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Evento “Time do Lula”
reúne hoje apoiadores do
ex-presidente na Capital
PÁGINA 3

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 Francisco. 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

ABOLIÇÃO DA
ESCRAVATURA
Princesa Isabel:
a falsa redentora
dos escravos

O que significa a
sexta-feira 13
sorte ou azar ?
A primeira e única sexta-feira 13
do ano será hoje. Dia de azar, sorte, superstições, crendices, medos,
ou mais um dia normal? Para outros, 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

PÁGINA 4

Othelino faz homenagem a OAB e destaca
importância da instituição para garantia
dos preceitos constitucionais
PÁGINA 3

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 privatizações do governo Jair Bolsonaro.
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Segurança nos
shoppings centers: há
preparo para lidar
com a criminalidade?
EDUARDO MASULO
é consultor sênior na ICTS Security, empresa de origem israelense que atua com consultoria e gerenciamento de
operações em segurança.

ANÁLISE:

Por que as pesquisas eleitorais importam?
HELCIMARA TELLES
Historiadora, cientista política, professora da UFMG e presidente da Abrapel
A Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais (Abrapel) acaba de
ser fundada. Já reúne cerca de 300 ûliados do mercado e das universidades
que lidam com pesquisas qualitativas
e quantitativas. São cientistas políticos, sociólogos, comunicólogos, psicólogos, neurocientistas, estatísticos,
jornalistas e outros proûssionais de
disciplinas constituídas para a compreensão da dimensão eleitoral.
O nascimento da Abrapel coincide
com as eleições presidenciais brasileiras e se insere num contexto internacional de reconhecido combate aos
métodos cientíûcos e de crescimento
dos estudos sobre agnotologia. Tratase de nova ciência que investiga a
<produção da ignorância= de forma
intencional.
O conceito, disseminado pelo americano Robert Proctor (Universidade
de Stanford), foi esmiuçado no livro
Agnotology: the making and unmaking of Ignorance (Agnotologia: a
construção e a desconstrução da ignorância), de 2008. Há anos, os negacionistas vêm produzindo conteúdo
falsamente cientíûco para difundir
desinformação e dúvidas sobre o conhecimento de pesquisadores e pesquisas eleitorais.
A agnotologia também busca revelar as estratégias para dar credibilidade à ignorância produzida. Nas redes
sociais, são recorrentes as mensagens
falsamente cientíûcas sobre pesquisas eleitorais, usando métodos jornalísticos. Portais são criados com aparência de conûabilidade, mas publicam notícias falsas ou descredenciam

proûssionais e institutos. A ignorância não nasceu nas redes, mas, com a
expansão dessas mídias, numa sociedade do espetáculo digitalizado, a disseminação da informação falsa ganhou velocidade e escala, sendo extremamente difícil para instituições e
pesquisadores a desmentirem.
A ignorância passa a ser ferramenta
para confundir. E, numa campanha
eleitoral polarizada como a atual, um
dos alvos é a pesquisa eleitoral. Levantamento recente mostrou que
grupos de WhatsApp, Telegram e canais no YouTube promovem a deslegitimação das pesquisas eleitorais. Em
seu lugar, bolsonaristas recorrem a
um <DataPovo= 4 medem a opinião
popular supostamente concentrada
em encontros que envolveriam multidões nas ruas para apoiar um político.
Numa sociedade de baixa escolaridade como a brasileira, não é difícil
convencer o público de que pesquisas
eleitorais são comprometidas com alguma força de oposição ao político
preferido 4 o engano, contudo, não
se restringe a uma faixa educacional
ou de renda. Isso vale, especialmente,
para grupos de extrema-direita, mas
ocorre em menor medida no discurso
de indivíduos dos campos da esquerda e do centro. Como a argumentação
é simples, pega.
O eleitor precisa conhecer e conûar
em métodos cientíûcos, mas eles estão constantemente postos sob suspeita. Quando ele assiste a uma multidão nas ruas com seu candidato e desconhece métodos de apuração de preferências políticas, orienta-se pelo
que vê 4 imagens difundidas pelos
produtores da ignorância. O DataPovo é validado, pois o senso comum se
identiûca com aquilo exibido como as

<vozes das ruas=.
Por seu lado, o eleitor médio não
tem ferramentas nem tempo para se
informar. Tende a descartar o que lhe
causa desconforto e contraria seus valores, ideologias e expectativas em relação a um político.
Uma vez decidido, as pesquisas,
mesmo as falsas, podem reforçar suas
opiniões. Mas e se o eleitor ainda está
indeciso? Para que servem as pesquisas? São fontes de informação para reduzir o grau de incerteza sobre o futuro. Realizadas de forma cientíûca, podem ajudá-lo a manter o voto ou a escolher outro candidato que se aproxime mais de sua maneira de pensar,
ainda que não seja o preferido. É o
chamado voto útil.
Pesquisas sérias importam. Fornecem informações mais ûdedignas sobre o momento da opinião pública e
das disputas. Contribuem para que o
cidadão, numa democracia, possa decidir da forma mais racional possível.
Mas, quando dados falsos são divulgados como reais, quando a descrença é maior que a conûança, como o cidadão comum pode fazer suas escolhas?
Essas questões norteiam a Abrapel.
Nosso compromisso é produzir e divulgar conhecimento cientíûco para
compreender a sociedade brasileira.
Queremos desaûar o atual contexto
de produção da ignorância, no qual
análises da realidade eleitoral têm,
muitas vezes, suportado mais ideologia do que informação cientíûca.
Há muitos desaûos a enfrentar pelos pesquisadores eleitorais. A ampliação dos canais de comunicação entre a ciência e a sociedade é essencial
para reduzir os enormes danos sociais
produzidos pela desinformação.

ANÁLISE:

Muito além do Maio Laranja
metidos por familiares ou parentes, os
abusos, não raro, acabam encobertos.
Um pacto de silêncio para <preservar=
a estrutura familiar. Também é comum as vítimas serem desacreditadas
Todos os dias, crianças e ao revelarem a violência.
Em janeiro último, por exemplo,
adolescentes sofrem
um avô, em Minas, foi condenado por
estupro de vulnerável contra três neabusos sexuais neste
tas. A sentença se estendeu aos pais
das meninas, que sabiam do crime e
país.
se omitiram de denunciar. Uma das
crianças disse, em juízo, que a mãe
não acreditava no que ela contava.
Na imensa maioria das vezes, os Outra testemunha aûrmou no tribupredadores são integrantes da família, nal que o pai também classiûcava de
como pais, padrastos, mães, madras- invenções os relatos das ûlhas. Inimatas, irmãos, primos, tios, avós 4 o que ginável o sofrimento a que essas metorna o crime ainda mais sórdido. Na ninas foram submetidas por mais de
lista de principais abusadores apare- um ano!
Este mês, batizado de Maio Larancem, também, pessoas de conûança
do núcleo familiar: vizinhos, amigos, ja, é dedicado à conscientização sobre
educadores, médicos, líderes religio- o abuso e a exploração sexual de crisos. Raramente os estupradores são anças e adolescentes. Mas as atrocidades contra meninos e meninas têm
desconhecidos.
Há outras vertentes igualmente re- de ser combatidas todos os dias, o
pulsivas nessa barbárie. Quando co- que, infelizmente, estamos a anos-luz
CIDA BARBOSA
Jornalista

de fazer.
Proteger crianças e adolescentes
deve ser missão prioritária de todos
nós. Tanto com vigilância em casa
quanto fora dela. Quando as vítimas
revelam o crime, é preciso acreditar
nelas, apoiá-las, fazê-las se sentir seguras. E, claro, denunciar o abusador,
o que pode ser feito pelo Disque 100, o
aplicativo Proteja Brasil, o site Humaniza Redes ou conselhos tutelares e
polícia.
O Estado é o mais inerte ante tamanha perversidade. Não basta anunciar
ações apenas no Maio Laranja. As medidas têm de ser efetivas e adotadas
diariamente. São necessários investimentos na proteção desse público,
em campanhas abrangentes de conscientização, programas de atendimento às vítimas e, obviamente, a punição rigorosa dos culpados. É um
chamamento a todos. Cada um fazendo a sua parte pela segurança de meninos e meninas.

Maio de 2022 3 Em tempos de avanços tecnológicos, alguns
pontos necessitam de avaliações bastantes criteriosas quando o
assunto a ser tratado é a segurança das pessoas. Nos grandes centros do País, a violência diária faz parte de uma triste realidade cada vez mais comum. Com isso alguns costumes mudaram, fazendo dos shoppings centers uma ótima opção familiar de entretenimento. Mas será que estamos realmente seguros dentro dos shoppings ou é uma falsa sensação?
A adoção de sistemas de reconhecimento facial, alarmes, detectores de invasão e câmeras de alta resolução fazem parte do investimento em tecnologias na esfera privada e que nos dá a impressão de que estamos livres de inconveniências ao escolher um
shopping para passear, não é mesmo? Entretanto, ainda que tenhamos um excelente parque de câmeras, detectores e tecnologias de ponta, é necessário contar com um efetivo de agentes de segurança compatível com o espaço físico das instalações, com treinamentos adequados, além de uma pronta resposta da Segurança
Pública quando acionada. Ou seja, para evitar um ataque de criminosos é necessário um conjunto de soluções caminhando em
sincronia e não de forma isolada.
As tecnologias devem estar alinhadas e em equilíbrio com os
times operacionais e não devem servir de válvula de escape para
gestores extinguirem vigilantes ou reduzirem indiscriminadamente os postos de trabalho ao ponto de fragilizar a segurança do
ambiente. Um erro muito comum da área é querer se basear em
experiências vividas por países europeus, que têm uma cultura
totalmente diversa da nossa, sem contar o aparelhamento das
forças de segurança públicas de lá, além das severas penas àqueles que descumprem as leis.
Nesse sentido, devemos considerar os níveis de maturidade de
cada cultura e analisar o que realmente se aplica por aqui. Estamos preparados com tantas desigualdades? Não são raros os casos de roubos a joalherias, lojas de departamentos e de celulares.
Uma boa parte da criminalidade já não se preocupa em ser identiûcada por sistemas de CFTV (Circuito Fechado de Televisão). A
certeza do êxito na empreitada criminosa desperta e motiva novos ataques, sem contar os baixos índices de elucidações de crimes por parte das polícias judiciárias brasileiras, que estão sucateadas em questões de materiais e efetivos.
Ao caminhar por shoppings é fácil notar a escassez de vigilantes, aqueles proûssionais que, se bem treinados, vão muito além
de proûssionais de segurança. Eles são orientadores de público,
suporte rápido em uma emergência, como um mal súbito de um
cliente ou lojista, por exemplo, e garantem o bem-estar e a tranquilidade, aumentando a sensação de segurança para todos.
Com os elevados índices de desemprego chegando a 11,2% ou
12 milhões de brasileiros, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de
Geograûa e Estatística), é cada dia mais comum ver a prática da
mendicância ou vendedores ambulantes orbitando nas praças de
alimentação dos shoppings. Os problemas que aparentam ser pequenos agora, e que não são dados a devida importância, tendem
a crescer. Ao mesmo tempo, não há espaço para quadros inüados
no mundo corporativo, a margem de erro é praticamente inexistente e os gestores precisam equilibrar o orçamento com o nível
de serviço em um exercício diário por oportunidades, ou seja, fazer mais com menos. E nessa estratégia, responsabilidade é fundamental.
Precisamos entender que a tecnologia potencializa os resultados e, junto aos proûssionais bem treinados, trará retornos ûnanceiros, além da blindagem do aparelho privado e de seus frequentadores. Soluções mágicas com produtos, sistemas e serviços
ofertados nas páginas da web não consideram as variáveis por decisões de gestores, ou seja, as contratações costumam acontecer
com foco único nas metas da área e na redução de custos. Saber
qual o real problema do negócio a partir de análises realizadas por
proûssionais qualiûcados por meio de uma terceirização especializada é um bom caminho para minimizar os riscos ocultos dos
negócios. E temos a obrigação ética e moral de cuidar bem da segurança dos nossos clientes e parceiros.
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<TimedoLula=será
lançadonoMaranhão
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 MARTINS

A

pré-candidatura do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva e de Geraldo Alkimin, ambos do PT, contará com um
grande reforço nas eleições 2022 no
Maranhão. Acontece nesta sexta-feira
(13), no Master Hall, no Cohajap, o
lançamento de uma frente ampla que
reunirá representantes de legendas
dos campos popular e progressista
com o objetivo de derrotar o presidente da República, Jair Bolsonaro
(PL), nas urnas em outubro desse ano,
no estado e no Brasil. Na oportunidade haverá um debate sobre o programa de governo dos pré-candidatos.
A coordenação da campanha de
Lula no Maranhão está sendo comandada pelo ex-governador Flávio Dino
(PSB), que usou as redes sociais para
comunicar sobre o evento que deve
reunir representantes de partidos e
movimentos sociais e políticos da cena maranhense. <Dia 13, em São Luís,
vamos reunir apoiadores do Time de
Lula no Maranhão, que estão com
Carlos Brandão e Felipe Camarão. Vamos tratar da organização da précampanha e dos debates sobre programa de governo. Evento aberto a todos que queiram participar=, disse o
ex-governador Flávio Dino.
O <Time Lula= que é formado por
representantes dos sete partidos que
apoiam a chapa (PT, PSB, PCdoB, Solidariedade, PSOL, PV e Rede), lideranças sindicais, membros de movimentos sociais, líderes religiosos, artistas e
intelectuais, deverão alinhar o discur-

so e estratégias para que o ex-presidente seja reconduzido ao Palácio do
Planalto.
Para o governador Carlos Brandão
que participou, no último sábado (7),
junto com Flávio Dino do lançamento oûcial da pré-candidatura de Luiz
Inácio Lula da Silva, o apoio à précandidatura de Lula representa uma
soma de esforços para que o Brasil e o
Maranhão voltem a crescer. <Acreditamos na defesa de nossa soberania.
Na capacidade de nosso povo de se
reinventar e de transformar a sua realidade. Unir forças, projetos, pelo bem
coletivo. Queremos que o Brasil volte
a crescer e que o nosso Maranhão
continue avançando=, disse Carlos
Brandão.

PSOL na construção do comitê estadual. Por tanto o evento desta sextafeira, 13, será um marco, eu e toda a
militância do PSOL/MA estaremos
presentes=, avalia Enilton Rodrigues.
O deputado estadual, Zé Inácio
(PT), em entrevista a O Imparcial
também destacou a unidade do lançamento <Time do Lula=. <É um importante momento para o Brasil e para o Maranhão. O programa de reconstrução do país que queremos
passa diretamente pela criação de um
movimento organizado e forte, capaz
de mobilizar não só a militância, mas
todos que se sentem insatisfeitos com
os rumos que o Brasil tomou. Os comitês populares são os responsáveis
por fazer esse elo entre partidos políticos, movimentos sociais organizados
e o povo, mobilizando a luta popular=,
Dialogo reforçado
Quem também ressaltou a impor- acrescentou o parlamentar.
Já o presidente estadual do PT no
tância dessa unidade entorno do expresidente Lula foi o presidente esta- Maranhão, Francimar Melo, destacou
dual do PSOL, Enilton Rodrigues, que que a presença de comitês populares
é pré-candidato ao governo do Mara- pró-Lula serão fundamentais neste
nhão. <O PSOL tomou uma decisão momento do processo político que o
muito importante em São Paulo dia 30 país atravessa. <Os comitês populares
de abril a nível nacional em apoiar Lu- são importantes porque eles aglutila presidente, onde tive o prazer de es- nam a militância do partido e do camtar presente. Isso traz mais uma res- po popular para fortalecer o diálogo
ponsabilidade política para o com a sociedade. Nesta atividade vaPSOL/MA, compor a coordenação es- mos discutir os temas atuais, o plano
tadual da pré-campanha e futura- de reconstrução do Brasil e aglutinar
mente campanha do presidente Lula, forças progressistas. Esta é uma decijuntamente com PT/PSB/PCdoB e são da direção nacional que está oripara isso tive uma reunião com vice- entando os diretórios municipais e
presidente do PSB/MA, deputado fe- estaduais para que haja esse diálogo
deral Bira do Pindaré, presidente do entre o PT e as outras legendas para
PCdoB, deputado Márcio Jerry e Fran- que foquem essas atividades nos cocimar Melo, presidente estadual do mitês populares=, ressaltou FranciPT, para alinharmos a participação do mar Melo.

JUSTIÇA NA PAUTA

Othelino destaca importância da OAB -MA
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), destacou o papel da
Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB) na garantia dos preceitos constitucionais e do estado democrático
de direito, durante a sessão solene em
homenagem aos 90 anos da instituição, nesta quinta-feira (12), no Plenário Nagib Haickel.
A solenidade foi presidida pelo chefe do Parlamento Estadual e contou
com a presença do presidente da OAB
Seccional Maranhão, Kaio Saraiva, da
vice-presidente da OAB-MA, Tatiana
Costa, do desembargador Ricardo
Duailibe, de advogados e representantes da advocacia maranhense,
além dos deputados estaduais Socorro Waquim (PP), autora da homenagem; Wellington do Curso (PSC), Neto
Evangelista (DEM) e César Pires
(PSD).
Na ocasião, Othelino Neto falou sobre o protagonismo da instituição em
momentos importantes para o país,
estando sempre à frente na luta pela
justiça e em defesa dos cidadãos.
<Essa é uma homenagem não só da
Assembleia Legislativa, mas um reconhecimento do povo do Maranhão.
Não há como se fazer justiça sem uma
advocacia forte. A OAB tem levantado
bandeiras importantes e em momentos cruciais de diûculdade pelos quais
o país já passou, sendo sempre essa
voz ativa e de equilíbrio para a manutenção das garantias constitucionais=,
aûrmou Othelino.
O chefe do Legislativo maranhense
disse, ainda, que a homenagem é,
também, uma reüexão sobre o papel
da instituição para o estado democrático de direito. <Que a OAB continue
sendo essa instituição ativa e vigilante
para que ninguém se sinta no direito
de se insurgir contra as regras que es-

tão estabelecidas na Constituição=,
ressaltou o parlamentar.

Orgulho
O presidente da OAB-MA, Kaio Saraiva, agradeceu à Assembleia Legislativa e ao povo do Maranhão pela homenagem. <É uma honra poder representar com muito orgulho a advocacia do nosso estado. Não posso deixar
de agradecer essa justa homenagem à
OAB, um reconhecimento feito não
apenas às gestões, mas à advocacia e à
força da instituição, que contribuiu
muito para o crescimento do país=,
declarou.

desembargador Paulo Vélten e meu
repúdio àqueles que são cheios de
privilégios dentro do serviço público e
que não querem atender as pessoas
que tanto precisam no Maranhão=,
aûrmou Yglésio.
O parlamentar explicou que a justiûcativa para manter o horário reduzido do atendimento foi o consumo excessivo de energia elétrica. <O Judiciário tem, cada vez mais, investido em
energia solar. Essa justiûcativa é tão
píûa e vai em direção contrária ao que
a gente tem da necessidade do acesso
universal à justiça=, ressaltou.

A deputada Socorro Waquim (PP)
aûrmou que a OAB sempre foi decisiva na manutenção da democracia no
país. <São 90 anos de uma luta profícua e de muitos resultados positivos.
Não podemos deixar de ressaltar o papel fundamental da Ordem no aprimoramento das instituições constitucionais. A OAB é fundamental para
garantir a boa aplicação das leis, assim como na defesa ética dos advogados=, completou.

Yglésio destaca medidas
adotadas por Paulo Vélten
na Presidência do TJMA
Na sessão plenária desta quartafeira (11), o deputado Yglésio Moyses
(PSB) destacou a eleição do desembargador Paulo Vélten à Presidência
do Tribunal de Justiça do Maranhão
(TJ/MA). O parlamentar ressaltou que
Vélten editou, na terça-feira (10), uma
norma restabelecendo o horário de
funcionamento do Poder Judiciário,
bem como o atendimento ao público,
Deputado Yglésio elogiou as pride segunda à sexta-feira, de 8h às 18h.
<Dou meus aplausos para o presi- meiras ações do desembargador
dente do TJMA pela coragem de cami- Paulo Vélten na Presidência do Trinhar com a sociedade. Parabéns ao bunal de Justiça do Maranhão

Petrobras na berlinda
Com a inüação 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 privatizações do governo Jair Bolsonaro. O novo ministro das Minas e
Energia Adolfo Sachsida colocou, de propósito e para agradar o
chefe maior e o colega da Economia, Paulo Guedes, a privatização
da Petrobras na ordem do dia e como prioridade. Ele sabe que a
inüação alastrada tem origem na alta dos combustíveis, cujos preços são vinculados ao dólar no mercado interacional. Por isso,
Bolsonaro tem repetido que não controla preços da gasolina, do
gás e do diesel. Por isso, prefere vender a Petrolífera.
Assustado com a conjuntura econômica que alimenta a inüação nos preços dos alimentos e suga a renda dos trabalhadores
mais pobres, Bolsonaro decidiu demitir o ministro Bento Albuquerque, das Minas e Emergia. Nem o lucro gigantesco da Petrobras faz arrefecer a tensão política no governo. Aûnal, a estatal lucrou a babilônica soma de R$ 44,561 bilhões só no primeiro trimestre de 2022, ou 3.718% acima do resultado dos três primeiros
meses de 2021. Foi o suûciente para o governo desengavetar a
proposta de venda da maior empresa brasileira e a mais lucrativa
do setor em um ano em todo o mundo.
Mesmo sabendo que não há tempo para Bolsonaro colocar em
pauta a polêmica venda da Petrobras, que precisa passar pelo
Congresso, todo em campanha eleitoral, o novo ministro foi encarregado de fazer essa zoada privativista para animar os investidores da agiotagem. E ainda mostrar que, com uma inüação do
petróleo em disparada, o remédio é vender a fonte da commodity.
Por isto, Bolsonaro tem se ocupado de negar, peremptório, ter
controle sobre os preços recordes da gasolina, do gás e do diesel.
Não sem motivo, Bento Albuquerque caiu do MME, sem, uma explicação plausível.
A privatização da Petrobras é tema amplamente discutido há
20 anos, a partir do ûm do monopólio de exploração de petróleo
atribuído à empresa. Mesmo com o predomínio do governo brasileiro na sua gestão, a estatal vivenciou várias práticas de cunho
neoliberal e privatizante, com a diminuição do papel do Estado na
sua gestão e organização. Mas em 2022, a situação é completamente diferente de outros cenários políticos. Tudo agora corre na
esteira da disputa eleitoral, em que o presidente da República tem
distância marcante, nas pesquisas, do opositor Lula da Silva que,
por sua vez já mandou um recado ao mercado: <Quem comprar a
Petrobras vai se entender comigo=.

Tirando o corpo fora

<Acho que [o preço da gasolina] vai aumentar. O mundo todo
aumentou. E eu não deûno preço na Petrobrás=, disse o presidente Jair Bolsonaro, assustado com a disparada da inüação, cujo indicador está vinculado ao preço dos combustíveis.

Amparo necessário

O governador Carlos Brandão (PSB) sancionou nesta quintafeira (12), o pacote de leis sobre apoio aos portadores da Síndrome
de Down. São 12 projetos aprovados, dia 3 de maio, pela Assembleia Legislativa – todos de autoria do deputado Duarte Júnior
(PSB).

Informal

O pré-candidato a governador Weverton Rocha (PDT) justiûcou o não comparecimento ao lançamento da candidatura de Lula-Alckmin, em São Paulo. Num ajuste ao discurso, aûrmou que a
sua coligação com o PT <não precisa ser formal=.

<Quem trata de eleição no são forças desarmadas=

Do presidente do TSE, ministro Edson Fachin, em recado a Bolsonaro que continuar tentando colocar as eleições sob controle das
Forças Armadas.

Da bolada de R$ 36,4 bilhões do orçamento secreto, apenas o destino de R$ 11 bilhões (30%) foi apresentado
pelo Senado à ministra do STF, Rose Weber. Do Maranhão, somente onze dos 21 congressistas informaram
aonde o dinheiro foi aplicado.
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No levantamento do jornal O Globo indica que, dos deputados federais que se submeteram à transparência
do STF, Pedro Lucas (ex-PTB) foi o que mais indicou:
R$ 95,5 milhões. Os dois candidatos a governador Josimar do Maranhãozinho e Weverton Rocha estão fora.
O jogo está pesado entre o trabalhador brasileiro e a
renda da família. Oito de cada dez produtos foram
atingidos pela alta de preços. Com isso a inüação atinge 78% dos produtos e deixa as famílias como única opção, resmungar no supermercado.

Preferência

Em palestra em Montevidéu, o escritor peruano Mario Vargas
Llosa (Nobel de Literatura) disse que prefere Jair Bolsonaro a Lula.
Apoiador do neoliberalismo econômico, ele tirou sarro de Bolsonaro, chamando-o de palhaço, mas que é opção melhor que o petista.

Povo armado

Jair Bolsonaro aûrmou que não teme <eleições limpas= e diz
prezar por um processo <transparente= nas eleições desse ano. E
acrescentou: =Quero que todo cidadão de bem se arme para resistir, se for o caso, a tentação de um ditador de plantão=.
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Saulo Duailibe
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São Luís, sexta-feira, 13 de maio de 2022

DATA

SÃO FRANCISCO

Alerta para ponte
que pode rachar

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

A rachadura mostrada em fotos e vídeos da cabeceira da ponte, no lado do bairro São
Francisco, representa um desgaste, revelou engenheiro

U

m vídeo gravado recentemente pelo engenheiro de
trânsito Francisco Peres Soares, mostrou uma fragilidade na estrutura da ponte José
Sarney, mais conhecida como Ponte
do São Francisco. No vídeo, o especialista alerta para o que pode ser um
grave problema no trânsito, se não for
feito algo preventivo.

<Lancei um alerta preventivo sobre a
linha transversal 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.
O engenheiro recomenda uma vistoria in loco dos órgãos responsáveis
pela manutenção da ponte. <Caso seja
comprovada minha hipótese, deverá
ser feito um trabalho de contenção na
área de perdas de ﬁnos (areia, terra…). Avalio preliminarmente que
não há risco de colapso na estrutura
do tabuleiro da ponte, entretanto os
motoristas devem ﬁcar em estado de
alerta sobre possível agravamento da
rachadura que pode provocar danos
nos pneus dos veículos que transitam
pela ponte=, apontou.
Entramos em contato com a Prefeitura de São Luís sobre o assunto, mas
não obtivemos resposta.
Em nota, a Secretaria de Estado de
Governo (Segov) informou que <a intervenção na Ponte do São Francisco
compreende apenas reparos emergenciais nas passarelas e no guarda
corpo (corrimão). A Segov informa
ainda que laudos e reparos estruturais
A rachadura mostrada em fotos e não são de nossa responsabilidade=.
vídeos da cabeceira da ponte, no lado
O CREA-MA (Conselho Regional de
do bairro São Francisco, apresenta já Engenharia e Agronomia) respondeu
um desgaste. Em conversa com O Im- a O Imparcial, que ﬁscaliza o exercício
parcial, Francisco disse que fez o ví- das atividades executadas por proﬁsdeo a partir de uma análise preliminar sionais das engenharias, agronomia e
e baseada em fotograﬁas e ﬁlmagens. geociências. E no que compete ao

Conselho, está realizando o levantamento das Anotações de Responsabilidade Técnica dos engenheiros responsáveis pela manutenção da referida ponte. <Para atender às demandas
da sociedade em geral são realizadas
operações de ﬁscalização, visando
proteger vidas. Após essas ações será
elaborado relatório com o parecer
técnico da Câmara Especializada de
Engenharia Civil do Crea Maranhão=,
disse a nota.

Em fevereiro passado, o governo do
estado, realizou um serviço de reparos
estruturais das passarelas e do guarda-corpo (corrimão).
Inaugurada em 14 de fevereiro de
1970, a ponte do São Francisco ﬁca sobre o rio Anil, com extensão de 820
metros em 3 pistas. É a principal via
de ligação entre o centro de São Luís e
os bairros São Francisco e Renascença.
A partir de sua inauguração, a expansão urbana pôde avançar para o
norte da ilha, ocupando a orla da capital, com a construção de bairros de
alta e média renda, visto que antes o
transporte entre o bairro do São Francisco e o Centro era realizado por canoas.

ABOLIÇÃO DA ESCRAVIDÃO

Princesa Isabel: a falsa redentora dos escravos
GRACIELLE MORORO
Especial para O Imparcial
Muito se fala da abolição da escravatura no Brasil em 13 de maio de
1888, assinada pela princesa Isabel a
colocando com uma salvadora dos escravos negros do Brasil, mesmo não
garantindo ressarcimento algum para
aqueles que por 388 anos foram escravos nas terras brasileiras. Mas será se
ela merece o mérito todo?

Princesa condecoração
Princesa Isabel, nascida em 1846,
tornou-se herdeira por direito do trono Imperial ainda bebê, após seu irmão mais velho, e primogênito de seu
pai D. Pedro II e sua mãe Tereza Cristina, morrer antes dos 2 anos.
Como herdeira de um trono real ela
foi criada como mandava as ordenanças reais, muitos limites também, desde os 10 anos tinha uma agenda de
aprendizado rígido, quando completou 16 anos iniciou sua carreira política e realizava ações oﬁciais quando
seu pai estava ausente, houve comandos marcantes pela princesa, como a
Lei do Ventre Livre, que mantinha livre todos os ﬁlhos de escravas nascidos a partir de 28 de setembro de 1871
e quando assinou a lei Áurea em 1888,
à registrando pra sempre na história
do Brasil.
Processo de abolição

A assinatura da lei áurea foi uma
ação rápida de apenas seis dias para
votação e assinatura, mas não foi nem
de longe um processo rápido, os negros africanos enviados aqui para o
Brasil para trabalharem com escravos,
lutavam diariamente para conquistarem direitos cívicos, foi uma luta social, política e econômica intensa com
inúmeras revoltas, que já estavam
deixando os latifundiários atentos.
O Historiador Euges Lima aﬁrma
que o ﬁm da escravidão foi produto de
resistência de escravizados e republicanos e outros favoráveis que lutaram
bravamente. Nomes classes médias
como Joaquim Nabuco, Ruy Barbosa e
Castro Alves, que em seus versos e
missões politicas defendiam o direito
de liberdade.
André Rebouças, José do Patrocínio, Luís Gama, Tobias Barreto e entre
outros abolicionistas negros, linha de
frente a uma sociedade política que
não cedia em libertar escravizados, a
luta sempre teve representantes fortes, a partir de 1870 já havia clubes
abolicionistas que defendiam, lutavam e confrontavam a monarquia
que ainda resistiam, em meio a fazendeiros e a elite socioeconômica do
Brasil Imperial que não queriam perder a mão de obra escrava.
Mesmo com tantos apoiadores o
país foi um dos últimos a abolir a escravidão. Forças internacionais contribuíram para este fato, a partir do século XVIII, com a pretensão de tornar
o Brasil Independente, começou a ter
brechas para liberdade gradativa dos
escravos.
Em 1845 a Lei Bill Aberdenn, permitia que a marinha Britânia aprisionasse navios traﬁcando escravos em
águas internacionais. Em 1850, a lei
Eusébio de Queiroz, que abolia deﬁnitivamente o tráﬁco de escravos. Em
1864, houve a guerra do Paraguai, e
como não tinha voluntários, os escravos foram obrigados a lutar, somente

quando voltavam eram libertados.
Em 1871, a Lei do Ventre Livre que
tornava livre os nascidos a partir da
data de assinatura. E em1885, lei dos
sexagenários, que tornava livre os escravos com mais de 60 anos, indenização aos antigos proprietários.
Até o momento era somente libertações que não implicava em grandes
prejuízos para os fazendeiros. Por ﬁm,
em 1888, a Lei Áurea, que tornava livre
todos os escravos. Não foi uma atitude somente de Isabel, as pressões internas e externas favoráveis contra a
elite que não queriam abdicar dessa
mão de obra escrava, mas que, de certa forma, o Brasil estava sendo encaminhado para este momento.
Segundo o Historiador Euges Lima,
após a assinatura da abolição de escravidão pela Princesa Isabel do Brasil, houve uma gratidão dos ex-escravos, que viram benevolência nesse
gesto e a chamavam de <A redentora=,
formando por consequência alguns
grupos pró Princesa Isabel.
Benefícios para a coroa portuguesa
Foi realmente uma atitude importante para os escravizados naquele
momento, como o pai da Princesa D.
Pedro II estava ausente, pareceu uma
ação proposta por ela, mas não foi
bem assim.
A apresentação da lei áurea e assinatura da Princesa foram ações planejadas desde a primeira participação
dela no comando do Império, quando
seu pai estava ausente em 1871 e ela
assinou a Lei do Ventre Livre. A Lei áurea foi mais um dos movimentos que
visavam o apoio da bancada abolicionista no senado e legislativo para o
terceiro reinado e assim podiam apoiar a Princesa. Como seu pai encontrava-se doente, haveria ela de assumir o
trono, que acabou não acontecendo
pois após a abolição o Brasil tornouse independente e a Família Real foi
expulsa do País.

A primeira e única sexta-feira 13 do ano será hoje. Dia
de azar, sorte, superstições, crendices, medos, ou mais
um dia normal? Para outros, tanto faz. E para poucos, o
dia é mesmo de azar, e para outros, ainda, é dia de assistir ﬁlme trash e de terror.
Em artigo, a Terapeuta Floral, Mestre Reiki, Consultora em Harmonização de Espaços, Andrea Leandro, conta que para uns o 13 era um número de sorte, assim como para muitos povos. Já para outros, é sinônimo de
azar, ao ponto de ter prédios em alguns lugares do mundo que não possuem o 13º andar – do 12 vão direto pro
14. <O problema dessas superstições é o mal que podem
nos fazer. Como associar a mal agouro passar debaixo
de escada na sexta-feira 13. Nesse caso, sugiro apenas
cuidar a qualidade da escada – o que deveria fazer em
qualquer dia do ano=, escreveu.
Segundo Andrea Leandro, para a Astrologia, Sextafeira 13 não tem nenhum signiﬁcado especial. <Cada
Sexta-feira 13 tem um céu com seus respectivos posicionamentos astrológicos do dia. Não há um padrão astrológico presente em todas as sextas-feiras=.
É uma data que ainda divide opiniões. Os temores
com relação à Sexta-feira 13 já existem há muito tempo,
mesmo antes do nascimento de Cristo. A data está fortemente ligada à mitologia nórdica e possui várias versões
que tentam justiﬁcar a sua origem, sempre com uma pitada de misticismo. Entre mitos e verdades, todas as culturas consideram a Sexta 13 como o dia de mau agouro.
De acordo com o padre Valdenir Tadeu da Cunha, é
um tema que há milênios assombra o imaginário popular em diferentes culturas ao redor do mundo. <Primeiro
o peso negativo que recai sobre a 8sexta-feira9: foi numa
sexta-feira que Jesus foi morto, há quem diga, também,
que a contenda entre os irmãos Abel e Caim se deu numa sexta-feira. Depois sobre o número treze. Na mitologia nórdica fala-se sobre um banquete promovido pelo
deus Odin a doze importantes divindades. Loki, deus da
discórdia e do fogo, que não fora convidado, apareceu
no tal banquete e criou grande confusão, culminando
na morte da deusa da beleza Balder. Desde então a reunião entre treze pessoas passou a ser evitado. Na última
ceia, no cristianismo, o encontro se deu, pela tradição,
com treze pessoas e uma dentre elas era o traidor Judas.
E, ainda, no capítulo 13 do apocalipse que se assume o
666 como o número da besta ou o anticristo=, comenta o
padre.
No Brasil, foi em uma 6ª feira que o AI-5 foi decretado,
colocando o país no período da ditadura. <Mas foi
Hollywood que imortalizou com terror nessa junção de
datas com o lançamento da série de terror: Sexta-feira
13 protagonizada por Jason Voorhees=, disse o padre.
<Nós, cristãos, não nos orientamos por superstições, sabemos em quem depositamos nossa fé (Hb 11, 1ss). Recebam, neste dia, as bênçãos de Deus. Desejo que coisas
maravilhosas aconteçam a todos e todas neste e noutros
dias vindouros=, completou o padre Valdenir.

Curiosidades Sexta-feira 13 pelo mundo

• O escritor Mark Twain foi o 13º convidado de um banquete e quando abordado se isso lhe trouxe mau-agouro, simplesmente respondeu: <sim, porque só haviam 12
pratos de comida=.
• Para os romanos o número 13 signiﬁcava morte, destruição e azar. Para a mitologia nórdica, em um banquete com 12 convidados, o deus Loki surgiu sem ser convidado e acabou causando a morte de Balder, e o número
ganhou sua má-fama.
• Na numerologia, o número 12 representa algo completo (12 meses no ano, 12 apóstolos de Cristo, 12 deuses
do Olimpo, 12 tribos de Israel, 12 horas no relógio), enquanto o 13 é uma transgressão a essa plenitude.
• A Apollo 13 foi lançada às 13h 13 min, numa data cuja
soma é 13 (11/04/70) e o acidente ocorreu em 13 de
abril. Acontece que a tripulação teve a sorte de voltar viva para a Terra.
• Nos Estados Unidos muitos hospitais e hotéis não
possuem o 13º andar e algumas companhias aéreas não
têm a 13ª ﬁleira. Já na França, quando existem 13 pessoas a uma mesa, elas podem contratar um 14ª convidado
proﬁssional.
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São Luís, sexta-feira, 13 de maio de 2022
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 Oﬁcial, 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 eﬁcácia de escritura pública – Contrato número 0010078762, assinado em
São Paulo/SP, em data de 22 de junho de 2020, ﬁrmado com a Fiduciante Jalcileide Franco Santos, RG n° 032132262006-1 SESP/MA, e CPF n° 039.978.05300, 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, ﬁca 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.

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA
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

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

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 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

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 Município, OAB/MA N° 22429.

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 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, Centro, 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.primeiracruz.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

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 necessidade 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.

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.

AVISO DE LICITAÇÃO. CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022
A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar/MA, por meio da Comissão Permanente 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 credenciamento de grupos artístico, bandas, artistas e folclóricos para eventos e apresentações (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 Ribeiro. Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

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 Federal 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.portaldecompraspublicas.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

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 quantidades, 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 RECURSOS 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://saodomingosdoazeitao.ma.gov.br/.
São Domingos do Azeitão/MA, 12 de maio de 2022.
Hugo Ribeiro Cardoso
Presidente da CPL

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
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
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA
AVISO DE EDITAL Nº 22/2022 - 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

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.

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 especializada 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 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 Município, OAB/MA N° 22429.

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 – PROCESSO 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 forma 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 Nacional de Compras (BNC) - www.bnc.org.br e http://www.riachao.ma.gov.br. Outras informações pelo
e-mail cplriachao.ma@gmail.com ou pelo telefone (99) 9 8448-5262 das 09:00 às 12:00 h. Base
Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. Riachão/MA, 12 de maio de 2022. Walisson Cunha Duarte.
Pregoeiro Municipal.

Juízo de Direito da 8ª Vara Cível do Termo de São Luís Edital De Citação Com Prazo De 20 (Vinte) Dias Processo n.º 086051638.2016.8.10.0001 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
K-13/05
Lei. Dado e passado o presente em secretaria, nesta cidade de São Luís, Estado do Maranhão, aos 22 de outubro de 2020.

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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BACABAL

SÉRIE B

Sampaio deve mudar
contra o Vila Nova
O técnico Léo Condé precisa mudar o comportamento tático e usar de estratégias para
conseguir a segunda vitória do time maranhense no Estádio Castelão
NERES PINTO

Escolinha Meninas
do Futebol promove
competição
As alunas da Escolinha Meninas do Futebol, iniciativa
patrocinada pelo governo do Estado e pela Construnorte Materiais de Construção por meio da Lei Estadual de
Incentivo ao Esporte, terão neste sábado (14) muita diversão e esporte na cidade de Bacabal. A partir das 8h, as
jovens atletas participam da primeira edição do Torneio
Interno, que será realizado na Associação Atlética Boa
Vida, no bairro Areal.

I

nsatisfeito com os últimos resultados do Sampaio Corrêa no
Campeonato Brasileiro, o técnico Léo Condé reiniciou os treinamentos e mais uma vez deverá ter alterações no time para a próxima partida marcada para amanhã, sábado
(14), no Castelão contra o Vila NovaGO, pela Série B do Campeonato Brasileiro. As mudanças começam pelo
setor defensivo e devem se estender
ao meio de campo e até chegar ao ataque.
Na lateral-direita, com Mateusinho
já tendo cumprido a suspensão pelo
terceiro cartão amarelo, é certo o seu
retorno. O jogador, que vinha sendo
um dos destaques do time, entende
que apesar da entrada na zona de rebaixamento, o grupo precisa se recuperar e não é mais hora de lamentação pelo último resultado em território alagoano. <Precisamos ter tranquilidade nesse momento. A meu ver, a
equipe fez até um bom jogo contra o
CRB, mas não podemos ﬁcar lamentando. Sábado já temos outra partida
difícil, e temos que dar o máximo em
campo para tentar conquistar os três
pontos=, alertou.
Outro jogador que pode reaparecer
na defesa é o zagueiro Joécio, afastado
por problemas de cansaço muscular. Uma boa notícia dada pelo departamento médico nesta semana foi a liberação do zagueiro Alan Godói, que
pode ser relacionado, embora não esteja cotado para começar jogando,
pois ainda precisa recuperar o ritmo.

SAMPAIO CORRÊA VEM DE MAIS UM RESULTADO NEGATIVO NA SÉRIE B DO BRASILEIRO
Na lateral-esquerda, Condé estuda
a volta de Lucas Hipólito, que deu
mais segurança ao setor, quando entrou na segunda etapa do jogo em Maceió. João Vitor, deve ser novamente
reserva. As mudanças também podem atingir o setor de meio-campo,
onde Lucas Araújo pode perder a vaga
para Maurício. O técnico também
não está satisfeito com o rendimento
do setor central de ataque e estuda o
aproveitamento de Rafael Costa ou
ainda o deslocamento de Catatau para o setor, para que haja melhor aproveitamento dos cruzamentos nas bolas altas. Apenas Pimentinha tem sido
analisado como atleta de melhor rendimento nas quatro linhas.

Treinos secretos

Sabendo que precisa mudar o comportamento tático e usar de estratégias para conseguir a segunda vitória no

Castelão, a comissão técnica manteve
o sistema de treinos secretos adotado
com maior intensidade desde quando
começou a pandemia. Assim, ele tenta corrigir principalmente as repetidas falhas da defesa e da marcação do
meio de campo.
Até o momento, com seis jogos disputados na série B do Brasileiro, o Sampaio, na décima sétima colocação e na zona de rebaixamento,
obteve apenas uma vitória, dois empates e três derrotas. Fez seis gols e sofreu sete, tem um gol negativo. O Vila
Nova enfrentou o Fluminense na noite da última quarta-feira e foi derrotado por 2 a 0. Está abatido pelo resultado, mas ainda ocupa o décimo segundo lugar com sete pontos, apenas um
a mais que os bolivianos. Seu ataque
já balançou as redes sete vezes, mas a
defesa também deixou passar oito bolas.

50 ANOS DE HISTÓRIA

Último dia para inscrições para o JEMs 2022

A etapa estadual dos Jogos Escolares Maranhenses (JEMs) ocorrerá no
dia 30 de julho, em São Luís.
O prazo ﬁnal para os municípios
aderirem à competição, que completa
50 anos em 2022, encerra nesta sextafeira (13), quando a Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Sedel) lançará a marca, a temática e o cronograma
de jogos desta edição.
Com o tema <JEMs 2022, 50 anos de
história=, os JEMs e ParaJEMs deste
ano abordam o resgate da maior atividade esportiva escolar do estado.
Após dois anos sem a realização dos
jogos, por conta da pandemia do coronavírus, a Sedel realizará a apresentação da nova marca publicitária à
imprensa e aos gestores municipais
do esporte, a partir das 14h, no auditório do Palácio Henrique de La Roc-

que, em solenidade para convidados.
O propósito desta edição é celebrar
os 50 anos da festa do esporte escolar
junto à comunidade maranhense.
<Com a adesão dos gestores municipais aos jogos, podemos garantir que
os estudantes participem da maior
competição esportiva do Maranhão.
Contamos com a participação das torcidas em nossos ginásios para mostrar que o esporte e o desporto contribuem para a formação social do cidadão maranhense=, declarou Naldir
Lopes, secretário de Estado do Esporte e Lazer.
A abertura dos jogos oﬁciais da etapa estadual acontecerá no dia 30 de
julho, e as regionais, no dia 2 de julho.
A competição se divide nas categorias
entre 12 a 14 anos (18 modalidades) e
de 15 a 17 anos (15 modalidades).

Para mais informações e adesão
dos municípios aos jogos, acesse este
link: https://sedel.ma.gov.br/programas-ou-campanhas/jems-2022.

O Torneio Interno faz parte das atividades da primeira edição da Escolinha Meninas de Futebol, projeto que
atende 60 meninas carentes em Bacabal.
As jovens atletas participam de aulas teóricas e práticas, voltadas para iniciação e treinamento do futebol,
contam com acompanhamento escolar e pedagógico
duas vezes por semana e têm alimentação nos dias de
treinos. Para as alunas do projeto, essa será a primeira
competição onde elas poderão colocar em prática os
fundamentos que vêm sendo trabalhados nos treinamentos.
Todas as atletas participantes do Torneio Interno da
Escolinha Meninas do Futebol serão premiadas com
medalhas, e as equipes campeãs da competição receberão troféus. Haverá, ainda, premiações individuais de
Melhor Jogadora, Melhor Goleira e Artilheira. Após o
torneio, será oferecido um coffee break para as meninas
e suas famílias.
Vale destacar que todas as crianças e adolescentes beneﬁciadas pela Escolinha Meninas do Futebol receberam um kit com todo o material esportivo necessário
(uniforme, chuteiras, caneleiras e bolsas esportivas) para participar dos treinos.
Além disso, elas também ganharam cadernos e garraﬁnhas de água individuais.
<Estamos muito animados com a realização do primeiro Torneio Interno na Escolinha Meninas do Futebol. Além de valorizar o esforço das alunas nos treinamentos de futebol e na escola, a competição tem o objetivo de proporcionar um momento de confraternização
entre as meninas e suas famílias. Mais uma vez, agradecemos ao governo do Estado e à Construnorte por todo
o apoio para a escolinha, que visa a melhor formação
das meninas e a construção de uma sociedade melhor
para todos=, aﬁrma Kléber Muniz, coordenador do projeto.
Todas as informações sobre a primeira edição da Escolinha Meninas do Futebol estão disponíveis nas redes
sociais oﬁciais do projeto (@projetomeninasdofutebol)
no Instagram e no Facebook.

Estamos muito animados com a
realização do primeiro Torneio
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ESCOLA DE MÚSICA

ÚRSULA

RomancedeMaria
FirminadosReisviraHQ

48anosdaLilahLisboa
teráprogramaçãoespecial

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

Ú

rsula, como qualquer jovem mulher só queria viver
intensamente seu grande
amor com a pessoa que escolheu para seguir a vida. Porém, este
direito, como tantos outros, lhe fora
negado por um homem que julgava
ser seu dono, levando-os às últimas
consequências por causa de sua insanidade. Este é o pano de fundo do romance <Úrsula=, escrito há exatos 163
anos por Maria Firmina dos Reis,
adaptado aos quadrinhos pelos roteirista e historiador Iramir Araujo, que
não por acaso escolheu a data de 13
de maio para o lançamento desta obra
prima, no local que faz homenagem a
escritora maranhense: Solar Maria
Firmina dos Reis, localizado à Rua Rio
Branco, no Centro de São Luís, às 19h.

O mais novo projeto de Iramir
Araujo vai ao encontro do que se pode
chamar de uma ode à literatura maranhense, tendo sido iniciado pela
adaptação de <O Mulato=, publicado
em 2019, a partir da obra do também
escritor maranhense Aluisio Azevedo.
Segundo Araujo, enquanto tiver fôlego e possibilidades de publicação, ele
continuará trabalhando em obras literárias maranhenses, adaptando-as
para os quadrinhos.
<Úrsula em quadrinhos=, como o

original de Maria Firmina dos Reis,
narra a história de amor entre a protagonista homônima da história e o jovem branco e rico, Tancredo.
Úrsula uma pobre moça branca vive sozinha com sua mãe enferma, sob
os cuidados de dois escravos: Túlio e
Suzana, até que Tancredo, após sofrer
grave acidente é resgatado por Túlio e
também passa a ser cuidado pela jovem Úrsula, o que leva os dois a se
apaixonarem.
Com narrativa peculiar do estilo literário romântico da época oitocentista, a obra de Maria Firmina dos Reis
sagra-se inovador por pelo menos
dois fatores importantes: o primeiro,
dar voz aos negros escravizados. Teria
sido a primeira vez que os negros capturados e trazido do continente africano puderam, mesmo que por meio
da ﬁcção, falar sobre como era sua vida antes de terem sido feitos escravos;
seus infortúnios, o medo e as violências sofridas em suas labutas.
Segundo o Iramir Araujo, o leitor
vai perceber nas páginas ilustrada de
<Úrsula em Quadrinhos=, toda a ﬁrmeza encarada por Maria Firmina ao
escrever seu romance, sendo ela mesma, uma mulher negra, descendente
de mãe escrava, sem registro de pai,
autodidata, pobre e moradora do interior da província do Maranhão.

<’Úrsula’ é uma obra original e muito à frente do seu tempo, pois por
meio dela, a autora dava voz e protagonismo a personagens negros, denunciava a escravidão, e, principalmente, marcava a escritora como a
primeira mulher a publicar um romance no Brasil. Entretanto, após sua
morte, toda a obra e biograﬁa de Maria Firmina foram relegadas ao esquecimento. Uma lacuna na literatura
maranhense que se estendeu por
mais de cem anos=, comenta Iramir.
<Úrsula em quadrinhos=, um projeto aprovado pela Lei de Incentivo à
Cultura, do Governo do Estado do
Maranhão e patrocinado pela Equatorial Energia do Maranhão, é a adaptação da obra que marcou a carreira literária de Maria Firmina, e homenageia a autora no bicentenário de seu
nascimento.
Úrsula em HQ tem roteiro de Iramir
Araujo, arte de Rom Freire e Ronilson
Freire, que mesclaram livre adaptação, aspectos da biograﬁa da autora, e
seu romance.

O grupo musical <Instrumental
Pixinguinha=, especializado no
gênero chorinho abre o evento
musical.

ILUSTRAÇÃO

LANÇAMENTO

Fotolivro inspirado em obra de Josué Montello

O coordenador executivo do projeto e diretor do Fotoclube, Adriano Almeida, relembra o quanto foi desaﬁador produzir durante a Pandemia,
pois toda a rotina teve que ser adapta-

A Escola de Música do Estado do Maranhão <Lilah
Lisboa de Araújo=, agora IEMA Escola de Música, comemora seu aniversário de 48 anos nesta sexta-feira (13).
Em comemoração da data, terá programação musical
gratuita no auditório de sua sede, na Rua da Estrela, nº
363, Praia Grande, a partir das 15h30.

Na sequência, a soprano Rose Nogueira, ex-aluna da
escola, o tenor Sérgio Pacheco e a professora pianista
Rose Fontoura marcam presença no palco com um recital de canto lírico com árias de óperas e canções eruditas.
A programação ainda contará com a <Camerata Ludovicense de Violões=, grupo formado por alunos, exalunos e demais violonistas de São Luís, sob a regência
do professor Roberto Froes.
A <Orquestra Jovem do Maranhão João do Vale=, com
integrantes aptos em diversos instrumentos e regência
do professor Edson Cosmos, ﬁca responsável por ﬁnalizar o dia de apresentações.

Ú

Será lançado nesta sexta-feira (13)
às 18h no Blackswan, na Cohama, o
fotolivro Tambores idealizado pelo
Fotoclube Poesia do Olhar. A publicação faz uma releitura fotográﬁca da
obra <Os Tambores de São Luís= do escritor maranhense, Josué Montello. Na ocasião, também será aberta
uma das duas exposições que compõem o projeto, com imagens sobre a
temática.
O livro tem apoio do Governo do
Estado, por meio da Lei de Incentivo à
Cultura, patrocínio do Grupo Mateus
e apoio da Casa Josué Montello , Editora Origem e Doc Brown.
<A ideia do projeto era unir literatura e fotograﬁa. O Fotoclube procurou
um escritor maranhense que mais representasse o estado do Maranhão, a
sua cultura e seu povo por isso escolhemos o autor Josué Montello e a
obra <Os Tambores de São Luís=, explica o presidente do Fotoclube João Maria Bezerra.
O projeto é composto por um livro
fotográﬁco, duas exposições fotográﬁcas e tem a participação de 19 fotoclubistas, com formas diferentes de
interpretar a obra e transformá-la em
fotograﬁa.

PROGRAMAÇÃO GRATUITA ACONTECERÁ NA SEDE DA ESCOLA

Marvelanuncialivro
comanatomiadosheróis

O LIVRO SERÁ COMO UMA CRIAÇÃO DO PANTERA NEGRA

A PUBLICAÇÃO FAZ UMA RELEITURA FOTOGRÁFICA DA OBRA DE JOSUÉ MONTELLO
da para tornar o trabalho possível. O
resultado desse esforço será conhecido agora graças à paixão que os une.

<Nosso grupo é formado por proﬁssionais de diversas áreas. Todos apaixonados por fotograﬁa e que, para trabalhar juntos, tem que adaptar suas
rotinas diárias. É tudo muito gratiﬁcante=, aﬁrma.
Sobre o Poesia do Olhar
Foi fundado no ano de 2009, consti-

tuído sob a forma de uma associação
sem ﬁns lucrativos, atualmente com
35 (trinta e cinco) associados, unidos
por uma mesma paixão: a fotograﬁa.
O clube tem como objetivo reunir
os apaixonados pela fotograﬁa, amadores ou proﬁssionais com foco na realização de encontros, palestras,
workshops, cursos, publicações, exposições, concursos, saídas fotográﬁcas com ﬁnalidade desenvolver habilidades técnicas e artísticas de seus
associados e promover a arte fotográﬁca no estado do Maranhão.
A entidade nos últimos anos tem
obtido destaque no cenário da fotograﬁa nacional ﬁgurando entre os 10
melhores fotoclubes do Brasil conforme o bom desempenho de seus integrantes nas últimas Bienais de Arte
Fotográﬁca da Confederação Brasileira de Fotograﬁa 3 Confoto.

O mundo dos quadrinhos da Marvel contam com
inúmeros seres complexos com anatomias que, embora
a primeira vista pareçam humanoides, podem funcionar de formas bem diferentes do homo sapiens. E é para
saciar essa curiosidade ﬁccional que uma nova publicação da editora tentará servir como um guia de anatomia
heroica. Intitulado Marvel Anatomy: A Scientiﬁc Study
of the Superhuman, o livro de autoria de Marc Sumerak,
Daniel Wallace e Jonah Lobe vai mostrar alguns heróis
da Marvel de forma semelhante a livros de estudo de
medicina.
O livro será todo escrito como se fosse uma criação do
Pantera Negra e de sua irmã, Shuri, que estarão coletando essas informações sobre heróis e vilões da Marvel para pesquisas cientiﬁcas de Wakanda. No total, a publicação contará com mais de 100 ilustrações detalhadas representando cerca de 60 personagens da editora nesse
contexto.
Na prévia divulgada pela Marvel, é possível ver a página dedicado ao Coisa, do Quarteto Fantástico, em que
seus órgãos são detalhados tanto em posicionamento
quanto funcionamento 4 embora informações sobre uma parte especíﬁca sobre o personagem, mais uma
vez, não devem ser detalhadas. Em outra ilustração, é
possível ver Eddie Brock, o Venom, e ver como o humano se comporta enquanto o simbionte está transformado em sua forma monstruosa e recentemente popularizada pelo cinema nos ﬁlmes homônimos.
Por hora, Marvel Anatomy: A Scientiﬁc Study of the
Superhuman só tem lançamento previsto para os EUA,
com data de chegada marcada para setembro de 2022.
Como é um conteúdo diferente das HQs habituais da
editora, a publicação do título internacionalmente pode
ser realizada por canais pouco comuns a conteúdos da
Casa das Ideias.

Nedilson Machado

E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

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

<Volitar= é solidário

Consumo na Ilha

Os ingressos para o novo show <Volitar=
da cantora Flávia Bittencourt, já podem ser
trocados por 2kg de alimentos na loja Dueth
Store no Windows Open Mall (Hotel Ibis), na
Av. dos Holandeses à partir dessa quinta-feira (12).<Volitar= será apresentado no próximo dia 20 de maio (sexta-feira) às 20h, no Teatro do SESC Napoleão Ewerton, na Holandeses. O show conta com patrocínio do Grupo Ciclo Cairu, via Lei de Incentivo à Cultura.

A Intenção de Consumo das Famílias de
São Luís (ICF) manteve a perspectiva de
crescimento e alcançou 79,8 pontos em
abril. Esta já é a 11ª alta consecutiva do indicador, após ter apresentado avanço de 0,9%
na passagem mensal, segundo o levantamento da Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Maranhão (Fecomércio-MA). A intenção está, pelo 2° mês consecutivo, acima da média nacional.

Pra curtir
A OAB/MA, por meio
da Escola Superior da
Advocacia Prof. José
Vera-Cruz Santana, e
com o apoio da Procuradoria Geral do
Estado, vai promover
um curso de capacitação para as advogadas e advogados
com o intuito de esclarecer a normativa
que prevê as Condutas Vedadas para as
Eleições 2022.

A Natus Lumine Hospital e Maternidade participou da Feira Entre
Mães, que aconteceu nos últimos dias 6 e 7 de maio, no Multicenter Sebrae. No stand da Natus Lumine os
visitantes conferiram os diversos
serviços em saúde da mulher que estão à disposição na moderna unidade
do Hospital e Maternidade localizado no Olho D’Água. Foi uma forma de
mostrar ao público todos os cuidados que a Natus Lumine pode oferecer às mulheres, não apenas na parte
de ginecologia e obstetrícia, mas em
todas as demais especialidades. No
registro, Rayanne Oliveira e César Dias, ele diretor da Natus Lumine Hospital e Maternidade, no staû no
stand da feira <Entre Mães=.

O curso será realizado em formato híbrido, no dia 26 de maio,
às 19h, no auditório
da Seccional Maranhense e, também,
será transmitido pela
plataforma Zoom.

Vem aí o novo show e
álbum da cantora e
compositora Flávia
Bittencourt. Trata-se
de <Volitar= que será
apresentado no próximo dia 20 de maio
(sexta-feira) às 20h.
Flávia é considerada
uma das mais talentosas e completas artistas de sua geração; e
com certeza vai levar
uma legião de fãs para
esse novo show no Teatro do SESC Napoleão
Ewerton, na Holandeses.

O presidente do Fotoclube Poesia do Olhar,
João Maria Bezerra,
está às voltas com o
lançamento do fotolivro <Tambores=, idealizado pela associação
que comanda. O evento será nesta sexta-feira (13), às 18h, no
Black Swan, na Cohama. A publicação faz
uma releitura fotográüca da obra <Os Tambores de São Luís= do
escritor maranhense,
Josué Montello.

São João 2022

Festival da Cachaça

Dia das Mães lucrativo

A descentralização das atividades é outro diferencial do São João 2022 do Governo do Estado, que, segundo divulgado, alcançará municípios da Região Metropolitana de São Luís e do
interior. A programação estará, entre outros espaços, na Praça Nauro Machado, Ipem, Parque
do Rangedor, zona rural, Shopping da Ilha,
Cohama, Ceprama, Vila Palmeira, Madre Deus,
Cidade Operária, Maiobão, Santo Antônio, Lagoa da Jansen, Convento das Mercês e em vários
bairros da Grande Ilha; e, também, em municípios do interior do estado com tradição junina.

De 28 a 30 de julho deste ano vai acontecer,
no espaço Multicenter Negócios e Eventos, a
primeira edição Festival Maranhense da Cachaça: Cultura e Sabores. Trata-se de um evento
com uma vasta programação de negócios, capacitação, gastronomia, cultura, entretenimento e
lazer que interagem e convivem harmonicamente, contribuindo para o sucesso na comercialização de produtos, no encantamento do
público e na visibilidade, que se faz necessária
aos empreendedores e expositores presentes
neste grandioso evento.

Um levantamento da SmartHint- maior e
mais utilizado sistema de busca inteligente e recomendação para e-commerce da América Latina, pertencente ao grupo Magazine Luiza – realizado com os clientes da plataforma, apontou
um crescimento expressivo no faturamento do
Dia das Mães com 719% nas vendas, com relação a 2021.
Entre os segmentos mais procurados estão os
de Moda e Acessórios, seguido de Perfumaria,
Cosméticos e Saúde, e em terceiro lugar os destinados a Livraria.

A Copa Interbairros
de Futsal Adulto,
competição promovida pela Federação de
Futsal do Maranhão
(Fefusma) e patrocinada por meio da Lei
Estadual de Incentivo, está em sua fase
eliminatória.
Nesta quinta-feira
(12), a bola rola para
três jogos. A rodada
tripla será aberta
com o duelo entre CT
Sports e Athenas,
partida pela categoria Adulto Feminino.
A Azul teve motivos
de sobra para comemorar os índices do
primeiro trimestre de
2022.
De janeiro a março
deste ano, a companhia teve receita operacional total de R$
3,2 bilhões, um aumento de 74,9% comparado ao mesmo
período de 2020 e
25,6% acima dos três
primeiros meses de
2019.

