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Religiosos negam 
ataque à Casa Fanti

Governo do Estado 
anuncia hoje 

detalhes do São João 
do Maranhão

PÁGINA 6
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Sampaio encara time que ainda não venceu
PÁGINA 7

INTOLERÂNCIA RELIGIOSA

APARTE

E L E I Ç Õ E S  2 0 2 2

Brandão e Flávio Dino 
participam do lançamento 
da pré-candidatura de Lula

O atual e o ex-governador do Maranhão, respectivamente, Carlos Brandão e Flávio Dino (ambos do PSB), participaram, em São Paulo, do lançamento oficial da 
pré-candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a presidente do Brasil. A presença de Brandão, pré-candidato ao Governo do Estado, e de Dino, pré-candidato ao 

Senado, reforça o alinhamento de Lula com o PSB do Maranhão para as eleições de outubro. PÁGINA 2

IFMA e UFMA abrem seletivos com salários de até R$ 9 milOPORTUNIDADE IFMA e UFMA abrem seletivos com salários de até R$ 9 milOPORTUNIDADE
PÁGINA 6

O quebra-cabeça da eleição no Maranhão

Quando será que o prefeito 

Eduardo Braide (sem partido) vai 

começar a tapar os buracos em 

toda a São Luís? Fato que o Duarte 

Jr. (PSB), deputado estadual e per-

manente pré-candidato a prefei-

to de São Luís, está incomodado 

com a ascensão do Paulo Victor 

(PCdoB), vereador, futuro presi-

dente da Câmara de Vereadores de 

São Luís, secretário de estado da 

Cultura e possível pré-candidato à 

prefeitura da capital do Maranhão?

Quando será?
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Quando será?

Com a saída da disputa do governo do Maranhão, a qual ele nunca assumiu com convicção, o senador Roberto Rocha, hoje filiado ao 
PTB, conseguiu dar uma sacolejada na eleição de senador, a qual vai lutar pela reeleição. PÁGINA 3
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Brandão e Dino participam do lançamento da pré-candidatura de Lula e confirmam
aliança com o petista* no grande ato do movimento <Vamos Juntos pelo Brasil= 

*”Lu la com chu chu”*

*Al ter na ti va à in com pe tên -
cia*

ELEIÇÕES 2022

Brandão e Flávio Dino na 
pré-candidatura de Lula

O
atu al e o ex-go ver na dor do 
Ma ra nhão, res pec ti va men- 
te, Car los Bran dão e Flá vio 
Di no (am bos do PSB), par ti- 

ci pa ram na ma nhã des te sá ba do (7), 
em São Pau lo, do lan ça men to ofi ci al 
da pré-can di da tu ra de Luiz Iná cio Lu- 
la da Sil va (PT) a pre si den te do Bra- 
sil.  Ba ti za do de mo vi men to <Va mos 
Jun tos pe lo Bra sil=, a cha pa en ca be ça- 
da por Lu la, que tem o ex-go ver na dor 
de São Pau lo, Ge ral do Alck min (PSB), 
co mo pré-can di da to a vi ce-pre si den- 
te, foi apre sen ta da em gran de ato re a- 
li za do no Ex po Cen ter Nor te, na Zo na 
Nor te da ca pi tal pau lis ta.

Cer ca de 4.000 pes so as, en tre re- 
pre sen tan tes dos se te par ti dos que 
apoi am a cha pa (PT, PSB, PC doB, So li- 
da ri e da de, PSOL, PV e Re de), li de ran- 
ças sin di cais, mem bros de mo vi men- 
tos so ci ais, lí de res re li gi o sos, ar tis tas e 
in te lec tu ais, acom pa nha ram o lan ça- 
men to da cha pa que dis pu ta rá, nas 
ur nas, o co man do do Pa lá cio do Pla- 
nal to, em em ba te di re to com o pre si- 
den te da Re pú bli ca, Jair Bol so na ro 
(PL).

A pre sen ça de Bran dão, pré-can di- 
da to ao Go ver no do Es ta do, e de Flá- 
vio Di no, pré-can di da to ao Se na do, 
re for ça o ali nha men to de Lu la com o 
PSB do Ma ra nhão pa ra as elei ções de 
ou tu bro.

Pa ra Car los Bran dão, o apoio à pré-
can di da tu ra de Lu la re pre sen ta uma 
so ma de es for ços pa ra que o Bra sil e o 
Ma ra nhão vol tem a cres cer.  <Es ta mos 
aqui, reu ni dos, por que acre di ta mos 
na de fe sa de nos sa so be ra nia. Na ca- 
pa ci da de de nos so po vo de se rein- 
ven tar e de trans for mar a sua re a li da-

*De fe sa da de mo cra cia*

DEPUTADO ZÉ INÁCIO, LULA, CARLOS BRANDÃO, DINO UNIDOS PELO BRASIL EM 2022

de. Unir for ças, pro je tos, pe lo bem co- 
le ti vo. Que re mos que o Bra sil vol te a 
cres cer e que o nos so Ma ra nhão con- 
ti nue avan çan do=, de fen deu Car los 
Bran dão.

O apoio de Lu la a Bran dão e Di no, 
lí der nas pes qui sas de in ten ção de vo- 
to, en fra que ce o pro je to de ou tros 
pré-can di da tos, co mo o se na dor We- 
ver ton Ro cha (PDT), que rom peu com 
o gru po de Flá vio Di no e vi nha ten tan- 
do co lar a ima gem do ex-pre si den te 

em seu car taz po lí ti co – ape sar de a 
pré-can di da tu ra do pe de tis ta Ci ro 
Go mes já es tar for ma li za da.

Apre sen ta do pe lo ator e mú si co, 
Pau lo Mi klos, pe la chef Be la Gil e pe la 
atriz e can to ra Li ka Ro sa, o ato de 
apre sen ta ção da cha pa Lu la-Alck min 
foi mar ca da por pou cos, mas vi go ro- 
sos dis cur sos.

Importância de superar divergências históricas

DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, O EX-GOVERNADOR FLÁVIO DINO E ATUAL GOVERNADOR, CARLOS BRANDÃO ESTIVERAM NO EVENTO

Além da par ti ci pa ção de ar tis tas
co mo a sam bis ta Te re sa Cris ti na, que
in ter pre tou o hi no na ci o nal, a ce- 
rimô nia con tou com uma fa la con- 
tun den te de apoio do ex-go ver na dor
Ge ral do Alck min, que di ag nos ti ca do
com Co vid-19, par ti ci pou ao vi vo, por
meio de vi de o con fe rên cia e afir mou
que a união a Lu la es tá aci ma de qual- 
quer <di ver gên cia do pas sa do=. 

Pa ra Ge ral do Alck min, o que es tá
em jo go nes sas elei ções é a <de fe sa da
pró pria de mo cra cia=.  =A de mo cra cia é
mar ca da por dis pu tas. Mas aci ma das
dis pu tas, al go mais ur gen te e re le van- 
te se im põe: a de fe sa da pró pria de- 
mo cra cia. Na da, ne nhu ma di ver gên- 
cia do pas sa do ou di fe ren ça do pre- 
sen te, ser vi rá de ra zão ou pre tex to pa- 
ra que eu dei xe de apoi ar e de fen der a
vol ta de Lu la à pre si dên cia do Bra sil!=,
afir mou Ge ral do Alck min.

Em iro nia ao ape li do <Chu chu=
(alu são a <sem gos to=) que re ce beu de
opo si to res, Alck min su ge riu que <Lu la
cai bem com chu chu=. <Es pe ro que
es se pra to se tor ne um hit de nos sa
cu li ná ria=, brin cou Alck min

Nas re des so ci ais, o ex-go ver na dor
Flá vio Di no pa ra be ni zou o dis cur so
de Ge ral do Alck min e sa li en tou o no- 
vo <car dá pio= da po lí ti ca bra si lei ra. 
<Ex ce len te dis cur so de Ge ral do Alck- 
min, apon tan do itens pro gra má ti cos
es sen ci ais: união na ci o nal, paz so ci al,
apoio aos in ves ti men tos, de fe sa do
meio am bi en te, so be ra nia. E lan çou
um no vo pra to: 8Lu la com Chu chu9=,
dis se Di no.

No seu dis cur so, o ex-pre si den te
Lu la en fa ti zou a im por tân cia de su pe- 
rar di ver gên ci as his tó ri cas pa ra a

cons tru ção de uma via pa ra su pe rar <a
in com pe tên cia e o au to ri ta ris mo= do
atu al che fe do Po der Exe cu ti vo Fe de- 
ral. <O gra ve mo men to que o país atra-
ves sa, um dos mais gra ves da nos sa
his tó ria, nos obri ga a su pe rar even tu- 
ais di ver gên ci as pa ra cons truir mos
jun tos uma via al ter na ti va à in com pe- 
tên cia e ao au to ri ta ris mo que nos go-
ver nam=, en fa ti zou Lu la.

Du ran te o lan ça men to de sua pré-
can di da tu ra, Lu la cri ti cou a gra ve cri-
se econô mi ca que o país atra ves sa e a
vol ta ao que ele cha mou de <pas sa do
som brio=. <Mui tas fa mí li as es tão se
en di vi dan do não pa ra pa gar a vi a gem
de fé ri as com os fi lhos, ou a re for ma
da ca sa pró pria, ou a com pra de uma
te le vi são no va. Elas es tão se en di vi-
dan do pa ra co mer. Não há for ça mai- 
or que a es pe ran ça de um po vo que
sa be que po de vol tar a ser fe liz=, pon- 
tu ou Lu la.

ELEI ÇÕES 2022

Ali a dos ma ni fes tam
apoio à cha pa de
Lu la-Alck min

 

Ali a dos do ex-pre si den te Lu la (PT) ma ni fes ta ram na
ma nhã des te sá ba do (07/05) o apoio ao lan ça men to da
cha pa com Ge ral do Alck min (PSB). O even to, que ocor re
na ci da de de São Pau lo, ini cia uma no va fa se da cor ri da
ao Pla nal to, com in ten si fi ca ção das vi a gens e even tos
com pa lan que. O mo vi men to foi ba ti za do de <Va mos
Jun tos Pe lo Bra sil= e con ta, além da par ti ci pa ção do PT e
do PSB (par ti do de Ge ral do Alck min), com o apoio do
PSOL, PC doB, PV, So li da ri e da de e Re de.

Na oca sião, o se na dor Je an Paul Pra tes (PT-RN) afir- 
mou que o lan ça men to da cha pa de Lu la e Alck min mar- 
ca a pos si bi li da de do po vo bra si lei ro vol tar a sor rir, e que
ho je é um dia es pe ci al. <Nes te sá ba do co me ça a re nas cer
as ex pec ta ti vas por di as me lho res pa ra o nos so po vo,
que tan to tem so fri do com o atu al go ver no Bol so na ro=,
dis se o se na dor, lí der da mi no ria no Se na do, em no ta di- 
vul ga da à im pren sa.

<Va mos jun tos lu tar pa ra

re cons truir o Bra sil des truí do pe lo

go ver no Bol so na ro. Va mos jun tos

tra zer de sen vol vi men to sus ten tá vel,

com bus tí veis mais ba ra tos,

de fen der nos sas es ta tais e ga ran tir

mais em pre go, edu ca ção e pro te ção

so ci al pa ra nos so po vo=.

A pre si den te na ci o nal do PT, de pu ta da fe de ral Glei si
Hoff mann (PT-PR), re for çou a im por tân cia da can di da- 
tu ra e em pos ta gem em sua con ta no Twit ter dis se que a
par tir de ago ra irá tra ba lhar com as fun da ções par ti dá ri- 
as pa ra <Re cons truir o Bra sil=. A pu bli ca ção tam bém
con tém fo to da de pu ta da com o ex-mi nis tro Aloi zio
Mer ca dan te, que par ti ci pa da cri a ção do pla no de go- 
ver no de Lu la.

Nes te sá ba do con cluí mos uma im por tan te eta pa da
ali an ça po li ti ca com Lu la. Ago ra, jun to com o com pa- 
nhei ro Mer ca dan te, va mos tra ba lhar com as fun da ções
par ti da ri as no pro gra ma co mum pa ra re cons truir o Bra- 
sil, Glei si Hoff mann

O de pu ta do Fe de ral Pau lo Pi men ta (PT-RS) di vul gou
em su as re des so ci ais que es tá no lan ça men to da cha pa.

<O cli ma aqui no lan ça men to do

mo vi men to Va mos Jun tos pe lo

Bra sil é de es pe ran ça, de

re no va ção=.

São Luís, segunda-feira, 9 de maio de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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RAI MUN DO BOR GES
DI RE TOR DE RE DA ÇÃO

Jo go em ba ra lha do

Ca da qual na pes qui sa

Or dem do dia da ses são de
23 de ju nho:

Re que ri men to:

In di ca ções:

ELEIÇÕES 2022

O quebra-cabeça da
eleição no Maranhão
C

om a saí da da dis pu ta do go- 
ver no do Ma ra nhão, a qual
ele nun ca as su miu com con- 
vic ção, o se na dor Ro ber to

Ro cha, ho je fi li a do ao PTB, con se guiu
dar uma sa co le ja da na elei ção de se- 
na dor, a qual vai lu tar pe la re e lei ção. A
elei ção des te ano con ta rá com uma
úni ca va ga, o que an te ci pa uma dis- 
pu ta mais do que acir ra da e mis tu ra- 
da. Prin ci pal men te, en tre o ex-go ver- 
na dor Flá vio Di no (PSB), ali nha do
com o go ver na dor Car los Bran dão, do
mes mo par ti do do ex-go ver na dor de
São Pau lo, Ge ral do Alck min, vi ce na
cha pa do ex-pre si den te Luiz Iná cio
Lu la da Sil va. Bran dão e Alck min são
ve lhos com pa nhei ros de PSDB.

O que vai fa zer o di fe ren ci al da elei- 
ção no Ma ra nhão é a li ga ção com a
cor ri da pre si den ci al. En quan to Bran- 
dão se gue man ten do le al da de a Flá vio
Di no, que se man tém le al ao pe tis ta
Lu la da Sil va, o can di da to do PDT, We- 
ver ton Ro cha pre fe re ig no rar a can di- 
da tu ra de seu com pa nhei ro de par ti- 
do, Ci ro Go mes pa ra se por tar co mo
sen do apoi a do por Lu la. Tam bém tem
se man ti do equi dis tan te de qual quer
crí ti ca ao go ver no Jair Bol so na ro, que
es tá re fém dos par ti dos do Cen trão, os
mes mo que no Ma ra nhão es tão de ci- 
di dos, ou ain da in de ci sos quan to
apoi ar o bol so na ris ta Ro ber to Ro cha.

O jo go po lí ti co co me çou, mas com
os go le a do res em ba ra lha dos den tro
dos par ti dos. Ro ber to Ro cha es tá fi li a- 
do ao PTB, mas quem con tro la a le- 
gen da ge tu lis ta no Es ta do é o de pu ta- 
do fe de ral Jo si val do JP, que as su miu a
va ga na Câ ma ra no lu gar de Edu ar do
Brai de, em 2021. Brai de foi elei to pre- 
fei to de São Luís  pe lo Po de mos, mas o
aban do nou an tes que o de pu ta do Fá- 
bio Ma ce do as su mis se a sua pre si dên- 
cia no Es ta do. Ma ce do dis se que ain- 
da vai de ci dir se apoia Ro ber to Ro cha
pa ra o Se na do, en quan to ne go cia com
Car los Bran dão fa zer par te da ali an ça
go ver nis ta que bus ca a re e lei ção do
go ver na dor.

Há um pro ble ma in so lú vel em re la- 
ção ao de pu ta do fe de ral Jo si mar do
Ma ra nhão zi nho. Ele se diz can di da to
a go ver na dor, mas sa be que os con- 
tro les que man tém so bre vá ri as pre- 
fei tu ras do Ma ra nhão são in su fi ci en- 
tes pa ra le vá-lo ao Pa lá cio dos Leões.
Con tra ele, pe sam ain da al guns pro- 
ces sos com pli ca dos em an da men to
no âm bi to da Po lí cia Fe de ral e da Jus- 
ti ça. Tal si tu a ção faz o pre si den te Jair
Bol so na ro, fi li a do ao mes mo PL, ja- 
mais di zer uma pa la vra de apoio a
Ma ra nhão zi nho. As sim tam bém em
re la ção ao bol so na ris ta Lahé sio Bon- 
fim, ex-pre fei to de São Pe dro dos
Cren tes, que vem pon tu an do bem nas
pes qui sas, lo go atrás do ex-pre fei to de
São Luís, Edi val do Ho lan da Jú ni or, do
PSD. 

A úl ti ma pes qui sa da Es cu tec, pa ra
a TV Mi ran te (TER-MA 02565/2022)
co lo cou um no vo ce ná rio so bre a dis- 
pu ta de go ver na dor. Car los Bran dão
(PSB) li de ra com 24% das in ten ções
de vo to e iria pa ra o se gun do tur no
con tra We ver ton Ro cha (PDT), que

apa re ce com 20%. Tra ta-se de uma
po si ção em que ele es tag nou des de
quan do apa re cia atrás da ex-go ver na- 
do ra Ro se a na Sarney, ho je can di da ta
a de pu ta da fe de ral, ali nha da no gru po
de Bran dão. Edi val do Jr tem 12%,
Lahe sio (PSC), 11%, Ro ber to Ro cha
8%, Jo si mar de Ma ra nhão zi nho, 3%,
Sim plí cio Araú jo (So li da ri e da de) com
2%, Enil ton Ro dri gues (PSOL) com 1%
e Hertz Di as (PS TU), que não pon tu- 
ou. Di an te da dis pu ta do Se na do já
con fi gu ra que o pe tis ta Pau lo Ro mão
po de ver seu pro je to de can di da to ao
Se na do nau fra gar. Ele in te gra uma
das cor ren tes que se di gla di am den tro
do PT e ima gi na va se in cor po rar à
cha pa do can di da to We ver ton Ro cha.
Po rém, Er lâ nio Xa vi er, pre si den te da
Fa mem e pre fei to de Iga ra pé Gran de
anun ci ou que o PDT vai com Ro ber to
Ro cha, con tra Flá vio Di no. Por sua
vez, nes ta ter ça-fei ra, Flá vio Di no
con vo cou a mi li tân cia pa ra ato po lí ti- 
co em São Luís, no dia 7, so bre o pro- 
gra ma de go ver no Lu la e te mas re la ci- 
o na dos às ques tões so ci ais.

Ro ber to Ro cha (PTB) fez o lan ça- 
men to de sua can di da tu ra ao Se na do
di an te de re pre sen tan tes do PDT, Re- 
pu bli ca nos, PSC, PSD, PL, PROS,
Agir36 e PMN. Ele, em nú me ro de le- 
gen das apoi a do ras, es tá tec ni ca men- 
te em pa ta do com o con cor ren te Flá- 
vio Di no, que reu niu no gru po pro-
Car los Bran dão: PSB, PT, PV, PC doB,
PP, So li da ri e da de, Ci da da nia, MDB e
PSDB. Se es sa ali an ça de Ro ber to Ro- 
cha for con cre ti za da, se rá um fa to po- 
lí ti co inu si ta do, por que qua tro can di-
da tos a go ver na dor – We ver ton Ro cha,
Edi val do Jr., Lahe sio Bon fim e Jo si mar
de Ma ra nhão zi nho – pe di rão vo tos
pa ra um con cor ren te a se na dor que,
em con tra par ti da, usa rá o dis cur so in- 
ver so, ao pe dir vo tos pa ra qua tro can- 
di da tos a go ver na dor.

CÂMARA DE SÃO LUÍS

Obras de Infraestrutura lideram pedidos
Das 57 pro po si ções que es ti ve ram

na pau ta da ses são ex tra or di ná ria re- 
mo ta des ta quar ta-fei ra (23), na Câ- 
ma ra Mu ni ci pal de São Luís (CMSL),
dez de las so li ci tam obras de in fra es- 
tru tu ra pa ra di ver sos bair ros da ca pi- 
tal ma ra nhen se.

Em le van ta men to re a li za do pe la
Di re to ria de Co mu ni ca ção, na Or dem
do Dia de on tem, fo ram apre sen ta dos
8 re que ri men tos e 2 in di ca ções so li ci- 
tan do ser vi ços de dre na gem, pa vi- 
men ta ção as fál ti ca, cons tru ção de
pon tes, ter ra pla na gem, além da cons- 
tru ção de meio-fio e sar je ta em vi as
ur ba nas e ru rais do mu ni cí pio.

As so li ci ta ções apre sen ta das pe los
ve re a do res se so mam aos mais de 1
mil pe di dos en ca mi nha dos es te ano
pe la Me sa Di re to ra da Ca sa à Pre fei tu- 
ra de São Luís e ao Go ver no do Es ta do.

De ja nei ro a ju nho, fo ram 1.087 re- 
que ri men tos que se so mam às 251 in- 
di ca ções, com so li ci ta ções se me lhan- 
tes. Atra vés des tes do cu men tos, são
fei tas rei vin di ca ções à Pre fei tu ra e ao
Go ver no, nor mal men te a par tir dos
pe di dos fei tos pe las co mu ni da des.

A se guir, con fi ra to das as pro po si- 
ções pro to co la das no Le gis la ti vo a pe- 
di do dos par la men ta res, que fo ram
en ca mi nha das na Ses são Re mo ta de
quar ta-fei ra (23). Com a apre sen ta ção
das ma té ri as, a Me sa Di re to ra da Ca sa
vai en vi ar ofí ci os aos ór gãos res pon- 
sá veis pa ra que pos sam aten der as rei- 
vin di ca ções das co mu ni da des lu do vi- 
cen ses pe los dez ve re a do res.

152/21: de au to ria do ve re a dor Rai- 
mun do Pe nha – PDT – so li ci ta que se- 
ja en vi a do ofí cio ao pre fei to de São
Luís Edu ar do Brai de, com có pia ao se- 
cre tá rio da Smosp, so li ci tan do a re a li- 
za ção de ser vi ço de as fal ta men to nas

ru as Nos sa Se nho ra da vi tó ria, da Paz
e Pe trô nio Por te la, no Bair ro For qui- 
lha.

434/21: de au to ria da ve re a do ra
Kar la Sarney – PSD – so li ci ta que se ja
en vi a do ofí cio ao pre fei to de São Luís
e ao se cre tá rio da Se mosp, em ca rá ter
de ur gên cia, a vi a bi li da de de co lo ca- 
ção de as fal to no Bair ro Mur tu ra, nas
ru as da La ran jei ra, das Hor tas, com- 
ple men ta ção da Rua Prin ci pal e Rua
das Flo res.

953/21: de au to ria do ve re a dor
Mar cos Cas tro – PMN – so li ci ta que
se ja en vi a do ofí cio ao pre fei to de São
Luís, com có pia a Se mosp, so li ci tan do
pa vi men ta ção as fál ti ca pa ra a Rua
Co ro nel Amo rim, no Bair ro Pon ta
D’Areia.

889/21: de au to ria do ve re a dor
Chi co Car va lho – PSL – so li ci ta que se- 
ja en vi a do ofí cio ao pre fei to de São
Luís, com có pia ao se cre tá rio da Se- 
mosp, so li ci tan do a cons tru ção de
meio fio e sar je tas na Pon te Rai mun- 
do No na to Cos ta, que li ga os bair ros
Re can to Ver de à Vi la Ita mar, na zo na
ru ral da ci da de. O do cu men to diz que
a  pon te foi inau gu ra da em de zem bro
de 2020, sem o meio fio e sar je ta.

935/21: de au to ria do ve re a dor Do- 
min gos Paz – PO DE MOS – so li ci ta que
se ja en vi a do ofí cio ao pre fei to de São
Luís, com có pia ao se cre tá rio da Se- 
mosp, so li ci tan do a re a li za ção do ser- 
vi ço de cons tru ção e ins ta la ção de
Pon te pa ra pe des tre na Rua da La dei- 
ra, en tre a Rua do Cis ne e a Rua das
Ara ras; cons tru ção e ins ta la ção de
Pon te pa ra pe des tre na Rua do Gan so,
en tre a Rua do Cis ne e a Rua das Ara- 
ras e Pon te pa ra pe des tre na Rua do
Gan so, en tre a Rua das Gar ças, no
Bair ro da Vi la Ver de, no An jo da Guar- 
da.

820/21: de au to ria do ve re a dor Ál- 
va ro Pi res – PMN – so li ci ta que se ja
en vi a do ofí cio ao pre fei to de São Luís
e às Se cre ta ri as de Obras (SE MOSP) e
de Trân si to e Trans por tes (SMTT), na

qual pe de a aber tu ra de Rua, li ga ção,
ou si mi lar, en tre as Ru as 2 e a Rio
Gran de do Nor te, no Bair ro Ipem An- 
ge lim.

1050/21: de au to ria do ve re a dor Al- 
do Ro gé rio – PRTB – so li ci ta que se ja
en vi a do ofí cio ao pre fei to de São Luís
e ao se cre tá rio da Se mosp, so li ci tan do
a pa vi men ta ção as fál ti ca na Rua Ge- 
ne ral Osó rio, no Re ti ro Na tal, que li ga
a Ave ni da Kennedy à Ave ni da Se na dor
Vi to ri no Frei re e na Rua Dr. Antô nio
Di no, no Mon te Cas te lo. O do cu men-
to diz que aque las vi as en con tram-se
em pés si mas si tu a ções e são plei tos
an ti gos dos mo ra do res e em pre sá ri os
da que las co mu ni da des.

1087/21: de au to ria da ve re a do ra
Fá ti ma Araú jo – PC DOB – pe de que
se ja en vi a do ofí cio ao pre fei to de São
Luís e ao se cre tá rio da Se mosp, com a
so li ci ta ção de ter ra pla na gem, pa vi- 
men ta ção as fál ti ca, cons tru ção de
meio-fio e sar je ta pa ra as se guin tes vi- 
as pú bli cas: Ave ni da Jo sué Mon tel lo,
Rua Bom Je sus e Rua da Fi guei ra, no
Bair ro Re si den ci al San tos Du mont.

093/21: de au to ria do ve re a dor
Pau lo Vic tor – PC DOB – pe de que se ja
en ca mi nha da in di ca ção ao go ver na- 
dor do Es ta do do Ma ra nhão, Flá vio
Di no, com có pia à Sin fra, so li ci tan do a
in clu são das Ru as União, São Jo sé e 1ª
Tra ves sa da União, do Bair ro Au ro ra,
no Pro gra ma Mais As fal to.

251/21: de au to ria do ve re a dor Ed- 
son Ga gui nho – DEM – so li ci tan do
que se ja en ca mi nha da in di ca ção ao
go ver na dor Flá vio Di no e ao se cre tá- 
rio de Es ta do de In fra es tru tu ra – Sin- 
fra, pe din do que se ja exe cu ta da em
ca rá ter de ur gên cia, ser vi ços de dre- 
na gem, pa vi men ta ção as fál ti ca e
meio-fio na Ave ni da Fran cis co Li ma,
lo ca li za da no Bair ro da No va Vi da.

Quan do se rá?

Quan do se rá que o pre fei to Edu ar do Brai de (sem par- 
ti do) vai co me çar a ta par os bu ra cos em to da a São Luís?

 

Fa to que o Du ar te Jr. (PSB), de pu ta do es ta du al e per- 
ma nen te pré-can di da to a pre fei to de São Luís, es tá in- 
co mo da do com a as cen são do Pau lo Vic tor (PC doB), ve- 
re a dor, fu tu ro pre si den te da Câ ma ra de Ve re a do res de
São Luís, se cre tá rio de es ta do da Cul tu ra e pos sí vel pré-
can di da to à pre fei tu ra da ca pi tal do Ma ra nhão?

 
 

Ver da de que o pré-can di da to ao Se na do, Ro ber to Ro- 
cha (PTB), vai ter o apoio das fa mí li as Sarney e Lo bão e
co mo fi ca o acor do com a pré-can di da tu ra de Flá vio Di- 
no (PSB)?

To dos es tão per gun tan do quan do se rá apli ca da a no- 
va ima gem de co mu ni ca ção do go ver no de Car los Bran- 
dão (PSB)?

São Luís, segunda-feira, 9 de maio de 2022
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CE LIO SER GIO
É fi lho de do na Ma ria Da Paz Ser ra Fer -
rei ra e jor na lis ta de sig ner, gra du an do
em psi co lo gia

DI E GO NO LE TO
Es cri tor e Jor na lis ta

Somos todos filhos da mãe

<Ser mãe é pa de cer no pa raí so=. Ver- 
da de ou fa ke? Aû nal o que é ser mãe? Ser
mãe é ter û lho! En tão va mos co me çar
por aí.
O que é vo cê pa ra a sua mãe ?
An tes que vo cê res pon da. Vou te aju dar
a lem brar al gu mas coi sas:

 
Pri mei ro, an tes de vo cê se for mar

gen te, por 9 me ses vo cê dei xou ela to tal- 
men te de for ma da, ti rou seus ór gãos do
lu gar, ba gun çou sua es tru tu ra fí si ca e
cau sou a ela uma das mai o res do res que
ne nhum ho mem é ca paz de su por tar. E
is so foi só o par to de tu do.

 
De pois, vo cê ti rou o so no de la, li te- 

ral men te, por inú me ras noi tes. Exi giu
de la uma pre sen ça e aten ção ple na por
mais de ano, e vo cê não fa zia na da, ou
me lhor: só fa zia mer da e cho ra va.

 
Em se gui da, por mais que vo cê não

me re ces se pe los fei to já ci ta dos,  ela
pro mo ve fes ta a ca da mês (men sá ri os),
de pois a ca da ano, pe la sua exis tên cia,
em sua ho me na gem. Não sa ben do vo- 
cê, que mui tas des sas fes tas fo ram fru- 

tos de sa cri fí ci os û nan cei ros e de mui to
tra ba lho. E vo cê, uma pes soa va zia, não
en ten den do qua se na da, só can ta va o
<pa ra béns pa ra vo cê= e ba tia pal mas pra
ti.

Pa ra a sua mãe is so era na tu ral, bo ba- 
gem; na da que não pu des se pi o rar. Vo cê
co me ça en tão a co nhe cer o mun do e tu- 
do ga nha mais im por tân cia. Vo cê vi ra
um egoís ta, nar ci sis ta, que tu do quer,
que tu do é seu, a seu gos to, de brin que- 
dos di ver sos a co mi da e rou pas. O que
acon te ce en tão? Ela, sua mãe, co mo
uma ser va, bus cou aten der to dos os
seus de se jos pa ra ser <su û ci en te men te
boa= dei xan do de com prar coi sas pa ra
ela, pa ra com prar pra vo cê. Abriu mão
das von ta des de la pa ra sa tis fa zer as su- 
as.

 
Va mos pu lar uns 15 anos des sa lu ta e

de di ca ção (aos prín ci pes e prin ce sas).
Vo cê se tor na um ado les cen te. E co mo
um bom ado les cen te, o que vo cê quer?
Li ber da de, ló gi co! Vo cê se acha pre so.
É mui ta ca ra de pau. Quem pre ci sa de li- 
ber da de (de vo cê) é sua mãe. Mas vo cê
já é se nhor zi nho da ra zão, es co lhe tu do,
ami gos, pas sei os, fes tas, ho ra de dor mir,
de che gar em ca sa… uma far ra só (di rei- 
tos sem pre, de ve res, quan do der). Mas
de on de saiu re cur sos pa ra ban car is so?
Ora, da mãe! A mãe é o ban co ou me- 
lhor, ban ca! E o que ela ga nha? Ta qui- 
car dia, an gús tia, me do (in se gu ran ça),
pre o cu pa ções di ver sas, insô nia cau sa- 
das por vo cê, na sua vi di nha de <se xo,
dro gas e rock-in-ro ol=. E o tem po pas sa
e vo cê se tor na um ser adul to <res pon sá- 
vel=, em bo ra nun ca dei xe de ser o û lhi- 
nho da ma mãe.

 
Daí pa ra fren te, sua mãe, e to das as

mães pas sa ram o res to da vi da as sim,
nes sa ro ti na, que ren do e por vez re gan- 
do vo cê pa ra cres cer, pa ra vo cê dar fru- 
tos e ter raí zes só li das. Mas, ao mes mo
tem po, con vi ven do com an gús ti as ab- 
sur das de que vo cê po de nun ca cres cer,
de que po de nun ca ser gran de, de que
vo cê po de não con se guir se en rai zar, e a
pi or an gús tia de to das as mães, de que a
mor te a qual quer mo men to po de ti rar
vo cê de la.

É, seu û lho da mãe! Vo cê é o cul pa do
por tu do is so, por to das es sas an gús ti as.
De for ma cons ci en te ou in cons ci en te

vo cê ba gun çou a vi da da sua mãe. E ain- 
da tem uns û lhos que acham que é o
con trá rio.

En tão, ser mãe, ter û lho, é um bom
in ves ti men to? Aû nal, pas sar a vi da to da
<apli can do amor= em al go tão in cer to,
al go que po de te es que cer, al go vai te
tra zer an gús ti as, so fri men to…? Não ve-
nha vo cê, mãe, di zer que seu û lho nun- 
ca fa rá is so (te fa zer so frer), por que
mes mo que ele con si ga ser uma pes soa
di fe ren ci a da, ele tra rá a no ra, ou o gen-
ro, pa ra sua con vi vên cia (e lá vem mais
an gús ti as).
Di an te dis so um gran de û lho da mãe
cha ma do Vi ní cius de Mo ra es dis se:
<Fi lhos… Fi lhos?
Me lhor não tê-los!
Mas se não os te mos
Co mo sa bê-los?=

Des sa for ma, acre di to que is so res- 
pon de a ques tão do iní cio do tex to: o
que é ser mãe? <Ser mãe é pa de cer no
pa raí so=, on de o pa de cer é a vi vên cia do
ser hu ma no e o pa raí so é a vi da. Es sa vi- 
da que só mãe ge ra, cria e se vê res pon-
sá vel por ela.

<O pri mei ro es pe lho da cri a tu ra hu- 
ma na é o ros to da mãe: a sua ex pres são,
o seu olhar, a sua voz.[…] = Wi ni cout. E o
be bê pen sa: <eu exis to=.

 

Co mo û lhos da mãe que

so mos, de ve mos ad mi tir

que te mos uma dí vi da

im pa gá vel com nos sas 

mães. Um in ves ti men to 

de las, de dar par te de

sua vi da pa ra nos sas

vi das.. Só exis ti mos por

elas  e por elas de ve mos

exis tir.

Fe liz dia, a to da as mães!

CRÔNICA

Tudo para quando chove 

Es tá va mos na û la de car ros, bar ra dos
já al gum tem po no trân si to, e ti ve mos
que con cor dar com o fa to de que tu do
pa ra quan do cho ve.

De den tro do car ro vía mos que o lim- 
pa dor nem tra ba lha va tan to, ape nas
var ria o anún cio do que lá fo ra pa re cia
ser o di lú vio, en quan to nós, en tre gues
no ban co, as sis tía mos a ci da de in tei ra
pe tri û car sob uma ga roa ao mes mo
tem po tí mi da e opres si va.

Ma mãe apon tou pa ra fo ra.
Bem in tros pec ti va, ela olha va pa ra a

rua e mos tra va as coi sas com ares de ci- 
da de no va, na que le va gar que lhe pa re- 
cia ger mi nar opor tu ni da des, ou as
chan ces de se re co me çar, dan do co res
vi vas aos pré di os ao re dor, ao ca lor da
rua e às bu zi nas enér gi cas dos mui tos

car ros na ave ni da.
<Vo cê acha que can sa es pe rar tan- 

to?=, per gun tou, ad mi ran do a gran de
man cha cin za de nu vem atrás de nós.

<Eu creio que sim=.
Mas pa re ce que pa ra ela a im pa ci ên- 

cia era sin fo nia, pois ar que a va de va gar
as so bran ce lhas, apon tan do e in di can- 
do com cu ri o si da de, aqui lo que lo go lo- 
go vai mo lhar, mas não fa la va, as sis tin- 
do os pin gos caí rem no nos so vi dro.

In tré pi da, caía len ta men te so bre nós,
aco lhen do, re ve lan do que ha via um
mis té rio mai or so bre as coi sas e so bre as
gen tes hu ma nas, mas pa ra is so não se
exal ta va. E se pre pa ra va com as nu vens,
fe chan do o céu, des co lo rin do, dei xan do
cin za a nos sa pai sa gem pa ra se re ve lar
em águas.

Era co mo o chei ro, eu dis se, por que
as lá gri mas não con se guem se es con- 
der, e elas nos vêm de den tro já bem an- 
tes que nos re ve le na fa ce, e re vol vem as
en tra nhas, o pei to, e pre pa ram um ca- 
mi nho en tre al go so fri do de sau da de e
aco lhi men to, pa ra, no û nal, nos sen tir- 
mos mais le ves, pron tos pa ra o de pois.
Ago ra lem bran do seu ges to, ve jo que
não dei con ta des ta se me lhan ça, sem
ver nin guém mais pró xi mo dis so, por- 
que ma mãe tam bém ti nha aque la ma- 
nia de vés pe ra, aguar dan do com an si e- 
da de o que de lon ge se anun ci a va.

Era a sua for ma de se man ter ûr me no
mun do, pa ra a ação de de sa guar e ar ras- 
tar con si go as so bras e pon tas sol tas, e
var rer im pu re zas pa ra sar je ta, e, en- 
quan to avan çá va mos a cen tí me tros pe- 
la Ave ni da São Luís Rei de Fran ça, es ta va
ela agra de ci da por ser ví ti ma des se
fenô me no, ges ti cu lan do com bra ços
aber tos, co mo se qui ses se to da aque la
água so bre si.

<Acha que che ga re mos a tem po?=,
per gun tou con for ma da já com ex pres- 

são de alí vio.
<Eu já não sei=, res pon di, mas sem

con se guir en ten der.
Pen so que tal vez fos se sua for ma de

di zer pa ra apro vei tar mos me lhor aque-
le ins tan te, de no tar que em ca da coi sa
há um sen ti do e se gre do, que não há na- 
da que se re ve le tão su bli me co mo às ve- 
zes <ser ví ti ma do mis té rio que é a vi da=,
des sa vi da que des pen ca va ago ra so bre
nos sas ca be ças em en xur ra das.

Ela de via es tar à von ta de. A sen sa ção
de que mui tos lá fo ra que ri am nos ver, e
por is so in sis tia atra vés do vi dro, en-
quan to pre sos e fo ra da mul ti dão, nos
vi am den tro do aquá rio.

Fin da da a chu va, ma mãe sair foi qua- 
se im pos sí vel, acos tu ma da que es ta va
co mo as de ca be ça e co ra ção ha bi tu a- 
dos a uma inér cia co mum de mó vel que
en ve lhe ce no mes mo can to en tre as
pes so as co mo û gu ra de pai sa gem. E
sem ja mais que rer se li ber tar, acos tu- 
ma da àqui lo que nos ro deia, con te ve a
bru ta li da de do ges to fren te ao me do de
ser as sis ti da. Abra çou cer ta ri gi dez e
rom pe ria com um úni co mo vi men to se
sen tis se em si mes ma a li ber da de, pa ra-
da en quan to a vi da cor re lá fo ra, e an tes
que de sa pa re ces se por com ple to.

Em mim qua se doía. Olha va o re ló gio
atra sa do que es ta va de mais por Deus, e
tu do pa ra do. Mas ela não. Co me çou a
sor rir 3 gar ga lha va 3 re cor dan do al go
na que le mes mo ins tan te.

<Vou te con tar o so nho lin do que ti ve
es ta noi te=, foi o que dis se vol tan do-se
de re pen te pa ra mim.

E re al men te me con tou o que ago ra já
não me re cor do, mas te nho ape nas a
lem bran ça des se dia es tan que em nos- 
sas vi das e das pes so as que fu gi am en- 
quan to co me ça va a cho ver for te so bre o
mun do.

RO SI LE NE COS TA
Mãe, pro fes so ra e pes qui sa do ra

ANÁ LI SE:

Mu lhe res ne gras e
ma ter ni da de

Ain da ho je, mui tas pes so as bran cas se jus ti û cam co mo não ra- 
cis tas di zen do que têm uma mãe pre ta, ge ral men te, uma mu lher
que as su miu os cui da dos da pes soa na in fân cia. A mãe pre ta não
era exa ta men te a pro ûs si o nal ba bá. Na mai or par te dos ca sos, era
uma mu lher ne gra que as su mia mul ti ta re fas nos cui da dos de
uma cri an ça bran ca. As sim, a mãe pre ta per meia o ima gi ná rio
bra si lei ro. Bon do sa, pou co le tra da, há bil na co zi nha e sem pre dis- 
po ní vel. Ao mes mo tem po, tam bém es tá no ima gi ná rio a mãe pre- 
ta ir res pon sá vel. Es ta mos fa lan do da mãe pre ta da que la fa mí lia
de sa jus ta da, na vi são de al guns, pois é che û a da por uma mu lher.
Em gran de par te des sas fa mí li as, a mu lher sai pa ra tra ba lhar e, co- 
mo não há va gas em cre ches, ela dei xa os û lhos so zi nhos ou com
quem pu der cui dar.

As vi vên ci as do co ti di a no fa zem com que os û lhos des sa mãe
pre ta, mui tas ve zes, apre sen tem di û cul da des na vi da es co lar. Ela é
cha ma da na es co la e não vai, por que não po de fal tar ao tra ba lho,
en tão, é vis ta co mo de sin te res sa da.

Quan do os û lhos de la se tor nam ado les cen tes, a mãe pre ta, al- 
gu mas ve zes, é bri guen ta, por que quer man tê-los em ca sa. Ela te- 
me a vi o lên cia po li ci al que ma ta e fe re jo vens ne gros em pro por- 
ção qua tro ve zes mai or do que jo vens bran cos. O me do da vi o lên- 
cia se xu al sur ge, pois as me ni nas ne gras são 55% das ví ti mas de vi- 
o lên cia se xu al no Bra sil.

As sim, a mãe pre ta bon do sa e sem pre dis po ní vel das pes so as
bran cas aca ba con tras tan do com a mãe pre ta ne gli gen te e be li ge- 
ran te das cri an ças ne gras.

To dos es ses da dos sem pre û ze ram par te de mi nha his tó ria e de
meus es tu dos de pro fes so ra e pes qui sa do ra. Con tu do, aos 41 anos
de ida de, a ma ter ni da de che gou pa ra mim. Pas sei a sen tir na pe le
o que as mães pre tas vi vem.

Meu û lho nas ceu em um hos pi tal pú bli co. Bus quei o pré-na tal
tam bém na re de pú bli ca. Foi quan do sen ti as pri mei ras ma ze las
do ra cis mo. Uma mu lher ne gra de 41 anos que nun ca ha via en gra- 
vi da do e que ha via pla ne ja do a gra vi dez des to a va da nar ra ti va ha- 
bi tu al. As sim, já no pré-na tal, a vi o lên cia obs té tri ca es ta va ins ta la- 
da: jul ga men tos, des con û an ças e in for ma ções nun ca ofe re ci das.
O pri vi lé gio de ter pas sa do al guns anos nos ban cos es co la res mi- 
ni mi zou meu so fri men to pes so al, mas a es tru tu ra ra cis ta es ta va
ali no sis te ma de saú de.

Meu û lho nas ceu e, pa ra en con trar pa res, bus quei gru pos de
mães nas re des so ci ais. Per ce bi que as nar ra ti vas da mãe pre ta
bon do sa e da mãe pre ta ne gli gen te tam bém es ta vam ali. A mai or
par te das mu lhe res bran cas com be bês re cém-nas ci dos go za va de
uma li cen ça-ma ter ni da de mai or, se ja por tra ba lha rem em lo cais
que ofe re cem 180 di as de li cen ça, se ja por dis po rem de ou tras li- 
cen ças que po de ri am ser usa das. Ao mes mo tem po, al gu mas po- 
di am abrir mão dos seus tra ba lhos pa ra û car com os û lhos e, se
não o fa zi am, con tra ta vam ba bás (qua se sem pre ne gras) ou pa ga- 
vam bo as cre ches.

As mães ne gras, em sua gran de mai o ria, vol ta vam ao tra ba lho
após 120 di as. Não dis pu nham de va gas em cre ches, nem de ba- 
bás es pe ci a li za das. Lem bro de uma mãe que dei xa va seu be bê de
qua tro me ses com a bi sa vó de 79 anos e com mo vi men tos li mi ta- 
dos. Mui tas aca ba vam des ma man do seus û lhos e ofer tan do ma- 
ma dei ra, sen do jul ga das co mo des cui da das, lo go ali nos pri mei- 
ros di as da ma ter ni da de. Ofe re cer ma ma dei ra não era des cui do,
mas au sên cia de in for ma ção no pré-na tal, ge ral men te se gui da de
fal ta de con di ções de ama men tar, ti rar lei te e ain da tra ba lhar no
dia se guin te. Ou tra vez, a mãe pre ta bon do sa (e a ama de lei te ago- 
ra) con tras ta va com a mãe pre ta ne gli gen te.

Vi ve mos o fenô me no das in üu en ci a do ras di gi tais que fa lam de
ma ter ni da de re al 4 nar ra ti vas vá li das e im por tan tes. In üu en cers
ne gras tam bém vêm se des ta can do. Ape sar dis so, a re pre sen ta ção
es te re o ti pa da da mãe pre ta ain da é for te no ima gi ná rio bra si lei ro.

As po lí ti cas de saú de e edu ca ção pre ci sam olhar pa ra a po pu la- 
ção ne gra, es pe ci al men te pa ra as mu lhe res. A ma ter ni da de de ve
ser uma op ção da mu lher. De ci di da pe la ma ter ni da de, ela de ve ter
in for ma ções e con di ções mí ni mas pa ra pa rir e cui dar do be bê.

A es tru tu ra so ci al, a po bre za e o pa pel dos ho mens na cri a ção
dos û lhos de vem ser con si de ra dos quan do se ro tu la uma mãe co- 
mo ne gli gen te. A vi o lên cia, in clu si ve a po li ci al, de ve ces sar pa ra
que as mães pre tas te nham paz quan do os û lhos saí rem de ca sa.

Pre ci sa mos olhar com mais em pa tia pa ra a mãe pre ta de nos- 
sos di as, pois ela es tá lu tan do com as ar mas que tem con tra um
sis te ma pa tri ar cal, ma chis ta e ra cis ta. Sis te ma que faz com que a
mu lher ne gra pos sa ser as si mi la da se es ti ver den tro do es te reó ti- 
po de ser vi dão e que a re pre sen ta pe jo ra ti va men te quan do ela de- 
ci de cui dar de seus û lhos e cons truir os seus pró pri os afe tos.

São Luís, segunda-feira, 9 de maio de 2022
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GERAL 5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

O Sindicato de Pescadores(as) em Regime de Economia Familiar 

do Município de Buriticupu - MA, CNPJ nº 28.932.038/0001-11, convoca 

todos os membros categoria profissional dos pescadores artesanais em 
Regime de Economia Familiar de forma individual e coletiva, feitores 

e fabricantes artesanais familiares de apetrechos da pesca ou produtos 

derivados do pescado, piscicultores, criadores de peixes, aquicultores, 

marisqueiros  de forma artesanal individual e familiar do Município de 

Buriticupu do Estado do Maranhão, para participarem da Assembleia Ge-

ral Extraordinária, a ser realizada no dia 31 de Maio de 2022, na própria 
Sede da Entidade, com endereço na R BR 222, 02, Núcleo II, Buriticupu/

MA, Cep 65393-000, com início às 09:00 horas, em primeira convocação 
e em segunda convocação as 9:30 horas, para tratar da seguinte ordem 
do dia: 1 – Ratificação da Fundação do Sindicato de Pescadores(as) em 
Regime de Economia Familiar do Município de Buriticupu - MA, CNPJ 

nº 28.932.038/0001-11 para representação da categoria profissional dos 
pescadores artesanais em Regime de Economia Familiar de forma indivi-

dual e coletiva, feitores e fabricantes artesanais familiares de apetrechos 

da pesca ou produtos derivados do pescado, piscicultores, criadores de 

peixes, aquicultores, marisqueiros  de forma artesanal individual e fami-

liar do Município de Buriticupu do Estado do Maranhão;

Buriticupu/MA, 09 de Maio de 2022.

 Maria das Graças Oliveira do Nascimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
CNPJ: 06.191.001/0001-47

Av. Nagib Haickel, s/nº - Centro, Santa Luzia - Maranhão.
CEP: 65.390-000

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
067/2022. O Município de Santa Luzia/MA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados 
que realizará às 09h:00m (nove horas) do dia 24 de Maio de 2022, por meio eletrônico, através do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor preço 
por ITEM, objetivando o Registro de Preços para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para for-
necimento de refeições prontas, visando atender as necessidades das Secretarias do Município de Santa 
Luzia/MA, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal n° 10.024/2019, Lei Complementar nº 
123/2006, aplicando, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinen-
tes à espécie. O Edital, seus anexos e informações adicionais estão à disposição dos interessados no referido 
site a ser realizado o certame ou ainda através do nº (98) 98595-4913. Santa Luzia/MA, 05 de maio de 2022. 
THIAGO SILVA DE ASSUNÇÃO - Pregoeiro da CPL/PMSL.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos

CNPJ 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022.

REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público aos 
interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 20 02 001/2017, Decreto Municipal 
n° 021/2020, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, aplicando-se 
subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações 
pertinentes, fará realizar no dia 20 de maio de 2022, às 09:00hs (nove horas), horário de Brasília, no site: www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 024/2022, para registro de preços, 
do tipo menor preço, objetivando a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para execução dos serviços de 
manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas, de interesse desta Administração Pública Municipal, 
de acordo com o Edital e Anexos. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço Av. 
JK, s/nº, Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos–MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 
12:00hs (doze horas), no endereço eletrônico deste poder executivo (www.limacampos.ma.gov.br), e no site 
www.portaldecompraspublicas.com.br onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos 
adicionais no endereço supra e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112.

Lima Campos (MA), 04 de maio de 2022.
JOSÉ RONALDO BARROS SANTANA

Secretário Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito
Decreto n° 008, de 01 de janeiro de 2021.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2022.
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022.

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Sambaíba - MA, na forma da Lei Federal n• 
8.666/93 e suas alterações, torna público que realizará licitação na modalidade de TOMADA DE 
PREÇOS Nº 002/2022, cujo objeto trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS - PADRÃO 
01 NO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA/MA. O recebimento e abertura dos envelopes de Documentação 
e Proposta será em Sessão Pública a ser realizada às 09:00h, do dia 24 de maio de 2022, na Sala 
de Licitações da CPL, localizada na Praça Jose do Egito Coelho, nº 200, Centro, Sambaíba/MA. O 
edital está disponível para todos os interessados no Site do TCE/MA no sistema SACOP, poderá ser 
consultado e obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Praça José 
do Egito, 200, Centro, Sambaíba - MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser 
solicitado através do E-mail: sambaibacpl@gmail.com, seus respectivos avisos estarão disponíveis 
no Portal da Transparência do Município: http://www.sambaiba.ma.gov.br/. Esclarecimento adicional 
no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 98464-4897. Sambaíba 
(MA), 05 de maio de 2022. Edson da Silva Santos –Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação.

CNPJ: 01612333/0001-34
Rod. BR 230, KM 212, S/N, Centro, São Domingos do Azeitão – MA

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 025/2022

PUBLICAÇÃO SEM EFEITO
O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO 
DOMINGOS DO AZEITÃO, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas 

pela Lei Orgânica do Município e pela Constituição da República Federativa do Brasil, torna pública que 

a publicação que saiu no Jornal O Imparcial no dia 27/04/2022, na página 05, que trata sobre AVISO DE 
LICITAÇÃO, são consideradas sem efeitos.

São Domingos do Azeitão - MA, 06 de maio de 2022.

Hugo Ribeiro Cardoso
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL FECOMÉRCIO-MA 0008/2022, SESC/MA Nº 0005/2022 E SENAC-MA 

Nº 0010/2022 
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Maranhão – Fecomércio-
MA, o Serviço Social do Comércio – Sesc - Departamento Regional no Maranhão e o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac - Departamento Regional do Maranhão, 
comunicam aos interessados que realizará Pregão Presencial, tipo menor PREÇO GLOBAL, 
cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para realização de serviços contínuos 
de segurança armada e ostensiva no Condomínio Fecomércio-MA/Sesc/Senac, na cidade 
de São Luis, pelo período de 12 (doze) meses, estando previsto o recebimento e abertura da 
documentação de habilitação e propostas de preços para o dia 20 de maio de 2022, às 09h, na 
Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, no Sesc Administração, sito no 
Condomínio Fecomércio/Sesc/Senac - Edifício Francisco Guimarães e Souza, Avenida dos 
Holandeses, s/n, Quadra 24, Jardim Renascença II, CEP 65075–650 em São Luís–MA. O Edital e 
seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site www.sescma.com.br – 
Licitações e www.ma.senac.br–Licitações. 

São Luís - MA, 05 de maio de 2022. 
Rutineia Amaral Monteiro 

Diretora Regional. Diretoria Regional

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 – SRP
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 – SRP. O Município de Feira Nova do Maranhão - 
MA, por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público aos interessados que, com base na Lei n.º 
10.520/2002, dos Decretos Municipais nº 004/2021, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 
147/2014, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará realizar 
às 08h30 (oito horas e trinta minutos) do dia 23 de maio de 2022, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, 
do tipo menor preço, tendo por OBJETO: Registro de Preço para futura Contratação de empresa para prestação de 
serviços de organização, produção e realização de eventos no Município de Feira Nova - MA.  O presente Pregão 
Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, no portal www.comprasfeiranovama.com.
br. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos dias de expediente das 
08h00min às 12h00min, na Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na sede da Prefeitura Municipal, à Praça 
Central, Centro, Feira Nova do Maranhão - MA, bem como no site da Prefeitura Municipal: https://feiranovadomaranhao.
ma.gov.br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou e-mail: 
cpl.feiranovama@gmail.com.  Feira Nova do Maranhão - MA, 05 de maio de 2022.

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Prenotação: 16.969. CARLA JORDANA MARTINS RICCI, na qualidade de Escrevente de Registros de Imoveis de Porto Franco, Estado 
do Maranhão, faz a presente INTIMAÇÃO por edital do Sr. ANTONIO DA SILVA DOS SANTOS, CPF n° 010.617.328-60, em virtude do 
intimado estar em local incerto e não sabido, a requerimento do credor ITAU-UNIBANCO S/A, CNPJ/MF: 60.701.190/0001-04, solicita que 
compareça neste Cartorio de Registros Publicos do 1° Ofi cio Extrajudicial de Porto Franco, Maranhão, situado na Rua Joaquim Pereira, 
n° 220 B, Centro, para efetuar o pagamento da importância total de R$ 2.158,43 (dois mil cento e cinquenta e oito reais e quarenta 
e tres centavos), valor destes encargos, posicionado em 27/01/2022, sujeito á atualização monetária, juros de mora e despesas de 
cobrança, o qual sera atualizado até a data do efetivo pagamento. O referido valor e relativo ao Instrumento Particular de Venda e Compra 
de Bem Imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciádia de Imovel e outras Avenças, n° 10124088809, em que fi gurou 
como emitente o intimado, e o credor. V. S. adquiriu o imovel constituido de: Um terreno urbano, que limita-se ao Norte, com Rosiane S. 
Oliveira, medindo 21,80 metros; ao Sul, com Raimundo de Tal, medindo 21,80 metros; a Leste, com Rosiane S. de Oliveira, medindo 6,50 
metros, e a Oeste, coma Travessa Tocantins, medindo 5,50 metros, situado a referida Travessa Tocantins, centre, nesta Cidade; sobre o 
terreno foi edifi cada uma Obra Residencial, com area de 93,10m2 (noventa e tres metros e dez centimetres quadrados), melhor descrito 
e caraterizado pela matrícula sob o n° 5.825, fi cha 001 do Livro Registro Geral 2A, desta Serventia Registral de Porto Franco, Maranhão. 
O prazo para pagamento da dívida e de quinze (15) dias a contar da terceira e ultima publica-
ção deste edital, sob pena de rescisão contratual e consolidado da propriedade do imovel na 
pessoa do credor, requerente da intimação. Obs: Caso V.S., deseje realizar o pagamento da 
divida, dentro do prazo acima mencionado, entrar em contato urgente com esta Serventia, pelo 
fone (99) 3571- 2076, ou com o Credor ltau-Unibanco S/A, para os devidos esclarecimento.

INTIMA: ANTONIO DA SILVA DOS SANTOS CPF: 010.617.328-60

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1° OFICIO

FELIPE AUGUSTO FAVERO - TABELIÃO E REGISTRADOR

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS ANTIINFLAMATÓRIOS E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 

UNIDADES HOSPITALARES ADMINISTRADAS PELA EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS 

HOSPITALARES.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

DATA DA DISPUTA: 19/05/2022, às 9h, horário de Brasília.

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

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

ID: 936689.

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

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

e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou laurocsl8@gmail.com, ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 4 de maio de 2022

Lauro César Costa

Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 135/2022 – CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 226.550/2021 – EMSERH

Objeto: “Registro de preço para eventual e futura aquisição de materiais permanentes, para atender as 

necessidades das unidades de saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão.”; Abertura: 

20/05/2022, às 10h (horário de Brasília); Local: www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações: 

Comissão Setorial Permanente de Licitação – CSL, localizado na Av. Professor Carlos Cunha, s/n, 

Jaracaty, CEP: 65.076-820, São Luís/MA; E-mail: csl@saude.ma.gov.br; Fones: (98) 31985558 e 

31985559.

São Luís - MA, 4 de maio de 2022

CHRISANE OLIVEIRA BARROS

Pregoeira da SES / MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022
PROCESSO Nº 73088/2022/SES

A Secretaria de Estado da Segurança Pública – SSP, através de sua Comissão Setorial de Licitação 

- CSL, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão 

Eletrônico nº 14/2022 – SSP/MA, do tipo Menor Preço, por Item cujo objeto é a contratação de pessoa 

jurídica especializada para fornecimento de ARMÁRIO COFRE para atender às necessidades da Polícia 

Civil do Estado do Maranhão, em sessão pública eletrônica a partir das 9h (horário de Brasília - DF) do 

dia 23/05/2022 que será conduzido pelo(a) seu(a) Pregoeiro(a), através do sistema COMPRASNET, 

acessível no Portal de Compras do Governo Federal, disponível em https://www.gov.br/compras/pt-br/, 

nos termos da Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Estadual nº 24.629/2008, 

Decreto Estadual nº 28.906/2013, alterado pelo Decreto Estadual 29.920/2014, aplicando-se os 

procedimentos determinados pela Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 

147/2014, e pela Lei Estadual nº 10.403/2015 e, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 

8.666/1993. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no Portal de Compras do 

Governo Federal (Comprasnet) https://www.gov.br/compras/pt-br/, e na página oficial desta Secretaria 

no site www.ssp.ma.gov.br.

São Luís, 4 de maio de 2022

Rosirene Travassos Pinto

Presidente da CSL/SSP

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2022 - SSP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0033166/2022 - PC/MA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

O Sindicato dos Pescadores Profissionais Artesanais e Aquicultores do Município 
de Olho D´Agua das Cunhãs - SINDPESCAODC/MA, CNPJ nº 22.009.072/0001-32, por sua 

Presidente, Maria de Fatima Marinho Viana, convoca todos os membros da categoria profis-

sional dos(as) trabalhadores(a) em pesca, criação de peixes artesanais e os tecelões artesanais 
de materiais de pesca, pescadores(a) artesanais, aquicultores(a) e trabalhadores(a) na pesca 
compreendendo os que exercem atividades como assalariados e assalariadas, permanentes ou 
eventuais, na pesca e aquicultura, independentemente da natureza do órgão empregador, bem 
como pescadores(a) e criadores(a) de peixes artesanais que exerçam a atividade econômica 
objeto de classe, individual, em parceria ou em regime de economia familiar, assim entendido 
o trabalho dos membros da mesma família, executado em condições de mutua dependência e 
colaboração, com a ajuda eventual de terceiros do município de Olho D´Agua das Cunhãs no 

Estado do Maranhão, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada 

no dia 31 de Maio de 2022, na própria Sede da Entidade (SINDPESCAODC/MA), com en-
dereço na Avenida Zezico Costa,  nº 35, Centro, Olho D´Agua das Cunhãs /MA, Cep 65706-
000, com início às 09:00 horas, em primeira convocação e em segunda convocação as 9:30 

horas, para tratar da seguinte ordem do dia: 1 – Ratificação da Fundação do Sindicato dos 
Pescadores Profissionais Artesanais e Aquicultores do Município de Olho D´Agua das Cunhãs 
- SINDPESCAODC/MA, CNPJ nº 22.009.072/0001-32 para representação dos membros da 

categoria profissional dos(as) trabalhadores(a) em pesca, criação de peixes artesanais e os te-
celões artesanais de materiais de pesca, pescadores(a) artesanais, aquicultores(a) e trabalhado-
res(a) na pesca compreendendo os que exercem atividades como assalariados e assalariadas, 
permanentes ou eventuais, na pesca e aquicultura, independentemente da natureza do órgão 
empregador, bem como pescadores(a) e criadores(a) de peixes artesanais que exerçam a ativi-
dade econômica objeto de classe, individual, em parceria ou em regime de economia familiar, 
assim entendido o trabalho dos membros da mesma família, executado em condições de mutua 
dependência e colaboração, com a ajuda eventual de terceiros do município de Olho D´Agua 
das Cunhãs no Estado do Maranhão; 

Olho D´Agua das Cunhãs /MA, 09 de Maio de 2022.
Maria de Fatima Marinho Viana

A Secretaria de Estado da Agricultura Familiar – SAF, considerando o resultado obtido pela Comissão de 

Seleção constituída através da Portaria nº 091/2022, torna público o resultado preliminar da Chamada 

Pública nº 001/2022, que tem por objeto a seleção de entidades privadas sem fins lucrativos para a 

prestação de serviços a Secretaria relativos a implementação de tecnologias sociais de acesso a água nº 

06 – Cisternas Escolares de 52 mil litros, de acordo com o modelo proposto na Instrução Normativa nº 

3/SEDS/SEISP/COAP/MC, de 25 de maio de 2021, dentre aqueles modelos adequados a tal fim e 

previstos na Portaria nº 2462, de 6 de setembro de 2018, com a seleção e classificação das seguintes 

entidades:

Fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a interposição de recursos, a contar da publicação 

deste resultado no Diário Oficial do Estado do Maranhão e no Diário Oficial da União. O recurso deverá 

ser dirigido à Comissão, no endereço desta Secretaria de Estado da Agricultura Familiar – SAF.

O resultado final será disponibilizado no Diário Oficial do Estado do Maranhão e no Diário Oficial da União.

São Luís – MA, 28 de abril de 2022

Diego Fernando Mendes Rolim

Secretário de Estado

Secretaria de Estado da Agricultura Familiar - SAF

Entidades classificadas:

Lote 01:

Lote 02:

Lote 03:

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR - SAF

GABINETE DO SECRETÁRIO
RESULTADO PRELIMINAR DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022/SAF

LOTES ENTIDADE VENCEDORA CNPJ

01, 02, 03 e 04 07.006.071/0001-40Instituto de Políticas Públicas e Sociais do 

Nordeste ONG Nordeste Digital

01

02

03

07.006.071/0001-40

03.218.098/0001-46

10.522.050/0001-92

Instituto de Políticas Públicas e Sociais do Nordeste - ONG 

Nordeste Digital

Organização Filhos do Mundo – FEME

Associação de Orientação as Cooperativas do Nordeste – 

ASSOCENE

01

02

03

07.006.071/0001-40

35.745.520/0001-08

10.522.050/0001-92

Instituto de Políticas Públicas e Sociais do Nordeste - ONG 

Nordeste Digital

Central das Associações de Agricultura Familiar – CEAPA

Associação de Orientação as Cooperativas do Nordeste – 

ASSOCENE

01

02

07.006.071/0001-40

03.218.098/0001-46

Instituto de Políticas Públicas e Sociais do Nordeste - ONG 

Nordeste Digital

Organização Filhos do Mundo – FEME

Lote 04:

01

02

07.006.071/0001-40

10.522.050/0001-92

Instituto de Políticas Públicas e Sociais do Nordeste - ONG 

Nordeste Digital

Associação de Orientação as Cooperativas do Nordeste – 

ASSOCENE

AVISO DE CREDENCIAMENTO

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - Departamento Regional no Maranhão comunica aos interessados a publicação 
do Edital de Credenciamento Nº03/2022 que estará recebendo no período de 09 a 18 de abril de 2022, inscrições para 
Edital de Credenciamento para seleção de artistas, grupos, agentes e coletivos artístico-culturais nas áreas de artes 
cênicas, audiovisual, literatura para compor a programação do Programa Cultura no âmbito das ações da Unidade Sesc 
Caxias, com trabalhos nas áreas de artes cênicas, audiovisual, literatura e memória e patrimônio e música, tais como: 
contações/narrações de histórias; espetáculos de teatro, dança e circo; apresentações comentadas e ações 
formativas. O recebimento da documentação dos interessados aacontecerá na Sala de Técnicos da Unidade Sesc 
Caxias, na Praça Cândido Mendes, 1131, Centro, Caxias/MA, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h às 12h e das 
14h às 18h ou pelo sesccaxiascultura@gmail.com. Informações pelo telefone (99) 3521-3862. O Edital de 
Credenciamento e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site www.sescma.com.br/editais.

 
São Luís - MA, 09 de abril de 2022  

Rutineia Amaral Monteiro
 Diretora Regional

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 013/2022. REGISTRO DE PREÇOS. 
O MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através da 
Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, torna público que fará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520, de 
17.07.2002, à Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006, e alterações, ao Decreto 10.024/2019, 
de 10.09.2019, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21.06.1993. OBJETO: Se-
leção de proposta mais vantajosa para registro de preços objetivando eventual e futura aqui-
sição de medicamento de uso hospitalar, de forma parcelada, através do Fundo Municipal de 
Saúde do município de Lagoa Grande do Maranhão (MA). ABERTURA: 25 de maio de 2022 
às 08:20 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos 
interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Av. 1º de maio, SN – Centro 
– Lagoa Grande do Maranhão/MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico  
www.portaldecompraspublicas.com.br . por e-mail cpl@lagoagrande.ma.gov.br ou na página 
www.lagoagrandedomaranhao.ma.gov.br. Lagoa Grande do Maranhão (MA), 05 de maio de 
2022. Marianna Dias Sousa. Secretária Municipal de Saúde. CPF nº 051.309.913-11. Portaria 
nº 015/2021-PMLG-GP.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 014/2022. REGISTRO DE PREÇOS. 
O MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através da 
Secretaria Municipal de Saúde, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrôni-
co para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019 e pela 
Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: Seleção de proposta visando o REGISTRO DE PRE-
ÇOS para futura, eventual e parcelada aquisição de material de limpeza e higiene, para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Lagoa Grande do Maranhão 
(MA). ABERTURA: 25 de maio de 2022 às 14:20 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus 
anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Lici-
tação, na Av. 1º de maio, SN – Centro – Lagoa Grande do Maranhão/MA, horário de 08:00 às 
12:00 horas, no endereço eletrônico  www.portaldecompraspublicas.com.br. por e-mail cpl@
lagoagrande.ma.gov.br ou na página www.lagoagrandedomaranhao.ma.gov.br. Lagoa Grande 
do Maranhão (MA), 05 de maio de 2022. Marianna Dias Sousa. Secretária Municipal de Saúde. 
CPF nº 051.309.913-11. Portaria nº 015/2021-PMLG-GP. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO – MA.

CNPJ: nº 06.460.026/0001-07
Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n – Centro

CEP: 65710-000 Lago do Junco – Maranhão.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) nº 013/2022. Objeto: Registrar 
preços para futura e eventual contratação de empresa para a prestação dos serviços de 
organização e realização das festividades juninas do Município de Lago do Junco – MA. 
Na forma da Lei 10.520/02, Decreto Federal 10.024/2019, Decretos Municipais 001/2017, 
008/2021 e 017/2021 e subsidiariamente pela Lei 8.666/93. Data abertura das propostas: 19 
de maio de 2022 às 09h:00min no sítio: www.compraslagodojunco.com.br. O Edital poderá 
ser consultá-lo gratuitamente ou adquirido em horário de expediente das 08:00 às 12:00horas 
na sala da Comissão Permanente de Licitação na Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n, 
Centro, Lago do Junco/MA ou através https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.
zul ou pelo www.compraslagodojunco.com.br ou no e-mail: cpl-pmlj@hotmail.com. Lago 
do Junco (MA), 05 de maio de 2022. Maria da Glória Pereira de Oliveira Silva – Secretária 
Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO – MA.
CNPJ: nº 06.460.026/0001-07

Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n – Centro
CEP: 65710-000 Lago do Junco – Maranhão.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) nº 014/2022. Objeto: Registrar 
preços para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de Gêneros 
Alimentícios para atender todas as Secretarias do Municipio de Lago do Junco – MA. Na forma 
da Lei 10.520/02, Decreto Federal 10.024/2019, Decretos Municipais 001/2017, 008/2021 e 
017/2021 e subsidiariamente pela Lei 8.666/93. Data abertura das propostas: 20 de maio de 
2022 às 09h:00min no sítio: www.compraslagodojunco.com.br. O Edital poderá ser consultá-
lo gratuitamente ou adquirido em horário de expediente das 08:00 às 12:00horas na sala da 
Comissão Permanente de Licitação na Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n, Centro, Lago 
do Junco/MA ou através https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul ou pelo www.
compraslagodojunco.com.br ou no e-mail: cpl-pmlj@hotmail.com. Lago do Junco (MA), 
05 de maio de 2022. Maria da Glória Pereira de Oliveira Silva – Secretária Municipal de 
Administração.

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA

CNPJ – 01.612.834/0001-10

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022. O Município de Governador Nunes Freire (MA), através da Prefeitura Munici-
pal de Governador Nunes Freire/MA, por meio da Secretária Municipal de Cultura, Esporte e Lazer e Juventude, torna 
público aos interessados que, com base na Lei n° 10.520/02, Lei Complementar n°. 123/2006, e subsidiariamente as 
disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará às 14:00h do dia 20 de maio de 2022, a licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico  n° 016/2022, do tipo menor preço por item, tendo como Objeto o Contratação de Pessoa 
(s) Jurídica (s) especializada na prestação dos serviços organização e promoção das Festividades Juninas tradicio-
nais de interesse da Secretaria Municipal de Cultura do Município de Governador Nunes Freire/MA. de acordo 
com Edital e Anexos. A presente licitação será realizada no portal de compras públicas www.portaldecompraspublicas.
com.br  e será presidida pelo pregoeiro desta prefeitura municipal. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis 
para consulta grátis ou ser adquirido no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00hs (oito horas) às 12h00hs 
(doze horas) e no site oficial deste poder executivo - www.governadornuesfreire.ma.gov.br e no Portal de Compras Pú-
blicas www.portaldecompraspublicas.com.br/ onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos 
adicionais no endereço supra, ou pelo e-mail: cplgnf2017@hotmail.com Governador Nunes Freire - MA, em 09 de maio 
de 2022. MARIA IRACILDA ALVES DOS SANTOS – Secretária Municipal de Cultura, Esporte e Lazer e Juventude.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
CNPJ: 06.191.001/0001-47

Av. Nagib Haickel, s/nº - Centro, Santa Luzia - Maranhão.
CEP: 65.390-000

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
070/2022. O Município de Santa Luzia/MA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados 
que realizará às 09h:00m (nove horas) do dia 20 de Maio de 2022, por meio eletrônico, através do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor preço 
por ITEM, objetivando o Registro de Preços para eventuais e futuros serviços de pequenos reparos para 
manutenção e conservação de prédios públicos do Município de Santa Luzia/MA, na forma da Lei Federal 
nº 10.520/2002, Decreto Federal n° 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006, aplicando, subsidiariamente, 
no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O Edital, seus anexos e 
informações adicionais estão à disposição dos interessados no referido site a ser realizado o certame ou ainda 
através do nº (98) 98595-4913. Santa Luzia/MA, 05 de maio de 2022. THIAGO SILVA DE ASSUNÇÃO - 
Pregoeiro da CPL/PMSL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
CNPJ: 06.191.001/0001-47

Av. Nagib Haickel, s/nº - Centro, Santa Luzia - Maranhão.
CEP: 65.390-000

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
071/2022. O Município de Santa Luzia/MA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados 
que realizará às 14h:00m (quatorze horas) do dia 20 de Maio de 2022, por meio eletrônico, através do site 
www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor 
preço por ITEM, objetivando o Registro de Preços para eventuais e futuros serviços de manutenção e 
conservação de logradouros e vias públicas com bloco sextavado e intertravado sextavado do Município 
de Santa Luzia/MA, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal n° 10.024/2019, Lei Comple-

mentar nº 123/2006, aplicando, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas 
pertinentes à espécie. O Edital, seus anexos e informações adicionais estão à disposição dos interessados no 
referido site a ser realizado o certame ou ainda através do nº (98) 98595-4913. Santa Luzia/MA, 05 de maio de 
2022. THIAGO SILVA DE ASSUNÇÃO - Pregoeiro da CPL/PMSL.
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Membros da Casa, por sua vez, registraram boletim de ocorrência. Em sua defesa, o
Pastor Charles Douglas disse que não houve, em momento algum, ataque ou afronta

PA TRÍ CIA CU NHA Co mis são da OAB-MA

• Se cre ta ria de Edu ca ção (134): Mo -
to ris ta de Trans por te Es co lar (8); Mo -
to ris ta (1); Mo ni tor de Trans por te Es -
co lar (12); Au xi li ar de Ser vi ços Ge rais
(5); Au xi li ar de Ma nu ten ção e In fra es -
tru tu ra (8); Ins pe tor de Alu nos (10);
Au xi li ar Ad mi nis tra ti vo (10); Motoboy
(2); Vi gia (5); Por tei ro (5); Cui da dor In -
fan til (10); Pro fes sor de Ca po ei ra (2);
Pro fes sor(a) de Bal let e Gi nás ti ca Ar -
tís ti ca (1); Pro fes sor(a) de Ar tes Plás ti -
cas (1); Pro fes sor de Mú si ca (3); Pro -
fes sor de Ar tes Mar ci ais Mis tas (2);
Pro fes sor de Fu te bol (3); Téc ni co Agrí -
co la (2); Téc ni co em Meio Am bi en te
(1); Pro fes sor de In for má ti ca (1); Téc -
ni co em Pa ni fi ca ção (1); Pro fes sor de
Lín gua In gle sa (5); Pro fes sor de Edu -
ca ção Fí si ca (5); Pro fes sor de Fi lo so fia
(4); Pro fes sor de En si no Re li gi o so (4);

Pro fes sor – Es pe ci a lis ta em AEE (3);
Pro fes sor(a) pa ra Edu ca ção de Jo vens
e Adul tos (EJA) – Li cen ci a tu ra em Le -
tras (8); Pro fes sor(a) pa ra Edu ca ção
de Jo vens e Adul tos (EJA) – Li cen ci a -
tu ra em Ma te má ti ca (1); Pro fes sor(a)
pa ra Edu ca ção de Jo vens e Adul tos
(EJA) – Li cen ci a tu ra em Ci ên ci as Hu -
ma nas (3); Pro fes sor(a) pa ra Edu ca -
ção de Jo vens e Adul tos (EJA) – Li cen -
ci a tu ra em Ci ên ci as (2); Psi có lo go (1);
As sis ten te So ci al (1); Nu tri ci o nis ta (2);
En fer mei ro (2);
• Se cre ta ria de Saú de (17): Téc ni co
de En fer ma gem (10); Au xi li ar de Ser -
vi ço Bu cal (2); Téc ni co em Ra di o lo gia
(1); Mo to ris ta Ca te go ria D (1); Téc ni co
em ma nu ten ção de Com pu ta do res
(1); Agen te Co mu ni tá rio de Saú de (2);
• Se cre ta ria de As sis tên cia So ci al
(18): As sis ten te So ci al (3); Psi có lo go
(2); Ori en ta dor So ci al (2); Vi si ta dor
So ci al (6); Au xi li ar Ad mi nis tra ti vo (3);
Mo to ris ta (1); Au xi li ar de Ser vi ços Ge -
rais (1);
• Se cre ta ria de Agri cul tu ra (2): Téc -
ni co em Agro pe cuá ria (2);
• Se cre ta ria de In fra es tru tu ra (4):
En ge nhei ro Ci vil (2); Ar qui te to e Ur -
ba nis ta (1); Ele tri cis ta (1);
• Se cre ta ria de Meio Am bi en te (5):

Fis cal Am bi en tal (2); Ga ri (3).

Sa lá ri os

Pro ce di men tos pa ra par ti ci -
pa ção

INTOLERÂNCIA RELIGIOSA

Religiosos negam
ataque à Casa Fanti

N
o dia 26 de abril o jor nal O
Im par ci al pu bli cou uma
ma té ria em que os mem- 
bros da Ca sa Fan ti Ashan ti,

de cul to afro, de nun ci a vam que es ta- 
vam so fren do ata ques de uma igre ja
evan gé li ca que fun ci o na qua se em
fren te à ca sa de cul to afro, am bas no
Cru zei ro do Anil. 

Na oca sião, mem bros da ca sa pro- 
cu ra ram a im pren sa e as au to ri da des
pa ra de nun ci ar a si tu a ção por qual
pas sa vam, já há al gum tem po e que
cul mi nou com um ato no dia 25 de
abril, en quan to a Ca sa es ta va em fes- 
ta.

Em sua de fe sa, o Pas tor Char les
Dou glas, da igre ja evan gé li ca Mi nis té- 
rio Gi deões Ca sa de Ora ção, dis se que
não hou ve, em mo men to al gum, ata- 
que ou afron ta à Ca sa. 

Na oca sião, jun ta men te com igre jas
con vi da das a Ca sa de Ora ção re a li zou
uma mar cha, com o ob je ti vo de evan- 
ge li zar a co mu ni da de do bair ro Cru- 
zei ro do Anil e áre as ad ja cen tes da re- 
gião.

Se gun do o pas tor, foi ini ci a da a ca- 
mi nha da às 15h30min par tin do da
igre ja or ga ni za do ra ru mo à Rua São
Pe dro, on de hou ve pa ra das pa ra
anun ci ar o evan ge lho e re a li zar ora- 
ção.

Após um tra je to por vá ri as igre jas
eles pa ra ram na Rua Mi li tar, on de es tá
si tu a da a igre ja evan gé li ca Je o vá Nis si.
No lo cal, a ora ção foi re a li za da na por- 
ta da igre ja, pois se gun do o pas tor, a
mes ma não com por ta va a quan ti da de
de pes so as pre sen te na mar cha. 

A ca mi nha da foi fi na li za da na igre- 
ja Mi nis té rio Gi deões, pon to de par ti- 

da da mar cha.
<Por tan to, dei xa mos cla ro que não

hou ve qual quer pa la vras, ges tos e ati- 
tu des des res pei to sas e ofen si vas. O
sim ples ato de le van tar as mãos en- 
quan to ora mos, que pa ra nós é um ato
sim bó li co de li be rar bên çãos, não foi
des res pei to so ou com fi na li da de de
afron tar a nin guém. Vi ve mos em um
país lai co, on de pre ve em a li ber da de
de cren ça re li gi o sa aos ci da dãos, as- 
sim co mo pro te ção e res pei to às ma- 
ni fes ta ções das mes mas. Nos so in tui- 
to é tra zer a paz, e não te mos a in ten- 
ção de pre ju di car ne nhu ma ins ti tui- 
ção re li gi o sa=, dis se o Pas tor Char les.

O sim ples ato de

le van tar as mãos

en quan to ora mos, que

pa ra nós é um ato

sim bó li co de li be rar

bên çãos, não foi

des res pei to so ou com

fi na li da de de afron tar a

nin guém

So bre o fa to, a  Ca sa Fan ti Ashan ti,
que se sen tiu agre di da na oca sião, re- 
gis trou um bo le tim de ocor rên cia (nº
98198/2022), no dia 25 de abril, jun to
à De le ga cia de Com ba te aos Cri mes
Ra ci ais, Agrá ri os e de In to le rân cia,  e o
ca so às au to ri da des.

A Co mis são de Li ber da de Re li gi o sa
da Or dem dos Ad vo ga dos do Bra sil no
Ma ra nhão, por meio da pre si den te Al- 
da Fer nan da Bayma, in for mou que
es tá acom pa nhan do de per to es sa si- 
tu a ção, de pos sí vel vi o la ção de di rei- 
tos re la ci o na dos à li ber da de re li gi o sa.
<Já es ti ve mos di a lo gan do com as du as
au to ri da des re li gi o sas, pe din do a for- 
ma li za ção da de nún cia pe ran te a
OAB. Mes mo as sim, bus ca mos re que-
rer pe ran te a au to ri da de po li ci al a ins- 
tau ra ção do inqué ri to que se ria aber- 
to nes ta se ma na. Es ti ve mos com os
pro cu ra do res da Ca sa Fan ti Ashan ti e
eles nos afir ma ram que iri am dar an- 
da men tos às tra ta ti vas pa ra efe tu a- 
rem o pro to co lo da de nún cia pe ran te
a OAB=.

Em no ta, a Se cre ta ria de Es ta do da
Igual da de Ra ci al (SEIR) dis se que es tá
ana li san do os fa tos pa ra que os ór gãos
da Po lí cia e Jus ti ça pos sam to mar as
me di das ca bí veis.

<A SEIR se gui rá acom pa nhan do e
au xi li an do a jus ti ça na elu ci da ção
des te e de ou tros ca sos, man ten do-se
na li nha de fren te do com ba te ao ra- 
cis mo, pre con cei to e a in to le rân cia re-
li gi o sa=.

A OAB ori en ta que a pri mei ra me di- 
da a ser to ma da é aci o nar o 190 na si- 
tu a ção de imi nen te ris co e pe ri go, a
exem plo de atos de van da lis mo de de-
pre da ção. <O re gis tro do bo le tim de
ocor rên cia com a so li ci ta ção de apu- 
ra ção por par te do de le ga do é fun da-
men tal, pois ele fa rá um pri mei ro le- 
van ta men to dos fa tos ve ri fi can do a
ocor rên cia ou não do ra cis mo re li gi o- 
so, e, en ca mi nha rá o inqué ri to pa ra a
jus ti ça com o fit de ofe re ci men to de
de nún cia por par te do Mi nis té rio Pú-
bli co=.

SERRANO DO MARANHÃO

Prefeitura está com 180 vagas abertas

A SELEÇÃO SERÁ POR ANÁLISE DE CURRICULO E ENTREVISTAS NA CIDADE DE SERRANO DO MARANHÃO, NO INTERIOR DO ESTADO

A Pre fei tu ra de Ser ra no do Ma ra- 
nhão, no es ta do do Ma ra nhão di vul ga
a re a li za ção de seu mais no vo Pro ces- 
so Se le ti vo Sim pli fi ca do des ti na do à
con tra ta ção tem po rá ria de 180 pro fis- 
si o nais de ní veis fun da men tal, mé dio,
téc ni co e su pe ri or a fim de aten der às
ne ces si da des de ex cep ci o nal in te res- 
se pú bli co do mu ni cí pio.

As 180 va gas es tão or ga ni za das
con for me a área de atu a ção:

As fun ções atu a rão em car gas de 20
a 40 ho ras se ma nais, com re mu ne ra- 
ções de R$ 1.212,00 a R$ 3.000,00.

Pa ra par ti ci par da se le ti va, o can di- 
da to de ve pos suir: na ci o na li da de bra- 
si lei ra ou equi pa ra da; go zo dos di rei- 
tos po lí ti cos; qui ta ção com as obri ga- 
ções mi li ta res e elei to rais; ní vel de es- 
co la ri da de exi gi do pa ra o exer cí cio do
car go; ida de mí ni ma de 18 anos; ap ti-
dão fí si ca e men tal; den tre ou tros re-
qui si tos.

As ins cri ções se rão gra tui tas e po-
de rão ser re a li za das, pre sen ci al men- 
te, no pré dio do CRAS, lo ca li za do na
Ave ni da da Ju ça rei ra, S/N, cen tro, até
o dia 13 de maio de 2022, das 8h às12h
e das 14h às 18h. Os in te res sa dos tam-
bém po dem en ca mi nhar os do cu- 
men tos exi gi dos no edi tal pa ra o
email pre fei tu ra ser ra no.se le ti- 
vo@gmail.com.

A se le ção se da rá por meio da aná li- 
se de cur rí cu lo, com pon tu a ção má xi- 
ma de 75 pon tos, e en tre vis ta.

CAMPUS MARACANÃ

IFMA abre seletivo com
salários de até R$ 3.130

AS INSCRIÇÕES PODERÃO SER FEITAS ATÉ O DIA 16 DE MAIO

O Ins ti tu to Fe de ral do Ma ra nhão (IF MA) – Cam pus
Ma ra ca nã abriu se le ti vo pa ra a con tra ta ção de três pro- 
fes so res subs ti tu tos, nas áre as de gas tro no mia, en ge- 
nha ria am bi en tal e zo o tec nia. As ins cri ções po de rão ser
fei tas até o dia 16 de maio, por e-mail. O con tra to se rá no
re gi me de 40h, com va li da de de um ano, po den do ser
pror ro ga do por igual pe río do.

A se le ção acon te ce rá em du as eta pas. A pri mei ra se rá
a Pro va Di dá ti ca, de ca rá ter eli mi na tó rio e clas si fi ca tó- 
rio, e a se gun da con sis ti rá nu ma Pro va de Tí tu los, de ca- 
rá ter clas si fi ca tó rio.

Co mo ven ci men to bá si co, o pro fes sor con tra ta do re- 
ce be rá R$ 3.130,85. Po de ser acres ci da a Re tri bui ção por
Ti tu la ção (RT), no va lor de R$ 469,63, pa ra es pe ci a lis ta;
R$ 1.174,07, pa ra mes tre; e 2.700,36, pa ra dou tor, além
de au xí lio ali men ta ção de R$ 458,00.

As ins cri ções cus tam R$ 80,00 e se rão fei tas, ex clu si- 
va men te, pe lo e-mail se le ti vo prof.ma ra ca na@if- 
ma.edu.br.

MARANHÃO

Concurso com salários
de R$ 9 mil na UFMA

INTERESSADOS PODEM SOLICITAR A PRÉ-INSCRIÇÃO ATÉ DIA 16 

A Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra nhão – UF MA di vul- 
gou edi tal de aber tu ra pa ra um no vo Con cur so Pú bli co,
o qual tem por ob je ti vo con tra tar qua tro Pro fes so res do
Ma gis té rio Su pe ri or. Há chan ces aos pro fis si o nais de
Pe di a tria (1); Gi ne co lo gia (1); Edu ca ção do Cam po, Or- 
ga ni za ção do Tra ba lho Pe da gó gi co e Di ver si da de (1) e
En ge nha ria Ci vil (1).

Den tro do to tal de va gas ofer ta das há chan ces aos
can di da tos que se en con tram nas con di ções es pe cí fi cas
do edi tal. Quan do con tra ta do, o pro fis si o nal de ve rá
exer cer fun ções em jor na das de 40 ho ras se ma nais, re fe- 
ren te a re mu ne ra ção men sal que al ter na en tre R$
3.600,48 a R$ 9.618,18. Pa ra par ti ci par, é ne ces sá rio que
o can di da to pos sua gra du a ção na área pre ten di da, bem
co mo es pe ci a li za ção, mes tra do ou dou to ra do.

Pro ce di men tos pa ra par ti ci pa ção
Os in te res sa dos em par ti ci par po dem so li ci tar sua

pré-ins cri ção via in ter net, até dia 16 Os in te res sa dos em
par ti ci par po dem so li ci tar sua pré-ins cri ção via in ter- 
net, até dia 16 de maio de 2022, aces san do o si te da UF- 
MA. É im por tan te res sal tar que a ta xa de ins cri ção te rá o
va lor de R$ 300. Por tan to, os can di da tos que se en con- 
tram nas con di ções es pe cí fi cas do edi tal po dem so li ci- 
tar isen ção.

Co mo for ma de clas si fi ca ção, os can di da tos se rão
ava li a dos me di an te pro va es cri ta, pro va di dá ti ca, jul ga- 
men to de tí tu los, pro va prá ti ca e pro je to de pes qui sa. O
re sul ta do fi nal com os apro va dos se rá di vul ga do no Diá- 
rio Ofi ci al da União.

O pre sen te Con cur so Pú bli co te rá a va li da de de um
ano, con ta do a par tir da da ta de ho mo lo ga ção fi nal.

São Luís, segunda-feira, 9 de maio de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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O CRB ainda não venceu no Brasileiro e ocupa a última posição da tabela, com apenas
um ponto. Sampaio precisa vencer para encostar na parte de cima da tabela

• Avaí x Co ri ti ba: 09/05, se gun da-fei -
ra, 20h – Res sa ca da (Bra si lei ro)
• San tos x Co ri ti ba: 12/05, quin ta,
21h30 – Vi la Bel mi ro (Co pa do Bra sil)
• Co ri ti ba x Amé ri ca-MG: 15/05, do -
min go – Cou to Pe rei ra (Bra si lei ro)
• Atlé ti co-GO x Co ri ti ba: 22/05, do -
min go – Antô nio Accioly (Bra si lei ro)
• Co ri ti ba x Bo ta fo go: 29/05, do min -
go – Cou to Pe rei ra (Bra si lei ro)

EM MACEIÓ

Sampaio encara time
que ainda não venceu
NERES PINTO

Pou ca mu dan ça

U
m jo go pa ra fu gir da zo na de 
pe ri go e su bir de graus na 
ta be la de clas si fi ca ção da 
Sé rie B do Cam pe o na to 

Bra si lei ro. É nes te cli ma que o Sam- 
paio Cor rêa en tra em cam po na noi te 
des ta se gun da-fei ra (9), no Es tá dio 
Rei Pe lé, em Ma ceió, con tra o Clu be 
de Re ga tas Bra sil (CRB), às 20h. Com 
ape nas cin co pon tos na clas si fi ca ção 
ge ral em cin co jo gos dis pu ta dos (mé- 
dia de um pon to por jo go), o Tri co lor 
po de che gar a oi to e res pi rar ali vi a do 
após os re sul ta dos do fim de se ma na,  
que me xe ram com o <so be e des ce= 
des tas pri mei ras  seis pri mei ras ro da- 
das da com pe ti ção.

O clu be ala go a no, úl ti mo co lo ca do 
com ape nas um pon to, já en tra em 
cam po pres si o na do e bus can do a pri- 
mei ra vi tó ria, mas mes mo que is so 
acon te ça ain da per ma ne ce rá no Z4. O 
re sul ta do tam bém se rá de ci si vo pa ra 
a sor te do trei na dor Mar ce lo Ca bo, 
bas tan te cri ti ca do pe la tor ci da do clu- 
be ala go a no.

Com mais tem po pa ra trei na men- 
to, o téc ni co Léo po de pre pa rar a me- 
lhor for ma ção que tem pa ra o mo- 
men to. As úni cas mu dan ças fi cam por 
con ta das au sên ci as de Ma teu si nho – 
sus pen so pe lo ter cei ro car tão ama re lo 
-, e Fer rei ra, se re cu pe ran do de uma 
le são mus cu lar. Thi a go En nes e Lu cas 
Araú jo (ou Mau rí cio) de ve rão ser os 
subs ti tu tos. Nas de mais po si ções, di- 
fi cil men te Con dé fa rá al te ra ções.

Ar bi tra gem

• Ár bi tro: He ber Ro ber to Lo pes
• Ár bi tro As sis ten tes 1:  Ivan Car los 
Bohn (PR)
• Ár bi tro As sis ten te 2: Vic tor Hu go 
Ima zu dos San tos (PR)
• Quar to Ár bi tro: Jo sé Ri car do Vas- 
con cel los La ran jei ra (AL)
• Ana lis ta de Cam po: Jo sé Eli as dos 
San tos Fi lho (AL)
• VAR: Caio Max Au gus to Vi ei ra(RN)

O GRUPO DO SAMPAIO CORRÊA FEZ ULTIMO TREINO ANTES DA PARTIDA NO CT DO CSA

RONALD FELIPE

O trei na dor bo li vi a no jus ti fi ca os 
mo ti vos pe los quais não pre ten de fa- 
zer mui tas mu dan ças ao ini ci ar a par- 
ti da: <Quan do vo cê tem mais tem po 
pa ra  tra ba lhar, é cla ro que faz tes tes, 
co lo can do atle tas que não vi nham 
atu an do ao la do de ou tros, mas a ba se 
vai ser man ti da=, jus ti fi cou. A pro vá- 
vel equi pe se rá es ta: Luiz Da ni el; Thi a- 
go En nes, Joé cio, Nil son Ju ni or (ou Pe- 
dro) e Lu cas Hi pó li to; An dré Luís, Lu- 
cas Araú jo (ou Mau rí cio) e Ra fa el Vi la; 
Pi men ti nha (se ti ver vi a ja do); Eron e 
Ygor Ca ta tau.

No CRB, ape sar das pres sões, o téc- 
ni co Mar ce lo Ca bo dis se na sua úl ti- 
ma en tre vis ta que es tá res pal da do pe- 
la di re to ria, que acre di ta no seu tra ba- 
lho. <‘Eu me sin to res pal da do. Te nho 
con ver sa do bas tan te com a di re to ria, 
a gen te sa be que é uma fa se ruim que 
tá vi ven do, mas tem a con vic ção de 
que vai re ver ter es se qua dro e vai bus- 
car es sa vi tó ria nes ta se gun da-fei ra e 
mu dar es se ce ná rio. Ti rar o CRB des se 
mo men to que ele es tá vi ven do e des sa 

po si ção que nos in co mo da mui to. 
Com cer te za, tu do is so in co mo da 
mui to o nos so tor ce dor=. Ele não quis 
adi an tar a for ma ção que co me ça rá jo- 
gan do.

A Con fe de ra ção Bra si lei ra de Fu te- 
bol, ape sar das crí ti cas fei tas pe la di- 
re to ria do Sam paio Cor rêa às úl ti mas 
atu a ções de He ber Lo pes até mes mo 
 no co man do do VAR, con tra os bo li vi- 
a nos, es ca lou o ár bi tro do es ta do do 
Pa ra ná, ra di ca do em San ta Ca ta ri na, 
pa ra api tar a par ti da. Eis a es ca la da 
CBF:

BRASILEIRO

Coxa deve continuar com desfalques contra o Avaí

UMA DAS APOSTAS DO CORITIBA PARA ESSA TEMPORADA, O URUGUAIO PABLO  GARCÍA, DE 23 ANOS, DEVE TER PRESENÇA GARANTIDA

A si tu a ção de Warley ain da pre o cu- 
pa o de par ta men to mé di co do Co ri ti- 
ba. A vol ta era pre vis ta pa ra o con- 
fron to con tra o Avaí, nes ta se gun da-
fei ra, pe la quin ta ro da da da Sé rie A do
Cam pe o na to Bra si lei ro, mas a re cu- 
pe ra ção ain da não es tá com ple ta.

Ao la do de ou tro la te ral-di rei to, a
pro mes sa co xa-bran ca Na ta na el, o jo- 
ga dor de 22 anos fez ape nas ati vi da- 
des com a fi si o te ra pia em cam po no
trei na men to na úl ti ma quin ta-fei ra.

Sem re a li zar ne nhu ma ati vi da de
com o gru po na se ma na pas sa da, a
ten dên cia é que Warley per ma ne ça
fo ra dos pla nos de Mo rí ni go pa ra o jo- 
go com o Avaí.

Warley se le si o nou na par ti da de es- 
treia do Bra si lei rão, na vi tó ria so bre o

Goiás, no dia 10 de abril. O jo ga dor de
22 anos te ve uma le são de grau dois na
co xa es quer da e te ve que ser subs ti- 
tuí do ain da no pri mei ro tem po.

Ou tro im por tan te des fal que é
Thonny An der son, que ain da não se
re cu pe rou da le são na so la do pé e se- 
gue fo ra. O meia tam bém se ma chu- 
cou no Cam pe o na to Bra si lei ro: dei- 
xou o cam po no in ter va lo na der ro ta
pa ra o San tos, na Vi la Bel mi ro, na se- 
gun da ro da da, no dia 17 de abril.

Pa blo Gar cía re tor na
Uma das apos tas do Co ri ti ba pa ra

es sa tem po ra da, o uru guaio de 23
anos es tá fi nal men te de vol ta aos trei- 
na men tos após dois me ses de au sên- 
cia por pro ble mas na lom bar.

Pa blo Gar cía atu ou pe la úl ti ma vez

na der ro ta pa ra o Azu riz por 1 a 0, em
jo go vá li do pe la pri mei ra fa se do
Cam pe o na to Pa ra na en se no dia 1º de
mar ço.

O meia vol ta a ser op ção pa ra Gus- 
ta vo Mo rí ni go e po de fa zer par te da
lis ta de re la ci o na dos pa ra o pró xi mo
com pro mis so pe lo Bra si lei rão.

Agen da de jo gos

NO VO CAM PE O NA TO

Clu bes da Sé rie B e
os 14 da A es tu dam
es ta tu tos da Li bra

O tom bé li co das dis cus sões so bre a Li bra, a Li ga do
Fu te bol Bra si lei ro, ob ser va do após reu nião em São Pau- 
lo no dia 3 de maio, per deu for ça com con ver sas pos te ri- 
o res ao en con tro. O cli ma ain da es tá lon ge de ser de ex- 
tre ma le ve za, mas exis te diá lo go.

Em reu nião re a li za da em San ta Ca ta ri na, clu bes da
Sé rie B do Cam pe o na to Bra si lei ro dis cu ti ram a ne go ci a- 
ção de di rei tos de trans mis são pa ra as tem po ra das de
2023 e 2024, além da pos sí vel ade são à li ga. A de ci são foi
es tu dar me lhor o es ta tu to e de ba ter no va men te an tes de
le var uma po si ção fi nal pa ra a reu nião mar ca da pa ra o
dia 12, na se de da CBF.

Uma no va con ver sa en tre os clu bes da Sé rie B, mas
des ta vez vir tu al e tam bém com par ti ci pa ção dos 14 da
Sé rie A (in cluin do os 10 do mo vi men to For te Fu te bol).
De pen den do do re sul ta do, uma no va reu nião po de ser
mar ca da pa ra es ta se ma na. O de sa fio é che gar a ter mos
que tor nem viá vel a ade são de to dos e que se jam acei tos
pe lo gru po dos clu bes de mai or in ves ti men to.

As pro pos tas dos 14 clu bes da Sé rie A e dos da B es tão
ali nha das, em bo ra as agre mi a ções da di vi são in fe ri or te- 
nham tam bém ou tros ob je ti vos, co mo igua lar o pe so de
vo to nas de ci sões da as sem bleia ge ral da li ga – pe lo es ta- 
tu to atu al, os vo tos dos clu bes da Sé rie A têm pe so dois.

A re por ta gem con ver sou com di ver sos di ri gen tes e
pes so as en vol vi das nas tra ta ti vas. En tre re cla ma ções,
re cei os e exi gên ci as, exis te um for te oti mis mo por par te
do gru po for ma do pe los cin co pau lis tas da Sé rie A e pe lo
Fla men go de que a li ga de fa to sai rá do pa pel no dia 12.

Ho je, a Li bra tem oi to as si na tu ras: Bra gan ti no, Co- 
rinthi ans, Fla men go, Pal mei ras, San tos, São Pau lo e
mais Cru zei ro e Pon te Pre ta. Pa ra que de fa to se jam
cons ti tuí das se de, es tru tu ra e so ci e da de em pre sa ri al da
li ga, são ne ces sá ri as 12. Po rém, pa ra or ga ni zar o Cam- 
pe o na to Bra si lei ro, co mo é a pro pos ta do es ta tu to, se ria
ne ces sá rio, além de ade são da gran de mai o ria dos 40
clu bes das du as di vi sões, o aval da CBF.

Na Sé rie A, as po si ções já es ta vam cla ras des de da reu- 
nião em São Pau lo. Os ti mes pau lis tas e o Fla men go cri a- 
ram a li ga, en quan to o For te Fu te bol, que se de no mi na
co mo mo vi men to de clu bes emer gen tes, se co lo cou
con tra o for ma to de ra teio de re cei tas. Além de les, os
qua tro res tan tes (Flu mi nen se, Bo ta fo go, Atlé ti co-MG e
In ter na ci o nal) não ade ri ram ofi ci al men te a ne nhum
dos la dos, mas nos bas ti do res per ce be-se ali nha men to
com o For te Fu te bol.

Há re cla ma ções de que o <gru po dos seis= se quer ana- 
li sou a con tra pro pos ta en vi a da pe los 14 um dia de pois
de re ce be rem a car ta-con vi te pa ra a reu nião em São
Pau lo, on de re la ta ram ter che ga do e ou vi do que não ha- 
ve ria de ba te. Quem qui ses se as si na ria o ter mo de ade- 
são. Do ou tro la do, es sa nar ra ti va é ne ga da com ve e- 
mên cia, sob o ar gu men to de que a con vo ca ção pa ra a
cri a ção da Li bra es ta va na car ta-con vi te.

Sé rie B
Já na Sé rie B, ape sar da de ci são de aguar dar, tam bém

é cla ro um ali nha men to de boa par te dos clu bes com o
For te Fu te bol, em bo ra uma par ce la im por tan te da di vi- 
são es te ja ou in de ci sa ou com o <gru po dos seis=. Cru zei- 
ro e Pon te Pre ta já as si na ram a ade são à li ga. Grê mio,
Sport e Vas co ain da não de ci di ram se vão as si nar e de ba- 
tem os es ta tu tos in ter na men te.

Nos bas ti do res, con tu do, há si nais de que o Vas co se
ali nha rá ao <gru po dos seis=. Mas o clu be só pre ten de
tor nar pú bli ca e ofi ci al es sa po si ção quan do tu do es ti ver
acer ta do com a 777, fun do que es tá em pro ces so de
aqui si ção da SAF do Vas co.

Os ou tros três pau lis tas da di vi são (Gua ra ni, Itu a no e
No vo ri zon ti no) de vem se guir os de mais clu bes do es ta- 
do e en trar pa ra a Li bra. Os 12 res tan tes que com põem a
Sé rie B de ci di ram por não to mar uma po si ção de ime di- 
a to, es tu dar as pro pos tas e mar car de ba ter em uma no va
reu nião com os 14 clu bes da Sé rie A, que acon te ce rá
nes ta sex ta-fei ra, com ob je ti vo de for mu lar uma con tra- 
pro pos ta que per mi ta a ade são ge ral.

O que quer ca da gru po?
Os clu bes da Sé rie B es tão ali nha dos com os 14 da eli- 

te na ci o nal que não ade ri ram à Li bra e pe dem mu dan- 
ças es pe ci al men te no mo de lo de ra teio de re cei tas. Pa ra
as equi pes da Se gun da Di vi são, ou tros itens tam bém são
de gran de im por tân cia, co mo pe so de vo tos em as sem- 
bleia ge ral. Exis te um re ceio de que no fu tu ro, por exem- 
plo, fi quem sem chan ce de ve tar uma even tu al ten ta ti va
de di mi nuir o nú me ro de equi pes que so bem pa ra a di- 
vi são prin ci pal.

No res tan te, a rei vin di ca ções dos ti mes da Sé rie B es- 
tão em li nha com a con tra pro pos ta en vi a da pe los 14
clu bes da Sé rie A ao <gru po dos seis=, co mo o Fla men go
e as equi pes de São Pau lo são cha ma dos nos bas ti do res.
A ques tão dos per cen tu ais de di vi são de re cei tas é uma
di ver gên cia, mas, de acor do com os di ri gen tes ou vi dos
pe lo ge, é pos sí vel che gar a um acor do nes sa par te.

Os clu bes que as si na ram a cri a ção da Li bra con cor da- 
ram com a di vi são das re cei tas com 40% re par ti dos de
for ma igua li tá ria, 30% va riá vel por per for man ce e 30%
va riá vel por en ga ja men to e au di ên cia. Os clu bes da Sé- 
rie B, à ex ce ção de Cru zei ro e Pon te, e os ou tros 14 da A
de fen dem que o mo de lo se ja de 50% pa ra di vi são igua li- 
tá ria, 25% por per for man ce e 25% por en ga ja men to e
au di ên cia.

Ou tra dis cus são-cha ve é ga ran tir que nos itens va riá- 
veis a di fe ren ça en tre o que ga nha o pri mei ro da lis ta e o
úl ti mo não se ja tão gran de. A pro pos ta do <gru po dos
seis= faz com que o pri mei ro re ce ba seis ve zes mais. E
tan to os 14 quan to os clu bes da Sé rie B que rem um li mi- 
te de 3,5 ve zes.

São Luís, segunda-feira, 9 de maio de 2022
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Após dois anos sem o brilho das cores dos festejos juninos, das toadas e do balançar do
bumba meu boi mais contagiante do país, a saudade está com os dias contados

MARANHÃO

Governador anuncia hoje
detalhes do São João

A
aber tu ra oû ci al do São João 
2022 es tá a pou cos di as de 
acon te cer no Ma ra nhão. De- 
pois do lan ça men to das pré- 

vi as ju ni nas, com o Ma ra nhão de Re- 
en con tros, no úl ti mo dia 1º e da se- 
gun da edi ção no dia 8, na Con cha 
Acús ti ca da La goa da Jan sen, os de ta- 
lhes so bre o prin ci pal even to ar tís ti co 
e cul tu ral do es ta do se rão in for ma- 
dos, nes ta se gun da-fei ra (9), às 9h30, 
no au di tó rio do Pa lá cio dos Leões, du- 
ran te co le ti va de im pren sa, pe lo go- 
ver na dor Car los Bran dão e pe los se- 
cre tá ri os de Es ta do da Cul tu ra, Pau lo 
Vic tor; e do Tu ris mo, Pau lo Ma tos.

Após dois anos sem o bri lho das co- 
res dos fes te jos ju ni nos, das to a das e 
do ba lan çar do bum ba meu boi mais 
con ta gi an te do país 3 e Pa trimô nio 
Cul tu ral no Bra sil pe lo Iphan e da Hu- 
ma ni da de pe la Unes co -, a sau da de 
es tá com os di as con ta dos.

No en tan to, não bas ta que a fes ta 
se ja óti ma ou gran di o sa. De pois de 
tan ta es pe ra, o slo gan dei xa cla ro o 
que se pre ten de ser: <O Mai or São 
João do Bra sil=.

To do o in ves ti men to, que vi sa ob ter 
um re tor no apro xi ma do de 4 ve zes 
mais, se rá vol ta do tam bém pa ra a 
des cen tra li za ção dos ar rai ais, com 
pon tos em vá ri os bair ros da Gran de 
Ilha, e re a li za ção de atra ções nos mu- 
ni cí pi os do es ta do. O Mai or São João 
do Bra sil con ta com apoio cul tu ral dos 
Su per mer ca dos Ma teus e da Equa to- 
ri al Ener gia.

O pon ta pé ini ci al já se rá no pró xi- 
mo dia 27 (úl ti ma sex ta-fei ra de

 BRANDÃO E SECRETÁRIOS  DARÃO DETALHES SOBRE O SÃO JOÃO 2022  EM COLETIVA 

maio), com um cor te jo. E a pro gra ma- 
ção oû ci al se rá de 2 de ju nho a 31 de 
ju lho, de quin ta a do min go pa ra a 
mai o ria dos ar rai ais. O pú bli co evan- 
gé li co tam bém se rá con tem pla do, 
com o Ar rai al do Po vo de Deus, no 
Par que do Ran ge dor, di as 1° e 2 de ju- 
lho.

Os ar rai ais oû ci ais que re ce be rão as 
mais de 500 atra ções ao lon go de dois 
me ses, em da tas es pe cí û cas, são pra- 
ça Nau ro Ma cha do, Ipem, zo na ru ral, 

Shop ping da Ilha, Coha ma, Ce pra ma, 
Vi la Pal mei ra, Ci da de Ope rá ria, Mai o- 
bão, San to Antô nio, La goa da Jan sen e 
Con ven to das Mer cês.

Os des ta ques û cam por con ta da 
Nau ro Ma cha do, com pro gra ma ção 
de 11 de ju nho a 3 de ju lho; da Vi la Pal- 
mei ra, com um mês de du ra ção, de 2 
de ju nho a 2 de ju lho, de quin ta a do-
min go pa ra am bos; e o do Ipem, que 
fun ci o na rá di a ri a men te, de 11 de ju- 
nho a 10 de ju lho.

TURNÊ

Cícero anuncia show em São Luís, em julho

EM MEIO A LUTOS E LUTAS COLETIVAS, A MENSAGEM DE CÍCERO DE BUSCA POR AMOR COMO SOLUÇÃO PARA UMA SOCIEDADE MELHOR

O can tor, com po si tor e pro du tor
ca ri o ca Cí ce ro, que vem cri an do sua
pró pria lin gua gem den tro da MPB e
do rock al ter na ti vo, lan ça o cli pe <Sem
Dis tân cia= e anun cia sua pri mei ra tur- 
nê na ci o nal des de 2018.

Em meio a lu tos e lu tas co le ti vas, a
men sa gem de Cí ce ro de bus ca por
amor co mo so lu ção pa ra uma so ci e- 
da de me lhor, da po e sia co mo ca mi- 
nho pa ra a saú de men tal e do diá lo go
in ter no co mo mo do de evo lu ção con- 
ti nua for te e res so an do no pú bli co.

Su as le tras, que

car re gam for te

sub je ti vi da de poé ti ca ao

mes mo tem po que são

po li ti ca men te in ci si vas,

vem mar can do a vi da e

o cor po de uma ge ra ção

de jo vens. 

Atu al men te pre pa ran do no vas mú- 
si cas, es tá de vol ta ao seu bair ro de
cri a ção no Rio de Ja nei ro.

A sé rie de shows co me ça no dia pri- 
mei ro de ju lho em Ara ca ju, se gue no
dia se guin te pa ra Ma ceió, e se ma na a
se ma na per cor re as prin ci pais ci da- 
des do país até se tem bro. Em São Luís
o show acon te ce no dia 30/07, se rá re- 
a li za do no Te a tro Arthur Aze ve do.

O ar tis ta es tou rou na ci o nal men te
em 2011 com seu pri mei ro ál bum so lo
<Can ções de Apar ta men to=, que di a- 
lo ga va di re ta men te com to da uma ge- 
ra ção que li da va com a re cen te vi da
adul ta.

O dis co es te ve pre sen te na mai o ria
das lis tas de me lho res lan ça men tos
na ci o nais de 2011, ven ceu dois prê- 
mi os Mul tishow, te ve re co nhe ci men- 
to in ter na ci o nal e inau gu rou uma his- 
tó ria que ho je con ta com de ze nas de

mi lhões de exe cu ções de su as mú si- 
cas nas pla ta for mas de stre a ming,
pre sen ça em gran des fes ti vais co mo o
Co a la, Co que tel Mo lo tov, Pri ma ve ra
Sound (Por tu gal), e uma dis co gra ûa
ri ca e pro po si ti va de no vos ca mi nhos
den tro da mú si ca bra si lei ra.

In do do ex pe ri men tal <Sá ba do=
(2013) ao so lar <A Praia= (2015), pas- 
san do pe lo co le ti vo e  ex pan si vo <Cí- 
ce ro & Al ba troz= (2017), Cí ce ro con- 
den sou to dos os si lên ci os, frag men tos
poé ti cos, ruí dos e an sei os tra ba lha-
dos em for ma de can ções no seu mais
re cen te ál bum, o ma du ro <Cos mo=
(2020).

<Sem Dis tân cia= foi pro du zi da e
gra va da no es tú dio Lá em Ca sa (no me
da do por Cí ce ro pa ra seu es tú dio) pe- 
lo pró prio ar tis ta,  ex ce to so pros e cor- 
das, gra va dos no es tú dio Lon tra (RJ)
por Bru no Dan ton com ar ran jos de
Jo nas Ho cher man.

 A mi xa gem foi as si na da por Cí ce ro
e Bru no Schulz e a mas te ri za ção por
Fe li pe Ti chau er. A fai xa es tá dis po ní-
vel em to das as pla ta for mas de mú si- 
ca.

Tik Tok Pul se

TEMPORADA 2

Jogos de Round 6 serão 
mais mortais , diz criador

JOGOS SERÃO MELHORES  E MAIS MORTAIS,  DIZ DONG-HYUK

Ain da fal ta mui to tem po pa ra a es treia da se gun da
tem po ra da de Round 6, mas o cri a dor e di re tor da sé rie,
Hwang Dong-hyuk, já co me çou a re ve lar al gu mas in for- 
ma ções so bre os no vos epi só di os.

A sé rie sul-co re a na es tre ou em 2021 e lo go se tor nou a
pro du ção ori gi nal da Net üix mais as sis ti da em to do o
mun do. Round 6 con ta a his tó ria de pes so as que par ti ci- 
pam de um jo go mor tal pa ra fa tu rar uma quan tia bi li o- 
ná ria de di nhei ro.

De acor do com Dong-hyuk, a se gun da tem po ra da vai
con tar com jo gos no vos e me lho res em com pa ra ção
com os da pri mei ra tem po ra da.

 O di re tor tam bém dis se que a par te

mais di fí cil de cri ar os jo gos é

ma te ri a li zar a ideia dos jo gos

mor tais, que aca bam tra zen do

ce nas cho can tes e de ses pe ra do ras.

Ain da não há uma da ta es pe cí û ca pa ra a es treia da se- 
gun da tem po ra da de Round 6, mas a Net üix já con ûr- 
mou que os no vos epi só di os che gam so men te no û nal
de 2024.

MONETIZAÇÃO

TikTok vai dividir receita de
anúncios com criadores

NOVO PROGRAMA DE MONETIZAÇÃO SERÁ O <TIKTOK PULSE=

O Tik Tok anun ci ou um no vo pro gra ma de re cei ta pa- 
ra os cri a do res de con teú do da pla ta for ma. Par te do di- 
nhei ro ge ra do por anún ci os se rá com par ti lha do com
cri a do res se le ci o na dos, que de vem cum prir re qui si tos
pa ra par ti ci par do pro gra ma, cha ma do Tik Tok Pul se.

De acor do com a com pa nhia chi ne sa, os cri a do res
com pe lo me nos 100 mil se gui do res po de rão par ti ci par
do es tá gio ini ci al do Pul se. Os in üu en ci a do res apro va- 
dos re ce be rão 50% da re cei ta dos anún ci os exi bi dos em
seus ví de os 4 se me lhan te ao YouTube, que re ser va 55%
da re cei ta ge ra da em pu bli ci da des pa ra os cri a do res.

<Cri a do res e edi to res es tão no cen tro do en tre te ni- 
men to no Tik Tok. Com o Tik Tok Pul se, co me ça re mos a
ex plo rar nos so pri mei ro pro gra ma de com par ti lha men- 
to de re cei ta de pu bli ci da de com cri a do res, û gu ras pú- 
bli cas e edi to res de mí dia=, foi pu bli ca do em co mu ni ca- 
do oû ci al.

Até en tão, a re de so ci al ofe re cia re cei ta ape nas por
meio do Fun do pa ra Cri a do res (Cre a tor Fund), con tu do,
ape nas al guns usuá ri os com mui ta po pu la ri da de fo ram
se le ci o na dos pa ra par ti ci par do pro gra ma. A em pre sa
não re ve lou quan do se rá o iní cio do Tik Tok Pul se.

Con for me re ve la do pe lo Tik Tok, a com pa nhia es tá fo- 
ca da em de sen vol ver so lu ções de mo ne ti za ção pa ra os
cri a do res de con teú do se sen ti rem mais va lo ri za dos na
pla ta for ma. <Des de o iní cio, nos com pro me te mos a tra- 
ba lhar com nos sa co mu ni da de pa ra tra zer no vos re cur- 
sos que en ri que çam a ex pe ri ên cia do Tik Tok=, a em pre- 
sa com ple tou.

São Luís, segunda-feira, 9 de maio de 2022

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

