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Petrobras na berlinda 
Com a inflação em disparada no 

Brasil, saltando para 12,13 em um ano 
– a maior desde 1996, e a eleição geral 
em quatro meses e meio – a Petrobrás 
entrou novamente na agenda das pri-
vatizações do governo Jair Bolsonaro. 

O que significa a
 sexta-feira 13 
sorte ou azar ? 

A primeira e única sexta-feira 13 
do ano será  hoje. Dia de azar, sor-
te, superstições, crendices, medos, 
ou mais um dia normal? Para ou-

tros, tanto faz. E para poucos, o dia é 
mesmo de azar, e para outros, ainda, 

é dia de assistir filme trash e de 
terror. PÁGINA 4

ABOLIÇÃO DA 
ESCRAVATURA
Princesa Isabel: 
a falsa redentora 

dos escravos
PÁGINA 4

 Por que as 
pesquisas 
eleitorais

 importam?
HELCIMARA TELLES 

Historiadora, cientista política

Abuso de crianças 
e adolescentes: 

Muito além 
do Maio Laranja

CIDA BARBOSA
Jornalista 

OPINIÃO PÁGINA 4

Especialista alerta para risco na estrutura da ponte do São  Francisco
A rachadura mostrada em fotos e vídeos da cabeceira da ponte, no lado do 

bairro São Francisco, apresenta já um desgaste. Em conversa com O Imparcial, 
o engenheiro de trânsito Francisco Peres Soares, que mostrou uma fragilidade 

na estrutura da ponte José Sarney, mais conhecida como Ponte do São Francis-
co. Francisco disse que fez o vídeo a partir de uma análise preliminar e baseada 

em fotografias e filmagens. “Lancei um alerta preventivo sobre a linha trans-

versal de fratura no capeamento asfáltico da cabeceira da ponte do São 
Francisco no lado da avenida Castelo Branco. Lancei uma hipótese que tal 
patologia se deve a um recalcamento do substrato de convergência da cabeceira 
com o tabuleiro da ponte motivada por perda, carregamento de finos em função 
das intensas chuvas ocorridas na região”, disse. Entramos em contato com a 
Prefeitura de São Luís sobre o assunto, mas não obtivemos resposta. PÁGINA 4

Othelino faz homenagem a OAB e destaca 
importância da instituição para garantia 

dos preceitos constitucionais
PÁGINA 3

Evento “Time do Lula” 
reúne  hoje apoiadores do 
ex-presidente na Capital  
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HEL CI MA RA TEL LES
His to ri a do ra, ci en tis ta po lí ti ca, pro fes so -
ra da UFMG e pre si den te da Abra pel

CI DA BAR BO SA
Jor na lis ta

ANÁLISE:

Por que as pesquisas eleitorais importam?

A As so ci a ção Bra si lei ra de Pes qui- 
sa do res Elei to rais (Abra pel) aca ba de
ser fun da da. Já reú ne cer ca de 300 û li- 
a dos do mer ca do e das uni ver si da des
que li dam com pes qui sas qua li ta ti vas
e quan ti ta ti vas. São ci en tis tas po lí ti- 
cos, so ció lo gos, co mu ni có lo gos, psi- 
có lo gos, neu ro ci en tis tas, es ta tís ti cos,
jor na lis tas e ou tros pro ûs si o nais de
dis ci pli nas cons ti tuí das pa ra a com- 
pre en são da di men são elei to ral.

O nas ci men to da Abra pel coin ci de
com as elei ções pre si den ci ais bra si lei- 
ras e se in se re num con tex to in ter na- 
ci o nal de re co nhe ci do com ba te aos
mé to dos ci en tí û cos e de cres ci men to
dos es tu dos so bre ag no to lo gia. Tra ta-
se de no va ci ên cia que in ves ti ga a
<pro du ção da ig no rân cia= de for ma
in ten ci o nal.

O con cei to, dis se mi na do pe lo ame- 
ri ca no Ro bert Proc tor (Uni ver si da de
de Stan ford), foi es miu ça do no li vro
Agnotology: the ma king and un ma- 
king of Ig no ran ce (Ag no to lo gia: a
cons tru ção e a des cons tru ção da ig- 
no rân cia), de 2008. Há anos, os ne ga- 
ci o nis tas vêm pro du zin do con teú do
fal sa men te ci en tí û co pa ra di fun dir
de sin for ma ção e dú vi das so bre o co- 
nhe ci men to de pes qui sa do res e pes- 
qui sas elei to rais.

A ag no to lo gia tam bém bus ca re ve- 
lar as es tra té gi as pa ra dar cre di bi li da- 
de à ig no rân cia pro du zi da. Nas re des
so ci ais, são re cor ren tes as men sa gens
fal sa men te ci en tí û cas so bre pes qui- 
sas elei to rais, usan do mé to dos jor na- 
lís ti cos. Por tais são cri a dos com apa- 
rên cia de con û a bi li da de, mas pu bli- 
cam no tí ci as fal sas ou des cre den ci am

pro ûs si o nais e ins ti tu tos. A ig no rân- 
cia não nas ceu nas re des, mas, com a
ex pan são des sas mí di as, nu ma so ci e- 
da de do es pe tá cu lo di gi ta li za do, a dis- 
se mi na ção da in for ma ção fal sa ga- 
nhou ve lo ci da de e es ca la, sen do ex- 
tre ma men te di fí cil pa ra ins ti tui ções e
pes qui sa do res a des men ti rem.

A ig no rân cia pas sa a ser fer ra men ta
pa ra con fun dir. E, nu ma cam pa nha
elei to ral po la ri za da co mo a atu al, um
dos al vos é a pes qui sa elei to ral. Le- 
van ta men to re cen te mos trou que
gru pos de What sApp, Te le gram e ca- 
nais no YouTube pro mo vem a des le gi- 
ti ma ção das pes qui sas elei to rais. Em
seu lu gar, bol so na ris tas re cor rem a
um <Da ta Po vo= 4 me dem a opi nião
po pu lar su pos ta men te con cen tra da
em en con tros que en vol ve ri am mul ti- 
dões nas ru as pa ra apoi ar um po lí ti co.

Nu ma so ci e da de de bai xa es co la ri- 
da de co mo a bra si lei ra, não é di fí cil
con ven cer o pú bli co de que pes qui sas
elei to rais são com pro me ti das com al- 
gu ma for ça de opo si ção ao po lí ti co
pre fe ri do 4 o en ga no, con tu do, não
se res trin ge a uma fai xa edu ca ci o nal
ou de ren da. Is so va le, es pe ci al men te,
pa ra gru pos de ex tre ma-di rei ta, mas
ocor re em me nor me di da no dis cur so
de in di ví du os dos cam pos da es quer- 
da e do cen tro. Co mo a ar gu men ta ção
é sim ples, pe ga.

O elei tor pre ci sa co nhe cer e con û ar
em mé to dos ci en tí û cos, mas eles es- 
tão cons tan te men te pos tos sob sus- 
pei ta. Quan do ele as sis te a uma mul ti- 
dão nas ru as com seu can di da to e des- 
co nhe ce mé to dos de apu ra ção de pre- 
fe rên ci as po lí ti cas, ori en ta-se pe lo
que vê 4 ima gens di fun di das pe los
pro du to res da ig no rân cia. O Da ta Po- 
vo é va li da do, pois o sen so co mum se
iden ti û ca com aqui lo exi bi do co mo as

<vo zes das ru as=.
Por seu la do, o elei tor mé dio não

tem fer ra men tas nem tem po pa ra se
in for mar. Ten de a des car tar o que lhe
cau sa des con for to e con tra ria seus va- 
lo res, ide o lo gi as e ex pec ta ti vas em re-
la ção a um po lí ti co.

 Uma vez de ci di do, as pes qui sas,
mes mo as fal sas, po dem re for çar su as
opi niões. Mas e se o elei tor ain da es tá
in de ci so? Pa ra que ser vem as pes qui- 
sas? São fon tes de in for ma ção pa ra re-
du zir o grau de in cer te za so bre o fu tu-
ro. Re a li za das de for ma ci en tí û ca, po- 
dem aju dá-lo a man ter o vo to ou a es- 
co lher ou tro can di da to que se apro xi- 
me mais de sua ma nei ra de pen sar,
ain da que não se ja o pre fe ri do. É o
cha ma do vo to útil.

Pes qui sas sé ri as im por tam. For ne- 
cem in for ma ções mais û de dig nas so- 
bre o mo men to da opi nião pú bli ca e
das dis pu tas. Con tri bu em pa ra que o
ci da dão, nu ma de mo cra cia, pos sa de- 
ci dir da for ma mais ra ci o nal pos sí vel.
Mas, quan do da dos fal sos são di vul- 
ga dos co mo re ais, quan do a des cren- 
ça é mai or que a con û an ça, co mo o ci- 
da dão co mum po de fa zer su as es co-
lhas?

Es sas ques tões nor tei am a Abra pel.
Nos so com pro mis so é pro du zir e di- 
vul gar co nhe ci men to ci en tí û co pa ra
com pre en der a so ci e da de bra si lei ra.
Que re mos de sa û ar o atu al con tex to
de pro du ção da ig no rân cia, no qual
aná li ses da re a li da de elei to ral têm,
mui tas ve zes, su por ta do mais ide o lo- 
gia do que in for ma ção ci en tí û ca.

Há mui tos de sa û os a en fren tar pe- 
los pes qui sa do res elei to rais. A am pli- 
a ção dos ca nais de co mu ni ca ção en- 
tre a ci ên cia e a so ci e da de é es sen ci al
pa ra re du zir os enor mes da nos so ci ais
pro du zi dos pe la de sin for ma ção.

ANÁLISE:

Muito além do Maio Laranja

To dos os di as, cri an ças e

ado les cen tes so frem

abu sos se xu ais nes te

país.

Na imen sa mai o ria das ve zes, os
pre da do res são in te gran tes da fa mí lia,
co mo pais, pa dras tos, mães, ma dras- 
tas, ir mãos, pri mos, ti os, avós 4 o que
tor na o cri me ain da mais sór di do. Na
lis ta de prin ci pais abu sa do res apa re- 
cem, tam bém, pes so as de con û an ça
do nú cleo fa mi li ar: vi zi nhos, ami gos,
edu ca do res, mé di cos, lí de res re li gi o- 
sos. Ra ra men te os es tu pra do res são
des co nhe ci dos.

Há ou tras ver ten tes igual men te re- 
pul si vas nes sa bar bá rie. Quan do co- 

me ti dos por fa mi li a res ou pa ren tes, os
abu sos, não ra ro, aca bam en co ber tos.
Um pac to de si lên cio pa ra <pre ser var=
a es tru tu ra fa mi li ar. Tam bém é co- 
mum as ví ti mas se rem de sa cre di ta das
ao re ve la rem a vi o lên cia.

Em ja nei ro úl ti mo, por exem plo,
um avô, em Mi nas, foi con de na do por
es tu pro de vul ne rá vel con tra três ne- 
tas. A sen ten ça se es ten deu aos pais
das me ni nas, que sa bi am do cri me e
se omi ti ram de de nun ci ar. Uma das
cri an ças dis se, em juí zo, que a mãe
não acre di ta va no que ela con ta va.
Ou tra tes te mu nha aûr mou no tri bu- 
nal que o pai tam bém clas si û ca va de
in ven ções os re la tos das û lhas. Ini ma- 
gi ná vel o so fri men to a que es sas me- 
ni nas fo ram sub me ti das por mais de
um ano!

Es te mês, ba ti za do de Maio La ran- 
ja, é de di ca do à cons ci en ti za ção so bre
o abu so e a ex plo ra ção se xu al de cri- 
an ças e ado les cen tes. Mas as atro ci- 
da des con tra me ni nos e me ni nas têm
de ser com ba ti das to dos os di as, o
que, in fe liz men te, es ta mos a anos-luz

de fa zer.
Pro te ger cri an ças e ado les cen tes

de ve ser mis são pri o ri tá ria de to dos
nós. Tan to com vi gi lân cia em ca sa
quan to fo ra de la. Quan do as ví ti mas
re ve lam o cri me, é pre ci so acre di tar
ne las, apoiá-las, fa zê-las se sen tir se- 
gu ras. E, cla ro, de nun ci ar o abu sa dor,
o que po de ser fei to pe lo Dis que 100, o
apli ca ti vo Pro te ja Bra sil, o si te Hu ma- 
ni za Re des ou con se lhos tu te la res e
po lí cia.

O Es ta do é o mais iner te an te ta ma- 
nha per ver si da de. Não bas ta anun ci ar
ações ape nas no Maio La ran ja. As me- 
di das têm de ser efe ti vas e ado ta das
di a ri a men te. São ne ces sá ri os in ves ti- 
men tos na pro te ção des se pú bli co,
em cam pa nhas abran gen tes de cons- 
ci en ti za ção, pro gra mas de aten di- 
men to às ví ti mas e, ob vi a men te, a pu-
ni ção ri go ro sa dos cul pa dos. É um
cha ma men to a to dos. Ca da um fa zen- 
do a sua par te pe la se gu ran ça de me- 
ni nos e me ni nas.

EDU AR DO MA SU LO
é con sul tor sê ni or na ICTS Security, em pre sa de ori gem is -
ra e len se que atua com con sul to ria e ge ren ci a men to de
ope ra ções em se gu ran ça.

Se gu ran ça nos
shop pings cen ters: há
pre pa ro pa ra li dar
com a cri mi na li da de?

Maio de 2022 3 Em tem pos de avan ços tec no ló gi cos, al guns
pon tos ne ces si tam de ava li a ções bas tan tes cri te ri o sas quan do o
as sun to a ser tra ta do é a se gu ran ça das pes so as. Nos gran des cen- 
tros do País, a vi o lên cia diá ria faz par te de uma tris te re a li da de ca- 
da vez mais co mum. Com is so al guns cos tu mes mu da ram, fa zen- 
do dos shop pings cen ters uma óti ma op ção fa mi li ar de en tre te ni- 
men to. Mas se rá que es ta mos re al men te se gu ros den tro dos shop- 
pings ou é uma fal sa sen sa ção?

A ado ção de sis te mas de re co nhe ci men to fa ci al, alar mes, de- 
tec to res de in va são e câ me ras de al ta re so lu ção fa zem par te do in- 
ves ti men to em tec no lo gi as na es fe ra pri va da e que nos dá a im- 
pres são de que es ta mos li vres de in con ve ni ên ci as ao es co lher um
shop ping pa ra pas se ar, não é mes mo? En tre tan to, ain da que te- 
nha mos um ex ce len te par que de câ me ras, de tec to res e tec no lo gi- 
as de pon ta, é ne ces sá rio con tar com um efe ti vo de agen tes de se- 
gu ran ça com pa tí vel com o es pa ço fí si co das ins ta la ções, com trei- 
na men tos ade qua dos, além de uma pron ta res pos ta da Se gu ran ça
Pú bli ca quan do aci o na da. Ou se ja, pa ra evi tar um ata que de cri- 
mi no sos é ne ces sá rio um con jun to de so lu ções ca mi nhan do em
sin cro nia e não de for ma iso la da.

As tec no lo gi as de vem es tar ali nha das e em equi lí brio com os
ti mes ope ra ci o nais e não de vem ser vir de vál vu la de es ca pe pa ra
ges to res ex tin gui rem vi gi lan tes ou re du zi rem in dis cri mi na da- 
men te os pos tos de tra ba lho ao pon to de fra gi li zar a se gu ran ça do
am bi en te. Um er ro mui to co mum da área é que rer se ba se ar em
ex pe ri ên ci as vi vi das por paí ses eu ro peus, que têm uma cul tu ra
to tal men te di ver sa da nos sa, sem con tar o apa re lha men to das
for ças de se gu ran ça pú bli cas de lá, além das se ve ras pe nas àque- 
les que des cum prem as leis.

Nes se sen ti do, de ve mos con si de rar os ní veis de ma tu ri da de de
ca da cul tu ra e ana li sar o que re al men te se apli ca por aqui. Es ta- 
mos pre pa ra dos com tan tas de si gual da des? Não são ra ros os ca- 
sos de rou bos a jo a lhe ri as, lo jas de de par ta men tos e de ce lu la res.
Uma boa par te da cri mi na li da de já não se pre o cu pa em ser iden ti- 
û ca da por sis te mas de CFTV (Cir cui to Fe cha do de Te le vi são). A
cer te za do êxi to na em prei ta da cri mi no sa des per ta e mo ti va no- 
vos ata ques, sem con tar os bai xos ín di ces de elu ci da ções de cri- 
mes por par te das po lí ci as ju di ciá ri as bra si lei ras, que es tão su ca- 
te a das em ques tões de ma te ri ais e efe ti vos.

Ao ca mi nhar por shop pings é fá cil no tar a es cas sez de vi gi lan- 
tes, aque les pro ûs si o nais que, se bem trei na dos, vão mui to além
de pro ûs si o nais de se gu ran ça. Eles são ori en ta do res de pú bli co,
su por te rá pi do em uma emer gên cia, co mo um mal sú bi to de um
cli en te ou lo jis ta, por exem plo, e ga ran tem o bem-es tar e a tran- 
qui li da de, au men tan do a sen sa ção de se gu ran ça pa ra to dos.

Com os ele va dos ín di ces de de sem pre go che gan do a 11,2% ou
12 mi lhões de bra si lei ros, se gun do o IB GE (Ins ti tu to Bra si lei ro de
Ge o gra ûa e Es ta tís ti ca), é ca da dia mais co mum ver a prá ti ca da
men di cân cia ou ven de do res am bu lan tes or bi tan do nas pra ças de
ali men ta ção dos shop pings. Os pro ble mas que apa ren tam ser pe- 
que nos ago ra, e que não são da dos a de vi da im por tân cia, ten dem
a cres cer. Ao mes mo tem po, não há es pa ço pa ra qua dros in üa dos
no mun do cor po ra ti vo, a mar gem de er ro é pra ti ca men te ine xis- 
ten te e os ges to res pre ci sam equi li brar o or ça men to com o ní vel
de ser vi ço em um exer cí cio diá rio por opor tu ni da des, ou se ja, fa- 
zer mais com me nos. E nes sa es tra té gia, res pon sa bi li da de é fun- 
da men tal.

Pre ci sa mos en ten der que a tec no lo gia po ten ci a li za os re sul ta- 
dos e, jun to aos pro ûs si o nais bem trei na dos, tra rá re tor nos û nan- 
cei ros, além da blin da gem do apa re lho pri va do e de seus fre quen- 
ta do res. So lu ções má gi cas com pro du tos, sis te mas e ser vi ços
ofer ta dos nas pá gi nas da web não con si de ram as va riá veis por de- 
ci sões de ges to res, ou se ja, as con tra ta ções cos tu mam acon te cer
com fo co úni co nas me tas da área e na re du ção de cus tos. Sa ber
qual o re al pro ble ma do ne gó cio a par tir de aná li ses re a li za das por
pro ûs si o nais qua li û ca dos por meio de uma ter cei ri za ção es pe ci a- 
li za da é um bom ca mi nho pa ra mi ni mi zar os ris cos ocul tos dos
ne gó ci os. E te mos a obri ga ção éti ca e mo ral de cui dar bem da se- 
gu ran ça dos nos sos cli en tes e par cei ros.

São Luís, sexta-feira, 13 de maio de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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Com o intuito de fortalecer a pré-candidatura do ex-presidente Lula no Maranhão será
lançada uma frente ampla que instalará comitês populares para derrotar Bolsonaro

SAMARTONY MAR TINS

Di a lo go re for ça do

Or gu lho

Yglésio des ta ca me di das
ado ta das por Pau lo Vél ten
na Pre si dên cia do TJ MA

ELEIÇÕES 2022

<Time do Lula= será
lançado no Maranhão

A
pré-can di da tu ra do ex-pre si- 
den te Luís Iná cio Lu la da Sil- 
va  e de Ge ral do Al ki min, am- 
bos do PT, con ta rá com um

gran de re for ço nas elei ções 2022 no
Ma ra nhão. Acon te ce nes ta sex ta-fei ra
(13), no Mas ter Hall, no Coha jap, o
lan ça men to de uma fren te am pla que
reu ni rá re pre sen tan tes de le gen das
dos cam pos po pu lar e pro gres sis ta
com o ob je ti vo de der ro tar o pre si- 
den te da Re pú bli ca, Jair Bol so na ro
(PL), nas ur nas em ou tu bro des se ano,
no es ta do e no Bra sil. Na opor tu ni da- 
de ha ve rá um de ba te so bre o pro gra- 
ma de go ver no dos pré-can di da tos.

A co or de na ção da cam pa nha de
Lu la no Ma ra nhão es tá sen do co man- 
da da pe lo ex-go ver na dor Flá vio Di no
(PSB), que usou as re des so ci ais pa ra
co mu ni car so bre o even to que de ve
reu nir re pre sen tan tes de par ti dos e
mo vi men tos so ci ais e po lí ti cos da ce- 
na ma ra nhen se. <Dia 13, em São Luís,
va mos reu nir apoi a do res do Ti me de
Lu la no Ma ra nhão, que es tão com
Car los Bran dão e Fe li pe Ca ma rão. Va- 
mos tra tar da or ga ni za ção da pré-
cam pa nha e dos de ba tes so bre pro- 
gra ma de go ver no. Even to aber to a to- 
dos que quei ram par ti ci par=,  dis se o
ex-go ver na dor Flá vio Di no.

O <Ti me Lu la= que é for ma do por
re pre sen tan tes dos se te par ti dos que
apoi am a cha pa (PT, PSB, PC doB, So li- 
da ri e da de, PSOL, PV e Re de), li de ran- 
ças sin di cais, mem bros de mo vi men- 
tos so ci ais, lí de res re li gi o sos, ar tis tas e
in te lec tu ais, de ve rão ali nhar o dis cur- 

so e es tra té gi as pa ra que o ex-pre si- 
den te se ja re con du zi do ao Pa lá cio do
Pla nal to. 

Pa ra o go ver na dor Car los Bran dão
que par ti ci pou, no úl ti mo sá ba do (7),
jun to com Flá vio Di no  do lan ça men- 
to oû ci al da pré-can di da tu ra de Luiz
Iná cio Lu la da Sil va, o apoio à pré-
can di da tu ra de Lu la re pre sen ta uma
so ma de es for ços pa ra que o Bra sil e o
Ma ra nhão vol tem a cres cer.   <Acre di- 
ta mos na de fe sa de nos sa so be ra nia.
Na ca pa ci da de de nos so po vo de se
rein ven tar e de trans for mar a sua re a- 
li da de. Unir for ças, pro je tos, pe lo bem
co le ti vo. Que re mos que o Bra sil vol te
a cres cer e que o nos so Ma ra nhão
con ti nue avan çan do=, dis se Car los
Bran dão.

Quem tam bém res sal tou a im por- 
tân cia des sa uni da de en tor no do ex-
pre si den te Lu la foi o pre si den te es ta- 
du al do PSOL, Enil ton Ro dri gues, que
 é pré-can di da to ao go ver no do Ma ra- 
nhão. <O PSOL to mou uma de ci são
mui to im por tan te em São Pau lo dia 30
de abril a ní vel na ci o nal em apoi ar Lu- 
la pre si den te, on de ti ve o pra zer de es- 
tar pre sen te. Is so traz mais uma res- 
pon sa bi li da de po lí ti ca pa ra o
PSOL/MA, com por a co or de na ção es- 
ta du al da pré-cam pa nha e fu tu ra- 
men te cam pa nha do pre si den te Lu la,
jun ta men te com PT/PSB/PC doB e
pa ra is so ti ve uma reu nião com vi ce-
pre si den te do PSB/MA,  de pu ta do fe- 
de ral Bi ra do Pin da ré, pre si den te do
PC doB, de pu ta do Már cio Jerry e Fran- 
ci mar Me lo, pre si den te es ta du al do
PT, pa ra ali nhar mos a par ti ci pa ção do

PSOL na cons tru ção do co mi tê es ta- 
du al. Por tan to o even to des ta sex ta-
fei ra, 13, se rá um mar co, eu e to da a
mi li tân cia do PSOL/MA es ta re mos
pre sen tes=, ava lia Enil ton Ro dri gues.

O de pu ta do es ta du al, Zé Iná cio
(PT), em en tre vis ta a O Im par ci al
tam bém des ta cou a uni da de do lan- 
ça men to <Ti me do Lu la=. <É um im-
por tan te mo men to pa ra o Bra sil e pa- 
ra o Ma ra nhão. O pro gra ma de re-
cons tru ção do país que que re mos
pas sa di re ta men te pe la cri a ção de um
mo vi men to or ga ni za do e for te, ca paz
de mo bi li zar não só a mi li tân cia, mas
to dos que se sen tem in sa tis fei tos com
os ru mos que o Bra sil to mou. Os co-
mi tês po pu la res são os res pon sá veis
por fa zer es se elo en tre par ti dos po lí ti-
cos, mo vi men tos so ci ais or ga ni za dos
e o po vo, mo bi li zan do a lu ta po pu lar=,
acres cen tou o par la men tar.

Já o pre si den te es ta du al do PT no
Ma ra nhão, Fran ci mar Me lo, des ta cou
que a pre sen ça de co mi tês po pu la res
pró-Lu la se rão fun da men tais nes te
mo men to do pro ces so po lí ti co que o
país atra ves sa. <Os co mi tês po pu la res
são im por tan tes por que eles aglu ti- 
nam a mi li tân cia do par ti do e do cam- 
po po pu lar pa ra for ta le cer o diá lo go
com a so ci e da de. Nes ta ati vi da de va-
mos dis cu tir os te mas atu ais, o pla no
de re cons tru ção do Bra sil e aglu ti nar
for ças pro gres sis tas. Es ta é uma de ci-
são da di re ção na ci o nal que es tá ori- 
en tan do os di re tó ri os mu ni ci pais e
es ta du ais pa ra que ha ja es se diá lo go
en tre o PT e as ou tras le gen das pa ra
que fo quem es sas ati vi da des nos co- 
mi tês po pu la res=, res sal tou Fran ci- 
mar Me lo.

JUSTIÇA NA PAUTA

Othelino destaca importância da OAB -MA
O pre si den te da As sem bleia Le gis- 

la ti va do Ma ra nhão, de pu ta do Othe li- 
no Ne to (PC doB), des ta cou o pa pel da
Or dem dos Ad vo ga dos do Bra sil
(OAB) na ga ran tia dos pre cei tos cons- 
ti tu ci o nais e do es ta do de mo crá ti co
de di rei to, du ran te a ses são so le ne em
ho me na gem aos 90 anos da ins ti tui- 
ção, nes ta quin ta-fei ra (12), no Ple ná- 
rio Na gib Haic kel.

A so le ni da de foi pre si di da pe lo che- 
fe do Par la men to Es ta du al e con tou
com a pre sen ça do pre si den te da OAB
Sec ci o nal Ma ra nhão, Kaio Sa rai va, da
vi ce-pre si den te da OAB-MA, Ta ti a na
Cos ta, do de sem bar ga dor Ri car do
Du ai li be, de ad vo ga dos e re pre sen- 
tan tes da ad vo ca cia ma ra nhen se,
além dos de pu ta dos es ta du ais So cor- 
ro Wa quim (PP), au to ra da ho me na- 
gem; Wel ling ton do Cur so (PSC), Ne to
Evan ge lis ta (DEM) e Cé sar Pi res
(PSD).

Na oca sião, Othe li no Ne to fa lou so- 
bre o pro ta go nis mo da ins ti tui ção em
mo men tos im por tan tes pa ra o país,
es tan do sem pre à fren te na lu ta pe la
jus ti ça e em de fe sa dos ci da dãos.

<Es sa é uma ho me na gem não só da
As sem bleia Le gis la ti va, mas um re co- 
nhe ci men to do po vo do Ma ra nhão.
Não há co mo se fa zer jus ti ça sem uma
ad vo ca cia for te. A OAB tem le van ta do
ban dei ras im por tan tes e em mo men- 
tos cru ci ais de di û cul da de pe los quais
o país já pas sou, sen do sem pre es sa
voz ati va e de equi lí brio pa ra a ma nu- 
ten ção das ga ran ti as cons ti tu ci o nais=,
aûr mou Othe li no.

O che fe do Le gis la ti vo ma ra nhen se
dis se, ain da, que a ho me na gem é,
tam bém, uma re üe xão so bre o pa pel
da ins ti tui ção pa ra o es ta do de mo crá- 
ti co de di rei to. <Que a OAB con ti nue
sen do es sa ins ti tui ção ati va e vi gi lan te
pa ra que nin guém se sin ta no di rei to
de se in sur gir con tra as re gras que es- 

tão es ta be le ci das na Cons ti tui ção=,
res sal tou o par la men tar.

O pre si den te da OAB-MA, Kaio Sa- 
rai va, agra de ceu à As sem bleia Le gis- 
la ti va e ao po vo do Ma ra nhão pe la ho- 
me na gem. <É uma hon ra po der re pre- 
sen tar com mui to or gu lho a ad vo ca- 
cia do nos so es ta do. Não pos so dei xar
de agra de cer es sa jus ta ho me na gem à
OAB, um re co nhe ci men to fei to não
ape nas às ges tões, mas à ad vo ca cia e à
for ça da ins ti tui ção, que con tri buiu
mui to pa ra o cres ci men to do país=,
de cla rou.

A de pu ta da So cor ro Wa quim (PP)
aûr mou que a OAB sem pre foi de ci si- 
va na ma nu ten ção da de mo cra cia no
país. <São 90 anos de uma lu ta pro fí- 
cua e de mui tos re sul ta dos po si ti vos.
Não po de mos dei xar de res sal tar o pa- 
pel fun da men tal da Or dem no apri- 
mo ra men to das ins ti tui ções cons ti tu- 
ci o nais. A OAB é fun da men tal pa ra
ga ran tir a boa apli ca ção das leis, as- 
sim co mo na de fe sa éti ca dos ad vo ga- 
dos=, com ple tou.

 

 
Na ses são ple ná ria des ta quar ta-

fei ra (11), o de pu ta do Yglésio Moyses
(PSB) des ta cou a elei ção do de sem- 
bar ga dor Pau lo Vél ten à Pre si dên cia
do Tri bu nal de Jus ti ça do Ma ra nhão
(TJ/MA). O par la men tar res sal tou que
Vél ten edi tou, na ter ça-fei ra (10), uma
nor ma res ta be le cen do o ho rá rio de
fun ci o na men to do Po der Ju di ciá rio,
bem co mo o aten di men to ao pú bli co,
de se gun da à sex ta-fei ra, de 8h às 18h.

<Dou meus aplau sos pa ra o pre si- 
den te do TJ MA pe la co ra gem de ca mi- 
nhar com a so ci e da de. Pa ra béns ao

de sem bar ga dor Pau lo Vél ten e meu
re pú dio àque les que são chei os de
pri vi lé gi os den tro do ser vi ço pú bli co e
que não que rem aten der as pes so as
que tan to pre ci sam no Ma ra nhão=,
aûr mou Yglésio.

O par la men tar ex pli cou que a jus ti-
û ca ti va pa ra man ter o ho rá rio re du zi- 
do do aten di men to foi o con su mo ex-
ces si vo de ener gia elé tri ca. <O Ju di ciá- 
rio tem, ca da vez mais, in ves ti do em
ener gia so lar. Es sa jus ti û ca ti va é tão
pí ûa e vai em di re ção con trá ria ao que
a gen te tem da ne ces si da de do aces so
uni ver sal à jus ti ça=, res sal tou.

De pu ta do Yglésio elo gi ou as pri- 
mei ras ações do de sem bar ga dor
Pau lo Vél ten na Pre si dên cia do Tri-
bu nal de Jus ti ça do Ma ra nhão
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Ti ran do o cor po fo ra

Am pa ro ne ces sá rio

In for mal

<Quem tra ta de elei ção no são for ças de -
sar ma das=

Pre fe rên cia

Po vo ar ma do

Pe tro bras na ber lin da
Com a in üa ção em dis pa ra da no Bra sil, sal tan do pa ra 12,13 em

um ano – a mai or des de 1996, e a elei ção ge ral em qua tro me ses e
meio – a Pe tro brás en trou no va men te na agen da das pri va ti za- 
ções do go ver no Jair Bol so na ro. O no vo mi nis tro das Mi nas e
Ener gia Adol fo Sa ch si da co lo cou, de pro pó si to e pa ra agra dar o
che fe mai or e o co le ga da Eco no mia, Pau lo Gue des, a pri va ti za ção
da Pe tro bras na or dem do dia e co mo pri o ri da de. Ele sa be que a
in üa ção alas tra da tem ori gem na al ta dos com bus tí veis, cu jos pre- 
ços são vin cu la dos ao dó lar no mer ca do in te ra ci o nal. Por is so,
Bol so na ro tem re pe ti do que não con tro la pre ços da ga so li na, do
gás e do di e sel. Por is so, pre fe re ven der a Pe tro lí fe ra.

As sus ta do com a con jun tu ra econô mi ca que ali men ta a in üa- 
ção nos pre ços dos ali men tos e su ga a ren da dos tra ba lha do res
mais po bres, Bol so na ro de ci diu de mi tir o mi nis tro Ben to Al bu- 
quer que, das Mi nas e Emer gia. Nem o lu cro gi gan tes co da Pe tro- 
bras faz ar re fe cer a ten são po lí ti ca no go ver no. Aû nal, a es ta tal lu- 
crou a ba bilô ni ca so ma de R$ 44,561 bi lhões só no pri mei ro tri- 
mes tre de 2022, ou 3.718% aci ma do re sul ta do dos três pri mei ros
me ses de 2021. Foi o su û ci en te pa ra o go ver no de sen ga ve tar a
pro pos ta de ven da da mai or em pre sa bra si lei ra e a mais lu cra ti va
do se tor em um ano em to do o mun do.

Mes mo sa ben do que não há tem po pa ra Bol so na ro co lo car em
pau ta a po lê mi ca ven da da Pe tro bras, que pre ci sa pas sar pe lo
Con gres so, to do em cam pa nha elei to ral, o no vo mi nis tro foi en- 
car re ga do de fa zer es sa zo a da pri va ti vis ta pa ra ani mar os in ves ti- 
do res da agi o ta gem. E ain da mos trar que, com uma in üa ção do
pe tró leo em dis pa ra da, o re mé dio é ven der a fon te da commodity.
Por is to, Bol so na ro tem se ocu pa do de ne gar, pe remp tó rio, ter
con tro le so bre os pre ços re cor des da ga so li na, do gás e do di e sel.
Não sem mo ti vo, Ben to Al bu quer que caiu do MME, sem, uma ex- 
pli ca ção plau sí vel.

A pri va ti za ção da Pe tro bras é te ma am pla men te dis cu ti do há
20 anos, a par tir do ûm do mo no pó lio de ex plo ra ção de pe tró leo
atri buí do à em pre sa. Mes mo com o pre do mí nio do go ver no bra si- 
lei ro na sua ges tão, a es ta tal vi ven ci ou vá ri as prá ti cas de cu nho
ne o li be ral e pri va ti zan te, com a di mi nui ção do pa pel do Es ta do na
sua ges tão e or ga ni za ção. Mas em 2022, a si tu a ção é com ple ta- 
men te di fe ren te de ou tros ce ná ri os po lí ti cos. Tu do ago ra cor re na
es tei ra da dis pu ta elei to ral, em que o pre si den te da Re pú bli ca tem
dis tân cia mar can te, nas pes qui sas, do opo si tor Lu la da Sil va que,
por sua vez já man dou um re ca do ao mer ca do: <Quem com prar a
Pe tro bras vai se en ten der co mi go=.

<Acho que [o pre ço da ga so li na] vai au men tar. O mun do to do
au men tou. E eu não de û no pre ço na Pe tro brás=, dis se o pre si den- 
te Jair Bol so na ro, as sus ta do com a dis pa ra da da in üa ção, cu jo in- 
di ca dor es tá vin cu la do ao pre ço dos com bus tí veis.

 

O go ver na dor Car los Bran dão (PSB) san ci o nou nes ta quin ta-
fei ra (12), o pa co te de leis so bre apoio aos por ta do res da Sín dro me
de Down. São 12 pro je tos apro va dos, dia 3 de maio, pe la As sem- 
bleia Le gis la ti va – to dos de au to ria do de pu ta do Du ar te Jú ni or
(PSB).

 

O pré-can di da to a go ver na dor We ver ton Ro cha (PDT) jus ti û- 
cou o não com pa re ci men to ao lan ça men to da can di da tu ra de Lu- 
la-Alck min, em São Pau lo. Num ajus te ao dis cur so, aûr mou que a
sua co li ga ção com o PT <não pre ci sa ser for mal=.

 

Do pre si den te do TSE, mi nis tro Ed son Fa chin, em re ca do a Bol- 
so na ro que con ti nu ar ten tan do co lo car as elei ções sob con tro le das
For ças Ar ma das.

 
Da bo la da de R$ 36,4 bi lhões do or ça men to se cre to, ape- 

nas o des ti no de R$ 11 bi lhões (30%) foi apre sen ta do
pe lo Se na do à mi nis tra do STF, Ro se We ber. Do Ma ra- 

nhão, so men te on ze dos 21 con gres sis tas in for ma ram
aon de o di nhei ro foi apli ca do.

 
No le van ta men to do jor nal O Glo bo in di ca que, dos de- 

pu ta dos fe de rais que se sub me te ram à trans pa rên cia
do STF, Pe dro Lu cas (ex-PTB) foi o que mais in di cou:

R$ 95,5 mi lhões. Os dois can di da tos a go ver na dor Jo si- 
mar do Ma ra nhão zi nho e We ver ton Ro cha es tão fo ra.

 
O jo go es tá pe sa do en tre o tra ba lha dor bra si lei ro e a

ren da da fa mí lia. Oi to de ca da dez pro du tos fo ram
atin gi dos pe la al ta de pre ços. Com is so a in üa ção atin- 

ge 78% dos pro du tos e dei xa as fa mí li as co mo úni ca op- 
ção, res mun gar no su per mer ca do.

Em pa les tra em Mon te vi déu, o es cri tor pe ru a no Ma rio Var gas
Llo sa (No bel de Li te ra tu ra) dis se que pre fe re Jair Bol so na ro a Lu la.
Apoi a dor do ne o li be ra lis mo econô mi co, ele ti rou sar ro de Bol so- 
na ro, cha man do-o de pa lha ço, mas que é op ção me lhor que o pe- 
tis ta.

Jair Bol so na ro aûr mou que não te me <elei ções lim pas= e diz
pre zar por um pro ces so <trans pa ren te= nas elei ções des se ano. E
acres cen tou: =Que ro que to do ci da dão de bem se ar me pa ra re sis- 
tir, se for o ca so, a ten ta ção de um di ta dor de plan tão=.

São Luís, sexta-feira, 13 de maio de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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A rachadura mostrada em fotos e vídeos da cabeceira da ponte, no lado do bairro São
Francisco, representa um desgaste, revelou engenheiro

GRA CI EL LE MO RO RO
Es pe ci al pa ra O Im par ci al

SÃO FRANCISCO

Alerta para ponte
que pode rachar

U
m ví deo gra va do re cen te- 
men te pe lo en ge nhei ro de
trân si to Fran cis co Pe res So- 
a res, mos trou uma fra gi li- 

da de na es tru tu ra da pon te Jo sé
Sarney, mais co nhe ci da co mo Pon te
do São Fran cis co. No ví deo, o es pe ci a- 
lis ta aler ta pa ra o que po de ser um
gra ve pro ble ma no trân si to, se não for
fei to al go pre ven ti vo.

A ra cha du ra mos tra da em fo tos e
ví de os da ca be cei ra da pon te, no la do
do bair ro São Fran cis co, apre sen ta já
um des gas te. Em con ver sa com O Im- 
par ci al, Fran cis co dis se que fez o ví- 
deo a par tir de uma aná li se pre li mi nar
e ba se a da em fo to gra fi as e fil ma gens.

<Lan cei um aler ta pre ven ti vo so bre a
li nha trans ver sal de fra tu ra no ca pe a- 
men to as fál ti co da ca be cei ra da pon te
do São Fran cis co no la do da ave ni da
Cas te lo Bran co. Lan cei uma hi pó te se
que tal pa to lo gia se de ve a um re cal ca- 
men to do subs tra to de con ver gên cia
da ca be cei ra com o ta bu lei ro da pon te
mo ti va da por per da, car re ga men to de
fi nos em fun ção das in ten sas chu vas
ocor ri das na re gião=, dis se.

O en ge nhei ro re co men da uma vis- 
to ria in lo co dos ór gãos res pon sá veis
pe la ma nu ten ção da pon te. <Ca so se ja
com pro va da mi nha hi pó te se, de ve rá
ser fei to um tra ba lho de con ten ção na
área de per das de fi nos (areia, ter- 
ra…). Ava lio pre li mi nar men te que
não há ris co de co lap so na es tru tu ra
do ta bu lei ro da pon te, en tre tan to os
mo to ris tas de vem fi car em es ta do de
aler ta so bre pos sí vel agra va men to da
ra cha du ra que po de pro vo car da nos
nos pneus dos veí cu los que tran si tam
pe la pon te=, apon tou.

En tra mos em con ta to com a Pre fei- 
tu ra de São Luís so bre o as sun to, mas
não ob ti ve mos res pos ta.

Em no ta, a Se cre ta ria de Es ta do de
Go ver no (Se gov) in for mou que <a in- 
ter ven ção na Pon te do São Fran cis co
com pre en de ape nas re pa ros emer- 
gen ci ais nas pas sa re las e no guar da
cor po (cor ri mão). A Se gov in for ma
ain da que lau dos e re pa ros es tru tu rais
não são de nos sa res pon sa bi li da de=.

O CREA-MA (Con se lho Re gi o nal de
En ge nha ria e Agro no mia) res pon deu
a O Im par ci al, que fis ca li za o exer cí cio
das ati vi da des exe cu ta das por pro fis- 
si o nais das en ge nha ri as, agro no mia e
ge o ci ên ci as. E no que com pe te ao

Con se lho, es tá re a li zan do o le van ta-
men to das Ano ta ções de Res pon sa bi- 
li da de Téc ni ca dos en ge nhei ros res- 
pon sá veis pe la ma nu ten ção da re fe ri- 
da pon te. <Pa ra aten der às de man das
da so ci e da de em ge ral são re a li za das
ope ra ções de fis ca li za ção, vi san do
pro te ger vi das. Após es sas ações se rá
ela bo ra do re la tó rio com o pa re cer
téc ni co da Câ ma ra Es pe ci a li za da de
En ge nha ria Ci vil do Crea Ma ra nhão=,
dis se a no ta.

Em fe ve rei ro pas sa do, o go ver no do
es ta do, re a li zou um ser vi ço de re pa ros
es tru tu rais das pas sa re las e do guar-
da-cor po (cor ri mão).

Inau gu ra da em 14 de fe ve rei ro de
1970, a pon te do São Fran cis co fi ca so- 
bre o rio Anil, com ex ten são de 820
me tros em 3 pis tas. É a prin ci pal via
de li ga ção en tre o cen tro de São Luís e
os bair ros São Fran cis co e Re nas cen-
ça.

A par tir de sua inau gu ra ção, a ex- 
pan são ur ba na pô de avan çar pa ra o
nor te da ilha, ocu pan do a or la da ca- 
pi tal, com a cons tru ção de bair ros de
al ta e mé dia ren da, vis to que an tes o
trans por te en tre o bair ro do São Fran- 
cis co e o Cen tro era re a li za do por ca- 
no as.

ABOLIÇÃO DA ESCRAVIDÃO

Princesa Isabel: a falsa redentora dos escravos

Mui to se fa la da abo li ção da es cra- 
va tu ra no Bra sil em 13 de maio de
1888, as si na da pe la prin ce sa Isa bel a
co lo can do com uma sal va do ra dos es- 
cra vos ne gros do Bra sil, mes mo não
ga ran tin do res sar ci men to al gum pa ra
aque les que por 388 anos fo ram es cra- 
vos nas ter ras bra si lei ras. Mas se rá se
ela me re ce o mé ri to to do?

Prin ce sa con de co ra ção
Prin ce sa Isa bel, nas ci da em 1846,

tor nou-se her dei ra por di rei to do tro- 
no Im pe ri al ain da be bê, após seu ir- 
mão mais ve lho, e pri mo gê ni to de seu
pai D. Pe dro II e sua mãe Te re za Cris ti- 
na, mor rer an tes dos 2 anos.

Co mo her dei ra de um tro no re al ela
foi cri a da co mo man da va as or de nan- 
ças re ais, mui tos li mi tes tam bém, des- 
de os 10 anos ti nha uma agen da de
apren di za do rí gi do, quan do com ple- 
tou 16 anos ini ci ou sua car rei ra po lí ti- 
ca e re a li za va ações ofi ci ais quan do
seu pai es ta va au sen te, hou ve co man- 
dos mar can tes pe la prin ce sa, co mo a
Lei do Ven tre Li vre, que man ti nha li- 
vre to dos os fi lhos de es cra vas nas ci- 
dos a par tir de 28 de se tem bro de 1871
e quan do as si nou a lei Áu rea em 1888,
à re gis tran do pra sem pre na his tó ria
do Bra sil.

Pro ces so de abo li ção

A as si na tu ra da lei áu rea foi uma
ação rá pi da de ape nas seis di as pa ra
vo ta ção e as si na tu ra, mas não foi nem
de lon ge um pro ces so rá pi do, os ne- 
gros afri ca nos en vi a dos aqui pa ra o
Bra sil pa ra tra ba lha rem com es cra vos,
lu ta vam di a ri a men te pa ra con quis ta- 
rem di rei tos cí vi cos, foi uma lu ta so ci- 
al, po lí ti ca e econô mi ca in ten sa com
inú me ras re vol tas, que já es ta vam
dei xan do os la ti fun diá ri os aten tos.

O His to ri a dor Eu ges Li ma afir ma
que o fim da es cra vi dão foi pro du to de
re sis tên cia de es cra vi za dos e re pu bli- 
ca nos e ou tros fa vo rá veis que lu ta ram
bra va men te. No mes clas ses mé di as
co mo Jo a quim Na bu co, Ruy Bar bo sa e
Cas tro Al ves, que em seus ver sos e
mis sões po li ti cas de fen di am o di rei to
de li ber da de.

An dré Re bou ças, Jo sé do Pa tro cí- 
nio, Luís Ga ma, To bi as Bar re to e en tre
ou tros abo li ci o nis tas ne gros, li nha de
fren te a uma so ci e da de po lí ti ca que
não ce dia em li ber tar es cra vi za dos, a
lu ta sem pre te ve re pre sen tan tes for- 
tes, a par tir de 1870 já ha via clu bes
abo li ci o nis tas que de fen di am, lu ta- 
vam e con fron ta vam a mo nar quia
que ain da re sis ti am, em meio a fa zen- 
dei ros e a eli te so ci o e conô mi ca do
Bra sil Im pe ri al que não que ri am per- 
der a mão de obra es cra va.

Mes mo com tan tos apoi a do res o
país foi um dos úl ti mos a abo lir a es- 
cra vi dão. For ças in ter na ci o nais con- 
tri buí ram pa ra es te fa to, a par tir do sé- 
cu lo XVI II, com a pre ten são de tor nar
o Bra sil In de pen den te, co me çou a ter
bre chas pa ra li ber da de gra da ti va dos
es cra vos.

Em 1845 a Lei Bill Aber denn, per- 
mi tia que a ma ri nha Bri tâ nia  apri si o- 
nas se na vi os tra fi can do es cra vos em
águas in ter na ci o nais. Em 1850, a lei
Eu sé bio de Quei roz, que abo lia de fi ni- 
ti va men te o trá fi co de es cra vos. Em
1864, hou ve a guer ra do Pa ra guai, e
co mo não ti nha vo lun tá ri os, os es cra- 
vos fo ram obri ga dos a lu tar, so men te

quan do vol ta vam eram li ber ta dos.
Em 1871, a Lei do Ven tre Li vre que

tor na va li vre os nas ci dos a par tir da
da ta de as si na tu ra. E em1885, lei dos
se xa ge ná ri os, que tor na va li vre os es- 
cra vos com mais de 60 anos, in de ni- 
za ção aos an ti gos pro pri e tá ri os.

Até o mo men to era so men te li ber-
ta ções que não im pli ca va em gran des
pre juí zos pa ra os fa zen dei ros. Por fim,
em 1888, a Lei Áu rea, que tor na va li vre
to dos os es cra vos. Não foi uma ati tu- 
de so men te de Isa bel, as pres sões in-
ter nas e ex ter nas fa vo rá veis con tra a
eli te que não que ri am ab di car des sa
mão de obra es cra va, mas que, de cer-
ta for ma, o Bra sil es ta va sen do en ca-
mi nha do pa ra es te mo men to.

Se gun do o His to ri a dor Eu ges Li ma,
após a as si na tu ra da abo li ção de es- 
cra vi dão pe la Prin ce sa Isa bel do Bra- 
sil, hou ve uma gra ti dão dos ex-es cra-
vos, que vi ram be ne vo lên cia nes se
ges to e a cha ma vam de <A re den to ra=,
for man do por con sequên cia al guns
gru pos pró Prin ce sa Isa bel.

Be ne fí ci os pa ra a co roa por tu gue- 
sa

Foi re al men te uma ati tu de im por- 
tan te pa ra os es cra vi za dos na que le
mo men to, co mo o pai da Prin ce sa D.
Pe dro II es ta va au sen te, pa re ceu uma
ação pro pos ta por ela, mas não foi
bem as sim.

A apre sen ta ção da lei áu rea e as si- 
na tu ra da Prin ce sa fo ram ações pla-
ne ja das des de a pri mei ra par ti ci pa ção
de la no co man do do Im pé rio, quan do
seu pai es ta va au sen te em 1871 e ela
as si nou a Lei do Ven tre Li vre.  A Lei áu- 
rea foi mais um dos mo vi men tos que
vi sa vam o apoio da  ban ca da abo li ci o- 
nis ta no se na do e le gis la ti vo pa ra o
ter cei ro rei na do e as sim po di am apoi- 
ar a Prin ce sa. Co mo seu pai en con tra-
va-se do en te, ha ve ria ela de as su mir o
tro no, que aca bou não acon te cen do
pois após a abo li ção o Bra sil tor nou-
se in de pen den te e a Fa mí lia Re al foi
ex pul sa do País. 

PA TRÍ CIA CU NHA

Cu ri o si da des Sex ta-fei ra 13 pe lo mun do
• O es cri tor Mark Twain foi o 13º con vi da do de um ban -
que te e quan do abor da do se is so lhe trou xe mau-agou -
ro, sim ples men te res pon deu: <sim, por que só ha vi am 12
pra tos de co mi da=.
• Pa ra os ro ma nos o nú me ro 13 sig ni fi ca va mor te, des -
trui ção e azar. Pa ra a mi to lo gia nór di ca, em um ban que -
te com 12 con vi da dos, o deus Lo ki sur giu sem ser con vi -
da do e aca bou cau san do a mor te de Bal der, e o nú me ro
ga nhou sua má-fa ma.
• Na nu me ro lo gia, o nú me ro 12 re pre sen ta al go com -
ple to (12 me ses no ano, 12 após to los de Cris to, 12 deu ses
do Olim po, 12 tri bos de Is ra el, 12 ho ras no re ló gio), en -
quan to o 13 é uma trans gres são a es sa ple ni tu de.
• A Apol lo 13 foi lan ça da às 13h 13 min, nu ma da ta cu ja
so ma é 13 (11/04/70) e o aci den te ocor reu em 13 de
abril. Acon te ce que a tri pu la ção te ve a sor te de vol tar vi -
va pa ra a Ter ra.
• Nos Es ta dos Uni dos mui tos hos pi tais e ho téis não
pos su em o 13º an dar e al gu mas com pa nhi as aé re as não
têm a 13ª fi lei ra. Já na Fran ça, quan do exis tem 13 pes so -
as a uma me sa, elas po dem con tra tar um 14ª con vi da do
pro fis si o nal.

DA TA

O que sig ni fi ca
a sex ta-fei ra 13
pa ra vo cê?

A pri mei ra e úni ca sex ta-fei ra 13 do ano se rá ho je. Dia
de azar, sor te, su pers ti ções, cren di ces, me dos, ou mais
um dia nor mal? Pa ra ou tros, tan to faz. E pa ra pou cos, o
dia é mes mo de azar, e pa ra ou tros, ain da, é dia de as sis- 
tir fil me trash e de ter ror.

Em ar ti go, a Te ra peu ta Flo ral, Mes tre Rei ki, Con sul to- 
ra em Har mo ni za ção de Es pa ços, An drea Le an dro, con- 
ta que pa ra uns o 13 era um nú me ro de sor te, as sim co- 
mo pa ra mui tos po vos. Já pa ra ou tros, é sinô ni mo de
azar, ao pon to de ter pré di os em al guns lu ga res do mun- 
do que não pos su em o 13º an dar – do 12 vão di re to pro
14. <O pro ble ma des sas su pers ti ções é o mal que po dem
nos fa zer. Co mo as so ci ar a mal agou ro pas sar de bai xo
de es ca da na sex ta-fei ra 13. Nes se ca so, su gi ro ape nas
cui dar a qua li da de da es ca da – o que de ve ria fa zer em
qual quer dia do ano=, es cre veu.

Se gun do An drea Le an dro, pa ra a As tro lo gia, Sex ta-
fei ra 13 não tem ne nhum sig ni fi ca do es pe ci al. <Ca da
Sex ta-fei ra 13 tem um céu com seus res pec ti vos po si ci o- 
na men tos as tro ló gi cos do dia. Não há um pa drão as tro- 
ló gi co pre sen te em to das as sex tas-fei ras=.

É  uma da ta que ain da di vi de opi niões. Os te mo res
com re la ção à Sex ta-fei ra 13 já exis tem há mui to tem po,
mes mo an tes do nas ci men to de Cris to. A da ta es tá for te- 
men te li ga da à mi to lo gia nór di ca e pos sui vá ri as ver sões
que ten tam jus ti fi car a sua ori gem, sem pre com uma pi- 
ta da de mis ti cis mo. En tre mi tos e ver da des, to das as cul- 
tu ras con si de ram a Sex ta 13 co mo o dia de mau agou ro.

De acor do com o pa dre Val de nir Ta deu da Cu nha, é
um  te ma que há mi lê ni os as som bra o ima gi ná rio po pu- 
lar em di fe ren tes cul tu ras ao re dor do mun do. <Pri mei ro
o pe so ne ga ti vo que re cai so bre a 8sex ta-fei ra9: foi nu ma
sex ta-fei ra que Je sus foi mor to, há quem di ga, tam bém,
que a con ten da en tre os ir mãos Abel e Caim se deu nu- 
ma sex ta-fei ra.  De pois so bre o nú me ro tre ze. Na mi to lo- 
gia nór di ca fa la-se so bre um ban que te pro mo vi do pe lo
deus Odin a do ze im por tan tes di vin da des. Lo ki, deus da
dis cór dia e do fo go, que não fo ra con vi da do, apa re ceu
no tal ban que te e cri ou gran de con fu são, cul mi nan do
na mor te da deu sa da be le za Bal der. Des de en tão a reu- 
nião en tre tre ze pes so as pas sou a ser evi ta do. Na úl ti ma
ceia, no cris ti a nis mo, o en con tro se deu, pe la tra di ção,
com tre ze pes so as e uma den tre elas era o trai dor Ju das.
E, ain da, no ca pí tu lo 13 do apo ca lip se que se as su me o
666 co mo o nú me ro da bes ta ou o an ti cris to=, co men ta o
pa dre.

No Bra sil, foi em uma 6ª fei ra que o AI-5 foi de cre ta do,
co lo can do o país no pe río do da di ta du ra. <Mas foi
Hollywood que imor ta li zou com ter ror nes sa jun ção de
da tas com o lan ça men to da sé rie de ter ror: Sex ta-fei ra
13 pro ta go ni za da por Ja son Vo orhe es=, dis se o pa dre.
<Nós, cris tãos, não nos ori en ta mos por su pers ti ções, sa- 
be mos em quem de po si ta mos nos sa fé (Hb 11, 1ss). Re- 
ce bam, nes te dia, as bên çãos de Deus. De se jo que coi sas
ma ra vi lho sas acon te çam a to dos e to das nes te e nou tros
di as vin dou ros=, com ple tou o pa dre Val de nir.

São Luís, sexta-feira, 13 de maio de 2022

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


São Luís, sexta-feira, 13 de maio de 2022

GERAL 4

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). 

Câmara Municipal de Rosário
Praça Governador “Ivar Figueiredo Saldanha” s/n, Centro–Fone (98) 3345-3026

CNPJ 23.689.177/0001-42 / CEP.: 65.150-000 – Rosário – MA
camararosarioma@outlook.com.br
Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO. A CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO-MA, através da Comissão Permanente 
de Licitação torna público, que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preços nº 01/2022. OBJETO: 
Contratação de pessoa jurídica especializada em prestação de serviços de Consultoria Administrativa, para 
atender todas as áreas vinculadas à Câmara Municipal de Rosário – MA. DATA DA SESSÃO: 31/05/2022, 
às 08hs30min (oito horas e trinta minutos). LOCAL: Na Câmara Municipal de Rosário/MA, sediada, 
provisoriamente, na Rua São João, nº 815, centro, Rosário/MA. LEGALIDADE: Lei nº 8.666/93, Lei 
Complementar 123/2006 e respectivas alterações. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados, 
no local mencionado acima, de 2ª a 6ª feira, 08hs00min às 12hs00min na CPL, onde poderá ser adquirido 
mediante o pagamento no valor de R$ 20,00, através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), 
podendo ser obtido ainda no site do referido órgão “cmrosario.ma.gov.br” ou no SACOP, página eletrônica do 
TCE/MA. Rosário/MA, 09 de maio de 2022.Yara Princis Freitas Gaspar – Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022
A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar/MA, por meio da Comissão Per-

manente de Licitação - CPL/CELICC, torna público aos interessados a abertura 

de sessão pública para entrega dos envelopes de habilitação e proposta de preços, 

respectivamente, às 09:00 (nove) horas do dia 27 de maio de 2022, no prédio da 

Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Laser - SEMTUR, localizado 

à Praça da Matriz, 78, centro. Chamada Pública nº 07/2022, objetivando o creden-

ciamento de grupos artístico, bandas, artistas e folclóricos para eventos e apre-

sentações (shows e espetáculos). O Edital está à disposição dos interessados na 

Central de Licitações, Contratos e Convênios - CELICC, na Praça da Matriz, nº 

142, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08h às 13h e no site http://www.saojosederibamar.

ma.gov.br onde poderá ser consultado e obtido gratuitamente. Adiel Tavares Ribei-

ro. Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022-CPL/PMB

A Prefeitura Municipal de Bacabal, com sede na Travessa 15 de Novembro, n.º 229, Centro, CEP 65.700-000, 

Bacabal, Estado do Maranhão, através do Pregoeiro Municipal, torna público, que fará realizar Licitação na 

modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com finalidade 
de REGISTRO DE PREÇOS, tendo por objeto o Registro de Preço para eventual contratação de pessoa(s) 

jurídica(s) para fornecimento de veículos automotores novos, zero-quilômetro, de interesse das Secretarias 

Municipais do Município de Bacabal/MA, conforme Edital e Anexos. A sessão será realizada no dia 31 de maio 

de 2022 às 09h:00min (nove horas), no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital e seus Anexos 

estão disponíveis para consulta e retirada nos endereços eletrônicos www.portaldecompraspublicas.com.br e 

www.bacabal.ma.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas por e-mail no licitacao@bacabal.ma.gov.br 

com cópia para cpl.bacabal@hotmail.com ou pelo telefone (99) 3621-0533. Informa, ainda que diariamente, 

na sede da Prefeitura Municipal de Bacabal, de segunda a sexta-feira em dias úteis, das 08h:00min (oito horas) 

às 12h:00min (doze horas), o Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão 

Permanente de Licitação – CPL. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Bacabal/MA, 12 de maio de 

2022. CARLOS HENRIQUE FERRO SOUSA. Pregoeiro Municipal.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO.
CNPJ No: 06.101.117/0001-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO No 014/2022
O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA, POR SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 
LOCALIZADA NA AVENIDA 12 DE OUTUBRO, 635 - CENTRO, GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS 
– MA, TORNA PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS QUE NO DIA 25 DE MAIO 
DE 2022, ÀS 13H30MIN, REALIZARÁ LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, DO 
TIPO MENOR PREÇO, TENDO POR OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE LIMPEZA, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS – MA, NOS 
TERMOS DA LEI No 10.520/02 E SUBSIDIARIAMENTE A LEI No 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E 
SUAS ALTERAÇÕES. EDITAL E SEUS ANEXOS ESTÃO À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS NO 
ENDEREÇO SUPRA DE 2a A 6a FEIRA NO HORÁRIO DE 07:30 ÀS 13:30 HORAS, SITE WWW.BLL.
ORG.BR, E ATRAVÉS DO E-MAIL: LICITACAOGEB@GMAIL.COM.

Governador Eugênio Barros - MA, 12 de maio de 2022.
Márcio Irla de Sousa Cortez

Pregoeiro Municipal

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2022
INTERESSADO: Município de São Domingos do Azeitão/MA.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural ou suas organizações, destinado ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, 
para composição da merenda escolar do Município de São Domingos do Azeitão/MA, conforme quantida-
des, condições e especificações constantes no Termo de Referência.
DATA FINAL PARA RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROJETO DE 
VENDA:  até o dia 07/06/2022 as 10:00h (dez horas).
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO: 07/06/2022 as 10:00h (dez horas).
 FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORDINÁRIOS/OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUR-
SOS DO FNDE.
MAIORES INFORMAÇÕES: na Comissão Permanente de Licitações – CPL, situada à Rod. BR 230, KM 
212, s/n, Centro, São Domingos do Azeitão – MA, em dias úteis de segunda à sexta, no horário das 08:00h às 
12:00h; pelo e-mail da CPL: cpl.saodomingosdoazeitao@gmail.com ou no site do Munícipio: https://saodo-
mingosdoazeitao.ma.gov.br/.

São Domingos do Azeitão/MA, 12 de maio de 2022.

Hugo Ribeiro Cardoso
Presidente da CPL

ESTADO DOMARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES

CNPJ: 06.172.720/0001-10
AVISO DE LICITAÇÃO  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2022 
O Município de Santo Antônio dos Lopes - MA, torna público aos interessados que, com base na Lei Fede-
ral nº. 10.520/2002, Decreto Federal 10.024/2019; Decreto Municipal nº.  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 26/05/2022, Licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, 
objetivando a contratação de pessoa jurídica para aquisição de 01 (um) veículo automotor 0km, modelo pick-
-up 4x4, tipo A, adaptado para ambulância de transporte, para remoção simples e eletiva de pacientes sem risco 
de vida. 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.portaldecompraspubli-
cas.com.br, onde poderão ser consultados 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, 12 de maio de 2022. 
HERNANE LOPES ALENCAR

Pregoeiro Municipal
Port. Nº 002/2021 – GPSAL

PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 122/2022
AVISO DE LICITAÇÃO (REPUBLICAÇÃO)

INTERESSADO: Município de São Raimundo das Mangabeiras – MA.
Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para execução de serviços manutenção preventiva e 
corretiva de prédios deste município, com fornecimento de material, equipamento e mão de obra necessária visando atender as 
necessidades do município de São Raimundo das Mangabeiras – MA, conforme as quantidades, especificações e condições descritas 
no Anexo I - Termo de Referência.
•	 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO 
•	 ENVIO DA PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO: Do dia 27/04/2022, às 08h00min. ao dia 26/05/2022 às 
08h59min. Horário de Brasília/DF.
•	 ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO PÚBLICA: Dia 26/05/2022 às 09h00min.  Horário de Brasília/DF.
•	 FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORDINÁRIOS.
•	 VALOR ESTIMADO: Registro de Preços. 
•	 ORÇAMENTO SIGILOSO ( X ) SIM  (    ) NÃO
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado nos seguintes endereços eletrônicos: 
www.comprasnet.gov.br, no site da Prefeitura municipal de São Raimundo das Mangabeiras/MA: https://
saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br e no site do Tribunal de Contas do Estado: www.tce.ma.gov.br. Mais 
informações poderão ser consultadas e obtidas através do e-mail da CPL: cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.
br.
São Raimundo das Mangabeiras - MA, 12 de maio de 2022.

GLORIA MARIA AGUIAR COSTA
Pregoeira Municipal

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

CNPJ: 05.282.801/0001
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 - SRP – PROCES-
SO ADMINISTRATIVO Nº 030.23.02/2022- CPL/PMR. A Prefeitura Municipal de Riachão, estado 
do Maranhão, com sede na Praça Nossa Senhora de Nazaré, n.º 742, Centro, CEP 65.990-000, 
na forma da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e do Decreto nº 10.024/19, através do 
Pregoeiro Municipal, torna público, que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO, em sua for-
ma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com finalidade de Contratação de pessoa 
jurídica para a prestação de serviço de capacitação para formação continuada dos professores 
e profissionais da Secretaria Municipal de Educação de Riachão/MA, conforme Edital e Anexos. 
Com data prevista para ser realizada no dia 13 de maio de 2022, às 14h30min (quatorze horas e 
trinta minutos), fica adiada para às 09h00min (nove horas) do dia 01 de junho de 2022 no sítio 
Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC) - www.bnc.org.br. Os interessados poderão consultar e 
obter o Edital e seus Anexos gratuitamente através dos endereços eletrônicos Portal Bolsa Nacio-
nal de Compras (BNC) - www.bnc.org.br e http://www.riachao.ma.gov.br. Outras informações pelo 
e-mail cplriachao.ma@gmail.com ou pelo telefone (99) 9 8448-5262 das 09:00 às 12:00 h. Base 
Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. Riachão/MA, 12 de maio de 2022. Walisson Cunha Duarte. 
Pregoeiro Municipal.

A Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, torna público para conhecimento dos interessados que se 

encontra afixado nos quadros de avisos da Reitoria e do Centro de Estudos Superiores de Coroatá - 

CESCR/Curso de Enfermagem Bacharelado, o Edital de Retificação nº 05/2022 - GR/UEMA do Edital nº 

17/2022 - GR/UEMA, de 9 de maio de 2022, referente à realização do Concurso Público para provimento 

de Cargo da Carreira do Magistério Superior, na Área/Subárea: Ciências da Saúde/Enfermagem 

(Professor Adjunto); 2 vagas [40 horas] (protoc. nº 269920/2016), a fim de atender ao Centro de Estudos 

Superiores de Coroatá - CESCR/Curso de Enfermagem Bacharelado.

São Luís - MA, 9 de maio de 2022

Prof. Dr. Gustavo Pereira da Costa

Reitor

ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA

AVISO DE EDITAL Nº 21/2022 - GR/UEMA

A Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, torna público para conhecimento dos interessados que se 

encontra afixado nos quadros de avisos da Reitoria e do Centro de Estudos Superiores de Santa Inês - 

CESSIN/Departamento de Letras e Pedagogia, o Edital de Retificação nº 06/2022 - GR/UEMA do Edital 

nº 19/2022 - GR/UEMA, de 9 de maio de 2022, referente à realização do Concurso Público para 

provimento de Cargo da Carreira do Magistério Superior, na Área/Subárea: Letras/Língua Inglesa e 

Literaturas de Língua Inglesa (Professor Adjunto); 2 vagas [40 horas] (protoc. nº 264549/2017), a fim de 

atender ao Centro de Estudos Superiores de Santa Inês - CESSIN/Departamento de Letras e Pedagogia.  

São Luís - MA, 9 de maio de 2022

Prof. Dr. Gustavo Pereira da Costa

Reitor

ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA

AVISO DE EDITAL Nº 22/2022 - GR/UEMA

AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA Nº 002/2022 SRP - REPUBLICAÇÃO. O 
Município de Buriticupu - MA, por intermédio da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, 
torna público para conhecimento de todos os interessados que a realização do presente certame 
está previsto para o dia 23 de junho de 2022 às 08h30min (oito horas e trinta minutos) horário 
de Brasília, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo menor preço por item, tendo 
por OBJETO Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de material 
para iluminação pública do Município de Buriticupu/MA, conforme Edital e Anexos, regido 
pela Lei Federal N°. 8.666/93 Decreto Federal Nº 7.892/2013, Decreto Federal Nº 9.488/2018, 
Decreto Municipal Nº 007/2021, Lei Complementar Nº 123/2006, Lei Complementar Nº 
147/2014, Lei Complementar Nº 155/2016 e Demais Legislações Pertinentes. O download 
deste Edital e seus anexos estarão disponíveis gratuitamente nas seguintes páginas da Internet: 
Portal da Transparência do Município: www.buriticupu.ma.gov.br, site do TCE/MA: www.tce.
ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através do e-mail: cplburiticupu2021@gmail.com, bem 
como ser retirado no Setor de Licitação, horário de 08:00h as 14:00h, localizado na Rua São 
Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA. Buriticupu - MA, em 11 de 
maio de 2022. MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO, Assessor Jurídico do Municí-
pio, OAB/MA N° 22429.

AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA Nº 003/2022 SRP - REPUBLICAÇÃO. O 

Município de Buriticupu - MA, por intermédio da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, 

torna público para conhecimento de todos os interessados que a realização do presente certame 

está previsto para o dia 17 de junho de 2022 às 08h30min (oito horas e trinta minutos) horário 

de Brasília, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo menor preço por item, tendo 

por OBJETO Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializa-

da para prestação de serviços de implantação de rede de iluminação pública no Município 

de Buriticupu/MA, conforme Edital e Anexos, regido pela Lei Federal N°. 8.666/93 Decreto 

Federal Nº 7.892/2013, Decreto Federal Nº 9.488/2018, Decreto Municipal Nº 007/2021, Lei 

Complementar Nº 123/2006, Lei Complementar Nº 147/2014, Lei Complementar Nº 155/2016 

e Demais Legislações Pertinentes. O download deste Edital e seus anexos estarão disponíveis 

gratuitamente nas seguintes páginas da Internet: Portal da Transparência do Município: www.

buriticupu.ma.gov.br, site do TCE/MA: www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado atra-

vés do e-mail: cplburiticupu2021@gmail.com, bem como ser retirado no Setor de Licitação, 

horário de 08:00h as 14:00h, localizado na Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro 

– Buriticupu/MA. Buriticupu - MA, em 11 de maio de 2022. MARCOS GABRIEL ARAÚJO 
RIBEIRO, Assessor Jurídico do Município, OAB/MA N° 22429.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO/MA

AVISO DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 002/2022. O PRESIDENTE 
DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FERNANDO FALCÃO, ESTADO DO MARANHÃO, torna público que realizará licitação 
na modalidade: TOMADA DE PREÇOS, no regime de EMPREITADA POR MENOR 
PREÇO GLOBAL. OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de 
engenharia para reforma e manutenção predial do Hospital Municipal de Fernando Falcão, 
conforme especificações contidas no ANEXO I (Projeto Básico) do Edital. DATA DE 
ABERTURA: 31 de maio de 2022, às 9h, na sala da Comissão Permanente de Licitação 
da Pref. Mun. de Fernando Falcão/MA, situada à Av. Resplandes, nº 82, Vila Resplandes, 
Fernando Falcão/MA, CEP 65.964-000. AMPARO LEGAL: Lei Federal 8.666, de 
21/06/1993 e suas alterações, da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e demais 
normas pertinentes à espécie. O Edital e seus anexos podem ser adquiridos gratuitamente 
através de apresentação de mídia eletrônica, junto à Comissão Permanente de Licitação 
- CPL, situado na Avenida Resplandes s/nº, Vila Resplandes, Fernando Falcão - MA, no 
horário de 08h às 12h, na página www.transparencia.fernandofalcao.ma.gov.br, ou através 
do e-mail, cpl.fernandofalcao@hotmail.com.

ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 01.612.533/0001-97

Praça Carlos Alberto Siqueira Amorim, nº 100, Centro, Turilândia - MA - CEP: 65276-000
AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 REGISTRO DE PREÇO 010/2022. O 
Município de Turilândia (MA), através da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, por meio da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL, avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade 
e condições. Modalidade: Concorrência. Tipo de licitação: Menor preço Global, que será regida pela Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços 
de Implantação de Sistema de Abastecimento de Agua no Município de Turilândia- MA. ABERTURA: 
28 de junho de 2022, as 09h:00min (nove horas), na sala da Comissão Permanente de Licitação, situado na 
Praça Carlos Alberto Siqueira Amorim, nº 100 - Centro – Turilândia - MA, onde serão recebidas e abertas 
a DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA. Participarão da Licitação todas as firmas especializadas no ramo, 
que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus 
objetivos, perante a Comissão Permanente de Licitação. Maiores informações poderão ser obtidas nos sites 
www.turilandia.ma.gov.br/portal/index.php/portal-da-transparencia e Mural de Licitações do TCE – MA 
“SACOP” e na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima, no horário das 8:00 (oito) às 
12:00 (doze) horas, de segunda à sexta-feira. Dúvidas e esclarecimentos, e-mail: cplturilandia@gmail.com. 
Turilândia - MA, 11 de maio de 2022. Cristina Oeiras Modesto – Secretário Municipal Saúde e Saneamento.

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL SESC/MA Nº 22/0006 - PG - SRP 

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, Departamento Regional no Maranhão, comunica aos 
interessados que realizará Pregão Presencial, tipo menor preço POR ITEM, cujo objeto é o 
Registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para as 
Unidades Operacionais do Sesc Deodoro e Sesc Turismo, pelo período de 06 (seis) meses, 
estando previsto o recebimento e abertura da documentação de habilitação e propostas de 
preços para o dia 23 de maio de 2022, às 09h, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente 
de Licitação, no Sesc Administração, sito no Condomínio Fecomércio/Sesc/Senac - Edifício 
Francisco Guimarães e Souza, Avenida dos Holandeses, s/n, Quadra 24, Jardim Renascença II, 
CEP 65075–650 em São Luís–MA. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos 
interessados no site www.sescma.com.br – Licitações. 

São Luís - MA, 09 de maio de 2022. 

Rutineia Amaral Monteiro 
Diretora Regional. 

Juízo de Direito da 8ª Vara Cível do Termo de São Luís Edital De Citação Com Prazo De 20 (Vinte) Dias Processo n.º 0860516-
38.2016.8.10.0001 Ação: Monitória Autor: Banco Bradesco S/A Réu: KSJ Servicos Graficos Ltda – Me O Excelentíssimo Senhor José 
Eulálio Figueiredo de Almeida, Juiz de Direito Titular da 8.ª Vara Cível da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão. Citando(a) (s): KSJ 
Servicos Graficos Ltda - Me, CNPJ 17.590.758/0001-20, com endereço incerto e não sabido. Finalidade: Faz Saber a todos quantos o 
presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem, que fica Citada a pessoa acima nomeada para, querendo, ofertar resposta aos 
termos da inicial da demanda supracitada, no prazo de quinze (15) dias, contados da expiração do prazo deste edital, com a advertência 
contida no Art. 344 do CPC, ou seja, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos pelo réu, como verdadeiros, os fatos articulados 
pelo autor. E para que chegue ao seu conhecimento e não possa alegar ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será 
fixado no lugar de costume, nos termos da petição inicial e despacho prolatado nos autos da Ação em epígrafe. Fica a parte advertida 
que, em caso de revelia, será nomeado curador especial (art. 257, inc. IV, do CPC/2015). O que se CUMPRA nos termos e na forma da 
Lei. Dado e passado o presente em secretaria, nesta cidade de São Luís, Estado do Maranhão, aos 22 de outubro de 2020. K-13/05

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022

O MUNICÍPIO DE PRIMEIRA CRUZ, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, que a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob o 
regime Empreitada por Preço Unitário, objetivando a Contratação de empresa para prestação dos Serviços 

de Pavimentação de vias públicas com uso de bloquetes intertravado, com bloco sextavados e drenagem 

superficial no Município de Primeira Cruz – MA, marcada para o dia 27 de maio de 2022, às 14h:00min 
(quatorze horas), no auditório da Comissão Permanente de Licitação, situada à Praça Rua da Matriz, S/Nº, Cen-
tro, Primeira Cruz/MA, FICA ADIADA para o dia 31 de maio de 2022, no mesmo horário; sendo presidida 
pelo Presidente da CPL desta Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estão a disposição dos interessados 
no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 onde poderão ser consultados gratuitamente 
ou obtidos mediante o recolhimento da importância de R$ 10,00 (dez reais) feito, exclusivamente, através de 
Documento de Arrecadação Municipal. Também está disponível na Internet no Site: http://www.primeira-

cruz.ma.gov.br/portal. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço ou pelo e-mail cpl-primeiracruz@
hotmail.com. Primeira Cruz–MA, 10 de maio de 2022. 

Lucas Artur Bezerra Pinheiro - Presidente da CPL

A COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL/SINFRA realizará às 9h do dia 2 de junho de 2022, no 

seu Auditório, no Centro Administrativo do Estado do Maranhão, no Edifício Clodomir Millet - 1º Andar, na 

Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Calhau, nesta Capital, licitação na modalidade Tomada de 

Preços, do tipo Menor Preço, objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE 

MELHORAMENTOS FÍSICOS E OPERACIONAIS E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA ESTADUAL 

MA-383, TRECHO: ENT. BR – 226 – ENT. MA – 331 (GOV. LUÍS ROCHA), RAMAL DE ACESSO AO 

POVOADO CACIMBÃO E CONTORNO VIÁRIO DE GOV. LUÍS ROCHA COM EXTENSÃO TOTAL DE 

21,85, na forma da Lei nº 8.666/1993. Este Edital está à disposição dos interessados no site 

http://www.sinfra.ma.gov.br/pregoes-online/ e seus anexos na Comissão Setorial de Licitação – 

CSL/SINFRA, em sua sede localizada no Centro Administrativo do Estado do Maranhão, no Edifício 

Clodomir Millet - 1º Andar, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Calhau, São Luís/Maranhão, de 

segunda a sexta-feira, no horário das 14h às 18h, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente 

mediante a apresentação de mídia eletrônica (pen drive, CD, DVD ou outro). As empresas que adquirirem 

o Edital mediante “download” na página da SINFRA e tiverem interesse em participar desta licitação, 

deverão, obrigatoriamente, retirar os anexos do Edital no endereço e nas condições supracitadas, em 

virtude da existência de limite de carregamento de arquivos (UPLOAD). Esclarecimentos adicionais pelo 

telefone (98) 3218-8023 ou pelo e-mail licitacao.sinfra@gmail.com.

São Luís (MA), 11 de maio de 2022

VICENTE DIOGO SOARES JUNIOR

Presidente CSL/SINFRA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL/SINFRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0015426/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 - CSL/SINFRA

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

Riachão - MA

RESULTADO DE JULGAMENTO. CHAMAMENTO PÚBLICO. A Presidente da Comissão Especial 
Credenciamento, designada através da Portaria 089/2022 – GAB, de 12 de abril de 2022, para 
análise e julgamento do Chamamento Público n. º 002/2022, declara, para fins de intimação e 
conhecimento dos interessados, o seguinte resultado do Credenciamento: CONSIDERANDO a ne-
cessidade de buscar garantir a realização de exames de análises clínicas no município de Riachão/
MA. Desta forma, busca-se suprir as necessidades da população do Município usuária do Sistema 
Único de Saúde (SUS), atendidos em Serviços na Rede Básica de Saúde. Conforme determinação 
constitucional estabelecida no artigo 37, inciso XXI, regulamentada pela Lei Federal n° 8.666, de 
21 de junho de 1993. CONSIDERANDO o recebimento da documentação, conforme recibo, bem 
como julgamento do referido credenciamento. RESOLVE tornar público o resultado da empresa 
apta para o credenciamento: LABORATÓRIO SÃO JUDAS TADEU LTDA, inscrita no CNPJ n. º 
12.157.772/0001-10. Riachão/MA, 12 de maio de 2022. Elisangela da Silva Harres. Secretária 
Municipal de Saúde. Portaria n. º 468/2021.

DE ACESSOS
o imparcial.com.br

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

CNPJ nº 01.616.678/0001-66
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ–MA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO: Nº PE 008/2022(SRP).
O Município de Jatobá, poder executivo, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e 
Planejamento, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicado fará realizar 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por item, que tem como objeto a 
contratação de empresa através de registro de preços para futura e eventual fornecimento de material e equipamento 
elétrico para atender as necessidades do município de Jatobá-MA, em conformidade com o Termo de Referência disposto 
no anexo I do Edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520, de 2022, Decreto nº 10.024 
de 20 de setembro de 2019, à Lei nº 8.078 de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar nº 123 de 
2006 e Lei 147 de 2014 e subsidiariamente à Lei nº 8.666 de 1993 e as condições do Edital realizar-se às 10:00 horas 
do dia 26 de maio de 2022. O Edital e seus anexos encontram-se À disposição dos interessados na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Praça de Eventos Maria Rita, nº 351A, Centro, Jatobá-MA, horário 08:00 às 12:00 
horas, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimento adicional no mesmo endereço 
e através do e-mail: cpljatoba@outlook.com ou na página www.jatoba.ma.gov.br. Jatobá-MA 06 de maio de 2022. 
Manoel Alves da Silva, Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. Portaria nº 008/2021.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

CNPJ nº 01.616.678/0001-66
GABINETE DO PREFEITO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO: Nº PE 009/2022(SRP).
O Município de Jatobá, poder executivo, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, torna público para 
conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicado fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, 
na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por item, que tem como objeto a contratação de empresa para futura e 
eventual fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino do município 
de Jatobá-MA, em conformidade com o Termo de Referência disposto no anexo I do Edital, o qual será processado e 
julgado em conformidade com a Lei nº 10.520, de 2022, Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, à Lei nº 8.078 
de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar nº 123 de 2006 e Lei 147 de 2014 e subsidiariamente 
à Lei nº 8.666 de 1993 e as condições do Edital realizar-se às 14:00 horas do dia 26 de maio de 2022. O Edital e seus 
anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, situado na Praça 
de Eventos Maria Rita, nº 351A, Centro, Jatobá-MA, horário 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico www.
portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do e-mail: cpljatoba@
outlook.com ou na página www.jatoba.ma.gov.br. Jatobá 06 de maio de 2022. Antônia Alves da Silva Viana, Secretária 
Municipal de Educação. Portaria nº 004/2021.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

CNPJ nº 01.616.678/0001-66
GABINETE DO PREFEITO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO: Nº PE 010/2022(SRP).
O Município de Jatobá, poder executivo, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, torna público para 
conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicado fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, 
na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por item, que tem como objeto a contratação de empresa através de 
registro de preços para futura e eventual fornecimento de material hospitalar para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde do Município de Jatobá-MA, em conformidade com o Termo de Referência disposto no anexo I do 
Edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520, de 2022, Decreto nº 10.024 de 20 de 
setembro de 2019, à Lei nº 8.078 de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar nº 123 de 2006 e 
Lei 147 de 2014 e subsidiariamente à Lei nº 8.666 de 1993 e as condições do Edital realizar-se às 09:00 horas do dia 27 
de maio de 2022. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente 
de Licitação, situada na Praça de eventos Maria Rita, nº 351A, Centro, Jatobá-MA, horário 08:00 às 12:00 horas, no 
endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através 
do e-mail: cpljatoba@outlook.com ou na página www.jatoba.ma.gov.br. Jatobá 09 de maio de 2022. Maria Antônia de 
Sousa Carvalho, Secretária Municipal de Saúde. Portaria nº 005/2021.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

CNPJ nº 01.616.678/0001-66
GABINETE DO PREFEITO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO: Nº PE 011/2022.
O Município de Jatobá, poder executivo, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, torna público para 
conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicado fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, 
na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por item, que tem como objeto a contratação de empresa para aquisição 
de uma ambulância tipo A para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Jatobá-MA, 
em conformidade com o Termo de Referência disposto no anexo I do Edital, o qual será processado e julgado em 
conformidade com a Lei nº 10.520, de 2022, Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, à Lei nº 8.078 de 1990 – 
Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar nº 123 de 2006 e Lei 147 de 2014 e subsidiariamente à Lei nº 
8.666 de 1993 e as condições do Edital realizar-se às 14:00 horas do dia 30 de maio de 2022. O Edital e seus anexos 
encontram-se À disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, Praça de eventos Maria Rita, 
nº 351ª, Centro, Jatobá-MA, horário 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.
com.br. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do e-mail: cpljatoba@outlook.com ou na página 
www.jatoba.ma.gov.br. Jatobá 09 de maio de 2022. Maria Antônia de Sousa Carvalho, Secretária Municipal de Saúde. 
Portaria nº 005/2021.

especificações do Projeto Básico apenso ao Edital, na forma da Lei Federal nº 8.666/93. Este Edital e seus anexos estão 
ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
CNPJ nº 01.616.678/0001-66
GABINETE DO PREFEITO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022/CPL
A Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público que realizará às 14:00 horas do dia 02 de junho 
de 2022, na Prefeitura Municipal, situada na Praça de Eventos Maria Rita, nº 351A - Centro, Jatobá-MA, 
Licitação do tipo Menor Preço, sob o Regime de Empreitada por Preço Global, para Contratação de empresa 
especializada nos serviços de engenharia para a construção da UBS do Povoado Centro do Feliciano, zona rural 
do Município de Jatobá, conforme especificações do Projeto Básico apenso ao Edital, na forma da Lei Federal 
nº 8.666/93. Este Edital e seus anexos estão à disposição das 08:00 às 12:00 horas, no endereço acima citado, 
também poderá ser obtido no sítio: https://jatoba.ma.gov.br/ ou (https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/
mural.zul). Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço ou através do e-mail: cpljatoba@outlook.com. 
Jatobá 09 de maio de 2022. Maria Antônia de Sousa Carvalho, Secretária Municipal de Saúde. Portaria nº 
005/2021.
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O técnico Léo Condé precisa mudar o comportamento tático e usar de estratégias para
conseguir a segunda vitória do time maranhense no Estádio Castelão

SÉRIE B

Sampaio deve mudar
contra o Vila Nova
NERES PINTO

I
n sa tis fei to com os úl ti mos re sul- 
ta dos do Sam paio Cor rêa no 
Cam pe o na to Bra si lei ro, o  téc ni- 
co Léo Con dé rei ni ci ou os trei na- 

men tos e mais uma vez de ve rá ter al- 
te ra ções no ti me  pa ra a pró xi ma par- 
ti da mar ca da pa ra ama nhã, sá ba do 
(14), no Cas te lão con tra o Vi la No va-
GO,  pe la Sé rie B do Cam pe o na to Bra- 
si lei ro. As mu dan ças co me çam pe lo 
se tor de fen si vo e de vem se es ten der 
ao meio de cam po e até che gar ao ata- 
que.

Na la te ral-di rei ta, com Ma teu si nho 
já ten do cum pri do a sus pen são pe lo 
ter cei ro car tão ama re lo, é cer to o seu 
re tor no.  O jo ga dor, que vi nha sen do 
um dos des ta ques do ti me, en ten de 
que ape sar da en tra da na zo na de re- 
bai xa men to, o gru po pre ci sa se re cu- 
pe rar e não é mais ho ra de la men ta- 
ção pe lo úl ti mo  re sul ta do em ter ri tó- 
rio ala go a no. <Pre ci sa mos ter tran qui- 
li da de nes se mo men to. A meu ver, a 
equi pe fez até um bom jo go con tra o 
CRB, mas não po de mos fi car la men- 
tan do. Sá ba do já te mos ou tra par ti da 
di fí cil, e te mos que dar o má xi mo em 
cam po pa ra ten tar con quis tar os três 
pon tos=, aler tou.

Ou tro jo ga dor que po de re a pa re cer 
na de fe sa é o za guei ro Joé cio, afas ta do 
por pro ble mas de can sa ço mus cu- 
lar.  Uma boa no tí cia da da pe lo de par- 
ta men to mé di co nes ta se ma na foi a li- 
be ra ção do za guei ro Alan Go dói, que 
po de ser re la ci o na do, em bo ra não es- 
te ja co ta do pa ra co me çar jo gan do, 
pois ain da pre ci sa re cu pe rar o rit mo.

Trei nos se cre tos

SAMPAIO CORRÊA VEM DE MAIS UM RESULTADO NEGATIVO NA SÉRIE B DO BRASILEIRO

Na la te ral-es quer da,  Con dé es tu da 
a vol ta de Lu cas Hi pó li to, que deu 
mais se gu ran ça ao se tor, quan do en- 
trou na se gun da eta pa do jo go em Ma- 
ceió. João Vi tor, de ve ser no va men te 
re ser va. As  mu dan ças tam bém po- 
dem atin gir  o se tor de meio-cam po, 
on de Lu cas Araú jo po de per der a va ga 
pa ra Mau rí cio.  O téc ni co tam bém 
não es tá sa tis fei to com o ren di men to 
do se tor cen tral de ata que e es tu da o 
apro vei ta men to de Ra fa el Cos ta ou 
ain da o des lo ca men to de Ca ta tau pa- 
ra o se tor, pa ra que ha ja me lhor apro- 
vei ta men to dos cru za men tos nas bo- 
las al tas. Ape nas Pi men ti nha tem si do 
ana li sa do co mo atle ta de me lhor ren- 
di men to nas qua tro li nhas.

Sa ben do que pre ci sa mu dar o com- 
por ta men to tá ti co e usar de es tra té gi- 
as pa ra con se guir a se gun da vi tó ria no 

Cas te lão, a co mis são téc ni ca man te ve 
o sis te ma de trei nos se cre tos ado ta do 
com mai or in ten si da de des de quan do 
co me çou a pan de mia. As sim,  ele ten- 
ta cor ri gir prin ci pal men te as re pe ti- 
das fa lhas da de fe sa e da mar ca ção do 
meio de cam po.

Até o mo men to, com seis jo gos dis-
pu ta dos na  sé rie B do Bra si lei-
ro,  o  Sam paio, na dé ci ma sé ti ma co-
lo ca ção e na zo na de re bai xa men to, 
ob te ve ape nas uma vi tó ria, dois em- 
pa tes e três der ro tas. Fez seis gols e so- 
freu se te, tem um gol ne ga ti vo. O Vi la 
No va en fren tou o Flu mi nen se na noi-
te da úl ti ma quar ta-fei ra e foi der ro ta- 
do por 2 a 0.  Es tá aba ti do pe lo re sul ta- 
do, mas ain da ocu pa o dé ci mo se gun- 
do lu gar com se te pon tos, ape nas um 
a mais que os bo li vi a nos. Seu ata que 
já ba lan çou as re des se te  ve zes, mas a 
de fe sa tam bém dei xou pas sar oi to bo- 
las.

50 ANOS DE HISTÓRIA

Último dia para inscrições para o JEMs 2022

A eta pa es ta du al dos Jo gos Es co la- 
res Ma ra nhen ses (JEMs) ocor re rá no
dia 30 de ju lho, em São Luís. 

O pra zo fi nal pa ra os mu ni cí pi os
ade ri rem à com pe ti ção, que com ple ta
50 anos em 2022, en cer ra nes ta sex ta-
fei ra (13), quan do a Se cre ta ria de Es- 
ta do do Es por te e La zer (Se del) lan ça- 
rá a mar ca, a te má ti ca e o cro no gra ma
de jo gos des ta edi ção.

Com o te ma <JEMs 2022, 50 anos de
his tó ria=, os JEMs e Pa ra JEMs des te
ano abor dam o res ga te da mai or ati vi- 
da de es por ti va es co lar do es ta do.
Após dois anos sem a re a li za ção dos
jo gos, por con ta da pan de mia do co- 
ro na ví rus, a Se del re a li za rá a apre sen- 
ta ção da no va mar ca pu bli ci tá ria à
im pren sa e aos ges to res mu ni ci pais
do es por te, a par tir das 14h, no au di- 
tó rio do Pa lá cio Hen ri que de La Roc- 

que, em so le ni da de pa ra con vi da dos.
O pro pó si to des ta edi ção é ce le brar

os 50 anos da fes ta do es por te es co lar
jun to à co mu ni da de ma ra nhen se.
<Com a ade são dos ges to res mu ni ci- 
pais aos jo gos, po de mos ga ran tir que
os es tu dan tes par ti ci pem da mai or
com pe ti ção es por ti va do Ma ra nhão.
Con ta mos com a par ti ci pa ção das tor- 
ci das em nos sos gi ná si os pa ra mos- 
trar que o es por te e o des por to con tri- 
bu em pa ra a for ma ção so ci al do ci da- 
dão ma ra nhen se=, de cla rou Nal dir
Lo pes, se cre tá rio de Es ta do do Es por- 
te e La zer.

A aber tu ra dos jo gos ofi ci ais da eta- 
pa es ta du al acon te ce rá no dia 30 de
ju lho, e as re gi o nais, no dia 2 de ju lho.
A com pe ti ção se di vi de nas ca te go ri as
en tre 12 a 14 anos (18 mo da li da des) e
de 15 a 17 anos (15 mo da li da des).

Pa ra mais in for ma ções e ade são
dos mu ni cí pi os aos jo gos, aces se es te
link: https://se del.ma.gov.br/pro gra-
mas-ou-cam pa nhas/jems-2022.

Com a ade são dos

ges to res mu ni ci pais aos

jo gos, po de mos ga ran tir

que os es tu dan tes

par ti ci pem da mai or

com pe ti ção es por ti va do

Ma ra nhão

BA CA BAL

Es co li nha Me ni nas
do Fu te bol pro mo ve
com pe ti ção

As alu nas da Es co li nha Me ni nas do Fu te bol, ini ci a ti va
pa tro ci na da pe lo go ver no do Es ta do e pe la Cons tru nor- 
te Ma te ri ais de Cons tru ção por meio da Lei Es ta du al de
In cen ti vo ao Es por te, te rão nes te sá ba do (14) mui ta di- 
ver são e es por te na ci da de de Ba ca bal. A par tir das 8h, as
jo vens atle tas par ti ci pam da pri mei ra edi ção do Tor neio
In ter no, que se rá re a li za do na As so ci a ção Atlé ti ca Boa
Vi da, no bair ro Are al.

O Tor neio In ter no faz par te das ati vi da des da pri mei- 
ra edi ção da Es co li nha Me ni nas de Fu te bol, pro je to que
aten de 60 me ni nas ca ren tes em Ba ca bal.

As jo vens atle tas par ti ci pam de au las teó ri cas e prá ti- 
cas, vol ta das pa ra ini ci a ção e trei na men to do fu te bol,
con tam com acom pa nha men to es co lar e pe da gó gi co
du as ve zes por se ma na e têm ali men ta ção nos di as de
trei nos. Pa ra as alu nas do pro je to, es sa se rá a pri mei ra
com pe ti ção on de elas po de rão co lo car em prá ti ca os
fun da men tos que vêm sen do tra ba lha dos nos trei na- 
men tos.

To das as atle tas par ti ci pan tes do Tor neio In ter no da
Es co li nha Me ni nas do Fu te bol se rão pre mi a das com
me da lhas, e as equi pes cam peãs da com pe ti ção re ce be- 
rão tro féus. Ha ve rá, ain da, pre mi a ções in di vi du ais de
Me lhor Jo ga do ra, Me lhor Go lei ra e Ar ti lhei ra. Após o
tor neio, se rá ofe re ci do um cof fee bre ak pa ra as me ni nas
e su as fa mí li as.

Va le des ta car que to das as cri an ças e ado les cen tes be- 
ne fi ci a das pe la Es co li nha Me ni nas do Fu te bol re ce be- 
ram um kit com to do o ma te ri al es por ti vo ne ces sá rio
(uni for me, chu tei ras, ca ne lei ras e bol sas es por ti vas) pa- 
ra par ti ci par dos trei nos.

Além dis so, elas tam bém ga nha ram ca der nos e gar ra- 
fi nhas de água in di vi du ais.

<Es ta mos mui to ani ma dos com a re a li za ção do pri- 
mei ro Tor neio In ter no na Es co li nha Me ni nas do Fu te- 
bol. Além de va lo ri zar o es for ço das alu nas nos trei na- 
men tos de fu te bol e na es co la, a com pe ti ção tem o ob je- 
ti vo de pro por ci o nar um mo men to de con fra ter ni za ção
en tre as me ni nas e su as fa mí li as. Mais uma vez, agra de- 
ce mos ao go ver no do Es ta do e à Cons tru nor te por to do
o apoio pa ra a es co li nha, que vi sa a me lhor for ma ção
das me ni nas e a cons tru ção de uma so ci e da de me lhor
pa ra to dos=, afir ma Klé ber Mu niz, co or de na dor do pro- 
je to.

To das as in for ma ções so bre a pri mei ra edi ção da Es- 
co li nha Me ni nas do Fu te bol es tão dis po ní veis nas re des
so ci ais ofi ci ais do pro je to (@pro je to me ni nas do fu te bol)
no Ins ta gram e no Fa ce bo ok.

Es ta mos mui to ani ma dos com a

re a li za ção do pri mei ro Tor neio

In ter no na Es co li nha Me ni nas do

Fu te bol. Além de va lo ri zar o es for ço

das alu nas nos trei na men tos de

fu te bol e na es co la, a com pe ti ção

tem o ob je ti vo de pro por ci o nar um

mo men to de con fra ter ni za ção en tre

as me ni nas e su as fa mí li as

São Luís, sexta-feira, 13 de maio de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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Escrito há 163 anos, a obra, adaptada aos quadrinhos pelo roteirista e historiador Iramir
Araujo, derá lançada hoje no Solar Maria Firmina dos Reis, Centro de São Luís

ÚRSULA

Romance de Maria
Firmina dos Reis vira HQ

Ú
r su la, co mo qual quer jo- 
vem mu lher só que ria vi ver
in ten sa men te seu gran de
amor com a pes soa que es- 

co lheu pa ra se guir a vi da. Po rém, es te
di rei to, co mo tan tos ou tros, lhe fo ra
ne ga do por um ho mem que jul ga va
ser seu do no, le van do-os às úl ti mas
con sequên ci as por cau sa de sua in sa- 
ni da de. Es te é o pa no de fun do do ro- 
man ce <Úr su la=, es cri to há exa tos 163
anos por Ma ria Fir mi na dos Reis,
adap ta do aos qua dri nhos pe los ro tei- 
ris ta e his to ri a dor Ira mir Arau jo, que
não por aca so es co lheu a da ta de 13
de maio pa ra o lan ça men to des ta obra
pri ma, no lo cal que faz ho me na gem a
es cri to ra ma ra nhen se: So lar Ma ria
Fir mi na dos Reis, lo ca li za do à Rua Rio
Bran co, no Cen tro de São Luís, às 19h.

O mais no vo pro je to de Ira mir
Arau jo vai ao en con tro do que se po de
cha mar de uma ode à li te ra tu ra ma ra- 
nhen se, ten do si do ini ci a do pe la
adap ta ção de <O Mu la to=, pu bli ca do
em 2019, a par tir da obra do tam bém
es cri tor ma ra nhen se Alui sio Aze ve do.
Se gun do Arau jo, en quan to ti ver fô le- 
go e pos si bi li da des de pu bli ca ção, ele
con ti nu a rá tra ba lhan do em obras li- 
te rá ri as ma ra nhen ses, adap tan do-as
pa ra os qua dri nhos.

<Úr su la em qua dri nhos=, co mo o

ori gi nal de Ma ria Fir mi na dos Reis,
nar ra a his tó ria de amor en tre a pro ta- 
go nis ta homô ni ma da his tó ria e o jo- 
vem bran co e ri co, Tan cre do.

 Úr su la uma po bre mo ça bran ca vi- 
ve so zi nha com sua mãe en fer ma, sob
os cui da dos de dois es cra vos: Tú lio e
Su za na, até que Tan cre do, após so frer
gra ve aci den te é res ga ta do por Tú lio e
tam bém pas sa a ser cui da do pe la jo- 
vem Úr su la, o que le va os dois a se
apai xo na rem. 

Com nar ra ti va pe cu li ar do es ti lo li- 
te rá rio ro mân ti co da épo ca oi to cen- 
tis ta, a obra de Ma ria Fir mi na dos Reis
sa gra-se ino va dor por pe lo me nos
dois fa to res im por tan tes: o pri mei ro,
dar voz aos ne gros es cra vi za dos. Te ria
si do a pri mei ra vez que os ne gros cap- 
tu ra dos e tra zi do do con ti nen te afri- 
ca no pu de ram, mes mo que por meio
da fic ção, fa lar so bre co mo era sua vi- 
da an tes de te rem si do fei tos es cra vos;
seus in for tú ni os, o me do e as vi o lên ci- 
as so fri das em su as la bu tas.

Se gun do o Ira mir Arau jo, o lei tor
vai per ce ber nas pá gi nas ilus tra da de
<Úr su la em Qua dri nhos=, to da a fir- 
me za en ca ra da por Ma ria Fir mi na ao
es cre ver seu ro man ce, sen do ela mes- 
ma, uma mu lher ne gra, des cen den te
de mãe es cra va, sem re gis tro de pai,
au to di da ta, po bre e mo ra do ra do in- 
te ri or da pro vín cia do Ma ra nhão.

Ú

<’Úr su la’ é uma obra ori gi nal e mui-
to à fren te do seu tem po, pois por
meio de la, a au to ra da va voz e pro ta- 
go nis mo a per so na gens ne gros, de- 
nun ci a va a es cra vi dão, e, prin ci pal- 
men te, mar ca va a es cri to ra co mo a
pri mei ra mu lher a pu bli car um ro- 
man ce no Bra sil. En tre tan to, após sua
mor te, to da a obra e bi o gra fia de Ma- 
ria Fir mi na fo ram re le ga das ao es que-
ci men to. Uma la cu na na li te ra tu ra
ma ra nhen se que se es ten deu por
mais de cem anos=, co men ta Ira mir.

<Úr su la em qua dri nhos=, um pro je- 
to apro va do pe la Lei de In cen ti vo à
Cul tu ra, do Go ver no do Es ta do do
Ma ra nhão e pa tro ci na do pe la Equa to-
ri al Ener gia do Ma ra nhão, é a adap ta- 
ção da obra que mar cou a car rei ra li- 
te rá ria de Ma ria Fir mi na, e ho me na- 
geia a au to ra no bi cen te ná rio de seu
nas ci men to.

Úr su la em HQ tem ro tei ro de Ira mir
Arau jo, ar te de Rom Frei re e Ro nil son
Frei re, que mes cla ram li vre adap ta- 
ção, as pec tos da bi o gra fia da au to ra, e
seu ro man ce.

LANÇAMENTO

Fotolivro inspirado em obra de Josué Montello
Se rá lan ça do nes ta sex ta-fei ra (13) 

às 18h no Blackswan, na Coha ma, o 
fo to li vro Tam bo res ide a li za do pe lo 
Fo to clu be Po e sia do Olhar. A pu bli ca- 
ção faz uma re lei tu ra fo to grá fi ca da 
obra <Os Tam bo res de São Luís= do es- 
cri tor ma ra nhen se, Jo sué Mon tel- 
lo. Na oca sião, tam bém se rá aber ta 
uma das du as ex po si ções que com- 
põem o pro je to, com ima gens so bre a 
te má ti ca.

O li vro tem apoio do Go ver no do 
Es ta do, por meio da Lei de In cen ti vo à 
Cul tu ra, pa tro cí nio do Gru po Ma teus 
e apoio da Ca sa Jo sué Mon tel lo , Edi- 
to ra Ori gem e Doc Brown.

<A ideia do pro je to era unir li te ra tu- 
ra e fo to gra fia. O Fo to clu be pro cu rou 
um es cri tor ma ra nhen se que mais re- 
pre sen tas se o es ta do do Ma ra nhão, a 
sua cul tu ra e seu po vo por is so es co- 
lhe mos o au tor Jo sué Mon tel lo e a 
obra <Os Tam bo res de São Luís=, ex pli- 
ca o pre si den te do Fo to clu be João Ma- 
ria Be zer ra. 

O pro je to é com pos to por um li vro 
fo to grá fi co, du as ex po si ções fo to grá- 
fi cas e tem a par ti ci pa ção de 19 fo to- 
clu bis tas, com for mas di fe ren tes de 
in ter pre tar a obra e trans for má-la em 
fo to gra fia.

O co or de na dor exe cu ti vo do pro je- 
to e di re tor do Fo to clu be,  Adri a no Al- 
mei da,  re lem bra o quan to foi  de sa fi- 
a dor pro du zir du ran te a Pan de mia, 
pois to da a ro ti na te ve que ser adap ta-

So bre o Po e sia do Olhar

A PUBLICAÇÃO FAZ UMA RELEITURA FOTOGRÁFICA DA OBRA DE JOSUÉ MONTELLO

da pa ra tor nar o tra ba lho pos sí vel. O 
re sul ta do des se es for ço se rá co nhe ci- 
do ago ra gra ças à pai xão que os une.

<Nos so gru po é for ma do por pro fis- 
si o nais de di ver sas áre as. To dos apai- 
xo na dos por fo to gra fia e que, pa ra tra- 
ba lhar jun tos, tem que adap tar su as 
ro ti nas diá ri as. É tu do mui to gra ti fi- 
can te=, afir ma.

Foi fun da do no ano de 2009, cons ti- 

tuí do sob a for ma de uma as so ci a ção 
sem fins lu cra ti vos, atu al men te com 
35 (trin ta e cin co) as so ci a dos, uni dos 
por uma mes ma pai xão: a fo to gra fia. 

O clu be tem co mo ob je ti vo reu nir 
os apai xo na dos pe la fo to gra fia, ama- 
do res ou pro fis si o nais com fo co na re- 
a li za ção de en con tros, pa les tras, 
workshops, cur sos, pu bli ca ções, ex-
po si ções, con cur sos, saí das fo to grá fi- 
cas com fi na li da de de sen vol ver ha bi-
li da des téc ni cas e ar tís ti cas de seus 
as so ci a dos e pro mo ver a ar te fo to grá- 
fi ca no es ta do do Ma ra nhão.

 A en ti da de nos úl ti mos anos tem 
ob ti do des ta que no ce ná rio da fo to-
gra fia na ci o nal fi gu ran do en tre os 10 
me lho res fo to clu bes do Bra sil con for- 
me o bom de sem pe nho de seus in te- 
gran tes nas úl ti mas Bi e nais de Ar te 
Fo to grá fi ca da Con fe de ra ção Bra si lei- 
ra de Fo to gra fia 3 Con fo to.

ESCOLA DE MÚSICA

48 anos da Lilah Lisboa 
terá programação especial

PROGRAMAÇÃO GRATUITA ACONTECERÁ NA SEDE DA ESCOLA

A Es co la de Mú si ca do Es ta do do Ma ra nhão <Li lah
Lis boa de Araú jo=, ago ra IE MA Es co la de Mú si ca, co me- 
mo ra seu ani ver sá rio de 48 anos nes ta sex ta-fei ra (13).
Em co me mo ra ção da da ta, te rá pro gra ma ção mu si cal
gra tui ta no au di tó rio de sua se de, na Rua da Es tre la, nº
363, Praia Gran de, a par tir das 15h30.

O gru po mu si cal <Ins tru men tal

Pi xin gui nha=, es pe ci a li za do no

gê ne ro cho ri nho abre o even to

mu si cal. 

Na sequên cia, a so pra no Ro se No guei ra, ex-alu na da
es co la, o te nor Sér gio Pa che co e a pro fes so ra pi a nis ta
Ro se Fon tou ra mar cam pre sen ça no pal co com um re ci- 
tal de can to lí ri co com ári as de ópe ras e can ções eru di- 
tas.

A pro gra ma ção ain da con ta rá com a <Ca me ra ta Lu- 
do vi cen se de Vi o lões=, gru po for ma do por alu nos, ex-
alu nos e de mais vi o lo nis tas de São Luís, sob a re gên cia
do pro fes sor Ro ber to Fro es.

A <Or ques tra Jo vem do Ma ra nhão João do Va le=, com
in te gran tes ap tos em di ver sos ins tru men tos e re gên cia
do pro fes sor Ed son Cos mos, fi ca res pon sá vel por fi na li- 
zar o dia de apre sen ta ções.

ILUSTRAÇÃO

Marvel anuncia livro
com anatomia dos heróis

O LIVRO SERÁ COMO UMA CRIAÇÃO DO PANTERA NEGRA

O mun do dos qua dri nhos da Mar vel con tam com
inú me ros se res com ple xos com ana to mi as que, em bo ra
a pri mei ra vis ta pa re çam hu ma noi des, po dem fun ci o- 
nar de for mas bem di fe ren tes do ho mo sa pi ens. E é pa ra
sa ci ar es sa cu ri o si da de fic ci o nal que uma no va pu bli ca- 
ção da edi to ra ten ta rá ser vir co mo um guia de ana to mia
he roi ca. In ti tu la do Mar vel Anatomy: A Sci en ti fic Study
of the Su perhu man, o li vro de au to ria de Marc Su me rak,
Da ni el Wal la ce e Jo nah Lo be vai mos trar al guns he róis
da Mar vel de for ma se me lhan te a li vros de es tu do de
me di ci na.

O li vro se rá to do es cri to co mo se fos se uma cri a ção do
Pan te ra Ne gra e de sua ir mã, Shu ri, que es ta rão co le tan- 
do es sas in for ma ções so bre he róis e vi lões da Mar vel pa- 
ra pes qui sas ci en ti fi cas de Wa kan da. No to tal, a pu bli ca- 
ção con ta rá com mais de 100 ilus tra ções de ta lha das re- 
pre sen tan do cer ca de 60 per so na gens da edi to ra nes se
con tex to. 

Na pré via di vul ga da pe la Mar vel, é pos sí vel ver a pá gi- 
na de di ca do ao Coi sa, do Quar te to Fan tás ti co, em que
seus ór gãos são de ta lha dos tan to em po si ci o na men to
quan to fun ci o na men to 4 em bo ra in for ma ções so- 
bre uma par te es pe cí fi ca so bre o per so na gem, mais uma
vez, não de vem ser de ta lha das. Em ou tra ilus tra ção, é
pos sí vel ver Ed die Brock, o Ve nom, e ver co mo o hu ma- 
no se com por ta en quan to o sim bi on te es tá trans for ma- 
do em sua for ma mons tru o sa e re cen te men te po pu la ri- 
za da pe lo ci ne ma nos fil mes homô ni mos.

Por ho ra, Mar vel Anatomy: A Sci en ti fic Study of the
Su perhu man só tem lan ça men to pre vis to pa ra os EUA,
com da ta de che ga da mar ca da pa ra se tem bro de 2022.
Co mo é um con teú do di fe ren te das HQs ha bi tu ais da
edi to ra, a pu bli ca ção do tí tu lo in ter na ci o nal men te po de
ser re a li za da por ca nais pou co co muns a con teú dos da
Ca sa das Idei as.

São Luís, sexta-feira, 13 de maio de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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<Volitar= é solidário

Os in gres sos pa ra o no vo show <Vo li tar=
da can to ra Flá via Bit ten court, já po dem ser
tro ca dos por 2kg de ali men tos na lo ja Du eth
Sto re no Win dows Open Mall (Ho tel Ibis), na
Av. dos Ho lan de ses à par tir des sa quin ta-fei- 
ra (12).<Vo li tar= se rá apre sen ta do no pró xi-
mo dia 20 de maio (sex ta-fei ra) às 20h, no Te- 
a tro do SESC Na po leão Ewer ton, na Ho lan-
de ses. O show con ta com pa tro cí nio do Gru-
po Ci clo Cai ru, via Lei de In cen ti vo à Cul tu ra.

Consumo na Ilha

A In ten ção de Con su mo das Fa mí li as de
São Luís (ICF) man te ve a pers pec ti va de
cres ci men to e al can çou 79,8 pon tos em
abril. Es ta já é a 11ª al ta con se cu ti va do in di- 
ca dor, após ter apre sen ta do avan ço de 0,9%
na pas sa gem men sal, se gun do o le van ta- 
men to da Fe de ra ção do Co mér cio de Bens,
Ser vi ços e Tu ris mo do Ma ra nhão (Fe co mér- 
cio-MA). A in ten ção es tá, pe lo 2° mês con se-
cu ti vo, aci ma da mé dia na ci o nal.

A Na tus Lu mi ne Hos pi tal e Ma ter -
ni da de par ti ci pou da Fei ra En tre
Mães, que acon te ceu nos úl ti mos di -
as 6 e 7 de maio, no Mul ti cen ter Se -
brae. No stand da Na tus Lu mi ne os
vi si tan tes con fe ri ram os di ver sos
ser vi ços em saú de da mu lher que es -
tão à dis po si ção na mo der na uni da de
do Hos pi tal e Ma ter ni da de lo ca li za -
do no Olho D’Água. Foi uma for ma de
mos trar ao pú bli co to dos os cui da -
dos que a Na tus Lu mi ne po de ofe re -
cer às mu lhe res, não ape nas na par te
de gi ne co lo gia e obs te trí cia, mas em
to das as de mais es pe ci a li da des. No
re gis tro, Rayanne Oli vei ra e Cé sar Di -
as, ele di re tor da Na tus Lu mi ne Hos -
pi tal e Ma ter ni da de, no staû no
stand da fei ra <En tre Mães=.

Vem aí o no vo show e
ál bum da can to ra e
com po si to ra Flá via
Bit ten court. Tra ta-se
de <Vo li tar= que se rá
apre sen ta do no pró xi -
mo dia 20 de maio
(sex ta-fei ra) às 20h.
Flá via é con si de ra da
uma das mais ta len to -
sas e com ple tas ar tis -
tas de sua ge ra ção; e
com cer te za vai le var
uma le gião de fãs pa ra
es se no vo show no Te -
a tro do SESC Na po leão
Ewer ton, na Ho lan de -
ses.

O pre si den te do Fo to -
clu be Po e sia do Olhar,
João Ma ria Be zer ra,
es tá às vol tas com o
lan ça men to do fo to li -
vro <Tam bo res=, ide a li -
za do pe la  as so ci a ção
que co man da. O even -
to se rá nes ta sex ta-fei -
ra (13), às 18h, no
Black Swan, na Coha -
ma. A pu bli ca ção faz
uma re lei tu ra fo to grá -
ü ca da obra <Os Tam -
bo res de São Luís= do
es cri tor ma ra nhen se,
Jo sué Mon tel lo.

São João 2022

A des cen tra li za ção das ati vi da des é ou tro di- 
fe ren ci al do São João 2022 do Go ver no do Es ta- 
do, que, se gun do di vul ga do, al can ça rá mu ni cí- 
pi os da Re gião Me tro po li ta na de São Luís e do
in te ri or. A pro gra ma ção es ta rá, en tre ou tros es- 
pa ços, na Pra ça Nau ro Ma cha do, Ipem, Par que
do Ran ge dor, zo na ru ral, Shop ping da Ilha,
Coha ma, Ce pra ma, Vi la Pal mei ra, Ma dre Deus,
Ci da de Ope rá ria, Mai o bão, San to Antô nio, La-
goa da Jan sen, Con ven to das Mer cês e em vá ri os
bair ros da Gran de Ilha; e, tam bém, em mu ni cí- 
pi os do in te ri or do es ta do com tra di ção ju ni na.

Festival da Cachaça

De 28 a 30 de ju lho des te ano vai acon te cer,
no es pa ço Mul ti cen ter Ne gó ci os e Even tos, a
pri mei ra edi ção Fes ti val Ma ra nhen se da Ca cha- 
ça: Cul tu ra e Sa bo res. Tra ta-se de um even to
com uma vas ta pro gra ma ção de ne gó ci os, ca pa- 
ci ta ção, gas tro no mia, cul tu ra, en tre te ni men to e
la zer que in te ra gem e con vi vem har mo ni ca- 
men te, con tri buin do pa ra o su ces so na co mer- 
ci a li za ção de pro du tos, no en can ta men to do
pú bli co e na vi si bi li da de, que se faz ne ces sá ria
aos em pre en de do res e ex po si to res pre sen tes
nes te gran di o so even to.

Dia das Mães lucrativo

Um le van ta men to da SmartHint- mai or e
mais uti li za do sis te ma de bus ca in te li gen te e re- 
co men da ção pa ra e-com mer ce da Amé ri ca La- 
ti na, per ten cen te ao gru po Ma ga zi ne Lui za – re- 
a li za do com os cli en tes da pla ta for ma, apon tou
um cres ci men to ex pres si vo no fa tu ra men to do
Dia das Mães com 719% nas ven das, com re la- 
ção a 2021. 

En tre os seg men tos mais pro cu ra dos es tão os
de Mo da e Aces só ri os, se gui do de Per fu ma ria,
Cos mé ti cos e Saú de, e em ter cei ro lu gar os des- 
ti na dos a Li vra ria. 

Pra curtir

A OAB/MA, por meio
da Es co la Su pe ri or da
Ad vo ca cia Prof. Jo sé
Ve ra-Cruz San ta na, e
com o apoio da Pro -
cu ra do ria Ge ral do
Es ta do, vai pro mo ver
um cur so de ca pa ci -
ta ção pa ra as ad vo -
ga das e ad vo ga dos
com o in tui to de es -
cla re cer a nor ma ti va
que pre vê as Con du -
tas Ve da das pa ra as
Elei ções 2022.

O cur so se rá re a li za -
do em for ma to hí bri -
do, no dia 26 de maio,
às 19h, no au di tó rio
da Sec ci o nal Ma ra -
nhen se e, tam bém,
se rá trans mi ti do pe la
pla ta for ma Zo om.

A Co pa In ter bair ros
de Fut sal Adul to,
com pe ti ção pro mo vi -
da pe la Fe de ra ção de
Fut sal do Ma ra nhão
(Fe fus ma) e pa tro ci -
na da  por meio da Lei
Es ta du al de In cen ti -
vo, es tá em sua fa se
eli mi na tó ria.

Nes ta quin ta-fei ra
(12), a bo la ro la pa ra
três jo gos. A ro da da
tri pla se rá aber ta
com o du e lo en tre CT
Sports e Athe nas,
par ti da pe la ca te go -
ria Adul to Fe mi ni no. 

A Azul te ve mo ti vos
de so bra pa ra co me -
mo rar os ín di ces do
pri mei ro tri mes tre de
2022.

De ja nei ro a mar ço
des te ano, a com pa -
nhia te ve re cei ta ope -
ra ci o nal to tal de R$
3,2 bi lhões, um au -
men to de 74,9% com -
pa ra do ao mes mo
pe río do de 2020 e
25,6% aci ma dos três
pri mei ros me ses de
2019. 

São Luís, quinta-feira, 12 de maio de 2022


