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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

O quebra-cabeça da eleição no Maranhão
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

Governo do Estado
anuncia hoje
detalhes do São João
do Maranhão

APARTE
Quando será?
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 permanente pré-candidato a prefeito de São Luís, está incomodado
com a ascensão do Paulo Victor
(PCdoB), vereador, futuro presidente da Câmara de Vereadores de
São Luís, secretário de estado da
Cultura e possível pré-candidato à
prefeitura da capital do Maranhão?
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BrandãoeFlávioDinona
pré-candidaturadeLula

Aliados manifestam
apoio à chapa de
Lula-Alckmin

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=

O

atual e o ex-governador do
Maranhão, respectivamente, Carlos Brandão e Flávio
Dino (ambos do PSB), participaram na manhã deste sábado (7),
em São Paulo, do lançamento oﬁcial
da pré-candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a presidente do Brasil. Batizado de movimento <Vamos
Juntos pelo Brasil=, a chapa encabeçada por Lula, que tem o ex-governador
de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSB),
como pré-candidato a vice-presidente, foi apresentada em grande ato realizado no Expo Center Norte, na Zona
Norte da capital paulista.
Cerca de 4.000 pessoas, entre representantes dos sete partidos que
apoiam a chapa (PT, PSB, PCdoB, Solidariedade, PSOL, PV e Rede), lideranças sindicais, membros de movimentos sociais, líderes religiosos, artistas e
intelectuais, acompanharam o lançamento da chapa que disputará, nas
urnas, o comando do Palácio do Planalto, em embate direto com o presidente da República, Jair Bolsonaro
(PL).
A presença de Brandão, pré-candidato ao Governo do Estado, e de Flávio Dino, pré-candidato ao Senado,
reforça o alinhamento de Lula com o
PSB do Maranhão para as eleições de
outubro.
Para Carlos Brandão, o apoio à précandidatura de Lula representa uma
soma de esforços para que o Brasil e o
Maranhão voltem a crescer. <Estamos
aqui, reunidos, porque acreditamos
na defesa de nossa soberania. Na capacidade de nosso povo de se reinventar e de transformar a sua realida-

DEPUTADO ZÉ INÁCIO, LULA, CARLOS BRANDÃO, DINO UNIDOS PELO BRASIL EM 2022
de. Unir forças, projetos, pelo bem coletivo. Queremos que o Brasil volte a
crescer e que o nosso Maranhão continue avançando=, defendeu Carlos
Brandão.
O apoio de Lula a Brandão e Dino,
líder nas pesquisas de intenção de voto, enfraquece o projeto de outros
pré-candidatos, como o senador Weverton Rocha (PDT), que rompeu com
o grupo de Flávio Dino e vinha tentando colar a imagem do ex-presidente

em seu cartaz político – apesar de a
pré-candidatura do pedetista Ciro
Gomes já estar formalizada.

Aliados do ex-presidente Lula (PT) manifestaram na
manhã deste sábado (07/05) o apoio ao lançamento da
chapa com Geraldo Alckmin (PSB). O evento, que ocorre
na cidade de São Paulo, inicia uma nova fase da corrida
ao Planalto, com intensiﬁcação das viagens e eventos
com palanque. O movimento foi batizado de <Vamos
Juntos Pelo Brasil= e conta, além da participação do PT e
do PSB (partido de Geraldo Alckmin), com o apoio do
PSOL, PCdoB, PV, Solidariedade e Rede.
Na ocasião, o senador Jean Paul Prates (PT-RN) aﬁrmou que o lançamento da chapa de Lula e Alckmin marca a possibilidade do povo brasileiro voltar a sorrir, e que
hoje é um dia especial. <Neste sábado começa a renascer
as expectativas por dias melhores para o nosso povo,
que tanto tem sofrido com o atual governo Bolsonaro=,
disse o senador, líder da minoria no Senado, em nota divulgada à imprensa.

*Defesa da democracia*

Apresentado pelo ator e músico,
Paulo Miklos, pela chef Bela Gil e pela
atriz e cantora Lika Rosa, o ato de
apresentação da chapa Lula-Alckmin
foi marcada por poucos, mas vigorosos discursos.

<Vamos juntos lutar para
reconstruir o Brasil destruído pelo
governo Bolsonaro. Vamos juntos
trazer desenvolvimento sustentável,

Importância de superar divergências históricas

combustíveis mais baratos,
defender nossas estatais e garantir
mais emprego, educação e proteção
social para nosso povo=.
A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi
Hoffmann (PT-PR), reforçou a importância da candidatura e em postagem em sua conta no Twitter disse que a
partir de agora irá trabalhar com as fundações partidárias para <Reconstruir o Brasil=. A publicação também
contém foto da deputada com o ex-ministro Aloizio
Mercadante, que participa da criação do plano de governo de Lula.

DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, O EX-GOVERNADOR FLÁVIO DINO E ATUAL GOVERNADOR, CARLOS BRANDÃO ESTIVERAM NO EVENTO
Além da participação de artistas
como a sambista Teresa Cristina, que
interpretou o hino nacional, a cerimônia contou com uma fala contundente de apoio do ex-governador
Geraldo Alckmin, que diagnosticado
com Covid-19, participou ao vivo, por
meio de videoconferência e aﬁrmou
que a união a Lula está acima de qualquer <divergência do passado=.
Para Geraldo Alckmin, o que está
em jogo nessas eleições é a <defesa da
própria democracia=. =A democracia é
marcada por disputas. Mas acima das
disputas, algo mais urgente e relevante se impõe: a defesa da própria democracia. Nada, nenhuma divergência do passado ou diferença do presente, servirá de razão ou pretexto para que eu deixe de apoiar e defender a
volta de Lula à presidência do Brasil!=,
aﬁrmou Geraldo Alckmin.

*”Lula com chuchu”*

Em ironia ao apelido <Chuchu=
(alusão a <sem gosto=) que recebeu de
opositores, Alckmin sugeriu que <Lula
cai bem com chuchu=. <Espero que
esse prato se torne um hit de nossa
culinária=, brincou Alckmin
Nas redes sociais, o ex-governador
Flávio Dino parabenizou o discurso
de Geraldo Alckmin e salientou o novo <cardápio= da política brasileira.
<Excelente discurso de Geraldo Alckmin, apontando itens programáticos
essenciais: união nacional, paz social,
apoio aos investimentos, defesa do
meio ambiente, soberania. E lançou
um novo prato: 8Lula com Chuchu9=,
disse Dino.

*Alternativa à incompetência*

No seu discurso, o ex-presidente
Lula enfatizou a importância de superar divergências históricas para a

construção de uma via para superar <a
incompetência e o autoritarismo= do
atual chefe do Poder Executivo Federal. <O grave momento que o país atravessa, um dos mais graves da nossa
história, nos obriga a superar eventuais divergências para construirmos
juntos uma via alternativa à incompetência e ao autoritarismo que nos governam=, enfatizou Lula.
Durante o lançamento de sua précandidatura, Lula criticou a grave crise econômica que o país atravessa e a
volta ao que ele chamou de <passado
sombrio=. <Muitas famílias estão se
endividando não para pagar a viagem
de férias com os ﬁlhos, ou a reforma
da casa própria, ou a compra de uma
televisão nova. Elas estão se endividando para comer. Não há força maior que a esperança de um povo que
sabe que pode voltar a ser feliz=, pontuou Lula.

Neste sábado concluímos uma importante etapa da
aliança politica com Lula. Agora, junto com o companheiro Mercadante, vamos trabalhar com as fundações
partidarias no programa comum para reconstruir o Brasil, Gleisi Hoffmann
O deputado Federal Paulo Pimenta (PT-RS) divulgou
em suas redes sociais que está no lançamento da chapa.

<O clima aqui no lançamento do
movimento Vamos Juntos pelo
Brasil é de esperança, de
renovação=.
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O quebra-cabeça da
eleição no Maranhão
RAIMUNDO BORGES
DIRETOR DE REDAÇÃO

C

om 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. A
eleição deste ano contará com uma
única vaga, o que antecipa uma disputa mais do que acirrada e misturada. Principalmente, entre o ex-governador Flávio Dino (PSB), alinhado
com o governador Carlos Brandão, do
mesmo partido do ex-governador de
São Paulo, Geraldo Alckmin, vice na
chapa do ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva. Brandão e Alckmin são
velhos companheiros de PSDB.

O que vai fazer o diferencial da eleição no Maranhão é a ligação com a
corrida presidencial. Enquanto Brandão segue mantendo lealdade a Flávio
Dino, que se mantém leal ao petista
Lula da Silva, o candidato do PDT, Weverton Rocha prefere ignorar a candidatura de seu companheiro de partido, Ciro Gomes para se portar como
sendo apoiado por Lula. Também tem
se mantido equidistante de qualquer
crítica ao governo Jair Bolsonaro, que
está refém dos partidos do Centrão, os
mesmo que no Maranhão estão decididos, ou ainda indecisos quanto
apoiar o bolsonarista Roberto Rocha.

Jogo embaralhado

O jogo político começou, mas com
os goleadores embaralhados dentro
dos partidos. Roberto Rocha está ﬁliado ao PTB, mas quem controla a legenda getulista no Estado é o deputado federal Josivaldo JP, que assumiu a
vaga na Câmara no lugar de Eduardo
Braide, em 2021. Braide foi eleito prefeito de São Luís pelo Podemos, mas o
abandonou antes que o deputado Fábio Macedo assumisse a sua presidência no Estado. Macedo disse que ainda vai decidir se apoia Roberto Rocha
para o Senado, enquanto negocia com
Carlos Brandão fazer parte da aliança
governista que busca a reeleição do
governador.
Há um problema insolúvel em relação ao deputado federal Josimar do
Maranhãozinho. Ele se diz candidato
a governador, mas sabe que os controles que mantém sobre várias prefeituras do Maranhão são insuﬁcientes para levá-lo ao Palácio dos Leões.
Contra ele, pesam ainda alguns processos complicados em andamento
no âmbito da Polícia Federal e da Justiça. Tal situação faz o presidente Jair
Bolsonaro, ﬁliado ao mesmo PL, jamais dizer uma palavra de apoio a
Maranhãozinho. Assim também em
relação ao bolsonarista Lahésio Bonﬁm, ex-prefeito de São Pedro dos
Crentes, que vem pontuando bem nas
pesquisas, logo atrás do ex-prefeito de
São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, do
PSD.

Cada qual na pesquisa

A última pesquisa da Escutec, para
a TV Mirante (TER-MA 02565/2022)
colocou um novo cenário sobre a disputa de governador. Carlos Brandão
(PSB) lidera com 24% das intenções
de voto e iria para o segundo turno
contra Weverton Rocha (PDT), que

aparece com 20%. Trata-se de uma
posição em que ele estagnou desde
quando aparecia atrás da ex-governadora Roseana Sarney, hoje candidata
a deputada federal, alinhada no grupo
de Brandão. Edivaldo Jr tem 12%,
Lahesio (PSC), 11%, Roberto Rocha
8%, Josimar de Maranhãozinho, 3%,
Simplício Araújo (Solidariedade) com
2%, Enilton Rodrigues (PSOL) com 1%
e Hertz Dias (PSTU), que não pontuou. Diante da disputa do Senado já
conﬁgura que o petista Paulo Romão
pode ver seu projeto de candidato ao
Senado naufragar. Ele integra uma
das correntes que se digladiam dentro
do PT e imaginava se incorporar à
chapa do candidato Weverton Rocha.
Porém, Erlânio Xavier, presidente da
Famem e prefeito de Igarapé Grande
anunciou que o PDT vai com Roberto
Rocha, contra Flávio Dino. Por sua
vez, nesta terça-feira, Flávio Dino
convocou a militância para ato político em São Luís, no dia 7, sobre o programa de governo Lula e temas relacionados às questões sociais.
Roberto Rocha (PTB) fez o lançamento de sua candidatura ao Senado
diante de representantes do PDT, Republicanos, PSC, PSD, PL, PROS,
Agir36 e PMN. Ele, em número de legendas apoiadoras, está tecnicamente empatado com o concorrente Flávio Dino, que reuniu no grupo proCarlos Brandão: PSB, PT, PV, PCdoB,
PP, Solidariedade, Cidadania, MDB e
PSDB. Se essa aliança de Roberto Rocha for concretizada, será um fato político inusitado, porque quatro candidatos a governador – Weverton Rocha,
Edivaldo Jr., Lahesio Bonﬁm e Josimar
de Maranhãozinho – pedirão votos
para um concorrente a senador que,
em contrapartida, usará o discurso inverso, ao pedir votos para quatro candidatos a governador.

CÂMARA DE SÃO LUÍS

Obras de Infraestrutura lideram pedidos
Das 57 proposições que estiveram
na pauta da sessão extraordinária remota desta quarta-feira (23), na Câmara Municipal de São Luís (CMSL),
dez delas solicitam obras de infraestrutura para diversos bairros da capital maranhense.
Em levantamento realizado pela
Diretoria de Comunicação, na Ordem
do Dia de ontem, foram apresentados
8 requerimentos e 2 indicações solicitando serviços de drenagem, pavimentação asfáltica, construção de
pontes, terraplanagem, além da construção de meio-ﬁo e sarjeta em vias
urbanas e rurais do município.
As solicitações apresentadas pelos
vereadores se somam aos mais de 1
mil pedidos encaminhados este ano
pela Mesa Diretora da Casa à Prefeitura de São Luís e ao Governo do Estado.
De janeiro a junho, foram 1.087 requerimentos que se somam às 251 indicações, com solicitações semelhantes. Através destes documentos, são
feitas reivindicações à Prefeitura e ao
Governo, normalmente a partir dos
pedidos feitos pelas comunidades.
A seguir, conﬁra todas as proposições protocoladas no Legislativo a pedido dos parlamentares, que foram
encaminhadas na Sessão Remota de
quarta-feira (23). Com a apresentação
das matérias, a Mesa Diretora da Casa
vai enviar ofícios aos órgãos responsáveis para que possam atender as reivindicações das comunidades ludovicenses pelos dez vereadores.

Ordem do dia da sessão de
23 de junho:
Requerimento:
152/21: de autoria do vereador Raimundo Penha – PDT – solicita que seja enviado ofício ao prefeito de São
Luís Eduardo Braide, com cópia ao secretário da Smosp, solicitando a realização de serviço de asfaltamento nas

ruas Nossa Senhora da vitória, da Paz
e Petrônio Portela, no Bairro Forquilha.
434/21: de autoria da vereadora
Karla Sarney – PSD – solicita que seja
enviado ofício ao prefeito de São Luís
e ao secretário da Semosp, em caráter
de urgência, a viabilidade de colocação de asfalto no Bairro Murtura, nas
ruas da Laranjeira, das Hortas, complementação da Rua Principal e Rua
das Flores.
953/21: de autoria do vereador
Marcos Castro – PMN – solicita que
seja enviado ofício ao prefeito de São
Luís, com cópia a Semosp, solicitando
pavimentação asfáltica para a Rua
Coronel Amorim, no Bairro Ponta
D’Areia.
889/21: de autoria do vereador
Chico Carvalho – PSL – solicita que seja enviado ofício ao prefeito de São
Luís, com cópia ao secretário da Semosp, solicitando a construção de
meio ﬁo e sarjetas na Ponte Raimundo Nonato Costa, que liga os bairros
Recanto Verde à Vila Itamar, na zona
rural da cidade. O documento diz que
a ponte foi inaugurada em dezembro
de 2020, sem o meio ﬁo e sarjeta.
935/21: de autoria do vereador Domingos Paz – PODEMOS – solicita que
seja enviado ofício ao prefeito de São
Luís, com cópia ao secretário da Semosp, solicitando a realização do serviço de construção e instalação de
Ponte para pedestre na Rua da Ladeira, entre a Rua do Cisne e a Rua das
Araras; construção e instalação de
Ponte para pedestre na Rua do Ganso,
entre a Rua do Cisne e a Rua das Araras e Ponte para pedestre na Rua do
Ganso, entre a Rua das Garças, no
Bairro da Vila Verde, no Anjo da Guarda.
820/21: de autoria do vereador Álvaro Pires – PMN – solicita que seja
enviado ofício ao prefeito de São Luís
e às Secretarias de Obras (SEMOSP) e
de Trânsito e Transportes (SMTT), na

qual pede a abertura de Rua, ligação,
ou similar, entre as Ruas 2 e a Rio
Grande do Norte, no Bairro Ipem Angelim.
1050/21: de autoria do vereador Aldo Rogério – PRTB – solicita que seja
enviado ofício ao prefeito de São Luís
e ao secretário da Semosp, solicitando
a pavimentação asfáltica na Rua General Osório, no Retiro Natal, que liga
a Avenida Kennedy à Avenida Senador
Vitorino Freire e na Rua Dr. Antônio
Dino, no Monte Castelo. O documento diz que aquelas vias encontram-se
em péssimas situações e são pleitos
antigos dos moradores e empresários
daquelas comunidades.
1087/21: de autoria da vereadora
Fátima Araújo – PCDOB – pede que
seja enviado ofício ao prefeito de São
Luís e ao secretário da Semosp, com a
solicitação de terraplanagem, pavimentação asfáltica, construção de
meio-ﬁo e sarjeta para as seguintes vias públicas: Avenida Josué Montello,
Rua Bom Jesus e Rua da Figueira, no
Bairro Residencial Santos Dumont.

Quando será?

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 permanente pré-candidato a prefeito de São Luís, está incomodado com a ascensão do Paulo Victor (PCdoB), vereador, futuro presidente da Câmara de Vereadores de
São Luís, secretário de estado da Cultura e possível précandidato à prefeitura da capital do Maranhão?

Verdade que o pré-candidato ao Senado, Roberto Rocha (PTB), vai ter o apoio das famílias Sarney e Lobão e
como ﬁca o acordo com a pré-candidatura de Flávio Dino (PSB)?

Indicações:
093/21: de autoria do vereador
Paulo Victor – PCDOB – pede que seja
encaminhada indicação ao governador do Estado do Maranhão, Flávio
Dino, com cópia à Sinfra, solicitando a
inclusão das Ruas União, São José e 1ª
Travessa da União, do Bairro Aurora,
no Programa Mais Asfalto.
251/21: de autoria do vereador Edson Gaguinho – DEM – solicitando
que seja encaminhada indicação ao
governador Flávio Dino e ao secretário de Estado de Infraestrutura – Sinfra, pedindo que seja executada em
caráter de urgência, serviços de drenagem, pavimentação asfáltica e
meio-ﬁo na Avenida Francisco Lima,
localizada no Bairro da Nova Vida.

Todos estão perguntando quando será aplicada a nova imagem de comunicação do governo de Carlos Brandão (PSB)?
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Somos todos filhos da mãe
CELIO SERGIO
É ﬁlho de dona Maria Da Paz Serra Ferreira e jornalista designer, graduando
em psicologia

<Ser mãe é padecer no paraíso=. Verdade ou fake? Aûnal o que é ser mãe? Ser
mãe é ter ûlho! Então vamos começar
por aí.
O que é você para a sua mãe ?
Antes que você responda. Vou te ajudar
a lembrar algumas coisas:
Primeiro, antes de você se formar
gente, por 9 meses você deixou ela totalmente deformada, tirou seus órgãos do
lugar, bagunçou sua estrutura física e
causou a ela uma das maiores dores que
nenhum homem é capaz de suportar. E
isso foi só o parto de tudo.
Depois, você tirou o sono dela, literalmente, por inúmeras noites. Exigiu
dela uma presença e atenção plena por
mais de ano, e você não fazia nada, ou
melhor: só fazia merda e chorava.
Em seguida, por mais que você não
merecesse pelos feito já citados, ela
promove festa a cada mês (mensários),
depois a cada ano, pela sua existência,
em sua homenagem. Não sabendo você, que muitas dessas festas foram fru-

tos de sacrifícios ûnanceiros e de muito
trabalho. E você, uma pessoa vazia, não
entendendo quase nada, só cantava o
<parabéns para você= e batia palmas pra
ti.
Para a sua mãe isso era natural, bobagem; nada que não pudesse piorar. Você
começa então a conhecer o mundo e tudo ganha mais importância. Você vira
um egoísta, narcisista, que tudo quer,
que tudo é seu, a seu gosto, de brinquedos diversos a comida e roupas. O que
acontece então? Ela, sua mãe, como
uma serva, buscou atender todos os
seus desejos para ser <suûcientemente
boa= deixando de comprar coisas para
ela, para comprar pra você. Abriu mão
das vontades dela para satisfazer as suas.
Vamos pular uns 15 anos dessa luta e
dedicação (aos príncipes e princesas).
Você se torna um adolescente. E como
um bom adolescente, o que você quer?
Liberdade, lógico! Você se acha preso.
É muita cara de pau. Quem precisa de liberdade (de você) é sua mãe. Mas você
já é senhorzinho da razão, escolhe tudo,
amigos, passeios, festas, hora de dormir,
de chegar em casa… uma farra só (direitos sempre, deveres, quando der). Mas
de onde saiu recursos para bancar isso?
Ora, da mãe! A mãe é o banco ou melhor, banca! E o que ela ganha? Taquicardia, angústia, medo (insegurança),
preocupações diversas, insônia causadas por você, na sua vidinha de <sexo,
drogas e rock-in-rool=. E o tempo passa
e você se torna um ser adulto <responsável=, embora nunca deixe de ser o ûlhinho da mamãe.
Daí para frente, sua mãe, e todas as
mães passaram o resto da vida assim,
nessa rotina, querendo e por vez regando você para crescer, para você dar frutos e ter raízes sólidas. Mas, ao mesmo
tempo, convivendo com angústias absurdas de que você pode nunca crescer,
de que pode nunca ser grande, de que
você pode não conseguir se enraizar, e a
pior angústia de todas as mães, de que a
morte a qualquer momento pode tirar
você dela.
É, seu ûlho da mãe! Você é o culpado
por tudo isso, por todas essas angústias.
De forma consciente ou inconsciente

ANÁLISE:
você bagunçou a vida da sua mãe. E ainda tem uns ûlhos que acham que é o
contrário.
Então, ser mãe, ter ûlho, é um bom
investimento? Aûnal, passar a vida toda
<aplicando amor= em algo tão incerto,
algo que pode te esquecer, algo vai te
trazer angústias, sofrimento…? Não venha você, mãe, dizer que seu ûlho nunca fará isso (te fazer sofrer), porque
mesmo que ele consiga ser uma pessoa
diferenciada, ele trará a nora, ou o genro, para sua convivência (e lá vem mais
angústias).
Diante disso um grande ûlho da mãe
chamado Vinícius de Moraes disse:
<Filhos… Filhos?
Melhor não tê-los!
Mas se não os temos
Como sabê-los?=
Dessa forma, acredito que isso responde a questão do início do texto: o
que é ser mãe? <Ser mãe é padecer no
paraíso=, onde o padecer é a vivência do
ser humano e o paraíso é a vida. Essa vida que só mãe gera, cria e se vê responsável por ela.
<O primeiro espelho da criatura humana é o rosto da mãe: a sua expressão,
o seu olhar, a sua voz.[…] = Winicout. E o
bebê pensa: <eu existo=.

Como ûlhos da mãe que
somos, devemos admitir
que temos uma dívida
impagável com nossas
mães. Um investimento
delas, de dar parte de
sua vida para nossas
vidas.. Só existimos por
elas e por elas devemos
existir.
Feliz dia, a toda as mães!

CRÔNICA

Tudo para quando chove
DIEGO NOLETO
Escritor e Jornalista

Estávamos na ûla de carros, barrados
já algum tempo no trânsito, e tivemos
que concordar com o fato de que tudo
para quando chove.
De dentro do carro víamos que o limpador nem trabalhava tanto, apenas
varria o anúncio do que lá fora parecia
ser o dilúvio, enquanto nós, entregues
no banco, assistíamos a cidade inteira
petriûcar sob uma garoa ao mesmo
tempo tímida e opressiva.
Mamãe apontou para fora.
Bem introspectiva, ela olhava para a
rua e mostrava as coisas com ares de cidade nova, naquele vagar que lhe parecia germinar oportunidades, ou as
chances de se recomeçar, dando cores
vivas aos prédios ao redor, ao calor da
rua e às buzinas enérgicas dos muitos

carros na avenida.
<Você acha que cansa esperar tanto?=, perguntou, admirando a grande
mancha cinza de nuvem atrás de nós.
<Eu creio que sim=.
Mas parece que para ela a impaciência era sinfonia, pois arqueava devagar
as sobrancelhas, apontando e indicando com curiosidade, aquilo que logo logo vai molhar, mas não falava, assistindo os pingos caírem no nosso vidro.
Intrépida, caía lentamente sobre nós,
acolhendo, revelando que havia um
mistério maior sobre as coisas e sobre as
gentes humanas, mas para isso não se
exaltava. E se preparava com as nuvens,
fechando o céu, descolorindo, deixando
cinza a nossa paisagem para se revelar
em águas.
Era como o cheiro, eu disse, porque
as lágrimas não conseguem se esconder, e elas nos vêm de dentro já bem antes que nos revele na face, e revolvem as
entranhas, o peito, e preparam um caminho entre algo sofrido de saudade e
acolhimento, para, no ûnal, nos sentirmos mais leves, prontos para o depois.
Agora lembrando seu gesto, vejo que
não dei conta desta semelhança, sem
ver ninguém mais próximo disso, porque mamãe também tinha aquela mania de véspera, aguardando com ansiedade o que de longe se anunciava.
Era a sua forma de se manter ûrme no
mundo, para a ação de desaguar e arrastar consigo as sobras e pontas soltas, e
varrer impurezas para sarjeta, e, enquanto avançávamos a centímetros pela Avenida São Luís Rei de França, estava
ela agradecida por ser vítima desse
fenômeno, gesticulando com braços
abertos, como se quisesse toda aquela
água sobre si.
<Acha que chegaremos a tempo?=,
perguntou conformada já com expres-

são de alívio.
<Eu já não sei=, respondi, mas sem
conseguir entender.
Penso que talvez fosse sua forma de
dizer para aproveitarmos melhor aquele instante, de notar que em cada coisa
há um sentido e segredo, que não há nada que se revele tão sublime como às vezes <ser vítima do mistério que é a vida=,
dessa vida que despencava agora sobre
nossas cabeças em enxurradas.
Ela devia estar à vontade. A sensação
de que muitos lá fora queriam nos ver, e
por isso insistia através do vidro, enquanto presos e fora da multidão, nos
viam dentro do aquário.
Findada a chuva, mamãe sair foi quase impossível, acostumada que estava
como as de cabeça e coração habituados a uma inércia comum de móvel que
envelhece no mesmo canto entre as
pessoas como ûgura de paisagem. E
sem jamais querer se libertar, acostumada àquilo que nos rodeia, conteve a
brutalidade do gesto frente ao medo de
ser assistida. Abraçou certa rigidez e
romperia com um único movimento se
sentisse em si mesma a liberdade, parada enquanto a vida corre lá fora, e antes
que desaparecesse por completo.
Em mim quase doía. Olhava o relógio
atrasado que estava demais por Deus, e
tudo parado. Mas ela não. Começou a
sorrir 3 gargalhava 3 recordando algo
naquele mesmo instante.
<Vou te contar o sonho lindo que tive
esta noite=, foi o que disse voltando-se
de repente para mim.
E realmente me contou o que agora já
não me recordo, mas tenho apenas a
lembrança desse dia estanque em nossas vidas e das pessoas que fugiam enquanto começava a chover forte sobre o
mundo.

Mulheres negras e
maternidade
ROSILENE COSTA
Mãe, professora e pesquisadora
Ainda hoje, muitas pessoas brancas se justiûcam como não racistas dizendo que têm uma mãe preta, geralmente, uma mulher
que assumiu os cuidados da pessoa na infância. A mãe preta não
era exatamente a proûssional babá. Na maior parte dos casos, era
uma mulher negra que assumia multitarefas nos cuidados de
uma criança branca. Assim, a mãe preta permeia o imaginário
brasileiro. Bondosa, pouco letrada, hábil na cozinha e sempre disponível. Ao mesmo tempo, também está no imaginário a mãe preta irresponsável. Estamos falando da mãe preta daquela família
desajustada, na visão de alguns, pois é cheûada por uma mulher.
Em grande parte dessas famílias, a mulher sai para trabalhar e, como não há vagas em creches, ela deixa os ûlhos sozinhos ou com
quem puder cuidar.
As vivências do cotidiano fazem com que os ûlhos dessa mãe
preta, muitas vezes, apresentem diûculdades na vida escolar. Ela é
chamada na escola e não vai, porque não pode faltar ao trabalho,
então, é vista como desinteressada.
Quando os ûlhos dela se tornam adolescentes, a mãe preta, algumas vezes, é briguenta, porque quer mantê-los em casa. Ela teme a violência policial que mata e fere jovens negros em proporção quatro vezes maior do que jovens brancos. O medo da violência sexual surge, pois as meninas negras são 55% das vítimas de violência sexual no Brasil.
Assim, a mãe preta bondosa e sempre disponível das pessoas
brancas acaba contrastando com a mãe preta negligente e beligerante das crianças negras.
Todos esses dados sempre ûzeram parte de minha história e de
meus estudos de professora e pesquisadora. Contudo, aos 41 anos
de idade, a maternidade chegou para mim. Passei a sentir na pele
o que as mães pretas vivem.
Meu ûlho nasceu em um hospital público. Busquei o pré-natal
também na rede pública. Foi quando senti as primeiras mazelas
do racismo. Uma mulher negra de 41 anos que nunca havia engravidado e que havia planejado a gravidez destoava da narrativa habitual. Assim, já no pré-natal, a violência obstétrica estava instalada: julgamentos, desconûanças e informações nunca oferecidas.
O privilégio de ter passado alguns anos nos bancos escolares minimizou meu sofrimento pessoal, mas a estrutura racista estava
ali no sistema de saúde.
Meu ûlho nasceu e, para encontrar pares, busquei grupos de
mães nas redes sociais. Percebi que as narrativas da mãe preta
bondosa e da mãe preta negligente também estavam ali. A maior
parte das mulheres brancas com bebês recém-nascidos gozava de
uma licença-maternidade maior, seja por trabalharem em locais
que oferecem 180 dias de licença, seja por disporem de outras licenças que poderiam ser usadas. Ao mesmo tempo, algumas podiam abrir mão dos seus trabalhos para ûcar com os ûlhos e, se
não o faziam, contratavam babás (quase sempre negras) ou pagavam boas creches.
As mães negras, em sua grande maioria, voltavam ao trabalho
após 120 dias. Não dispunham de vagas em creches, nem de babás especializadas. Lembro de uma mãe que deixava seu bebê de
quatro meses com a bisavó de 79 anos e com movimentos limitados. Muitas acabavam desmamando seus ûlhos e ofertando mamadeira, sendo julgadas como descuidadas, logo ali nos primeiros dias da maternidade. Oferecer mamadeira não era descuido,
mas ausência de informação no pré-natal, geralmente seguida de
falta de condições de amamentar, tirar leite e ainda trabalhar no
dia seguinte. Outra vez, a mãe preta bondosa (e a ama de leite agora) contrastava com a mãe preta negligente.
Vivemos o fenômeno das inüuenciadoras digitais que falam de
maternidade real 4 narrativas válidas e importantes. Inüuencers
negras também vêm se destacando. Apesar disso, a representação
estereotipada da mãe preta ainda é forte no imaginário brasileiro.
As políticas de saúde e educação precisam olhar para a população negra, especialmente para as mulheres. A maternidade deve
ser uma opção da mulher. Decidida pela maternidade, ela deve ter
informações e condições mínimas para parir e cuidar do bebê.
A estrutura social, a pobreza e o papel dos homens na criação
dos ûlhos devem ser considerados quando se rotula uma mãe como negligente. A violência, inclusive a policial, deve cessar para
que as mães pretas tenham paz quando os ûlhos saírem de casa.
Precisamos olhar com mais empatia para a mãe preta de nossos dias, pois ela está lutando com as armas que tem contra um
sistema patriarcal, machista e racista. Sistema que faz com que a
mulher negra possa ser assimilada se estiver dentro do estereótipo de servidão e que a representa pejorativamente quando ela decide cuidar de seus ûlhos e construir os seus próprios afetos.
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São Luís, segunda-feira, 9 de maio de 2022
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 Geral 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 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;
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 fornecimento 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 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.

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.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR - SAF
GABINETE DO SECRETÁRIO
RESULTADO PRELIMINAR DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022/SAF
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:

CNPJ

01

Instituto de Políticas Públicas e Sociais do Nordeste - ONG
Nordeste Digital

07.006.071/0001-40

02

Organização Filhos do Mundo – FEME

03.218.098/0001-46

03

Associação de Orientação as Cooperativas do Nordeste –
ASSOCENE

10.522.050/0001-92

01

Instituto de Políticas Públicas e Sociais do Nordeste - ONG
Nordeste Digital

07.006.071/0001-40

02

Central das Associações de Agricultura Familiar – CEAPA

35.745.520/0001-08

03

Associação de Orientação as Cooperativas do Nordeste –
ASSOCENE

10.522.050/0001-92

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

07.006.071/0001-40

02

Organização Filhos do Mundo – FEME

03.218.098/0001-46

01

Instituto de Políticas Públicas e Sociais do Nordeste - ONG
Nordeste Digital

07.006.071/0001-40

02

Associação de Orientação as Cooperativas do Nordeste –
ASSOCENE

10.522.050/0001-92

Lote 04:

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

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 profissional 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 endereço na Avenida Zezico Costa, nº 35, Centro, Olho D´Agua das Cunhãs /MA, Cep 65706000, 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 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;
Olho D´Agua das Cunhãs /MA, 09 de Maio de 2022.
Maria de Fatima Marinho Viana

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 Municipal 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 tradicionais 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 Públicas 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.

Hugo Ribeiro Cardoso
Presidente da CPL

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° Oﬁcio 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 ﬁgurou
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 ediﬁcada 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, ﬁcha 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 publicação 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.

07.006.071/0001-40

Instituto de Políticas Públicas e Sociais do Nordeste - ONG
Nordeste Digital

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

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.

ENTIDADE VENCEDORA
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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.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
INTIMA: ANTONIO DA SILVA DOS SANTOS CPF: 010.617.328-60

Instituto de Políticas Públicas e Sociais do
Nordeste ONG Nordeste Digital

Lote 03:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

LOTES

Lote 02:

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.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1° OFICIO
FELIPE AUGUSTO FAVERO - TABELIÃO E REGISTRADOR

01, 02, 03 e 04

Entidades classificadas:
Lote 01:

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

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

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
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

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 Eletrônico 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 PREÇOS 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 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. 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: Seleção de proposta mais vantajosa para registro de preços objetivando eventual e futura aquisição 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.

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 consultálo 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.

O DIGITAL TAMBÉM

É O NOSSO NORMAL!

o imparcial.com.br

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 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.

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 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 – FecomércioMA, 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
Diretoria
Regional
Diretora Regional.

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.

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: 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
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VIDA

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

oimparcial.com.br

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

CAMPUS MARACANÃ

INTOLERÂNCIA RELIGIOSA

Religiosos negam
ataque à Casa Fanti

IFMA abre seletivo com
salários de até R$ 3.130

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
PATRÍCIA CUNHA

N

o dia 26 de abril o jornal O
Imparcial publicou uma
matéria em que os membros da Casa Fanti Ashanti,
de culto afro, denunciavam que estavam sofrendo ataques de uma igreja
evangélica que funciona quase em
frente à casa de culto afro, ambas no
Cruzeiro do Anil.
Na ocasião, membros da casa procuraram a imprensa e as autoridades
para denunciar a situação por qual
passavam, já há algum tempo e que
culminou com um ato no dia 25 de
abril, enquanto a Casa estava em festa.
Em sua defesa, o Pastor Charles
Douglas, da igreja evangélica Ministério Gideões Casa de Oração, disse que
não houve, em momento algum, ataque ou afronta à Casa.
Na ocasião, juntamente com igrejas
convidadas a Casa de Oração realizou
uma marcha, com o objetivo de evangelizar a comunidade do bairro Cruzeiro do Anil e áreas adjacentes da região.
Segundo o pastor, foi iniciada a caminhada às 15h30min partindo da
igreja organizadora rumo à Rua São
Pedro, onde houve paradas para
anunciar o evangelho e realizar oração.
Após um trajeto por várias igrejas
eles pararam na Rua Militar, onde está
situada a igreja evangélica Jeová Nissi.
No local, a oração foi realizada na porta da igreja, pois segundo o pastor, a
mesma não comportava a quantidade
de pessoas presente na marcha.
A caminhada foi ﬁnalizada na igreja Ministério Gideões, ponto de parti-

da da marcha.
<Portanto, deixamos claro que não
houve qualquer palavras, gestos e atitudes desrespeitosas e ofensivas. O
simples ato de levantar as mãos enquanto oramos, que para nós é um ato
simbólico de liberar bênçãos, não foi
desrespeitoso ou com ﬁnalidade de
afrontar a ninguém. Vivemos em um
país laico, onde preveem a liberdade
de crença religiosa aos cidadãos, assim como proteção e respeito às manifestações das mesmas. Nosso intuito é trazer a paz, e não temos a intenção de prejudicar nenhuma instituição religiosa=, disse o Pastor Charles.

O simples ato de
levantar as mãos
enquanto oramos, que
para nós é um ato
simbólico de liberar
bênçãos, não foi
desrespeitoso ou com
finalidade de afrontar a
ninguém
Sobre o fato, a Casa Fanti Ashanti,
que se sentiu agredida na ocasião, registrou um boletim de ocorrência (nº
98198/2022), no dia 25 de abril, junto
à Delegacia de Combate aos Crimes
Raciais, Agrários e de Intolerância, e o
caso às autoridades.

Comissão da OAB-MA

A Comissão de Liberdade Religiosa
da Ordem dos Advogados do Brasil no
Maranhão, por meio da presidente Alda Fernanda Bayma, informou que
está acompanhando de perto essa situação, de possível violação de direitos relacionados à liberdade religiosa.
<Já estivemos dialogando com as duas
autoridades religiosas, pedindo a formalização da denúncia perante a
OAB. Mesmo assim, buscamos requerer perante a autoridade policial a instauração do inquérito que seria aberto nesta semana. Estivemos com os
procuradores da Casa Fanti Ashanti e
eles nos aﬁrmaram que iriam dar andamentos às tratativas para efetuarem o protocolo da denúncia perante
a OAB=.
Em nota, a Secretaria de Estado da
Igualdade Racial (SEIR) disse que está
analisando os fatos para que os órgãos
da Polícia e Justiça possam tomar as
medidas cabíveis.
<A SEIR seguirá acompanhando e
auxiliando a justiça na elucidação
deste e de outros casos, mantendo-se
na linha de frente do combate ao racismo, preconceito e a intolerância religiosa=.
A OAB orienta que a primeira medida a ser tomada é acionar o 190 na situação de iminente risco e perigo, a
exemplo de atos de vandalismo de depredação. <O registro do boletim de
ocorrência com a solicitação de apuração por parte do delegado é fundamental, pois ele fará um primeiro levantamento dos fatos veriﬁcando a
ocorrência ou não do racismo religioso, e, encaminhará o inquérito para a
justiça com o ﬁt de oferecimento de
denúncia por parte do Ministério Público=.

SERRANO DO MARANHÃO

Prefeitura está com 180 vagas abertas

AS INSCRIÇÕES PODERÃO SER FEITAS ATÉ O DIA 16 DE MAIO
O Instituto Federal do Maranhão (IFMA) – Campus
Maracanã abriu seletivo para a contratação de três professores substitutos, nas áreas de gastronomia, engenharia ambiental e zootecnia. As inscrições poderão ser
feitas até o dia 16 de maio, por e-mail. O contrato será no
regime de 40h, com validade de um ano, podendo ser
prorrogado por igual período.
A seleção acontecerá em duas etapas. A primeira será
a Prova Didática, de caráter eliminatório e classiﬁcatório, e a segunda consistirá numa Prova de Títulos, de caráter classiﬁcatório.
Como vencimento básico, o professor contratado receberá R$ 3.130,85. Pode ser acrescida a Retribuição por
Titulação (RT), no valor de R$ 469,63, para especialista;
R$ 1.174,07, para mestre; e 2.700,36, para doutor, além
de auxílio alimentação de R$ 458,00.
As inscrições custam R$ 80,00 e serão feitas, exclusivamente, pelo e-mail seletivoprof.maracana@ifma.edu.br.

MARANHÃO

Concurso com salários
de R$ 9 mil na UFMA

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

INTERESSADOS PODEM SOLICITAR A PRÉ-INSCRIÇÃO ATÉ DIA 16

A Prefeitura de Serrano do Maranhão, no estado do Maranhão divulga
a realização de seu mais novo Processo Seletivo Simpliﬁcado destinado à
contratação temporária de 180 proﬁssionais de níveis fundamental, médio,
técnico e superior a ﬁm de atender às
necessidades de excepcional interesse público do município.
As 180 vagas estão organizadas
conforme a área de atuação:
• Secretaria de Educação (134): Motorista de Transporte Escolar (8); Motorista (1); Monitor de Transporte Escolar (12); Auxiliar de Serviços Gerais
(5); Auxiliar de Manutenção e Infraestrutura (8); Inspetor de Alunos (10);
Auxiliar Administrativo (10); Motoboy
(2); Vigia (5); Porteiro (5); Cuidador Infantil (10); Professor de Capoeira (2);
Professor(a) de Ballet e Ginástica Artística (1); Professor(a) de Artes Plásticas (1); Professor de Música (3); Professor de Artes Marciais Mistas (2);
Professor de Futebol (3); Técnico Agrícola (2); Técnico em Meio Ambiente
(1); Professor de Informática (1); Técnico em Paniﬁcação (1); Professor de
Língua Inglesa (5); Professor de Educação Física (5); Professor de Filosoﬁa
(4); Professor de Ensino Religioso (4);

A Universidade Federal do Maranhão – UFMA divulgou edital de abertura para um novo Concurso Público,
o qual tem por objetivo contratar quatro Professores do
Magistério Superior. Há chances aos proﬁssionais de
Pediatria (1); Ginecologia (1); Educação do Campo, Organização do Trabalho Pedagógico e Diversidade (1) e
Engenharia Civil (1).
Dentro do total de vagas ofertadas há chances aos
candidatos que se encontram nas condições especíﬁcas
do edital. Quando contratado, o proﬁssional deverá
exercer funções em jornadas de 40 horas semanais, referente a remuneração mensal que alterna entre R$
3.600,48 a R$ 9.618,18. Para participar, é necessário que
o candidato possua graduação na área pretendida, bem
como especialização, mestrado ou doutorado.
Procedimentos para participação
Os interessados em participar podem solicitar sua
pré-inscrição via internet, até dia 16 Os interessados em
participar podem solicitar sua pré-inscrição via internet, até dia 16 de maio de 2022, acessando o site da UFMA. É importante ressaltar que a taxa de inscrição terá o
valor de R$ 300. Portanto, os candidatos que se encontram nas condições especíﬁcas do edital podem solicitar isenção.
Como forma de classiﬁcação, os candidatos serão
avaliados mediante prova escrita, prova didática, julgamento de títulos, prova prática e projeto de pesquisa. O
resultado ﬁnal com os aprovados será divulgado no Diário Oﬁcial da União.
O presente Concurso Público terá a validade de um
ano, contado a partir da data de homologação ﬁnal.

Professor – Especialista em AEE (3);
Professor(a) para Educação de Jovens
e Adultos (EJA) – Licenciatura em Letras (8); Professor(a) para Educação
de Jovens e Adultos (EJA) – Licenciatura em Matemática (1); Professor(a)
para Educação de Jovens e Adultos
(EJA) – Licenciatura em Ciências Humanas (3); Professor(a) para Educação de Jovens e Adultos (EJA) – Licenciatura em Ciências (2); Psicólogo (1);
Assistente Social (1); Nutricionista (2);
Enfermeiro (2);
• Secretaria de Saúde (17): Técnico
de Enfermagem (10); Auxiliar de Serviço Bucal (2); Técnico em Radiologia
(1); Motorista Categoria D (1); Técnico
em manutenção de Computadores
(1); Agente Comunitário de Saúde (2);
• Secretaria de Assistência Social
(18): Assistente Social (3); Psicólogo
(2); Orientador Social (2); Visitador
Social (6); Auxiliar Administrativo (3);
Motorista (1); Auxiliar de Serviços Gerais (1);
• Secretaria de Agricultura (2): Técnico em Agropecuária (2);
• Secretaria de Infraestrutura (4):
Engenheiro Civil (2); Arquiteto e Urbanista (1); Eletricista (1);
• Secretaria de Meio Ambiente (5):

Fiscal Ambiental (2); Gari (3).

Salários

As funções atuarão em cargas de 20
a 40 horas semanais, com remunerações de R$ 1.212,00 a R$ 3.000,00.
Para participar da seletiva, o candidato deve possuir: nacionalidade brasileira ou equiparada; gozo dos direitos políticos; quitação com as obrigações militares e eleitorais; nível de escolaridade exigido para o exercício do
cargo; idade mínima de 18 anos; aptidão física e mental; dentre outros requisitos.

Procedimentos para participação

As inscrições serão gratuitas e poderão ser realizadas, presencialmente, no prédio do CRAS, localizado na
Avenida da Juçareira, S/N, centro, até
o dia 13 de maio de 2022, das 8h às12h
e das 14h às 18h. Os interessados também podem encaminhar os documentos exigidos no edital para o
email
prefeituraserrano.seletivo@gmail.com.
A seleção se dará por meio da análise de currículo, com pontuação máxima de 75 pontos, e entrevista.

oimparcial.com.br
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NOVO CAMPEONATO

EM MACEIÓ

Sampaio encara time
que ainda não venceu
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
RONALD FELIPE

NERES PINTO

U

m jogo para fugir da zona de
perigo e subir degraus na
tabela de classiﬁcação da
Série B do Campeonato
Brasileiro. É neste clima que o Sampaio Corrêa entra em campo na noite
desta segunda-feira (9), no Estádio
Rei Pelé, em Maceió, contra o Clube
de Regatas Brasil (CRB), às 20h. Com
apenas cinco pontos na classiﬁcação
geral em cinco jogos disputados (média de um ponto por jogo), o Tricolor
pode chegar a oito e respirar aliviado
após os resultados do ﬁm de semana,
que mexeram com o <sobe e desce=
destas primeiras seis primeiras rodadas da competição.
O clube alagoano, último colocado
com apenas um ponto, já entra em
campo pressionado e buscando a primeira vitória, mas mesmo que isso
aconteça ainda permanecerá no Z4. O
resultado também será decisivo para
a sorte do treinador Marcelo Cabo,
bastante criticado pela torcida do clube alagoano.

Pouca mudança

Com mais tempo para treinamento, o técnico Léo pode preparar a melhor formação que tem para o momento. As únicas mudanças ﬁcam por
conta das ausências de Mateusinho –
suspenso pelo terceiro cartão amarelo
-, e Ferreira, se recuperando de uma
lesão muscular. Thiago Ennes e Lucas
Araújo (ou Maurício) deverão ser os
substitutos. Nas demais posições, diﬁcilmente Condé fará alterações.

O GRUPO DO SAMPAIO CORRÊA FEZ ULTIMO TREINO ANTES DA PARTIDA NO CT DO CSA
O treinador boliviano justiﬁca os
motivos pelos quais não pretende fazer muitas mudanças ao iniciar a partida: <Quando você tem mais tempo
para trabalhar, é claro que faz testes,
colocando atletas que não vinham
atuando ao lado de outros, mas a base
vai ser mantida=, justiﬁcou. A provável equipe será esta: Luiz Daniel; Thiago Ennes, Joécio, Nilson Junior (ou Pedro) e Lucas Hipólito; André Luís, Lucas Araújo (ou Maurício) e Rafael Vila;
Pimentinha (se tiver viajado); Eron e
Ygor Catatau.
No CRB, apesar das pressões, o técnico Marcelo Cabo disse na sua última entrevista que está respaldado pela diretoria, que acredita no seu trabalho. <‘Eu me sinto respaldado. Tenho
conversado bastante com a diretoria,
a gente sabe que é uma fase ruim que
tá vivendo, mas tem a convicção de
que vai reverter esse quadro e vai buscar essa vitória nesta segunda-feira e
mudar esse cenário. Tirar o CRB desse
momento que ele está vivendo e dessa

posição que nos incomoda muito.
Com certeza, tudo isso incomoda
muito o nosso torcedor=. Ele não quis
adiantar a formação que começará jogando.

Arbitragem

A Confederação Brasileira de Futebol, apesar das críticas feitas pela diretoria do Sampaio Corrêa às últimas
atuações de Heber Lopes até mesmo
no comando do VAR, contra os bolivianos, escalou o árbitro do estado do
Paraná, radicado em Santa Catarina,
para apitar a partida. Eis a escala da
CBF:
• Árbitro: Heber Roberto Lopes
• Árbitro Assistentes 1: Ivan Carlos
Bohn (PR)
• Árbitro Assistente 2: Victor Hugo
Imazu dos Santos (PR)
• Quarto Árbitro: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)
• Analista de Campo: José Elias dos
Santos Filho (AL)
• VAR: Caio Max Augusto Vieira(RN)

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 situação de Warley ainda preocupa o departamento médico do Coritiba. A volta era prevista para o confronto contra o Avaí, nesta segundafeira, pela quinta rodada da Série A do
Campeonato Brasileiro, mas a recuperação ainda não está completa.
Ao lado de outro lateral-direito, a
promessa coxa-branca Natanael, o jogador de 22 anos fez apenas atividades com a ﬁsioterapia em campo no
treinamento na última quinta-feira.
Sem realizar nenhuma atividade
com o grupo na semana passada, a
tendência é que Warley permaneça
fora dos planos de Morínigo para o jogo com o Avaí.
Warley se lesionou na partida de estreia do Brasileirão, na vitória sobre o

Goiás, no dia 10 de abril. O jogador de
22 anos teve uma lesão de grau dois na
coxa esquerda e teve que ser substituído ainda no primeiro tempo.
Outro importante desfalque é
Thonny Anderson, que ainda não se
recuperou da lesão na sola do pé e segue fora. O meia também se machucou no Campeonato Brasileiro: deixou o campo no intervalo na derrota
para o Santos, na Vila Belmiro, na segunda rodada, no dia 17 de abril.
Pablo García retorna
Uma das apostas do Coritiba para
essa temporada, o uruguaio de 23
anos está ﬁnalmente de volta aos treinamentos após dois meses de ausência por problemas na lombar.
Pablo García atuou pela última vez

na derrota para o Azuriz por 1 a 0, em
jogo válido pela primeira fase do
Campeonato Paranaense no dia 1º de
março.
O meia volta a ser opção para Gustavo Morínigo e pode fazer parte da
lista de relacionados para o próximo
compromisso pelo Brasileirão.
Agenda de jogos
• Avaí x Coritiba: 09/05, segunda-feira, 20h – Ressacada (Brasileiro)
• Santos x Coritiba: 12/05, quinta,
21h30 – Vila Belmiro (Copa do Brasil)
• Coritiba x América-MG: 15/05, domingo – Couto Pereira (Brasileiro)
• Atlético-GO x Coritiba: 22/05, domingo – Antônio Accioly (Brasileiro)
• Coritiba x Botafogo: 29/05, domingo – Couto Pereira (Brasileiro)

Clubes da Série B e
os 14 da A estudam
estatutos da Libra
O tom bélico das discussões sobre a Libra, a Liga do
Futebol Brasileiro, observado após reunião em São Paulo no dia 3 de maio, perdeu força com conversas posteriores ao encontro. O clima ainda está longe de ser de extrema leveza, mas existe diálogo.
Em reunião realizada em Santa Catarina, clubes da
Série B do Campeonato Brasileiro discutiram a negociação de direitos de transmissão para as temporadas de
2023 e 2024, além da possível adesão à liga. A decisão foi
estudar melhor o estatuto e debater novamente antes de
levar uma posição ﬁnal para a reunião marcada para o
dia 12, na sede da CBF.
Uma nova conversa entre os clubes da Série B, mas
desta vez virtual e também com participação dos 14 da
Série A (incluindo os 10 do movimento Forte Futebol).
Dependendo do resultado, uma nova reunião pode ser
marcada para esta semana. O desaﬁo é chegar a termos
que tornem viável a adesão de todos e que sejam aceitos
pelo grupo dos clubes de maior investimento.
As propostas dos 14 clubes da Série A e dos da B estão
alinhadas, embora as agremiações da divisão inferior tenham também outros objetivos, como igualar o peso de
voto nas decisões da assembleia geral da liga – pelo estatuto atual, os votos dos clubes da Série A têm peso dois.
A reportagem conversou com diversos dirigentes e
pessoas envolvidas nas tratativas. Entre reclamações,
receios e exigências, existe um forte otimismo por parte
do grupo formado pelos cinco paulistas da Série A e pelo
Flamengo de que a liga de fato sairá do papel no dia 12.
Hoje, a Libra tem oito assinaturas: Bragantino, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos, São Paulo e
mais Cruzeiro e Ponte Preta. Para que de fato sejam
constituídas sede, estrutura e sociedade empresarial da
liga, são necessárias 12. Porém, para organizar o Campeonato Brasileiro, como é a proposta do estatuto, seria
necessário, além de adesão da grande maioria dos 40
clubes das duas divisões, o aval da CBF.
Na Série A, as posições já estavam claras desde da reunião em São Paulo. Os times paulistas e o Flamengo criaram a liga, enquanto o Forte Futebol, que se denomina
como movimento de clubes emergentes, se colocou
contra o formato de rateio de receitas. Além deles, os
quatro restantes (Fluminense, Botafogo, Atlético-MG e
Internacional) não aderiram oﬁcialmente a nenhum
dos lados, mas nos bastidores percebe-se alinhamento
com o Forte Futebol.
Há reclamações de que o <grupo dos seis= sequer analisou a contraproposta enviada pelos 14 um dia depois
de receberem a carta-convite para a reunião em São
Paulo, onde relataram ter chegado e ouvido que não haveria debate. Quem quisesse assinaria o termo de adesão. Do outro lado, essa narrativa é negada com veemência, sob o argumento de que a convocação para a
criação da Libra estava na carta-convite.
Série B
Já na Série B, apesar da decisão de aguardar, também
é claro um alinhamento de boa parte dos clubes com o
Forte Futebol, embora uma parcela importante da divisão esteja ou indecisa ou com o <grupo dos seis=. Cruzeiro e Ponte Preta já assinaram a adesão à liga. Grêmio,
Sport e Vasco ainda não decidiram se vão assinar e debatem os estatutos internamente.
Nos bastidores, contudo, há sinais de que o Vasco se
alinhará ao <grupo dos seis=. Mas o clube só pretende
tornar pública e oﬁcial essa posição quando tudo estiver
acertado com a 777, fundo que está em processo de
aquisição da SAF do Vasco.
Os outros três paulistas da divisão (Guarani, Ituano e
Novorizontino) devem seguir os demais clubes do estado e entrar para a Libra. Os 12 restantes que compõem a
Série B decidiram por não tomar uma posição de imediato, estudar as propostas e marcar debater em uma nova
reunião com os 14 clubes da Série A, que acontecerá
nesta sexta-feira, com objetivo de formular uma contraproposta que permita a adesão geral.
O que quer cada grupo?
Os clubes da Série B estão alinhados com os 14 da elite nacional que não aderiram à Libra e pedem mudanças especialmente no modelo de rateio de receitas. Para
as equipes da Segunda Divisão, outros itens também são
de grande importância, como peso de votos em assembleia geral. Existe um receio de que no futuro, por exemplo, ﬁquem sem chance de vetar uma eventual tentativa
de diminuir o número de equipes que sobem para a divisão principal.
No restante, a reivindicações dos times da Série B estão em linha com a contraproposta enviada pelos 14
clubes da Série A ao <grupo dos seis=, como o Flamengo
e as equipes de São Paulo são chamados nos bastidores.
A questão dos percentuais de divisão de receitas é uma
divergência, mas, de acordo com os dirigentes ouvidos
pelo ge, é possível chegar a um acordo nessa parte.
Os clubes que assinaram a criação da Libra concordaram com a divisão das receitas com 40% repartidos de
forma igualitária, 30% variável por performance e 30%
variável por engajamento e audiência. Os clubes da Série B, à exceção de Cruzeiro e Ponte, e os outros 14 da A
defendem que o modelo seja de 50% para divisão igualitária, 25% por performance e 25% por engajamento e
audiência.
Outra discussão-chave é garantir que nos itens variáveis a diferença entre o que ganha o primeiro da lista e o
último não seja tão grande. A proposta do <grupo dos
seis= faz com que o primeiro receba seis vezes mais. E
tanto os 14 quanto os clubes da Série B querem um limite de 3,5 vezes.

8

IMPAR

Thayane Maramaldo
E-mail: maramaldothay@gmail.com

oimparcial.com.br

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

TEMPORADA 2

MARANHÃO

Governadoranunciahoje
detalhesdoSãoJoão

JogosdeRound6serão
maismortais,dizcriador

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

A

abertura oûcial do São João
2022 está a poucos dias de
acontecer no Maranhão. Depois do lançamento das prévias juninas, com o Maranhão de Reencontros, no último dia 1º e da segunda edição no dia 8, na Concha
Acústica da Lagoa da Jansen, os detalhes sobre o principal evento artístico
e cultural do estado serão informados, nesta segunda-feira (9), às 9h30,
no auditório do Palácio dos Leões, durante coletiva de imprensa, pelo governador Carlos Brandão e pelos secretários de Estado da Cultura, Paulo
Victor; e do Turismo, Paulo Matos.
Após dois anos sem o brilho das cores dos festejos juninos, das toadas e
do balançar do bumba meu boi mais
contagiante do país 3 e Patrimônio
Cultural no Brasil pelo Iphan e da Humanidade pela Unesco -, a saudade
está com os dias contados.
No entanto, não basta que a festa
seja ótima ou grandiosa. Depois de
tanta espera, o slogan deixa claro o
que se pretende ser: <O Maior São
João do Brasil=.
Todo o investimento, que visa obter
um retorno aproximado de 4 vezes
mais, será voltado também para a
descentralização dos arraiais, com
pontos em vários bairros da Grande
Ilha, e realização de atrações nos municípios do estado. O Maior São João
do Brasil conta com apoio cultural dos
Supermercados Mateus e da Equatorial Energia.
O pontapé inicial já será no próximo dia 27 (última sexta-feira de

JOGOS SERÃO MELHORES E MAIS MORTAIS, DIZ DONG-HYUK
Ainda falta muito tempo para a estreia da segunda
temporada de Round 6, mas o criador e diretor da série,
Hwang Dong-hyuk, já começou a revelar algumas informações sobre os novos episódios.
A série sul-coreana estreou em 2021 e logo se tornou a
produção original da Netüix mais assistida em todo o
mundo. Round 6 conta a história de pessoas que participam de um jogo mortal para faturar uma quantia bilionária de dinheiro.
De acordo com Dong-hyuk, a segunda temporada vai
contar com jogos novos e melhores em comparação
com os da primeira temporada.

O diretor também disse que a parte
BRANDÃO E SECRETÁRIOS DARÃO DETALHES SOBRE O SÃO JOÃO 2022 EM COLETIVA

mais difícil de criar os jogos é

maio), com um cortejo. E a programação oûcial será de 2 de junho a 31 de
julho, de quinta a domingo para a
maioria dos arraiais. O público evangélico também será contemplado,
com o Arraial do Povo de Deus, no
Parque do Rangedor, dias 1° e 2 de julho.
Os arraiais oûciais que receberão as
mais de 500 atrações ao longo de dois
meses, em datas especíûcas, são praça Nauro Machado, Ipem, zona rural,

materializar a ideia dos jogos

Shopping da Ilha, Cohama, Ceprama,
Vila Palmeira, Cidade Operária, Maiobão, Santo Antônio, Lagoa da Jansen e
Convento das Mercês.
Os destaques ûcam por conta da
Nauro Machado, com programação
de 11 de junho a 3 de julho; da Vila Palmeira, com um mês de duração, de 2
de junho a 2 de julho, de quinta a domingo para ambos; e o do Ipem, que
funcionará diariamente, de 11 de junho a 10 de julho.

TURNÊ

mortais, que acabam trazendo
cenas chocantes e desesperadoras.
Ainda não há uma data especíûca para a estreia da segunda temporada de Round 6, mas a Netüix já conûrmou que os novos episódios chegam somente no ûnal
de 2024.

MONETIZAÇÃO

Cícero anuncia show em São Luís, em julho TikTokvaidividirreceitade
anúncioscomcriadores

NOVO PROGRAMA DE MONETIZAÇÃO SERÁ O <TIKTOK PULSE=
EM MEIO A LUTOS E LUTAS COLETIVAS, A MENSAGEM DE CÍCERO DE BUSCA POR AMOR COMO SOLUÇÃO PARA UMA SOCIEDADE MELHOR
O cantor, compositor e produtor
carioca Cícero, que vem criando sua
própria linguagem dentro da MPB e
do rock alternativo, lança o clipe <Sem
Distância= e anuncia sua primeira turnê nacional desde 2018.
Em meio a lutos e lutas coletivas, a
mensagem de Cícero de busca por
amor como solução para uma sociedade melhor, da poesia como caminho para a saúde mental e do diálogo
interno como modo de evolução continua forte e ressoando no público.

Suas letras, que
carregam forte
subjetividade poética ao
mesmo tempo que são
politicamente incisivas,
vem marcando a vida e

o corpo de uma geração
de jovens.
Atualmente preparando novas músicas, está de volta ao seu bairro de
criação no Rio de Janeiro.
A série de shows começa no dia primeiro de julho em Aracaju, segue no
dia seguinte para Maceió, e semana a
semana percorre as principais cidades do país até setembro. Em São Luís
o show acontece no dia 30/07, será realizado no Teatro Arthur Azevedo.
O artista estourou nacionalmente
em 2011 com seu primeiro álbum solo
<Canções de Apartamento=, que dialogava diretamente com toda uma geração que lidava com a recente vida
adulta.
O disco esteve presente na maioria
das listas de melhores lançamentos
nacionais de 2011, venceu dois prêmios Multishow, teve reconhecimento internacional e inaugurou uma história que hoje conta com dezenas de

milhões de execuções de suas músicas nas plataformas de streaming,
presença em grandes festivais como o
Coala, Coquetel Molotov, Primavera
Sound (Portugal), e uma discograûa
rica e propositiva de novos caminhos
dentro da música brasileira.
Indo do experimental <Sábado=
(2013) ao solar <A Praia= (2015), passando pelo coletivo e expansivo <Cícero & Albatroz= (2017), Cícero condensou todos os silêncios, fragmentos
poéticos, ruídos e anseios trabalhados em forma de canções no seu mais
recente álbum, o maduro <Cosmo=
(2020).
<Sem Distância= foi produzida e
gravada no estúdio Lá em Casa (nome
dado por Cícero para seu estúdio) pelo próprio artista, exceto sopros e cordas, gravados no estúdio Lontra (RJ)
por Bruno Danton com arranjos de
Jonas Hocherman.
A mixagem foi assinada por Cícero
e Bruno Schulz e a masterização por
Felipe Tichauer. A faixa está disponível em todas as plataformas de música.

O TikTok anunciou um novo programa de receita para os criadores de conteúdo da plataforma. Parte do dinheiro gerado por anúncios será compartilhado com
criadores selecionados, que devem cumprir requisitos
para participar do programa, chamado TikTok Pulse.
De acordo com a companhia chinesa, os criadores
com pelo menos 100 mil seguidores poderão participar
do estágio inicial do Pulse. Os inüuenciadores aprovados receberão 50% da receita dos anúncios exibidos em
seus vídeos 4 semelhante ao YouTube, que reserva 55%
da receita gerada em publicidades para os criadores.
<Criadores e editores estão no centro do entretenimento no TikTok. Com o TikTok Pulse, começaremos a
explorar nosso primeiro programa de compartilhamento de receita de publicidade com criadores, ûguras públicas e editores de mídia=, foi publicado em comunicado oûcial.
TikTok Pulse
Até então, a rede social oferecia receita apenas por
meio do Fundo para Criadores (Creator Fund), contudo,
apenas alguns usuários com muita popularidade foram
selecionados para participar do programa. A empresa
não revelou quando será o início do TikTok Pulse.
Conforme revelado pelo TikTok, a companhia está focada em desenvolver soluções de monetização para os
criadores de conteúdo se sentirem mais valorizados na
plataforma. <Desde o início, nos comprometemos a trabalhar com nossa comunidade para trazer novos recursos que enriqueçam a experiência do TikTok=, a empresa completou.

