 
ba lho das equi pes da Sin fra e do
quan to Im pe ra triz se rá be ne fi ci a da

com mais es sa eta pa de ações.
<Sa be mos da im por tân cia de Im pe- 

ra triz, na re gião e no es ta do; o olhar
do go ver no do Es ta do, nes se con tí nuo
su por te ao mu ni cí pio, é fun da men tal
pa ra ga ran tir, ain da mais, mo bi li da de
pa ra os im pe ra tri zen ses=, afir mou o
se cre tá rio.

As ações de pa vi men ta ção em vi as
ur ba nas fa zem par te do Pro gra ma
Mais As fal to, que au xi lia pre fei tu ras
na ma nu ten ção de ru as e ave ni das
nos mu ni cí pi os ma ra nhen ses.

A co mi ti va de go ver no do Es ta do
ain da exe cu tou ou tras ações em Im-
pe ra triz, co mo a inau gu ra ção da adu- 
to ra e do Sis te ma de Abas te ci men to
de Água no bair ro Ma ra nhão No vo e
da Are ni nha Me tro po li ta na, no bair ro
Bom Su ces so.

Be ne fi ciá ri os do Mais
Ren da par ti ci pam do
Ma ra nhão de Re en con tros

Vi san do ca pa ci tar e es ti mu lar mi cro em pre en de do res
e tra ba lha do res in for mais, o Pro gra ma Mais Ren da, do
Go ver no do Es ta do, por meio da Se cre ta ria de Es ta do do
De sen vol vi men to So ci al (Se des), con ta rá com a par ti ci- 
pa ção de 10 be ne fi ciá ri os no even to <Ma ra nhão de Re- 
en con tros=, nes te do min go (8), na Con cha Acús ti ca da
La goa da Jan sen.

A ce le bra ção é uma pré via do São João do Ma ra nhão,
pro mo vi da pe la Se cre ta ria de Es ta do da Cul tu ra (Sec- 
ma), que ocor re rá aos do min gos no mês de maio. Du- 
ran te as fes ti vi da des, os be ne fi ciá ri os do Pro gra ma Mais
Ren da, da área da ali men ta ção, es ta rão pre sen tes co- 
mer ci a li zan do lan ches, co mo cre pe, chur ros, ca chor ro-
quen te e chur ras co.

O se cre tá rio da Se des, Pau lo Ca sé Fer nan des, des ta- 
cou a im por tân cia da ini ci a ti va. <O Pro gra ma Mais Ren- 
da bus ca fo men tar o em pre en de do ris mo em di ver sos
âm bi tos. Es sa par ti ci pa ção dos tra ba lha do res nos even- 
tos vai co la bo rar ca da vez mais pa ra a ren da des sas fa- 
mí li as e com o seu de sen vol vi men to so ci o e conô mi co.
Só te nho a agra de cer por es sa par ce ria com a Sec ma e
pe lo apoio do go ver na dor Car los Bran dão.=

Pa ra o se cre tá rio ad jun to de In clu são So ci o pro du ti va,
Jú ni or Ro dri gues, es se even to tra rá mais opor tu ni da de
aos tra ba lha do res.

kits com equi pa men tos de tra ba lho, além da ofer ta

de um au xí lio de R$500,00 e de pa les tras e

ca pa ci ta ções. Com es ses en con tros, os ven de do res

po de rão co lo car em prá ti ca o que foi apren di do naspo de rão co lo car em prá ti ca o que foi apren di dpo de rão co lo car em prá ti ca o que foi apren di d

ca pa ci ta ções e tra zer uma ver ba mai or nes ses

tem pos de fes ti vi da des.”

Uma das be ne fi ciá ri as que es ta rá pre sen te nes te do- 
min go (5), Antô nia Me lo, ven de do ra de chur ros, agra de- 
ceu a opor tu ni da de. <O Mais Ren da já me pro por ci o nou
mui ta coi sa boa. Re ce bi um car ri nho no vo, um au xí lio
de R$500,00 e ago ra es sa opor tu ni da de de po der di vul- 
gar e am pli ar o meu tra ba lho no mai or São João do Bra- 
sil. Só te nho a agra de cer ao go ver na dor por to da es sa
aju da=, de cla rou.

São Luís, sábado e domingo, 7 e 8 de maio

Resolução CONAMA nº 274/200 de 29 de novembro de 2000. Art. 2º As águas doces, salobras e salinas 

destinadas à balneabilidade (recreação de contato primário) terão sua condição avaliada nas categorias 

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.

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

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

PONTOS COORDENADAS LOCALIZAÇÃO REFERÊNCIA CONDIÇÃO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO
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PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

P01

P02

P03

P04

P05

P06

P07

P08

P09

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P21

P22 02º27’00.4”S
44º09’47.20”O

02º30’01.08”S
44º19’11.3”O

02º29’51.40”S
44º18’44.30”O

02º29’39.50”S
44º18’28.10”O

02º29’11.0”S
44º18’07.20”O

02º29’12.10”S
44º17’32.30”O

02º29’12.50”S
44º17’05.60”O

02º29’11.40”S
44º16’32.20”O

02º28’59.90”S
44º16’01.90”O

02º28’52.70”S
44º15’40.30”O

02º28’53.70”S
44º15’12.60”O

02º28’53.40”S
44º14’19.60”O

02º28’46.20”S
44º14’19.0”O
02º38’29.0”S

44º13’33.60”O

02º28’30.0”S
44º13’14.90”O

02º28’13.40”S
44º12’41.80”O

02º28’05.20”S
44º12’22.70”O

02º27’50.80”S
44º11’55.0”O
02º27’47.90”S
44º11’29.0”O

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

02º27’22.70”S
44º10’22.20”O

Praia Ponta do
Farol - São Luís

Praia de
São Marcos

São Luís

Praia da
Ponta d’Areia

São Luís

Praia do
Calhau

São Luís

Praia do
Olho d’Água

São Luís

Praia do Meio
São José de

Ribamar

Praia do Araçagy
São José de

Ribamar

Praia do Araçagy
Paço do Lumiar

Praia Olho de Porco
Paço do Lumiar

Praia Olho de Porco
Raposa

Praia do Mangue
Seco - Raposa

Em frente à Bibliot. do Caranguejo próx.
às barracas da Val e do Sr. Pedro

Ao lado do
Espigão Ponta d’ Areia

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

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

Em frente ao Farol e
Forte de São Marcos

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

Em frente ao Posto Guarda
Vidas - Bombeiros

Em frente ao prédio
verde com o heliporto

Em frente à banca de jornal da
pç. de alimentação da Litorânea

Em frente à Estação Elevatória
de Esgoto 2.2 (E.E.E 2.2) da

CAEMA e Círculo Militar

Em frente à descida da Rua Altamira,
proximidades da Pousada Vela Mar

Em frente à descida da Avenida
Copacabana e Pousada Suíça

Em frente à descida da rua
São Geraldo

À direita da Elevatória Iemanjá II

Em frente à casa com pirâmides
no teto, antes da falésia

Próximo ao Kacthus Bar e
Restaurante

Próximo ao Bar e
Restaurante Capiau 2

Em frente à rampa principal
de acesso a praia

Em frente ao Bar da Atalaia 

Em frente ao Bar e
Restaurante Rainha

Em frente ao Las Vegas Bar
e Restaurante 

Última barraca antes da foz do igarapé
do Mangue Seco/Olho de Porco

BALNEABILIDADE DAS PRAIAS DA REGIÃO
METROPOLITANA DE SÃO LUÍS

DATA DA
ÚLTIMA
COLETA

03/05/2022

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São João Batista

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Eletrônico n.º 005/2022 - Registro de Preços n.º 006/2022. Município de 

São João Batista/MA, através do gabinete do Prefeito, avisa aos interessados que fará realizar Licitação na se-

guinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de disputa: Aberto. Tipo de licitação: 
Menor PREÇO POR LOTE, 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 lanches e quentinhas para o Municipio de São João Batista - MA: Dia 

23/05/2022 às 09h 00 (nove horas). 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.

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.

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 nacio-
nal 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 ADMINIS-
TRATIVO: 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 Car-
valho Júnior – Presidente da CPL.

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 Recu-
peração 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.

ESTADO DO MARANHÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 12/2022
Processo n° 4112/2022

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

ESTADO DO MARANHÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
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, su-

portes, data show, tela de projeção, microfones, pedestais, mesa de som, caixa de som e estantes, con-

forme 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

A GERA MARANHÃO – GERADORA DE ENERGIA DO 

MARANHÃO S.A, torna público, que RECEBEU, da Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, em 06 de Maio, 

a autorização Nº 0170003/2022 para a construção de dois (02) 

poços tubulares sob as coordenadas geográficas: LATITUDE: 2° 
41’ 20.69’’ LONGITUDE: 44° 17’ 38.41’’ com vazão autorizada 
entre 10 e 50 m³/h ,por um período de bombeamento de 10,6 m³h/

dia, válida por 03 anos, situado  na rua principal, s/n no Distrito 
Industrial, Zona Urbana no município de São Luís/MA Bacia 
hidrográfica  sistema hidrográfico das ilhas  Maranhenses, com 
finalidade Termelétrica, conforme dados constantes no e-processo 
Nº 31227/2022.
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PA TRÍ CIA CU NHA

Em pre en de do ris mo En tre Mães

Dia das Mães

Mamães e mulheres
de negócios

<T
ra ba lho des de os 11 anos. Quan do ti nha
es sa ida de mi nha mãe me co lo cou pa ra
tra ba lhar em ca sa de fa mí lia, pois nes se
tem po ela não ti nha mui tas con di ções û- 

nan cei ras. Me se pa rei há 1 ano e meio e ho je me di vi do
en tre o tra ba lho de ma ni cu re e o de po dó lo ga=. Foi as sim
de uma vez só, que a po dó lo ga Ana Cleia dos San tos Se- 
re jo, de 45 anos re su miu a sua vi da.

Tra ba lho des de os 11 anos. Quan do

ti nha es sa ida de mi nha mãe me

co lo cou pa ra tra ba lhar em ca sa de

fa mí lia, pois nes se tem po ela não

ti nha mui tas con di ções fi nan cei ras.

Me se pa rei há 1 ano e meio e ho je

me di vi do en tre o tra ba lho de

ma ni cu re e o de po dó lo ga

Mãe de 2 û lhas, uma de 23 e ou tra de 10, ela tra ba lha
de se gun da a se gun da. Além de tra ba lhar um dia na se- 
ma na na te sou ra ria da igre ja que fre quen ta, tra ba lha em
um sa lão sen do ma ni cu re e em uma clí ni ca co mo po dó- 
lo ga. A û lha mais ve lha û ca com os pais que mo ram ao
la do da ca sa de la. E a me nor, û ca o dia to do na es co la.
Quan do ela che ga em ca sa à noi te, é pa ra dar con ta dos
afa ze res do més ti cos.  Per gun to quan to tem po so bra pa- 
ra ela cui dar de la, e ela res pon de: <Qua se na da=.

Mas não pen se que a vi da de Ana Cleia é tris te. Se gun- 
do ela, tra ba lha mui to pa ra não dei xar fal tar na da em ca- 
sa e pa ra as û lhas, mas prin ci pal men te pa ra re a li zar seu
mai or so nho, que é o de ter um ne gó cio pró prio. <A sa tis- 
fa ção é mui to gran de de tra ba lhar pa ra com prar as coi- 
sas pa ra den tro de ca sa. Pre ten do um dia ter mi nha clí- 
ni ca se Deus per mi tir. Só em ter saú de pa ra fa zer o que
fa ço, eu agra de ço mui to a Deus=, dis se.

A sa tis fa ção é mui to gran de de

tra ba lhar pa ra com prar as coi sas

pa ra den tro de ca sa. Pre ten do um

dia ter mi nha clí ni ca se Deus

per mi tir. Só em ter saú de pa ra fa zer

o que fa ço, eu agra de ço mui to a

Deus

En quan to Ana Cleia ain da es tá na ba ta lha pa ra ter seu
pró prio em pre en di men to, Thaliany Cris ti na, de 22 anos,
é em pre en de do ra do es tú dio Tha li Nails Es mal te ria. Ca- 
sa da e em pre en de do ra, é as sim que ela re su me a sua bi- 
o gra ûa no per ûl da sua re de. Ela es tu da va En ge nha ria de
Pro du ção, até fa zer um cur so de alon ga men to e a par tir
daí, per ce ber que o cur so que fa zia an tes não fa zia mais
sen ti do. Jo gou tu do pa ra o al to, mes mo com a re pro va- 
ção da fa mí lia, e re sol veu apos tar no tra ba lho de alon ga- 
men to de unhas.

Não é pre ci so nem fa lar no ta ma nho do de sa ûo que
ele te ve, pois ela re sol veu mon tar seu ne gó cio e em se- 
gui da veio a pan de mia. Três anos de pois, es tá co lhen do
os fru tos do que plan tou. Mas ago ra tem um de sa ûo
mai or ain da. Con ci li ar ma ter ni da de e ne gó ci os. Tha li,
co mo gos ta de ser cha ma da, es tá grá vi da de 8 me ses, de
Ma ria Jú lia e se con si de ra mãe, do pe que no Mi guel Ar- 
can jo, de 6 anos, seu en te a do.

<No co me ço foi mui to di fí cil, mui to mes mo. Foi um
ti ro no es cu ro. Em pre en der não é fá cil.  Mas lo go de pois
que o lock down pas sou, eu fui me apri mo ran do, fa zen- 
do mais cur sos, a pro cu ra foi au men tan do, as coi sas co- 
me ça ram a üuir. Mas mui tas ve zes em pen sei em de sis- 
tir, em vol tar pa ra a fa cul da de que fa zia, mas ao mes mo
tem po eu via que não ia ser fe liz. Foi a me lhor coi sa que
ûz. Al go que não me ar re pen do=, dis se.

O es tú dio de Tha li é em ca sa, mas quem pen sa que
por is so ela tem al gu ma van ta gem, en ga na-se.  <Quan do
a gen te tra ba lha em ca sa, pa re ce que nos so tra ba lho é
des va lo ri za do, por que a im pres são é que a gen te não faz
na da, e pe lo con trá rio, é 10 mil ve zes mais can sa ti vo.
Por que a gen te tra ba lha, vai fa zer al mo ço, ar ru ma û lho
pra es co la, cui da do sa lão, é mui to can sa ti vo. E ago ra,
de pois que a be bê nas cer to da a ro ti na vai ter que ser
adap ta da de no vo=.

Quan do a gen te tra ba lha em ca sa,

pa re ce que nos so tra ba lho é

des va lo ri za do, por que a im pres são é

que a gen te não faz na da, e pe lo

con trá rio, é 10 mil ve zes mais

can sa ti vo

So bre as mães, as du as en tre vis ta das fo ram en fá ti cas
em di zer: são guer rei ras. <Por que vai em bus ca de uma
car rei ra, tem que cui dar da ca sa, dos û lhos, da vi da de
ca sa da. E tem al go mai or por de trás dis so, que é o amor
de mãe. Com amor dá tu do cer to=, dis se Tha li. Pa ra Ana
Cleia, a <sa tis fa ção de exer cer o pa pel de mãe e ain da
con se guir ter a car rei ra que quer, em pre en der é mui to
vi to ri o so=.

O au men to na quan ti da de de em pre sas co man da das
por mu lhe res tem ga nha do for ça e im pac ta do po si ti va- 
men te a eco no mia ma ra nhen se. Qua se a me ta de
(45,9%) dos ne gó ci os em fun ci o na men to no Ma ra nhão
tem a par ti ci pa ção fe mi ni na no seu qua dro so ci e tá rio, o
que cor res pon de a mais de 140 mil em pre sas, e um ter ço
(33,9%) das com pa nhi as ins ta la das no Ma ra nhão são li- 
de ra das por mu lhe res, de acor do com a Jun ta Co mer ci al
do Ma ra nhão (Ju ce ma).

E já que o as sun to é mães que em pre en dem, nes te sá- 
ba do, 7, é o úl ti mo dia da 2ª Edi ção da Fei ra En tre Mães,
con si de ra da pe las ide a li za do ras co mo o mai or en con tro
de mães em pre en de do ras do Ma ra nhão. O even to es tá
acon te cen do até ho je no Mul ti cen ter Se brae, das 9h às
21h, com en tra da gra tui ta.

Cer ca de 100 ex po si to res, a mai o ria de ne gó ci os co- 
man da dos por mu lhe res, en tre en tre fran qui as e mar cas
lo cais, es tão co mer ci a li zan do e fa zen do mos tras de seus
pro du tos vol ta dos ao uni ver so ma ter no-in fan til, co mo
mo da fe mi ni na e in fan til, aces só ri os, brin que dos, pro- 
du tos re la ci o na dos à ama men ta ção, en tre ou tras coi sas.
Além dis so, ha ve rá uma pro gra ma ção com pa les tras,
ser vi ços gra tui tos, atra ções ar tís ti cas, den tre ou tras ati- 
vi da des.

Ide a li za da por Aman da Lí cia, cri a do ra de con teú do
di gi tal so bre ma ter ni da de e em pre en de do ris mo, e Pa trí- 
cia Me lo, tam bém em pre en de do ra e mãe, a Fei ra tem o
pro pó si to de dar vi si bi li da de aos ne gó ci os li de ra dos por
mães e mu lhe res em pre en de do ras, que se man tem eco- 
no mi ca men te ati vas, mes mo com to dos as di û cul da des
que a pan de mia impôs. <Que re mos fo men tar es se em- 
pre en de do ris mo fe mi ni no, ma ter no. Reu ni mos mar cas
e fran qui as e tam bém em pre sas que es tão co me çan do, e
as que fe cha ram su as lo jas fí si cas e es tão só no on li ne=,
dis se Pa trí cia Me lo, que tem um ne gó cio de rou pas in- 
fan tis há 5 anos, e é mãe de Hei tor e Ma no e la.

Que re mos fo men tar es se

em pre en de do ris mo fe mi ni no,

ma ter no. Reu ni mos mar cas e

fran qui as e tam bém em pre sas que

es tão co me çan do
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GRA CI EL LE MO RO RO
Es pe ci al pa ra O Im par ci al

DIA DAS MÃES

Presentes: dos atípicos
aos tradicionais

N
es te do min go (8) co me mo- 
ra mos o dia de nos sas pro- 
ge ni to ras, e na da mais me- 
mo rá vel que um pre sen te

que ela pos sa guar dar, usar, ou apro- 
vei ta. O im por tan te é não pas sar em
bran co. Nos sas su ges tões sa em do
tra di ci o nal e abrem mais pos si bi li da- 
des de pre sen tes que po dem mu dar o
dia de la pra me lhor. Con fi ra:

Rou pas e cal ça dos

Com cer te za são os pre sen tes mais
co muns do dia das mães. Rou pas por
exem plo é sem pre uma boa op ção de
com pra, tem va ri e da de à be ça nas fei- 
ras, shop pings, lo jas e bre chós. Cal ça- 
dos não fi cam atrás, va ri e da des em
sa pa ti lhas, pla ta for ma, sal to al to, sa- 
pa tos e bo tas. En ten da o gos to de las e
par tiu pes qui sar os me lho res pre ços.

Per fu mes e hi dra tan tes
As vai do sas irão me agra de cer por

es ta in di ca ção, per fu me é aque le cos- 
mé ti co que quan to mais op ções em
ca sa, me lhor, pa ra o dia, pa ra a noi te,
mais ado ci ca do, ama dei ra do, o que
não fal ta é op ção. Na ses são de cre mes
hi dra tan tes é in crí vel co mo sem pre
acha mos um mais chei ro so, com mais
be ne fí ci os pa ra a pe le e por is so va le
mui to ga nhar um kit zi nho.

Ele trô ni cos

Ca da dia as tec no lo gi as es tão ino- 
van do, e elas me re cem acom pa nhar
os apa re lhos do mo men to, ce lu la res,
Smart Wat ch, ipads e mui tos ou tros.
As sim ela po de sem pre te en vi ar a fo to
da plan ti nha e men sa gens de bom
dia.

Per so na li za dos
É um mer ca do que es tá cres cen do

bas tan te e não é di fí cil en con trar es- 
ses ar tis tas, in clui ca mi sas com fo tos e
fra ses, ca ne cas, cha vei ros, bol sas, ca- 
der nos, e al guns ou tros ob je tos que
po dem ter as es tam pas mo di fi ca das.

Não tem na da de cli chê nis so em,
as mães amam ex por seus fi lhos pa ra
vi si tas ou co nhe ci dos quan do en con- 
tram na rua, cer to?

De co ra ti vos
Ma mães que fi cam mui to tem po

em ca sa gos tam de de co rar a ca sa do
seu jei ti nho, e foi pen san do nis so que
in di ca mos ar ti gos de de co ra ção, é al- 
go li ga do to tal men te à per so na li da de
e gos tos.

Dia de prin ce sa/spa

Um va le ma ni cu re, pe di cu re, mas- 
sa gem ou pro ce di men tos es té ti cos,
es sa é uma boa op ção pa ra as ma mães
se sen ti rem cui da das e ama das.

Vi a gens
Pa ra apro vei tar que es ta mos a pou- 

cas se ma nas do pe río do de fé ri as,
uma op ção bem di fe ren te se ria uma
vi a gem pa ra sua ma mãe, ser ve ba te e
vol ta, in te res ta du al, pa ra pon tos tu- 
rís ti cos do Bra sil, vo cê po de en trar em
con ta to com agên ci as es pe ci a li za das
e agen dar uma vi a gem ou en tre gar
uma pas sa gem sim bó li ca pa ra ela es- 
co lher o des ti no.

Cur sos

As mães ab di cam de mui ta coi sa
pa ra es ta rem pre sen tes na vi da dos fi-
lhos, edu car e ga ran tir o bem es tar, di- 
ver sas ve zes seus so nhos são dei xa dos
pra de pois e es se de pois nun ca che ga.
Es sa se ria uma boa opor tu ni da de de
re tri buir es se es for ço, que vo cê co mo
fi lho, jo vem ou adul to sa be que deu
cer to.

No mer ca do há di ver sos cur sos que
abran gem a área de atu a ção da sua
mãe, o pri mei ro pas so é sa ber se ela
es ta ria dis pos ta a cur sá-lo. Fi ca a di ca.

Es pe ra mos que es te pre sen te se ja
en tre gue em um am bi en te har mo ni o- 
so após um ca fé da ma nhã, al mo ço ou
jan tar bem es pe ci al pa ra sua rai nha.

PRESENTE PARA MAMÃE

Vejas di rei tos do con su mi dor nas com pras on-li ne
As com pras on-li ne ga nha ram no- 

vo sig ni fi ca do com a pan de mia da co- 
vid-19: mais cô mo da e con ve ni en te,
com as me di das de dis tan ci a men to
em vi gor, a ati vi da de se tor nou pre fe- 
rên cia de mui tos con su mi do res. O úl- 
ti mo le van ta men to re a li za do pe la Ni- 
el se nIQ Ebit de mons tra que o co mér- 
cio ele trô ni co apre sen tou al ta de 2020
a 2021. Se gun do a pes qui sa, hou ve
cres ci men to de 10% na quan ti da de
to tal de con su mi do res on-li ne nes se
pe río do, sal tan do de 79,7 mi lhões pa- 
ra 87,7 mi lhões em 2021. De acor do
com a son da gem, es se da do re ve la o
ama du re ci men to no uni ver so on-li- 
ne, em que o no vo com pra dor ou new
shop per pas sa a ser um con su mi dor
efe ti vo nes se ti po de com pra.

Fal tan do pou co pa ra ce le brar o Dia
das Mães, que nes te ano se rá co me- 
mo ra do em 8 de maio, o ad vo ga do
Alan Mo rais, co or de na dor do cur so
de Di rei to da Fa cul da de Pi tá go ras, faz
uma lis ta de pon tos pa ra se man ter a
aten ção na ho ra com prar on-li ne:

Não re ce beu uma com pra?  
É pru den te que o con su mi dor te- 

nha sem pre al gum com pro van te de
com pra ou a pá gi na da aqui si ção re a- 
li za da pe la in ter net, mas quan do não
re ce be o pro du to, o pri mei ro pas so é
en trar em con ta to com o SAC da em- 
pre sa pa ra re gis trar o pro ble ma, e
lem bre-se de ano tar o pro to co lo. Se
na da for re sol vi do, a pró xi ma eta pa é a
co mu ni ca ção do ocor ri do aos ór gãos
ofi ci ais de pro te ção das re la ções de
con su mo (PRO CON); e, pos te ri or- 
men te, ca so não ha ja re so lu ção, pro- 
cu re o Po der Ju di ciá rio (Jui za do Es pe- 
ci al Cí vel).

Tro ca de pro du to  
Exis tin do even tu al ví cio no pro du- 

to, o Có di go de De fe sa do Con su mi- 
dor (CDC) as se gu ra ao com pra dor o
di rei to de exi gir a subs ti tui ção das
par tes vi ci a das. Não sen do o ví cio sa- 
na do no pra zo má xi mo de trin ta di as,
po de o con su mi dor exi gir, al ter na ti- 

va men te e à sua es co lha a subs ti tui- 
ção do pro du to por ou tro da mes ma
es pé cie, em per fei tas con di ções de
uso; a res ti tui ção ime di a ta da quan tia
pa ga, mo ne ta ri a men te atu a li za da,
sem pre juí zo de even tu ais per das e
da nos ou o aba ti men to pro por ci o nal
do pre ço. Se for pro du to es sen ci al, co- 
mo ge la dei ra ou fo gão, a lo ja de ve rá
tro car as sim que con fir mar o de fei to.
De acor do com o ar ti go 26 do CDC, se
o ví cio for ocul to, os pra zos são os
mes mos, mas co me çam a va ler quan- 
do a fa lha for de tec ta da pe lo con su- 
mi dor.  Ca so a con tra ta ção te nha si do
re a li za da fo ra do es ta be le ci men to co- 
mer ci al, es pe ci al men te por te le fo ne
ou a do mi cí lio, o con su mi dor, in de- 
pen den te men te da exis tên cia de ví cio
ou de fei to po de de sis tir do con tra to,
no pra zo de 7 di as a con tar de sua as si- 
na tu ra ou do ato de re ce bi men to do
pro du to ou ser vi ço. In clui-se nes sa si- 
tu a ção o for ne ci men to de pro du tos e
ser vi ços por te le fo ne, em do mi cí lio e
on-li ne.

To do pro du to tem ga ran tia  
De acor do com o ar ti go 26 do CDC,

o pra zo de ga ran tia le gal é de 30 di as
pa ra os pro du tos não du rá veis e 90 di- 
as pa ra os du rá veis. Ca so o for ne ce dor
apre sen te pra zo de ga ran tia con tra tu- 
al mai or do que o le gal, ob vi a men te,
ele se com pro me te com es sa ofer ta.
Além das di cas aci ma, a es pe ci a lis ta
traz ou tros pon tos mais es pe cí fi cos
so bre o te ma, mas que ain da são mui- 
to fre quen tes nas com pras on-li ne.

O des con to não foi da do cor re ta- 
men te  

Se a ofer ta foi apre sen ta da ao con- 
su mi dor, é acon se lhá vel que ele te nha
pro va. Im por tan te lem brar tam bém
que o des con to pre ci sa ser cla ro e pre- 
ci so so bre o que es tá ofe re cen do, se ja
pre ço, quan ti da de, ca rac te rís ti ca, pra- 
zos e ga ran tia. A so lu ção aqui é re pe tir
a pri mei ra di ca, ou se ja, a co mu ni ca- 
ção do pro ble ma aos ór gãos ofi ci ais
de pro te ção das re la ções de con su mo

(PRO CON); e, pos te ri or men te, ca so
não se re sol va, pro cu rar o Po der Ju di- 
ciá rio (Jui za do Es pe ci al Cí vel).

Lem bre-se tam bém de con fe rir se a
pro mo ção é vá li da pa ra o pro du to que
es tá ad qui rin do, além de tes tá-lo na
ho ra ou, se não for pos sí vel, re a li ze o
tes te com a mai or bre vi da de pos sí vel
pa ra po der usu fruir das con di ções.

Pro du to usa do ou re em ba la do tem
ga ran tia?  

Sim. O CDC não di fe ren cia ven da
de pro du to usa do, re em ba la do ou de
mos truá rio. Se o ven de dor in for mar
os ví ci os apa ren tes no mo men to da
com pra e in cluir es ses ví ci os na no ta
fis cal, o con su mi dor não po de rá bus- 
car a re pa ra ção. Ago ra, se o pro du to
apre sen tar al gum ví cio não re la ci o na-
do na no ta fis cal no ato da com pra, o
com pra dor po de rá exi gir o re pa ro no
pra zo de ga ran tia le gal ou ga ran tia
con tra tu al, se hou ver.

E se o pro du to não che gar no pra zo
pre vis to e já ti ver pas sa do se te di as
da com pra? Pos so de sis tir pa ra pe dir
a de vo lu ção in te gral do va lor?  

Co mo o CDC pre vê que a de sis tên- 
cia, nas ne go ci a ções on-li ne, te rá que
ser fei ta no pra zo de se te di as a con tar
do re ce bi men to do pro du to, as sim ca-
so o con su mi dor não re ce ba o pro du- 
to, ele es ta rá no pra zo de le gal de de- 
sis tir da com pra e so li ci tar a res ti tui- 
ção do di nhei ro.

Ca so de sis ta de uma com pra on-li-
ne, a lo ja po de con ce der cré di to em
vez de de vol ver o di nhei ro em es pé- 
cie?  

O CDC não pre vê que a de vo lu ção
se ja ape nas em es pé cie. Mas se a com- 
pra foi fei ta em di nhei ro ou car tão, a
lo ja te rá que de vol ver da mes ma for- 
ma. En tre tan to, ca so o con su mi dor
acei te a de vo lu ção de for ma di fe ren te,
o ven de dor po de rá fa zê-lo. Co lo can- 
do em prá ti ca es sas di cas, o con su mi- 
dor po de rá re a li zar com pras on-li ne
sem pre juí zos e, as sim, des fru tar o Dia
das Mães.

• 80 km/h nas vi as de trân si to rá pi do
• 60 km/h nas vi as ar te ri ais
• 40 km/h nas vi as co le to ras
• 30 km/h nas vi as lo cais

• Es tra da – via ru ral não pa vi men ta da.
• Ro do via – via ru ral pa vi men ta da.
• Ci clo fai xa – par te da pis ta de ro la men to des ti na da à
cir cu la ção ex clu si va de ci clos, de li mi ta da por si na li za -
ção es pe cí fi ca.
• Ci clo via – pis ta pró pria des ti na da à cir cu la ção de ci -
clos, se pa ra da fi si ca men te do trá fe go co mum.

• Fa ce bo ok e Ins ta gram: SOS VI DA PAZ NO  TRAN SI TO;
• Twit ter:@va lo ri za ca o vi da
• E-mail:va lo ri za ca o a a vi da@gmail.com
• Fo nes:(98)98114-3707(VI VO-What sapp)

Maio Ama re lo: SOS
VI DA par ti ci pa de
so le ni da de da SMTT

O Pre si den te da SOS VI DA pe la paz no trân si to, Lou ri- 
val Cu nha, par ti ci pou dia 02.05.22 da so le ni da de de
aber tu ra do Maio Ama re lo da SMTT-Se cre ta ria Mu ni ci- 
pal de Trân si to e Trans por tes de São Luís.

Par ti ci pa ram do even to o Se cre tá rio da SMTT, Di e go
Ba luz, a vi ce-pre fei ta, Es mê nia Mi ran da, o Se cre tá rio de
Se gu ran ça Pú bli ca, Co ro nel Síl vio Lei te, o Di re tor Ge ral
do DE TRAN, Hewer ton Pe rei ra, en tre ou tras au to ri da- 
des e par cei ros da lu ta pe lo trân si to se gu ro.

O pre si den te Lou ri val Cu nha fez um pro nun ci a men- 
to res sal tan do a im por tân cia do Maio Ama re lo e fa lou
das ações da SOS VI DA en quan to or ga nis mo da so ci e da- 
de ci vil en ga ja da nes sa lu ta há 11 anos.

De pu ta dos pe dem re du ção dos li mi tes de ve lo ci da de
em vi as ur ba nas

De acor do com a União dos Ci clis tas do Bra sil, a re du- 
ção dos li mi tes de ve lo ci da de em vi as ur ba nas po de di mi- 
nuir em 50% as mor tes no trân si to.
Par ti ci pan tes de reu nião da Fren te Par la men tar em De- 
fe sa do Trân si to Se gu ro da Câ ma ra dos De pu ta dos pe di- 
ram on tem (03/04) a re du ção dos li mi tes de ve lo ci da de
em vi as ur ba nas. Atu al men te, o Có di go de Trân si to Bra- 
si lei ro (CTB) fi xa a ve lo ci da de, em vi as sem si na li za ção
re gu la men tar, da se guin te for ma:

Es se é um dos ob je ti vos do pro gra ma <Vi as Se gu ras=,
lan ça do pe la União dos Ci clis tas do Bra sil (UCB), pa ra
le van tar da dos e pro por so lu ções de mo bi li da de ur ba na
pa ra me lho rar o con ví vio de pe des tres, pes so as com
mo bi li da de re du zi da e ci clis tas. A ini ci a ti va foi apre sen- 
ta da aos de pu ta dos.

A di re to ra da UCB Ana Car bo ni de fen deu que se al te- 
re o li mi te atu al pa ra 60 km/h em vi as de trân si to rá pi do.
Além dis so, a ve lo ci da de em vi as ru rais pas se a ser de até
30 km/h. <Exis tem bo as prá ti cas nes se sen ti do no Bra sil.
Por exem plo, For ta le za, que atin giu a me ta da ONU, e o
Rio de Ja nei ro, que tam bém es tá re a de quan do a ve lo ci- 
da de das vi as=, ex pli cou.

A ca pi tal ce a ren se, fri sou Car bo ni, re du ziu em 50,3%
o nú me ro de mor tes no trân si to na úl ti ma dé ca da.

Se gun do ela, o al to li mi te de ve lo ci da de es tá re la ci o- 
na do com o au men to da mor te de ci clis tas no trân si to
du ran te o pe río do da pan de mia. Car bo ni in for mou que
o atro pe la men to e a mor te de ci clis tas no país au men ta- 
ram 30% de 2019 pa ra 2020, e mais 30% de 2020 pa ra
2021.

Cus to po lí ti co
Ape sar de ser uma me di da de al to cus to po lí ti co, o ana- 
lis ta do ins ti tu to de pes qui sa WRI Bra sil Bru no Riz zon
dis se que é pos sí vel apro var a re du ção da ve lo ci da de nas
vi as ur ba nas. Ou se ja, is so se for ba se a da em pes qui sas e
no exem plo de ini ci a ti vas exi to sas em mo bi li da de ur ba- 
na.

O de pu ta do Hu go Le al (PSD-RJ) dis se que as al te ra- 
ções de vem ser fei tas com jus ti fi ca ti va à po pu la ção.
<Quan do vo cê fa la em re du ção da ve lo ci da de a po pu la- 
ção tem uma cer ta ir ri ta ção. Vai mui to de co mo se pas sa
a in for ma ção, é pre ci so ha ver es cla re ci men tos téc ni cos
so bre o que cau sa um im pac to em uma de ter mi na da ve- 
lo ci da de=, dis se.

Am bos, Hu go Le al e Riz zon, ob ser va ram que o Bra sil
já con ta com le gis la ção que per mi te re vi sar os li mi tes de
ve lo ci da de de acor do com o en tor no das vi as. Bem co- 
mo, adap tá-los às in di ca ções de or ga ni za ções in ter na ci- 
o nais, co mo é o ca so do Pla no Na ci o nal de Re du ção de
Mor tes e Le sões no Trân si to (Pna trans).

Fon te: por tal do tran si to.com.br
 Có di go de Trân si to Bra si lei ro (lei n. 9.503/97)
Ane xo I – con cei to e de fi ni ções

Fa ça a sua par te pe lo Trân si to Se gu ro: se ja obe di en- 
te às Leis do Trân si to.
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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, brasi-
leiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 
empresário, residente e domiciliado na Rua dos Sombrei-
ros, 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 MAR-
TINS SEPULVEDA, brasileira, casada sob o regime de co-
munhão parcial de bens, empresária, residente e domicilia-
da 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. Se-
gunda Avenida, Quadra 1-B, Lote 52, Sala 04, Condomínio 
Empresarial Village, Conjunto Cidade Vera Cruz, Apare-
cida de Goiânia, Goiás, CEP: 74934-605, inscrita no Ca-
dastro 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 Iden-
tidade 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 Alame-
da 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 arquiva-
do na Ato Constitutivo arquivado na JUCEG sob o NIRE 
52200257521, em 11/04/1960, representada pelo seu 
Sócio Administrador, CARLOS LUCIANO MARTINS RI-
BEIRO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão 
parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Iden-
tidade 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 em-
presa NOVO MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS E UTILI-
DADES LTDA., com sede na Avenida Cinco, n.° 1, Qua-
dra 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 registra-
dos 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 res-
trições, decidem transformar o tipo societário da Socieda-
de, 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 socie-
dades 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 “mó-
veis e utilidades”.
1.3. Em razão da alteração do tipo jurídico ora aprova-
da e da redução da denominação social da Sociedade, fica 
aprovada a mudança da denominação social da Sociedade 
para NOVO MUNDO AMAZÔNIA S.A. (doravante deno-
minada simplesmente “Companhia”, e os até então sócios 
passam a ser denominados os “Acionistas”).
1.4. Os Acionistas estabelecem que a Companhia conti-
nuará 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 quo-
tas representativas do capital social da Sociedade em 
igual número de ações ordinárias nominativas e sem va-
lor 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, du-
zentos 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 Ribei-
ro, 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 Bo-
letim de Subscrição de Conversão de Quotas em Ações Or-
dinárias que compõe o Anexo I ao presente instrumento e 
conforme refletido no Livro de Registro de Ações Nominati-
vas 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 com-
posto por, no mínimo 3 (três) e, no máximo 5 (cinco) Con-
selheiros 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 rea-
lização 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 unani-
midade e sem quaisquer restrições, a fixação do núme-
ro 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 unani-
midade e sem quaisquer restrições, a eleição das seguintes 
pessoas como membros do Conselho de Administração da 
Companhia: (i) Carlos Luciano Martins Ribeiro, brasi-
leiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 
empresário, residente e domiciliado na Rua dos Sombrei-
ros, 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 mem-
bro efetivo do Conselho de Administração; (ii) Agenor 
Braga e Silva Filho, brasileiro, casado sob o regime de 
comunhão parcial de bens, empresário, residente e domici-
liado 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 Adminis-
tração; e (iii) Patricia Auxiliadora de Oliveira Martins 
Sepulveda, brasileira, casada sob o regime de comunhão 
parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na Ala-
meda 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, para o 
cargo de membro efetivo do Conselho de Administração.
1.3.1. Os Conselheiros ora eleitos exercerão seu manda-
to 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 pe-
nas da lei, que não estão impedidos de exercer a adminis-
tração da Companhia por lei especial ou condenados por 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, con-
cussão, 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 ter-
mos 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 pos-
se constantes do Anexo II à IV ao presente instrumento, 
nos quais constam a declaração de desimpedimento indica-
da no item 3.2.2 acima.
1.4. Os Acionistas da Companhia aprovam, por unanimi-
dade e sem quaisquer restrições, a nomeação do Sr. Carlos 
Luciano Martins Ribeiro como Presidente do Conselho de 
Administração, nos termos do Estatuto Social da Compa-
nhia.
1.5. Os Acionistas da Companhia aprovam, por unani-
midade e sem quaisquer restrições, a nomeação dos mem-
bros da Diretoria da Companhia, que será composta por 
(i) José Carlos Guimarães Mesquita, brasileiro, casado 
sob comunhão parcial de bens, administrador de empre-
sas, portador da Cédula de Identidade nº MG-5.190.677 
e inscrito no CPF/ME sob o nº 749.637.836-49, residen-
te 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 Pre-
sidente 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 Mi-
lão, 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 separa-
ção 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 Al-
deia 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, admi-
nistrador, portador da Cédula de Identidade nº 22012617 
SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 147.094.508-89, re-
sidente 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 74.815-
710, para ocupar o cargo de Diretor de Operações da Com-
panhia; (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 pro-
priedade ou a pena criminal que vede, ainda que tempo-
rariamente, 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 res-
pectivos cargos nesta data mediante assinatura dos ter-
mos de posse correspondentes lavrados no Livro de Atas 
de Reuniões da Diretoria, arquivado na sede da Compa-
nhia, 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 Acionis-
tas 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 represen-
tativas 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 AU-
XILIADORA 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-
panhia.

São Luís, 24 de março de 2022.
ANEXO XII

ESTATUTO SOCIAL DA NOVO MUNDO AMAZÔNIA 
S.A.

CAPÍTULO I – DENOMINAÇÃO, SEDE E DURAÇÃO
Artigo 1º. A NOVO MUNDO AMAZÔNIA S.A. (“Companhia”) é 
uma sociedade por ações regida pelo presente Estatuto Social 
e pelas disposições legais aplicáveis, notadamente a Lei nº 
6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”).
Artigo 2º. A Companhia tem sua sede e foro na Avenida Cinco, 
nº 1, Quadra E, Módulo 01, Lote 1, Distrito Industrial, São Luís, 
Maranhão, CEP 65.090-272.
Parágrafo Único. A Companhia poderá, por deliberação da 
Diretoria, e em conformidade com o orçamento de investimentos 
aprovados pelo Conselho de Administração, abrir, manter, 
transferir e/ou encerrar filiais, agências, escritórios ou quaisquer 
outros estabelecimentos em qualquer localidade do território 
brasileiro ou no exterior.
Artigo 3º. O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

CAPÍTULO II – OBJETO SOCIAL
Artigo 4º. A Companhia tem como objeto social: o comércio 
varejista especializado de móveis, utilidades domésticas, 
eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; comércio 
varejista de equipamento e artigos de uso pessoal e doméstico 
de (itens fotográficos e para filmagem, bicicletas e triciclos, 
peças e acessórios, brinquedos e artigos recreativos, itens 
para escritório, móveis, objetos de arte, tecidos, telefonia e 
comunicação, suprimentos de informática, peças e acessórios 
para aparelhos eletroeletrônicos, exceto informática e 
comunicação) através de lojas físicas, parceiros, plataformas 
digitais (app, e-commerce, televendas, redes sociais); serviços 
de montagem de móveis, instalação, alteração, reparo e 
manutenção elétrica, assistência técnica em itens relacionados 
direta ou indiretamente às atividades principais; agenciamento 
de cargas, exceto para o transporte marítimo, transporte de 
carga  aéreo, ferroviário, rodoviário, exceto produtos perigosos 
e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 
acondicionamento, armazenamento e embalagem de produtos 
próprios e terceiros; atividades de consultoria em gestão 
empresarial, exceto consultoria técnica específica, serviços 
combinados de escritório e apoio administrativo; fabricação 
de colchões, fabricação de móveis com predominância de 
madeira, fabricação de móveis de materiais; correspondente 
de instituições financeiras/bancárias, intermediação de negócio 
como empréstimos, seguros e garantias, consórcio; depósitos 
de mercadorias para terceiros; publicidade de produtos 
próprios ou terceiros e comércio de materiais promocionais; 
comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal 
e doméstico de (informática, elétricos, móveis, colchoaria,  
tecidos, itens de cama, mesa e banho, vestuário e acessórios,  de 
artigos esportivos, vestuário e acessórios, exceto profissionais 
e de segurança); importação e exportação de produtos 
manufaturados, semimanufaturados, alimentícios, matérias 
primas, secundárias e outros produtos ligados ou não às atividades 
principais; lojas de departamentos ou magazines, exceto 
lojas francas; promoção de vendas, comunicação por meio de 
computadores, transmissão de mensagens e imagens; atividades 
de intermediação e agenciamento de serviços e negócios, exceto 
imobiliários; atividades de limpeza, imunização, controle de 
pragas urbanas, dedetização, desratização, descupinização, 
desinfecção; instalação e manutenção de sistemas centrais 
de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, reparação e 
manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal 
e doméstico; obras de acabamento da construção, limpeza em 
prédios e em domicílios. 
Parágrafo Único: A Companhia poderá, ainda, ter participações 
em outras sociedades, de atividades afins ou não, mediante 
autorização da Assembleia Geral. 

CAPÍTULO III – CAPITAL SOCIAL
Artigo 5º. O capital social da Companhia, totalmente 
subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é 
de R$ 289.218.825,00 (duzentos e oitenta e nove milhões, 
duzentos e dezoito mil, oitocentos e vinte e cinco reais), di-
vidido em 289.218.825 (duzentas e oitenta e nove milhões, 
duzentas e dezoito mil, oitocentas e vinte e cinco) ações 
ordinárias, nominativas, sem valor nominal.
Parágrafo Primeiro. - Cada ação ordinária confere ao seu 
titular 1 (um) voto nas Assembleias Gerais da Companhia.
Parágrafo Segundo. - A ação é indivisível em relação à 
Companhia. Quando a ação pertencer a mais de uma pes-
soa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo repre-
sentante do condomínio.
Artigo 6º. A Companhia poderá adquirir suas próprias 
ações, com o objetivo de cancelá-las ou mantê-las em te-
souraria, para posterior alienação.
Parágrafo Único. É vedada a emissão de partes beneficiárias 
pela Companhia.

CAPÍTULO IV–ASSEMBLEIAS GERAIS
Artigo 7º. A Assembleia Geral da Companhia deverá se 
reunir, ordinariamente, pelo menos uma vez ao ano dentro 
dos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término de 
cada exercício social e, extraordinariamente, sempre e à 
medida que o interesse social da Companhia exigir.
Artigo 8º. A Assembleia Geral será convocada pelo Con-
selho de Administração, de acordo com as regras aplicáveis 

previstas na Lei das S.A. e neste Estatuto Social e poderá 
ser realizada de forma digital, nos termos das normas em 
vigor.
Artigo 9º. A Assembleia Geral será instalada e presidida 
pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na ausên-
cia 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 As-
sembleia 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 
realizada se todos os acionistas comparecerem. 
Parágrafo Primeiro. Os acionistas poderão ser represen-
tados em Assembleias Gerais da Companhia por procurador 
constituído na forma do artigo 126 da Lei das S.A..
Parágrafo Segundo. Sem prejuízo do disposto no pará-
grafo primeiro acima, o acionista que comparecer à Assem-
bleia Geral munido dos documentos que comprovem sua 
condição de acionista referidos no artigo 126 da Lei S.A., 
até o momento da abertura dos trabalhos em Assembleia, 
poderá participar e votar, ainda que tenha deixado de apre-
sentá-los previamente.
Artigo 12. Compete a Assembleia Geral, além das demais 
atribuições previstas na Lei das S.A.: 
(i) tomar as contas dos administradores, examinar, 
discutir e votar as demonstrações financeiras;
(ii) eleger e destituir os membros do Conselho de Ad-
ministração, bem como definir o número de cargos a serem 
preenchidos no Conselho de Administração da Companhia; 
(iii) fixar a remuneração global anual dos membros do 
Conselho de Administração e da Diretoria;
(iv) reformar este Estatuto Social;
(v) deliberar sobre a dissolução, liquidação, fusão, ci-
são, transformação ou incorporação (inclusive incorpora-
ção de ações) da Companhia, ou de qualquer sociedade na 
Companhia, bem como qualquer requerimento de autofa-
lência ou recuperação judicial ou extrajudicial;
(vi) aprovação de plano de remuneração em ações, 
cujos programas serão aprovados pelo Conselho de Admi-
nistração; 
(vii) deliberar sobre o aumento ou redução do capital 
social da Companhia ou de suas controladas;
(viii) aprovar a destinação a ser dada ao lucro líquido do 
exercício, nos termos fixados no Estatuto; 
(ix) deliberar sobre a fixação da política de dividendos 
da Companhia ou das suas controladas, e suas alterações, 
incluindo a redução do dividendo mínimo obrigatório, ob-
servadas as regras de orientação de voto estabelecidas nos 
documentos societários das acionistas;
(x) autorizar a compra e venda de ativo imobilizado 
não previstos no planejamento anual de investimentos/
desinvestimento, em valor superior a 100 (cem) salários-
-mínimos; e 
(xi) deliberar acerca dos casos omissos ou não previs-
tos neste Estatuto.
Parágrafo Único. A Assembleia Geral poderá suspender o 
exercício dos direitos, inclusive o de voto, do acionista que 
deixar de cumprir obrigação legal, regulamentar ou esta-
tutária.

Artigo 13. As deliberações das Assembleias Gerais Ordi-
nárias e Extraordinárias, ressalvadas as exceções previstas 
em lei e sem prejuízo do disposto neste Estatuto Social, 
serão tomadas por 2/3 dos acionistas presentes.
Parágrafo Único. A transformação da Companhia em ou-
tro tipo societário deverá ser aprovada em Assembleia Ge-
ral por maioria simples de votos.

CAPÍTULO V –ADMINISTRAÇÃO
Seção I - Disposições Gerais

Artigo 14. A administração da Companhia compete ao 
Conselho de Administração e à Diretoria, que exercerão as 
atribuições e poderes conferidos pela legislação aplicável e 
por este Estatuto Social.
Parágrafo Único. O Conselho de Administração é órgão de 
deliberação colegiada e a representação da Companhia é 
privativa dos Diretores. 
Artigo 15. Os membros do Conselho de Administração e 
da Diretoria devem assumir seus cargos em até 30 (trinta) 
dias a contar das respectivas datas de nomeação, mediante 
assinatura de termo de posse no livro próprio, permane-
cendo em seus cargos até a investidura dos novos adminis-
tradores eleitos.
Parágrafo Único. A posse de membro do Conselho de 
Administração residente e domiciliado no exterior fica con-
dicionada à constituição de representante legal residente 
no País, com poderes específicos para receber citação, me-
diante procuração outorgada na forma do parágrafo 2°do 
artigo 146 da Lei das S.A.
Artigo 16. A Assembleia Geral fixará o montante global da 
remuneração dos administradores e sua alocação competi-
rá ao Conselho de Administração, que levará em conta as 
responsabilidades, tempo dedicado às funções, competên-
cia, reputação profissional e o valor dos respectivos servi-
ços no mercado.

Seção II – Conselho de Administração
Artigo 17. O Conselho de Administração será composto 
por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros, 
eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato 
unificado de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos. 
Parágrafo Único. Os membros do Conselho de Adminis-
tração serão investidos em seus cargos mediante: (i) as-
sinatura de termo de posse lavrado no Livro de Atas de 
Reuniões do Conselho de Administração; e (ii) atendimento 
dos requisitos legais aplicáveis. Os membros do Conselho 
de Administração poderão ser destituídos a qualquer tempo 
pela Assembleia Geral, devendo permanecer em exercício 
nos respectivos cargos, até a investidura de seu sucessor. 
Artigo 18. O Conselho de Administração terá 1 (um) Pre-
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 Admi-
nistração por ele indicado.
Parágrafo Segundo. Em caso de incapacidade ou impedi-
mento, 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, or-
dinariamente, 4 (quatro) vezes por ano, ao final de cada 
trimestre e, extraordinariamente, sempre que convocado 
por seu Presidente, mediante: (i) notificação escrita (inclu-
sive 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 re-
cebimento ou por qualquer outro meio, eletrônico ou não, 
que permita a comprovação de recebimento.
Parágrafo Segundo. Independentemente das formalida-
des previstas neste Artigo, será considerada regular a reu-
nião a que comparecerem todos os Conselheiros.
Artigo 20. As reuniões do Conselho de Administração se-
rão 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 respec-
tivo 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 substi-
tuto 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 Ad-
ministração serão tomadas por maioria de votos dos pre-
sentes 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 se-
rão 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 pes-
soal em referida reunião. Nesse caso, os membros do Con-
selho de Administração que participarem remotamente da 
reunião do Conselho de Administração poderão expressar 
seus votos, na data da reunião, por meio de carta ou cor-
reio eletrônico digitalmente certificado. 
Parágrafo Primeiro. Ao término de cada reunião deve-
rá ser lavrada ata, que deverá ser assinada por todos os 
Conselheiros fisicamente presentes à reunião, e posterior-
mente 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 arquiva-
das no registro público de empresas mercantis as atas de 
reunião do Conselho de Administração da Companhia que 
contiverem deliberação destinada a produzir efeitos peran-
te terceiros.
Parágrafo Terceiro. O Conselho de Administração po-
derá admitir outros participantes em suas reuniões, com 
a finalidade de acompanhar as deliberações e/ou prestar 
esclarecimentos de qualquer natureza, vedado a estes, en-
tretanto, o direito de voto.
Artigo 22. O Conselho de Administração tem a função pri-
mordial 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 Compa-
nhia;
(xii) eleger e destituir seus Diretores, bem como atribuir 
aos Diretores suas respectivas funções, atribuições e limi-
tes de alçada não especificados neste Estatuto Social; 
(xiii) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinando, a 
qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia e solici-
tando 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 so-
ciedade em que detenha participação com direito a voto;
(xx) deliberar de forma prévia sobre a contratação de 
financiamento bancário, cédula de crédito bancário, emis-
são 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 acionis-
tas, 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 plane-
jamento anual de investimentos/desinvestimento, em valor 
superior a 100 (cem) salários mínimos, observadas as re-
gras de orientação de voto estabelecidas nos documentos 
societários das acionistas; 
(xxii) aprovar, instruir e/ou autorizar a aquisição de par-
ticipação societária ou substancialmente todos os ativos de 
qualquer empresa;
(xxiii) manifestar-se previamente sobre qualquer pro-
posta relacionada à dissolução, liquidação, fusão, cisão, 
transformação ou incorporação (inclusive incorporação de 
ações) da Companhia ou das suas controladas, ou de qual-
quer 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 adminis-
tradores e empregados da Companhia ou de suas controla-
das, observadas as regras de orientação de voto estabele-
cidas 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 ou-
torga 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 proje-
ções do fluxo de caixa e do balanço patrimonial, bem como 
o orçamento de investimentos (Capex) e os montantes as-
sociados 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 empre-
sa e tomar decisões de direcionamento estratégico alta-
mente 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 Pre-
sidente, 1 (um) Diretor Financeiro, 1 (um) Diretor Comer-
cial, 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 Especí-
fica. 
Artigo 24. O mandato unificado da Diretoria é de 2 (dois) 
anos, permitida a reeleição por iguais e sucessivos perío-
dos. Os Diretores deverão permanecer em seus cargos até 
a investidura de seus sucessores.
Artigo 25. Compete à Diretoria a administração dos ne-
gócios 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 funcio-
namento se dará: (i) ao Diretor Presidente conjuntamente 
com outro Diretor; ou (ii) à procurador nomeado por ins-
trumento de mandato assinado pelo Diretor Presidente em 
conjunto com outro Diretor; ou (iii) à dois procuradores 
nomeados por instrumento de mandato assinado pelo Di-
retor Presidente. 
Parágrafo Segundo. A Companhia deverá ser represen-
tada (i) pelo Diretor Presidente conjuntamente com outro 
Diretor, para obrigações em valor superior a 300 (trezen-
tos) salários mínimos; (ii) por dois Diretores, sempre agin-
do em conjunto, para obrigações de até 300 (trezentos) 
salários mínimos.
Parágrafo Terceiro. A Companhia poderá ser represen-
tada por um Diretor e um procurador, com poderes espe-
cíficos e especiais, agindo em conjunto nas seguintes cir-
cunstâncias: 
(i) representar a Companhia em juízo ou fora dele, ati-
va 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 institui-
ções 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 va-
lidade 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 con-
tas da mesma titularidade da empresa. 
Parágrafo Quarto. A Companhia poderá ser representa-
da por dois Diretores, com poderes específicos e especiais, 
agindo em conjunto nas seguintes circunstâncias: 
(i) representar a Companhia em juízo ou fora dele, ati-
va 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 insti-
tuições 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 de-
pósitos, 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, fican-
do 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 (quinhen-
tos) salários mínimos, os Diretores deverão obter a anuên-
cia do Diretor Presidente. 
Parágrafo Quinto. Fica vedado a qualquer Diretor, isola-
damente 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 Presi-
dente, 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 Com-
panhia; 
(ii) presidir as reuniões da Diretoria; 
(iii) monitorar as atividades dos demais Diretores;
(iv) executar a diretriz estratégica da Companhia, re-
portando-se, diretamente, ao Conselho de Administração, 
conduzindo sua gestão para garantir a execução dos re-
sultados 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 implemen-
tados; 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 ne-
gociações e estratégias comerciais com os fornecedores, 
adquirindo produtos para revenda, com estratégia de preci-
ficação adequada, visando atingir o mix, receita e margem 
de produto planejados.
Artigo 28. O Diretor Novo Mundo Digital é responsável pe-
los canais de E-commerce, Televendas, Marketplace, Apli-
cativos de vendas, liderando as operações digitais da Com-
panhia, 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 pe-
las operações administrativas (auditoria interna, compras 
de indiretos, manutenção e obras, jurídico, societário, ser-
viços 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 talen-
tos para a gestão da Companhia e seu desenvolvimento.
Artigo 32. O Diretor Financeiro é responsável pelas áreas 
de contabilidade, tributário, crédito e cobrança, controla-
doria e tesouraria. Atua junto ao mercado financeiro para 
obter os recursos necessários à execução das atividades 
operacionais e ao crescimento da Companhia em conso-
nância com a estrutura de capital definida pelo Conselho 
de Administração. Além disso, cabe ao Diretor Financeiro 
quantificar em termos econômico-financeiros o plano es-
tratégico aprovado pelo Conselho, gerindo os recursos fi-
nanceiros 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 con-
tábeis em conformidade com as normas legais, as melhores 
práticas e orientação da Auditoria Externa.
Artigo 33. O Diretor Sem Designação Específica é respon-
sável por assistir e auxiliar o Diretor Presidente na admi-
nistração 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 BALAN-

ÇO 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 elabo-
radas as demonstrações financeiras, observadas as dispo-
sições legais vigentes, que deverão ser apresentados à As-
sembleia Geral.
Parágrafo Primeiro. Por deliberação da Assembleia Ge-
ral, a Companhia poderá declarar dividendos intermediários 
ou intercalares baseados: (i) nos balanços intermediários 
semestrais, trimestrais ou mensais; ou (ii) nas contas de lu-
cros acumulados ou reservas de lucros existentes no último 
balanço anual ou semestral.
Parágrafo Segundo. Do lucro líquido do exercício desti-
nar-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 de-
dução 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, competin-
do à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação e 
eleger o liquidante e o Conselho Fiscal que devam funcio-
nar 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 esfor-
ços para resolver, de boa fé e considerando seus interesses 
mútuos, qualquer disputa, controvérsia, reclamação ou de-
savença (“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 Dire-
tor Presidente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias acima 
mencionado, referido acordo será formalizado em docu-
mento específico e vinculante para os Acionistas, que im-
plementarão 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 (“CB-
MAE - 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) árbi-
tros, 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 Acio-
nistas (“Tribunal de Arbitragem”). Em havendo multi-
plicidade 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 pe-
los membros de cada polo, todos os árbitros serão escolhi-
dos 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 fixa-
rá, além das eventuais condenações impostas pelo Tribunal 
de Arbitragem, que a parte perdedora arque, proporcional-
mente 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 de-
mais valores devidos, pagos ou reembolsados aos árbitros, 
(iii) dos honorários e demais valores devidos, pagos ou 
reembolsados aos peritos, tradutores, intérpretes, secre-
tários, estenotipistas e outros auxiliares eventualmente de-
signados pelo Tribunal de Arbitragem e (iv) dos honorários 
advocatícios de sucumbência fixados pelo Tribunal de Arbi-
tragem. 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, tra-
dutores, intérpretes e outros auxiliares e (ii) qualquer ou-
tro valor devido, pago ou reembolsado pela parte contrária 
com relação à arbitragem, a exemplo de despesas com fo-
tocópias, 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 Tri-
bunal 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 expres-
samente em vincularem-se à presente convenção de arbi-
tragem, 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

São Luís, sábado e domingo,  7 e 8 de maio de 2022
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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

Ho me na gem à avó

SHOW

Baile <A Era do Rádio=
homenageia as Mães

O
Bai le <A Era do Rá dio= es tá
de vol ta no for ma to pre sen- 
ci al, com edi ção es pe ci al
nes te sá ba do, 7 de maio, às

20h, nos sa lões da Ca sa de Es pe tá cu- 
los Mal te Show (ao la do do Shop ping
do Au to mó vel), Av. dos Ho lan de ses,
Ca lhau.

O es pe tá cu lo mu si cal, em ho me na- 
gem ao Dia das Mães, é apre sen ta do
pe lo can tor Al mei da Mar cus, que con- 
du zi rá o pú bli co a bai lar aos mol des
de an ti ga men te, nu ma co ne xão ple na
en tre to das as ge ra ções. O gru po Era
de Ou ro, for ma do por ins tru men tis tas
ma ra nhen ses, re fe rên ci as no ce ná rio

mu si cal bra si lei ro, é quem o acom pa- 
nha: Rui Má rio (san fo na, te cla dos e
di re ção mu si cal), Da ni el Ca val can ti
(trom pe te), Ti a go Fer nan des (vi o lão
se te cor das), Cleu ton Sil va (con tra bai- 
xo), Fle ming (ba te ria) e Mar qui nho
Car ca rá (per cus são).

To da for ça di vi na dos tra di ci o nais
anos 1920, 30, 40… Aque las mú si cas
na épo ca em que o rá dio con quis ta va
a sua má xi ma en tre os mei os mais po- 
ten tes de co mu ni ca ção es ta rão no re- 
per tó rio es ca la do por Al mei da Mar- 
cus. Mú si cas de Ân ge la Ma ria, Lu pi cí- 
nio Ro dri gues, Edith Pi af, Pi xin gui- 
nha, Eval do Gou veia e as sim por di an- 
te, fa rão par te des sa at mos fe ra. 

Além de clás si cos ab so lu tos em
qual quer se res ta que se pre ze co mo
Per fí dia (Al ber to Do min guez. Ver são:
La mar ti ne Ba bo), Be sa me mu cho
(Con su e lo Ve las quez), Qui zás, qui zás,
qui zás (Oswal do Far rés), A vol ta do
Boê mio (Ade li no Mo rei ra), Ca mi nhe- 
mos (He ri vel to Mar tins), e mui tos hits
imor ta li za dos na voz de Nel son Gon- 
çal ves.

No pal co, Al mei da Mar cus vai re ce- 
ber ain da a par ti ci pa ção es pe ci a lís si- 
ma da can to ra Cé lia Ma ria, con si de ra- 
da a Pri mei ra-Da ma do Rá dio no Ma- 
ra nhão, tí tu lo her da do de sua par ti ci- 
pa ção dos con cur sos nos tem pos áu- 
re os dos pro gra mas de au di tó rio, íco- 
nes da ra di o fo nia bra si lei ra. A aber tu- 
ra da noi te se rá em ba la da ao som dos
vi nis na pre ci o sa se le ção mu si cal da
jor na lis ta e DJ Va nes sa Ser ra.

Es se for ma to do bai le po de, in clu si- 
ve, ser con fe ri do no ca nal oû ci al A Era
do Rá dio no YouTube, em oca sião vi a- 
bi li za da com re cur sos da lei Al dir

Blanc no Ma ra nhão, gra va da nos es-
tú di os Pró Áu dio, com di re ção e fo to- 
gra ûa de Pau lo do Va le, e pro du ção do
Ri co Cho ro. A trans mis são on li ne foi
re a li za da em ja nei ro des te ano, ten do
co mo mes tre de ce rimô ni as Ri car te
Al mei da San tos. Ha ja vis ta, a ex ce len- 
te re cep ti vi da de e o gran de nú me ro
de vi su a li za ções, o ide a li za dor Al mei-
da Mar cus mo ti vou-se a re a li zar ago ra
es ta edi ção ten do mais ca lor hu ma no
com ple tan do a es sên cia do Bai le atra-
vés do pú bli co, pre sen te.

A ideia do pro je to <A Era do Rá dio=
sur giu com a von ta de de Al mei da
Mar cus fa zer uma ho me na gem à sua
avó, que o cri ou, e de quem her dou o
bom gos to mu si cal. <A era de ou ro do
rá dio me acom pa nha des de cri an ça.
Foi por meio da mi nha avó, Be ne di ta
(vo vó Bi bi), que eu ou via es sas mú si- 
cas, fui apren den do a can tar e reu nir
meu acer vo mu si cal=, re cor da. 

A pri mei ra edi ção do bai le ocor reu
no Lí te ro da Pra ça João Lis boa em
2020. E de lá pa ra cá, o tra ba lho foi se
con so li dan do. Tu do é pen sa do de mo- 
do a ga ran tir uma es pé cie de vi a gem
no tem po, o show pre ten de agra dar
to dos os sau do sis tas, mas tam bém
apro fun dar o in te res se das no vas ge- 
ra ções por gê ne ros co mo bo le ro, sam-
ba-can ção, val sa, cho ro, fox etc.

O Bai le dan çan te <A Era do Rá dio=,
edi ção pre sen ci al em ho me na gem ao
Dia das Mães, tem as si na tu ra da Ri co- 
Cho ro Pro du ções, com pa tro cí nio da
ope ra do ra Maxx, e apoio cul tu ral da
Mi le nium Cen tro Au to mo ti vo. Vis ta-
se pa ra oca sião e va mos bai lar!

PRÉVIAS JUNINAS

Boi da Maioba faz
ensaio do Dia das Mães

O ENSAIO INICIA ÀS 22H E SE ESTENDE ATÉ A MANHÃ DO DIA 08 

Nes te sá ba do (07) o ba ta lhão pe sa do do Boi da Mai o- 
ba se reú ne no Vi va Mai o ba, lo ca li za do na Es tra da da
Mai o ba, pa ra o Me ga En saio em ho me na gem as mães. A
pro gra ma ção ini cia às 22h e se es ten de rá até a ma nhã
do dia 08 com mui to en tu si as mo e ale gria.

Com uma pro gra ma ção re che a da de emo ção, o gru po
se pre pa ra pa ra a re to ma da das apre sen ta ções pre sen ci- 
ais. 

<Es ta mos nos pre pa ran do pa ra o mai or São João das
nos sas vi das. De pois de dois anos sem nos apre sen tar
pre sen ci al men te a sen sa ção é de an si e da de e gra ti dão.
No dia do en saio ire mos apro vei tar pa ra gra var o áu dio e
o ví deo do nos so re per tó rio des se ano pa ra as fes ti vi da- 
des. Con vi da mos to da a co mu ni da de pa ra es se gran de
mo men to,= con vi dou Zé Inal do, pre si den te do Boi da
Mai o ba.

O en saio se rá uma de mons tra ção

do que o ba ta lhão pe sa do da

Mai o ba es tá pre pa ran do pa ra to da a

na ção mai o bei ra.

His tó ria

HOMENAGEM

Tributo a Bob Marley no Dia do Reggae 

É A UNIÃO DE DIFERENTES ARTISTAS QUE REPRESENTAM AS GERAÇÕES DO REGGAE EM SÃO LUÍS

Acon te ce, nes se sá ba do (07), um tri bu to
a Bob Marley em um en con tro de ma ra- 
nhen ses apai xo na dos pe lo reg gae pa ra ce- 
le brar a vi da do ar tis ta que di fun diu o rit mo
no mun do, e tam bém aqui na ilha.

É a união de di fe ren tes ar tis tas que re- 
pre sen tam as ge ra ções do reg gae em São
Luís, com a pre sen ça de no mes tra di ci o- 
nais co mo Ade mar Da ni lo, com mais de 30
anos de en vol vi men to com o reg gae, e Cé- 
lia Sam paio, a da ma do reg gae ma ra nhen- 
se, além da pre sen ça da no va ge ra ção de
ar tis tas ma ra nhen se do ro ots: Raiz Tri- 
bal, Ce na Ro ots, Re gi a ne Araú jo e Nú bia.

O pro je to te rá am bi en ta ção

imer sa nos sím bo los e

co res que re pre sen tam o

reg gae da ilha, co mo a

pre sen ça de re fe rên ci as aos

gran des pa re dões de

ra di o la e apre sen ta ção de

dan ça no es ti lo

agar ra di nho. 

Tu do pa ra que to dos se sin tam den tro da
Jah mai ca Bra si lei ra.

A in üuên cia do reg gae ro ots é mui to im- 
por tan te pa ra a cons tru ção da cul tu ra de
São Luís. O reg gae che gou e do mi nou as ru- 
as da ci da de na dé ca da de 1970, e ain da na
dé ca da de 1980 a ci da de já ga nhou o ape li-
do de Ja mai ca Bra si lei ra, fa zen do alu são ao
rit mo que veio da Ja mai ca e que no Bra sil,
ti nha seu pe da ço em São Luís do Ma ra- 
nhão.

Nes te sen ti do, a mar ca brin ca com o
ape li do da ci da de, ao se pa rar a pa la vra <JA- 
MAI CA= in cluin do o ter mo <JAH=, o mais
co nhe ci do na û lo so ûa ras ta, que em ba sa a
iden ti da de do reg gae e dos reg guei ros.

A Ja mai ca Bra si lei ra es tá re pre sen ta da
pe la ima gem ge o grá û ca da ilha de Upa on
Açu, on de São Luis es tá lo ca li za da e por
on de che ga ram to das as re fe rên ci as do reg- 
gae ro ots no Ma ra nhão.

CA MIL LA RO DRI GUES

Mi nha mãe é uma pe ça

O quar to de Jack

Fi lha per di da

Um so nho pos sí vel

Per fei ta é a mãe

DIA DAS MÃES

Confira filmes para assistir domingo

Nes te do min go (8) é co me mo ra do o dia
das mães, a û gu ra ma ter na pre sen te na
sua vi da me re ce uma lem bran ça es pe ci al,
não é mes mo? Por is so, pre pa re a pi po ca!

Vo cê vai en con trar aqui uma se le ção de
ûl mes pro ta go ni za dos por mães. Uma co- 
le tâ nea de cin co ûl mes es co lhi dos es pe ci- 
al men te pa ra tor nar es se dia mais es pe ci- 
al.

As pro du ções au di o vi su ais aqui pre- 
sen tes po dem emo ci o nar ou fa zer rir, o
im por tan te mes mo é es co lher um ûl me
que agra de ela. Uma noi te de ci ne ma em
ca sa é uma óti ma op ção pa ra co me mo rar
a da ta, ago ra é só se le ci o nar uma das nos- 
sas in di ca ções e apro vei tar bem do do- 
min go com a ma mãe.

Pa ra abrir es sa lis ta na da mais jus to do
que Pau lo Gus ta vo in ter pre tan do o me- 
lhor de ca da mãe bra si lei ra, <Mi nha mãe é
uma pe ça= con ta a his tó ria de Her mí nia,
uma mãe amo ro sa e mui to en gra ça da. Na
pre mis sa, ela li da com seus dois û lhos já
adul tos que ain da mo ram com ela.

Os dois û lhos não aguen tam mais as
co bran ças da mãe, que û ca ma go a da ao
des co brir que é con si de ra da cha ta e de ci- 
de sair de ca sa pa ra pas sar al guns di as
lon ge, na ca sa da tia Zé lia. A co mé dia é tão
acla ma da pe lo pú bli co que ga nhou mais 2
ûl mes. Uma óti ma opor tu ni da de de fa zer
uma ma ra to na com a tri lo gia.

Brie Lar son ven ceu o Os car de me lhor
atriz pe lo seu pa pel no ûl me, sua per so na- 
gem é uma ga ro ta que vi ve em ca ti vei ro e
faz de tu do pa ra pro te ger seu û lho Jack da
re a li da de que eles vi vem. <O quar to de
Jack= é uma his tó ria emo ci o nan te do co- 
me ço ao ûm, com ce nas de ti rar o fô le go.

Uma op ção ex ce len te pa ra des cre ver o
amor e a for ça de uma mãe que pre ci sa
pro te ger seu û lho, o ûl me é uma de ci são
per fei ta se vo cê pro cu ra al go mar can te,
com men sa gens pre ci sas e ca paz de ar- 

ran car al gu mas lá gri mas du ran te aque las
du as ho ras de du ra ção.

Ba se a do no li vro de Ele na Fer ran te, <Fi- 
lha per di da= é a his tó ria de Le da (Oli via
Col man), uma pro fes so ra de in glês di vor- 
ci a da de meia-ida de que vi ve pa ra sua vi- 
da aca dê mi ca e pa ra su as û lhas, que de ci- 
dem vi a jar pa ra a ca sa do pai nas fé ri as.

Le da, ape sar de se sen tir en ver go nha da
e so zi nha, de ci de ir pa ra uma ci da de cos- 
tei ra na Gré cia. Lo go ela en con tra uma fa- 
mí lia que a faz lem brar de pe río dos con- 
tur ba dos e de sa cri fí ci os que fez por ser
mãe. O lon ga abor da so bre ma ter ni da de,
in di vi du a li da de e cul pa. É uma his tó ria
co mo ven te de uma mu lher que pre ci sa se
re cu pe rar e con fron tar o seu pas sa do.

O lon ga fa la so bre um amor ma ter no
que não se li mi ta ao san gue, San dra Bul- 
lock in ter pre ta Leigh An ne, a mãe de um
ga ro to que û ca ami go de Mi cha el Oher,
um jo vem ado les cen te ne gro, mui to mai- 
or do que os seus co le gas, po bre e qua se
anal fa be to que ga nhou uma bol sa de es- 
tu dos de vi do ao seu ta len to no fu te bol
ame ri ca no.

Es sa tra ma abor da o en con tro de três
mu lhe res mães e o sur gi men to de uma
ami za de pou co pro vá vel. Dos mes mos di- 
re to res de <Se be ber não ca se=, o ûl me
pro ta go ni za do por Mia Ku nis, em seu pa- 
pel Amy, mu lher que so fre com a pres são
de pre ci sar equi li brar seu tem po en tre um
em pre go de meio pe río do e as inú me ras
ta re fas que en vol vem a cri a ção de seus
dois û lhos.

Jun to com Car la (Kathryn Hahn) e Ki ki
(Kris ten Bell), elas re sol vem mu dar dras ti- 
ca men te su as ro ti nas. Tra zen do re üe xões
so bre o pa pel so ci al de uma mãe, tam bém
tem bas tan te es pa ço pa ra co mé dia. As
três ami gas vão des co brir que não exis te
um pa drão de ma ter ni da de per fei ta e que
a di ver são po de ser uma óti ma ali a da.

São Luís, sábado e domingo, 7 e 8 de maio

https://banca.oimparcial.com.br/
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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 

A agen da da Se le ção:

• 2 de ju nho – Co reia do Sul x Bra sil –
na Co reia do Sul
• 6 de ju nho – Ja pão x Bra sil
• 11 de ju nho – Bra sil x Ar gen ti na, em
Mel bour ne

• Bra sil x Mé xi co – amis to so
• Bra sil x Ar gen ti na – va len do pe las
Eli mi na tó ri as

• Dia 24 – 16h – Bra sil x Sér via
• Dia 28 – 13h – Bra sil x Suí ça
• Dia 2/12 – 16h – Ca ma rões x Bra sil

NE RES PIN TO

SELEÇÃO BRASILEIRA

Tite vai observar
atacante Antony

O
téc ni co da se le ção bra si lei ra
mas cu li na, Ti te, con vo ca na
pró xi ma quar ta-fei ra (11)
pa ra os três amis to sos con- 

tra a Co reia do Sul, Ja pão e Ar gen ti na,
to dos no iní cio de ju nho. A co mis são
téc ni ca ela bo ra lis ta de 26 no mes.

Ain da não há con fir ma ção da li be- 
ra ção de 26 con vo ca dos, mas a reu- 
nião de téc ni cos do iní cio de abril –
em Doha, an tes do sor teio da Co pa do
Mun do – dei xou en ca mi nha da a am- 
pli a ção de mais três no mes além dos
23 das úl ti mas Co pas do Mun do.

Por is so a co mis são de Ti te se gue
pla ne ja men to de cha mar, ou tra vez,
26 no mes – na úl ti ma con vo ca ção fo- 
ram 25 cha ma dos, mas Raphi nha te ve
Co vid-19 e não hou ve subs ti tu to.

Exis te dú vi da da con di ção de jo go
de Antony, do Ajax. Os au xi li a res Cle- 
ber Xa vi er e Matheus Ba chi es ti ve ram
pes so al men te com o jo vem pon ta em
Ams ter dã, no fim do mês pas sa do.
Antony tam bém con ta com au xí lio do
fi si o te ra peu ta Ri car do Sa sa ki, que tra- 
ba lha pa ra a se le ção prin ci pal e co- 
nhe ce o jo ga dor des de os tem pos de
São Pau lo.

Antony fez sua úl ti ma par ti da em
29 de mar ço na Bo lí via, em La Paz –
com vi tó ria bra si lei ra por 5 a 0. Ele
sen tiu o tor no ze lo e des de en tão faz
tra ta men to em até três tur nos. O Ajax
tem ape nas mais três jo gos pe lo Ho- 
lan dês.

O pon ta vem fa zen do tra ta men to
in ten si vo pa ra ace le rar a sua re cu pe- 
ra ção. Além dos tra ba lhos no clu be,
ele con ta com o su por te de um fi si o te- 
ra peu ta par ti cu lar, Fer nan do Sil va.
Pes so as pró xi mas ao jo ga dor acre di- 

tam que ele já te rá con di ções de atu ar
no co me ço de ju nho, quan do a Se le- 
ção fa rá amis to sos. Po rém, só se rá
pos sí vel ter uma no ção mais pre ci sa
do pra zo pa ra re tor no quan do ele vol- 
tar a tra ba lhar com bo la em cam po
com o elen co do Ajax.

Je sus de vol ta à bri ga
Em mo men to de al ta dos ata can tes

bra si lei ros, com Rodrygo sen do de ci- 
si vo na Li ga dos Cam peões, Ri char li- 
son mar can do e aju dan do o Ever ton
con tra o re bai xa men to, há ex pec ta ti va
tam bém do re tor no de Ga bri el Je sus

na bri ga pe la ca mi sa 9 – dis pu ta que
ain da tem Matheus Cu nha, prin ci pal- 
men te – o jo ga dor do Atlé ti co de Ma- 
drid es ta va le si o na do na úl ti ma con- 
vo ca ção.

Je sus de mons trou que de se ja atu ar
mais cen tra li za do, co mo vem acon te-
cen do no Man ches ter City – de pois de
pas sar boa par te da tem po ra da co mo
pon ta-di rei ta. O que tam bém acon te- 
ceu na Se le ção com Ti te. No ta vel men-
te, por exem plo, na con quis ta da Co pa
Amé ri ca de 2019.

Mas nas úl ti mas par ti das pe la Se le- 
ção Ga bri el tam bém jo gou mais cen- 
tra li za do. Na vi são de Ti te e da co mis-
são téc ni ca, Je sus é um 9 que tam bém
jo ga pe los la dos do cam po, com mo vi-
men tos em di a go nal na di re ção da
área. De fen si va men te, cum pre à ris ca
as fun ções, co mo faz tam bém no City
de Guar di o la.

Em ju nho (amis to sos):

Em se tem bro:

Co pa do Mun do – em no vem bro e
de zem bro:

Apre sen ta ção pre vis ta pa ra 14 de
no vem bro – com trei nos em lo cal a ser
de fi ni do na Eu ro pa

SÉRIE D

Juventude recebe o Tocantinópolis pela 4ª rodada

O JUVENTUDE SAMAS VEM DE UMA DERROTA POR 3 X 0 PARA O MOTO CLUB NA SÉRIE D DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2022

HIAGO FERREIRA

Com ape nas três pon tos ga nhos no
Gru po A2 da Sé rie D do Cam pe o na to
Bra si lei ro, o Ju ven tu de Sa mas ten ta
me lho rar sua po si ção na com pe ti ção,
na tar de des te sá ba do (7), quan do en- 
fren ta rá o To can ti nó po lis, a par tir das
15h30, no Es tá dio Pi nhei rão, em São
Ma teus. 

Se ven cer, o ti me ma ra nhen se po de
che gar aos seis pon tos e até  en trar no
G4, de pen den do dos de mais re sul ta- 
dos da ro da da.

Con si de ran do o re sul ta do fun da- 
men tal pa ra man ter as es pe ran ças de
con ti nu ar so nhan do com a clas si fi ca- 
ção, a di re to ria do Po raquê es ta be le- 

ceu in gres sos a pre ços po pu la res de
ape nas R$ 10 a fim de le var um bom
nú me ro de tor ce do res à pra ça de es- 
por tes. 

Na opor tu ni da de an te ri or em que
atu ou em seus do mí ni os, o Ju ven tu de
foi der ro ta do pe lo Flu mi nen se-PI por
4 a 2, oca sião em que se en con tra va
bas tan te des fal ca do.

A me lhor apre sen ta ção ocor reu em
se gui da, em Be lém do Pa rá, quan do
der ro tou a Tu na Lu so por 3 a 0, mas na
sequên cia veio a se gun da der ro ta,
des ta vez, pa ra o Mo to Club, pe lo
mes mo pla car. Pa ra a par ti da des te sá- 
ba do, o téc ni co Zé Au gus to já po de rá
con tar com o la te ral Fa brí cio, que não
atu ou no jo go an te ri or, pois es ta va

cum prin do sus pen são.
O des ta que da equi pe con ti nua

sen do o meia Go ti nha, mas a no vi da- 
de da es ca la ção da equi pe po de rá ser
o ata can te Le vir, ex-São Jo sé, con tra-
ta do nes ta se ma na e que até on dem
ape nas aguar da va re gis tro no Bo le tim
In for ma ti vo Diá rio (BID) da Con fe de- 
ra ção Bra si lei ra de Fu te bol.

Os trei na men tos da equi pe ma ra- 
nhen se vêm sen do bas tan te pre ju di- 
ca dos de vi do às for tes chu vas. A for- 
ma ção ini ci al po de ser es ta: Wan der-
son Tes ta; Gui lher me ou Fa brí cio,
Gus ta vo, Moi sés e GHus ta vo
Ro0drigues; Ca vi,Co dó, Go ti nha (ou
Jor ge); Ti a go, Jú ni or Sau da de e Glei ci-
o ne  (ou Le vir).

Pi or que nos anos de re bai xa men to

• Pú bli co pa gan te 538 – Só cio 476 – Grá tis 304
• O Pre juí zo do Sam paio foi 15.304,88. Já que as des pe -
sas do jo go foi de 30.363,65

• Pú bli co Pa gan te 397 – Só cio 569 – Grá tis 204
• O Pre juí zo che gou a R$ 17.913,46, já que o to tal de des -
pe sas foi de R$ 29.142,46

• 21.09.2021 – Sam paio 2 x 2 Brus que  –    36.255,00 – To -
tal pú bli co    2.356
• 30.09.2021 – Sam paio 1x 1 Clu be do Re mo –28.200,00 –
To tal Pú bli co   1.770
• 09.10.2021 –  Sam paio 1 x 0 Vas co         497.417,00 – To tal
Pú bli co 13.993
• 12.10.2021 –  Sam paio 0 x 1 Vi tó ria          38.500,00 = To tal
pú bli co   3.720
• 28.10.2021 –  Sam paio 0 x 1 Gua ra ni         7.620,00 –  To tal
pú bli co      850
• 07.11.2021 –  Sam paio 2 x 1 Bra sil              7.933,00 –   To tal
pú bli co  1.180
• 11.11.2021 –  Sam paio 3 x 0 Vi la No va     7.973,00  –  To tal
pú bli co     873
• 18.11.2021 –  Sam paio 1 x 1 Cru zei ro             29.153,00 –  
To tal pú bli co 2.  293 (N.P)

PÚ BLI CO BAI XO

Tor ci da do Sam paio
so me do Cas te lão

Ape sar da Sé rie B do Cam pe o na to Bra si lei ro  es tar
 ini ci an do a sex ta ro da da nes te fim de se ma na, até pa re- 
ce que a com pe ti ção ain da não foi ini ci a da pa ra a tor ci- 
da do Sam paio Cor rêa, pe lo me nos quan do o as sun to é a
pre sen ça nas de pen dên ci as do Es tá dio Cas te lão.

Os três pri mei ros jo gos re a li za dos na que la pra ça de
es por tes ti ve ram um pú bli co de cep ci o nan te, que só dei- 
xou pre juí zo fi nan cei ro à di re to ria do clu be. O to tal de
tor ce do res foi de ape nas  4.182, sen do que, mais da me- 
ta de, 2.721 é de só ci os, num to tal 1.837, con for me le van- 
ta men to fei to pe lo ma te má ti co Ma no el Mar tins.

Na úl ti ma par ti da dis pu ta da em São Luís, con tra o
Ope rá rio-PR, ape nas 1.964 bo li vi a nos pa ga ram in gres- 
so, quan do o ti me ne ces si ta va do in cen ti vo da ga le ra pa- 
ra ven cer e se apro xi mar do G4. O pa no ra ma nas ca dei- 
ras do Cas te lão são o re tra to do des pre zo ou des cré di to
na equi pe que pre ten de per ma ne cer na Sé rie B  e so nha
com a su bi da pa ra a Sé rie A do Bra si lei ro no ano que
vem.

O pre si den te Sér gio Fro ta tem la men ta do bas tan te a
si tu a ção. Pro cu ra do pe la re por ta gem de O Im par ci al, ele
fa lou so bre a si tu a ção. <Nós te mos uma gran de tor ci da,
mas es ta não tem com pa re ci do, e faz tem po. Não é só es- 
te ano não. Em 2020 e 2021 ti ve mos a pan de mia e is to
jus ti fi ca va, mas ago ra is so não se jus ti fi ca. So mos tri
cam peões ma ra nhen ses, com um tí tu lo con quis ta do de
for ma in vic ta, es ta mos no 32º lu gar no ran king na ci o nal
de clu bes, tam bém es ta mos na Sé rie B, par ti ci pan do da
for ma ção da Li ga Bra si lei ra do Fu te bol (Li bra) e o tor ce- 
dor en tão tem to dos os mo ti vos pa ra apoi ar o clu be. Se- 
ria fun da men tal es se apoio=.

Fro ta acres cen tou que tam bém há tor ce do res e ex-di- 
re to res que têm pro ble mas com  o pre si den te e cri am
um cli ma mais ad ver so, mas se ria im por tan te que o tor- 
ce dor acom pa nhas se o Sam paio nes ta ca mi nha da. <Is so
é fun da men tal. O ti me é gran de e a tor ci da tam bém. Nós
te mos tra ba lha do diu tur na men te pa ra for ta le cer o clu- 
be nes ta Sé rie B que é a mais di fí cil de to dos os anos,
com Gua ra ni, Cru zei ro, Vas co, Grê mio, Bahia e Cha pe- 
co en se. En tão, se ria im por tan te a pre sen ça do tor ce dor,
pa ra que a gen te pos sa com ple men tar nos so pla ne ja- 
men to fi nan cei ro=. Fro ta fi na li za afir man do que es tá fi- 
na li zan do o pro je to de trans for ma ção do clu be em SAF
(So ci e da de Anô ni ma do Fu te bol), mas en con tra di fi cul- 
da des exa ta men te com o pa no ra ma atu al do nú me ro de
tor ce do res nes ta com pe ti ção. <Es ta va fe chan do com um
gru po que ago ra es tá in do pa ra o Bahia, que tem um
quan ti ta ti vo mui to mai or no nú me ro de só ci os tor ce do- 
res, ren das, en tão nós va mos con ti nu ar fa zen do nos so
tra ba lho,  co mo pri mei ro ob je ti vo per ma ne cer na Sé rie
B e se con se guir re cur sos tra zer al go mais, po rém, o tor- 
ce dor não tem fei to a par te de le,  ex ce to os só ci os que
apoi am sis te ma ti ca men te o ti me, ape sar de não dar
nem dois mil tor ce do res. É mui to pou co pa ra a gran de za
des ta gran de tor ci da que tem o Sam paio =, fi na li zou.

Até mes mo nos anos dos re bai xa men tos do Sam paio
na se rie B, 2016 e 2018, nos três pri mei ros jo gos, foi bem
me lhor que a si tu a ção atu al. Em 2016, o Sam paio fez o
pri mei ro jo go em São Luís, ten do per di do por 4 a 0 pa ra
o Vas co . O pú bli co to tal foi de 32.180, me lhor na que la
tem po ra da. No jo go se guin te per deu pa ra o Pa ra ná por 2
x 1, com ape nas 3.401 to tal de pú bli co e no ter cei ro em- 
pa tou com con tra o Bra gan ti no em 0 x 0 com 4.057.

Sam paio 1 x 1 Tom ben se (Mg) – 14.696,00 – Pú bli co
To tal 1.318 

Sam paio 3 x 1 Brus que (Sc) – R$ 11.229 – Pú bli co to- 
tal 1.170

Me do ou Con fi an ça
Após aber tu ra dos por tões do Es tá dio Cas te lão pa ra o

pú bli co, no Cam pe o na to Bra si lei ro da Sé rie B de 2021, o
Sam paio fez um to tal de oi to jo gos. O mai or pú bli co foi
di an te do Vas co com 13.993. O me nor di an te do Gua ra ni
com 850, is so no to tal. Fo ram 26.435 tor ce do res, en tre
pa gan tes, só ci os e grá tis, nu ma mé dia de 3.304, o que é
bem mai or que 1.394 de mé dia nos três jo gos des te ano
4.182 tor ce do res, en tre pa gan tes, só ci os e gra tui da de.

Sam paio 1 x 1 Ope rá rio
Ain da não foi di vul ga do o bor derô pe la CBF. No es tá- 

dio, o Sam paio anun ci ou ar re ca da ção de R$ 20.520,00 –
pú bli co to tal de 2070, sen do 1.694 (804 pa gan tes e 690
só ci os e 376 grá tis). Co mo as des pe sas che gam a ca sa
dos R $30 mil, mais um pre juí zo. É bom lem brar que  os
va lo res das ar bi tra gens va ri am de R$ 8 a 10 mil re ais,  pa- 
gos pe la CBF.

His tó ri co do ano pas sa do

São Luís, sábado e domingo, 7 e 8 de maio

https://banca.oimparcial.com.br/
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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 Hos pi tal do Cân cer Al de no ra Bel lo re ce beu a ins ta la ção de uma mi ni usi na fo to vol tai ca no Hos pi tal,
com 495 pla cas so la res ca pa zes de eco no mi zar em mé dia 30% na con ta de ener gia do Hos pi tal, o que re pre- 

sen ta a re du ção de mais de R$ 120 mil re ais por ano na con ta de ener gia da ins ti tui ção.
A do a ção foi fei ta pe lo pro gra ma de res pon sa bi li da de so ci al da Equa to ri al Ma ra nhão, o E+ Ener gia do Bem,
que se in se re na agen da de sus ten ta bi li da de da Com pa nhia e tem a pers pec ti va de de sen vol vi men to so ci al

ali a do à ino va ção, com fo co na eco no mia de ener gia. O pro je to tam bém faz par te do pro gra ma de Efi ci ên cia
Ener gé ti ca da ANE EL (Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca), e con tou com a par ce ria com a De fen so ria Pú- 

bli ca do Ma ra nhão (DPE-MA). Fo ram in ves ti dos apro xi ma da men te R$ 870 mil e além da Usi na So lar, foi fei ta
a tro ca de 07 re fri ge ra do res e a subs ti tui ção de cer ca de 265 lâm pa das por no vas de me nor con su mo de ener- 

gia elé tri ca. A obra in cluiu tam bém um mu ral de ar te, com ilus tra ção le ve e co lo ri da nas pa re des da ala pe- 
diá tri ca e da re cep ção do hos pi tal, re a li za da pe la ar tis ta Ga bri el le Ar ru da e com ex po si ção dos de se nhos fei- 

tos pe los pa ci en tes da pe di a tria.

Francila Soares, Carlos Hubert, Rainilton Andrade e Giselle
Collins da Equatorial MA. Giselle Collins, Amanda Castro e Luís Emílio Filho da

Equatorial Maranhão.

Dayane Matos, Marcelo Augusto, Júlio Mendes e Vitor Reis
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

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

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

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

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.

São Luís, sábado e domingo, 7 e 8 de maio
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