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Voto dente de leite 

CPI do Transporte 
de São Luís está 
próxima de uma 

conclusão

A festa democrática dos adolescentes sen-
tindo-se cidadãos com direito a votar e par-
ticipar da vida democrática brasileira come-
çou em 1988. “Chegou a nossa vez, voto aos 
16!”, gritavam uma multidão que lotavam as 
galerias da Câmara dos Deputados, em 2 de 

março de 1988, soltando o grito da maturida-
de política pelo voto. Um momento ímpar na 
história do Brasil, quando nem celular, nem 

rede social existiam. 

Moto espera reforços do departamento médico
Jogadores em tratamento no departamento médico devem ser li-

berados esta semana para a transição e trabalho com bola e depen-
dendo da resposta física deles. PAGINA 6

Maranhão de Reencontros 
reúne mais de 3 mil pessoas 
na concha acústica da Lagoa
PÁGINA 7

3 mil crianças registradas 
só com o nome da mãe 
este ano no Maranhão

Cartórios registram o maior número de mães solos no Maranhão desde 2019. 
Nos quatro primeiros meses de 2022, mais de 3 mil crianças foram registradas só pela mãe

PÁGINA  4

O presidente da CPI comunicou ain-
da que a comissão teve acesso a planilha 
de custos da operação do transporte co-
letivo municipal atualizada e detalhada.

PÁGINA 3

Promulgada lei do transporte alternativo em São Luís
Prefeito de São Luís, promulgou a lei , que já foi publicada no Diário Oficial. Serviço será explorado por 

cooperativas de transporte alternativo com autorização da SMTT. PÁGINA 3

Expectativas do
 Boi de Maracanã 
para o São João

 Maria José Soares, presidente do 
Boi, fala sobre as expectativas para o 
retorno aos arraiais e sobre a satisfa-
ção em poder acender novamente a 
fogueira da tradição, após um longo 
período com os pandeirões recolhi-
dos na sede.

ENTREVISTA
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GIL SON RA MA LHO DE LI MA
Ad vo ga do e Juiz do TRE-MA (Clas se Ju -
ris ta)

IRE NE ABRA MO VI CH
Neu ro pe di a tra

Eleições, música e futebol

Es te ano, os mais de 150 mi lhões de
elei to res[2] bra si lei ros irão às ur nas
pa ra ce le brar a fes ta da de mo cra cia e,
atra vés do vo to di re to e se cre to, es co- 
lhe rão seus re pre sen tan tes no âm bi to
fe de ral: de pu ta do fe de ral, se na dor e
pre si den te da re pú bli ca.

Mas o que as elei ções ge rais des te
ano têm a ver com mú si ca e fu te bol?
Tu do. Ou tro dia me per gun tei o que
se ria, por exem plo, de Car to la, João
do Va le e Gar rin cha, se não fos se a
mú si ca e o fu te bol?

O Bra sil oû ci al im pe diu as pes so as
das clas ses me nos fa vo re ci das de par- 
ti ci pa rem da vi da po lí ti ca na ci o nal,
re le gan do-as a sé rie <b=, nu ma com- 
pa ra ção com o fu te bol. Os me nos fa- 
vo re ci dos ao lon go de nos sa his tó ria
ti ve rem su as ex pec ta ti vas de vi da
frus tra das, com es cas so aces so à edu- 
ca ção, saú de, trans por te e os ser vi ços
pú bli cos de uma ma nei ra ge ral, bus- 
can do na mú si ca e no fu te bol uma
for ma de as cen são so ci al e û nan cei ra.

O Bra sil ain da é uma so ci e da de
mui to de si gual, os re cur sos po lí ti cos,
em sen ti do am plo tam bém são de si- 
gual men te dis tri buí dos, mes mo en tre
os ato res que par ti ci pam da vi da po lí- 
ti ca. Os bra si lei ros de bai xa ren da têm
pou ca par ti ci pa ção em or ga ni za ções
so ci ais e po lí ti cas de qual quer ti po.
As sim, a me nor par ti ci pa ção so ci al e
po lí ti ca dos mais po bres ten de a im- 
pli car pi o res con di ções de vo ca li za- 
ção de pon tos de vis ta, ne ces si da des e
pre fe rên cia e tam bém me nor pos si bi- 
li da de de exer ce rem pres são por seus
in te res ses. Ou se ja, são pre ju di ca dos
no ba lan ço do po der na so ci e da de,
pois não par ti ci pam do de ba te, am bi- 
en te em que se dis cu tem ques tões
que a to dos in te res sa.

Co mo es ta mos em um ano de elei- 
ções ge rais, a efe ti va par ti ci pa ção elei- 
to ral dos me nos fa vo re ci dos é um im- 
por tan te ins tru men to pa ra que as de- 
man das e ne ces si da des des ses ato res
so ci ais se jam le va das em con ta nas
de ci sões so bre po lí ti cas pú bli cas. As- 
sim, uma par ti ci pa ção de si gual nas
elei ções ten de a le var tam bém a uma
con si de ra ção de si gual das de man das
de ca da gru po por par te dos re pre sen- 
tan tes po lí ti cos.

His to ri ca men te, ob ser va mos no
Bra sil um ci clo de de si gual da de po lí ti- 
ca de cor ren te de di û cul da des im pos- 
tas por fa to res his tó ri cos, ins ti tu ci o- 
nais, cul tu rais e econô mi cos, que ge- 
ram a me nor par ti ci pa ção dos me nos
fa vo re ci dos na po lí ti ca. Ou se ja: me- 
nos in te res se nas de man das de in te- 
res se da mai or par ce la da so ci e da de
bra si lei ra, ali ja da das ques tões de ba- 
ti das no es pa ço pú bli co, se guin do
pou co aten di das pe lo Es ta do.

As sim, com me nos po lí ti cas pú bli- 
cas des ti na das a es sa ca ma da da po- 
pu la ção bra si lei ra, apro fun da-se ain- 
da mais a de si gual da de so ci al e ge ra-
se ca da vez mais des cré di to e me nos
in te res se na ati vi da de po lí ti ca, for- 
man do o ci clo em que de si gual da de
so ci al se trans for ma em de si gual da de
po lí ti ca, au men tan do o fos so que se- 

pa ra po bres dos ri cos, ho mens e mu- 
lhe res, bran cos e não bran cos nas dis-
pu tas po lí ti cas pe los re cur sos do Es ta- 
do, en fra que cen do a De mo cra cia.

O ines que cí vel Wil son Si mo nal
can ta va, em <Aqui é o país do fu te- 
bol=[3]:

Bra sil só é fu te bol
Nes ses no ven ta mi nu tos
De emo ção e ale gria
Es que ço a ca sa e o tra ba lho
A vi da û ca lá fo ra
Di nhei ro û ca lá fo ra
A ca ma û ca lá fo ra
Fa mí lia û ca lá fo ra
A vi da û ca lá fo ra
E tu do û ca lá fo ra
 
É ine gá vel e sa lu tar que a mú si ca e

o fu te bol in te gram for te men te o ce ná- 
rio cul tu ral bra si lei ro, além de se rem
ins tru men tos de re pre sen ta ção so ci- 
al, mas a de mo cra cia re quer a efe ti va e
ati va par ti ci pa ção de to das as ca ma-
das so ci ais pa ra que se al can ce seu
mis ter – uma so ci e da de plu ral e re pre- 
sen ta da em to das as es fe ras de po der.

So bre o pro ûs si o nal
Gil son Ra ma lho de Li ma é ba cha rel

em Di rei to pe la Uni ver si da de Fe de ral
do Ma ra nhão (UF MA), pos sui pós-
gra du a ção em Di rei to do Es ta do pe la
Uni ver si da de Es tá cio de Sá do Rio de
Ja nei ro e cur sa es pe ci a li za ção em Di-
rei to Elei to ral na Pon ti fí cia Uni ver si- 
da de Ca tó li ca de Mi nas Ge rais (PUC-
MI NAS), área em que apre sen ta vas ta
atu a ção. Além dos 25 anos de ex pe ri- 
ên cia na ad vo ca cia, com atu a ção em
vá ri as uni da des da fe de ra ção e em tri- 
bu nais su pe ri o res – Tri bu nal Re gi o nal
Fe de ral da 1.ª Re gião (TRF1), Su pe ri or
Tri bu nal de Jus ti ça (STJ), Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral (STF) e Tri bu nal de
Con tas da União (TCU) – foi Pro cu ra- 
dor Ge ral do Mu ni cí pio de Im pe ra triz
du ran te oi to anos. Atu al men te, Gil son
Ra ma lho de Li ma é ad vo ga do, con sul- 
tor ju rí di co e mem bro do Tri bu nal Re- 
gi o nal Elei to ral do Ma ra nhão (Clas se
Ju ris ta).

Ameaça na ponta da agulha

O Bra sil tem riquís si ma cul tu ra ali- 
men tar. De nor te a sul do país, a di ver- 
si da de dos pro du tos agro a li men ta res
é imen sa. Nos sas raí zes in dí ge nas, he- 
ran ças por tu gue sas e afri ca nas, além
da in üuên cia de ou tros po vos eu ro- 
peus e asiá ti cos, pro por ci o na ram
uma va ri e da de de ali men tos e mo dos
de fa zer úni cos. Es se pa trimô nio ali- 
men tar, cons truí do por di ver sas
mãos, é um im por tan te ati vo que o
Bra sil pos sui, que po de e de ve va lo ri- 
zar.Agre gar va lor aos pro du tos ali- 
men ta res é uma es tra té gia pa ra di fe- 
ren ci ar e atin gir ni chos de mer ca do
es pe ci a li za dos. En tre tan to, es sa va lo- 
ri za ção não de pen de so men te do pro- 
du tor do ali men to. Ele es tá en vol vi do,
mas o prin ci pal fa tor é o re co nhe ci- 
men to e a per cep ção de va lor pe lo
con su mi dor. E é pre ci so per ma nen te
aten ção aos atri bu tos mais de se ja dos
pe los con su mi do res.

Pri mei ro, é pre ci so en ten der quais
são as ten dên ci as que os con su mi do- 

Pre ço, con û a bi li da de, sa bor, pra ti ci- 
da de, sus ten ta bi li da de…. são va ri a- 
dos os atri bu tos ob ser va dos pe los
con su mi do res de ali men tos. Pa ra um
gru po de con su mi do res, con ve ni ên- 
cia e pra ti ci da de são fun da men tais. A
fa ci li da de de pre pa ro, pe que nas por- 
ções, no vas em ba la gens, dis po ni bi li- 
da de pa ra com pras pe la in ter net e por
re des so ci ais ca da vez mais in üu en ci- 
am a de ci são de com pra.

Con û an ça e qua li da de são atri bu- 
tos mui to lem bra dos pe los con su mi- 
do res e es tão re la ci o na dos a bo as prá- 
ti cas de pro du ção ou de fa bri ca ção,
se los de qua li da de e ori gem, ras tre a- 
bi li da de da pro du ção ani mal e ve ge- 
tal. E não se po de fa lar em ali men ta- 
ção atu al men te sem pen sar em saú de
e bem- es tar. Cres ce a bus ca por uma
ali men ta ção sau dá vel, e a pro cu ra por
ali men tos fun ci o nais e nu tra cêu ti cos.

Sus ten ta bi li da de e éti ca tam bém
pre ci sam fa zer par te do car dá pio. Os
con su mi do res es tão ca da vez mais
exi gen tes e bus cam por ali men tos
pro du zi dos de for ma jus ta. Bem-es tar
ani mal, ali men tos or gâ ni cos ou pro- 

res pei to e in clu são das co mu ni da des
en vol vi das são fa to res que cres cem na
im por tân cia pa ra os con su mi do res.
As bo as prá ti cas am bi en tais, so ci ais e
de go ver nan ça es tão pre sen tes no
con cei to ESG (do in glês En vi ron men- 
tal, So ci al and Go ver nan ce), e que ho- 
je pau ta a per cep ção do mer ca do û- 
nan cei ro e dos no vos con su mi do res.

Mais do que co mer, o con su mi dor
da atu a li da de é bem in for ma do e quer
vi ven ci ar ex pe ri ên ci as gas tronô mi- 
cas. Mais do que sa bor, quer es co lher
ali men tos com ca rac te rís ti cas nu tri ci- 
o nais es pe cí û cas. E não bas ta ser sau- 
dá vel; é im por tan te que a pro du ção
se ja sus ten tá vel, com me nor im pac to
am bi en tal e so ci al men te jus ta. Por- 
tan to, ape nas bus car agre gar va lor
não é ga ran tia de su ces so. É im por- 
tan te es tar aten to às pre fe rên ci as e
ten dên ci as ali men ta res dos con su mi-
do res. Sem que o con su mi dor re co- 
nhe ça e va lo ri ze o pro du to co mo um
di fe ren ci al, ne nhu ma es tra té gia pa ra
agre ga ção de va lor se rá bem-su ce di-
da. O con su mi dor ci da dão pre ci sa ser
con quis ta do.

RUY RI BEI RO MO RA ES CRUZ
Psi có lo go da Es co la de Saú de Pú bli ca – SES/MA, CRP:22
0085

Tra ba lho e re des
so ci ais: te a tro de
fan to ches?

O te a tro sem pre nos apre sen ta por meio dos ce ná ri os,
ro tei ros, lu zes e ato res uma fa ce ta da re pre sen ta ção co- 
ti di a na, co mo se re tra tas se uma ûc ção que se con fun de
com a re a li da de. O tra ba lho, por sua vez, nos pro pi cia
ex pe ri ên ci as vi ven tes de re a li da des que va lem a pe na
pa rar, re üe tir e até û lo so far so bre a ma nei ra co mo pen- 
sa mos e agi mos in di vi du al men te e em gru po, li de ra mos
ou so mos ma ni pu la dos. Nes te ca so, con vi do o lei tor a
fa zer uma ana lo gia, apro xi man do os es pa ços la bo ra ti- 
vos com as re des so ci ais e a de sen vol tu ra que te mos de
con tra ce nar nas pla ta for mas vir tu ais por meio dos per- 
so na gens, por ho ra ape li da dos de fan to ches, que re pro- 
du zem de for ma au to ma ti za da mo vi men tos que dão vi- 
da a pro pó si tos de pou co al can ce ao bem co mum, mas
re ple tos de es tra té gi as de ma no bras sub je ti vas de ar re- 
ca da ção de se gui do res, li kes, pro pa gan das de in üu en ci- 
a do res e da re de de con ta tos no meio so ci al. Mes mo que
não ga ran ta um sen ti do co e so de sua iden ti da de e sig ni- 
û ca dos pa ra quem crê que exis te uma ar te no tra ba lho
que su pe ra a en ce na ção, por exem plo ao fa zer um TBT,
ou pa ra aque les que tu do que rem dar sig ni û ca do co mo
 o com po si tor Fer nan do Ani tel le es cre ve em um tre cho
da mú si ca <eu não sei na ver da de quem eu sou= da tru pe
Te a tro  Má gi co, lan ça da em 2011, que diz  <o céu azul é o
li mi te do mun do=. Con tu do, há quem pos tu le que os bo- 
ne cos an te ce de ram os hu ma nos nos pal cos, pois as ma- 
ri o ne tes já exis ti am a apro xi ma da men te três mil anos,
ten do a û na li da de de en tre te ni men to, ex pres são das
idei as, além de aten der as ne ces si da des so ci ais hu ma- 
nas da épo ca. É cla ro, por tan to que exis ti am apoi a do res
e pa tro ci na do res, e em uma aná li se his tó ri ca, os in üu- 
en ci a do res di gi tais de ago ra já tra ba lha vam, mas nem
to dos usa vam e exer ci am as su as pro ûs sões dis si mu lan- 
do vi ver em um pa raí so. Mas por ho ra, ques ti o no: o quê
es tá im plí ci to ou ex pli ci to ao te a tra li zar o tra ba lho tor- 
nan do-o um acon te ci men to nas re des so ci ais? A con- 
cep ção de que o te a tro tem um du plo sen ti do, apre sen- 
ta da pe lo û ló so fo ar gen ti no Jor ge Du bat ti nos faz com- 
pre en der que a ar te é for ma do ra de en tes, por re pre sen- 
tar <al go que acon te ce, al go no qual se co lo ca na cons- 
tru ção de sen ti do=, as sim o te a tro de pos ta gens ins ta la e
in te gra o elo en tre a mão de obra a en tes, ade ren tes e
des co nhe ci dos em uma zo na de acon te ci men tos. O
even to dá sen ti do ao de sem pe nho la bo ra ti vo co mo al go
so li da ri za do, fa zen do com que a sua fun ção, sta tus e
car go û que con ju ga da aos ide ais, mo vi men tos e ban dei- 
ras, que bem vis tos, mos tram um po si ci o na men to de
ser e es tar ao la do da tra ma, tra gé dia e ou co mé dia…

Cui da do, is so po de não ser um te a tro, co mo diz a fra- 
se do di re tor e te a tró lo go me xi ca no Luís de Ta vi ra <só o
te a tro é te a tro, por que, se tu do fos se te a tro, na da se ria
te a tro=. É cer to que na con tem po ra nei da de a po la ri za- 
ção, nos faz bus car por de û ni ções do que é po si ti vo e ne- 
ga ti vo, cer to ou er ra do, en tre tan to, qual os li mi tes do te- 
a tra li zar? Qual o sen ti do e o quan to é in te res san te tal ex- 
po si ção do tra ba lho? Creio que o ex ces so de di vul ga ção
do que se faz, po de ser um ato que vi o la a ima gem dos
co ad ju van tes, já que vi sa a au to pro pa gan da ou a vin cu- 
la ção a uma eli te que de tém o po der ou o sa ber. O pal co,
re de so ci al, co mo diz o û ló so fo é a zo na de acon te ci- 
men tos de um mun do de ma gia e fan ta sia, que po de ter
pra zo de 24h nos sta tus e sto ri es, ou per ma ne cer no fe ed
até quan do for con ve ni en te e con vin cen te aos ato res
que pro ta go ni zam o co ti di a no aon de co mo diz a can ção
já men ci o na da <…a ca da mi nu to, tem um olho cho ran- 
do de ale gria e ou tro cho ran do de lu to. Tem lou co pu lan- 
do o mu ro, tem cor po pe gan do do en ça. Tem gen te re- 
zan do no es cu ro, tem gen te sen ti do au sên cia=. Es ta ria aí
a ar te de tra ba lhar mos e nos man ter mos em pre ga dos?
So mos ar tis tas, fan to ches ou co mo diz a can ção do Te a- 
tro Má gi co, per ma ne ce mos de sa ten tos a es ta ali e na ção
de não sa ber <na ver da de quem eu sou. Já ten tei cal cu lar
o meu va lor. Mas sem pre en con tro sor ri so e o meu pa- 
raí so é on de es tou=. Por ûm, pro po nho û car mos mais
aten tos as en tre li nhas dos mo vi men tos dos nos sos de- 
dos e o quan to os acon te ci men tos es tão co e sos e con- 

São Luís, terça-feira, 10 de maio de 2022
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Prefeito de São Luís, promulgou a lei , que já foi publicada no Diário Oficial. Serviço será
explorado por cooperativas de transporte alternativo com autorização da SMTT

Pla ni lha de cus to

TRANSPORTE COLETIVO

Promulgada lei do
transporte alternativo
SAMARTONY MARTINS
COM INFORMAÇÕES DA CÂMARA

O
ve re a dor As tro de Ogum 
(PC doB) usou a tri bu na da 
Câ ma ra Mu ni ci pal, na ses- 
são or di ná ria des ta se gun- 

da-fei ra, 9, pa ra fa lar a pro mul ga ção 
da lei que re gu la men ta o trans por te 
al ter na ti vo na ca pi tal ma ra nhen se. 
As tro de Ogum é au tor do Pro je to de 
Lei que al te rou o ar ti go 10 da Lei Mu- 
ni ci pal nº 3.430/96 pa ra po der in cluir 
o trans por te al ter na ti vo en tre os per- 
mi ti dos na ci da de.

<O pre fei to de São Luís, o Edu ar do 
Brai de, pro mul gou a lei do trans por te 
al ter na ti vo. Ela já es tá no Diá rio Ofi ci- 
al. O trans por te al ter na ti vo já é uma 
re a li da de em São Luís do Ma ra nhão, 
já é lei. De pois de tan tos anos e de pois 
de tan tas lu tas, es se pro je to foi apro- 
va do. O Pro je to de Lei foi meu, mas 
sem a anuên cia des ta Ca sa Le gis la ti va 
não se ria pos sí vel=, con cluiu o ve re a- 
dor pa ra be ni zan do o po der exe cu ti vo 
mu ni ci pal.

O pro je to de re gu la men ta ção do 
trans por te al ter na ti vo de São Luís ga- 
nhou for ça com ad ven to da gre ve dos 
ro do viá ri os em mar ço des te ano on de 
o par la men tar res sal tou que a si tu a- 
ção do trans por te co le ti vo na ca pi tal 
es tá in sus ten tá vel.  Na épo ca As tro de 
Ogum tam bém des ta cou que, pa ra 
ini ci ar a so lu ção do pro ble ma do 
trans por te pú bli co na ca pi tal é pre ci- 
so, jus ta men te, re gu la men tar o trans- 
por te al ter na ti vo em São Luís.

Re gu la men ta ção
No iní cio do mês de mar ço, a Câ- 

ma ra de São Luís apro vou o pro je to de

Pe río do ju ni no

ASTRO DE OGUM É O AUTOR DA LEI QUE REGULAMENTOU O TRANSPORTE ALTERNATIVO

lei nº 044/22, de au to ria do ve re a dor 
As tro de Ogum. Em seu tex to, a pro po- 
si ção diz que as co o pe ra ti vas de trans- 
por te com ple men tar al ter na ti vo da 
ci da de tam bém po dem ex plo rar o sis- 
te ma de trans por te co le ti vo de São 
Luís, des de que au to ri za das e nos ter- 
mos de fi ni dos pe la Se cre ta ria Mu ni ci- 
pal de Trân si to e Trans por tes (SMTT).

En tre as mu dan ças, o pro je to de lei 
al te ra a re da ção do ar ti go 10 da Lei 
Mu ni ci pal nº 3.430/96 pa ra in cluir o 
trans por te al ter na ti vo en tre os per mi- 
ti dos na ci da de. Des sa for ma, os ser vi- 
ços de trans por tes co le ti vo ur ba no no 
mu ni cí pio de São Luís pas sam a ser 
clas si fi ca dos co mo: re gu lar; op ci o nal; 
ex pe ri men tal; de fre ta men to; ex tra or- 
di ná rio; e trans por te com ple men tar 
al ter na ti vo.

O ve re a dor As tro de Ogum (PC doB) 
usou a tri bu na da Câ ma ra Mu ni ci pal, 
na ses são or di ná ria des ta se gun da-

fei ra (9) pa ra fa lar so bre as ma ni fes ta- 
ções cul tu rais do pe río do ju ni no. Ele 
fri sou ser im por tan te in cen ti var as 
fes ti vi da des ju ni nas já que elas im- 
pac tam di re ta men te to da uma ca deia 
pro du ti va, ge ran do ren da pa ra mui tos 
gru pos e pes so as. O par la men tar in-
for mou que os ve re a do res são pro cu-
ra dos pe las en ti da des cul tu rais nes se 
pe río do do ano e ten tam aju dar da 
for ma que po dem.

As tro de Ogum res sal tou que o Ma- 
ra nhão, as sim co mo os ou tros es ta dos 
do nor des te, atrai mui tos tu ris tas du- 
ran te o pe río do ju ni no. Ele tam bém 
acres cen tou que é uma óti ma opor tu- 
ni da de pa ra mo vi men tar a eco no mia 
do es ta do. <O tu ris ta bus ca nos sa re- 
gião nes sa épo ca ju ni na. Nós te mos 
pra ti ca men te a lo ta ção dos ho téis. O 
in ves ti men to que os go ver nos fa zem 
no São João re tor na em do bro. Eles 
não per dem na da. O go ver no faz o in- 
ves ti men to e lo go em se gui da tem um 
re tor no mui to sa tis fa tó rio=, dis se.

CÂMARA DE SÃO LUÍS

CPI do Transporte próxima de uma conclusão
O ve re a dor Chi co Car va lho (PSL)

fez es cla re ci men tos so bre o an da- 
men to dos tra ba lhos da Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to (CPI) do
Trans por te Pú bli co Mu ni ci pal, nes ta
se gun da-fei ra (09), du ran te a ses são
or di ná ria da Câ ma ra. <Nós, os cin co
mem bros da co mis são, já fi ze mos vá- 
ri as au di ên ci as, ou vi mos vá ri as pes- 
so as e es ta mos so men te aguar dan do
nos so re la tor Ál va ro Pi res con cluir seu
re la tó rio. Va mos fa zer uma au di ên cia
pú bli ca aqui na Câ ma ra pa ra co lher
mais in for ma ções e con cluir a CPI=,
in for mou o par la men tar.

O pre si den te da CPI co mu ni cou
ain da que a co mis são te ve aces so a
pla ni lha de cus tos da ope ra ção do
trans por te co le ti vo mu ni ci pal atu a li- 
za da e de ta lha da. <Nos reu ni mos se- 
ma na pas sa da e de mos 72h pa ra Di e- 
go Ba luz, ti tu lar da Se cre ta ria Mu ni ci- 
pal de Trân si to e Trans por tes (SMTT),
en ca mi nhar a es ta Ca sa a pla ni lha de
cus tos de ta lha da do sis te ma de trans- 
por te pú bli co. A pla ni lha foi en tre gue
na sex ta-fei ra, den tro do pra zo es ti pu- 
la do, e ago ra va mos en ca mi nhá-la à
Pre fei tu ra de São Luís, com su ges tões

de me lho ri as pa ra o sis te ma de trans- 
por te co le ti vo da nos sa ci da de, e ao
Mi nis té rio Pú bli co=, ex pli cou Chi co
Car va lho.

O ve re a dor as se gu rou que os re sul- 
ta dos das in ves ti ga ções se rão apre- 
sen ta dos: <Mui tos di zem que a CPI vai
ter mi nar em piz za. Com cer te za, não.
Não es ta mos brin can do com um as- 
sun to tão sé rio co mo es se. Va mos
apre sen tar, sim, re sul ta dos=, ga ran tiu.

Na oca sião, o ve re a dor Ri bei ro Ne to
(PMN) res sal tou a im por tân cia da CPI
pa ra so lu ci o nar os pro ble mas de
trans por te pú bli co de São Luís. <As
crí ti cas ao trans por te pú bli co da nos- 
sa ci da de são re cor ren tes. In fe liz men- 
te, é um pro ble ma his tó ri co. A CPI
tem a mis são de tra zer res pos tas e so- 
lu ções pa ra es sa pro ble má ti ca. É im- 
por tan te que ha ja mes mo a fis ca li za- 
ção dos ve re a do res pa ra que os em- 
pre sá ri os e a Pre fei tu ra pos sam ofe re- 
cer trans por te de qua li da de aos usuá- 
ri os=, dis se.

Na ter ça-fei ra (3) os mem bros da
Co mis são Par la men tar de Inqué ri to
(CPI), ins tau ra da pe la Câ ma ra Mu ni- 
ci pal de São Luís pa ra apu rar su pos tas
ir re gu la ri da des no trans por te pú bli co
da ca pi tal ma ra nhen se, se reu ni ram e
de ci di ram dar 72 ho ras pa ra o se cre tá- 
rio Di e go Ba luz, ti tu lar da Se cre ta ria
Mu ni ci pal de Trân si to e Trans por tes
(SMTT), en tre gar a pla ni lha de cus to
da ope ra ção do trans por te co le ti vo
mu ni ci pal atu a li za da e de ta lha da.

Du ran te a reu nião, o ve re a dor Ál va- 
ro Pi res (PMN), que é re la tor do co le- 
gi a do, che gou a apre sen tar um
preâm bu lo do re la tó rio com qua se
90% con clu so. Ele, en tre tan to, des ta- 
cou que não con cluiu o con jun to de
in for ma ções por que ain da não te ve
aces so às pla ni lhas de cus tos atu a li za- 
das e de ta lha das do sis te ma, re fe ren te
ao ano de 2022. <O po vo es tá es pe ran- 

do uma res pos ta des ta co mis são. O
que es tá fal tan do pa ra que pos sa mos
con cluir o re la tó rio das in ves ti ga ções
é ape nas ter aces so às pla ni lhas de
cus tos atu a li za das e de ta lha das, re fe- 
ren te ao ano de 2022=, de cla rou.

De acor do com o ve re a dor Oc tá vio
So ei ro (Po de mos), se cre tá rio da CPI,
além da pla ni lha de cus tos, o co le gi a- 
do tam bém pre ten de ter aces so às fór- 
mu las pa ra mé tri cas e es tu dos so bre o
cál cu lo mé dio do im pac to de ca da
com po nen te no cus to do trans por te
co le ti vo.

Nes te mes mo sen ti do, se gun do ele,
a co mis são tam bém deu pra zo de 72
ho ras pa ra que o em pre sá rio Ma no el
Cruz Fi lho, pro pri e tá rio da Con sult- 
trans 3 Con sul to ria Es pe ci a li za da Lt- 
da., em pre sa que pres ta ser vi ço de
con sul to ria à Se cre ta ria Mu ni ci pal de
Trân si to e Trans por te (SMTT), pos sa
apre sen tar a do cu men ta ção pro ba tó-
ria. <Te nho cer te za ab so lu ta que a
nos sa con tri bui ção [en quan to CPI]
se rá efe ti va e con cre ta, pois es ta mos
com um olhar ma cro, se ja na exi gên-
cia da cons tru ção do pla no de mo bi li-
da de e ur gen te men te jun to ao pla no
di re tor e ações pon tu ais ou de li be ra-
ções que pos sam con tri buir pa ra a
me lho ria do trans por te da nos sa ca pi-
tal=, con cluiu So ei ro.

1

2

Jo si mar per to de We ver ton

Sem con ûr ma ção

Bem na fo to (1)

Bem na fo to (2)

<O pra zo pa ra mu dan ças no sis te ma elei -
to ral es go tou=

Diz No ta do TSE, di vul ga da em meio a uma no va ofen si -
va de üa gra da pe lo pre si den te Jair Bol so na ro e pe la ala
mi li tar do go ver no pa ra pro mo ver mu dan ças no sis te ma
elei to ral, via ur na ele trô ni ca.

Vo to den te de lei te
A fes ta de mo crá ti ca dos ado les cen tes sen tin do-se ci- 

da dãos com di rei to a vo tar e par ti ci par da vi da de mo- 
crá ti ca bra si lei ra co me çou em 1988. <Che gou a nos sa
vez, vo to aos 16!=, gri ta vam uma mul ti dão que lo ta vam
as ga le ri as da Câ ma ra dos De pu ta dos, em 2 de mar ço de
1988, sol tan do o gri to da ma tu ri da de po lí ti ca pe lo vo to.
Um mo men to ím par na his tó ria do Bra sil, quan do nem
ce lu lar, nem re de so ci al exis ti am. Ho je aque la tur ma já
es tá de ca be los gri sa lhos, mas a ge ra ção de 2022 não de- 
cep ci o na a lu ta por de mo cra cia, num mo men to es pe ci- 
al na po lí ti ca bra si lei ra. Mais de dois mi lhões de jo vens
aten de ram ao cha ma men to até in ter na ci o nal e se ha bi- 
li ta ram à es treia po lí ti ca, vo tan do no dia 2 de ou tu bro.

O di rei to de ir à ur na elei to ral é fan tás ti co, prin ci pal- 
men te nu ma elei ção que vai es co lher o pre si den te da
Re pú bli ca, go ver na do res, Con gres so Na ci o nal e as sem- 
blei as le gis la ti vas. Lo go, aque le re frão de 1988 ain da em- 
pol ga o co ra ção dos jo vens que fo ram em mas sa ao re- 
gis tro de elei tor. Tem ra zão, por tan to, o pre si den te do
Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral (TSE), mi nis tro Ed son Fa- 
chin em dis cur so na cor te. <No mu ti rão di gi tal, di ri gi do
pe lo TSE aos jo vens, com a hash tag #Ro lê da sE lei ções,
ul tra pas sou to das as ex pec ta ti vas. Mais de qua tro mi- 
lhões de ado les cen tes es tão ap tos a vo tar um ges to que
re sul tou em imen sa con tri bui ção ao  for ta le ci men to da
nos sa de mo cra cia=, dis se Fa chin.

Es tá pa ten te a do que ao se re cu sar a vo tar com cons ci- 
ên cia, o elei tor es tá trans fe rin do pa ra ou tro a de le ga ção
de ele ger. E quem se re cu sa a ele ger, es tá aju dan do a
atra sar ain da mais o Bra sil, co lo can do no po der que de- 
ve ria es tar lon ge de le. Por tan to, sau dar os qua tro mi- 
lhões de jo vens que vão vo tar é obri ga ção de ca da adul- 
to. As sim co mo é obri ga ção, ori en tar es sa ju ven tu de so- 
bre o po der de la de re sol ver a dis pu ta pre si den ci al. Não
vo tar é não gos tar da po lí ti ca, da de mo cra cia e de se or- 
gu lhar de aju dar a es co lher o man da tá rio. Se ja ele, o de- 
pu ta do es ta du al, o go ver na dor ou o pre si den te do Bra- 
sil.

O vo to aos 16 anos foi o co ro a men to da lu ta tra va da
pe la União Bra si lei ra dos es tu dan tes se cun da ris tas
(UBES) e a União Na ci o nal dos Es tu dan tes (UNE), me di- 
an te emen da apro va da na Cons ti tuin te por 355 vo tos, 98
con trá ri os e 38 abs ten ções. Foi com emen das des se ti po
que a Cons ti tui ção de 1988 foi cha ma da de <Car ta Ci da- 
dã=, após mais de du as dé ca das de di ta du ra mi li tar. Des- 
de en tão, nun ca mais o mi li ta res con se gui ram che gar ao
Pa lá cio do Pla nal to. Só ago ra, um ex-mi li tar, elei to pe lo
po vo, es tá fa zen do com que a de mo cra cia, em 40 anos,
nun ca te nha si do tão ame a ça da co mo ago ra. E só com o
vo to cons ci en te tais ame a ças não pros pe ra rão ja mais.
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O pre fei to de Pi nhei ro, Lu ci a no Ge né sio, se gun do o
blog do Di e go Emir, dis se que avan ça um diá lo go en tre
Jo si mar de Ma ra nhão zi nho (PL) e We ver ton Ro cha
(PDT). O ob je ti vo é tor nar a ir mã do pre fei to, Lucyana
Ge né sio, vi ce na cha pa de We ver ton.

 

Nas re des so ci ais do se na dor e do de pu ta do Jo si mar,
po rém, não há ne nhu ma in for ma ção so bre a cons tru- 
ção des sa ali an ça. Mas co mo o mo men to é de re bu li ço
em to das as di re ções, na da sur pre en de quan do o as sun- 
to é a dis pu ta do go ver no ma ra nhen se.

 

O lan ça men to da can di da tu ra Lu la à Pre si dên cia
mos trou a in te gra ção da cha pa li de ra da pe lo PT com o
vi ce Ge ral do Alck min. No Ma ra nhão, o mai or fi a dor des- 
sa mes ma ali an ça, com Car los Bran dão e o pe tis ta Fe li pe
Ca ma rão na vi ce, é Flá vio Di no.

 

Mes mo as sim, o de pu ta do es ta du al do PT, Jo sé Iná cio
en con trou um <gan cho= pa ra ser fo to gra fa do ao la do de
Lu la, la de a do por Bran dão e Di no. Ele tem dois ca mi- 
nhos: ga nhar a vi ce de Bran dão no en con tro do PT, ou
sair de lá for ta le ci do pa ra ser re e lei to.

44444444444444444444444
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O de pu ta do Cé sar Pi res, ho je no PSD, dis se on- 
tem na TV Mi ran te (Clo vis Ca ba lau) que na As- 
sem bleia Le gis la ti va a opo si ção es tá re du zi da a
dois no mes: ele e o co le ga Wel ling ton do Cur so,

ho je no PSC. Olha que são 42 de pu ta dos es ta du ais.
 

Só no Ma ra nhão três can di da tos a go ver na dor
for mam um <con sór cio= pa ra apoi ar um só
can di da to a se na dor: Ro ber to Ro cha (PTB),
con tra Flá vio Di no (PSB). São eles: We ver ton

Ro cha (PDT), Lahe sio Bon fim (PSC), Jo si mar do

São Luís, terça-feira, 10 de maio de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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Cartórios registram o maior número de mães solos no Maranhão desde 2019. Nos
quatro primeiros meses de 2022, mais de 3 mil crianças foram registradas só pela mãe

Pa ter ni da de

So bre a Ar pen/MA

Ho mem é pre so por quei mar
cor po de ví ti ma

EM 2022

3 mil crianças registradas
só com o nome da mãe

M
ui tas mu lhe res ma ra- 
nhen ses ti ve ram mo ti vos
em do bro pa ra co me mo- 
rar: são mãe e pai ao mes- 

mo tem po. Da dos iné di tos le van ta dos
pe los Car tó ri os de Re gis tro Ci vil do
Ma ra nhão apon tam que nos qua tro
pri mei ros me ses des te ano fo ram re- 
gis tra das 3.312 cri an ças so men te com
o no me ma ter no, o se gun do mai or
nú me ro ab so lu to e mai or per cen tu al
pa ra o mes mo pe río do des de 2018.

Os da dos ga nham ain da mais re le- 
vân cia quan do se ob ser va que 2022
re gis trou o se gun do me nor nú me ro
de nas ci men tos pa ra o pe río do, to ta li- 
zan do 29.757 re cém-nas ci dos, ou se- 
ja, 11,13% do to tal de re cém-nas ci dos
no país tem ape nas o no me da mãe
em sua cer ti dão de nas ci men to. Com- 
pa ra do ao mes mo pe río do de 2018,
quan do nas ce ram 26.359 cri an ças e
2.651 de las fo ram re gis tra das so men- 
te com o no me ma ter no, o nú me ro de
mães so los cres ceu 661 re gis tros, o
que equi va le a um au men to de 1,1%.

Os da dos es tão dis po ní veis no no vo
mó du lo do Por tal da Trans pa rên cia do
Re gis tro Ci vil, de no mi na do Pais Au- 
sen tes, lan ça do no mês de mar ço, e
que in te gra a pla ta for ma na ci o nal,
ad mi nis tra da pe la As so ci a ção Na ci o- 
nal dos Re gis tra do res de Pes so as Na- 
tu rais (Ar pen-Bra sil), que reú ne as in- 
for ma ções re fe ren tes aos nas ci men- 
tos, ca sa men tos e óbi tos re gis tra dos
nos 7.654 Car tó ri os de Re gis tro Ci vil
do Bra sil, pre sen tes em to dos os mu- 
ni cí pi os e dis tri tos do país.

Na sé rie his tó ri ca dos qua tro pri- 
mei ros me ses do ano, o nú me ro de
mães so los em 2022 só û ca atrás de

2019, quan do fo ram re gis tra dos 3.406
re cém-nas ci dos so men te em no me
da mãe no pe río do, di an te de um to tal
de 34.203 nas ci men tos, 4.446 mil re- 
gis tros a mais do que o to tal de nas ci- 
men tos des te ano. Já em 2020 fo ram
2.964 cri an ças re gis tra das so men te
em no me da mãe, en quan to em 2021
es te nú me ro to ta li zou 3.031 re gis- 
tros. <Com o Por tal da Trans pa rên cia
de Re gis tro Ci vil, con se gui mos men- 
su rar o eû caz tra ba lho dos car tó ri os
do es ta do do Ma ra nhão, com is so, po- 
de mos ve ri û car o cres ci men to dos
nú me ros quan do nos re fe ri mos a
mães so lo, o ano de 2022 hou ve um
au men to con si de rá vel quan do com- 
pa ra do ao ano pas sa do, atra vés do le- 
van ta men to no ta mos um pro ble ma
so ci al que são os re gis tros das cri an- 
ças sem o no me do pai, nós que tra ba- 
lha mos nos car tó ri os que re mos cha- 
mar a aten ção da so ci e da de pa ra que
es ses nú me ros nos pró xi mos anos, se- 
jam me no res=, dis se De va nir Gar cia,
pre si den te da Ar pen/MA. <Aos pais
que ain da não as su mi ram a pa ter ni- 
da de, so li ci ta mos que ve nham até o
car tó rio e re gu la ri ze a si tu a ção e dê ao
seu û lho o di rei to de ter um pai na cer- 
ti dão de nas ci men to=, com ple tou.

Des de 2012, com a pu bli ca ção do
Pro vi men to nº. 16, do Con se lho Na ci- 
o nal de Jus ti ça (CNJ), o pro ce di men to
de re co nhe ci men to de pa ter ni da de
po de ser fei to di re ta men te em qual- 
quer Car tó rio de Re gis tro Ci vil do
país, não sen do ne ces sá ria de ci são ju- 
di ci al nos ca sos em que to das as par- 
tes con cor dam com a re so lu ção. Nos

ca sos em que ini ci a ti va se ja do pró-
prio pai, bas ta que ele com pa re ça ao
car tó rio com a có pia da cer ti dão de
nas ci men to do û lho, sen do ne ces sá- 
ria a anuên cia da mãe ou do pró prio
û lho, ca so es te se ja mai or de ida de.
Em ca so de û lho me nor, é ne ces sá rio a
anuên cia da mãe. Ca so o pai não que- 
ria re co nhe cer o û lho, a mãe po de fa- 
zer a in di ca ção do su pos to pai no pró- 
prio Car tó rio, que co mu ni ca rá aos ór-
gãos com pe ten tes pa ra que se ja ini ci- 
a do o pro ces so de in ves ti ga ção de pa-
ter ni da de. Tam bém é pos sí vel, des de
2017, re a li zar em Car tó rio o re co nhe-
ci men to de pa ter ni da de so ci o a fe ti va,
aque le on de os pais cri am uma cri an-
ça me di an te uma re la ção de afe to,
sem ne nhum vín cu lo bi o ló gi co, des de
que ha ja a con cor dân cia da mãe e do
pai bi o ló gi co. Nes te pro ce di men to,
ca be rá ao re gis tra dor ci vil ates tar a
exis tên cia do vín cu lo afe ti vo da pa ter- 
ni da de ou ma ter ni da de me di an te
apu ra ção ob je ti va por in ter mé dio da
ve ri û ca ção de ele men tos con cre tos:
ins cri ção do pre ten so û lho em pla no
de saú de ou em ór gão de pre vi dên cia;
re gis tro oû ci al de que re si dem na
mes ma uni da de do mi ci li ar; vín cu lo
de con ju ga li da de – ca sa men to ou
união es tá vel – com o as cen den te bi o-
ló gi co; en tre ou tros.

Fun da da em fe ve rei ro de 2014, a
As so ci a ção dos Re gis tra do res de Pes- 
so as Na tu rais do Es ta do do Ma ra nhão
(Ar pen-MA) re pre sen ta os ti tu la res
Car tó ri os de Re gis tro Ci vil, que aten- 
dem a po pu la ção nos mu ni cí pi os do
Es ta do do Ma ra nhão. 

PAÇO DO LUMIAR

PM prende assaltantes dentro de banco no Maiobão

OS TRÊS CRIMINOSOS SE ENTREGARAM PARA A POLÍCIA E COM ELES FORAM ENCONTRADAS CINCO ARMAS DE FOGO COM MUNIÇÃO

Uma rá pi da ação cul mi nou na pri- 
são de três pes so as que iri am as sal tar
o Ban co do Nor des te, lo ca li za do no
bair ro do Mai o bão, em Pa ço do Lu mi- 
ar, ci da de que û ca na re gião me tro po- 
li ta na de São Luís.

De acor do com in for ma ções da Po- 
lí cia Mi li tar, uma li ga ção anô ni ma in- 
for mou à cen tral so bre uma mo vi- 
men ta ção sus pei ta nas pro xi mi da des
da ins ti tui ção û nan cei ra. Ime di a ta- 
men te as vi a tu ras que es ta vam per to
do lo cal da de nún cia che ga ram e üa- 
gra ram a ati tu de sus pei ta do trio, que
já ti nha en tra do no ban co pa ra o as- 
sal to.

Foi fei to um cer co po li ci al e pe di do
re for ço de ou tras vi a tu ras pa ra pren- 
der os três sus pei tos.

Os cri mi no sos se en tre ga ram e com
eles fo ram en con tra das cin co ar mas
de fo go, com mu ni ção. Os sus pei tos e
as ar mas fo ram le va dos pa ra a Su pe- 
rin ten dên cia Es ta du al de In ves ti ga- 

ções Cri mi nais (Seic) pa ra as pro vi- 
dên ci as ca bí veis ao fa to.

A Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão por
meio da Su pe rin ten dên cia de Po lí cia
Ci vil do In te ri or (SP CI), e a de le ga cia
Re gi o nal de Bu ri ti cu pu pren de ram,
em Bom Je sus das Sel vas, um ho mem
sus pei to de um bru tal as sas si na to.

A pri são do sus pei to acon te ceu
após o Cum pri men to de Man da do de
Pri são Pre ven ti va, em de cor rên cia de
su pos to co me ti men to de cri me de ho-
mi cí dio qua li û ca do por mo ti vo fú til
na ci da de.

A ví ti ma foi mor ta a gol pes de fa ca,
te ve o cor po amar ra do com cor das,
en ro la do em uma re de de dor mir e
car bo ni za do em uma for na lha de
uma car vo a ria.

O ho mem pre so foi en ca mi nha do
ao sis te ma pri si o nal e as in ves ti ga ções
pros se gui rão no sen ti do que o ca so
se ja so lu ci o na do e des co ber to os mo- 
ti vos des se cri me bár ba ro.

O que não é in di ca do

Ris cos

SAÚ DE

Qual a ma nei ra
ide al de ar ma ze nar
re mé di os?

No úl ti mo dia 5 de maio foi lem bra do por ser o Dia
Na ci o nal do Uso Ra ci o nal de Me di ca men to. A da ta foi
cri a da pa ra aler tar a po pu la ção quan to aos ris cos à saú- 
de cau sa dos pe la au to me di ca ção. O ob je ti vo é res sal tar
o pa pel do uso in dis cri mi na do de me di ca men tos e a au- 
to me di ca ção co mo prin ci pais res pon sá veis pe los al tos
ín di ces de in to xi ca ção por re mé di os.

E um fa tor que po de in üu en ci ar di re ta men te nes ses
ín di ces é o ar ma ze na men to dos re mé di os. In de pen den- 
te da sua for ma, se ja lí qui da, em com pri mi do ou po ma- 
da, guar dá-los em qual quer lo cal po de ser pre ju di ci al à
saú de. De pen den do da sua com po si ção, o cui da do se rá
ain da mai or. Con di ções de tem pe ra tu ra, ilu mi na ção,
umi da de, en tre ou tros as pec tos, po dem al te rar sua eû- 
cá cia.

En tre os lo cais mais ina pro pri a dos pa ra o ar ma ze na- 
men to de re mé di os es tão: os ar má ri os de ba nhei ros,
des pen sas e ja ne las. Pa ra ex pli car os mo ti vos que tor- 
nam es ses lo cais ina de qua dos e a for ma ide al pa ra não
al te rar a com po si ção, Ma ria Ca ro li na, do cen te do cur so
de Far má cia da Fa cimp Wyden, deu al gu mas di cas. <An- 
tes de mais na da es te jam aten tos às ins tru ções da em ba- 
la gem e às bu las. Elas dão in for ma ções so bre o ar ma ze- 
na men to ide al e a tem pe ra tu ra que o me di ca men to de- 
ve ser man ti do=.

An tes de mais na da es te jam aten tos

às ins tru ções da em ba la gem e às

bu las. Elas dão in for ma ções so bre o

ar ma ze na men to ide al e a

tem pe ra tu ra que o me di ca men to

de ve ser man ti do

Umi da de: Não é in di ca do man ter os me di ca men tos
em ba nhei ros ou co zi nhas. Es ses lo cais são os mais úmi- 
dos da ca sa. O ide al é guar dá-los em lo cais mais se cos.

Tem pe ra tu ra: Não se in di ca guar dar os me di ca men- 
tos em lo cais mais quen tes, co mo, por exem plo, em ci- 
ma ou per to da ge la dei ra e fo gão. Ti ran do as ex ce ções, é
ne ces sá rio que o re mé dio es te ja nu ma tem pe ra tu ra en- 
tre 15 ºC e 30 ºC. O ide al é man tê-los em lo cais mais are- 
ja dos.

Ilu mi na ção: É im por tan te ter aten ção à in ci dên cia
de luz. Lo cais pró xi mos às ja ne las de vem ser evi ta dos.
Es tes lo cais û cam ex pos tos à luz do sol boa par te do dia.

Se gun do os re gis tros re cen tes do Sis te ma Na ci o nal de
In for ma ções Tó xi co-Far ma co ló gi cas (Si ni tox) da Fun- 
da ção Oswal do Cruz (Fi o cruz), na úl ti ma dé ca da, os ca- 
sos de in to xi ca ção cres ce ram 20%. As cri an ças aca bam
sen do mais vul ne rá veis por não en ten de rem que não
po dem con su mi-los a qual quer mo men to, co mo ba las.
Os ani mais do més ti cos tam bém cor rem ris cos.

Pa ra û na li zar, a do cen te da Fa cimp Wyden, aler ta as
pes so as so bre al guns ris cos de in to xi ca ção. <Nun ca dei- 
xe xa ro pes, com pri mi dos e ou tras so lu ções em lo cais de
fá cil al can ce. To dos os me di ca men tos pre ci sam es tar
lon ge dos olhos dos pe que nos e fo ra do al can ce dos
pets. O uso equi vo ca do de me di ca men tos po de re du zir
a eû cá cia ou até mes mo agra var pos sí veis efei tos ad ver- 
sos. Des sa for ma, as pes so as au men tam as chan ces de
de sen vol ve rem pro ble mas de saú de mais gra ves ou até
mes mo mor rer por que to ma mos o me di ca men to er ra- 
do=.

O uso equi vo ca do de me di ca men tos

po de re du zir a efi cá cia ou até

mes mo agra var pos sí veis efei tos

ad ver sos. Des sa for ma, as pes so as

au men tam as chan ces de

de sen vol ve rem pro ble mas de saú de

mais gra ves ou até mes mo mor rer

São Luís, terça-feira, 10 de maio de 2022

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


São Luís, terça-feira, 10 de maio de 2022

GERAL 5

A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA, torna público, que 

REQUEREU da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, em 05/05/2022, a 

Licença de Regularização Ambiental (LAR), para a Estação de Tratamento de Água (ETA) do ITALUIS, 

localizada no município de Bacabeira, conforme dados constantes no processo SEMA nº 93502/2022.

São Luís, 6 de maio de 2022

ANDRÉ LUÍS SILVA OLIVEIRA

Coordenador de Licenciamento Ambiental e Outorga de Recursos Hídricos

ESTADO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA

COMUNICAÇÃO

MUNICÍPIO DE ARARI-ESTADO DO MARANHÃO

PODER EXECUTIVO
SAAE DE ARARI-MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 REGISTRO DE PREÇO 001/2022. A 
Pregoeira do SAAE de Arari/MA, com autorização da Diretora do SAAE de Arari - MA, avisa aos interessados 
que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de 
disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor preço por LOTE, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Lei 
10.024/2019, subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: Registro de Preço 
para eventual contratação de Empresa para Fornecimento de Hidrometro para o Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Arari/MA - SAAE. Data e horário do início da disputa: 09:30 horas do dia 23/05/2022. 
Site para realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação todas as empresas 
especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para 
a execução de seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas no email do SAAE (saae.arari2018@
gmail.com) e também nos dias de expediente das 08:00 às 13:00 horas, no Setor de Licitação do Município 
de ARARI-MA, 04 de maio de 2022. Antonia de Fátima Lima Gonçalves – Diretora do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto.

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

PEDIDO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA

ENJOY DIGITAL TECHNOLOGY, CNPJ 29.841.980/0001-37, 
torna público que requereu a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente – SEMMAM a Licença Ambiental para 
a atividade de corte de árvores, localizada na Rua dos 
Caiapós, Qd 21, C 09, Calhau, São Luís -MA.

A operadora HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, com registro na ANS sob o nº  35.751-1, 
diante da obrigação legal contida  no  inciso II, parágrafo  único, art. 13, da  Lei nº 9656/98 e na 
Súmula nº 28/2015-ANS, bem  como  ainda, em face  das  tentativas  sem  sucesso  de  notificação 
pessoal, vem, por meio do presente  Edital, NOTIFICAR os beneficiários abaixo listados  para que, 
no  prazo  máximo  de  10 (dez) dias, a contar desta publicação, regularizem a  situação  de  seu 
plano de saúde, garantindo, assim, a  manutenção  dos  serviços  contratados, podendo, para 
tanto, comparecer à sede  da empresa,  situada  na  Avenida Getúlio Vargas, 2063 - Monte Castelo, 
São Luís - MA, CEP: 65025-000, de segunda  a  sexta, horário  comercial. A não regularização 
da situação contratual no prazo acima conferido acarretará na adoção das medidas previstas na 
legislação supramencionada. A HUMANA aproveita o ensejo para ressaltar o prazer em tê-los como 
clientes, desejando que esta relação permaneça firme e duradoura.

CONTRATO:MA00052750 CPF:896639933;CONTRATO:MA00053290 
CPF:970246513;CONTRATO:MA00055112 CPF:054317563;CONTRATO:MAD00055229 
CPF:014007053; CONTRATO:432999 CNPJ:307457340001;CONTRATO:433292 
CNPJ:083487750001;CONTRATO:433616 CNPJ:218418130001;CONTRATO:434147 
CNPJ:409337790001;CONTRATO:434207 CNPJ:044034260001;CONTRATO:MAPJ000525 
CNPJ:199672950001; CONTRATO:433174 CNPJ:057530360001;CONTRATO:433229 
CNPJ:358684100001;CONTRATO:MAPJ000104 CNPJ:283028330001;CONTRATO:MAPJ000219 
CNPJ:242293250001;CONTRATO:MAPJ000266 CNPJ:272887390001; CONTRATO:30284104 
CPF:036861893;CONTRATO:H57086 CPF:607352713;CONTRATO:H59638 
CPF:072528013;CONTRATO:H61825 CPF:062792223;CONTRATO:H65072 
CPF:608507133;CONTRATO:ODC15253 CPF:052378003;CONTRATO:ODC15326 
CPF:647548638; CONTRATO:MAD00053668 CPF:600206343;CONTRATO:MAD00056523 
CPF:007865533;

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 016/2022 SRP SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS – MA, através de seu Pregoeiro e EQUIPE 
de APOIO, torna público para conhecimento de todos que estará realizando licitação na MODALIDADE: 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO: 
Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de óleos lubrificantes para atender as secretarias 
do município de Jenipapo dos Vieiras/MA. BASE LEGAL: LEI FEDERAL Nº 10.520/02, art. 3º, I, 
subsidiariamente pela LEI FEDERAL N. º 8.666/93 e alterações posteriores, DECRETO MUNICIPAL 006 
e as condições do edital. Recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Habilitação: às 09h do dia 25 de 
maio de 2022 através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.licitanet.com.br. O 
edital estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do município 
https://jenipapodosvieiras.ma.gov.br/ e também no site do LICITANET. Os interessados na aquisição 
dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala de 
reunião da CPL, localizada na RUA JOÃO LAGO DA SILVA, S/N – Centro – esclarecimentos adicionais no 
mesmo endereço das 08:00 as 12:00hs e no e-mail: cpljenipapo@gmail.com e pelo telefone 99 98511-8958. 
JENIPAPO DOS VIEIRAS/MA, CEP: 65962-000. JENIPAPO DOS VIEIRAS -MA. ANTÔNIO IRANILTON 
DE CARVALHO. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS
Rua São Francisco, s/n, Centro – Nova Colinas-MA

CNPJ: 01.608.768/0001-05

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS/MA.

 A Prefeitura Municipal de Nova Colinas - MA, comunica aos interessados que realizará a seguinte licitação: 
Pregão Eletrônico nº 005/2022. Objeto: Registro de Preços para futura contratação de empresas para o 
fornecimento de pneus para os veículos e maquinários, para suprir as necessidades da frota municipal, 
conforme Termo de Referência. A realização da sessão será no dia 25/05/2022 – às 09:00 no endereço 
eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital completo está disponível para consulta e retirada 
nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br, www.novacolinas.ma.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas pelo telefone (99) 3602-1046. Ou no endereço Rua São Francisco, s/nº, 
centro – Nova Colinas – MA, e-mail prefeituranovacolinascpl@gmail.com. Raimundo Nonato de Paula Ribeiro, 
Presidente da CPL/Pregoeiro. Nova Colinas/MA, em 06 de maio de 2022.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 027/2022 – CCL/PMB
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.117/2022

OBJETO: Registro de preços para futura aquisição de brinquedos educativos pedagógicos para 

alunos da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Barreirinhas/MA.

DATA DA ABERTURA: Anteriormente marcada para o dia 10/05/2022 às 09h00min, a presente 

licitação fica ADIADA para o dia 17/05/2022, às 09h00min, horário de Brasília, por questões de 

ordem Administrativa. 

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Portal de CMB – www.centralcomprasbhsma.com.br
Informações adicionais em www.barreirinhas.ma.gov.br, www.centralcomprasbhsma.com.br e 
Mural de Contratações do SACOP - www.tcema.tc.br.

Barreirinhas (MA), 09 de maio de 2022.

Áquilas Conceição Martins - Pregoeira CCL/PMB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA  - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2022. AVISO DE 
LICITAÇÃO: A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA, torna público que 
realizará Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 012/2022. Objeto: Registro 
de Preços para eventual e futura Contratação de Empresa especializada para 
Locação de notebooks para atender as necessidades das Secretarias do Município 
de Presidente Dutra – MA. REALIZAÇÃO: 23/05/2022 às 15:00 horas DIPLOMA 
LEGAL: Lei nº 10.520/2002 com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações. OBSERVAÇÕES: O Edital estará disponível na íntegra, no endereço 
eletrônico: www.compraspresidentedutra.com.br e na Plataforma SACOP-TCE/
MA. Presidente Dutra, 04 de maio de 2022. Otávio Renan Meneses Delmondes 
Santana – Pregoeiro Municipal. Presidente Dutra – MA. Em 04 de maio de 2022. 
Otávio Renan Meneses Delmondes Santana - Pregoeiro Municipal.

RENATO BACELLAR torna público, que RECEBEU 
da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais, Autorização para Perfuração de poço 
tubular profundo, (Número e-processo 249428/2021, 
Coordenadas Geográficas Latitude: 2° 55’ 8.99’’ e 
ongitude: 44° 19’ 17.64’’, validade 27/01/2025), situado 
no local denominado Terras do Engenho Bombaim, 
na estrada Malvinas, Km 45, Bairro Periz de Baixo, 
município de Bacabeira, Estado do Maranhão, para 
fins futuros de uso da água local, conforme dados 
constantes no processo n° 21120041277/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 742, Centro, Riachão - MA

CNPJ: 05.282.801/0001

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 008.18.01/2022 - CPL/PMR. A Prefeitura Municipal de Riachão, estado do Maranhão, com sede 
na Praça Nossa Senhora de Nazaré, n.º 742, Centro, CEP 65.990-000, na forma da Lei Federal nº 
8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e do Decreto nº 10.024/19, através do Pregoeiro Municipal, torna 
público, que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, com 
critério de julgamento de MENOR PREÇO POR ITEM, para Registro de Preços para eventual 
e futura contratação de empresa para fornecimento parcelado de material de construção, 
elétrico, hidráulico, sanitário e ferramentas, para todas as unidades da Prefeitura Municipal 
de Riachão/MA, conforme Edital e Anexos. Com sessão de abertura para ser realizada no dia 
26 de maio de 2022, às 09h:30min (nove horas e trinta minutos) no sítio Portal Bolsa Nacional 
de Compras (BNC) - www.bnc.org.br. Os interessados poderão consultar e obter o Edital e seus 
Anexos gratuitamente através dos endereços eletrônicos Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC) 
- www.bnc.org.br e http://www.riachao.ma.gov.br. Outras informações pelo e-mail cplriachao.ma@
gmail.com ou pelo telefone (99) 9 8448-5262 das 09:00 às 12:00 h. Base Legal Lei nº 8.666/93 e 
seus Articulados. Riachão(MA), 09 de maio de 2022. Walisson Cunha Duarte. Pregoeiro Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2022

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
INTERESSADO: Município de São Domingos do Azeitão/MA.
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de grande aradora para atender a necessidade do Município 
de São Domingos do Azeitão/MA.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM 
	 DATA DE SESSÃO: Dia 24/05/2022.
	 HORÁRIO: 10h00min. Horário de Brasília/DF.
	 FONTE DE RECURSOS: 001 RECURSOS ORDINÁRIOS 
	 VALOR ESTIMADO: R$ 64.940,13 (sessenta e quatro mil, novecentos e quarenta reais e treze 
centavos).
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado na Comissão Permanente de Licitações – CPL, em 
dias úteis de segunda à sexta, no horário das 08:00 às 12:00 horas, também podendo ser obtido gratuitamente por 
meio digital, nos seguintes endereços eletrônicos: no site da Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão/MA: 
https://saodomingosdoazeitao.ma.gov.br/ e no site do Tribunal de Contas do Estado: https://site.tce.ma.gov.br/. Mais 
informações poderão ser consultadas e obtidas através do e-mail da CPL: cpl.saodomingosdoazeitao@gmail.com.

São Domingos do Azeitão - MA, 09 de maio de 2022.

Hugo Ribeiro Cardoso
Pregoeiro

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de São João Batista

ERRATA: No aviso de Licitação do Pregão Eletrônico n.º 005/2022 - Registro de 

Preços n.º 006/2022, publicado no dia 07/08 de Maio de 2022 no Jornal de Grande 

Circulação o Imparcial. ONDE LÊ-SE: Objeto: Registro de Preços para eventual e 

futura contratação de empresa especializada em fornecimento de lanches e 

quentinhas para o Municipio de São João Batista - MA. LEIA-SE: “Objeto: Registro 

de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada no preparo 

de lanches e quentinhas e buffet para o Município de São João Batista - MA”. São 
João Batista (MA), 09 de Maio de 2022. Arionaldo Martins Dominice - Chefe de 
Gabinete.

Nosso papel 
tá on, 

tá impresso, 
todo dia

888
MILHÕES
DE ACESSOS
o imparcial.com.br

OImparcialMA oimparcialonline oimparcial Tv Imparcial98 99144-5645

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÃES - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 011/2022. A 
Prefeitura Municipal de Guimarães – MA, através da Secretaria Municipal de 
Administração, torna público aos interessados que no dia 23 de maio de 2022 às 
09:00hs, realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, tipo menor preço 
por item, tendo por objeto Registro de Preços para futura e eventual aquisição 
de suprimentos de informática, periféricos, toners e cartuchos visando atender as 
necessidades das diversas secretarias e fundos do município de Guimarães/MA. O 
Edital encontra-se a disposição dos interessados onde poderão ser consultados e 
retirados gratuitamente, na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Dr. Urbano 
Santos, nº 214, Centro - CEP 65.255-000, inscrita no CNPJ 05.505.334/0001-30, 
das 08:00 às 12:00h., ou disponíveis para download gratuitamente no site nas 
seguintes páginas www.guimaraes.ma.gov.br ou www.licitanet.com.br. Mais 
informações complementares diretamente na Comissão Permanente de Licitação. 
BASE LEGAL: Lei Federal nº 10520/02, Decreto nº 10.024/2019 e suas alterações 
e demais normas constantes no Edital. Mais informações: E-mail: guimaraes.
ma.cpl@gmail.com. Guimarães/MA, 04 de maio de 2022. Miscilene Carvalho 
Veras Carneiro - Secretária Municipal de Administração
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Jogadores em tratamento no departamento médico devem ser liberados esta semana
para a transição e trabalho com bola e dependendo da resposta física deles

SÉRIE D

Moto espera reforços do
departamento médico

C
om três vi tó ri as con se cu ti- 
vas, o Mo to Club che ga en tu- 
si as ma do pa ra en ca rar o To- 
can ti nó po lis-TO. O ti me ma- 

ra nhen se es tá bem na Sé rie D do 
Cam pe o na to Bra si lei ro, so man do 9 
pon tos em quar to par ti das, li de ran do 
do Gru po 2 da com pe ti ção. Na par ti da 
do pró xi mo sá ba do (14), o téc ni co Jú- 
lio Cé sar Nu nes po de re pe tir a for ma- 
ção do úl ti mo jo go ou po de apos tar 
em no vi da des que vem do De par ta- 
men to Mé di co do clu be.

O ti me se gue o tra ba lho em São 
Luís até quar ta, e vi a ja na quin ta pa ra 
To can tins. O jo go con tra o To can ti nó- 
po lis se rá sá ba do (14), as 17h, e o Pa- 
pão do Nor te de fen de a li de ran ça do 
Gru po 2.

O trei na dor tam bém po de ter re for- 
ços pa ra es sa par ti da. Jo ga do res em

Ata que

Meio

Na ala

O MOTO CLUB VEM DE TRÊS VITÓRIAS CONSECUTIVAS NA SÉRIE D DO BRASILEIRO 2022

tra ta men to no de par ta men to mé di co 
de vem ser li be ra dos es ta se ma na pa ra 
a tran si ção e tra ba lho com bo la e de- 
pen den do da res pos ta fí si ca de les, al- 
guns po dem ser re la ci o na dos pa ra o 
jo go do fim de se ma na.

O prin ci pal é o ata can te Emer son 
Ni ke, que se ma chu cou no jo go con tra 
o Ju ven tu de Sa mas. Com a ne ces si da- 
de de tra ta men to du ran te uma se ma- 
na, ele não es te ve na vi tó ria, por 2 a 0, 
con tra o Pa ca jus, no Ce a rá, mas de ve 
vol tar ago ra e dis pu tar uma va ga no ti- 
me ti tu lar. Ni ke é o vi ce-ar ti lhei ro do 
Mo to na tem po ra da, com cin co gols.

Le o mir tam bém de ve ga nhar con- 

di ção de tra ba lhar com bo la e po de 
ser apro vei ta do no sá ba do, de pen- 
den do de sua re cu pe ra ção.

O meia Wanderley, que se ma chu- 
cou quan do o Mo to ain da dis pu ta va o 
Cam pe o na to Ma ra nhen se e a Co pa 
do Bra sil, po de vol tar em du as se ma- 
nas, pa ra o jo go con tra o Flu mi nen se-
PI, dia 22 de maio, no Nho zi nho San- 
tos.

O mai or pro ble ma é na la te ral-di- 
rei ta. O ala Dou glas ain da nem es tre- 
ou na Sé rie D e foi um dos re for ços 
con tra ta dos pa ra es ta com pe ti ção. 
Sem um la te ral de ofí cio pa ra a fun- 
ção, o Mo to vem jo gan do com Lu cas 
Hulk, que é vo lan te, im pro vi sa do na 
la te ral.

Co mis são téc ni ca
• Car los Fer ro: Téc ni co
• Dou glas Fe ques: As sis ten te de pre pa ra ção Téc ni ca
• Pi res: Au xi li ar té ni co
• Mo ra es Ne to: Pre pa ra dor fí si co
• Raul Mag no: Pre pa dor de go lei ro
• Je fers son Luis: As sis ten te de pre pa ra ção de go lei ro
• Le o nar do Mi lho men: Fi si o te ra peu ta
• Ru an Bri to: Fi si o te ra peu ta
• Rai mun dão: Ge ren te de Fu te bol

Gru po de atle tas
• Go lei ros: Ja nil son – Vi tor – Gu lher me
• Za guei ros: Maycon – Pau li nho – Gal vão – Di qui nho
• La te rais-di rei tos: Ru bens – Jho na tan
• La te rais-es quer dos: Car nei ro – Es quer da
• Vo lan tes: Clayton – An di nho – Lu cas SH – Vi tão
• Mei as: Nauã – Már cio Di o go – Ca po te – Bas ti co
• Ata can tes: Ale xan dre – Gel ton – Ka ká

TEMPORADA 2022

MAC apresenta comissão
técnica e grupo de atletas

CARLOS FERRO, EX-TÉCNICO DO MOTO, VAI COMANDAR O BODE

O Ma ra nhão Atlé ti co Clu be (MAC) apre sen tou, na
tar de des ta se gun da-fei ra (9), a co mis são téc ni ca e gru- 
po de jo ga do res pa ra a tem po ra da 2022, quan do dis pu- 
ta rá a Sé rie B do Cam pe o na to Ma ra nhen se e a Co pa
FMF. O anún cio foi fei to por vol ta das 15h. Os trei no
iram co me çar no dia 24.

ELIMINATÓRIAS

Fifa mantém jogo Brasil x Argentina

O Co mi tê de Re cur sos da Fi fa se ma ni- 
fes tou nes ta se gun da-fei ra so bre as ape la- 
ções apre sen ta das pe la CBF e a As so ci a ção
de Fu te bol Ar gen ti no (AFA) a res pei to do
jo go sus pen so das eli mi na tó ri as sul-ame ri- 
ca nas pa ra a Co pa do Mun do.

A Fi fa con fir mou que a par ti da se rá dis- 
pu ta da de no vo e man te ve a mul ta de 50
mil fran cos suí ços (o equi va len te a R$ 256
mil) às du as fe de ra ções co mo con sequên- 
cia da sus pen são.

Bra sil e Ar gen ti na iri am se en fren tar na
Are na Co rinthi ans no dia 5 de se tem bro do
ano pas sa do, mas o jo go foi in ter rom pi do
após in va são de cam po por par te de fun ci- 
o ná ri os da An vi sa.

A Fi fa de ci diu em fe ve rei ro que a par ti da
te ria de ser re a li za da em no va da ta e lo cal.
E em abril, a en ti da de de fi niu que o jo go se- 
rá no dia 22 de se tem bro.

Co mo man dan te, a CBF pre ci sa in for- 

mar o lo cal até o dia 22 de ju nho. Se hou ver
acor do com a AFA e a Fi fa, es sa par ti da vá li- 
da pe las Eli mi na tó ri as po de ser dis pu ta da
em ou tro país que não o Bra sil.

Além da par ti da pen den te, as du as se le- 
ções vão dis pu tar um amis to so no dia 11 de
ju nho, na Aus trá lia.

O Co mi tê de Re cur sos da Fi fa tam bém
de ci diu re du zir pa ra 250 mil fran cos suí ços
(apro xi ma da men te R$ 1,2 mi lhão) a mul ta
apli ca da à CBF pe las <in fra ções re la ci o na- 
das à or dem e se gu ran ça=.

Tam bém di mi nuiu pa ra 100 mil fran cos
suí ços (R$ 513 mil) a pu ni ção à AFA pe lo
<des cum pri men to das su as obri ga ções em
re la ção à sua pre pa ra ção e par ti ci pa ção na
par ti da=.

CBF e AFA po dem re cor rer da de ci são da
Fi fa ao Tri bu nal Ar bi tral do Es por te (CAS).
É pos sí vel que a de ci são lá não saia an tes
de se tem bro.

• Ath le ti co x To can ti nó po lis: 10/05, ter ça,
21h30 – Are na da Bai xa da (Co pa do Bra sil)
• Flu mi nen se x Ath le ti co: 15/05, sá ba do –
Ma ra ca nã (Bra si lei rão)
• Ath le ti co x Li ber tad: 18/05, quar ta, 19h
– Are na da Bai xa da (Li ber ta do res)
• Ath le ti co x Avaí: 22/05, do min go – Are na
da Bai xa da (Bra si lei rão)
• Ath le ti co x Ca ra cas: 26/05, quin ta, 19h –
Are na da Bai xa da (Li ber ta do res)
• Cui a bá x Ath le ti co: 29/05, do min go, 18h
– Are na Pan ta nal (Bra si lei rão)

MARATONA NO ATHLETICO

Felipão encara seis jogos em 19 dias
O téc ni co Fe li pão vai en fren tar lo go de

ca ra uma ma ra to na de jo gos com o Ath le- 
ti co. Se rão seis par ti das em 19 di as, o que
da rá mui to pou co tem po pa ra o trei na dor
tra ba lhar com o elen co até o fim de maio.

A sequên cia co me ça na es treia de Sco- 
la ri no Fu ra cão, nes ta ter ça-fei ra (10),
con tra o To can ti nó po lis, pe lo jo go de vol- 
ta da Co pa do Bra sil. Os ti mes se en fren- 
tam às 21h30, na Are na da Bai xa da. Na
ida, o Ath le ti co ven ceu por 5 a 2 e abriu
boa van ta gem.

Nes te pe río do, Fe li pão te rá ain da três
du e los pe lo Bra si lei rão (Flu mi nen se, Avaí
e Cui a bá), além de dois jo gos de ci si vos
pe la Li ber ta do res, con tra Li ber tad e Ca ra- 
cas, am bos na Bai xa da, va len do va ga nas
oi ta vas de fi nal da com pe ti ção. 

<Con fio ple na men te que te mos chan ce
de nos clas si fi car em to das as com pe ti- 
ções, te mos chan ce de me lho rar no Bra si- 
lei ro=, dis se Sco la ri, ao si te ofi ci al do Ath- 
le ti co.

Anun ci a do pe lo Ath le ti co na úl ti ma
quar ta-fei ra, Fe li pão exer ce rá fun ção du- 
pla no clu be: di re tor-téc ni co e trei na dor.
Os au xi li a res Car los Pra ci del li e Pau lo Tur- 
ra che gam com ele. 

O trei na dor de sem bar cou em Cu ri ti ba
no sá ba do e acom pa nhou na Are na da

Bai xa da a vi tó ria do Fu ra cão so bre o Ce a- 
rá, por 1 a 0, pe lo Bra si lei ro – o ti me foi co- 
man da do por Wesley Car va lho, do sub-20.
No do min go, Fe li pão co man dou o pri- 
mei ro trei no com o elen co do Ath le ti co.
<O pon to mais di fí cil que o pro fes sor vai
ter aí é o tem po pa ra trei nar. Ser bas tan te
de ta lhis ta e efi caz no tem po que vai ter
pa ra po der tra ba lhar com os atle tas e co- 
lo car a for ma de jo gar, dei xar do jei to que
ele gos ta de jo gar, das cor re ções que vai
ter que ter. O tem po pa ra po der tra ba lhar
é mui to pou co. Vai ser mui to mais con ver- 
sa, mui to mais ví deo, cor re ções. É um ca ra
ex pe ri en te, acho que vai ti rar de le tra. Es tá
acos tu ma do com is so=, dis se Wesley Car- 
va lho, após a vi tó ria so bre o Ce a rá.

Agen da do Ath le ti co

São Luís, terça-feira, 10 de maio de 2022
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O Boi de Maracanã deve realizar cerca de 200 apresentações antes, durante e depois do
São João 2022

EVAN DRO JR.
Es pe ci al pa ra O Im par ci al

Pú bli co e ar tis tas: re en con tros

Mais Ren da e mais ale gria

ENTREVISTA

Expectativas do Boi de
Maracanã para o São João

U
m dos mais em ble má ti cos
gru pos de bum ba meu boi
do Ma ra nhão es tá na con- 
cen tra ção pa ra re tor nar aos

ter rei ros ju ni nos. O Boi de Ma ra ca nã
de ve re a li zar cer ca de 200 apre sen ta- 
ções an tes, du ran te e de pois do São
João 2022. Por en quan to, o ba ta lhão
se gue com sua agen da de pré vi as, co- 
mo a apre sen ta ção re a li za da no úl ti- 
mo do min go (8), Dia das Mães. O gru- 
po fol cló ri co irá pa ra os ter rei ros
com 45 ín di as, 26 ca bo clos de pe na e
70 ca bo clos de fi ta ou ra ja dos, além
das cha ma das mu tu cas (pes so as que
acom pa nham os gru pos de bum ba
meu boi nas noi tes de São João). Nes ta
en tre vis ta, a pre si den te do boi, Ma ria
Jo sé So a res, fa la so bre as ex pec ta ti vas
pa ra o re tor no aos ar rai ais e so bre a
sa tis fa ção em po der acen der no va- 
men te a fo guei ra da tra di ção, após um
lon go pe río do com os pan dei rões re- 
co lhi dos na se de.

Co mo o Boi de Ma ra ca nã es tá se
pre pa ran do pa ra o São João 2022?

Ma ria Jo sé So a res – O Boi de Ma ra- 
ca nã se pre pa ra des de o mês de ja nei- 
ro, re for man do in du men tá ri as de fi ta,
das ín di as e dos ca bo clos de pe na. To- 
das es tão sen do re fei tas, pois fi ca ram
dois anos sem uso, o que nos obri ga a
com prar mais ma te ri ais. Além dis so,

es ta mos em rit mo de en sai os, que são
as nos sas pré vi as ju ni nas.

Após um lon go tem po pa ra do,
quais as no vi da des do gru po fol cló ri- 
co pa ra a tem po ra da nos ar rai ais ju- 
ni nos?

Ma ria Jo sé So a res – Es te ano, o São
João se rá mui to es pe ci al pa ra to dos
nós e es ta mos pre pa ran do um lin do
boi, com cou ro no vo, e no vas in du- 
men tá ri as. Além dis so, nós co me mo- 
ra mos o ani ver sá rio de can to ria dos
nos sos dois can ta do res. Lo go, tem
mui ta coi sa boa. Nós va mos fa zer to- 
dos se emo ci o na rem nos ar rai ais de
São Luís.

No pe río do da pan de mia, os pro je- 
tos to ca dos pe lo ba ta lhão fo ram in- 
ter rom pi dos ou deu pa ra man ter al- 
go?

Ma ria Jo sé So a res – Nós ti ve mos de
ar qui var al guns pro je tos, pois o mo- 
men to não per mi tia e ti ve mos apoio
de al gu mas em pre sas pa ra a re a li za- 
ção das nos sas li ves. Além dis so, fi ze- 
mos al gu mas ações so ci ais pa ra nos- 
sos brin can tes, tais co mo ar re ca da ção
de ces tas bá si cas, ma te ri al de cons- 
tru ção, en tre ou tras, in cluin do con- 
sul tas mé di cas.

Co mo es tá a de man da por apre- 
sen ta ções do Boi de Ma ra ca nã?

Ma ria Jo sé So a res – O Boi de Ma ra- 
ca nã já tem uma agen da fe cha da pa ra
to do o ano. Nós co me ça mos a nos
apre sen tar an tes mes mo do São João.
2022 es tá sen do um pe río do mui to
de sa fi a dor pa ra nós, uma vez que di- 
ver sos con tra tan tes já en tra ram em
con ta to pa ra re ser var da tas e es ta mos
fa zen do uma es ti ma ti va que te re mos
mais de 200 apre sen ta ções an tes, du- 
ran te e de pois do pe río do ju ni no. Ou
se ja, es ta mos em rit mo ace le ra do e
mui to fe li zes.

Co mo es tá a pro gra ma ção de en- 
sai os?

Ma ria Jo sé So a res – Co me ça mos
nos sos en sai os co mo é de tra di ção, no
mês de maio, sem pre no fim de se ma-
na do Dia das Mães, co mo acon te ceu
re cen te men te, e nos so tra di ci o nal En-
saio Re don do, no co me ço do mês de
ju nho, que che ga a ter mais de du as
mil pes so as na se de do boi.

O que o gru po es pe ra do São João
2022?

Ma ria Jo sé So a res – Es pe ra mos um
São João do amor, da es pe ran ça, da
paz e da união, pois não foi fá cil pa ra
ne nhum gru po fol cló ri co pas sar dois
anos fo ra dos ar rai ais. Vai ser uma vol- 
ta triun fal e de mui ta emo ção, ou se ja,
re en con tro com to dos os aman tes,
sim pa ti zan tes e brin can tes de gru pos
fol cló ri cos.

Quais ofi ci nas ofe re ci das pa ra a
co mu ni da de es tão em an da men to
na se de?

Ma ria Jo sé So a res – As ofi ci nas
acon te cem an tes da tem po ra da ju ni- 
na. Nós ofe re ce mos ofi ci nas de dan ça
po pu lar, fa bri ca ção de ins tru men tos
do bum ba meu boi e, tam bém, en si-
na mos co mo to car ins tru men tos. Há,
ain da, os workshops de bum ba meu
boi, vi vên ci as, vi si tas na se de e cur sos.

Quais su as con si de ra ções fi nais?
Ma ria Jo sé So a res – O Boi de Ma ra-

ca nã é um gru po que tra ba lha de ano
a ano e que faz tu do com amor. Gos ta- 
ría mos de agra de cer a to da nos sa di- 
re to ria e a nos sa equi pe de tra ba lho,
que é a nos sa se gun da fa mí lia. O mes-
tre Hum ber to já can ta va: <Es ta he ran- 
ça foi dei xa da por nos sos avós, ho je
cul ti va da por nós, pa ra com por tua
his tó ria, Ma ra nhão=. E es se é o le ga do
que pre ser va re mos en quan to ti ver-
mos vi da e São João per mi tir.

PRÉVIAS JUNINAS

Mais de 3 mil pessoas no Maranhão de Reencontros
A ir re ve rên cia do es pe tá cu lo te a tral

<Pão com Ovo= abriu a se gun da edi- 
ção do pro je to Ma ra nhão de Re en- 
con tros, pré via ju ni na que se gue ani- 
man do a Con cha Acús ti ca Reynaldo
Faray, na Con cha Acús ti ca da La goa,
em São Luís, du ran te os do min gos do
mês de maio.

Or ga ni za do pe lo go ver no do Ma ra- 
nhão, por meio da Se cre ta ria de Es ta- 
do da Cul tu ra (Sec ma), pe lo se gun do
do min go con se cu ti vo o even to lo tou
o lo cal, que reu niu mais de 3 mil pes- 
so as, con for me in for ma ções da Po lí- 

cia Ci vil. O pú bli co não se pre o cu pou
com a chu va e apro vei tou a noi te pa ra
se di ver tir com as pi a das das per so na- 
gens Di jé (Adeí son San tos) e Cla ris se
Mi lho mem (Cé sar Bo a es), além de
can tar e dan çar ao rit mo do Boi de Ni- 
na Ro dri gues e da Com pa nhia Bar ri- 
ca.

Nes te do min go (8), Dia das Mães, a
co mé dia de cos tu mes en ce na da pe lo
gru po San ta Ig no rân cia Cia de Ar tes
pre pa rou uma apre sen ta ção es pe ci al
em ho me na gem às ma mães que mo- 
ram no Ma ra nhão.

<Pão com Ovo aca bou de se apre- 
sen tar aqui na Con cha Acús ti ca. Foi
lin do! Lo ta do aqui no pro je to Ma ra- 
nhão de Re en con tros. Es ta mos em
tem po ra da em São Pau lo e vi e mos es- 
pe ci al men te pa ra aten der es se cha- 
ma do do po vo do Ma ra nhão=, dis se o
ator Cé sar Bo a es, que tam bém as si na
a di re ção do es pe tá cu lo.

De acor do com o se cre tá rio de Es- 
ta do da Cul tu ra, Pau lo Vic tor, a ideia
do pro je to é fa zer um 8aque ci men to9
em pre pa ra ção pa ra a pro gra ma ção
ofi ci al do São João, que em 2022 se rá
re a li za do du ran te dois me ses, após a
au sên cia de fes tas ju ni nas por dois
anos, em ra zão da pan de mia de co- 
vid-19.

<Dia das Mães, mas ain da as sim, o
pú bli co ma ra nhen se lo tou a Con cha
Acús ti ca. Es se é o Ma ra nhão de Re en- 
con tros, que aque ce o nos so mai or
São João, que acon te ce rá aqui em São
Luís e em to do o Ma ra nhão, e se rá o
mai or São João do Bra sil. To dos os do- 
min gos acon te ce o Ma ra nhão de Re- 
en con tros com os gran des gru pos fol- 
cló ri cos e aque le gos ti nho de sau da- 
de=, pon tu ou o se cre tá rio.

As to a das, o co lo ri do e as co re o gra- 
fi as har mo ni za das do Boi de Ni na Ro- 

dri gues e da Com pa nhia Bar ri ca tam-
bém en can ta ram a pla teia da Con cha
Acús ti ca da La goa da Jan sen. A em- 
pre sá ria Ju nia Ari ad ne foi com a fi lha
con fe rir as atra ções do Ma ra nhão de
Re en con tros nes te do min go de Dia
das Mães e apro vou as apre sen ta ções.

<Mui to lin do es se Ma ra nhão de Re- 
en con tros. Apro vei tei ho je, Dia das
Mães, e trou xe mi nha fi lha pa ra co- 
nhe cer um pou qui nho da cul tu ra ma- 
ra nhen se. O po vo só tem a ga nhar. Pa- 
ra béns ao go ver no do Es ta do que es tá
com es sa in ci a ti va. Ago ra o nos so São
João es tá re al men te de vol ta=, elo gi ou
a em pre sá ria.

Já a dan ça ri na Di na ra Fer rei ra, que
vol ta aos pal cos co mo ín dia do Boi de
Ni na Ro dri gues após o lon go hi a to ge- 
ra do pe la cri se sa ni tá ria, co me mo rou
o <re en con tro= com o pú bli co.

<A gen te tá vol tan do de pois des se
tem po pa ra do. Quan do a gen te en tra
no pal co e vê o ca ri nho do pú bli co, to- 
do o can sa ço e es for ço de es tar tra ba-
lhan do, bor dan do, en sai an do se
trans for ma em uma gran de ale gria. É
mui to con ta gi an te=, dis se Di na ra Fer-
rei ra.

<Ma ra vi lho so!=. Es sa foi a ex pres-
são que a mi cro em pre en de do ra An to- 
nia Ri bei ro usou pa ra des cre ver a sua
sen sa ção ao par ti ci par do pro je to Ma- 
ra nhão de Re en con tros, por meio do
pro gra ma Mais Ren da, co or de na do
pe la Se cre ta ria de Es ta do do De sen- 
vol vi men to So ci al (Se des).

An to nia é uma das 10 be ne fi ciá ri as
do Mais Ren da, que du ran te to dos os
do min gos es ta rão ven den do seus
pro du tos na Pra ça de Ali men ta ção do
Ma ra nhão de Re en con tros. A ini ci a ti- 
va via es ti mu lar a ge ra ção de ren da
en tre mi cro em pre en de do res e tra ba- 
lha do res in for mais.

PÁTIO ABERTO

Orquestra Maranhense de
Reggae faz show quinta

NOITE DE SHOW VAI REVERENCIAR A JAMAICA BRASILEIRA

O show <Nos so Reg gae, Nos sa His tó ria= brin da o pú- 
bli co com a tra je tó ria da pri mei ra or ques tra de reg gae
do Ma ra nhão, con ta da por can ções que em ba lam a pró- 
pria his tó ria do rit mo em nos so es ta do. A or ques tra se
apre sen ta na quin ta-fei ra, 12, às19h, no Pá tio Aber to do
Cen tro Cul tu ral Va le Ma ra nhão (CCVM).

Ide a li za da pe lo mú si co Mar cel Sil va,

a Or ques tra Ma ra nhen se de Reg gae

sur giu no ce ná rio mu si cal

lu do vi cen se em 2016, com ob je ti vo

de di fun dir as mú si cas ja mai ca na,

bra si lei ra e ma ra nhen se por meio

de re lei tu ras nu ma es tru tu ra

mu si cal for ma da por ins tru men tos

de so pro, har mo nia e per cus são.

Uma noi te pa ra re ve ren ci ar a Ja mai ca Bra si lei ra. A en- 
tra da pa ra o even to é gra tui ta.

O CCVM fi ca lo ca li za do no Cen tro His tó ri co de São
Luís, na Av. Hen ri que Le al, 149.

DUPLA PERSONALIDADE

Cavaleiro da Lua: entenda
o transtorno de Steven

STEVEN GRANT COMPARTILHA O CORPO COM MARC SPECTOR

Ca va lei ro da Lua é uma das sé ri es mais re cen tes da
Mar vel, dis po ní vel na pla ta for ma Disney+. O pro ta go- 
nis ta, Ste ven Grant (Os car Isa ac), <com par ti lha o cor po=
com o mer ce ná rio Marc Spec tor, o que su ge re um Trans- 
tor no Dis so ci a ti vo de Iden ti da de (TDI). Mas o que is so
sig ni fi ca, exa ta men te? 

Tam bém cha ma do de Trans tor no de Per so na li da de
Múl ti pla, ca rac te ri za-se por uma fu ga in vo lun tá ria da
re a li da de e por uma des co ne xão en tre pen sa men tos,
iden ti da de, cons ci ên cia e me mó ria. Os sin to mas in clu- 
em per da sig ni fi ca ti va de me mó ria re la ci o na da a even- 
tos es pe cí fi cos, ex pe ri ên ci as ex tra cor pó re as (co mo se
es ti ves se as sis tin do su as ações de fo ra, co mo em um fil- 
me), de pres são, an si e da de, pen sa men tos sui ci das, de- 
sa pe go emo ci o nal.

Os dis túr bi os dis so ci a ti vos são ge ren ci a dos por meio
de psi co te ra pi as, co mo a te ra pia cog ni ti vo-com por ta- 
men tal, por exem plo. Me di ca men tos co mo an ti de pres- 
si vos po dem tra tar sin to mas de con di ções re la ci o na das.

Co mo o TDI tem uma pre sen ça im por tan te na his tó- 
ria do Ca va lei ro da Lua, a Mar vel to mou cui da do na ho ra
de re tra tar es sa con di ção, che gan do a con tra tar um psi- 
qui a tra (Dr. Paul Pu ri) pa ra tra ba lhar com ato res e di re- 
to res.

Em en tre vis ta ao veí cu lo nor te-ame ri ca no IGN, o
pro fes sor de psi co lo gia Bran don Youngblood ex pli ca
que o TDI po de ser re co nhe ci do atra vés de al ter nân cia
en tre du as ou mais iden ti da des, am né sia re cor ren te en- 
tre es sas al ter na ções, es tres se clí ni co e pro ble mas com
tra ba lho e re la ci o na men tos.

To dos es ses ele men tos são re pre sen ta dos de al gu ma
for ma na sé rie, co mo é pos sí vel no tar na tran si ção de
Ste ven pa ra Marc, o que nos pri mei ros epi só di os dei xa
Ste ven con fu so so bre on de ele es tá e co mo che gou em
de ter mi na do lo cal, ge ran do ata ques de pâ ni co.

Es pe ci a lis tas afir mam que o que é re tra ta do no pro- 
gra ma é pos sí vel, mas não re pre sen ta to dos os ca sos.

São Luís, terça-feira, 10 de maio de 2022
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Inscrições do ENEM

Co me çam nes ta ter ça-fei ra (10) e po dem
ser re a li za das até o dia 21 de maio, as ins cri- 
ções pa ra o Exa me Na ci o nal do En si no Mé-
dio (Enem). 

Pe la pri mei ra vez, os in te res sa dos em par-
ti ci par do exa me po de rão efe tu ar o pa ga-
men to da ta xa de ins cri ção por meio de PIX e
car tão de cré di to. O re sul ta do dos re cur sos
pa ra isen ção da ta xa de ins cri ção já es tá dis- 
po ní vel na Pá gi na do Par ti ci pan te. 

Em Chapadinha

Mi ni no ve las do Ma ra nhão fa zem su ces so
no Kwai com mais de 51 mi lhões de vi su a li-
za ções. Pois é. Com ro tei ros ori gi nais, cri a- 
do res de con teú do do in te ri or do es ta do tra-
zem si tu a ções co ti di a nas, his tó ri as in tri gan- 
tes e men sa gens de mo ti va ção. A ci da de em
ques tão é Cha pa di nha, no in te ri or do Ma ra-
nhão. O mu ni cí pio é pal co de pro du ções que
cha ma ram aten ção do pú bli co não ape nas
do Ma ra nhão mas do Bra sil in tei ro.

O gru po <Mu lhe res da Gen te= pro -
mo veu nes ta se ma na mais uma ação
de so li da ri e da de – des ta vez pa ra co -
me mo rar o Dia das Mães com cen te -
nas de mães que par ti ci pam dos pro -
je tos so ci ais pro mo vi dos pe lo pre si -
den te da Câ ma ra Mu ni ci pal de São
Luís, Os mar Fi lho (PDT), nos mais di -
ver sos bair ros da ci da de. Li de ra do
pe la ad vo ga da Cla ra Go mes, es po sa
do ve re a dor, o gru po de mu lhe res ar -
re ca dou in su mos es sen ci ais pa ra
ges tan tes e puér pe ras que pre ci sam
de aten ção es pe ci al pa ra pre ser var a
saú de e o bem-es tar dos seus be -
bês.Na quar ta-fei ra (4), o pro je to fez
a en tre ga dos kits de en xo val ar re ca -
da dos na cam pa nha pa ra mães do
bair ro Vi la Bra sil.

Se gun do o fun da dor e
di re tor da Com pa nhia
Bar ri ca de Te a tro de
Rua, Jo sé Pe rei ra Go -
dão, a re a ber tu ra da
Ca sa de Ar te Bar ri ca
com a ex po si ção <Pon -
to de Luz= é uma ce le -
bra ção à vi da e à cul -
tu ra, de pois de uma fa -
se de di fi cul da des
inau gu ra da pe la pan -
de mia do no vo co ro na -
ví rus, em que os ar tis -
tas pre ci sa ram con vi -
ver com o si lên cio, ca -
lar seus ins tru men tos
e re co lher su as in du -
men tá ri as.

Após ro dar o Bra sil
com 10 shows da tur nê
<JUN TOS=, Dil si nho e
Sor ri so Ma ro to se pre -
pa ram pa ra o en cer ra -
men to do pro je to com
a gra va ção de um DVD.
A úl ti ma apre sen ta ção
es tá mar ca da pa ra
acon te cer nes te sá ba -
do (14), no gra ma do do
Ri o cen tro, no Rio de
Ja nei ro. Os in gres sos
en con tram-se dis po ní -
veis pa ra ven da on li ne
e o even to se gui rá os
pro to co los sa ni tá ri os
con tra a Co vid-19.

Casa de Arte Barrica

De pois de dois anos de por tas fe cha das, a Ca- 
sa de Ar te Bar ri ca, no co ra ção da Ma dre Deus,
re a bri rá nes ta sex ta-fei ra (13), às 18h, com um
pre sen te es pe ci al pa ra a tem po ra da ju ni na 2022
em São Luís. Pa ra mar car o re tor no de su as ati vi- 
da des ar tís ti co-cul tu rais após o lon go pe río do
de pan de mia, o es pa ço apre sen ta rá a ex po si ção
<Pon to de Luz=, re tra tan do a tra je tó ria da Com- 
pa nhia Bar ri ca de Te a tro de Rua des de 1985,
com a cri a ção do Boi zi nho Bar ri ca, pas san do
pe la dé ca da de 1990, épo ca da con cep ção do Bi-
cho Ter ra, até os anos 2000.

Segurança Jurídica

A As so ci a ção Co mer ci al do Ma ra nhão (ACM)
re a li za no pró xi mo dia 18 um de ba te com a clas- 
se em pre sa ri al e ou tros con vi da dos, na se de da
en ti da de, reu nin do gran des no mes do meio ju- 
rí di co pa ra o pai nel <Se gu ran ça Ju rí di ca no Am- 
bi en te de Ne gó ci os=. O even to é or ga ni za do pe la
ACM com a par ce ria da OAB-MA e a Cai xa de As- 
sis tên cia dos Ad vo ga dos do Ma ra nhão (Ca a- 
ma).En tre as pre sen ças con fir ma das es tão o no- 
vo pre si den te do Tri bu nal de Jus ti ça do Ma ra- 
nhão, o des. Pau lo Vel ten e o pre si den te da OAB-
MA, Kaio Sa rai va;

Conselheira da VLI

Elei to pa ra man da to anu al até 2023, o Con se- 
lho de Ad mi nis tra ção da VLI – com pa nhia de so- 
lu ções lo gís ti cas que ope ra ter mi nais, fer ro vi as e
por tos – con ta ago ra com uma con se lhei ra in de- 
pen den te. Tra ta-se da ad mi nis tra do ra Mô ni ca
Ste fa ni ni Her re ro. De acor do com a di re to ra Ju- 
rí di ca e de Go ver nan ça Cor po ra ti va da VLI,
Joyce An drews, a no va po si ção re pre sen ta um
avan ço que co lo ca a VLI co mo uma re fe rên cia
no hall de com pa nhi as de ca pi tal fe cha do, uma
vez que não pos sui obri ga ção le gal ou re gu la tó- 
ria.

Pra curtir

Vem aí o Pal co Gi ra -
tó rio 2022.

 No even to, que se rá
lan ça do com o es pe -
tá cu lo 8(DES)ME MÓ -
RIA9, de Yara de No va -
es (MG), dia 11 de
maio,  vão ser apre -
sen ta das 12 obras cê -
ni cas di gi tais e 1 pro -
pos ta de me di a ção
cul tu ral pro du zi das
no pe río do da pan de -
mia de Co vid 19.

Fal tan do um mês pa -
ra o iní cio de al guns
dos prin ci pais fes te jos
ju ni nos do país, o Ca -
len dá rio Na ci o nal de
Even tos do Mi nis té rio
do Tu ris mo con ta bi li -
za 33 fes tas ca das tra -
das.

Faz par te ain da do
Ca len dá rio o Bum ba-
Meu-Boi de São Luís,
re co nhe ci da co mo
Pa trimô nio Cul tu ral
do Bra sil pe lo Iphan e
da Hu ma ni da de pe la
Unes co e que mo vi -
men ta rá a ca pi tal
ma ra nhen se a par tir
de 14 de ju nho.

O pri mei ro tri mes tre
des te ano trou xe nú -
me ros po si ti vos pa ra
o se tor de re sorts do
país. 

Da dos da ter cei ra
edi ção do re la tó rio
<Ra dar Re sorts Bra -
sil=, di vul ga do na úl -
ti ma se ma na, apon -
ta ram um cres ci men -
to de 15% na ta xa de
ocu pa ção na com pa -
ra ção com o mes mo
pe río do de 2020.

O seg men to che gou
pró xi mo da ocu pa ção
do pe río do pré-pan -
de mia da co vid-19
mes mo com fa to res
co mo a Ômi cron, por
exem plo.

São Luís, terça-feira, 10 de maio de 2022
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