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No evento, Othelino Neto afirmou que a reunião de tantas forças políticas tem um significado muito forte e que a presença
da ampla maioria dos deputados estaduais ao encontro reforça o compromisso dos parlamentares com esse projeto
político

Jantar celebra união de forças pela
vitória de Carlos Brandão nas eleições
Em mais uma de mons tra ção de união, de apoio a Cha pa de Car los Bran dão go ver na dor e Flá vio Di no se- 

na dor pré-can di da tos nas elei ções des te ano, acon te ceu na noi te de des ta se gun da-fei ra (9), um jan tar ofe re- 
ci do pe lo pre si den te da As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra nhão, Olhe li no Ne to, pa ra sim bo li zar a for ça des ta

gran de ali an ça pa ra ou tu bro de 2022. O en con tro con tou tam bém com a pre sen ça do pré-can di da to a vi ce-
go ver na dor, Fe li pe Ca ma rão (PT), da vi ce-pre fei ta de Pi nhei ro, Ana Pau la Lo ba to (PSB), pré-can di da ta à pri- 
mei ra su plên cia na cha pa de Flá vio Di no, além da se na do ra Eli zi a ne Ga ma (Ci da da nia), de 21 de pu ta dos es- 

ta du ais e dos de pu ta dos fe de rais Már cio Jerry (PC doB), An dré Fu fu ca (PP), Zé Car los (PT) e Ru bens Jú ni or
(PT).

O discurso de Carlos Brandão ao lado de Felipe Camarão
Os pré-candidatos Felipe Camarão e  Brandão, recebem o
apoio incondicional do ex-governador Flávio Dino

Othelino Neto, Ana Paula Lobato, Flávio Dino, Carlos Brandão e Felipe Camarão em
gesto que simbolizou força da aliança para as eleições de outubro

A reunião contou com a presença de 22 deputados estaduais, cinco deputados
federais e a senadora Eliziane Gama (Cidadania), para reafirmar apoio a pré-
candidatura de Carlos Brandão (PSB) ao Governo e Flávio Dino (PSB), ao Senado.

São Luís, quarta-feira, 11 de maio de 2022
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Urna infraudável 
Assim como o presidente Jair Bolsonaro 

(PL) tem repetido algumas vezes ser “imor-
rível, imbrochável e incomível’, também os 

ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TE) 
garantem que a urna eletrônica é “inviolável, 
infraudável e inconectável”. São duas situa-
ções que parecem se resumir numa brinca-

deira, mas não é tão risível assim. 

Sampaio cai ainda
 mais na Segundona
O próximo adversário será o Vila 

Nova-GO, no próximo sábado (14) no 
Castelão, mas o técnico Léo Condé ad-
verte que o time precisa sair o quanto 

antes dessa situação. PÁGINA 6

Adiantando 30% do cachê para artistas, Governo do 
Maranhão anuncia programação do São João 2022

C H A R G E

Lançado o Comitê pró-Ciro no Maranhão
Em reunião na sede regional do Partido Democrático Trabalhista, PDT, 

lideranças emblemáticas e coordenadores dos diversos movimentos para 
organizarem a nível estadual a pré-campanha e, mais tarde, a campanha do 
seu candidato a presidente Ciro Gomes. PÁGINA 3

Depois de dois anos de interrupção em virtude da pandemia ocasionada pela covid-19, o governo do Estado anunciou, nesta terça-feira (10), em 
coletiva de imprensa no auditório do Palácio dos Leões, a programação oficial para o São João 2022 no Maranhão. Participaram o governador Carlos 

Brandão; os secretários de Estado da Cultura, Paulo Victor; e do Turismo, Paulo Matos. PÁGINA 7

Líder Moto Club viaja 
para o Tocantins

 A delegação viaja na tarde desta 
quarta-feira para o território tocan-
tinense,  por via rodoviária, num 
percurso que vai durar 13 horas.

PÁGINA 6

11 acidentes são registrados 
por dia nas ruas de São Luís

Segundo a SMTT, somente no mês de abril foram registrados 335 atendimentos periciais de acidentes de trânsito na capital maranhense
PÁGINA 4

Identificado assassino 
de Dino Márcio

Dino Márcio era morador da Coha-
ma e muito querido no bairro. Amigos 

e familiares estão revoltados com a 
morte precoce dele e cobram justiça.

PÁGINA 4

DOCUMENTÁRIO
Maranhense Taciano 

Brito apresenta   “Mar de 
Lixo” na FIEMA

PÁGINA 7
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JAI ME PINSKY
His to ri a dor e edi tor, pro fes sor ti tu lar da
Uni camp, dou tor e li vre do cen te da USP.
(jaimepinsky@gmail.com)

Lula, Bolsonaro e a comunicação

 Fal tan do pou co me nos de 5 me ses
pa ra o pri mei ro tur no da elei ção que
vai de û nir o no vo pre si den te, os no vos
go ver na do res e par la men ta res es ta- 
du ais e fe de rais o pla ne ja men to e a
lin gua gem de co mu ni ca ção pas sam
da fa se de ajus tes e te o ri as pa ra a prá- 
ti ca. Ou ao me nos de ve ria. Pe gan do
co mo exem plo o plei to pre si den ci al,
ve mos que a po la ri za ção das pes qui- 
sas en tre o ex-pre si den te Lu la (PT) e o
atu al man da tá rio Jair Bol so na ro (PL)
tam bém se re üe te na co mu ni ca ção.
Só que ao con trá rio das in ten ções de
vo to quem es tá na fren te nes se ca so é
o ex-ca pi tão do Exér ci to.

Ape sar da ba se, da es té ti ca e do dis- 
cur so con ti nu a rem es tru tu ral men te

iguais com ata ques e pro li fe ra ção de
no tí ci as du vi do sas, o pre si den te de
uns tem pos pra cá re for mu lou e pro- 
ûs si o na li zou su as re des so ci ais fo can- 
do me nos em po lê mi cas e mais nas
re a li za ções de seu go ver no. Es tá en- 
tre gan do re sul ta dos. Pres tan do con- 
tas. Além dis so, ame ni zou sua ima- 
gem le ve men te com ti ra das hu mo ra- 
das e in te ra ções inu si ta das.

Já do la do pe tis ta há cer ta di û cul- 
da de de pa dro ni za ção do dis cur so.
En quan to os ar rou bos ver bais de Lu la
o in dis põe e am pli û cam se to res que já
são re sis ten tes a ele, seu dis cur so fo- 
ca do nas re a li za ções de seu go ver no
traz nos tal gia e ati ça lem bran ças po si- 
ti vas, mas até que pon to is so é po si ti- 
vo? Vai che gar uma ho ra que a po pu la- 
ção vai que rer sa ber do que se rá fei to e
não do que já foi re a li za do. Além dis- 

so, o ex-pre si den te ten ta im pri mir um
cli ma de união, pa ci û ca ção e de fe sa
da de mo cra cia em sua cam pa nha de
for ma le ve e no es ti lo <paz e amor=.
Mes mo que 3 re pi to 3 su as fa las às ve-
zes di gam o con trá rio.

Ape sar de per cal ços, Lu la e Bol so-
na ro es tão com a co mu ni ca ção mais
azei ta da, ne ces si tan do de pou cos
ajus tes. Ao con trá rio de Ci ro Go mes
(PDT) e to do o pe lo tão au toin ti tu la do
de ter cei ra via.

 A es ses, além da apa ren te fal ta de
vo tos há com ple ta fa lha de lei tu ra es-
tra té gi ca. Se em mé dia 75% das pes so- 
as já op ta ram por um ou pe lo ou tro
que li de ram as pes qui sas qual a van-
ta gem de sair ati ran do ne les sem
apre sen tar um ca mi nho re al men te
fac tí vel e que atin ja os co ra ções e
men tes do elei to ra do?

ANÁLISE:

Quem é fascista na guerra da Ucrânia?

A ban dei ra da Ucrâ nia tem as co res
azul e ama re la. Já o gru po na ci o na lis- 
ta di rei tis ta Pravy Sec tor usa a mes ma
ban dei ra, mas com as co res pre ta e
ver me lha. Es se gru po se or ga ni zou a
par tir de 2013/14 quan do pro mo veu
ma ni fes ta ções con tra seu go ver no,
ali a do da Rús sia, con se guiu depô-lo e
aca bou por mer gu lhar o país em um
ca os po lí ti co, econô mi co e ét ni co.

 
A si tu a ção só se equi li brou a par tir

da sur pre en den te elei ção do atu al
pre si den te, Vla di mir Zielensky. Ele
com pe tiu co mo um <aza rão=, en tre os
par ti dá ri os da Rús sia e os ul tra di rei- 
tis tas. Pa ra sur pre sa de to do mun do e
do mun do to do, ele ven ceu as elei- 
ções, tor nou-se po pu lar e aca bou ten- 
do que sus ten tar uma guer ra con tra
Pu tin, que não se con for mou com sua
vi tó ria, uma vez que de se ja va um go- 
ver nan te sub mis so aos seus de se jos.

 
To dos de vem se lem brar que no iní- 

cio do atu al go ver no bra si lei ro gru pos
bol so na ris tas re fe ri am-se a <ucra ni- 
zar= o Bra sil. Seu ob je ti vo de cla ra do
era pro mo ver uma gui na da pa ra a di- 
rei ta. Mas não se ria er ra do su por que
ti nham a in ten ção de des ti tuir po de- 
res da Re pú bli ca, al go pro mo vi do pe- 
lo gru po ucra ni a no que lhes ser via de
mo de lo (em 2014). A ul tra di rei ta ucra- 
ni a na era chau vi nis ta, fran ca men te
an tir rus sa, an tis se mi ta e an ti glo ba li- 
za ção. Além do que, é bom lem brar
que agru pa men tos po lí ti cos co mo o
Pravy Sec tor pro mo vi am trei na men to
mi li tar, que ofe re ci am a cor re li gi o ná- 
ri os de ou tros paí ses.

 
A mi li tan te bol so na ris ta, mui to evi- 

den te no iní cio do man da to pre si den- 
ci al atu al, Sa ra Win ter, pro cla ma va a
quem que ria ou vir e a quem não que- 
ria tam bém que ela pró pria te ria re ce- 
bi do trei na men to na Ucrâ nia com es- 
se pes so al.

Pu tin e seu cír cu lo de apoi a do res

ale gam que ao der ru bar, em 2014, um
pre si den te le gal men te elei to, os ucra- 
ni a nos ti ve ram uma ati tu de fas cis ta,
de na ci o na lis mo ex tre mo, com ca rá- 
ter de an ti glo ba li za ção, além de chau- 
vi nis ta. De fa to, es se per ûl po lí ti co
tem se ma ni fes ta do em mui tos paí ses,
po den do ser uma ame a ça sé ria às ins- 
ti tui ções de mo crá ti cas. Con tu do, a in- 
va são rus sa não se deu por aque les
que po de ría mos cha mar de <bons
mo ti vos=. Em ne nhum mo men to o
go ver no rus so pre o cu pou-se com a
de mo cra cia, mes mo por que o pró prio
pre si den te rus so não é um exem plo
aca ba do de de mo cra ta ra di cal.

 
Ele ma ni pu lou e ma ni pu la as leis e

os tri bu nais rus sos, co lo can do-os a
ser vi ço de seus in te res ses, não do in- 
te res se do aper fei ço a men to da de mo- 
cra cia rus sa, mui to me nos do sis te ma
de mo crá ti co co mo con cep ção e prá ti- 
ca po lí ti ca. Aris tó te les já di zia, há
mais de 2 mil anos, que o sis te ma de- 
mo crá ti co se ba seia, an tes de tu do,
em <go ver nar por tur nos=, is to é, em
ha ver re ve za men to de in di ví du os e
cor ren tes po lí ti cas no po der. Ofe re cer
ve ne no e ca deia aos ad ver sá ri os 4 o
que tem acon te ci do na Rús sia 4 não
é, exa ta men te, a me lhor ma nei ra de
es ti mu lar o de sen vol vi men to da de- 
mo cra cia, con ve nha mos.

 
Não dei xa de ser irô ni co que Pu tin

não es pe ra va por Zelinsky no po der.
Um não po lí ti co (era ator, an tes de ser
pre si den te, imi ta va e ca ri ca tu ra va
pre si den tes na te vê, en tre ou tras ati vi- 
da des ar tís ti cas) no po der, um ci da- 
dão com an te ce den tes fa mi li a res ju- 
dai cos, não po dia e não po de ser cha- 
ma do de fas cis ta ou de an tis se mi ta.
Mas, co mo a ló gi ca for mal não é pro- 
ble ma pa ra go ver nos au to ri tá ri os, Pu- 
tin e seu cír cu lo de po der ûn gem que
o pre si den te ucra ni a no é de ex tre ma
di rei ta. Não é. E ago ra, pa ra co ro ar a
fal ta de sen ti do de al gu mas acu sa- 
ções, além de ga ran ti rem que os go- 
ver nan tes ucra ni a nos po dem ser an- 
tis se mi tas e ju deus (!) um mi nis tro
rus so aca ba de aûr mar que Zielinsky
po de ser fas cis ta, em bo ra ju deu, pois

até Hi tler ti nha san gue ju dai co.
O ab sur do é evi den te. Mas não se

tra ta ape nas de aten ta do à ló gi ca. É
tam bém um aten ta do aos mi lhões de
ví ti mas do na zis mo. Além de in fe liz,
im be cil, gros sei ra, agres si va, a fra se
de uma au to ri da de rus sa fe re to das as
pes so as de bom sen so no mun do, as
de bom ca rá ter, as sen sí veis, to das as
que têm com pro mis so com a ver da de.
E, de vo dei xar mui to cla ro, sou um
apre ci a dor da cul tu ra rus sa, amo seus
es cri to res 4 vá ri os as sas si na dos por
Sta lin 4 seus mú si cos, su as or ques- 
tras, seus ci ne as tas, seus dan ça ri nos.

Con tu do, co mo ne to de imi gran tes,
que só es ca pa ram das câ ma ras de gás
na zis tas per pe tra das pe lo mes mo Hi- 
tler a quem o mi nis tro rus so se re fe re
co mo ten do san gue ju deu, eu me sin-
to no di rei to e no de ver mo ral de so li- 
ci tar pe di do for mal de des cul pas por
par te des sa au to ri da de. Mi nha avó Sa-
ra só es ca pou do Ho lo caus to, com
seus no ve û lhos, por que o Bra sil per- 
mi tiu que pa ra cá ela vi es se. Foi um
bom in ves ti men to do país: ho je so- 
mos, en tre ne tos, bis ne tos e ta ta ra ne- 
tos de la mais de 200 bons bra si lei ros
que tra ba lham aqui co mo mé di cos,
pro fes so res, em pre sá ri os, téc ni cos,
den tis tas, edi to res, ar tis tas, en tre ou- 
tras pro ûs sões.

 
Sim, a Ucrâ nia tal vez não pos sa se

van glo ri ar de seu pas sa do de mo crá ti- 
co, de ser um país aber to pa ra mi no ri- 
as cul tu rais e ét ni cas. Sim, du ran te a
Se gun da Guer ra Mun di al nem sem pre
co la bo rou com as de mo cra ci as; na
ver da de, es te ve mais per to da Ale ma- 
nha na zis ta e há ca sos ter rí veis de
mas sa cres per pe tra dos por ucra ni a- 
nos con tra mi no ri as nes sa épo ca e até
an tes da guer ra.

 
Con tu do, ter û ca do do <la do cer to=

con tra o na zis mo não dá à Rús sia car-
ta bran ca pa ra in va dir seus vi zi nhos,
Es ta dos in de pen den tes, mes mo que
não gos te de seus go ver nan tes. E in-
ven tar men ti ras con tra ucra ni a nos e
ou tros po vos não é dig no de um país e
um po vo tão re le van tes quan to o rus- 
so.

NOS SA VI SÃO

<O ra cis ta Bra sil
ne gro=

O ra cis mo es tá ar rai ga do no Bra sil há sé cu los. Os por- 
tu gue ses trou xe ram os pri mei ros afri ca nos es cra vi za dos
em me a dos de 1540 e, du ran te mais de 300 anos, es ses
po vos e seus des cen den tes fo ram ca ti vos, sub me ti dos a
to do ti po de co var dia, hu mi lha ção e cas ti gos fí si cos, vi- 
ven do, em sua mai o ria, em con di ções sub-hu ma nas nas
sen za las.  De im por tân cia econô mi ca cru ci al em to dos
os ci clos econô mi cos e na for ma ção do país, os ne gros
(pre tos e par dos) sem pre fo ram tra ta dos co mo sub-ra ça,
as sim co mo os ín di os.

Ape sar da abo li ção da es cra va tu ra no Bra sil, em 13 de
maio de 1888 4 per to de com ple tar 134 anos 4, de mais
de 56% da po pu la ção ser de ne gros, o ra cis mo per du ra
na so ci e da de bra si lei ra até ho je. Tan to o pre con cei to pe- 
la cor da pe le quan to o ra cis mo es tru tu ral. Pa ra se ter
uma ideia, o nú me ro de ne gros ma tri cu la dos no en si no
su pe ri or só che gou a 38,15% com a po lí ti ca de co tas, en- 
tre 2010 e 2019, um cres ci men to de 400%.

Se gun do da dos do Cen so de Edu ca ção Su pe ri or 2019,
do Ins ti tu to Na ci o nal de Es tu dos e Pes qui sas Edu ca ci o- 
nais Aní sio Tei xei ra (Inep), di vul ga do em no vem bro de
2020, o Bra sil tem mais de 8,6 mi lhões de pes so as ma tri- 
cu la das em ins ti tui ções de en si no su pe ri or, mas ape nas
613 mil se de cla ra ram pre tas, o que cor res pon de a 7,12%
do to tal. Nú me ros do Ins ti tu to iDa dos, de 2020, mos- 
tram que 37,9% dos ho mens e 33,2% das mu lhe res ne- 
gras com di plo ma de en si no su pe ri or tra ba lham em car- 
gos que não exi gem o di plo ma.

No que si to anal fa be tis mo, a Pnad

Con tí nua Edu ca ção, de 2019,

apon tou que pre tos e par dos

apre sen tam anal fa be tis mo qua se

três ve zes mai or do que bran cos.

Se olhar mos pe los de sem pre ga dos no país no quar to
tri mes tre de 2020, se gun do a Pnad Con tí nua, di vul ga da
pe lo IB GE (Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra ûa e Es ta tís ti- 
ca), os ne gros re pre sen tam 72,9% das 13,9 mi lhões de
pes so as nes sa si tu a ção no pe río do. Já no sis te ma car ce- 
rá rio, o 14º Anuá rio Bra si lei ro de Se gu ran ça Pú bli ca, pu- 
bli ca do em 2020 (da dos re fe ren tes a 2019), re ve lou cres- 
ci men to de 14% de ne gros en car ce ra dos, en quan to o
nú me ro de bran cos di mi nuiu 19%. De ca da três pre sos,
dois são ne gros. Das 657,8 mil pes so as pre sas em 2019
em que há a in for ma ção da cor/ra ça dis po ní vel, 438,7
mil são ne gros (ou 66,7%).

Es ses da dos são mos tras ve la das do ra cis mo es tru tu ral
exis ten te no Bra sil. Mas, dia após dia, a pró pria po pu la- 
ção bra si lei ra re ve la des ca ra da men te o pre con cei to pa- 
ra quem qui ser ver. Só em São Pau lo e no Rio, nos úl ti- 
mos di as, al guns exem plos. Um áu dio va za do do ve re a- 
dor pau lis ta Ca mi lo Cris tó fa ro cho cou: <Não la va ram a
cal ça da (…) é coi sa de pre to, né?=. De pois, só res tou pe- 
dir des cul pas, não an tes de ser des û li a do do PSB.

Em Ni te rói, no Rio de Ja nei ro, uma de fen so ra pú bli ca
apo sen ta da ame a çou e xin gou de <ma ca co= dois tra ba- 
lha do res que fa zi am en tre gas no con do mí nio de lu xo
on de ela mo ra. O mo ti vo: a van de les es ta ria atra pa lhan- 
do-a de sair de sua ga ra gem. A in jú ria foi ûl ma da e uma
das ví ti mas dis se que o sen ti men to foi de hu mi lha ção,
<um mis to de rai va, de a gen te ser ino fen si vo di an te des- 
sas coi sas que acon te cem bas tan te no nos so dia a dia=.

Se gun do uma pes qui sa do Ins ti tu to Lo co mo ti va, se te
em ca da 10 pes so as ne gras de cla ra ram já ter so fri do pre- 
con cei to em lo jas, shop pings, res tau ran tes ou su per- 
mer ca dos. E ape sar de ter mos ti pi û ca do na lei os cri mes
de in jú ria ra ci al e ra cis mo, di û cil men te al guém é con de- 
na do. Tal vez aí es te ja mais uma pro va ca bal do ra cis mo
es tru tu ral vi gen te no país. Mas é pre ci so que is so aca be!

São Luís, quarta-feira, 11 de maio de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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A lei objetiva resguardar os direitos daqueles que sofrem, direta ou indiretamente,
danos decorrentes dos impactos provocados pela construção, rompimento entre outros

Ba ta lhões mi li ta res no 

in te ri or do Ma ra nhão

Jus ti fi ca ti va

Ava li a ção

Pe las lu tas po pu la res

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Lei protegerá populações
atingidas por barragens

O
go ver na dor Car los Bran dão
(PSB) san ci o nou a Lei
11.687/2022, ori gi ná ria do
PL 066/2021, de au to ria do

de pu ta do Adel mo So a res (PSB), que
ins ti tui a Po lí ti ca Es ta du al dos Di rei- 
tos das Po pu la ções Atin gi das por Bar- 
ra gens (PE AB). A lei ob je ti va res guar- 
dar os di rei tos da que les que so frem,
di re ta ou in di re ta men te, da nos de cor- 
ren tes dos im pac tos pro vo ca dos pe la
cons tru ção, ope ra ção, de sa ti va ção ou
rom pi men to des sas es tru tu ras.

Se gun do a lei, o Pro gra ma de Di rei- 
tos das Po pu la ções Atin gi das por Bar- 
ra gens (PD PAB) se rá for mu la do às ex- 
pen sas do cons tru tor, com o ob je ti vo
de pre ver e as se gu rar os di rei tos es ta- 
be le ci dos na PE AB, com pro gra mas
es pe cí û cos des ti na dos às mu lhe res,
aos ido sos, às cri an ças, às pes so as
com ne ces si da des es pe ci ais e às pes- 
so as em si tu a ção de vul ne ra bi li da de.

Além des ses, te rão pro gra mas vol- 
ta dos aos ani mais do més ti cos e de
cri a ção, às po pu la ções in dí ge nas e às
co mu ni da des tra di ci o nais, aos tra ba- 
lha do res da obra, aos im pac tos na
área de saú de, sa ne a men to am bi en- 
tal, ha bi ta ção e edu ca ção dos mu ni cí- 
pi os que re ce be rão os tra ba lha do res
da obra, aos pes ca do res e às co mu ni- 
da des re cep to ras de re as sen ta men to
ou re a lo ca ção de fa mí li as atin gi das.

A PE AB con ta rá, de acor do com a
lei, com um ór gão co le gi a do em ní vel
es ta du al, de na tu re za con sul ti va e de- 
li be ra ti va, com a û na li da de de acom- 
pa nhar, ûs ca li zar e ava li ar sua for mu- 
la ção e im ple men ta ção. O Mi nis té rio
Pú bli co e a De fen so ria Pú bli ca se rão
con vi da dos per ma nen tes nas reu- 

niões do ór gão co le gi a do.
Com a lei, û ca de ter mi na do, ain da,

que o Co mi tê Es ta du al da PE AB de ve- 
rá es ta be le cer um pla no de co mu ni- 
ca ção con tí nuo e eû caz que de mons- 
tre a im ple men ta ção do PD PAB.

A Co mis são de Cons ti tui ção, Jus ti- 
ça e Ci da da nia (CCJ) apro vou, nes ta
ter ça-fei ra (10), pa re cer à Me di da Pro- 
vi só ria 381/2022, so bre a cri a ção de
or ga ni za ções po li ci ais mi li ta res no
âm bi to da Po lí cia Mi li tar do Ma ra- 
nhão.

O de pu ta do Aris ton Sou sa (PSB)
pre si diu a reu nião, que con tou com a
pre sen ça dos de pu ta dos Wen del La- 
ges (PV), Wel ling ton do Cur so (PSC),
Már cio Ho nai ser (PDT), Ri car do Ri os
(PC doB), Adri a no (PV) e Mar co Au ré- 

lio (PSB).
A MP, com re la to ria do de pu ta do

Aris ton, cria os Ba ta lhões de Po lí cia
44º e 45º, con si de ran do as ca rac te rís- 
ti cas û si o grá û cas, in fra es tru tu ra, con- 
for ma ção mu ni ci pal, as pec tos so ci o e-
conô mi cos, cul tu rais, bem co mo po-
pu la ção re si den te e pen du lar, in di ca- 
do res cri mi nais e pe cu li a ri da des lo- 
cais.

O 44º Ba ta lhão de Po lí cia Mi li tar te- 
rá cir cuns cri ção nos mu ni cí pi os de
Co e lho Ne to, Afon so Cu nha, Du que
Ba ce lar e Bu ri ti, sen do a se de em Co e- 
lho Ne to. Por sua vez, o 45º BPM te rá
cir cuns cri ção nos mu ni cí pi os de Be- 
qui mão (que se rá a se de), Al cân ta ra,
Pe ri mi rim e Pal mei rân dia.

Em men sa gem de en ca mi nha men- 
to da ma té ria à As sem bleia, o go ver- 
na dor Car los Bran dão jus ti û ca que a
pro po si ção vi sa in ten si û car e for ta le- 
cer a pre sen ça da for ça pú bli ca de po-
li ci a men to os ten si vo, me lho ran do a
ca pi la ri za ção do ser vi ço de se gu ran ça
pú bli ca, res pei tan do a de man da por
re giões e o pla ne ja men to.

O de pu ta do Adri a no des ta cou a re- 
le vân cia da MP e con si de rou a reu- 
nião pro du ti va. <A MP é de gran de re- 
le vân cia por que aten de a uma rei vin-
di ca ção da Po lí cia Mi li tar e con tri bui- 
rá pa ra a me lho ria da se gu ran ça pú- 
bli ca em nos so es ta do. Tam bém des- 
ta co a pro du ti vi da de do nos so tra ba-
lho, uma vez que de ba te mos, apre ci a- 
mos e vo ta mos mais de 30 ma té ri as=,
aûr mou.

ELEIÇÕES 2022

PDT lança  Comitê pró-Ciro no Maranhão

PTD MARANHÃO  REFORÇA PRÉ-CAMPANHA DE CIRO GOMES PARA PRESIDENTE  DO BRASIL EM 12 REGIÕES DO ESTADO DO MARANHÃO

Nes ta tar de des ta ter ça-fei ra (10),
na se de re gi o nal do Par ti do De mo crá- 
ti co Tra ba lhis ta, PDT, reu ni ram-se li- 
de ran ças em ble má ti cas e co or de na- 
do res dos di ver sos mo vi men tos pa ra
or ga ni za rem a ní vel es ta du al a pré-
cam pa nha e, mais tar de, a cam pa nha
do seu can di da to a pre si den te Ci ro
Go mes.
En tre as prin ci pais su ges tões do gru- 
po de li de ran ças, a re gi o na li za ção da
pré-cam pa nha em 12 re giões do es ta- 
do; o lan ça men to oû ci al do Co mi tê
pró-Ci ro; e a ocu pa ção da mí dia de
mas sa 3 TVs, rá di os e jor nais 3 além, é
cla ro, das mí di as so ci ais.

Mui to ûr me men te to dos as com pa- 
nhei ras e com pa nhei ros fo ram unâ ni- 
mes em tra ba lhar a pré e a cam pa nha
com o ar dor usu al do PDT.  Le var a
men sa gem do can di da to pe de tis ta a
to dos o Ma ra nhão, pri vi le gi an do as

gran des ci da des.

 
Una ni mi da de tam bém de to dos os

par ti ci pan tes acer ca de que Ci ro Go- 
mes é o úni co can di da to a pre si den te
com pro pos ta cla ra, in clu si ve pu bli- 
ca da em li vro, de co mo o Bra sil po de
vol tar a cres cer, co mo, por exem plo,
mu dan ça do mo de lo econô mi co e do
mo de lo de go ver nan ça; tri bu ta ção
das gran des for tu nas, co bran ça de
im pos to so bre lu cros e di vi den dos, re- 
du zir in cen ti vos ûs cais abu si vos, mu- 
dan ça da po lí ti ca de pre ços da Pe tro- 
brás, ex tin guin do a po lí ti ca de pa ri da- 
de dos pre ços in ter na ci o nais do bar ril
de pe tró leo, ob je ti van do bai xar a in- 
üa ção.

Una ni mi da de tam bém de to dos os
par ti ci pan tes acer ca de que Ci ro Go- 

mes é o úni co can di da to a pre si den te
com pro pos ta cla ra, in clu si ve pu bli- 
ca da em li vro, de co mo o Bra sil po de
vol tar a cres cer, co mo, por exem plo,
mu dan ça do mo de lo econô mi co e do
mo de lo de go ver nan ça; tri bu ta ção
das gran des for tu nas, co bran ça de
im pos to so bre lu cros e di vi den dos, re- 
du zir in cen ti vos ûs cais abu si vos, mu- 
dan ça da po lí ti ca de pre ços da Pe tro- 
brás, ex tin guin do a po lí ti ca de pa ri da- 
de dos pre ços in ter na ci o nais do bar ril
de pe tró leo, ob je ti van do bai xar a in-
üa ção.

O PDT, que sem pre es te ve à fren te
das lu tas po pu la res pe la edu ca ção,
pe las cri an ças, pe los ne gros e pe la so- 
be ra nia na ci o nal, tam bém es ta rá pre-
sen te, no Ma ra nhão, nes te mo men to
de ex tre ma im por tân cia pa ra o fu tu ro
do Bra sil.

1

2

3

Ca mi nhos cru za dos (1)

Ca mi nhos cru za dos (2)

Ca mi nhos Cru za dos (3)

<Vou dis tri buir li vro na es co la e Bol so na ro
quer ven der ar mas. Não fa la a pa la vra
8edu ca ção9, só ca ra bi na, fu zil e pis to la=.

Do pré-can di da to do PT ao Pla nal to, Luiz Iná cio Lu la da
Sil va.

Ur na in frau dá vel
As sim co mo o pre si den te Jair Bol so na ro (PL) tem re- 

pe ti do al gu mas ve zes ser <imor rí vel, im bro chá vel e in- 
co mí vel’, tam bém os mi nis tros do Tri bu nal Su pe ri or
Elei to ral (TE) ga ran tem que a ur na ele trô ni ca é <in vi o lá- 
vel, in frau dá vel e in co nec tá vel=. São du as si tu a ções que
pa re cem se re su mir nu ma brin ca dei ra, mas não é tão ri- 
sí vel as sim. Aû nal, a ur na ele trô ni ca é coi sa se rís si ma. É
a úni ca fer ra men ta no mun do no sis te ma elei to ral. Mes- 
mo as sim, nun ca foi tão bom bar de a da com sus pei ta de
frau de co mo tem ocor ri do des de 2021, por coin ci dên- 
cia, de pois que o pre si den te Jair Bol so na ro vem apa re- 
cen do bem atrás do ex-pre si den te Lu la em to das as pes- 
qui sas elei to rais.

Bol so na ro e seus ali a dos já û ze ram de tu do pa ra ten- 
tar des mo ra li zar a ur na ele trô ni ca, a pon to de cri ar uma
cri se ins ti tu ci o nal com o TSE e seus mi nis tros Ed son Fa- 
chi, atu al pre si den te, e Ale xan dre de Mo ra es, que se rá
res pon sá vel pe la or ga ni za ção e re a li za ção das elei ções
ge rais de ou tu bro. A ur na que subs ti tuiu a ve lha, fa bri ca- 
da de lo na, é par te da pre mis sa de eli mi nar a frau de no
ato de vo tar e ga ran tir uma to ta li za ção û de dig na do re- 
sul ta do de mo crá ti co. Foi pro je ta da pa ra não per mi tir a
co ne xão re mo ta à in ter net, por ca bo, wi-û (tec no lo gia
sem ûo), e tam pou co pe la tec no lo gia do blu e to oth.

Nes sas con di ções, pa ra frau dar a vo ta ção se ria ne ces- 
sá rio al te rar uma por uma, em to das as

mi lha res de ur nas es pa lha das nos 5.568 mu ni cí pi os.
O cir cui to da má qui na de vo ta é fe cha do e is so ga ran te
que hac kers não pos sam in va di-la à dis tân cia. O seu me- 
ca nis mo não pos sui hard ware (pla ca de re de). Ou se ja,
ine xis tem mei os que per mi tam ati vi da des de en tra da e
saí da de da dos in ter li ga dos à re de mun di al de com pu ta- 
do res. Mes mo as sim, Bol so na ro in sis te em pro pa gar por
su as re des so ci ais e pe ran te se gui do res, que a ur na é vi o- 
lá vel e usa rá até as For ças Ar ma das pa ra ûs ca li za rem o
sis te ma de vo ta ção.

Es ta se ma na, por exem plo, em meio ao tu mul to pro- 
vo ca do o TSE e o Pa lá cio do Pla nal to, os téc ni cos res- 
pon sá veis por in ves ti gar os cin co pla nos de ata que con- 
si de ra dos bem-su ce di dos no úl ti mo Tes te Pú bli co de
Se gu ran ça do Sis te ma Ele trô ni co de Vo ta ção (TPS 2021)
re tor na ram à ao TSE. Vão re pe tir em uma ver são ajus ta- 
da do sis te ma, os tes tes que iden ti û ca ram vul ne ra bi li- 
da des em no vem bro do ano pas sa do. En quan to is so, na
2ª fei ra o TSE di vul gou a ín te gra de 35 pá gi nas, com as
in da ga ções e as res pos tas téc ni cas da das ao re pre sen- 
tan te das For ças Ar ma das na co mis são de ûs ca li za ção e
con tro le. Apon tou ain da uma sé rie de er ros de pre mis- 
sas, con cei tu ais e até fal ta de em ba sa men to me to do ló- 
gi co nos ques ti o na men tos en vi a dos pe los mi li ta res 3 fa- 
to iné di to na his tó ria do país.

44444444444444444444444

A anun ci a da e ain da não con ûr ma da união do de pu- 
ta do Jo si mar do Ma ra nhão zi nho com We ver ton Ro cha,
o afas ta do lu lis mo em seu pro je to de can di da to e abra ça
a es sên cia do bol so na ris mo. Jo si mar é man da chu va no
PL, par ti do de Jair Bol so na ro.

Não se rá fá cil o pe de tis ta We ver ton se en tra nhar e
con quis tar o bol so na ris mo evan gé li co e de ex tre ma di- 
rei ta, atro pe lan do Lahe sio Bon ûm (PSC), ex-pre fei to de
São Pe dro dos Cren tes, um bol so na ris ta de raiz, que
quer dis tân cia de Lu la.

Es sa é ape nas uma das inú me ras fa ce tas po lí ti cas
des sa cam pa nha pós-pan dê mi ca, que vi rou o mun do de
ca be ça pa ra bai xo e, no Bra sil, da rá ru mos com ple ta- 
men te di fe ren te às dis pu tas elei to rais de ou tu bro, em
to dos os ní veis de po der.
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Flá vio Di no com pa rou o en con tro de par ti dos
ide o lo gi ca men te dis tan tes em tor no da can di- 
da tu ra de Lu la, ao <en con tro dos con trá ri os=, li- 

de ra dos por Ulysses Gui ma rães, em 1992, que re sul tou
no im pe a ch ment do en tão pre si den te Fer nan do Col lor
de Me lo.

Em 2022, com o slo gan <Va mos Jun tos Pe lo
Bra sil=, Lu la se une ao PC doB, PV, PSB, PSOL,
So li da ri e da de, Re de. Em 1994, a cha pa de Lu la

ao Pla nal to so mou o PT, PSB, PPS, PV, PC doB, PCB
e PS TU. Es te ano, en trou o SD, que não é de es quer da.

 
Em reu nião 2ª fei ra à noi te, com a vi ce-pre fei to

de Pi nhei ro Ana Pau la, 22 de pu ta dos es ta du- 
ais, 4 fe de rais e a se na do ra Eli zi a ne Ga ma, o
de pu ta do Othe li no Ne to de ba teu a es tra té gia

de for ta le cer às can di da tu ras de Car los Bran dão
(go ver no) e Flá vio Di no (Se na do).

44444444444444444444444

São Luís, quarta-feira, 11 de maio de 2022
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Segundo a SMTT, somente no mês de abril foram registrados 335 atendimentos
periciais de acidentes de trânsito na capital maranhense

PA TRÍ CIA CU NHA

Mor tes na ca pi tal

Mor tes no es ta do

TRÂNSITO EM SÃO LUÍS

11 acidentes são
registrados por dia

S
o men te na pri mei ra se ma na
de abril, o GTT (Gru po Tá ti co
de Trân si to) for ma do por
Agen tes da Se cre ta ria Mu ni ci- 

pal de Trân si to e Trans por tes (SMTT),
es pe ci a li za dos em le van ta men to de
da dos pe ri ci ais de aci den tes in for- 
mou que fo ram fei tos 90 aten di men- 
tos de aci den tes de trân si to, in clu si ve
al guns com ví ti mas. Os si nis tros fo- 
ram re gis tra dos em al guns bair ros co- 
mo Ca lhau, Cen tro, Ita pi ra có,
Jaracaty, Li ber da de, São Cris tó vão e
Tu rú.Em to do o mês de abril, fo ram
335 aten di men tos em di ver sos bair ros
da ca pi tal, além dos já ci ta dos aci ma:
Cohab, Co ro a do, For qui lha, Re nas- 
cen ça, San to Antô nio, Ca ra ta tiua,
Coha fu ma, Ivar Sal da nha, São Cris tó- 
vão, Vi la Pal mei ra, Be qui mão,  Cen tro
e São Fran cis co.

Se gun do a SMTT, fo ram pres ta dos
278 aten di men tos pe ri ci ais de aci den- 
tes de trân si to no mês de ja nei ro; 323,
em fe ve rei ro; 341, no mês de mar ço. <A
SMTT res sal ta que es ses nú me ros são
re fe ren tes ao ser vi ço pres ta do pe lo
GTT da SMTT, que re a li za o tra ba lho
es pe cí fi co de le van ta men to de da dos
pe ri ci ais, quan do so men te há da nos
ma te ri ais=.

Em re la ção a mar ço, hou ve uma pe- 
que na re du ção no mês de abril. Es se
nú me ro dá uma mé dia de 11 aten di- 
men tos diá ri os na ca pi tal. Ca sos co- 
mo o de An to nio Luís Cas tro, que se
en vol veu em um aci den te em abril.
<Fo ram ape nas da nos ma te ri ais. O
ou tro con du tor avan çou o si nal ver- 

me lho e a gen te aca bou se cho can do,
mas na da gra ve=.

É pa ra evi tar que mais ocor rên ci as
des se ti po se jam re gis tra das, que nes- 
te mês de maio vá ri as ações es tão sen- 
do re a li za das em to do o Bra sil, pa ra
re for çar a edu ca ção e cha mar a aten- 
ção da so ci e da de pa ra a im por tân cia
da se gu ran ça no trân si to. O Maio
Ama re lo no Ma ra nhão reú ne agen tes
pú bli cos da re de mu ni ci pal, es ta du al
e fe de ral, além de or ga ni za ções e en ti- 
da des da so ci e da de ci vil or ga ni za da e
ini ci a ti va pri va da que tem es se tra ba- 
lho com a se gu ran ça no trân si to.

Nos di as 10 e 11 se rão re a li za das
ações edu ca ti vas pe la Se cre ta ria Mu- 
ni ci pal de Trân si to de São Luís, nas
fai xas de pe des tres na Ave ni da Jerô ni- 
mo de Al bu quer que (Coha fu ma pró- 
xi mo a Po ti guar), e na Ave ni da Co ro- 
nel Co la res Mo rei ra (pró xi mo ao Tro- 
pi cal Shop ping), res pec ti va men te.

O De par ta men to Es ta du al do Trân- 
si to, tam bém vai re for çar es sas ações
edu ca ti vas e pre ven ti vas aos aci den- 
tes de trân si to em to do o es ta do, com
blit zes edu ca ti vas, pa les tras em co lé- 
gi os pú bli cos, ações em hos pi tais, en- 
tre ga de kits em fai xa de pe des tres,
den tre ou tras ati vi da des.  <Es se é um
mês em que ob je ti va mos le var edu ca- 
ção e mos trar que, jun tos, sal va mos
vi das. Se ca da um fi zer a sua par te e
en ten der que é res pon sá vel pe lo trân- 
si to que es tá ali fo ra e mu dar o seu
com por ta men to, com cer te za, te re- 
mos um trân si to mais se gu ro=, dis se a
co or de na do ra de Edu ca ção pa ra o
Trân si to do De tran-MA, Ro si tâ nia de
Fa ri as. <In fe liz men te, te mos um ín di- 
ce ele va do de mor tes no trân si to. En- 

tão, que ria con cla mar a so ci e da de, de
mo do ge ral, pa ra que pos sam par ti ci- 
par des ta cam pa nha, jun ta men te
com os ór gãos pú bli cos e a ini ci a ti va
pri va da pa ra que nós, atra vés da edu- 
ca ção, da cons ci en ti za ção, pos sa mos
re du zir os ín di ces alar man tes e tris tes,
por que são mi lhões de pes so as que
mor rem no trân si to e mi lhões de fa-
mí li as que per dem um en te que ri do
pa ra um aci den te de trân si to ba nal=,
dis se o se cre tá rio de Se gu ran ça Pú bli- 
ca do Ma ra nhão, Co ro nel Síl vio Lei te.

No mês de abril, fo ram re gis tra das
3 mor tes aci den tais no trân si to (ho- 
mi cí dio cul po so), de acor do com os
da dos es ta tís ti cos da Se cre ta ria de Se- 
gu ran ça Pú bli ca, sen do 2 por atro pe- 
la men to e 1 por cho que.

Já no es ta do, no ano de 2021 fo ram
re gis tra dos, se gun do a Po lí cia Ro do-
viá ria Fe de ral, 166 aci den tes, que dei- 
xa ram   45 fe ri dos e 37 mor tos ape nas
por aci den tes cau sa dos por in ges tão
al coó li ca.

O Maio Ama re lo é uma cam pa nha
de cons ci en ti za ção so bre se gu ran ça
no trân si to. Sua pri mei ra edi ção ocor- 
reu em 2014. Ele foi cri a do com ba se
em uma re so lu ção da As sem bleia-Ge- 
ral das Na ções Uni das, em maio de
2011. O mo vi men to tem o ob je ti vo de
cha mar a aten ção da so ci e da de pa ra o
al to ín di ce de mor tes e fe ri dos no
trân si to em to do o mun do. A in ten ção
é co lo car em pau ta o te ma se gu ran ça
viá ria e mo bi li zar to da a so ci e da de,
en vol ven do di ver sos seg men tos.

PRAZO

Inscrições do Enem
vão até o dia 21

A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O ENEM 2022 FICOU EM R$ 85

As ins cri ções pa ra o Exa me Na ci o nal do En si no Mé- 
dio (Enem) já ini ci a ram e vão até o dia 21. Nes ta edi ção,
os in te res sa dos em par ti ci par do exa me po de rão fa zer o
pa ga men to da ta xa de ins cri ção por meio de PIX ou car- 
tão de cré di to.

As pro vas se rão re a li za das nos di as 13 e 20 de no vem- 
bro. A apli ca ção dos tes tes im pres sos se gui rá o ho rá rio
de Bra sí lia. A aber tu ra dos por tões se rá às 12h e o fe cha- 
men to às 13h. O iní cio das pro vas se rá às 13h30. No pri- 
mei ro dia de Enem, o tér mi no das pro vas se rá às 19h. No
se gun do dia de tes tes, às 18h30.

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. O
Ins ti tu to Na ci o nal de Es tu dos e Pes qui sas Edu ca ci o nais
Aní sio Tei xei ra (Inep) res sal ta que a apro va ção dos pe di- 
dos não ga ran te a ins cri ção no exa me.

A ta xa de ins cri ção pa ra o Enem 2022, ver sões di gi tal e
im pres sa, foi man ti da no va lor de R$ 85. O pe río do pa ra
efe tu ar o pa ga men to ter mi na em 27 de maio. A par ti ci- 
pa ção no exa me se rá ga ran ti da ape nas após a con fir ma- 
ção do pa ga men to da ta xa.

O pa ga men to da ta xa de ins cri ção tam bém po de rá
ser fei to por meio do tra di ci o nal bo le to, que de ve ser ge- 
ra do na Pá gi na do Par ti ci pan te e pa go em qual quer ban- 
co, ca sa lo té ri ca, apli ca ti vos ban cá ri os ou agên cia dos
Cor rei os, obe de cen do aos cri té ri os es ta be le ci dos por
es ses cor res pon den tes e res pei tan do os ho rá ri os de
com pen sa ção.

Os in te res sa dos em fa zer o Enem 2022 que ob ti ve ram
a isen ção da ta xa de vem se ins cre ver na Pá gi na do Par ti- 
ci pan te, mas não pre ci sam fa zer o pa ga men to pa ra con- 
fir mar a par ti ci pa ção.

So bre o cur so

Mais in for ma ções

CAPACITAÇÃO

Escola de Eletricistas é aberta na capital

Em par ce ria com o Se nai, a ca pa ci ta ção
gra tui ta pre vê a for ma ção de ele tri cis tas
ap tos pa ra atu ar no se tor elé tri co, ge ran do
opor tu ni da de de em pre go e ren da.

A Equa to ri al Ma ra nhão aca ba de lan çar
a Es co la de Ele tri cis tas, pro gra ma de ca pa- 
ci ta ção que vi sa a for ma ção de no vos ele- 
tri cis tas de re des de dis tri bui ção de ener gia
elé tri ca.

O cur so é di re ci o na do pa ra ho mens e
mu lhe res, mai o res de 18 anos, que pos su- 
am o di plo ma de con clu são do en si no fun- 
da men tal e car tei ra de ha bi li ta ção ca te go- 
ria B. O cur so é gra tui to, mi nis tra do em
par ce ria com o Se nai, com car ga ho rá ria de
40 ho ras se ma nais, to ta li zan do 480 ho ras
do cur so pro fis si o na li zan te e 112h de cur so
com por ta men tal, vol ta do pa ra a for ma ção
de Ele tri cis tas de Re de de Dis tri bui ção de
Ener gia Elé tri ca. Além da ca pa ci ta ção pro- 
fis si o nal, a Es co la tam bém ha bi li ta rá o alu- 
no em to das as nor mas re gu la men ta do ras
ne ces sá ri as pa ra a en tra da no mer ca do de
tra ba lho.

A en ge nhei ra da Equa to ri al Ener gia,
Yasmin Oli vei ra, re for ça a im por tân cia des- 
se ti po de ini ci a ti va. <Em meio a um ce ná- 
rio de sa fi a dor a Equa to ri al Ma ra nhão es tá
ofe re cen do uma opor tu ni da de à so ci e da de
que bus ca re co lo ca ção e for ma ção pro fis si- 
o nal, ca pa ci tan do-os a par ti ci pa rem de
pro ces sos se le ti vos e in se ri-los com ra pi- 

dez no mer ca do de tra ba lho=, ex pli ca.
Um dos gran des di fe ren ci ais da Es co la

de Ele tri cis tas é o ali nha men to da Equa to- 
ri al com os Ob je ti vos de De sen vol vi men to
Sus ten tá vel (ODS) 1,4,5,8 e 10, da Or ga ni- 
za ção das Na ções Uni das (ONU), que vi sa
pro mo ver a er ra di ca ção da po bre za, edu- 
ca ção de qua li da de, igual da de de gê ne ro,
tra ba lho de cen te e cres ci men to econô mi- 
co, além da re du ção das de si gual da des, até
2030.

No dia a dia, o pro fis si o nal ele tri cis ta
pre ci sa se des lo car pa ra aten di men to das
so li ci ta ções de ser vi ços, pa ra is so, o alu no
da Es co la de Ele tri cis tas tam bém te rá au las
de di re ção de fen si va e con du ção de veí cu- 
los com tra ção 4×4.

Além de to do o co nhe ci men to téc ni co
ne ces sá rio pa ra a ca pa ci ta ção pro fis si o nal,
o pro gra ma tam bém con tem pla cur sos
com por ta men tais que tem co mo prin ci pal
ob je ti vo apoi ar os alu nos no de sen vol vi- 
men to de ha bi li da des cog ni ti vas co mo ra- 
ci o cí nio ló gi co, co mu ni ca ção, re la ci o na- 
men to in ter pes so al de es tru tu ra ção do
Pro je to de Vi da por meio da car rei ra na
área de ener gia elé tri ca. Des ta for ma, am- 
plia as opor tu ni da des de em pre ga bi li da de
dos par ti ci pan tes.

O pro gra ma pre vê ain da uma bol sa de
in cen ti vo aos alu nos se le ci o na dos pa ra o
cur so com o ob je ti vo de au xi li ar a sub sis- 
tên cia do alu no du ran te o pe río do de ca pa- 
ci ta ção. Ao to tal, se rão 25 can di da tos apro- 
va dos em São Luís. O edi tal já es tá lan ça do,
e as ins cri ções se rão aber tas nes ta quar ta-
fei ra (11).

Con fi ra mais in for ma ções atra vés do si- 
te https://www.fi e ma.org.br/edi- 
tal/4059/pro ces so-se le ti vo-pa ra-aces so-
ao-pro gra ma-es co la-de-ele tri cis ta-em-
par ce ria-com-a-em pre sa-equa to ri al-ma- 
ra nhao-dis tri bui do ra-de-ener gia-sa-a-
ser-re a li za do-no-cen tro-de-edu ca cao-
pro fis si o nal-e-tec no lo gi ca-rai mun do-
fran co-tei xei ra.

O cri me

Co mo ção

CASO PET SHOP

Identificado assassino de Dino Márcio

Um cri me bár ba ro e ba nal ge rou gran- 
de re per cus são na ca pi tal ma ra nhen se. O
cor re tor de imó veis, Di no Már cio Pi nho
Ro sa For mi ga, de 47 anos, foi as sas si na do
a ti ros, na noi te da úl ti ma se gun da-fei ra
(9), na por ta de um Pet Shop, no bair ro da
Coha ma. De acor do com in for ma ções po- 
li ci ais, o prin ci pal sus pei to do cri me se ria
um ho mem que tra ba lha va co mo se gu- 
ran ça/vi gi lan te no es ta be le ci men to, que
fi ca lo ca li za do na Ave ni da Da ni el de La
Tou che, nas pro xi mi da des da área co nhe- 
ci da co mo Bam bu zal.

A Su pe rin ten dên cia de Ho mi cí di os e
Pro te ção à Pes soa (SHPP) in ves ti ga o ca so
e já co lheu in for ma ções que le vam ao sus- 
pei to, que já foi iden ti fi ca do. O de le ga do
Fe li pe Cé sar es tá à fren te das in ves ti ga- 
ções.

O as sas si na to acon te ceu no iní cio da
noi te da se gun da, quan do Di no Már cio,
após fa zer com pras em um su per mer ca do
da re gião da Coha ma, te ria ido ao Pet
Shop, lo ca li za do na Ave ni da Da ni el de La
Tou che, nas pro xi mi da des de uma re gião
cha ma da de Bam bu zal, tro car uma ra ção
pa ra ga to, que ti nha com pra do er ra do.

Hou ve uma in sa tis fa ção da ví ti ma por

con ta da tro ca da ra ção e um ho mem que
es ta ria pró xi mo en trou na dis cus são. Es sa
pes soa se ria se gu ran ça/vi gi lan te do es ta- 
be le ci men to. A dis cus são se guiu aca lo ra- 
da até a por ta do Pet Shop, mo men to em
que o ge ren te da lo ja ten tou in ter vir pa ra
acal mar os âni mos, mas não con se guiu,
pois o sus pei to sa cou a ar ma e dis pa rou
vá ri as ve zes, acer tan do Di no Már cio no
tó rax e cos tas.

A ví ti ma foi so cor ri da e en ca mi nha da a
Uni da de de Pron to Aten di men to (UPA)
do Vi nhais, mas não re sis tiu aos fe ri men- 
tos e fa le ceu.

Di no Már cio era mo ra dor da Coha ma e
mui to que ri do no bair ro. Ami gos e fa mi li- 
a res es tão re vol ta dos com a mor te pre co- 
ce de le e co bram jus ti ça.

Após sa be rem do ocor ri do, de ze nas de
pes so as fo ram pa ra a UPA do Vi nhais con- 
fir mar a ve ra ci da de do fa to.

Di no era apai xo na do por es por tes e
che gou a ser vi ce-pre si den te da Fe de ra- 
ção de Surf do Ma ra nhão. Foi pro fes sor de
vô lei, edu ca ção fí si ca, e atu al men te era
di ri gen te de uma tor ci da or ga ni za da vir- 
tu al do Fla men go em São Luís, on de era
um dos mem bros mais ati vos.

São Luís, quarta-feira, 11 de maio de 2022

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


São Luís, quarta-feira, 11 de maio de 2022

GERAL 5

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

O Conselho de Administração da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, 

convoca os Senhores Conselheiros para participarem da Reunião Extraordinária, a ser realizada no dia 13 

de maio de 2022, às 15h, na sede social da Companhia, situada a Rua Silva Jardim, nº 307, Centro, na 

cidade de São Luís, estado do Maranhão a fim de deliberarem sobre a seguinte pauta:

1. Eleição de membros da Diretoria Executiva - CAEMA, tal como dispõe o Art. 38, inciso II do 

Estatuto Social da CAEMA;

2. O que mais ocorrer.

São Luís, 9 de maio de 2022

Roberto Santos Matos

Presidente do Conselho

Marcos Aurélio Alves Freitas

Presidente da CAEMA

ESTADO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA

CONVOCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2022 – 
REGISTRO DE PREÇO -  O Município de Formosa da Serra Negra - MA, torna 
público aos interessados que, com base na Lei nº 10.024/2019, 10.520/02 e sub-
sidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará 
realizar às 14h00min (catorze horas) do dia 23 de maio de 2022, licitação na mo-
dalidade Pregão Eletrônico nº 020/2022 – Registro de Preço, do tipo menor preço 
por item, modo aberto e fechado, tendo por objeto a Futura e eventual contratação 
de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar para 
atender as necessidades da rede de Educação de Formosa da Serra Negra - MA. A 
presente licitação será realizada através da Plataforma Portal de Compras Públicas 
– www.portaldecompraspublicas.com.br O Edital e seus anexos encontram-se dis-
poníveis de segunda a sexta das 08h00min às 12h00min para consulta ou ser retira-
do grátis, bem como no endereço eletrônico www.formosadaserranegra.ma.gov.br 
e www.portaldecompraspublicas.com.br  Formosa da Serra Negra/MA, 10 de maio 
de 2022. RICARDO PONTES SALES - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO ELETRONICO Nº 021/2022 –  O 
Município de Formosa da Serra Negra - MA, torna público aos interessados que, 
com base na Lei nº 10.024/2019, 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 08h00min (oito horas) 
do dia 24 de maio de 2022, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 021/2022, 
do tipo menor preço por item, modo aberto e fechado, tendo por objeto a Con-
tratação de empresa especializada para prestação de Serviços, sob demanda, de 
Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, reserva marca-
ção, remarcação e cancelamento de passagem aérea, nacional e internacional para 
a Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra/MA. A presente licitação será 
realizada através da Plataforma Portal de Compras Públicas – www.portaldecom-
praspublicas.com.br O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis de segunda 
a sexta das 08h00min às 12h00min para consulta ou ser retirado grátis, bem como 
no endereço eletrônico www.formosadaserranegra.ma.gov.br e www.portaldecom-
praspublicas.com.br  Formosa da Serra Negra/MA, 10 de maio de 2022. RICAR-
DO PONTES SALES - Pregoeiro.

ESTADO DO MARANHÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 16/2022
Processo n° 4734/2022

Objeto: Registro de preços para aquisição eventual de equipamentos de sistema de Circuito Fechado de TV 

(CFTV) e alarme, consoante as condições e especificações apresentadas no presente Termo de Referência, deven-

do os mesmos serem novos de fábrica, isentos do processo de remanufaturamento e com garantia de funcionamen-

to, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Abertura: 24/05/2022, 

às 10h (horário de Brasília-DF); Local: Site do Portal de Compras do Governo Federal: www.compras.gov.br. 
Informações: Procuradoria-Geral de Justiça, situada à Avenida Prof. Carlos Cunha, nº 3261, Calhau, São Luís-
MA. CEP: 65076-820; E-mail: licitacoes@mpma.mp.br; Fones: (98) 3219-1645 e 3219-1766.

São Luís-MA, 09 de maio de 2022.
SÉRGIO HENRIQUE DE CARVALHO

Pregoeiro Oficial
CPL/PGJ-MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
PREFEITURA DE TRIZIDELA DO VALE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2022

REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Cultura 
e Turismo, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços. BASE 
LEGAL: Lei nº 10.520/2002 e pela Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: Registro de Preços para contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços na realização e animação das frestas juninas de 2022 do 
município de Trizidela do Vale/MA. ABERTURA: 25 de maio de 2022 às 10:00 horas. INFORMAÇÕES: O 
Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, 
na Av. Dep. Carlos Melo, nº 1670 – Aeroporto – Trizidela do Vale (MA), horário de 08:00 às 12:00 horas, 
no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br . por e-mail cplpmtv@outlook.com  na página 
www.trizideladovale.ma.gov.br Trizidela do Vale (MA), 10 de maio de 2022. Francisco das Chagas Melo da 
Silva. Secretário Municipal de Cultura e Turismo. Portaria nº 05/2021-GP.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
PREFEITURA DE TRIZIDELA DO VALE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 031/2022

REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Admi-
nistração, 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 eventual contratação de empresa para o fornecimento de gás 
GLP), forma parcelada, para atender as necessidades do município de Trizidela do Vale (MA). ABERTURA: 
25 de maio de 2022 às 13:00 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos 
interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Av. Dep. Carlos Melo, nº 1670 – Aeroporto 
– Trizidela do Vale (MA), horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico  www.portaldecompraspu-
blicas.com.br . por e-mail cplpmtv@outlook.com  na página www.rizideladovale.ma.gov.br Trizidela do Vale 
(MA), 10 de maio de 2022. Enoque de Sá Barreto Filho. Secretário Municipal de Administração. Portaria nº 
02/2021-GP.

MUNICIPIO DE PRESIDENTE MÉDICI
PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2022
REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICIPIO DE PRESIDENTE MÉDICI, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Administração, torna público para 
conhecimento dos interessados que realizará no dia 26 de maio de 2022, às 08:30hs (oito horas e trinta minutos), Licitação para 
Registro de Preços na modalidade Pregão na forma Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, objetivando o Registro 
de preços para eventual e futura aquisição de materiais de construção, hidráulico e elétrico em geral de interesse da Adminis-
tração Pública Municipal de Presidente Médici - MA, conforme detalhamentos constantes no Anexo I - Termo de Referência, em 
sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da informação - INTERNET através do site www.licitanet.com.br. Com 
fundamentação na Lei Federal nº 10.520/02, no Decreto Federal nº 10.024/2019, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações, 
na Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de ou-
tras normas aplicáveis ao objeto deste Certame. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por intermédio de 
sistema eletrônico, qual seja www.licitanet.com.br ou poderá ser solicitado através do e-mail cpl.presidentemedici.ma@gmail.
com ou ainda na sede da Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL onde poderão ser obtidos e consultados 
gratuitamente mediante apresentação de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h, no endereço Avenida Santa 
Teresa, s/n, Centro, CEP 65.279-000. 

Presidente Médici - MA, 03 de maio de 2022.
Edvane Rubem Teodoro

Secretário Municipal de Administração
CPF: 260.160.792-00
Portaria nº 001/2021.

MUNICIPIO DE PRESIDENTE MÉDICI
PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 012/2022
REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICIPIO DE PRESIDENTE MÉDICI, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Administração, torna público para 
conhecimento dos interessados que realizará no dia 26 de maio de 2022, às 14:00hs (quatorze horas), Licitação para Registro de 
Preços na modalidade Pregão na forma Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, objetivando o Registro de preços para 
eventual e futura prestação de serviços na confecção de produtos de comunicação visual de interesse da Administração Pública 
Municipal de Presidente Médici - MA, conforme detalhamentos constantes no Anexo I - Termo de Referência, em sessão pública 
on-line por meio de recursos de tecnologia da informação - INTERNET através do site www.licitanet.com.br. Com fundamentação na 
Lei Federal nº 10.520/02, no Decreto Federal nº 10.024/2019, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações, na Lei Complementar 
nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao 
objeto deste Certame. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por intermédio de sistema eletrônico, qual seja 
www.licitanet.com.br ou poderá ser solicitado através do e-mail cpl.presidentemedici.ma@gmail.com ou ainda na sede da Prefei-
tura, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL onde poderão ser obtidos e consultados gratuitamente mediante apresen-
tação de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h, no endereço Avenida Santa Teresa, s/n, Centro, CEP 65.279-000. 

Presidente Médici - MA, 03 de maio de 2022.
Edvane Rubem Teodoro

Secretário Municipal de Administração
CPF: 260.160.792-00
Portaria nº 001/2021.

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA

CNPJ – 01.612.834/0001-10

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022. O Município de Governador Nunes Freire (MA), através da Prefeitura 
Municipal de Governador Nunes Freire/MA, por meio da Secretária Municipal de Administração, Comercio e 
Industria, 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 09:00h do 
dia 25 de maio de 2022, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico  n° 017/2022, do tipo menor preço 
por item, tendo como Objeto Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) 
especializada para o fornecimento de Combustíveis, de interesse 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 11 de maio de 2022. JOSE FABIO 
ANDRADE DE SOUZA – Secretaria Municipal de Administração, Comercio e Industria.

MUNICIPIO DE PRESIDENTE MÉDICI
PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2022 - REPUBLICAÇÃO
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e empreendedor familiar rural para a 
merenda escolar da Rede de Ensino Municipal de Presidente Médici - MA, em atendimento ao Programa 
Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. BASE LEGAL: Lei N° 11.947, 16 de junho de 2009, Resolução CD/FNDE 
N° 26, de 17 de junho de 2013 alterada pela Resolução N° 6, de 8 de maio de 2020 e Lei N° 8.666 de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações legais. DATA DA ABERTURA: Às 14:30h do dia 31 de maio de 2022. PERÍODO 
DE INSCRIÇÃO: 11/05/2022 a 31/05/2022, por meio eletrônico ou no setor de protocolo na sede da Prefeitura 
Municipal de Presidente Médici (MA), no horário de 08:00h às 12:00h. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E 
EDITAL: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente 
de Licitação, Avenida Santa Teresa, s/n – Centro – Presidente Médici/MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, 
podendo ser obtido em mídia, e ainda através do endereço eletrônico: cpl.presidentemedici.ma@gmail.com. 
Informações complementares, no mesmo endereço. Presidente Médici (MA), 03 de maio de 2021. Antonia 
Eliane Pereira Fernandes. Secretária Municipal de Educação. CPF: 629.255.392-20. Portaria nº 002/2021.

 Presidente Médici - MA, 03 de maio de 2022.
Antonia Eliane Pereira Fernandes 
Secretária Municipal de Educação

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Filomena do Maranhão - MA

AVISO DE LICITAÇÃO

REGISTRO DE PREÇOS. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022. SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS. Processo Administrativo nº 06.0305.0001/2022. OBJETO: Contratação Eventual e 
Futura de empresa especializada para execução de serviços de; recapeamento e manutenção 
de vias asfálticas (tapa buraco), pavimentação em bloco sextavado e pavimentação asfáltica,  
em ruas e avenidas do município, em conforme definido no Edital e seus anexos. MODALIDADE: 
Concorrência Pública. FORMA: Presencial. TIPO: Menor Preço Global. BASE LEGAL: Lei nº 
8.666/93 e suas alterações. DATA DE ABERTURA: 13 de junho de 2022 às 09:00 horas. 
Os editais e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de reunião da CPL, 
situado à Avenida Valentim Gomes, 200, Centro, Santa Filomena do Maranhão - MA, de 2ª 
a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Esclarecimento adicional no endereço supra, 
pelo telefone 99 3566-1049, pelo site
https://santafilomena.ma.gov.br/portal/index.php  e pelo endereço eletrônico cpl.stf@
outlook.com..

Santa Filomena do Maranhão/MA, 09 maio de 202
Clidenor Gomes Costa S.

 Presidente da CPL

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Filomena do Maranhão- MA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2022. Processo Administrativo n° 01.0305.0001/2022. OBJETO: 
Contratação de empresa para execução de serviços de limpeza pública no municipio. 
MODALIDADE: Pregão. FORMA: Eletrônica. TIPO: Menor Preço Global. BASE LEGAL: Lei nº 
10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/19 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. DATA DE 
ABERTURA: 24 de maio de 2022 às 09:00 horas. A sessão pública de julgamento será realizada 
eletronicamente no site https://www.bbmnetlicitacoes.com.br no dia e horário marcados.
Os editais e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de reunião da CPL, no 
prédio da Secretaria Municipal de Administração, na Avenida Valentim Gomes, 200, Centro, 
Santa Filomena do Maranhão - MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 17:00 horas e no 
portal do Município no Endereço eletrônico  https://santafilomena.ma.gov.br/portal/index.
php,  no site https://www.bbmnetlicitacoes.com.br e no site do TCE/MA no sistema SACOP. 
Esclarecimento adicional no endereço supra, pelo endereço eletrônico cpl.stf@outlook.com 
ou pelo telefone (99) 3566-1049.

Santa Filomena do Maranhão - MA, 09 de maio de 2022.
WILSON LUCAS CAMPOS PEDROSA

CAR Pregoeiro 

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Filomena do Maranhão- MA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO No 005/2022. Processo Administrativo n° 01.0305.0002/2022. OBJETO: 
Contratação de empresa para confecção e fornecimento de próteses dentárias. MODALIDADE: 
Pregão. FORMA: Eletrônica. TIPO: Menor Preço Global. BASE LEGAL: Lei no 10.520/2002, 
Decreto Federal no 10.024/19 e Lei no 8.666/93 e suas alterações. DATA DE ABERTURA: 24 de 
maio de 2022 às 14:00 horas. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente 
no site https://www.bbmnetlicitacoes.com.br no dia e horário marcados.
Os editais e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de reunião da CPL, no 
prédio da Secretaria Municipal de Administração, na Avenida Valentim Gomes, 200, Centro, 
Santa Filomena do Maranhão - MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 17:00 horas e no 
portal do Município no Endereço eletrônico  https://santafilomena.ma.gov.br/portal/index.
php,  no site https://www.bbmnetlicitacoes.com.br e no site do TCE/MA no sistema SACOP. 
Esclarecimento adicional no endereço supra, pelo endereço eletrônico cpl.stf@outlook.com 
ou pelo telefone (99) 3566-1049.

Santa Filomena do Maranhão - MA, 09 de maio de 2022.
WILSON LUCAS CAMPOS PEDROSA

CAR Pregoeiro 

Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA
CEP: 65.360-000

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 014/2022/CCL/PMM. A 
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, no uso de suas atribuições legais e considerando razões de 
interesse público, decide REVOGAR o PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 014/2022, cujo Objeto é o Registro 
de Preços para eventual e futura contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada(s) no fornecimento de mate-
riais e equipamentos de proteção individual, para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais 
da Prefeitura Municipal de Monção/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
Edital e seus anexos, pelos motivos de fato e de direto a seguir expostos. De início, ressalta-se que a revogação 
está fundamentada no art. 49 da Lei Federal nº 8666/93 c/c art. 9º da Lei Federal 10.520/02, na Súmula 473 
do Supremo Tribunal Federal e previsto ainda nos itens 72.1 e 110 do edital. Nesse sentido, tendo em vista 
razões de interesse público decorrente de fato superveniente, necessário que seja a licitação revogada para que 
se proceda a uma melhor análise de todos os termos do edital, sendo o certame considerado inoportuno ou 
inconveniente diante de fato superveniente, a fim de que seja a licitação promovida da forma que melhor atenda 
às necessidades da Administração Pública. A revogação de licitação se utiliza do juízo de discricionariedade, 
levando em consideração a conveniência do Órgão licitante em relação ao interesse público, sendo medida per-
feitamente legal, consoante doutrina e jurisprudência sobre o assunto. Conforme ensina Marçal Justen Filho, 
in verbis: A revogação do ato administrativo funda-se em juízo que apura a conveniência do ato relativamente 
ao interesse público. No exercício de competência discricionária, a Administração desfaz seu ato anterior para 
reputá-lo incompatível com o interesse público. (...). Após praticar o ato, a Administração verifica que o in-
teresse público poderia ser melhor satisfeito por outra via. Promoverá, então, o desfazimento do ato anterior. 
Assim, verificado que o interesse público poderá ser satisfeito de uma forma melhor, incumbe ao órgão licitante 
revogar a licitação, com o objetivo de sanar as incorreções apresentadas, para promovê-la de uma forma que 
atenda melhor inclusive os interesses das possíveis empresas interessadas. 1 - A Administração pode anular 
seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou 
revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em 
todos os casos, a apreciação judicial. 2 - In Comentários à Lei das Licitações e Contratos Administrativos, 9ª 
ed., São Paulo, Dialética, 2002, p. 438. Analisando a questão, o Superior Tribunal de Justiça proferiu acórdão 
em que adota entendimento da possibilidade de revogação das licitações, por razões de conveniência e oportu-
nidade, mesmo após a adjudicação e homologação do certame. Vejamos: RECURSO ORDINÁRIO EM MAN-
DADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. ANULAÇAO. RECURSO PROVIDO. 1. A 
licitação, como qualquer outro procedimento administrativo, é suscetível de anulação, em caso de ilegalidade, 
e revogação, por conveniência e oportunidade, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93 e das Súmulas 346 e 
473/STF. Mesmo após a homologação ou a adjudicação da licitação, a Administração Pública está autorizada 
a anular o procedimento licitatório, verificada a ocorrência de alguma ilegalidade, e a revogá-lo, no âmbito 
de seu poder discricionário, por razões de interesse público superveniente. Nesse sentido: MS 12.047/DF, 1ª 
Seção, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 16.4.2007; RMS 1.717/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Hélio Mosimann, DJ 
de 14.12.1992. (RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 28.927 - RS (2009/0034015-3). Assim, 
por razões de conveniência e oportunidade e verificado que o interesse público poderá ser satisfeito de uma 
forma mais adequada, incumbe ao órgão licitante revogar a licitação. Portanto, com fulcro no art. 49, § 3º da 
Lei nº 8.666/93 c/c art. 109, I, “c”, dê-se ciência aos licitantes da revogação da presente licitação, para que, 
querendo, exerçam a ampla defesa e o contraditório, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Assim sendo, a presente 
licitação não terá prosseguimento. Monção/MA, 09 de maio de 2022. Kedma Oliveira Nussrala – Secretária 
Municipal de Finanças e Planejamento.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 26 de maio de 2022, a partir das 11h15min *. 2º LEILÃO: 02 de junho de 2022, a partir das 15h00min *. *(horário de Brasília)

ALEXANDRE TRAVASSOS, Leiloeiro Ofi cial, JUCESP nº 951, com escritório na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 4º andar, Edifício Berrini One - 
Brooklin Paulista - CEP: 04571-010, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo 
PRESENCIAL E/OU ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) 
S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com efi cácia de escritura pública – Contrato número 0010078762, assinado em 
São Paulo/SP, em data de 22 de junho de 2020, fi rmado com a Fiduciante Jalcileide Franco Santos, RG n° 032132262006-1 SESP/MA, e CPF n° 039.978.053-
00, residente e domiciliado em São Luís/MA, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 292.630,44 (Duzentos 
e noventa e dois mil, seiscentos e trinta reais e quarenta e quatro centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído por 
uma casa com as seguintes dependências: varanda, garagem, sala de estar/jantar, um quarto simples, wc/lavabo, uma suíte com wc, cozinha e área de 
serviço, em 01 pavimento, com 67m², imóvel constituído do Lote de terreno próprio, sob o nº 15, Travessa São Sebastião, da Quadra M, do Loteamento 
Parque Nova Era, situado no lugar Miritiua, área desmembrada do lote nº 28, 29 e 30 da Quadra M, neste município de São José de Ribamar/MA com área 
de 200,00m², melhor descrito na matrícula nº 90.284 do 01º Cartório de Registro de Imóveis de Ilha de São Luís - MA. Cadastrado na Prefeitura sob o 
nº 9.0029.120.66.9794.0000. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante 
em primeiro leilão, fi ca desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 169.912,56 (Cento e 
sessenta e nove mil, novecentos e doze reais e cinquenta e seis centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). Se o caso, o leilão presencial 
ocorrerá no escritório do Leiloeiro . Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar na Loja SOLD LEILÕES 
(www.sold.superbid.net) e no SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net), e se habilitar com antecedência de 24 horas úteis do início do leilão. 
Em virtude da pandemia da COVID-19 o evento será realizado exclusivamente on line através da Loja SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.net) e do SUPERBID 
MARKETPLACE (www.superbid.net). Forma de pagamento e demais condições de venda , VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NA LOJA SOLD LEILÕES 
(www.sold.superbid.net) E NO SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net). Informações:11-4950-9602 / imoveis.sac@superbid.net (17822 - Dossiê). 

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar designada pelo Secretário de Estado 

da Saúde, por meio da Portaria/SES/MA n° 486, de 18 de abril de 2022, publicada no Diário Oficial do 

Estado do Maranhão n° 75, de 25 de abril de 2022, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto 

no art. 256, II, § 3°, do Código de Processo Civil Brasileiro, CITA pelo presente Edital, MARCIA CRISTINA 

RIBEIRO, Agente de Saúde Pública, matricula 644880/ID 303710-00 para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

a partir da publicação deste, comparecer na Sala do Serviço de Sindicância e Processo 

Administrativo Disciplinar da Secretaria de Estado da Saúde - SESPAD/SES, instalado no 2° andar 

do Prédio da Casa do Trabalhador, localizado na Avenida Jeronimo de Albuquerque, s/n°, Calhau - 

São Luís - MA, a fim de saber que estão correndo em seus termos legais, os autos do Processo 

Administrativo Disciplinar n° 0834329/2022 (apenso n° 215321/2018) em que o mesmo figura como 

servidora arguida, em razão da denúncia de possíveis irregularidades relacionadas a abandona de cargo, 

conforme a Lei n° 6.107/1994 de julho de 1994.

São Luís, 4 de maio de 2022

Vera Simone Cardoso de Paiva Mohana Pinheiro

Presidente da Comissão

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE SERVIDOR
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
N° 0834329/2022 (APENSO N° 0215321/2018)

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar designada pelo Secretário de Estado 

da Saúde, por meio da Portaria/SES/MA n° 486, de 18 de abril de 2022, publicada no Diário Oficial do 

Estado do Maranhão n° 75, de 25 de abril de 2022, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto 

no art. 256, II, § 3°, do Código de Processo Civil Brasileiro, CITA pelo presente Edital, MARCIA GORETE 

CARVALHO DE SOUSA MILHOMEM, Auxiliar de Serviços, para, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir 

da publicação deste, comparecer na Sala do Serviço de Sindicância e Processo Administrativo 

Disciplinar da Secretaria de Estado da Saúde - SESPAD/SES, instalado no 2° andar do Prédio da 

Casa do Trabalhador, localizado na Avenida Jeronimo de Albuquerque, s/n°, Calhau - São Luís - 

MA, a fim de saber que estão correndo em seus termos legais, os autos do Processo Administrativo 

Disciplinar n° 083425/2022 (apenso n° 215338/2018 ) em que o mesmo figura como servidora arguida, em 

razão da denúncia de possíveis irregularidades relacionadas a abandona de cargo, conforme a Lei n° 

6.107/1994 de julho de 1994.

São Luís, 4 de maio de 2022

Vera Simone Cardoso de Paiva Mohana Pinheiro

Presidente da Comissão

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE SERVIDOR
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
N° 083425/2022 (APENSO N° 0215338/2018)

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

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

AVISO DE LICITAÇÃO
INTERESSADO: Município de São Domingos do Azeitão - MA.
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para construção de Unidade Básica de Saúde no 
Bairro Grutinha, no Município de São Domingos do Azeitão - MA.
DATA DA SESSÃO: 31/05/2022
HORÁRIO: 15h00 (quinze horas).
FONTE DE RECURSOS:  PROPOSTA N° 13951.4410001/21-003 - SISMOB.
VALOR ESTIMADO: R$ 778.000,00 (setecentos e setenta e oito mil reais).
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado na Comissão Permanente de Licitação, 
em dias úteis, de segunda a sexta, das 08h00min às 12h00min, por meio digital, também nesta COMISSÃO, 
bem como no site da Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão/MA: https://saodomingosdoa-
zeitao.ma.gov.br/ e no site do Tribunal de Contas do Estado: https://site.tce.ma.gov.br/. Mais informações, 
poderão ser solicitadas através do e-mail da CPL: cpl.saodomingosdoazeitao@gmail.com.

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

Hugo Ribeiro Cardoso
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - CEP 65.850-000

CNPJ nº 06.140.818/0001-96
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2022

 O Município de Mirador, no Estado do Maranhão, comunica aos interessados que realizará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, no dia 20/05/2022, às 08:30 horas, horário local, por meio do sistema https://
www.comprasmirador.com.br/, objetivando o registro de preços para futura e eventual contratação de 
peças e equipamentos para poços artesianos.
O presente Edital estará à disposição dos interessados no endereço eletrônico https://www.compras-
mirador.com.br/ ou no portal de transparência http://www.transparencia.mirador.ma.gov.br/acessoInfor-
macao/licitacao/tce ou no site do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão https://www6.tce.ma.gov.br/
sacop/muralsite/mural.zul ou na sede da Prefeitura Municipal de Mirador, localizada a Rua Jornalista Mau-
ritonio Meire, 22 - Centro - CEP 65.850-000.

Mirador/MA, 10 de maio de 2022. 
DEUSEVAN PEREIRA DE BRITTO

Pregoeiro
Portaria Nº 009B/2021

ESTADO DOMARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES

CNPJ: 06.172.720/0001-10

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 003/2022 – SRP

O Município de Santo Antônio dos Lopes - MA, torna público aos interessados que, com base na Lei Federal nº. 10.520/2002, De-
creto Federal 10.024/2019; Decretos Municipais nº. 042/2018 e 054/2018, Lei Complementar n°. 123/2006 e alterações; Lei Federal 
n°. 8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais legislações aplicáveis à espécie, fará realizar às 09h00min do dia 24/05/2022, 
licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica; modo de disputa: “aberto”; cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa, 
visando o registro de preços, para futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de insumos (materiais), 
pelo prazo de 12 (doze) meses, em atendimento às necessidades hospitalares e em unidades vinculadas à Secretaria Municipal de 
Saúde e Saneamento do Município de Santo Antônio dos Lopes/MA.A licitação será realizada no Portal de Compras Públicas – www.
portaldecompraspublicas.com.br. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço: Praça Abrão Ferreira, S/N, 
Centro, Prédio da Comissão Permanente de Licitação, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00min às 12h00min; no endereço eletrônico 
deste poder executivo (www.stoantoniodoslopes.ma.gov.br) e no site www.portaldecompraspublicas.com.br, onde poderão ser con-
sultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra e/ou pelo e-mail: dep.pregao@stoantoniodoslopes.
ma.gov.br. Para todas as referências de tempo, será observado o horário de Brasília/DF. 

Santo Antônio dos Lopes – MA, 10 de maio de 2022. 
HERNANE LOPES ALENCAR

Pregoeiro Municipal
Port. Nº 002/2021 – GPSAL

ESTADO DO MARANHAO
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA

CNPJ – 01.625.921/0001-02
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2022, O Município de Governador Nunes Freire - MA, através da 
Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público aos interessados que, com base no Decreto Federal 
10.024/2019, Lei Federal n° 10.520 e subsidiariamente pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, rea-
lizará às 09h00min (Nove Horas) do dia 25 de maio de 2022, na plataforma compras públicas, no endereço 
eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação na Modalidade Pregão Eletrônico do tipo 
menor preço por item, tendo por objeto Registro de Preços para eventual contratação de pessoa (s) jurídica (s) 
para fornecimento de Gêneros Alimentícios (não perecíveis) destinados a Câmara Municipal De Governador 
Nunes Freire - MA, conforme disposições previstas no Edital e seus Anexos. O Edital e seus anexos encon-
tram-se disponíveis para consulta grátis ou ser adquirido no endereço da Câmara Municipal localizada na Rua 
do Coqueiro, nº 09, Centro de Governador Nunes Freire - MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00hs (oito 
horas) às 12h00hs (doze horas) e no site oficial deste poder Legislativo - https://cmgovernadornunesfreire.
ma.gov.br/, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço 
supra, ou pelo e-mail: camaragnf@gmail.com Governador Nunes Freire - MA, em 11 maio de 2022. Valderly 
Pereira da Silva – Presidente da Câmara Municipal.



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

LABORATORIAIS EM ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL 

MACRORREGIONAL RUTH NOLETO, LOCALIZADO NA CIDADE DE IMPERATRIZ - MA, 

ADMINISTRADAS PELA EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.

NOVA DATA DA ABERTURA: dia 03/06/2022, às 8h30, horário de Brasília/DF.

MOTIVO: Instabilidade quanto da liberação/remarcação da data no portal www.licitacoes-e.com.br.

ID nº [926317].

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

Edital e demais informações estão disponíveis no site da EMSERH (www.emserh.ma.gov.br).

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

Bairro do Calhau, São Luís/MA, pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou 

amaral.neto@emserh.ma.gov.br, ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 6 de maio de 2022

Francisco Assis do Amaral Neto

Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 083/2022 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 241.219/2021 - EMSERH

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO – MA
AV CONSTANTINO GEORGIANO RABELO, S/N – CENTRO

CNPJ: 06.003.891/0001-16

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022-SRP. A Prefeitura Municipal de Pre-
sidente Juscelino/ MA, através da Secretária Municipal de Administração por força do Decreto 
002/2021, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da lei 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 
7.746, de 05 de junho de 2012, do decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, sub-
sidiariamente, a lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, decreto municipal 010/2022, Licitação na mo-
dalidade Pregão na sua forma Eletrônica, do tipo menor preço por item. Objeto: Registro de preços 
para futura e eventual Aquisição de Equipamentos, Periféricos de Informática e Tonner’s visando a 
manutenção do funcionamento das Diversas Secretarias do Município de Presidente Juscelino/MA. 
A realização da sessão será no dia 24 de Maio de 2022- ÀS 09h00 no endereço eletrônico: www.
portaldecompraspublicas.com.br. O Edital completo está disponível para consulta e retirada nos 
endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br e https://presidentejuscelino.ma.gov.
br/portal/portal-editais-licitacao-local. Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail cplpj@
hotmail.com. Presidente Juscelino, 11 de Maio de 2022. Daniel Nina Nunes, Secretário Municipal 
de Administração.

SUZANO S/A torna público que REQUEREU da Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA/
MA, a AUTORIZAÇÃO PARA DIREITO DE USO DE 
ÁGUA SUPERFICIAL, com vazão requerida de 60 m³/h e 
período de bombeamento de 10 horas na Fazenda Bonanza 
(Reunidas Chaparral), Sub-bacia do Rio Barra Grande, coor-
denadas geográficas 05° 20’ 24,09’’S e 47° 28’ 0,01’’W Gr, 
para fins de o molhamento de estradas, umectação de vias in-
ternas e externas do imóvel e combate a incêndio, localizada 
no município de Imperatriz/MA, conforme dados constantes 
no processo nº 93202/2022.

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 02/2022 – UFMA. 

Objeto: O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para prestação 
de serviços de limpeza e conservação, de natureza continuada e com dedicação 
exclusiva de mão de obra, na Universidade Federal do Maranhão - UFMA.

Dia: 20/05/2022  Horário: 09:00h - horário de Brasília

Local: www.gov.br/compras/pt-br.

Valor Global: R$ 17.050.523,28

O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Portal 
de Compras do Governo Federal – COMPRASNET, no endereço 
www.gov.br/compras/pt-br. Podendo, alternativamente, ser consultado no 
endereço eletrônico https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/

São Luís, 10 de maio de 2022
VITOR DAVI BARROS DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

AVISO DE REABERTURA

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

oimparcial.com.brESPORTESSaulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br6

O próximo adversário será o Vila Nova-GO, no próximo sábado (14) no Castelão, mas o
técnico Léo Condé adverte que o time precisa sair o quanto antes dessa situação

NE RES PIN TO

Ar bi tra gem

Clas si fi ca ção do G4
• 1º Bahia 13
• 2º Cru zei ro 13
• 3º Sport 11
• 4º Grê mio 10

Re bai xa men to
• 17º Sam paio 5
• 18º Lon dri na 5
• 19º Tom ben se 5
• 20º CRB 4

Clas si fi ca ção Gru po 2
• 1º – Mo to – 9
• 2º – Flu mi nen se-PI –  8
• 3º – Cas ta nhal – 7
• 4º – Pa ca jus – 5
• 5º – To can ti nó po lis – 5
• 6º Ju ven tu de Sa mas – 4
• 7º – Qua tro de Ju lho – 4
• 8º Tu na Lu so – 1

SÉRIE B

Sampaio cai ainda
mais na Segundona

A
der ro ta por 2 a 1 pa ra o CRB
dei xou o Sam paio Cor rêa na
zo na de re bai xa men to da Sé- 
rie D do Bra si lei ro. A si tu a ção

é pre o cu pan te, ape sar de se rem dis- 
pu ta das ape nas seis das 38 ro da das
pro gra ma das. O pró xi mo ad ver sá rio
se rá o Vi la No va-GO, no pró xi mo sá- 
ba do (14) no Cas te lão, mas o téc ni co
Léo Con dé ad ver te que o ti me pre ci sa
sair o quan to an tes des sa si tu a ção. <A
com pe ti ção es tá ape nas co me çan do,
mas a gen te tem que sair o quan to an- 
tes des sa si tu a ção incô mo da. Sem
som bra de dú vi das que os jo gos em
ca sa são ex tre ma men te im por tan tes,
prin ci pal men te os jo gos que são con- 
fron tos di re tos. Te mos que nos mo bi- 
li zar pa ra a gen te con se guir es sa vi tó- 
ria=, ana li sou após a par ti da na ca pi tal
ala go a na.

Ou tro de ta lhe que cha ma a aten ção
do tor ce dor bo li vi a no é o fa to de Con- 
dé ter con se gui do até ago ra ape nas
uma vi tó ria no co man do da equi pe,
di an te do Brus que-SC, no Cas te lão.
Nem mes mo o tí tu lo es ta du al foi con- 
quis ta do no tem po nor mal. De pois do
jo go di an te do Vi la, o Tri co lor vol ta rá a
jo gar so men te no dia 22 de maio, em
Be lo Ho ri zon te, às 11h da ma nhã.

Con dé não dei xou cla ro se pre ten- 
de fa zer mu dan ças na for ma ção que
vai en fren tar o ti me goi a no, mas é pra- 
ti ca men te cer ta a vol ta do la te ral-di- 
rei to Ma teu si nho, após cum prir a sus- 
pen são pe lo car tão ama re lo. O za guei- 
ro Joé cio, ou tro au sen te de vi do a um
can sa ço mus cu lar, é ou tro que po de rá

re tor nar. Po rém, o apoi a dor Fer rei ra
per ma ne ce rá au sen te.

A de fi ci ên cia no se tor do ata que,
on de ape nas Pi men ti nha se des ta ca,
po de pro vo car a es ca la ção de Ra fa el
Cos ta, que es tá se re cu pe ran do pa ra
vol tar à me lhor for ma fí si ca. Ou tra op- 
ção po de rá ser a en tra da de Ca ta tau
pe lo meio, vi san do me lhor apro vei- 
tan do das bo las al tas. O trei na dor tem
mais três di as pa ra es sas de fi ni ções.

Ou tra vez a ar bi tra gem cha mou a

aten ção num jo go do Sam paio Cor- 
rêa. 

No pri mei ro gol do CRB, a bo la to- 
cou no bra ço do ata can te Ri chard an- 
tes do cru za men to, o ár bi tro He ber
Lo pes dei xou o lan ce se guir e aca bou
sen do con cluí do  pe lo ata can te An sel- 
mo Ra mon, ge ran do mui ta po lê mi ca
nas in ter pre ta ções da re gra.

A com pe ti ção es tá

ape nas co me çan do, mas

a gen te tem que sair o

quan to an tes des sa

si tu a ção incô mo da. Sem

som bra de dú vi das que

os jo gos em ca sa são

ex tre ma men te

im por tan tes

SÉRIE D

Líder Moto Club viaja para o Tocantins

Lí der ab so lu to do Gru po 2 da Sé rie
D do Cam pe o na to Bra si lei ro, o Mo to
Club, após a vi tó ria so bre o Pa ca jus (2
a 0) ago ra se pre pa ra pa ra o pró xi mo
jo go, fo ra de ca sa, em To can ti nó po lis-
TO, no pró xi mo sá ba do (14), às 16h,
no Es tá dio Ri bei rão. A de le ga ção vi a ja
na tar de des ta quar ta-fei ra pa ra o ter- 
ri tó rio to can ti nen se,  por via ro do viá- 
ria, num per cur so que vai du rar 13 ho- 
ras.

Pa ra es ta par ti da, o Ru bro-Ne gro
não po de rá con tar ain da com dois jo- 
ga do res que es tão afas ta dos ain da em
re cu pe ra ção de le sões. Le o mir (meia)
e Emer son Ni ke (ata can te). Por is so, o
téc ni co Jú lio Cé sar Nu nes, não si na li- 
zou qual quer mu dan ça na for ma ção
ini ci al. Ele elo gi ou o com por ta men to
do gru po nos úl ti mos jo gos, prin ci pal- 
men te pe la en tre ga e au sên cia de vai- 
da de.

As bo as atu a ções de Ro nald Ca ma- 
rão po dem ser mais uma dor de ca be- 
ça pa ra o téc ni co mo ten se. An tes, o ti- 
tu lar era Le o mir, que tem es ti lo de jo- 
go di fe ren te. Além dis so, o ata can te
En zo pas sou a ser mais um des ta que e
vem fa zen do gols de ci si vos.

O Mo to tam bém sen te a au sên cia
de um la te ral-di rei to. Dou glas Sil va
se gue en tre gue ao de par ta men to mé- 
di co e sem pre vi são de quan do re tor- 
na. A di re to ria do clu be não si na li zou
nas úl ti mas ho ras so bre a con tra ta ção
de ne nhum jo ga dor pa ra a po si ção
que con ti nua sen do ocu pa da por Lu- 
cas Hulk, que es tá <pen du ra do= com
dois car tões ama re los, mar ca vi ri li da- 
de e não sai pa ra o apoio ao ata que.

A vi tó ria da úl ti ma sex ta-fei ra foi a
ter cei ra se gui da e a pri mei ra fo ra de
ca sa, le van do o ti me ru bro-ne gro aos
9 pon tos . Com o em pa te do Flu mi- 

nen se-PI (1 a 1) com a Tu na, a equi pe
pi aui en se fi cou com 8. Mes mo que
per ca a pró xi ma par ti da, ain da as sim
o Mo to não sai do G4, pois a clas si fi ca-
ção apre sen ta nas de mais po si ções
em 3º o Cas ta nhal, que der ro tou o 4 de
Ju lho por 3 a 0, e em 4º, com 5, ao To- 
can ti nó po lis, que em pa tou por 0 a 0
com o Ju ven tu de Sa mas. Após o jo go
no To can tins, o Pa pão jo ga rá no sá ba-
do (21), em São Luís, com o Flu mi nen-
se-PI, no Nho zi nho San tos.

Jo ga do res no DM
• Fi li pe Luís – Tra ta men to pa ra do res na pan tur ri lha
• San tos – Tra ta men to pa ra le são na co xa
• Fa brí cio Bru no – Tra ta men to pa ra le são no pé es -
quer do
• Matheus Fran ça – Tra ta men to pa ra fra tu ra na per na
di rei ta
• Gus ta vo Hen ri que – Tra ba lho de tran si ção pa ra o
cam po
• Vi ti nho – Tra ba lho de fi si o te ra pia no cam po

Al tos-PI

Fla men go ten ta
se re a bi li tar
di an te Al tos-PI

Um sai e dois en tram. Pau lo Sou sa tem Pe dro e
Matheu zi nho à dis po si ção pa ra a par ti da con tra o Al tos,
do Pi auí, nes ta quar ta-fei ra, em Vol ta Re don da, pe la ter- 
cei ra fa se da Co pa do Bra sil. Os dois trei na ram nor mal- 
men te com o gru po nes ta ter ça, no Ni nho do Uru bu, e a
pre sen ça na lis ta de re la ci o na dos de pen de do trei na dor.
Por ou tro la do, Fi li pe Luís es tá fo ra.

O la te ral-es quer do dei xou o clás si co con tra o Bo ta fo- 
go ain da no pri mei ro tem po por con ta de do res na pan- 
tur ri lha e es tá en tre gue ao de par ta men to mé di co. No
iní cio da tar de des ta ter ça, o clu be in for mou que foi
cons ta ta da <uma le são grau 2 do mús cu lo so le ar da pan- 
tur ri lha es quer da=. O jo ga dor já ini ci ou, não foi di vul ga- 
da uma pre vi são de re tor no.

Pou pa do da par ti da do fim de se ma na por con ta de
des gas te mus cu lar, Pe dro foi li be ra do pa ra tra ba lhar
com os com pa nhei ros, mas a pre sen ça na lis ta de re la ci- 
o na dos de pen de de Pau lo Sou sa. Há uma pre o cu pa ção
em evi tar ex po si ção ao ris co de le são, mas são bo as as
chan ces de o ata can te par ti ci par da par ti da, as sim co mo
Matheu zi nho, que já tem trei na do com o gru po há uma
se ma na. Pa blo e Ro dri go Caio, que fi ca ram no ban co de
re ser vas con tra o Bo ta fo go, mas não fo ram uti li za dos,
tam bém es tão à dis po si ção. Pau lo Sou sa de fi ni rá, na
ma nhã des ta quar ta-fei ra (11), quais jo ga do res em bar- 
cam pa ra Vol ta Re don da. A ten dên cia é que o trei na dor
re pi ta a es tra té gia da par ti da de ida, no Pi auí, e pou pe
boa par te dos ti tu la res.

Com a vi tó ria por 2 a 1 em Te re si na, o Fla men go po de
até em pa tar pa ra avan çar às oi ta vas de fi nal da com pe ti- 
ção. A par ti da des ta quar ta es tá mar ca da pa ra 19h30 (de
Bra sí lia), no Rau li no de Oli vei ra.

O Al tos es tá no Rio de Ja nei ro des de a úl ti ma se gun- 
da-fei ra (9), e já es tá pron to pa ra en ca rar o Fla men go, às
19h30, pe la ter cei ra fa se da Co pa do Bra sil. O jo go se rá
em Vol ta Re don da e o ti me pi aui en se es tá em Re sen de,
on de se pre pa rou.

Pa ra a par ti da, o téc ni co Fran cis co Diá te ve à dis po si- 
ção to dos os atle tas que es ti ve ram re la ci o na dos pa ra o
úl ti mo jo go dis pu ta do, con tra o Bo ta fo go-PB, pe la Sé rie
C do Cam pe o na to Bra si lei ro. Não em bar ca ram com o
elen co o go lei ro Andrey (le são no pé), o za guei ro
Del’Amo re (le são na co xa) e o vo lan te Ne ti nho (le são no
pú bis). O Al tos vai pre ci sar re ver ter o pla car de der ro ta
do jo go de ida. O Al vi ver de saiu em des van ta gem com a
der ro ta por 2 a 1, em Te re si na, no úl ti mo dia 1º de maio.

São Luís, quarta-feira, 11 de maio de 2022

oimparcial.com.brESPORTESSaulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br6

O próximo adversário será o Vila Nova-GO, no próximo sábado (14) no Castelão, mas o
técnico Léo Condé adverte que o time precisa sair o quanto antes dessa situação
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Sampaio cai ainda
mais na Segundona

A
der ro ta por 2 a 1 pa ra o CRB
dei xou o Sam paio Cor rêa na
zo na de re bai xa men to da Sé- 
rie D do Bra si lei ro. A si tu a ção

é pre o cu pan te, ape sar de se rem dis- 
pu ta das ape nas seis das 38 ro da das
pro gra ma das. O pró xi mo ad ver sá rio
se rá o Vi la No va-GO, no pró xi mo sá- 
ba do (14) no Cas te lão, mas o téc ni co
Léo Con dé ad ver te que o ti me pre ci sa
sair o quan to an tes des sa si tu a ção. <A
com pe ti ção es tá ape nas co me çan do,
mas a gen te tem que sair o quan to an- 
tes des sa si tu a ção incô mo da. Sem
som bra de dú vi das que os jo gos em
ca sa são ex tre ma men te im por tan tes,
prin ci pal men te os jo gos que são con- 
fron tos di re tos. Te mos que nos mo bi- 
li zar pa ra a gen te con se guir es sa vi tó- 
ria=, ana li sou após a par ti da na ca pi tal
ala go a na.

Ou tro de ta lhe que cha ma a aten ção
do tor ce dor bo li vi a no é o fa to de Con- 
dé ter con se gui do até ago ra ape nas
uma vi tó ria no co man do da equi pe,
di an te do Brus que-SC, no Cas te lão.
Nem mes mo o tí tu lo es ta du al foi con- 
quis ta do no tem po nor mal. De pois do
jo go di an te do Vi la, o Tri co lor vol ta rá a
jo gar so men te no dia 22 de maio, em
Be lo Ho ri zon te, às 11h da ma nhã.

Con dé não dei xou cla ro se pre ten- 
de fa zer mu dan ças na for ma ção que
vai en fren tar o ti me goi a no, mas é pra- 
ti ca men te cer ta a vol ta do la te ral-di- 
rei to Ma teu si nho, após cum prir a sus- 
pen são pe lo car tão ama re lo. O za guei- 
ro Joé cio, ou tro au sen te de vi do a um
can sa ço mus cu lar, é ou tro que po de rá

re tor nar. Po rém, o apoi a dor Fer rei ra
per ma ne ce rá au sen te.

A de fi ci ên cia no se tor do ata que,
on de ape nas Pi men ti nha se des ta ca,
po de pro vo car a es ca la ção de Ra fa el
Cos ta, que es tá se re cu pe ran do pa ra
vol tar à me lhor for ma fí si ca. Ou tra op- 
ção po de rá ser a en tra da de Ca ta tau
pe lo meio, vi san do me lhor apro vei- 
tan do das bo las al tas. O trei na dor tem
mais três di as pa ra es sas de fi ni ções.

Ou tra vez a ar bi tra gem cha mou a

aten ção num jo go do Sam paio Cor- 
rêa. 

No pri mei ro gol do CRB, a bo la to- 
cou no bra ço do ata can te Ri chard an- 
tes do cru za men to, o ár bi tro He ber
Lo pes dei xou o lan ce se guir e aca bou
sen do con cluí do  pe lo ata can te An sel- 
mo Ra mon, ge ran do mui ta po lê mi ca
nas in ter pre ta ções da re gra.

A com pe ti ção es tá

ape nas co me çan do, mas

a gen te tem que sair o

quan to an tes des sa

si tu a ção incô mo da. Sem

som bra de dú vi das que

os jo gos em ca sa são

ex tre ma men te

im por tan tes

Líder Moto Club viaja para o Tocantins

Lí der ab so lu to do Gru po 2 da Sé rie
D do Cam pe o na to Bra si lei ro, o Mo to
Club, após a vi tó ria so bre o Pa ca jus (2
a 0) ago ra se pre pa ra pa ra o pró xi mo
jo go, fo ra de ca sa, em To can ti nó po lis-
TO, no pró xi mo sá ba do (14), às 16h,
no Es tá dio Ri bei rão. A de le ga ção vi a ja
na tar de des ta quar ta-fei ra pa ra o ter- 
ri tó rio to can ti nen se,  por via ro do viá- 
ria, num per cur so que vai du rar 13 ho- 
ras.

Pa ra es ta par ti da, o Ru bro-Ne gro
não po de rá con tar ain da com dois jo- 
ga do res que es tão afas ta dos ain da em
re cu pe ra ção de le sões. Le o mir (meia)
e Emer son Ni ke (ata can te). Por is so, o
téc ni co Jú lio Cé sar Nu nes, não si na li- 
zou qual quer mu dan ça na for ma ção
ini ci al. Ele elo gi ou o com por ta men to
do gru po nos úl ti mos jo gos, prin ci pal- 
men te pe la en tre ga e au sên cia de vai- 
da de.

As bo as atu a ções de Ro nald Ca ma- 
rão po dem ser mais uma dor de ca be- 
ça pa ra o téc ni co mo ten se. An tes, o ti- 
tu lar era Le o mir, que tem es ti lo de jo- 
go di fe ren te. Além dis so, o ata can te
En zo pas sou a ser mais um des ta que e
vem fa zen do gols de ci si vos.

O Mo to tam bém sen te a au sên cia
de um la te ral-di rei to. Dou glas Sil va
se gue en tre gue ao de par ta men to mé- 
di co e sem pre vi são de quan do re tor- 
na. A di re to ria do clu be não si na li zou
nas úl ti mas ho ras so bre a con tra ta ção
de ne nhum jo ga dor pa ra a po si ção
que con ti nua sen do ocu pa da por Lu- 
cas Hulk, que es tá <pen du ra do= com
dois car tões ama re los, mar ca vi ri li da- 
de e não sai pa ra o apoio ao ata que.

A vi tó ria da úl ti ma sex ta-fei ra foi a
ter cei ra se gui da e a pri mei ra fo ra de
ca sa, le van do o ti me ru bro-ne gro aos
9 pon tos . Com o em pa te do Flu mi- 

nen se-PI (1 a 1) com a Tu na, a equi pe
pi aui en se fi cou com 8. Mes mo que
per ca a pró xi ma par ti da, ain da as sim
o Mo to não sai do G4, pois a clas si fi ca-
ção apre sen ta nas de mais po si ções
em 3º o Cas ta nhal, que der ro tou o 4 de
Ju lho por 3 a 0, e em 4º, com 5, ao To- 
can ti nó po lis, que em pa tou por 0 a 0
com o Ju ven tu de Sa mas. Após o jo go
no To can tins, o Pa pão jo ga rá no sá ba-
do (21), em São Luís, com o Flu mi nen-
se-PI, no Nho zi nho San tos.

Jo ga do res no DM
• Fi li pe Luís – Tra ta men to pa ra do res na pan tur ri lha
• San tos – Tra ta men to pa ra le são na co xa
• Fa brí cio Bru no – Tra ta men to pa ra le são no pé es -
quer do
• Matheus Fran ça – Tra ta men to pa ra fra tu ra na per na
di rei ta
• Gus ta vo Hen ri que – Tra ba lho de tran si ção pa ra o
cam po
• Vi ti nho – Tra ba lho de fi si o te ra pia no cam po

Al tos-PI

Fla men go ten ta
se re a bi li tar
di an te Al tos-PI

Um sai e dois en tram. Pau lo Sou sa tem Pe dro e
Matheu zi nho à dis po si ção pa ra a par ti da con tra o Al tos,
do Pi auí, nes ta quar ta-fei ra, em Vol ta Re don da, pe la ter- 
cei ra fa se da Co pa do Bra sil. Os dois trei na ram nor mal- 
men te com o gru po nes ta ter ça, no Ni nho do Uru bu, e a
pre sen ça na lis ta de re la ci o na dos de pen de do trei na dor.
Por ou tro la do, Fi li pe Luís es tá fo ra.

O la te ral-es quer do dei xou o clás si co con tra o Bo ta fo- 
go ain da no pri mei ro tem po por con ta de do res na pan- 
tur ri lha e es tá en tre gue ao de par ta men to mé di co. No
iní cio da tar de des ta ter ça, o clu be in for mou que foi
cons ta ta da <uma le são grau 2 do mús cu lo so le ar da pan- 
tur ri lha es quer da=. O jo ga dor já ini ci ou, não foi di vul ga- 
da uma pre vi são de re tor no.

Pou pa do da par ti da do fim de se ma na por con ta de
des gas te mus cu lar, Pe dro foi li be ra do pa ra tra ba lhar
com os com pa nhei ros, mas a pre sen ça na lis ta de re la ci- 
o na dos de pen de de Pau lo Sou sa. Há uma pre o cu pa ção
em evi tar ex po si ção ao ris co de le são, mas são bo as as
chan ces de o ata can te par ti ci par da par ti da, as sim co mo
Matheu zi nho, que já tem trei na do com o gru po há uma
se ma na. Pa blo e Ro dri go Caio, que fi ca ram no ban co de
re ser vas con tra o Bo ta fo go, mas não fo ram uti li za dos,
tam bém es tão à dis po si ção. Pau lo Sou sa de fi ni rá, na
ma nhã des ta quar ta-fei ra (11), quais jo ga do res em bar- 
cam pa ra Vol ta Re don da. A ten dên cia é que o trei na dor
re pi ta a es tra té gia da par ti da de ida, no Pi auí, e pou pe
boa par te dos ti tu la res.

Com a vi tó ria por 2 a 1 em Te re si na, o Fla men go po de
até em pa tar pa ra avan çar às oi ta vas de fi nal da com pe ti- 
ção. A par ti da des ta quar ta es tá mar ca da pa ra 19h30 (de
Bra sí lia), no Rau li no de Oli vei ra.

O Al tos es tá no Rio de Ja nei ro des de a úl ti ma se gun- 
da-fei ra (9), e já es tá pron to pa ra en ca rar o Fla men go, às
19h30, pe la ter cei ra fa se da Co pa do Bra sil. O jo go se rá
em Vol ta Re don da e o ti me pi aui en se es tá em Re sen de,
on de se pre pa rou.

Pa ra a par ti da, o téc ni co Fran cis co Diá te ve à dis po si- 
ção to dos os atle tas que es ti ve ram re la ci o na dos pa ra o
úl ti mo jo go dis pu ta do, con tra o Bo ta fo go-PB, pe la Sé rie
C do Cam pe o na to Bra si lei ro. Não em bar ca ram com o
elen co o go lei ro Andrey (le são no pé), o za guei ro
Del’Amo re (le são na co xa) e o vo lan te Ne ti nho (le são no
pú bis). O Al tos vai pre ci sar re ver ter o pla car de der ro ta
do jo go de ida. O Al vi ver de saiu em des van ta gem com a
der ro ta por 2 a 1, em Te re si na, no úl ti mo dia 1º de maio.

São Luís, quarta-feira, 11 de maio de 2022

oimparcial.com.brESPORTESSaulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br6

O próximo adversário será o Vila Nova-GO, no próximo sábado (14) no Castelão, mas o
técnico Léo Condé adverte que o time precisa sair o quanto antes dessa situação

NE RES PIN TO

Ar bi tra gem

Clas si fi ca ção do G4
• 1º Bahia 13
• 2º Cru zei ro 13
• 3º Sport 11
• 4º Grê mio 10

Re bai xa men to
• 17º Sam paio 5
• 18º Lon dri na 5
• 19º Tom ben se 5
• 20º CRB 4

Clas si fi ca ção Gru po 2
• 1º – Mo to – 9
• 2º – Flu mi nen se-PI –  8
• 3º – Cas ta nhal – 7
• 4º – Pa ca jus – 5
• 5º – To can ti nó po lis – 5
• 6º Ju ven tu de Sa mas – 4
• 7º – Qua tro de Ju lho – 4
• 8º Tu na Lu so – 1

Sampaio cai ainda
mais na Segundona

A
der ro ta por 2 a 1 pa ra o CRB
dei xou o Sam paio Cor rêa na
zo na de re bai xa men to da Sé- 
rie D do Bra si lei ro. A si tu a ção

é pre o cu pan te, ape sar de se rem dis- 
pu ta das ape nas seis das 38 ro da das
pro gra ma das. O pró xi mo ad ver sá rio
se rá o Vi la No va-GO, no pró xi mo sá- 
ba do (14) no Cas te lão, mas o téc ni co
Léo Con dé ad ver te que o ti me pre ci sa
sair o quan to an tes des sa si tu a ção. <A
com pe ti ção es tá ape nas co me çan do,
mas a gen te tem que sair o quan to an- 
tes des sa si tu a ção incô mo da. Sem
som bra de dú vi das que os jo gos em
ca sa são ex tre ma men te im por tan tes,
prin ci pal men te os jo gos que são con- 
fron tos di re tos. Te mos que nos mo bi- 
li zar pa ra a gen te con se guir es sa vi tó- 
ria=, ana li sou após a par ti da na ca pi tal
ala go a na.

Ou tro de ta lhe que cha ma a aten ção
do tor ce dor bo li vi a no é o fa to de Con- 
dé ter con se gui do até ago ra ape nas
uma vi tó ria no co man do da equi pe,
di an te do Brus que-SC, no Cas te lão.
Nem mes mo o tí tu lo es ta du al foi con- 
quis ta do no tem po nor mal. De pois do
jo go di an te do Vi la, o Tri co lor vol ta rá a
jo gar so men te no dia 22 de maio, em
Be lo Ho ri zon te, às 11h da ma nhã.

Con dé não dei xou cla ro se pre ten- 
de fa zer mu dan ças na for ma ção que
vai en fren tar o ti me goi a no, mas é pra- 
ti ca men te cer ta a vol ta do la te ral-di- 
rei to Ma teu si nho, após cum prir a sus- 
pen são pe lo car tão ama re lo. O za guei- 
ro Joé cio, ou tro au sen te de vi do a um
can sa ço mus cu lar, é ou tro que po de rá

re tor nar. Po rém, o apoi a dor Fer rei ra
per ma ne ce rá au sen te.

A de fi ci ên cia no se tor do ata que,
on de ape nas Pi men ti nha se des ta ca,
po de pro vo car a es ca la ção de Ra fa el
Cos ta, que es tá se re cu pe ran do pa ra
vol tar à me lhor for ma fí si ca. Ou tra op- 
ção po de rá ser a en tra da de Ca ta tau
pe lo meio, vi san do me lhor apro vei- 
tan do das bo las al tas. O trei na dor tem
mais três di as pa ra es sas de fi ni ções.

Ou tra vez a ar bi tra gem cha mou a

aten ção num jo go do Sam paio Cor- 
rêa. 

No pri mei ro gol do CRB, a bo la to- 
cou no bra ço do ata can te Ri chard an- 
tes do cru za men to, o ár bi tro He ber
Lo pes dei xou o lan ce se guir e aca bou
sen do con cluí do  pe lo ata can te An sel- 
mo Ra mon, ge ran do mui ta po lê mi ca
nas in ter pre ta ções da re gra.

A com pe ti ção es tá

ape nas co me çan do, mas

a gen te tem que sair o

quan to an tes des sa

si tu a ção incô mo da. Sem

som bra de dú vi das que

os jo gos em ca sa são

ex tre ma men te

im por tan tes

Líder Moto Club viaja para o Tocantins

Lí der ab so lu to do Gru po 2 da Sé rie
D do Cam pe o na to Bra si lei ro, o Mo to
Club, após a vi tó ria so bre o Pa ca jus (2
a 0) ago ra se pre pa ra pa ra o pró xi mo
jo go, fo ra de ca sa, em To can ti nó po lis-
TO, no pró xi mo sá ba do (14), às 16h,
no Es tá dio Ri bei rão. A de le ga ção vi a ja
na tar de des ta quar ta-fei ra pa ra o ter- 
ri tó rio to can ti nen se,  por via ro do viá- 
ria, num per cur so que vai du rar 13 ho- 
ras.

Pa ra es ta par ti da, o Ru bro-Ne gro
não po de rá con tar ain da com dois jo- 
ga do res que es tão afas ta dos ain da em
re cu pe ra ção de le sões. Le o mir (meia)
e Emer son Ni ke (ata can te). Por is so, o
téc ni co Jú lio Cé sar Nu nes, não si na li- 
zou qual quer mu dan ça na for ma ção
ini ci al. Ele elo gi ou o com por ta men to
do gru po nos úl ti mos jo gos, prin ci pal- 
men te pe la en tre ga e au sên cia de vai- 
da de.

As bo as atu a ções de Ro nald Ca ma- 
rão po dem ser mais uma dor de ca be- 
ça pa ra o téc ni co mo ten se. An tes, o ti- 
tu lar era Le o mir, que tem es ti lo de jo- 
go di fe ren te. Além dis so, o ata can te
En zo pas sou a ser mais um des ta que e
vem fa zen do gols de ci si vos.

O Mo to tam bém sen te a au sên cia
de um la te ral-di rei to. Dou glas Sil va
se gue en tre gue ao de par ta men to mé- 
di co e sem pre vi são de quan do re tor- 
na. A di re to ria do clu be não si na li zou
nas úl ti mas ho ras so bre a con tra ta ção
de ne nhum jo ga dor pa ra a po si ção
que con ti nua sen do ocu pa da por Lu- 
cas Hulk, que es tá <pen du ra do= com
dois car tões ama re los, mar ca vi ri li da- 
de e não sai pa ra o apoio ao ata que.

A vi tó ria da úl ti ma sex ta-fei ra foi a
ter cei ra se gui da e a pri mei ra fo ra de
ca sa, le van do o ti me ru bro-ne gro aos
9 pon tos . Com o em pa te do Flu mi- 

nen se-PI (1 a 1) com a Tu na, a equi pe
pi aui en se fi cou com 8. Mes mo que
per ca a pró xi ma par ti da, ain da as sim
o Mo to não sai do G4, pois a clas si fi ca-
ção apre sen ta nas de mais po si ções
em 3º o Cas ta nhal, que der ro tou o 4 de
Ju lho por 3 a 0, e em 4º, com 5, ao To- 
can ti nó po lis, que em pa tou por 0 a 0
com o Ju ven tu de Sa mas. Após o jo go
no To can tins, o Pa pão jo ga rá no sá ba-
do (21), em São Luís, com o Flu mi nen-
se-PI, no Nho zi nho San tos.

Jo ga do res no DM
• Fi li pe Luís – Tra ta men to pa ra do res na pan tur ri lha
• San tos – Tra ta men to pa ra le são na co xa
• Fa brí cio Bru no – Tra ta men to pa ra le são no pé es -
quer do
• Matheus Fran ça – Tra ta men to pa ra fra tu ra na per na
di rei ta
• Gus ta vo Hen ri que – Tra ba lho de tran si ção pa ra o
cam po
• Vi ti nho – Tra ba lho de fi si o te ra pia no cam po

Al tos-PI

Fla men go ten ta
se re a bi li tar
di an te Al tos-PI

Um sai e dois en tram. Pau lo Sou sa tem Pe dro e
Matheu zi nho à dis po si ção pa ra a par ti da con tra o Al tos,
do Pi auí, nes ta quar ta-fei ra, em Vol ta Re don da, pe la ter- 
cei ra fa se da Co pa do Bra sil. Os dois trei na ram nor mal- 
men te com o gru po nes ta ter ça, no Ni nho do Uru bu, e a
pre sen ça na lis ta de re la ci o na dos de pen de do trei na dor.
Por ou tro la do, Fi li pe Luís es tá fo ra.

O la te ral-es quer do dei xou o clás si co con tra o Bo ta fo- 
go ain da no pri mei ro tem po por con ta de do res na pan- 
tur ri lha e es tá en tre gue ao de par ta men to mé di co. No
iní cio da tar de des ta ter ça, o clu be in for mou que foi
cons ta ta da <uma le são grau 2 do mús cu lo so le ar da pan- 
tur ri lha es quer da=. O jo ga dor já ini ci ou, não foi di vul ga- 
da uma pre vi são de re tor no.

Pou pa do da par ti da do fim de se ma na por con ta de
des gas te mus cu lar, Pe dro foi li be ra do pa ra tra ba lhar
com os com pa nhei ros, mas a pre sen ça na lis ta de re la ci- 
o na dos de pen de de Pau lo Sou sa. Há uma pre o cu pa ção
em evi tar ex po si ção ao ris co de le são, mas são bo as as
chan ces de o ata can te par ti ci par da par ti da, as sim co mo
Matheu zi nho, que já tem trei na do com o gru po há uma
se ma na. Pa blo e Ro dri go Caio, que fi ca ram no ban co de
re ser vas con tra o Bo ta fo go, mas não fo ram uti li za dos,
tam bém es tão à dis po si ção. Pau lo Sou sa de fi ni rá, na
ma nhã des ta quar ta-fei ra (11), quais jo ga do res em bar- 
cam pa ra Vol ta Re don da. A ten dên cia é que o trei na dor
re pi ta a es tra té gia da par ti da de ida, no Pi auí, e pou pe
boa par te dos ti tu la res.

Com a vi tó ria por 2 a 1 em Te re si na, o Fla men go po de
até em pa tar pa ra avan çar às oi ta vas de fi nal da com pe ti- 
ção. A par ti da des ta quar ta es tá mar ca da pa ra 19h30 (de
Bra sí lia), no Rau li no de Oli vei ra.

O Al tos es tá no Rio de Ja nei ro des de a úl ti ma se gun- 
da-fei ra (9), e já es tá pron to pa ra en ca rar o Fla men go, às
19h30, pe la ter cei ra fa se da Co pa do Bra sil. O jo go se rá
em Vol ta Re don da e o ti me pi aui en se es tá em Re sen de,
on de se pre pa rou.

Pa ra a par ti da, o téc ni co Fran cis co Diá te ve à dis po si- 
ção to dos os atle tas que es ti ve ram re la ci o na dos pa ra o
úl ti mo jo go dis pu ta do, con tra o Bo ta fo go-PB, pe la Sé rie
C do Cam pe o na to Bra si lei ro. Não em bar ca ram com o
elen co o go lei ro Andrey (le são no pé), o za guei ro
Del’Amo re (le são na co xa) e o vo lan te Ne ti nho (le são no
pú bis). O Al tos vai pre ci sar re ver ter o pla car de der ro ta
do jo go de ida. O Al vi ver de saiu em des van ta gem com a
der ro ta por 2 a 1, em Te re si na, no úl ti mo dia 1º de maio.

São Luís, quarta-feira, 11 de maio de 2022

oimparcial.com.brESPORTESSaulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br6

O próximo adversário será o Vila Nova-GO, no próximo sábado (14) no Castelão, mas o
técnico Léo Condé adverte que o time precisa sair o quanto antes dessa situação
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• 18º Lon dri na 5
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• 20º CRB 4

Clas si fi ca ção Gru po 2
• 1º – Mo to – 9
• 2º – Flu mi nen se-PI –  8
• 3º – Cas ta nhal – 7
• 4º – Pa ca jus – 5
• 5º – To can ti nó po lis – 5
• 6º Ju ven tu de Sa mas – 4
• 7º – Qua tro de Ju lho – 4
• 8º Tu na Lu so – 1

Sampaio cai ainda
mais na Segundona

A
der ro ta por 2 a 1 pa ra o CRB
dei xou o Sam paio Cor rêa na
zo na de re bai xa men to da Sé- 
rie D do Bra si lei ro. A si tu a ção

é pre o cu pan te, ape sar de se rem dis- 
pu ta das ape nas seis das 38 ro da das
pro gra ma das. O pró xi mo ad ver sá rio
se rá o Vi la No va-GO, no pró xi mo sá- 
ba do (14) no Cas te lão, mas o téc ni co
Léo Con dé ad ver te que o ti me pre ci sa
sair o quan to an tes des sa si tu a ção. <A
com pe ti ção es tá ape nas co me çan do,
mas a gen te tem que sair o quan to an- 
tes des sa si tu a ção incô mo da. Sem
som bra de dú vi das que os jo gos em
ca sa são ex tre ma men te im por tan tes,
prin ci pal men te os jo gos que são con- 
fron tos di re tos. Te mos que nos mo bi- 
li zar pa ra a gen te con se guir es sa vi tó- 
ria=, ana li sou após a par ti da na ca pi tal
ala go a na.

Ou tro de ta lhe que cha ma a aten ção
do tor ce dor bo li vi a no é o fa to de Con- 
dé ter con se gui do até ago ra ape nas
uma vi tó ria no co man do da equi pe,
di an te do Brus que-SC, no Cas te lão.
Nem mes mo o tí tu lo es ta du al foi con- 
quis ta do no tem po nor mal. De pois do
jo go di an te do Vi la, o Tri co lor vol ta rá a
jo gar so men te no dia 22 de maio, em
Be lo Ho ri zon te, às 11h da ma nhã.

Con dé não dei xou cla ro se pre ten- 
de fa zer mu dan ças na for ma ção que
vai en fren tar o ti me goi a no, mas é pra- 
ti ca men te cer ta a vol ta do la te ral-di- 
rei to Ma teu si nho, após cum prir a sus- 
pen são pe lo car tão ama re lo. O za guei- 
ro Joé cio, ou tro au sen te de vi do a um
can sa ço mus cu lar, é ou tro que po de rá

re tor nar. Po rém, o apoi a dor Fer rei ra
per ma ne ce rá au sen te.

A de fi ci ên cia no se tor do ata que,
on de ape nas Pi men ti nha se des ta ca,
po de pro vo car a es ca la ção de Ra fa el
Cos ta, que es tá se re cu pe ran do pa ra
vol tar à me lhor for ma fí si ca. Ou tra op- 
ção po de rá ser a en tra da de Ca ta tau
pe lo meio, vi san do me lhor apro vei- 
tan do das bo las al tas. O trei na dor tem
mais três di as pa ra es sas de fi ni ções.

Ou tra vez a ar bi tra gem cha mou a

aten ção num jo go do Sam paio Cor- 
rêa. 

No pri mei ro gol do CRB, a bo la to- 
cou no bra ço do ata can te Ri chard an- 
tes do cru za men to, o ár bi tro He ber
Lo pes dei xou o lan ce se guir e aca bou
sen do con cluí do  pe lo ata can te An sel- 
mo Ra mon, ge ran do mui ta po lê mi ca
nas in ter pre ta ções da re gra.

A com pe ti ção es tá

ape nas co me çan do, mas

a gen te tem que sair o

quan to an tes des sa

si tu a ção incô mo da. Sem

som bra de dú vi das que

os jo gos em ca sa são

ex tre ma men te

im por tan tes

Líder Moto Club viaja para o Tocantins

Lí der ab so lu to do Gru po 2 da Sé rie
D do Cam pe o na to Bra si lei ro, o Mo to
Club, após a vi tó ria so bre o Pa ca jus (2
a 0) ago ra se pre pa ra pa ra o pró xi mo
jo go, fo ra de ca sa, em To can ti nó po lis-
TO, no pró xi mo sá ba do (14), às 16h,
no Es tá dio Ri bei rão. A de le ga ção vi a ja
na tar de des ta quar ta-fei ra pa ra o ter- 
ri tó rio to can ti nen se,  por via ro do viá- 
ria, num per cur so que vai du rar 13 ho- 
ras.

Pa ra es ta par ti da, o Ru bro-Ne gro
não po de rá con tar ain da com dois jo- 
ga do res que es tão afas ta dos ain da em
re cu pe ra ção de le sões. Le o mir (meia)
e Emer son Ni ke (ata can te). Por is so, o
téc ni co Jú lio Cé sar Nu nes, não si na li- 
zou qual quer mu dan ça na for ma ção
ini ci al. Ele elo gi ou o com por ta men to
do gru po nos úl ti mos jo gos, prin ci pal- 
men te pe la en tre ga e au sên cia de vai- 
da de.

As bo as atu a ções de Ro nald Ca ma- 
rão po dem ser mais uma dor de ca be- 
ça pa ra o téc ni co mo ten se. An tes, o ti- 
tu lar era Le o mir, que tem es ti lo de jo- 
go di fe ren te. Além dis so, o ata can te
En zo pas sou a ser mais um des ta que e
vem fa zen do gols de ci si vos.

O Mo to tam bém sen te a au sên cia
de um la te ral-di rei to. Dou glas Sil va
se gue en tre gue ao de par ta men to mé- 
di co e sem pre vi são de quan do re tor- 
na. A di re to ria do clu be não si na li zou
nas úl ti mas ho ras so bre a con tra ta ção
de ne nhum jo ga dor pa ra a po si ção
que con ti nua sen do ocu pa da por Lu- 
cas Hulk, que es tá <pen du ra do= com
dois car tões ama re los, mar ca vi ri li da- 
de e não sai pa ra o apoio ao ata que.

A vi tó ria da úl ti ma sex ta-fei ra foi a
ter cei ra se gui da e a pri mei ra fo ra de
ca sa, le van do o ti me ru bro-ne gro aos
9 pon tos . Com o em pa te do Flu mi- 

nen se-PI (1 a 1) com a Tu na, a equi pe
pi aui en se fi cou com 8. Mes mo que
per ca a pró xi ma par ti da, ain da as sim
o Mo to não sai do G4, pois a clas si fi ca-
ção apre sen ta nas de mais po si ções
em 3º o Cas ta nhal, que der ro tou o 4 de
Ju lho por 3 a 0, e em 4º, com 5, ao To- 
can ti nó po lis, que em pa tou por 0 a 0
com o Ju ven tu de Sa mas. Após o jo go
no To can tins, o Pa pão jo ga rá no sá ba-
do (21), em São Luís, com o Flu mi nen-
se-PI, no Nho zi nho San tos.

Jo ga do res no DM
• Fi li pe Luís – Tra ta men to pa ra do res na pan tur ri lha
• San tos – Tra ta men to pa ra le são na co xa
• Fa brí cio Bru no – Tra ta men to pa ra le são no pé es -
quer do
• Matheus Fran ça – Tra ta men to pa ra fra tu ra na per na
di rei ta
• Gus ta vo Hen ri que – Tra ba lho de tran si ção pa ra o
cam po
• Vi ti nho – Tra ba lho de fi si o te ra pia no cam po

Al tos-PI

CO PA DO BRA SIL

Fla men go ten ta
se re a bi li tar
di an te Al tos-PI

Um sai e dois en tram. Pau lo Sou sa tem Pe dro e
Matheu zi nho à dis po si ção pa ra a par ti da con tra o Al tos,
do Pi auí, nes ta quar ta-fei ra, em Vol ta Re don da, pe la ter- 
cei ra fa se da Co pa do Bra sil. Os dois trei na ram nor mal- 
men te com o gru po nes ta ter ça, no Ni nho do Uru bu, e a
pre sen ça na lis ta de re la ci o na dos de pen de do trei na dor.
Por ou tro la do, Fi li pe Luís es tá fo ra.

O la te ral-es quer do dei xou o clás si co con tra o Bo ta fo- 
go ain da no pri mei ro tem po por con ta de do res na pan- 
tur ri lha e es tá en tre gue ao de par ta men to mé di co. No
iní cio da tar de des ta ter ça, o clu be in for mou que foi
cons ta ta da <uma le são grau 2 do mús cu lo so le ar da pan- 
tur ri lha es quer da=. O jo ga dor já ini ci ou, não foi di vul ga- 
da uma pre vi são de re tor no.

Pou pa do da par ti da do fim de se ma na por con ta de
des gas te mus cu lar, Pe dro foi li be ra do pa ra tra ba lhar
com os com pa nhei ros, mas a pre sen ça na lis ta de re la ci- 
o na dos de pen de de Pau lo Sou sa. Há uma pre o cu pa ção
em evi tar ex po si ção ao ris co de le são, mas são bo as as
chan ces de o ata can te par ti ci par da par ti da, as sim co mo
Matheu zi nho, que já tem trei na do com o gru po há uma
se ma na. Pa blo e Ro dri go Caio, que fi ca ram no ban co de
re ser vas con tra o Bo ta fo go, mas não fo ram uti li za dos,
tam bém es tão à dis po si ção. Pau lo Sou sa de fi ni rá, na
ma nhã des ta quar ta-fei ra (11), quais jo ga do res em bar- 
cam pa ra Vol ta Re don da. A ten dên cia é que o trei na dor
re pi ta a es tra té gia da par ti da de ida, no Pi auí, e pou pe
boa par te dos ti tu la res.

Com a vi tó ria por 2 a 1 em Te re si na, o Fla men go po de
até em pa tar pa ra avan çar às oi ta vas de fi nal da com pe ti- 
ção. A par ti da des ta quar ta es tá mar ca da pa ra 19h30 (de
Bra sí lia), no Rau li no de Oli vei ra.

O Al tos es tá no Rio de Ja nei ro des de a úl ti ma se gun- 
da-fei ra (9), e já es tá pron to pa ra en ca rar o Fla men go, às
19h30, pe la ter cei ra fa se da Co pa do Bra sil. O jo go se rá
em Vol ta Re don da e o ti me pi aui en se es tá em Re sen de,
on de se pre pa rou.

Pa ra a par ti da, o téc ni co Fran cis co Diá te ve à dis po si- 
ção to dos os atle tas que es ti ve ram re la ci o na dos pa ra o
úl ti mo jo go dis pu ta do, con tra o Bo ta fo go-PB, pe la Sé rie
C do Cam pe o na to Bra si lei ro. Não em bar ca ram com o
elen co o go lei ro Andrey (le são no pé), o za guei ro
Del’Amo re (le são na co xa) e o vo lan te Ne ti nho (le são no
pú bis). O Al tos vai pre ci sar re ver ter o pla car de der ro ta
do jo go de ida. O Al vi ver de saiu em des van ta gem com a
der ro ta por 2 a 1, em Te re si na, no úl ti mo dia 1º de maio.

São Luís, quarta-feira, 11 de maio de 2022

oimparcial.com.brESPORTESSaulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br6

O próximo adversário será o Vila Nova-GO, no próximo sábado (14) no Castelão, mas o
técnico Léo Condé adverte que o time precisa sair o quanto antes dessa situação
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• 7º – Qua tro de Ju lho – 4
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Sampaio cai ainda
mais na Segundona

A
der ro ta por 2 a 1 pa ra o CRB
dei xou o Sam paio Cor rêa na
zo na de re bai xa men to da Sé- 
rie D do Bra si lei ro. A si tu a ção

é pre o cu pan te, ape sar de se rem dis- 
pu ta das ape nas seis das 38 ro da das
pro gra ma das. O pró xi mo ad ver sá rio
se rá o Vi la No va-GO, no pró xi mo sá- 
ba do (14) no Cas te lão, mas o téc ni co
Léo Con dé ad ver te que o ti me pre ci sa
sair o quan to an tes des sa si tu a ção. <A
com pe ti ção es tá ape nas co me çan do,
mas a gen te tem que sair o quan to an- 
tes des sa si tu a ção incô mo da. Sem
som bra de dú vi das que os jo gos em
ca sa são ex tre ma men te im por tan tes,
prin ci pal men te os jo gos que são con- 
fron tos di re tos. Te mos que nos mo bi- 
li zar pa ra a gen te con se guir es sa vi tó- 
ria=, ana li sou após a par ti da na ca pi tal
ala go a na.

Ou tro de ta lhe que cha ma a aten ção
do tor ce dor bo li vi a no é o fa to de Con- 
dé ter con se gui do até ago ra ape nas
uma vi tó ria no co man do da equi pe,
di an te do Brus que-SC, no Cas te lão.
Nem mes mo o tí tu lo es ta du al foi con- 
quis ta do no tem po nor mal. De pois do
jo go di an te do Vi la, o Tri co lor vol ta rá a
jo gar so men te no dia 22 de maio, em
Be lo Ho ri zon te, às 11h da ma nhã.

Con dé não dei xou cla ro se pre ten- 
de fa zer mu dan ças na for ma ção que
vai en fren tar o ti me goi a no, mas é pra- 
ti ca men te cer ta a vol ta do la te ral-di- 
rei to Ma teu si nho, após cum prir a sus- 
pen são pe lo car tão ama re lo. O za guei- 
ro Joé cio, ou tro au sen te de vi do a um
can sa ço mus cu lar, é ou tro que po de rá

re tor nar. Po rém, o apoi a dor Fer rei ra
per ma ne ce rá au sen te.

A de fi ci ên cia no se tor do ata que,
on de ape nas Pi men ti nha se des ta ca,
po de pro vo car a es ca la ção de Ra fa el
Cos ta, que es tá se re cu pe ran do pa ra
vol tar à me lhor for ma fí si ca. Ou tra op- 
ção po de rá ser a en tra da de Ca ta tau
pe lo meio, vi san do me lhor apro vei- 
tan do das bo las al tas. O trei na dor tem
mais três di as pa ra es sas de fi ni ções.

Ou tra vez a ar bi tra gem cha mou a

aten ção num jo go do Sam paio Cor- 
rêa. 

No pri mei ro gol do CRB, a bo la to- 
cou no bra ço do ata can te Ri chard an- 
tes do cru za men to, o ár bi tro He ber
Lo pes dei xou o lan ce se guir e aca bou
sen do con cluí do  pe lo ata can te An sel- 
mo Ra mon, ge ran do mui ta po lê mi ca
nas in ter pre ta ções da re gra.

A com pe ti ção es tá

ape nas co me çan do, mas

a gen te tem que sair o

quan to an tes des sa

si tu a ção incô mo da. Sem

som bra de dú vi das que

os jo gos em ca sa são

ex tre ma men te

im por tan tes

Líder Moto Club viaja para o Tocantins

Lí der ab so lu to do Gru po 2 da Sé rie
D do Cam pe o na to Bra si lei ro, o Mo to
Club, após a vi tó ria so bre o Pa ca jus (2
a 0) ago ra se pre pa ra pa ra o pró xi mo
jo go, fo ra de ca sa, em To can ti nó po lis-
TO, no pró xi mo sá ba do (14), às 16h,
no Es tá dio Ri bei rão. A de le ga ção vi a ja
na tar de des ta quar ta-fei ra pa ra o ter- 
ri tó rio to can ti nen se,  por via ro do viá- 
ria, num per cur so que vai du rar 13 ho- 
ras.

Pa ra es ta par ti da, o Ru bro-Ne gro
não po de rá con tar ain da com dois jo- 
ga do res que es tão afas ta dos ain da em
re cu pe ra ção de le sões. Le o mir (meia)
e Emer son Ni ke (ata can te). Por is so, o
téc ni co Jú lio Cé sar Nu nes, não si na li- 
zou qual quer mu dan ça na for ma ção
ini ci al. Ele elo gi ou o com por ta men to
do gru po nos úl ti mos jo gos, prin ci pal- 
men te pe la en tre ga e au sên cia de vai- 
da de.

As bo as atu a ções de Ro nald Ca ma- 
rão po dem ser mais uma dor de ca be- 
ça pa ra o téc ni co mo ten se. An tes, o ti- 
tu lar era Le o mir, que tem es ti lo de jo- 
go di fe ren te. Além dis so, o ata can te
En zo pas sou a ser mais um des ta que e
vem fa zen do gols de ci si vos.

O Mo to tam bém sen te a au sên cia
de um la te ral-di rei to. Dou glas Sil va
se gue en tre gue ao de par ta men to mé- 
di co e sem pre vi são de quan do re tor- 
na. A di re to ria do clu be não si na li zou
nas úl ti mas ho ras so bre a con tra ta ção
de ne nhum jo ga dor pa ra a po si ção
que con ti nua sen do ocu pa da por Lu- 
cas Hulk, que es tá <pen du ra do= com
dois car tões ama re los, mar ca vi ri li da- 
de e não sai pa ra o apoio ao ata que.

A vi tó ria da úl ti ma sex ta-fei ra foi a
ter cei ra se gui da e a pri mei ra fo ra de
ca sa, le van do o ti me ru bro-ne gro aos
9 pon tos . Com o em pa te do Flu mi- 

nen se-PI (1 a 1) com a Tu na, a equi pe
pi aui en se fi cou com 8. Mes mo que
per ca a pró xi ma par ti da, ain da as sim
o Mo to não sai do G4, pois a clas si fi ca-
ção apre sen ta nas de mais po si ções
em 3º o Cas ta nhal, que der ro tou o 4 de
Ju lho por 3 a 0, e em 4º, com 5, ao To- 
can ti nó po lis, que em pa tou por 0 a 0
com o Ju ven tu de Sa mas. Após o jo go
no To can tins, o Pa pão jo ga rá no sá ba-
do (21), em São Luís, com o Flu mi nen-
se-PI, no Nho zi nho San tos.

Jo ga do res no DM
• Fi li pe Luís – Tra ta men to pa ra do res na pan tur ri lha
• San tos – Tra ta men to pa ra le são na co xa
• Fa brí cio Bru no – Tra ta men to pa ra le são no pé es -
quer do
• Matheus Fran ça – Tra ta men to pa ra fra tu ra na per na
di rei ta
• Gus ta vo Hen ri que – Tra ba lho de tran si ção pa ra o
cam po
• Vi ti nho – Tra ba lho de fi si o te ra pia no cam po

Al tos-PI

Fla men go ten ta
se re a bi li tar
di an te Al tos-PI

Um sai e dois en tram. Pau lo Sou sa tem Pe dro e
Matheu zi nho à dis po si ção pa ra a par ti da con tra o Al tos,
do Pi auí, nes ta quar ta-fei ra, em Vol ta Re don da, pe la ter- 
cei ra fa se da Co pa do Bra sil. Os dois trei na ram nor mal- 
men te com o gru po nes ta ter ça, no Ni nho do Uru bu, e a
pre sen ça na lis ta de re la ci o na dos de pen de do trei na dor.
Por ou tro la do, Fi li pe Luís es tá fo ra.

O la te ral-es quer do dei xou o clás si co con tra o Bo ta fo- 
go ain da no pri mei ro tem po por con ta de do res na pan- 
tur ri lha e es tá en tre gue ao de par ta men to mé di co. No
iní cio da tar de des ta ter ça, o clu be in for mou que foi
cons ta ta da <uma le são grau 2 do mús cu lo so le ar da pan- 
tur ri lha es quer da=. O jo ga dor já ini ci ou, não foi di vul ga- 
da uma pre vi são de re tor no.

Pou pa do da par ti da do fim de se ma na por con ta de
des gas te mus cu lar, Pe dro foi li be ra do pa ra tra ba lhar
com os com pa nhei ros, mas a pre sen ça na lis ta de re la ci- 
o na dos de pen de de Pau lo Sou sa. Há uma pre o cu pa ção
em evi tar ex po si ção ao ris co de le são, mas são bo as as
chan ces de o ata can te par ti ci par da par ti da, as sim co mo
Matheu zi nho, que já tem trei na do com o gru po há uma
se ma na. Pa blo e Ro dri go Caio, que fi ca ram no ban co de
re ser vas con tra o Bo ta fo go, mas não fo ram uti li za dos,
tam bém es tão à dis po si ção. Pau lo Sou sa de fi ni rá, na
ma nhã des ta quar ta-fei ra (11), quais jo ga do res em bar- 
cam pa ra Vol ta Re don da. A ten dên cia é que o trei na dor
re pi ta a es tra té gia da par ti da de ida, no Pi auí, e pou pe
boa par te dos ti tu la res.

Com a vi tó ria por 2 a 1 em Te re si na, o Fla men go po de
até em pa tar pa ra avan çar às oi ta vas de fi nal da com pe ti- 
ção. A par ti da des ta quar ta es tá mar ca da pa ra 19h30 (de
Bra sí lia), no Rau li no de Oli vei ra.

O Al tos es tá no Rio de Ja nei ro des de a úl ti ma se gun- 
da-fei ra (9), e já es tá pron to pa ra en ca rar o Fla men go, às
19h30, pe la ter cei ra fa se da Co pa do Bra sil. O jo go se rá
em Vol ta Re don da e o ti me pi aui en se es tá em Re sen de,
on de se pre pa rou.

Pa ra a par ti da, o téc ni co Fran cis co Diá te ve à dis po si- 
ção to dos os atle tas que es ti ve ram re la ci o na dos pa ra o
úl ti mo jo go dis pu ta do, con tra o Bo ta fo go-PB, pe la Sé rie
C do Cam pe o na to Bra si lei ro. Não em bar ca ram com o
elen co o go lei ro Andrey (le são no pé), o za guei ro
Del’Amo re (le são na co xa) e o vo lan te Ne ti nho (le são no
pú bis). O Al tos vai pre ci sar re ver ter o pla car de der ro ta
do jo go de ida. O Al vi ver de saiu em des van ta gem com a
der ro ta por 2 a 1, em Te re si na, no úl ti mo dia 1º de maio.

São Luís, quarta-feira, 11 de maio de 2022
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Podem se inscrever artistas maranhenses da dança e, também, do audiovisual, desde
que desenvolvam projetos voltados à arte do movimento

Os nú me ros do li xo

EDITAL 2022

Inscrições abertas para
projeto <Dança Aqui=

O
Cen tro Cul tu ral Va le Ma ra- 
nhão lan çou nes ta ter ça-fei- 
ra (10) a edi ção 2022 do edi- 
tal Dan ça Aqui. Es te ano, 

mais uma vez se rão se le ci o na dos pro- 
je tos de vi de o dan ças de, no má xi mo, 
três mi nu tos, que se rão exi bi das nu- 
ma mos tra nos ca nais da ins ti tui ção.

Se rão acei tas pro pos tas de to dos os 
es ti los de dan ças pos sí veis: ba lé, con- 
tem po râ neo, dan ças ur ba nas, jazz, 
cul tu ra po pu lar, sti let to, vo gue, sa lão 
etc. Ao to do, 7 pro pos tas se rão se le ci- 
o na das.

Po dem se ins cre ver ar tis tas ma ra- 
nhen ses da dan ça e, tam bém, do au- 
di o vi su al, des de que de sen vol vam 
pro je tos vol ta dos à ar te do mo vi men- 
to.

<As vi de o dan ças pro du zi das em 
2021 apre sen ta ram uma ex ce len te 
qua li da de co re o grá û ca, es té ti ca e de 
pro du ção, por is so op ta mos por man- 
ter o edi tal nes te for ma to, in cen ti van- 
do ar tis tas a in ves ti ga rem as pos si bi li- 
da des in û ni tas exis ten tes na união 
en tre as lin gua gens da dan ça e do au- 
di o vi su al=, aûr ma Ca lu Za bel, cu ra dor 
de dan ça do CCVM.

A cha ma da pú bli ca é um dos prin- 
ci pais edi tais de in cen ti vo aos pro ûs- 
si o nais da dan ça no es ta do. <O Dan ça 
Aqui abre por tas pa ra que pos sa mos 
cri ar com qua li da de, dan do o de vi do 
re co nhe ci men to e vi si bi li da de aos ar- 
tis tas ma ra nhen ses, re for çan do nos sa 
pro fun di da de, po tên cia e es ti los. É 
uma fer ra men ta im por tan te de re a li- 
za ção e acer vo pa ra a dan ça ma ra- 
nhen se=, con ta a bai la ri na Re be ca 
Car nei ro, con tem pla da no edi tal em 
2021.

So bre o Dan ça Aqui

SERÃO ACEITAS PROPOSTAS DE TODOS OS ESTILOS DE DANÇAS POSSÍVEIS

Os in te res sa dos de vem aces sar o 
re gu la men to dis po ní vel no si te da 
ins ti tui ção (www.ccv-ma.org.br). As 
ins cri ções es tão aber tas até o dia 12 de 
ju nho.

Lan ça do em 2019, o Dan ça Aqui foi 
cri a do pa ra re ce ber, nos es pa ços do 
CCVM, gru pos de dan ça de rua de São 
Luís que não pos suíam lo cal pró prio 
de en saio. Du ran te qua tro me ses, os 
gru pos re a li za ram as ati vi da des nas 
sa las da ins ti tui ção, além de par ti ci- 
pa rem de oû ci nas e workshops com 
ar tis tas de dan ça re co nhe ci dos na ci o- 
nal men te.

Ao ûm do pe río do de re si dên cia ar- 
tís ti ca, os bai la ri nos apre sen ta ram o 
re sul ta do das cri a ções na Mos tra 
Dan ça Aqui, den tro do Fes ti val Ke bra- 
da. 

Em 2020, por con ta da pan de mia 
de CO VID-19, o pro gra ma se adap tou 
à no va re a li da de de dis tan ci a men to e 
ati vi da des vir tu ais, com a pro pos ta de 
cri a ção de ví de os so bre as his tó ri as e 
as dan ças dos gru pos, for ta le cen do a 
co ne xão en tre as lin gua gens dan ça e 
au di o vi su al.

As pe ças fíl mi cas fo ram exi bi das no 
ca nal do CCVM no Youtube e nas re-
des so ci ais da ins ti tui ção no co me ço 
do ano.

CINEMA

Taciano Brito apresenta documentário <Mar de Lixo=

A DIRETORIA DA FIEMA RECEBEU TACIANO BRITO, CINESTA MANARHENSE, QUE FALOU DO SEU DOCUMENTÁRIO MAR DE LIXO

A Fe de ra ção das In dús tri as do Es ta- 
do do Ma ra nhão (FI E MA) re ce beu a
vi si ta do ci ne as ta ma ra nhen se, Ta ci a- 
no Bri to na se gun da-fei ra, 09, na Ca sa
da In dús tria Al ba no Fran co. Ele é um
dos ide a li za do res do ûl me-do cu men- 
tá rio <Mar de Li xo=, jun ta men te com
Al ber to Ju ni or, que mos tra ce nas e en- 
tre vis tas so bre a si tu a ção dos re sí du os
só li dos na ilha de São Luís. 

A pro pos ta do do cu men tá rio foi
apre sen ta da à di re to ria da FI E MA, re- 
pre sen ta da pe lo su pe rin ten den te da
en ti da de, Cé sar Mi ran da, pe la 2ª se- 
cre tá ria da Fe de ra ção, Le o nor de Car- 
va lho, pe lo co or de na dor de ações es- 
tra té gi as da FI E MA, o eco no mis ta Jo sé
Hen ri que Bra ga Polary, pe la pre si den- 
te do Sin di ca to das In dús tri as de Ma- 
lha ria e de Con fec ções de Rou pas em
ge ral do Es ta do do Ma ra nhão (SIND- 
VEST), Ana Ru te Men don ça, e pe la
ges to ra da Vir tu Am bi en tal, Isa bel la

Pe ar ce.
As ima gens fo ram ûl ma das há anos

e, se gun do Ta ci a no, ape sar des sa re a- 
li da de já ter me lho ra do de lá pa ra cá
(por exem plo, o Li xão da Ri bei ra foi
de sa ti va do e ho je fun ci o na so men te
co mo uma es ta ção de trans bor do e
cen tro de tri a gem), as ce nas do pas sa- 
do ser vem pa ra re tra tar o quão gra ve
era a si tu a ção até pou co tem po atrás
e, tam bém, o quan to é pos sí vel avan- 
çar se hou ver in te res se pú bli co, pri va- 
do e de to da a so ci e da de.

O do cu men tá rio de nun cia a re a li- 
da de da mai o ria dos mu ni cí pi os ma- 
ra nhen ses, e tem a û na li da de de con- 
tri buir no apon ta men to de so lu ções
pa ra o pro ble ma do des ti no dos re sí- 
du os só li dos no Es ta do.

Os pro du to res do ûl me in for mam
que pre ten dem es tre ar em to das as
sa las de ci ne ma do Ma ra nhão e em al- 
gu mas pe lo Bra sil, além de as si nar

com pla ta for mas de stre a ming co mo
Net üix, Ama zon e ou tras. O lan ça- 
men to es tá pro gra ma do pa ra a Se ma-
na Mun di al Do Meio Am bi en te, que
ocor re rá de 5 a 12 de ju nho de 2022,
no São Luís Shop ping.

De acor do com o le van ta men to re-
a li za do pe la pro du ção do do cu men- 
tá rio, no Bra sil, mais de 255.965 to ne-
la das de li xo são pro du zi das di a ri a- 
men te,  com ape nas 2,1% sen do re ci-
cla do. Des se va lor, mais de 1.400 to ne- 
la das são pro du zi das em São Luís.

Na Ilha, cer ca de 1,37 Kg de li xo é
pro du zi do por pes soa, com a co le ta
de 1,7 mi lhões de to ne la das por dia de
re sí duo re ci clá vel e 800 to ne la das de
re sí duo do mi ci li a res são co le ta dos
por dia na ca pi tal ma ra nhen se. E 40%
de to do o re sí duo ge ra do em São Luís
vai pa rar nos ma res, ri os e oce a nos.

Pro gra ma ção

Cre den ci a men to pa ra bar ra cas de ali men tos

VAI CO ME ÇAR A FES TAN ÇA!

Com  30% do ca chê pa ra
ar tis tas adi an ta do,
Go ver no do Ma ra nhão
anun cia pro gra ma ção
do São João 2022

De pois de dois anos de in ter rup ção em vir tu de da
pan de mia oca si o na da pe la co vid-19, o go ver no do Es ta- 
do anun ci ou, nes ta ter ça-fei ra (10), em co le ti va de im- 
pren sa no au di tó rio do Pa lá cio dos Leões, a pro gra ma- 
ção oû ci al pa ra o São João 2022 no Ma ra nhão. Par ti ci pa- 
ram o go ver na dor Car los Bran dão; os se cre tá ri os de Es- 
ta do da Cul tu ra, Pau lo Vic tor; e do Tu ris mo, Pau lo Ma- 
tos.

Pa ra o se cre tá rio Pau lo Vic tor, o que vai fa zer do São
João 2022 o mai or do Bra sil não se re fe re ape nas ao
even to cul tu ral em si, mas tam bém à ge ra ção de ren da
por meio do pro gra ma Mais Ren da, de ini ci a ti va da Se- 
cre ta ria de Es ta do do De sen vol vi men to So ci al (Se des).

<Te re mos es pa ço pa ra o Mais Ren da. Te mos 20 ar rai- 
ais oû ci ais, mas tam bém te re mos apoio a to dos os bair- 
ros, aos Vi vas, co mu ni da des, igre jas, e em ca da es pa ço
con tri bui rá pa ra a ati va ção da eco no mia em mas sa. Ou- 
tro pon to di fe ren ci al é con se guir pa gar 30% do ca chê
adi an ta do. A gen te po de achar que não é mui to, mas pa- 
ra quem es tá lá na pon ta is so é de mais=, ava li ou Pau lo
Vic tor.

Uma das ini ci a ti vas pa ra im pul si o nar a eco no mia du- 
ran te o São João e for ta le cer a ro ta do tu ris mo com avi a- 
ções re gi o nais, o go ver na dor Car los Bran dão dis se que
se rá fei ta uma pro gra ma ção de re du ção do ICMS. <Nós
va mos fa zer uma re du ção de ICMS do que ro se ne, pa ra
que ha ja me nos im pos to so bre o com bus tí vel. Is so pa ra
for ta le cer es sa ro ta, pu xan do o tu ris ta ca ti vo de For ta le- 
za pa ra ir até Je ri co a co a ra, mas por que não ir a Bar rei ri- 
nhas, a São Luís=, in for mou.

Pa ra o re ce bi men to de tu ris tas du ran te o even to, o se- 
cre tá rio Pau lo Ma tos tam bém co men tou so bre o oti mis- 
mo na re de ho te lei ra. <O se tor ho te lei ro es tá mui to oti- 
mis ta. A ex pec ta ti va é de lo ta ção de 100% na re de ho te- 
lei ra ou pró xi mo dis so. Só no mo dal aé reo te re mos 450
mil vi si tan tes em São Luís. E eu te nho con vic ção de que
es se tu ris ta se rá mui to bem re ce bi do=, dis se o se cre tá rio
Ma tos.

Com o slo gan o <Mai or São João do Bra sil=, se rão mais
de 500 atra ções ao lon go de dois me ses, em da tas es pe- 
cí û cas, com ar rai ais dis tri buí dos na pra ça Nau ro Ma- 
cha do, Ipem, zo na ru ral, Shop ping da Ilha, Ce pra ma, Vi- 
la Pal mei ra, Ci da de Ope rá ria, Mai o bão, San to Antô nio,
La goa da Jan sen, área Ita qui-Ba can ga e Con ven to das
Mer cês.

Os fes te jos ju ni nos, que pra ti ca men te já ini ci a ram no
dia 1º de maio, na Con cha Acús ti ca Reynaldo Faray, com
o Ma ra nhão de Re en con tros, te rão pro gra ma ção oû ci al
a par tir do pró xi mo dia 28 e vai até 31 de ju lho, de quin ta
a do min go pa ra a mai o ria dos ar rai ais. No en tan to, na
vés pe ra da aber tu ra, dia 27 (úl ti ma sex ta-fei ra de maio)
acon te ce um cor te jo. O pú bli co evan gé li co tam bém se rá
con tem pla do, com o Ar rai al do Po vo de Deus, no Par que
do Ran ge dor, di as 1° e 2 de ju lho.

Os des ta ques û cam por con ta da Nau ro Ma cha do,
com pro gra ma ção de 11 de ju nho a 3 de ju lho; da Vi la
Pal mei ra, com um mês de du ra ção, de 2 de ju nho a 2 de
ju lho, de quin ta a do min go pa ra am bos; e o do Ipem,
que fun ci o na rá di a ri a men te, de 11 de ju nho a 10 de ju- 
lho. O Mai or São João do Bra sil con ta com apoio cul tu ral
dos Su per mer ca dos Ma teus e da Equa to ri al Ener gia.

De pois das ins cri ções pa ra o cre den ci a men to de ar- 
tis tas que plei tei am par ti ci par da pro gra ma ção oû ci al
do São João 2022 – os se le ci o na dos re ce be rão 30% de
adi an ta men to do ca chê –, com pra zo que te ve pror ro ga- 
ção até o dia 29 de abril, foi aber to nes sa se gun da-fei ra
(9) o cre den ci a men to e se le ção de can di da tos pa ra a
ces são de pon to û xo em bar ra cas de ali men tos nos ar- 
rai ais do cir cui to oû ci al do São João do Ma ra nhão. De
acor do com o edi tal, os in te res sa dos te rão até o dia 13 de
maio pa ra se ins cre ver, das 9h às 17h, pre sen ci al men te,
na se de da Se cre ta ria de Es ta do da Cul tu ra (Sec ma), na
Ave ni da dos Ho lan de ses, nº 1803, no bair ro São Mar cos,
em São Luís.

São Luís, quarta-feira, 11 de maio de 2022
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