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Eidimar Gomes é
empossada como
vereadora na
Câmara de São Luís
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Arraiá do Povo
Festança está de
volta com maior
estrutura e
mais atrações

Eidimar Gomes (PL) foi empossada na manhã da última segunda-feira
(6), como vereadora na Câmara Municipal de São Luís. Ela vai ocupar o
lugar do vereador Aldir Júnior (PL),
que solicitou licença do cargo por
um período de 121 dias. PÁGINA 3

PÁGINA 12

Boletim médico aponta
“previsão de alta
breve” para Brandão
Carlos Brandão está na capital paulista desde o mês passado, quando realizou no dia 22 de maio uma primeira cirurgia para retirada
de um cisto nos rins. O novo boletim é assinado pelo cardiologista Marcelo Sampaio; pelo cirurgião urologista José Luís Chambo; e pelo
diretor executivo do Hospital, doutor Renato Vieira. Segundo o boletim médico, o exame anátomo patológico revelou uma lesão papilífera
com margens livres, que não necessita de tratamento complementar de quimioterapia ou radioterapia.
PÁGINA 3

Comporta quebrada "seca" a Lagoa da Jansen
PÁGINA 10

SAÚDE

Comércio vai
funcionar no dia de
Corpus Christi

Novos casos
de Covid
podem estar
subnotificados

PÁGINA 10

NEGÓCIOS
Dicas para
aumentar
as vendas
no dia dos
namorados
PÁGINA 10

Cúpula das Américas
debate meio ambiente
frente à guerra
Biden deve presidir a abertura oficial
nesta quarta-feira, 8, em Los Angeles, da
primeira cúpula sediada pelos EUA desde
a reunião inaugural em 1994. PÁGINA 6

PÁGINA 9

Moto contrata mais
reforços para série D
Segundo o presidente do clube, Yglésio
Moises, a arrecadação da última partida realizada no Nhozinho Santos, pela Série D, foi o
suficiente para fechar o negócio. PÁGINA 11

Prorrogada
campanha
contra gripe
e sarampo
PÁGINA 7

Jabotis engravatados
O Brasil tem coisas que, de tão exclusivas da política, acabam caindo no folclore político de tanto ser inusitadas. O
Congresso Nacional levou para si a máxima jocosa atribuída ao “coronel” senador Vitorino Freire, que mandou no
Maranhão por 20 anos, sem nunca ter
sido governador. PÁGINA 3
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LIDERANÇA ESTRATÉGICA

ELEIÇÕES 2022

Parlasul terá Comissão
observadora no Brasil

Bolsonaro indica Carlos
Portinho para o Senado
JEFFERSON RUDY

Missão de Observação Eleitoral do Observatório da Democracia do Parlamento do
Mercosul (Parlasul) acompanhará o pleito de 2022 no país

O

Parlamento do Mercosul
(Parlasul) aprovou a criação
da Missão de Observação
Eleitoral do Observatório da
Democracia do Parlasul, para acompanhar as eleições de 2022 no Brasil. A
reunião ocorreu em Montevidéu, no
Uruguai.
Uma das representantes brasileiras
no Parlasul, a senadora Eliziane Gama
(Cidadania-MA) explicou que um dos
grandes objetivos desta Comissão é
impedir a <verdadeira ameaça=. <Uma
avalanche de fake news, numa tentativa de descontruir e instabilizar a
conquista brasileira da urna eletrônica=, disse. <O acompanhamento da
Comissão fortalece a democracia e a
transparência [das eleições]=, disse.
Entre as justiûcativas para o acompanhamento estão os ataques à democracia, diante do esforço do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que tem
atuado no sentido de promover a
transparência de todo o processo eleitoral.
<É fundamental a presença do Mercosul no acompanhamento das eleições brasileiras, porque não há dúvida nenhuma de que [o Observatório]
só vai constatar a segurança da urna
eletrônica e a contribuição que ela
signiûca para a democracia=, aûrmou
a parlamentar.
Já o senador Humberto Costa (PTPE) destacou que o Parlasul é um espaço de extrema relevância para a democracia e a geopolítica regional e
que as missões imputam credibilidade aos resultados eleitorais. <É algo

PARLAMENTAR É DO PL, MESMO PARTIDO DO PRESIDENTE
O presidente Jair Bolsonaro assinou a indicação do
senador Carlos Portinho (PL-RJ) para ser o novo líder do
governo no Senado Federal. A informação foi publicada
pelo ministro-chefe da Secretaria de Governo, Célio Faria Júnior, em uma postagem nas redes sociais.

“É com satisfação que recebemos a indicação
assinada pelo presidente Jair Bolsonaro do senador
Carlos Portinho para Líder do Governo no Senado
Federal”
A SENADORA ELIZIANE GAMA É UMA DAS REPRESENTANTES BRASILEIRAS NO PARLASUL
Paraguai.
Os senadores Lucas Barreto (PSDAP), Nelsinho Trad (PSD-MS) e Fabiano Contarato (PT-ES) também participaram do encontro em Montevidéu,
entre outros parlamentares.
Um dos vice-presidentes do Parlasul, Celso Russomanno (RepublicaMissão
O Parlasul é um órgão democrático nos-SP), explicou que o Observatório
e legislativo da representação civil dos da Democracia do Parlasul, que já reapaíses do Mercado Comum do Sul. lizou 36 missões na região, tem como
Constituído em dezembro de 2006, é objetivo garantir proteção aos povos
composto por Argentina, Brasil, Para- por meio da observação de eleições
guai e Uruguai. Atualmente é presidi- democráticas na região.
do por Tomás Bittar, parlamentar do
que respeita a autonomia dos Estados, observa o desenrolar das atividades e agrega legitimidade ao processo.
São incontáveis os ganhos democráticos e as trocas de experiência promovidos por essas missões=, disse.

ELEIÇÕES 2022

Portinho era suplente do senador Arolde de Oliveira,
que morreu em 2020 por complicações da covid-19. Ele
também é líder do PL no Senado, o mesmo partido do
presidente da República.
O cargo de líder do governo no Senado estava vago há
cerca de seis meses, após a saída do senador Fernando
Bezerra Coelho (MDB-PE).
Essa liderança é estratégica no momento em que o
Palácio do Planalto espera pela aprovação de um projeto de lei complementar para ûxar uma alíquota máxima
de impostos sobre combustíveis e de uma emenda
constitucional para ressarcir os estados pela redução de
tributos no setor.
A nomeação do novo líder do governo no Senado precisa ser formalizada em publicação no Diário Oûcial da
União (DOU).

9ª CÚPULA DAS AMÉRICAS

PSDBeMDBqueremacordosobre3ªviaatéamanhã Bolsonaro embarca
hoje para Los Angeles

BOLSONAROVOLTOU A FALAR SOBRE AS ELEIÇÕES NOS EUA

É NO PSDB DE MINAS GERAIS QUE ESTÁ O PRINCIPAL FOCO DE RESISTÊNCIA AO ACORDO DA TERCEIRA VIA PARA A PRESIDÊNCIA
<A bola está com o MDB.= A declaração é do presidente do PSDB, Bruno
Araújo, ao ser perguntado sobre a deûnição do acordo entre os dois partidos para formação da terceira via em
torno da candidatura da senadora Simone Tebet (MDB-MS) à Presidência
da República.
Nas cúpulas partidárias, a tríplice
aliança (incluindo o Cidadania, federado ao PSDB) está acertada. Mas, arranjos regionais e pressões de alas minoritárias das duas legendas estão
adiando o casamento das siglas mais
poderosas do autodenominado centro democrático. A pressão, agora, é
para que a coligação seja anunciada
na quinta-feira, quando a Comissão
Executiva do PSDB se reúne, em Brasília, para fechar questão.
Os tucanos esperam que, até lá, o
MDB resolva o impasse em torno da
montagem do palanque da terceira
via no Rio Grande do Sul. O partido
ainda resiste em apoiar a volta do exgovernador Eduardo Leite (PSDB) ao
Palácio Piratini, sede do governo gaúcho, por causa de uma ala que defende a candidatura própria. Se esse arranjo regional, que envolve também o
PSD da ex-senadora Ana Amélia (RS),
não se concretizar, a aliança nacional

em torno da pré-candidatura de Simone Tebet tende ao fracasso.
Bruno Araújo está otimista e enumerou os passos dados até agora pelo
potencial aliado para viabilizar a chapa uniûcada. Citou que a Executiva do
MDB aprovou a coligação e acolheu o
programa de governo tucano elaborado sob coordenação do ex-presidente
da Câmara dos Deputados Rodrigo
Maia para a pré-candidatura de João
Doria — que abdicou da disputa por
falta de amparo no partido. A única
pendência está no apoio do MDB à
candidatura de Eduardo Leite ao governo do Rio Grande do Sul. <Torcemos pela formalização da aliança=,
disse Araújo.
Essa costura é decisiva porque determinará o futuro político de Leite,
também cotado para assumir a candidatura tucana à Presidência caso o
partido decida seguir em voo solo na
disputa pelo Palácio do Planalto. Se
Leite optar pela reconquista do mandato de governador — cargo ao qual
se desincompatibilizou justamente
para se lançar à campanha pela sucessão do presidente Jair Bolsonaro —,
Tebet poderá liderar a terceira via com
um candidato a vice indicado pelo
PSDB. O favorito é o senador Tasso Je-

reissati (CE).
Na semana passada, Leite almoçou
com Jereissati e com os deputados mineiros Aécio Neves e Paulo Abi-Ackel.
É no PSDB de Minas Gerais que está o
principal foco de resistência ao acordo da terceira via. Após o encontro, o
partido informou, em nota, que a reunião de quinta-feira é <para conûrmar
o apoio a Tebet ou o lançamento de
candidatura própria à Presidência=.
Se o MDB aceitar a composição no
Rio Grande do Sul, porém, a cúpula
tucana não tem dúvida de que o PSDB
marchará com Tebet. Uma expectativa compartilhada pelo presidente do
MDB, Baleia Rossi (SP). <Nós vamos
pedir diálogo para que possamos sentar à mesa, mas, claro, respeitando a
gradeza do MDB no Rio Grande do
Sul=, disse Rossi, na ocasião.
Enquanto o nó da terceira via não é
desatado, Simone Tebet ûcará <recolhida=, de acordo com um interlocutor da senadora. Ela reconhece a importância das conversas no Sul e não
pretende ampliûcar a pressão sobre o
MDB gaúcho. O MDB teria que retirar
a pré-candidatura do deputado estadual Gabriel Souza — que já está em
campanha — ao governo gaúcho para
integrar a chapa de Eduardo Leite.

Jair Bolsonaro (PL) embarca, nesta quarta-feira (8/6),
para Los Angeles, na Califórnia, onde participa da 9ª Cúpula das Américas. Na ocasião, o presidente deve encontrar Joe Biden. Na véspera de seu encontro com o
mandatário norte-americano, o chefe do Executivo voltou a falar em fraude nas eleições americanas. Na quinta-feira (9/6), existe a expectativa de que Bolsonaro tenha uma reunião bilateral de cerca de 30 minutos com
Biden. Bolsonaro alegou que o ex-presidente Donald
Trump — que concorreu pela tentativa de reeleição em
2020 — <estava muito bem= e que ûca <com pé atrás=.
<Quem diz é o povo americano. Eu não vou entrar em
detalhes na soberania de outro país. Agora, o Trump estava muito bem. E muita coisa chegou para gente que a
gente ûca com pé atrás. A gente não quer que aconteça
isso no Brasil=, alegou em entrevista ao SBT News.
O presidente relatou que não sabe quais serão os assuntos tratados por Biden, mas que caso entre na questão ambiental, <já sabe como proceder=. <Nenhum país
do mundo tem moral para falar em preservação ambiental para o Brasil. Nós preservamos dois terços do nosso território. Se sobrevoar os EUA não vai ver mata ciliar,
o mesmo na Europa. Eles têm a petulância de falar que
devemos reüorestar. Quem tem que reüorestar são eles.
É uma política de atacar o Brasil porque está em jogo as
commodities, o agronegócio.=, defendeu.
Bolsonaro disse também que entre os temas a serem
tratados com o líder norte-americano, está a possível exploração de nióbio. <Conversei muita coisa com o
Trump lá atrás. A questão da possível exploração de nióbio agregando valor para nós também. Vamos ver qual
vai ser a dinâmica que ele vai dar para o lado de lá. Sabemos da estatura do Brasil e dos EUA, sabemos que a economia deles é dezenas de vezes maior que a nossa, de
seu potencial bélico nuclear, da inüuência deles no
mundo=.
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EM RECUPERAÇÃO

Boletimaponta <previsão
Jabotis engravatados
dealta=paraBrandão
Boletim divulgado pelo Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo confirmou que
governador está em recuperação e não precisa de tratamento complementar
patológico revelou uma lesão papilífera com margens livres, que não necessita de tratamento complementar
governador Carlos Brandão de quimioterapia ou radioterapia.
(PSB ,) que foi submetido a <Nesse momento, o paciente enconprocedimento cirúrgico no tra-se em recuperação no pós-operaúltimo dia 22 de maio, devi- tório, com breve previsão de alta=, diz
do a um cisto renal nomeado de Bos- um trecho da nota oûcial do hospital.
niak IV, segue em recuperação e terá
Desde a semana passada, o goveralta em breve. A informação foi con- no do Maranhão está sendo comanûrmada pelo Hospital Beneûcência dado interinamente pelo presidente
Portuguesa de São Paulo que divulgou do Tribunal de Justiça, desembarganovo boletim médico, nesta terça-fei- dor Paulo Velten, que é o segundo na
ra (07), informando o quadro clínico linha sucessória, uma vez que o prido governador do Maranhão.
meiro, o presidente da Assembleia LeCarlos Brandão está na capital pau- gislativa, deputado Othelino Neto
lista desde o mês passado, quando re- (PCdoB), está fora do Estado com o
alizou no dia 22 de maio uma primei- objetivo de não assumir o maior cargo
ra cirurgia para retirada de um cisto do executivo do estado para não tornos rins.
nar-se inelegível para a reeleição em
2022.
Cumprindo agenda governamental, Paulo Velten, esteve no último ûnal de semana passado nas cidades de
Timon e Matões, marcando presença
em cerimônias militares e entregando
obras nas áreas de infraestrutura,
educação e esporte. Na primeira parada, em Timon, houve uma visita ao
Fórum da Comarca, no Parque Piauí.
Depois, uma reunião com juízes e
participação em cerimônias militares
de passagem dos comandos do 11º
Batalhão e do Colégio Militar Tiradentes V. Na sequência, em Matões, o governador inaugurou a escola João
O novo boletim é assinado pelo Paulo I, integrando as ações do procardiologista Marcelo Sampaio; pelo grama Escola Digna. Também foi encirurgião urologista José Luís Cham- tregue à população uma Areninha Esbo; e pelo diretor executivo do Hospi- portiva, a praça Nossa Senhora da
tal, doutor Renato Vieira. Segundo o Conceição, 1,6 mil cestas básicas e 5
boletim médico, o exame anátomo toneladas de peixes. <Eu estou cumSAMARTONY MARTINS

O

prindo minha função constitucional,
provisória, de substituir o governador
Carlos Brandão, que está tratando da
saúde e muito em breve estará de volta. Pra mim é uma satisfação especial,
uma oportunidade de ouro, eu estou
impressionado de ver o governo muito articulado, coordenado, funcionando. É enriquecedor ver o governo
em ação, isso nos enche de orgulho e
esperança por dias melhores. E na
inauguração de uma escola, desse belíssimo projeto que é o Escola Digna, a
nossa esperança aumenta ainda mais.
Eu vejo o governo investir corretamente: a educação é a arma de libertação, a luz que faz os jovens enxergarem um futuro melhor=, declarou Velten na ocasião.
Carlos Brandão está licenciado do
cargo até o dia 10 deste mês. Ele solicitou o pedido de afastamento para
continuar sua recuperação, após um
procedimento cirúrgico para a retirada de um cisto em maio. Vale ressaltar
que a licença aprovada pelos deputados se estende para o ano todo. Caso o
governador necessite se afastar do governo, não será necessário outra votação.
Ou seja, por meio da Mensagem
Governamental nº 039/2022, encaminhada ao Poder Legislativo, que o governador Brandão solicitou no mês
passado, a autorização para que, na
forma do Artigo 62 da Constituição
Estadual, ele pode, quando necessário, afastar-se do estado ou do país,
seja em missão oûcial ou para tratar
de interesse particular, sendo a autorização válida para qualquer período
do ano de 2022.

CÂMARA DE SÃO LUÍS

Eidimar Gomes é empossada como vereadora

O Brasil tem coisas que, de tão exclusivas da política, acabam
caindo no folclore político de tanto ser inusitadas. O Congresso
Nacional levou para si a máxima jocosa atribuída ao <coronel= senador Vitorino Freire, que mandou no Maranhão por 20 anos, sem
nunca ter sido governador. Mas criou o vitorinismo. Ele plantou a
máxima política-ecológica de que <jaboti atrepado em árvore ou
foi enchente ou mão de gente=. Daí o apelido irônico de <jaboti=,
para projetos enganosos e manobras artiûciais no Congresso. Jaboti poderia ser até a alegada inelegibilidade para o vice-presidente, o vice-governador ou vice-prefeito, quando pretendem
disputar um mandato diferente do que ocupam.
É o caso típico do governador Flávio Dino que, como candidato a senador, teve que renunciar seis meses antes do pleito para o
vice Carlos Brandão que, ao assumir tornou-se titular, com direito
de concorrer à reeleição em outubro. Seu vice passou a ser o presidente da Assembleia Legislativa, Othelino Neto. Como Brandão
teve que tirar licença para se submeter a uma cirurgia no rim,
Othelino como candidato à reeleição, teve que viajar para outro
estado, permitindo que o cargo fosse transferido ao presidente do
Tribunal de Justiça, Paulo Velten. Como desembargador, ele não é
pré-candidato a nada em 2022.
Agora tem um jabotizão transitando nos gabinete do Planalto.
O presidente Jair Bolsonaro viajou ontem a Los Angeles (EUA) para a Cúpula das Américas, com os líderes de governo dos estados
americanos. Simultaneamente, o vice Hamilton Mourão como
pré-candidato a senador (RJ), voou de folga para a Espanha e deixa a vaga para o presidente da Câmara, Arthur Lira que, por sua
vez, é candidato à reeleição. Em tese teria que viajar também para
fora do Brasil, passando o bastão ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o quarto na ordem de sucessão que, porém, não é
candidato em 2022.
Toda essa artimanha jurídica implica a gastança com o dinheiro público. Mas está no Art. 14, § 6o, da Constituição Federal que
estabelece: <Para concorrerem a outros cargos, o presidente da
República, os governadores de estado e do Distrito Federal e os
prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito=. Mourão só poderia assumir agora o Planalto
se continuasse vice de Bolsonaro. Parece uma paródia de bêbado,
pois essas regras que valem para uns e não para todos os mandatários. Como se pode perceber, é um bando de jabotis atrepados,
na terra de jabuticaba, bem longe das enchentes e com muitas
mãos de gente.

Copiando retidão (1)
O ex-secretário de Educação, Felipe Camarão, indicado pelo
PT, vice na chapa de Carlos Brandão (PSB) promete repetir o mesmo modelo adotado pelo atual ocupante no Palácio dos Leões.
<Vou ser com Brandão e o que Brandão foi com Flávio Dino=.

Copiando retidão (2)
Na eventual vitória da chapa, Camarão promete ser um vicegovernador presente, atuante nas ações do Executivo e leal. Brandão passou sete anos cumprindo a liturgia do cargo e atuando ao
lado de Dino, que o indicou como candidato à sua sucessão.

Só falta homologar
Fechada a aliança com o PSB, próximo passo dentro do PT maranhense é esperar o encontro de táticas da Executiva Nacional,
no começo de julho, quando serão homologadas as decisões regionais dos estados. Mas nenhuma possibilidade de alteração.
———————————————————————

<Bolsonaro transforma combate à inﬂação em conversa de bêbado=
Do jornalista Josias de Souza, analista do UOL.
———————————————————————
<Desesperado com as pesquisas que mostram a inüação
dando um terceiro mandato a Lula, Jair Bolsonaro e
equipe propõem que o Brasil venda o fogão da casa para comprar o almoço, mesmo sabendo que isso não garante o jantar=, do jornalista Leonardo Sakamoto.
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EIDIMAR GOMES AGRADECEU A OPORTUNIDADE E RESSALTOU QUE VAI TRABALHAR PELA POPULAÇÃO DE SÃO LUÍS
Eidimar Gomes (PL) foi empossada
na manhã da última segunda-feira
(6), como vereadora na Câmara Municipal de São Luís. Ela vai ocupar o
lugar do vereador Aldir Júnior (PL),
que solicitou licença do cargo por um
período de 121 dias.
Eidimar Gomes usou a tribuna da
Câmara para agradecer a oportunidade e ressaltou que vai trabalhar pela
população de São Luís. <Obrigado por
votarem em mim, votaram por amor,
e hoje estou representando o papel de
vereadora de São Luís, para lutar pela
comunidade=, disse.
O evento de posse ocorreu no Plenário Simão Estácio da Silveira e foi
presidido pela vereadora Karla Sarney
(PSD). Estiveram presentes também
os vereadores Andrey Monteiro (Republicanos), Rosana da Saúde (Republicanos), Aldir Júnior (PL), Ribeiro
Neto (PMN), Domingos Paz (Podemos), Concita Pinto (PCdoB) e Edson

Gaguinho (DEM). A deputada estadual Detinha (PL) também participou da
cerimônia.

Aldir Júnior falou na tribuna sobre

a história de atuação de Eidimar Gomes no eixo Itaqui-Bacanga. <Me honra muito ter a senhora Eidimar como
suplente, pela sua história na cidade
de São Luís e pela sua história de atuação no eixo Itaqui-Bacanga. Uma região que tem quase 100 mil eleitores e
precisa ter mais representatividade
dentro desta Casa. A Eidimar já esteve
presente aqui no passado, assumiu o
mandato há uns 6 anos atrás, e hoje
ela volta, com seus 80 anos de idade, a
esta Casa. É um exemplo para as mulheres e para todos nós=, ressaltou o
vereador Aldir Júnior.
A deputada estadual Detinha também usou a tribuna e parabenizou a
parlamentar. <A vereadora Eidimar foi
muito bem votada. Ela vai poder mostrar o seu trabalho, a sua dedicação
nesta Casa Legislativa. Tenho certeza
que a Câmara de vereadores e a cidade de São Luís vão ganhar muito=, disse.
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O presidencialista Ciro Gomes (PDT) disse que se Lula
for em outubro eleito, como apontam as pesquisas,
não haverá paciûcação nacional. <O País vai amanhecer em guerra, é evidente=, aûrmou Ciro em entrevista
ao Flow Podcast.

O petista Paulo Romão, após ser derrotado a zero na luta fervorosa de levar o PT para o senador Weverton Rocha (PDT), ainda assim esbraveja e esculacha pelo
twitter a indicação por unanimidade, de Felipe Camarão, vice de Carlos Brandão (PSB).
———————————————————————
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Empregão togado (1)

Só depois que deixar o governo e retornar à presidência do Tribunal de Justiça do Maranhão, o desembargador Paulo Velten vai
cuidar de deûnir quando abrirá a disputa pelas duas vagas de
membros da corte. Uma será por merecimento e a outra por antiguidade.

Empregão togado (2)

Também na OAB-MA e no Ministério Púbico a disputa pelas
duas vagas de desembargador pelo critério do quinto constitucional está fervendo entre advogados e procuradores de justiça. É arregaço pelo empregão mais sonhado no Maranhão. E vale a pena.
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ARTIGO:

<Deixem a história
em paz=
JAIME PINSKY
Historiador

EDITORIAL

O emprego volta a crescer
Uma semana depois de a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua
(Pnad-Contínua), do Instituto Brasileiro de
Geograûa e Estatística (IBGE), registrar queda na ûla de desemprego no primeiro trimestre deste ano — o número de pessoas
ocupadas chegou a 96,5 milhões, o maior
desde o início da série histórica, em 2012 —,
o Ministério de Trabalho e Previdência
anunciou ontem outra boa notícia nessa seara: o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostrou que o país fez
196.966 contratações com carteira assinada
em abril. Os salários ainda não reagiram à altura como todos gostariam. Mas os novos
postos de trabalho, na atual conjuntura, já
são um avanço e tanto.
Assim como a Pnad-Contínua surpreendeu analistas de mercado, o Caged também
trouxe dados bem melhores do que os previstos por esses especialistas. O Brasil abriu
196.966 empregos formais em abril, ûcando
acima tanto na comparação com março
(88.145) quanto em relação a abril do ano
passado (89.538). No total, houve 1,85 milhão de contratações e 1,66 milhão de desligamentos. O resultado é que o saldo positivo
do ano subiu para 770.593 — apesar de ter ûcado abaixo do mesmo período de 2021,
quando o superávit foi de 894.664 vagas cria-

das.
Como havia ocorrido com a Pnad-Contínua, a abertura de postos de trabalho identiûcada pelo Caged em abril foi impulsionada
pelo setor de serviços ( 117.007 vagas), com
destaque para as áreas de informação, comunicação e atividades ûnanceiras, imobiliárias, proûssionais e administrativas (
39.610) e administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana e
serviços sociais ( 30.415). Além disso, houve
mais contratações do que demissões no Comércio ( 29.261), na construção ( 26.378) e na
indústria (25.341). O dado negativo ûcou
com o grupo Agricultura, pecuária, produção üorestal, pesca e aquicultura, que encerrou o mês com 1.021 empregos a menos.
Num olhar abrangente, do cenário nacional, vemos que o Caged aponta saldo positivo de contratações em todas as cinco regiões
brasileiras: Sul, com 25.598 novo postos de
trabalho (alta de 0,32% na comparação com
o mês anterior); Sudeste, com 101.279
(0,48%); Centro Oeste, 25.598 (0,72%); Norte,
12.023 (0,62%); e Nordeste, 29.813 (0,45%).
Em relação às unidades federativas, São
Paulo abriu 53.818 novos postos (0,42% a
mais, na comparação com março); seguido
do Rio de Janeiro, com 22.403 postos

(0,69%); e de Minas Gerais, com 20.059 postos (0,46%).
À primeira vista, quando se olha para os
dados do Caged de abril, a impressão é de
que sinalizam para um início de um segundo
trimestre promissor a ser conûrmado pela
próxima Pnad. Vale destacar, contudo, que
as duas pesquisas têm metodologias distintas. As informações do Caged são obtidas de
empresas e dizem respeito a contratações e
demissões de pessoas com carteira assinada
feitas pelo setor privado, enquanto as da
Pnad-Contínua são coletadas pelo IBGE por
meio de pesquisa domiciliar e abrange também o mercado informal de trabalho.
Por essa razão, apesar de alguns pontos
em comum, os dois levantamentos não podem ser comparados. O fato é que ambos —
Caged e Pnad — parecem desconcertar analistas de mercado, que têm errado sistematicamente as previsões. A favor deles, ressalve-se, a quantidade de eventos adversos a
desaûar prognósticos otimistas. Aûnal, não
deve ser fácil apostar na criação de empregos em meio a ao vaivém de uma crise sanitária sem precedentes, uma guerra que mexe
com a economia mundial, juros em alta e inüação que não dá sinais de trégua. Ainda
bem que eles têm errado feio nas contas.
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Semana do meio ambiente ou do ambiente inteiro
fechando pela lógica e pela sobrevivência. Poucas pessoas com muito do
que foi retirado do planeta e outras
sem nada. Pior que aqueles que não
receberam esse pedacinho do planeta
Cada vez que chega o dia do meio (os recursos naturais retirados e
ambiente, ou a semana ou o mês, transformados) estão sofrendo mais
sempre temos muitas entrevistas, ar- com a emergência climática. Existem
tigos, palestras e aulas para fazermos. até cientistas estudando a Justiça CliMas sempre ûco me perguntando se mática, um conceito muito importanchamássemos em vez de meio ambi- te que precisamos divulgar cada vez
ente de ambiente inteiro, será que as mais. Talvez seja porque muitas pespessoas lembrariam desse tema o ano soas ainda não tenham entendido o
que está acontecendo, ou pode ser
inteiro?
Lógico que entendo que estamos que um grupo de pessoas esteja tenfalando do meio em que vivemos. Mas tando manipular a importância de cana verdade vivemos nele inteiramen- da um dos assuntos tratados até agote. Talvez seja somente um jogo de pa- ra. Tenho falado muito sobre o foco
lavras, sendo o mais importante lem- que damos para as coisas da vida e do
brarmos que o tal do meio ambiente que queremos efetivamente. Precisamos ûcar muito atentos a isso.
está sofrendo muito e nós com ele.
MARCUS NAKAGAWA
— Professor da ESPM; coordenador do
Centro ESPM de Desenvolvimento Socioambiental (Ceds)

Por isso, inclusive, criaram o Dia
Mundial do Meio Ambiente que é 5 de
junho. Nesse dia, no ano de 1972, a
Organização das Nações Unidas
(ONU) realizou uma importante conferência que discutia o futuro sustentável e as relações entre os seres humanos e o planeta. No evento, que
ocorreu na Suécia, conhecido como
Conferência de Estocolmo, foi criado
o Pnuma, o Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente ou em
inglês o Unep — UN Environment
Programme.

Aquecimento global, queimadas,
emergência climática, chuvas torrenciais, poluição dos mares, corais morrendo, consumo e geração de lixo desenfreado, agrotóxicos nos alimentos
e nos rios, animais sendo extintos, fome, entre outros problemas do mundo e do planeta estão endereçados
nos 17 Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável (ODS) da Agenda 2030.
Sim, sabemos quais são os desaûos do
mundo e um grupo de mais de 190
países deûniram inclusive 169 metas
dentro desses 17 ODS.

Esse momento foi importante para
cair a ûcha que os recursos que retiramos da natureza são ûnitos, ou seja,
podem acabar. E o pior de tudo é que,
além de arrancarmos mais do que
precisamos e não distribuirmos corretamente entre as pessoas, sujamos e
poluímos o que ainda não foi retirado.
Parece que essa equação não está

Quando falamos do meio ambiente, ou do ambiente inteiro, temos que
saber que nós (pessoas) estamos dentro dele, e que o sistema econômico
vigente também está dentro e depende dele. Para ilustrar melhor a tal da
sustentabilidade dividiram o tema no
tripé: ambiental, social e econômico.
Atualmente as empresas e os investi-

dores têm chamado de ESG essa temática. Mas foi só para ser mais didático separar os projetos, ações e indicadores. No ûnal das contas está tudo
dentro do mesmo planeta.
A sustentabilidade forte, que está
ligada à economia ecológica, mostra
que temos alguns limites planetários
e que o progresso tecnológico e cientíûco são fundamentais para minimizarmos os impactos na natureza ou
até zerarmos. A corrida pelo zero waste (lixo zero) e pelo net zero (carbono
neutro) pelas empresas está mostrando que temos sim evoluções no pensamento e nas atitudes. Os pactos internacionais e os acordos das empresas em vários segmentos têm evoluído e feito com que os investidores entendam a importância desses indicadores ambientais e não só os tradicionais indicadores ûnanceiros, como
estão acostumados.
Se compararmos tudo o que está
acontecendo hoje com o começo lá
dos anos 1970, evoluímos bastante,
porém sinto que a conta ainda não está fechando, já que o fator do aumento da população exponencialmente é
uma variável na equação que também
acaba inüuenciando.
Passando por todos esses anos de
Dia do Meio Ambiente, ainda acredito
que o poder da transformação está na
educação para a sustentabilidade e na
mudança para um modelo de consumo mais sustentável.
Para a educação inclusive, no Brasil, existe a Política Nacional de Educação Ambiental (LEI 9.795) que deve
<estar presente, de forma articulada,
em todos os níveis e modalidades do
processo educativo, em caráter formal e não formal=.

Se as lições da História fossem claras, Solano Lopez não seria
considerado herói no Paraguai e bandido no Brasil e o Duque de
Caxias não seria cultuado no Brasil e considerado um carrasco
sanguinário no país vizinho. Ouço, em conversas informais, médicos, advogados, economistas e administradores de sucesso me
informando (consolando?) que pensaram em estudar História,
admiram muito os historiadores e gostam das lições que ensinam. Sinto decepcioná-los, meus caros, mas história não é para
amadores. Na verdade, a maioria nem sequer tem ideia do que é
História, embora todos se sintam no direito (obrigação?) de palpitar sobre o assunto, e até de exigir a troca de professores em muitas escolas.
Mas vamos por partes. Sim, senhores, História é uma área de
conhecimento que nos toca profunda e diretamente, não é aquela
coisa idiota e decorativa (nos dois sentidos) ensinada em meados
do século passado no Brasil e em muitas escolas de primeiro
mundo até hoje. Basta examinar livros didáticos, supostamente
de História, em escolas públicas nos EUA: não passam de compêndios parecidos com listas dos inûndáveis presidentes americanos e alguns cidadãos de destaque, algo sobre suas vidas, outro
tanto sobre suas obras e poucas e até nenhuma palavra sobre as
sociedades em que atuaram, a condição das minorias, a democracia na prática (não só a democracia formal), o papel das mulheres,
a vida dos indígenas, dos negros, dos imigrantes e assim por diante.História não é a narrativa, ou uma narrativa, nem qualquer narrativa sobre coisas que aconteceram. História implica se apropriar do passado a partir do presente. Se um estudioso de qualquer
época e de qualquer tema do passado decide pesquisar algum fato que tenha acontecido ele vai, obrigatoriamente, olhar esse passado a partir do seu presente. E seu presente, o ponto de vista a
partir do qual ele se dá conta daquilo que aconteceu, será, hoje,
diferente do ponto de vista de alguém que estudou esse passado
há, por exemplo, um século. Um elefante será sempre um elefante, mas se o ponto de vista levar o observador a conhecer o elefante pela frente, ele poderá ver uma tromba enorme, mas se o enxergar por trás verá apenas um rabinho. Deixando a zoologia de lado,
é evidente que não se pode deixar de considerar a historicidade
do próprio historiador.
Uma historiadora que se debruce hoje sobre a história das mulheres no período colonial brasileiro será levada a fazer investigações que outra, vivendo um século atrás, não terá feito. O comportamento, a prática social, a relação que as mulheres têm com o
próprio corpo, a moral sexual, os objetivos proûssionais, até mesmo seus anseios e sonhos têm a ver com sua realidade econômica,
política, religiosa. Mulheres da Arábia Saudita só receberam autorização para dirigir veículos há poucos anos e isso, seguramente,
pode parecer revolucionário para moradoras de países vizinhos,
algumas ainda sujeitas a imposições machistas vestidas de dogmas de fé. Mas a coisa toda parecerá um arcaísmo insuportável
em sociedades que superaram esse dilema há muitas décadas. O
historiador precisa ter sensibilidade e conhecimento empírico e
teórico para pesquisar, entender e apresentar a questão. História
não é para amadores. Uma questão precisa ûcar clara: História
não tem partido, não é de esquerda, nem de direita. Quem trabalha com ela precisa utilizar todas as técnicas que aprendeu, na faculdade ou fora dela, para não confundir a atividade docente com
um espaço de pregação política. Seu compromisso, como docente, é com o conhecimento histórico estabelecido a partir de pesquisas feitas por gente séria.
Hoje, temos centenas de cursos de história no país, com gente
boa se formando em muitos lugares. Temos também livros sérios
que apresentam questões fundamentais da história com linguagem acessível a professores e alunos. Buscar obras de qualidade
para ter bons pontos de partida é uma atitude necessária para não
transformar a sala de aula em campo de batalha, ou palanque político. Por outro lado, cabe aos dirigentes educacionais oferecer
suporte aos seus docentes. Tenho visto um movimento inaceitável de pais de alunos querendo interferir em programas de curso,
em abordagens de temas sensíveis, chegando até a instrumentalizar seus ûlhos para questionarem de modo grosseiro os professores quando estes não apresentam abordagem histórica que os interessa. Ler para os ûlhos, ler com os ûlhos, ler para dar exemplo
aos ûlhos é, sem dúvida, uma forma melhor de ajudar o processo
educacional do que insurgi-los contra os professores de História.
Pedir para que as escolas cuidem mais da iniciação cientíûca de
seus alunos, para que o país tenha ainda alguma chance de chegar
a um patamar que desejamos, é outra. É só querer ajudar de verdade.

GERAL
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São Luís, quarta-feira, 8 de junho de 2022

UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022-CPL/AL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1166/2022-AL
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO – ALEMA
torna público que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, no dia 23
de junho às 09:30h, pelo sitio gov.br/compras/pt-br/ para “Contratação de
empresa especializada para fornecimento de Disjuntor de media tensao.”. O edital
e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sítios gov.br/compras/pt-br/
(aba consultas, posteriormente em pregões agendados) e www.al.ma.leg.br (na
aba gestão, depois em Licitações e por último clique em pregões) podendo ainda
ser adquirido gratuitamente na CPL/ALEMA, localizada na avenida Jerônimo de
Albuquerque, Térreo – Palácio Manuel Beckman, através da apresentação de
dispositivo de armazenagem eletrônica (cd, pen drive, etc.), durante os dias úteis,
das 08:00 às 18:00.

São Luís, 06 de junho de 2022

Gabriel Manzano Dias Marques.

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

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

AVISO DE ABERTURA
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 14/2022 – UFMA.
Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa
para eventual aquisição de material de consumo – material hospitalar, para
atendimento das necessidades de diversos setores da Universidade Federal
do Maranhão - UFMA, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas no Edital e seus anexos.
Dia: 17/06/2022

Horário: 10:00h - horário de Brasília

Local: https://www.gov.br/compras/pt-br/
Valor Global: R$ 248.295,75
O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Portal
de Compras do Governo Federal – COMPRASNET, no endereço
https://www.gov.br/compras/pt-br/. Podendo, alternativamente, ser consultado
no endereço eletrônico https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/.
JOSÉ CARLOS MARQUES AGUIAR JUNIOR
Pregoeiro Federa

Pregoeiro da ALEMA

UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3051/0222 - 1° Leilão e nº 3052/0222 - 2° Leilão
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna
público aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo
de venda, constante do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se
encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação
Fiduciária, de propriedade da CAIXA. O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do
qual é parte integrante o presente aviso de Venda, estará à disposição dos interessados de
01/07/2022 até 10/07/2022, no primeiro leilão, e de 15/07/2022 até 25/07/2022, no segundo
leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA nos estados AL, BA, CE, DF, GO, MA,
MG, MS, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, RN, RO, RS, SC, SP e TO e no escritório do leiloeiro,
Sr. DANIEL ELIAS GARCIA, no endereço Rua Alameda Santos, nº. 1767- 1773, caixa
postal 104779, Cerqueira Cesar, CEP: 01419-100, São Paulo/SP, telefones 0800-2787431;
(11)93493-0397. Atendimento no horário de segunda a sexta das 08:00 às 12:00hs e 13:30 às
18:00hs (Site: www.danielgarcialeiloes.com.br). (O Edital estará disponível também no site:
www.caixa.gov.br/imoveiscaixa). O 1° Leilão realizar-se-á no dia 11/07/2022, às 13h (horário
de Brasília), e os lotes remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no dia 26/07/2022,
às 13h (horário de Brasília), ambos exclusivamente no site do leiloeiro, no endereço:
www.danielgarcialeiloes.com.br).

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

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

AVISO DE ABERTURA
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 13/2022 – UFMA.
Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa
para a eventual aquisição de (Material Químico), visando atender as
necessidades desta UFMA, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas no Edital e seus anexos.
Dia: 15/06/2022
Horário: 10:00h - horário de Brasília
Local: https://www.gov.br/compras/pt-br/
Valor Global: R$ 111.446,31
O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Portal
de Compras do Governo Federal – COMPRASNET, no endereço
https://www.gov.br/compras/pt-br/. Podendo, alternativamente, ser consultado
no endereço eletrônico https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/.
JOSÉ CARLOS MARQUES AGUIAR JUNIOR
Pregoeiro Federal

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 149/2022 – CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 52.771/2022 – EMSERH
OBJETO: Contratação de empresa especializada para FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO
PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF) DO MARANHÃO EM SÃO LUÍS.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
DATA DA SESSÃO: 23/06/2022, às 9h, horário de Brasília.
Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).
Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH, localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25,
Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos
e-mails csl.emserh.ma@gmail.com e/ou vinicius.licitacao.emserh@gmail.com, ou pelo telefone (98)
3235-7333.
São Luís (MA), 3 de junho de 2022
Vinicius Boueres Diogo Fontes
Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 333/2021 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 157.632/2021 – EMSERH
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
SAÚDE, PARA AMBULATÓRIO E EXECUÇÃO DOS EXAMES DE MAPEAMENTO DE RETINA,
RETINOGRAFIA COLORIDA BINOCULAR, TONOMETRIA E CIRURGIAS, INCLUINDO O
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS (EM COMODATO) E
MANUTENÇÃO DOS MESMOS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO HOSPITAL
MACRORREGIONAL DE COROATÁ.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por LOTE.
SITUAÇÃO DA LICITAÇÃO: FICA ADIADA ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO. Motivo: Conforme
solicitação do setor demandante para Revisão Processual das especificações técnicas.
Local de Realização: Sistema Licitações-e www.licitacoes-e.com.br.
Edital e demais informações disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH, localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25,
Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta, pelos
e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou maiane.lobao@emserh.ma.gov.br, ou pelo telefone (98)
3235-7333.
São Luís (MA), 3 de junho de 2022
Maiane Rodrigues Corrêa Lobão
Agente de Licitação da EMSERH

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
PREFEITURA DE POÇÃO DE PEDRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 015/2022
REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de
Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019 e pela Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: seleção de proposta visando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação de empresa
para fornecimento de material de expediente, de forma parcelada para atender as necessidades do município
de Poção de Pedras (MA). ABERTURA: 27 de junho de 2022 às 10:00 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e
seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Rua
Alto Brilhante, s/n – Centro – Poção de Pedras/MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, Telefone: (99) 985341094 ou endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br . por e-mail pmppmacpl@outlook.com
ou na página www.pocaodepedras.ma.gov.br Poção de Pedras (MA), 06 de junho de 2022. Rahilda Pinheiro
Fernandes. Secretária Mun. Administração

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DO CREDENCIAMENTO N° 004/2022 - CSL/SES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 252504/2021 - SES
A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/MA, através da Comissão de Credenciamento
composta através da PORTARIA/SES/MA Nº 89 de 04/02/2022, TORNA PÚBLICO o Resultado do
Credenciamento n° 004/2022, que tem por objeto o credenciamento de pessoa jurídica para prestação
de serviço médico em oftalmologia com profissionais especializados para realização de
consultas, acompanhamento, avaliação e tratamento de pacientes com glaucoma nas seguintes
regionais de saúde: Açailândia, Bacabal, Balsas, Barra do Corda, Caxias, Chapadinha, Codó,
Imperatriz, Itapecuru Mirim, Pedreiras, Pinheiro, Presidente Dutra, Rosário, Santa Inês, São João
dos Patos, São Luís, Timon, Viana e Zé Doca, em caráter complementar, conforme especificações
do Termo de Referência e Documento Descritivo, de interesse da Superintendência de Controle e
Avaliação do Sistema de Saúde/SES, referente ao Processo Administrativo n° 252504/2021 - SES, com o
DEFERIMENTO DO CREDENCIAMENTO as empresas participantes:
• Clínica de Serviços Médicos Gerais LTDA, CNPJ n°01.192.155/0002-10;
• ASL Brandão & CIA LTDA-ME, CNPJ n° 22.406.061/0001-96
• Noleto Serviços Médicos LTDA, CNPJ n°09.231.790/0001-90;
• Clínica de Olhos Espaço Visão LTDA, CNPJ n°26.313.744/0001-50;
• Oftalmo Day Clinic LTDA- EPP, CNPJ n°04.678.251/0001-80
• Centro de Olhos Maranhense EIRELI, CNPJ n°06.176.599/0001-03;
São Luís (MA), 30 de maio de 2022
Tiago José Mendes Fernandes
Secretário de Estado da Saúde

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA DE TRIZIDELA DO VALE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 034/2022
O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Administração torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços. BASE
LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019, Decreto municipal 24/2021 e pela Lei nº 8.666/93 e
alterações. OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção
preventiva de ar condicionado, bem como reposicionamento de aparelhos (desinstalação e instalação), com
fornecimento de peças sob demanda, e sem dedicação exclusiva de mão de obra para atender as necessidades
do município de Trizidela do Vale (MA). ABERTURA: 28 de junho de 2022 às 09:00 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de
Licitação, na Av. Dep. Carlos Melo, nº 1670 – Aeroporto – Trizidela do Vale (MA), horário de 08:00 às 12:00
horas, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br . por e-mail cplpmtv@outlook.com na
página www.trizideladovale.ma.gov.br Trizidela do Vale (MA), 07 de junho de 2022. Enoque de Sá Barreto
Filho. Secretário Municipal de Administração. Portaria nº 02/2021-GP

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA DE TRIZIDELA DO VALE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 035/2022
O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Administração, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019 e pela Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: Contratação
de empresa para o fornecimento de gás (GLP/13), forma parcelada, para atender as necessidades do município
de Trizidela do Vale (MA). ABERTURA: 28 de junho de 2022 às 13:00 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e
seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Av.
Dep. Carlos Melo, nº 1670 – Aeroporto – Trizidela do Vale (MA), horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br . por e-mail cplpmtv@outlook.com na página www.
trizideladovale.ma.gov.br Trizidela do Vale (MA), 07 de junho de 2022. Enoque de Sá Barreto Filho. Secretário
Municipal de Administração. Portaria nº 02/2021-GP

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO
E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022 – SARP/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 98532/2022 – SARP/SEGEP
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que fará realizar, na forma da Lei
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei
Complementar nº 123/2006, do Decreto Estadual nº 36.184, de 21 de setembro de 2020, da Lei Estadual
nº 9.529, de 23 de dezembro de 2011 e da Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015, aplicando
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas regulamentares
pertinentes à espécie, licitação na modalidade Pregão na forma Eletrônica, com critério de julgamento
Menor Preço por item, objetivando o Registro de preços para aquisição de equipamentos de
informática, no dia 24/06/2022, às 14h (horário de Brasília), através do uso de recursos de tecnologia
da informação, no site www.gov.br/compras/pt-br, sendo presidida por Pregoeiro da Secretaria Adjunta
de Registro de Preços – SARP/MA, situada na Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício Clodomir Milet,
s/n°, 4º andar, Calhau - São Luís/MA. CEP: 65074-220. O Secretário informa que, o edital encontra-se
disponível na página web www.gov.br/compras/pt-br e www.segep.ma.gov.br.
São Luís, 3 de junho de 2022
Ítalo Reis Brown
Secretário Adjunto de Registro de Preços – SARP/MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA.AVISO DE LICITAÇÃO. AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS
Nº 04/2022/CPL/PMB. PROCESSO Nº 0024/2022 – Secretaria Municipal de Infraestrutura. A Prefeitura Municipal
de Bacuri - MA, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados que realizará às
14:00 horas do dia 28 de Junho de 2022, na sala da Comissão Permanente de Licitação/CPL, situada à Av. 07
de Setembro, n.º 210, Bairro Centro, Bacuri - MA, licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo Menor
Preço, para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sinalização viária no Município de Bacuri/MA, na forma da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posterior. O
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados através do endereço bacuricpl@gmail.com no portal de
transparência do município em: http://transparencia.bacuri.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce, bem como
no SACOP (portal do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão-TCE), https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul, bem como de 2ª a 6ª feira, no horário das 08 às 12 horas, na Comissão Permanente de Licitação
– CPL, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da importância de R$
50,00 (cinquenta reais), feito exclusivamente, através do Documento de Arrecadação Municipal – DAM, emitido
pela Coordenação de Tributos, Arrecadação e Fiscalização da Secretaria Municipal de Administração e Finanças,
situada à Av. 07 de Setembro, n.º 210, Bairro Centro, Bacuri – MA, ou pelo e-mail:bacuricpl@gmail.com. Qualquer
modificação no Edital será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados
que adquirirem o Edital na CPL. Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados na CPL, no endereço Av. 07
de Setembro, n.º 210, Bairro Centro, Bacuri – MA, Bacuri (MA), 07 de Junho de 2022.Linelson Ribeiro Rodrigues
-Presidente da CPL.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ: 06.933.519/0001-09
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022.
REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público aos
interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 20 02 001/2017, Decreto Municipal n° 021/2020,
Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, aplicando-se subsidiariamente as
disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes, fará realizar no dia
22 de junho de 2022, às 09:00hs (nove horas), horário de Brasília, no site: www.portaldecompraspublicas.com.br,
licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 027/2022, para registro de preços, do tipo menor preço, objetivando
a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de comunicação visual, de interesse
desta Administração Pública Municipal, de acordo com o Edital e Anexos. O edital e seus anexos estão à disposição
dos interessados no endereço Av. JK, s/nº, Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos–MA, de 2ª a 6ª feira, no horário
das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), no endereço eletrônico deste poder executivo (www.limacampos.
ma.gov.br), e no site www.portaldecompraspublicas.com.br onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente.
Esclarecimentos adicionais no endereço supra e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112.
Lima Campos (MA), 03 de junho de 2022.
Lisia Wadna Moreira Melo Vieira
Secretária Municipal de Administração e Finanças
Decreto n° 011, de 01 de janeiro de 2021.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE PROJETOS – SEAPROJ
EDITAL DE COMUNICAÇÃO
A Secretaria de Estado da Infraestrutura – SINFRA/MA, torna público que recebeu da Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA/MA, a Renovação da Licença de Instalação
Processo: 22010012811/2022 E-processo: 004101/2022 relativa ao Projeto de Melhoramento e
Pavimentação da Rodovia MA-323, no trecho Marajá do Sena ao Povoado Nova Olinda, com extensão de
23,00 km.
São Luís, 7 de junho de 2022
Atenciosamente,
JORGE FUMIO KUSABA
Secretário Adjunto de Projeto

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE PROJETOS – SEAPROJ
EDITAL DE COMUNICAÇÃO
A Secretaria de Estado da Infraestrutura – SINFRA/MA, torna público que recebeu a Secretaria de Estado
do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA/MA, Renovação da Licença de Operação, Processo:
20020039650/2020 E-processo: 41912/2020, relativa ao Projeto de Melhoramento e Pavimentação da
Rodovia MA-334, trecho Riachão / Feira Nova, com extensão de 60,14 km.
São Luís, 7 de junho de 2022
Atenciosamente,
JORGE FUMIO KUSABA
Secretário Adjunto de Projeto

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ: 06.933.519/0001-09

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.
REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público aos
interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 20 02 001/2017, Decreto Municipal n°
021/2020, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, Lei Complementar
n° 155/2016, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores
e demais legislações pertinentes, fará realizar no dia 23 de junho de 2022, às 09:00hs (nove horas), horário
de Brasília, no site: www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº
028/2022, para registro de preços, do tipo menor preço, objetivando a eventual contratação de pessoa(s)
física (s) e/ou jurídica(s) para prestação dos serviços de locação de veículos tipo motocicletas, de interesse
da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com o Edital e Anexos. O edital e seus anexos estão à
disposição dos interessados no endereço Av. JK, s/nº, Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos–MA, de 2ª a
6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), no endereço eletrônico deste poder
executivo (www.limacampos.ma.gov.br), e no site www.portaldecompraspublicas.com.br onde poderão ser
consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra e/ou pelo telefone
(0**99) 3646-1112.
Lima Campos (MA), 06 de junho de 2022.
Francisca Kyara de Abreu Santos Alves
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 002, de 01 de janeiro de 2021

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA DE TRIZIDELA DO VALE
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº. 006/2022
O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Educação, torna público que fará licitação na modalidade Concorrência. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e alterações.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de ampliação de unidades de ensino de interesse da Secretaria Municipal de Educação de Trizidela do Vale (MA). ABERTURA: 13 de julho de
2022 às 09:20 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na
sala da Comissão Permanente de Licitação, na Av. Dep. Carlos Melo, nº 1670 – Aeroporto – Trizidela do Vale
(MA), horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico por e-mail cplpmtv@outlook.com na página
www.trizideladovale.ma.gov.br Trizidela do Vale (MA), 07 de junho de 2022. Maria Sônia Silva Abreu. Secretária Municipal de Educação. Portaria nº 01/2021-GP

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2022
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, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob o regime Empreitada por Preço Unitário, objetivando a Contratação de empresa
especializada para Construção de uma quadra de Beach Soccer na sede do município de Primeira
Cruz - MA, no dia 24 de junho de 2022, às 10h:00min (dez horas), no auditório da Comissão Permanente de Licitação, situada à Praça Rua da Matriz, S/N, Centro, Primeira Cruz/MA, sendo presidida
pelo Pregoeiro 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, 08 de junho de 2022
Lucas Artur Bezerra Pinheiro
Presidente da CPL

COMUNICADO DE DISTRATO SOCIAL DA “MELO&GUIMARÃES
MÉDICOS ASSOCIADOS S/C”
De acordo com o Art. 530, V, do Código de Nomas da CGJMA e art.
1033, art. 1036, art. 1038, § 2°, art. 1102 e 1152, § 1°, todos do Código
Civil, comunica-se a Dissolução da sociedade Melo&Guimarães Médicos
Associados, com sede a Rua Marcelino Champagnat/Jupiter, n° 06, Qd.
16, Ap. 602, ed. Montreal Residence, Bairro Renascença II, CEP 65.075045, São Luís/MA, Contrato Social devidamente arquivado no 2º Ofício de
Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas – São Luís/
Ma, sob o número 53, registrado/microfilmado número 52, na data de 27
de julho de 2015, inscrita no CNPJ sob o n.º 23.263.996/0001-23, nos termos do art. 1.033 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).A
dissolução da Sociedade foi aprovada pelos e assinada pelos sócios no dia
07 de fevereiro de 2022.

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022
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 Povoado Cassó no Município de Primeira Cruz – MA, marcada para
o dia 16 de junho de 2022, às 14h:00min (quatorze horas), no auditório da Comissão Permanente de
Licitação, situada à Praça Rua da Matriz, S/N, Centro, Primeira Cruz/MA, FICA ADIADA para o dia
17 de junho 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, 06 de junho de 2022.
Lucas Artur Bezerra Pinheiro
Presidente da CPL
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São Luís, quarta-feira, 8 de junho de 2022

DESAPARECIDOS NA AMAZÔNIA

REUNIÃO

CúpuladasAméricas:de
meioambienteàguerra
Biden deve presidir a abertura oficial nesta quarta-feira, 8, em Los Angeles, da primeira
cúpula sediada pelos EUA desde a reunião inaugural em 1994

O

s EUA sediam esta semana a
Cúpula das Américas de
2022, com suas autoridades
com grandes esperanças de
que o governo Joe Biden ajude a reparar os danos da era Donald Trump às
relações e a reaûrmar a primazia do
país diante da crescente inüuência da
China na América Latina.
Biden deve presidir a abertura oûcial nesta quarta-feira, 8, em Los Angeles, da primeira cúpula sediada pelos EUA desde a reunião inaugural em
1994.
Ele deve tentar forjar uma visão comum após anos de relativa negligência de seu antecessor que, com seu lema <America First=, não participou da
última cúpula em Lima (Peru) em
2018.
Saiba mais sobre os temas que devem pautar as discussões dos líderes
este ano:

lítica e a destruição causada pelo terremoto de 2021 estão levando a população a um acelerado processo migratório.
A Guarda Costeira dos EUA capturou 3,9 mil haitianos até agora neste
ano, mais do que o dobro do número
do ano passado, e já contabilizou 175
mortos ou desaparecidos no mar.
Alguns líderes da América Central
se irritaram com as exigências dos
EUA para o combate à corrupção de
seus governo, alegando este como um
fator de migração de Honduras, Guatemala e El Salvador.

um retrocesso de 27 anos, de acordo
com a Comissão Econômica para a
América Latina e o Caribe (Cepal).
Porém, a pandemia também serviu
de pretexto para que alguns governantes se agarrassem mais ao poder e
usassem indevidamente o estado de
emergência, um regime constitucionalmente estabelecido para situações
especiais que permite medidas excepcionais.

VITÓRIA NO PARLAMENTO

Boris Johnson ganha sobrevida e futuro incerto
o dano já está feito e normalmente
eles caem razoavelmente rápido=,
lembrou, em alusão aos casos de Margaret Thatcher e Theresa May.
Depois da votação, Johnson também se disse agradecido aos colegas
tories e enalteceu a <grande segundafeira=. <É claro que entendo que precisamos nos unir agora, como governo
e como partido. É exatamente isso o
que podemos fazer=, acrescentou. Ele
não perdeu oportunidade de alûnetar
a imprensa.
<Isso nos dá a oportunidade de deixar para trás todas as coisas nas quais
a mídia queria se concentrar por um
longo tempo=, disse. <Acho que a opinião pública quer que falemos sobre o
que estamos fazendo para ajudar as
pessoas desse país e para levá-lo adiante.=
Por 211 votos a favor e 148 contra,
Robert Hazell, especialista em
parlamentares tories (membros do Constituição pela Faculdade de PolítiPartido Conservador) apoiaram a per- ca Pública da University College Lonmanência de Johnson à frente de don, explicou que a rebelião dos toriDowning Street, sede do governo bri- es (conservadores) foi maior do que se
tânico, apesar do escândalo conheci- esperava. <Quando a premiê Theresa
do como <Partygate=. A não conûança May enfrentou um voto de conûança
do Parlamento exigiria a maioria sim- similar, em dezembro de 2018, ela gaples, de pelo menos 180 votos contrá- nhou por 83 votos de diferença. Ainda
rios, e forçaria o chefe de governo a assim, a pressão continuou por sua
apresentar a renúncia. Johnson foi renúncia, algo que ocorreu seis meses
acusado de participar de festas duran- depois. Boris Johnson venceu por
te a pandemia da covid-19 e de igno- apenas 63 votos, então, a pressão para
rar as medidas de restrição social im- ele deixar o poder será maior. Se ele
postas pelas próprias autoridades.
perder as eleições de 23 de junho em
Cientistas políticos britânicos con- West Yorkshire e em Devon para subssultados pelo Correio aûrmam que, tituir dois parlamentares conservadoapesar da sobrevida política conferida res que abandonaram os postos, a
pelo Parlamento, o premiê sai do epi- pressão será ainda mais incisiva=, cosódio com a legitimidade seriamente mentou.
daniûcada. É a mesma percepção dos
Professor de política da Faculdade
adversários políticos no Parlamen- de Ciências Sociais da Universidade
to. <A história nos diz que este é o prin- de Manchester, Nick Turnbull avaliou
cípio do ûm=, disse o líder da oposição o resultado da votação como <terrível=
trabalhista, Keir Starmer, à radio LBC. para Johnson e para o Partido Conser<Se observarem os exemplos ante- vador. <O voto contrário foi muito
riores de votos de desconûança, in- mais alto do que o resultado obtido
cluindo quando os primeiros-minis- por sua antecessora, Theresa May. É
tros conservadores sobreviveram […], uma ferida de faca no premiê, da qual

Antes de desaparecer na Amazônia, o indigenista e
servidor da Funai (Fundação Nacional do Índio) Bruno
da Cunha de Araújo Pereira fazia um trabalho de treinar
e equipar os indígenas da Terra Indígena Vale do Javari
para defenderem seu território. Ele desapareceu no domingo (5/6) com o jornalista britânico Dom Phillips
quando os dois estavam viajando a trabalho pela região.

Meio Ambiente

A Cúpula das Américas visa um <futuro sustentável=, um desaûo de transição ecológica que envolve de um lado os EUA, segundo maior emissor
Desgaste social
A América Latina está passando por mundial de carbono, e de outro a
um momento de grande incerteza po- América Latina, uma das regiões mais
lítica devido à erosão de suas institui- impactadas pela crise climática e que
ções e aos desgastes econômico e so- não conseguiu reduzir o desmatacial causados pela pandemia de co- mento de suas üorestas.
Em um mundo pós-pandemia que
vid-19.
Embora a população latino-ameri- visava mudar paradigmas, as emiscana represente apenas 8,4% do total sões de gases de efeito estufa estão
Imigração irregular
A Casa Branca insistiu que está global, a região é responsável por quase nos mesmos níveis de antes de
buscando um acordo migratório para 32,1% das mortes relatadas por covid- 2019, de acordo com o Programa das
ser assinado na Cúpula das Américas, 19, uma doença que, segundo os da- Nações Unidas para o Meio Ambiente
realizada até sexta-feira, apesar das dos mais recentes da Organização (Pnuma).
Estudos independentes citados peausências de Venezuela, Nicarágua, Mundial da Saúde (OMS), causou diCuba e México, entre outros países.
reta e indiretamente 14,9 milhões de lo Pnuma sugerem, por exemplo, que
os EUA e o Canadá deveriam fazer esCom Biden sob pressão por núme- mortes em todo o mundo.
ros recordes de migrantes na fronteira
Como consequência da prolonga- forços adicionais consideráveis para
sul dos EUA, um funcionário de alto da crise sanitária e social, a pobreza cumprir suas metas, e até mesmo preescalão do governo americano expli- na região atingiu níveis sem prece- veem que países como Brasil e Méxicou que na declaração que está sendo dentes e teve um forte impacto sobre co, as duas maiores economias da
América Latina e os principais contritrabalhada, os participantes compar- a desigualdade e o emprego.
tilharão sua visão sobre <como enNada menos que 20 milhões de em- buintes para as emissões na região, refrentar juntos o desaûo migratório=.
pregos foram destruídos, um terço da gistrarão valores mais altos em 2030
Um dos principais focos da crise população vive na pobreza, e a taxa de do que em 2010, assim como a Argenmigratória está no Haiti, onde a vio- indigência aumentou de 13,1% da po- tina.
lência das gangues, a fome, a crise po- pulação em 2020 para 13,8% em 2021,

Pouco mais de uma hora depois de
sobreviver a um voto de conûança no
Parlamento que poderia lhe custar o
cargo, o primeiro-ministro britânico,
Boris Johnson, desabafou, na noite de
ontem. <É um resultado convincente. O que isso signiûca? Poderemos seguir adiante e nos focar em coisas que
realmente importam às pessoas=, declarou.

Servidor treinava
indígenasparausode
dronesemonitoramento
deterritórios

parece improvável que ele se recupere. Muitos parlamentares tories, que
prometeram apoiar Johnson, mentiram e votaram contra ele. O primeiroministro não pode conûar em seu
próprio partido=, observou.
Para Turnbull, a imagem do chefe
de governo foi arruinada pelo escândalo do <Partygate=. <A opinião pública não gostou das festas dadas por
Downing Street durante o lockdown,
mas o que ela realmente odeia é o fato
de que Johnson mentiu repetidas vezes. Isso fez com que a reputação do
premiê afundasse entre os eleitores=,
advertiu. O especialista também citou
as eleições de 23 de junho como cruciais.
<Se os tories perderem os assentos
em disputa, o Partido Trabalhista terá
um grande resultado, e os conservadores eventualmente precisarão encontrar um líder substituto. Sem sombra de dúvidas, esse processo está em
andamento nos bastidores.=
<Este é um resultado muito prejudicial para Johnson. O governo apostava que os votos contrários de 100
parlamentares seria improvável. Na
verdade, foram 148 legisladores tories, o que representa 41,8% do total de
conservadores. Será impossível para
Johnson governar=, admitiu Anthony
Glees, professor emérito da Universidade de Buckingham. Segundo Glees,
o resultado era exatamente aquele almejado pelos trabalhistas.
<Vale lembrar que, além da crise do
custo de vida, que é enorme, a ausência de quaisquer benefícios tangíveis
do Brexit e a presença de muitas desvantagens, como os preços mais altos
dos alimentos e a escassez de trabalho, teremos eleições no norte e no sudoeste, em 23 de junho. As pesquisas
apontam uma derrota dos tories no
norte=, acrescentou. Ele considera
importante a investigação sobre até
que ponto Johnson deliberadamente
enganou o Parlamento.

Licenciado de seu trabalho na Funai, Pereira é coordenador técnico do projeto Monitoramento Ambiental
e Territorial da Terra Indígena do Vale do Javari, que treina os indígenas para uso de drones, mapas, computadores para fazer georreferenciamento e equipamentos de
radiofonia.
A ideia do projeto é capacitar a vigilância indígena —
que vinha sendo organizada pelas comunidades locais
há três anos — para fazer monitoramento local e remoto
de atividades criminosas na terra indígena com uso de
tecnologia.
A terra indígena do Javari tem uma população estimada de 6,3 mil indígenas, mas dos 26 grupos diferentes
— 19 são povos isolados.
Saiba mais
Entre junho e dezembro de 2020, a União dos Povos
Indígenas do Parque do Javari (Univaja) contou com a
parceria técnica da WWF-Brasil para o projeto — a entidade doou R$ 58 mil para compra dos equipamentos,
contratação de instrutores e tradutores.
O uso dos equipamentos permite o registro dos crimes, provas que depois podem ser enviadas ao Ministério Público e usadas para denunciar os delitos à Justiça.
A ideia é justamente evitar conüitos violentos e fazer
com que o enfrentamento direto seja feito pelas autoridades e não pelos próprios indígenas.
Com 8,5 milhões de hectares, a Terra Indígena Vale do
Javari é uma das maiores do Brasil e tem mais de 50 aldeias.
O indigenista disse à WWF que as invasões e chacinas
na região vinham piorando nos últimos anos, com o enfraquecimento contínuo da vigilância pelo poder público.
<Não era assim há alguns anos=, disse Pereira em dezembro do ano passado. <Os invasores tinham medo
dos índios e, especialmente, da Funai. Agora eles parecem se sentir mais à vontade, por conta da postura permissiva do poder público. Os indígenas querem enfrentar e não é fácil convencê-los a não entrar em conüito.=
Até 2019, Pereira era coordenador-geral de Índios Isolados e de Recém Contatados, mas foi retirado do cargo
após coordenar uma operação que expulsou centenas
de garimpeiros da Terra Indígena Yanomami, em Roraima.
Colegas aûrmaram ao reporter João Fellet, da BBC
News Brasil, que, após se tirado do cargo, Pereira pediu
licença da Funai para que pudesse continuar agindo em
prol de indígenas num momento em que a fundação
restringia drasticamente sua atuação em defesa das populações.
O Ministério Público Federal diz ter acionado a Polícia AUTO
Federal,
a Força Nacional, a Polícia Civil, a Frente de
POSTO M. MENDES (POSTO AUTOS DO LARANJAL)
Proteção Etnoambiental Vale do Javari e a Marinha do
BraCOMUNICADOsil. O Comando
MiPosto
litarMna
Amazô
nia aûrmou que
Auto
Mendes
-42.706.330/0001-47.
ini
ciou
uma Que
opeRECEBEU
ração de 27/05/2022
busca na re
giãoA do
municíMupio
Torna
Público
Junto
Secretaria
de
Atalaia
do Nor
te comEuma
equiNaturais
pe de com
tenDo
tesLude
nicipal
De Meio
Ambiente
Recursos
De ba
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sel
va.–Semap, A Licencia Previa, Nº do processo 03170/2021.Para
miar
exercer atividade do POSTO DE GASOLINA. Na Estrada de Ribamar Quadra 17 Nº 4 lote 04. Alto Laranjal.

AUTO POSTO M. MENDES (POSTO AUTOS DO LARANJAL)
COMUNICADO- Auto Posto M Mendes -42.706.330/0001-47
Situado Na Estrada de Ribamar Quadra 17 Nº 4 lote 04. Alto Laranjal. Cep 65.130000. Torna Público Que Requereu Junto A Secretaria Municipal De Meio Ambiente E Recursos Naturais De Paco
Do Lumiar –Semap, A Licencia Instalação, Nº 1369/22

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA. AVISO DE LICITAÇÃO. AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022/CPL/PMB. PROCESSO Nº 0017/2022 – Secretaria Municipal de Infraestrutura. A Prefeitura Municipal de Bacuri - MA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados que realizará às 09:00horas
do dia 23 de Junho de 2022, na sala da Comissão Permanente de Licitação/CPL, situada à Av. 07 de Setembro,
n.º 210, Bairro Centro, Bacuri - MA, licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo Menor Preço, para a
contratação de empresa especializada em consultoria em recursos humanos com estruturação de planos de cargos
e salários, atualização previdenciária, implementação de e-social, informações de portais e processamento de pagamento do Município de Bacuri/MA, na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente
pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no
endereço http://licitanet.com.br. http://transparencia.bacuri.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce, bem como
no SACOP (portal do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão-TCE), https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul, bem como de 2ª a 6ª feira, no horário das 08 às 12 horas, onde poderão ser consultados gratuitamente
ou obtidos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), feito exclusivamente, através do
Documento de Arrecadação Municipal – DAM, emitido pela Coordenação de Tributos, Arrecadação e Fiscalização
da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, situada à Av. 07 de Setembro, n.º 210, Bairro Centro, Bacuri
– MA, ou pelo e-mail:bacuricpl@gmail.com. Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do artigo 21,
§ 4º da Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados que adquirirem o Edital na CPL. Pedidos de esclarecimentos
deverão ser protocolados na CPL, Av. 07 de Setembro, n.º 210, Bairro Centro, Bacuri – MA. Bacuri (MA), 06 de
Junho de 2022. Linelson Ribeiro Rodrigues-Pregoeiro Oficial.
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EVENTO

VACINAÇÃO

Prorrogada campanha
contra gripe e sarampo
Com a prorrogação para o dia 24 de junho, o objetivo do Governo do Estado é ampliar a
cobertura de imunização nos 217 municípios maranhenses

A

s campanhas de vacinação
contra a Inüuenza e o Sarampo foram prorrogadas para o
dia 24 de junho. Com a prorrogação, o objetivo do Governo do Estado é ampliar a cobertura de imunização nos 217 municípios maranhenses, fortalecendo as estratégias alusivas à 4ª Campanha Nacional de Vacinação contra Inüuenza e à 8ª Campanha Nacional contra o Sarampo.
<É uma nova oportunidade para
aqueles que ainda não garantiram a
proteção contra as duas doenças. Assim, reduzimos os novos casos de síndromes gripais, evitando que as pessoas do grupo de risco possam desenvolver quadros mais graves=, aûrmou
a chefe do Departamento de Controle
das Doenças Imunopreveníveis da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Halice Figueiredo.
Fazem parte do público-alvo da
campanha contra a Inüuenza: idosos
com 60 anos e mais, trabalhadores da
Saúde, crianças (de seis meses a menores de 5 anos), gestantes, puérperas, povos indígenas, professores, comorbidades, pessoas com deûciência
permanente, caminhoneiros, trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário/Passageiros Urbano e de
Longo Curso, trabalhadores portuários, Forças de Segurança e Salvamento,
Forças Armadas, funcionários do Sistema de Privação de Liberdade, população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.
Já a campanha contra o sarampo
tem como público-alvo trabalhadores
da saúde e crianças de 6 meses a me-

GovernoparticipadoII
CongressoInternacional
dosObjetivosdo
Desenvolvimento
Sustentávelpromovido
pelaOAB/MA
Em parceria com a Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) e outras entidades, a OAB Maranhão, por
meio da Comissão de Desenvolvimento Sustentável,
promove o II Congresso Internacional dos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável.
O evento, que acontece de 5 a 9 de junho e contará
com atividades presenciais e online, tratará de importantes temas como água potável e saneamento, proteção da vida marinha e terrestre, mudanças climáticas,
indústria, inovação e infraestrutura.
<É uma agenda humanitária, acima de tudo, todos
nós temos que ter compromisso com ela, o próprio Poder Judiciário, os órgãos de governo. Isso vai, sem dúvida, aprimorar o nosso conhecimento sobre o que nós temos que fazer para termos um planeta melhor=, aûrmou
o governador interino Paulo Velten.

ESQUEMA DE VACINAÇÃO DEVE SER DE DUAS DOSES COM INTERVALO DE 28 DIAS
nores de 5 anos de idade. Para a vacinação, deve ser apresentado documento oûcial com foto e carteira de
vacinação. Com o intuito de dar apoio
aos municípios da Região Metropolitana, o Governo do Estado tem disponibilizado pontos de vacinação em algumas de suas unidades: Policlínicas
Vinhais e Cidade Operária, e os nos
Hospitais Dr. Genésio Rêgo, Vila Luizão e Aquiles Lisboa (HAL).

O Maranhão já aplicou
749.296 doses contra

Inüuenza (cobertura de
40,90%) e 231.086 doses
contra o Sarampo
(cobertura de 31,54%).
A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é de 90% para Inüuenza
(2.307.415 pessoas) e 95% com a vacina Tríplice Viral (664.326 pessoas). Todos os municípios maranhenses contam com postos de vacinação contra
as doenças.

ZÉ DOCA

AGED realiza vigilância epidemiológica em apiários
Para a secretária de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Sema), Raysa Queiroz, o congresso
possibilita que o Maranhão avance quanto à temática e
possa acompanhar as diretrizes internacionais.
<É uma oportunidade de discutir como o Maranhão
está desenvolvendo esses objetivos sustentáveis. É uma
diretriz do governador Carlos Brandão estabelecer pontos de encontro com as diretrizes internacionais, sempre colocando o Maranhão à frente, como expoente do
desenvolvimento econômico sustentável=, frisou a secretária.
A organizadora-geral do congresso, a professora doutora Isabella Pearce, destaca que a 2ª edição do evento
ocorre para dar mais visibilidade aos 17 objetivos sustentáveis, que envolvem não somente a questão ambiental.

HOUVE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA AGED/MA PARA IDENTIFICAÇÃO DAS PRINCIPAIS DOENÇAS QUE ACOMETEM AS ABELHAS
A Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão (AGED/MA)
realizou ações de vigilância epidemiológica em apiários nos municípios
de Santa Luzia do Paruá e Nova Olinda
do Maranhão, ambos da jurisdição da
Unidade Regional da AGED de Zé Doca.

Os ûscais da AGED/MA
desenvolveram, durante
uma semana, ações com
objetivo de veriûcar a
situação sanitária de

alguns apiários situados
nos dois municípios.
Em atendimento ao Programa de
Sanidade Apícola ainda houve a capacitação
dos
proûssionais
da
AGED/MA, que atuam na regional de
Zé Doca, para identiûcação das principais doenças que acometem as abelhas, realização do teste de comportamento higiênico e aprimoramento
dos métodos de colheita e envio de
material para diagnóstico.
Rafael Silva, técnico da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e de
Extensão
Rural
do
Maranhão

(Agerp/MA), participou da capacitação e destacou a importância do tema
sanidade das abelhas para os apicultores de toda região.
<Esse trabalho é de fundamental
importância para levar conhecimento
aos apicultores. Sou grato pela oportunidade de conhecer mais sobre o
programa de sanidade das abelhas e
de levar esse aprendizado aos nossos
produtores=, revelou o técnico.
Todo esse trabalho irá compor a
produção de pesquisa cientíûca para
o mestrado em Ciência Animal da
Universidade Estadual do Maranhão
(UEMA), realizado pelo servidor e responsável técnico do setor de Sanidade
das Abelhas na AGED/MA, Clenilson
Santos Almeida Júnior.

<Muitas pessoas já ouviram falar nos objetivos do desenvolvimento sustentável, mas não conhecem todos
eles e não sabem a amplitude de temas que eles envolvem, como a indústria, inovação, infraestrutura, educação de qualidade, redução das desigualdades sociais.
Não é apenas a pauta estritamente ambiental, é muito
mais amplo=, destacou Pearce.
Inscrições
As inscrições ainda podem ser feitas pelo site Sympla,
com gratuidade para membros da OAB/MA e alunos e
professores da UEMA. Inscreva-se por meio do link:
https://bit.ly/3af3WLf
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DIA DOS NAMORADOS

CORONAVÍRUS

Casos de Covid podem
estar subnotificados
No estado do Maranhão há 2.493 casos ativos da doença. 10.889 óbitos foram
registrados em consequência do vírus e 425.867 pessoas estão recuperadas

N

a última segunda-feira (6), o
Brasil registrou 36 mortes e
35.783 casos de Covid-19
em 24 horas, segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). No Maranhão,
não foi registrado óbito nas últimas
48h, porém o número de novos casos
subiu de 0 (no dia 5), para 238 no dia 6.
Três dias antes, no dia 3, foram 263
novos casos.
No estado, há 2.493 casos ativos.
10.889 óbitos foram registrados em
consequência do vírus e 425.867 pessoas estão recuperadas. Dos casos ativos, 2.481 estão em isolamento domiciliar, 6 internados em enfermaria, e
outros 6 na UTI.
De acordo com boletim do dia 6,
são 206 novos casos em São Luís, 1 em
Imperatriz e 31 nas demais regiões.
Nenhum óbito foi registrado nas últimas 24 horas ou registrados em dias
e/ou semanas anteriores, e aguardavam resultado do exame laboratorial
para Covid-19.
O atual cenário epidemiológico de
alta de casos de Covid-19 pode ser
ainda maior, por conta de um fato novo de difícil mensuração: o uso de autotestes para diagnóstico da doença.
Para especialistas, esse número pode estar subnotiûcado, uma vez que
muitas pessoas acabam não procurando unidades de atendimento, ou
nem mesmo fazendo teste de Covid
nas redes de atendimento. Especialistas da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) aûrmam que os kits de teste são
uma ferramenta importante, mas que
o modelo brasileiro de implementação não gerou um mecanismo eûcaz

de notiûcação. De acordo com os pesquisadores, isso cria faz com que os
pacientes decidam cumprir o isolamento domiciliar por conta própria,
sem que o resultado seja informado às
autoridades sanitárias.

população adulta em diversos Estados já desde o ûm de abril. Segundo o
pesquisador Marcelo Gomes, coordenador do InfoGripe, a principal suspeita é a de que esse possível aumento
esteja associado à covid-19. A doença
tem apresentado pequeno crescimento de casos leves, mas o crescimento pode também estar associado
ao eventual retorno do vírus Inüuenza
A (gripe).

Não sei se tive Covid ou
não. Me tratei em casa,

Dicasparaaumentaras
vendasduranteadata
O varejo está otimista para o Dia dos Namorados neste ano. A expectativa é que as vendas aumentem em 15%
em comparação com dados do ano passado. Ao todo, 92
milhões de brasileiros devem realizar compras na data. A projeção é da Associação Brasileira de Lojistas de
Shopping (ALSHOP).
No Maranhão, de acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Maranhão (Fecomércio), a intenção de comemorar o Dia dos Namorados em
2022 cresceu +4,2%, no comparativo com 2018.
Com 74,2%, esta já é a maior perspectiva de celebrar a
data dos últimos quatros levantamentos realizados pela
Fecomércio, além de ser a 2ª alta consecutiva na intenção de comemorar, desde a queda ocorrida em 2017. Este cenário conûgura-se como um sinal bastante positivo, uma vez que o rebaixamento do status da Covid-19
de pandemia para endemia possa simbolizar um reaquecimento das comemorações nas próximas datas festivas.
Com o Dia dos Namorados caindo no 2º domingo de
junho. 36,1% dos entrevistados declararam que pretendem celebrar a data em casa. As praias aparecem com o
percentual de 20,8% dentre as preferências, e os restaurantes como a terceira melhor escolha de lugar, com
19,7%.

me resguardei, continuo
usando máscara
A servidora pública Débora Santos,
disse ter todos os sintomas gripais.
Tosse, coriza, dor no corpo e dor na
garganta, mas não buscou atendimento e nem fez teste. <Não sei se tive
Covid ou não. Me tratei em casa, me
resguardei, continuo usando máscara. Entre ir para hospital lotado e me
adoecer mais, preferi ûcar em casa me
cuidando=, disse.
Com esses casos de infecção por
Covid-19, a Grande São Luís enfrenta
um aumento também nos casos de
síndrome gripal causado pelo vírus
Inüuenza, H1N1 e H3N2.
Boletim do InfoGripe divulgado pela Fiocruz indica possível início de
crescimento de casos de Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SRAG) na

O Boletim aponta que 14 das 27
unidades federativas apresentam sinal de crescimento de SRAG na tendência de longo prazo (últimas seis
semanas) até a semana 17. São elas:
Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul, Pará, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e Santa Catarina.
Onze das 27 capitais apresentam sinal de crescimento de SRAG na tendência de longo prazo até a semana
17: Belém, Boa Vista, Cuiabá, Curitiba,
Florianópolis, Maceió, Manaus, Porto
Alegre, Rio Branco, São Luís e Vitória.
Goiânia, Macapá e Palmas apresentam sinal de crescimento apenas na
tendência de curto prazo.

Vacinação precisa ser continuada

Especialista em inovação para o varejo, Andrei Dias,
elenca as principais dicas para atrair consumidores no
período.

1 – Faça um planejamento

Dias explica que, antes de aplicar qualquer estratégia
de vendas, é importante investir em um planejamento
para essas datas. <Um bom planejamento é fundamental para que os resultados aconteçam. Ele deve levar em
conta tecnologias disponíveis, segurança, logística, produtos, atendimento personalizado e, por ûm, o pósvendas=.

2 – Aplique técnicas de Marketing Digital

Estar atento às tendências de marketing digital pode
ser decisivo para o aumento de vendas. <É válido aplicar
técnicas de SEO e otimização em sites, além de um bom
relacionamento com o cliente. Outra recomendação é
fazer uso das redes sociais para divulgar produtos e também aderir a campanhas com inüuenciadores para aumentar o engajamento do público-alvo=, sugere o executivo.

3 – Crie promoções e ofertas

A farmacologista Soraya Smaili, coordenadora do SOU Ciência diz que o
cenário atual demonstra que era cedo
para üexibilizar completamente o uso
da máscara. A população deve voltar a
se cuidar, ressalta a especialista.
<Acabar com o uso de máscaras foi
prematuro, não custava nada deixar o
uso em ambientes internos. O ûm do
decreto de emergência sanitária também em nada ajudou. É preciso retomar o uso de máscaras e continuar a
vacinação. Muita gente ainda não tomou a dose de reforço, que é fundamental para evitar a doença grave. A
variante está circulando. Vamos usar a
nossa máscara e evitar um problema
maior=.
A Prefeitura de São Luís continua
vacinando contra a Covid-19. Até o
dia 10 de junho estão sendo aplicadas:
a 1ª dose em crianças de 5 a 10 anos
(come e sem comorbidades ou deûciência) que ainda não vacinaram; aplicação de 2ª dose para pessoas com 18
anos ou mais que tomaram a vacina
da Janssen há pelo menos 2 meses;

aplicação da 1ª e 2ª dose para quem
tem 12 anos ou mais que ainda não
vacinou ou está com a vacina atrasada; aplicação da 3ª dose para quem
tem 18 ou mais e tomou a 2ª dose até o
último dia 2 de fevereiro; aplicação da
4ª dose para quem tem 50 anos ou
mais e proûssionais de saúde com 18
anos ou mais e com intervalo mínimo
de 4 meses da 3ª dose.

É preciso retomar o uso
de máscaras e continuar
a vacinação. Muita
gente ainda não tomou
a dose de reforço, que é
fundamental para evitar
a doença grave

A vacinação nos Centros de Saúde:
Itapera
Maracanã
Coqueiro
Thalles Ribeiro
Santa Bárbara
Janaína
São Cristóvão
Anil
Djalma Marques
Genésio Ramos Filho
Amar
José Carlos Macieira
Clodomir Pinheiro Costa
Gapara
São Raimundo
Vila Embratel
Vila Nova
Yves Parga
Liberdade
A vacinação acontece de segunda a
sexta-feira, das 8h às 17h.
Unidades Básicas de Saúde:
• Antônio Carlos Reis (Olímpica 1)
• Maria Ayrecila Novochadlo (Olímpica 2)
• Jailson Alves Viana (Olímpica 3)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Não é novidade que consumidores brasileiros são
atraídos por preços baixos e descontos. Promoções podem ser decisivas no momento de escolha dos consumidores e por isso ajudam a atrair e ûdelizar novos clientes. O especialista recomenda focar essas ofertas nos
itens que mais se adequam às necessidades do públicoalvo. <Essas ações promocionais podem ocorrer de diversas formas, como cupons de descontos e 8leve dois e
pague um9. Para o Dia dos Namorados, o comércio pode
optar por liberar descontos para os itens mais procurados nos sites=.

Essas ações promocionais podem
ocorrer de diversas formas, como
cupons de descontos e ‘leve dois e
pague um’. Para o Dia dos
Namorados, o comércio pode optar
por liberar descontos para os itens
mais procurados nos sites
4 – Garanta segurança

Em meio a tantas incertezas na hora de comprar pela
internet, especialmente em datas sazonais, quando golpes virtuais são mais frequentes, buscar estratégias de
segurança proporcionará que clientes e potenciais consumidores tenham garantia de entrega do produto e
transações ûnanceiras protegidas.
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COMEMORAÇÃO RELIGIOSA

TRANSTORNOS

Comporta quebrada
seca a Lagoa da Jansen

Comércio vai funcionar
no dia de Corpus Christi

Baixo nível e problemas na comporta na Lagoa da Jansen geram transtornos. Uma
falha na estrutura das comportas não está conseguindo represar a água

P

roblema com comporta e o
baixo nível da água na Lagoa
da Jansen têm gerado transtornos e chamado a atenção
dos moradores, que reclamam do mal
cheiro e do descaso com um dos principais cartões postais de São Luís.
O problema já está há cerca de uma
semana e a Lagoa da Jansen apresenta
nível abaixo do normal.
Com pouca água, o esgoto ﬁca mais
exposto e o mau cheiro incomoda
quem mora na região ou passa pelo
local. Este esgoto geralmente é diluído quando o volume de água é considerado aceitável.
Não é a primeira vez que a população local é afetada por problemas assim. O problema agora está sendo
causado por uma falha na estrutura
das comportas, que não estão conseguindo realizar o adequado represamento da água. “Por falta de manutenção, a comporta quebrou e está escoando água direto, dia e noite. O estado precisa tomar uma providência

urgente, se não a lagoa vai secar”, disse o deputado estadual Neto Evangelista (União Brasil), que esteve no local para ver a situação.

é que em 40 dias a lagoa ﬁque completamente seca”, ressaltou.

O secretário enviará
O estado precisa tomar

uma equipe ao local

uma providência

para fazer a

urgente, se não a lagoa

manutenção da

vai secar

comporta quebrada. Se
não fizer essa

Segundo ele, o secretário de estado
de Infraestrutura, Aparício Bandeira,
garantiu empenho para fazer os reparos necessários já que uma das comportas cedeu, ocasionando o escoamento da água.
“O secretário enviará uma equipe
ao local para fazer a manutenção da
comporta quebrada. Se não ﬁzer essa
manutenção urgente a consequência

manutenção urgente a
consequência é que em
40 dias a lagoa fique

FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO SERÁ LIBERADO NA ILHA

completamente seca

Com a decisão de que dia de Corpus Christi deixou de
ser feriado, passando a ser considerada apenas ponto
facultativo para a administração pública, o comércio lojista abrirá as portas em horário normal, sem a incidência de pagamento de horas extras ou gratiﬁcações aos
empregados que trabalharem nesta data.
A Federação do Comércio de Bens Serviços e Turismo
do Estado do Maranhão (Fecomércio-MA) informa que
o comércio da Grande Ilha (São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa) funcionará normalmente na quinta-feira (16), que é dia de Corpus Christi.
Embora seja um dia de comemoração religiosa, a data
não é mais considerada feriado na legislação estadual.
O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA), por unanimidade, deferiu a liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Fecomércio-MA para contestar a Lei nº. 11.539/2021, que instituiu o então feriado
de Corpus Christi no Estado do Maranhão.

BAIRRO DE FÁTIMA
PROJETO LIGGA

30 novos pedreiros e carpinteiros se formam
“Não foi fácil deixar a nossa casa
para aprender uma nova proﬁssão,
mas nos dedicamos e conseguimos
chegar até aqui. Agora minha expectativa é entrar forte no mercado de
trabalho na área de carpintaria” disse
a dona de casa Iwa Silva Souza. “Estou
muito feliz por ter concluído esse curso. E melhor capacitado, já sonho com
um futuro mais promissor, atuando
na área de pedreiro de alvenaria. Hoje
é apenas o início de uma nova vida
para mim e para a minha família. Sou
muito grato à Ligga pela oportunidade”, declarou Jersem Simões, instrutor autônomo de artes marciais que
sonha em ter um emprego formal. O
mesmo sonho da carteira assinada é
compartilhado pelo casal Joyce Mai
Pinheiro e Elielson da Silva, que estão
desempregados, vivem de bicos e artesanatos, e ﬁzeram juntos o curso de
pedreiro(a) de alvenaria, assim como
o colega Jersem.
“Agradeço muito à Ligga – Projeto
Porto São Luís pela oportunidade dada também a nós mulheres nesses
cursos. Agora sou pedreira formada
com orgulho, quero atuar nessa área e
conquistar um bom emprego” disse a
artesã e também pedreira Joyce Mai.
Essas declarações foram feitas no
calor da emoção de quem recebeu seu
primeiro diploma proﬁssional, sob os
aplausos de seus familiares. Iwa e Jersem, Elielson e Joyce Mai integram o
grupo de 30 novos proﬁssionais, concludentes da segunda turma dos cursos proﬁssionalizantes de pedreiro(a)
e carpinteiro(a) promovidos pela Ligga – Projeto Porto São Luís em parceria com o SENAI-MA e SINDUSCONMA; com aulas gratuitas realizadas na
sede do empreendimento.
Todos são moradores das comunidades do Cajueiro (Andirobal, Sol
Nascente, Prainha, Rua Principal,

Guarimanduba e Egito), Mãe Chica
(Vila Maranhão), Anjo da Guarda, Fumacê, Mauro Fecury, Sá Viana e Vila
Embratel que estão no entorno do
empreendimento em processo de implantação.

A formatura aconteceu no dia 30 de
maio, na sede da Ligga – Projeto Porto
São Luís, foi organizada pela equipe
social e contou com as presenças do
Assessor Jurídico e Institucional da
Ligga Dr. Fabiano Figueiredo, de representantes do SENAI-MA, além das
lideranças locais, dos formandos e
seus familiares.
O CEO da Ligga – Projeto Porto São
Luís Gerson Petterle em vídeo agradeceu ao SENAI-MA, FIEMA e SINDUS-

CON-MA pela parceria nesse projeto
de formação de mão de obra qualiﬁcada; e aos novos proﬁssionais deixou
um recado especial. “Vocês são pessoas diferenciadas, que saíram das suas
casas, enfrentaram a distância e as
chuvas procurando uma proﬁssionalização e um crescimento para poderem se inserir no mercado de trabalho. São pessoas como vocês que fazem a diferença. Desejamos a todos e
todas muito sucesso proﬁssional; e
espero em breve, poder encontrar vocês futuramente nas obras do Porto
São Luís” disse Petterle.
A representante do SENAI-MA
Scheherazade Bastos também desejou sucesso aos formandos e agradeceu à Ligga pela parceria, que deve
continuar no segundo semestre desse
ano, com a oferta de mais vagas para
novas turmas de cursos proﬁssionalizantes. “É extremamente importante
para nós essa parceria com a Ligga –
Projeto Porto São Luís, que nos permite cumprir nossa missão institucional
que é de formar mão de obra qualiﬁcada para o mercado de trabalho. Poder contribuir na formação de pessoas através da educação é gratiﬁcante e
a razão de ser do SENAI” disse ela.
Emocionados, os oradores discursaram em nome de suas respectivas
turmas. Iwa Silva Souza e o colega
Marcos José Silva Rodrigues falaram
pelo grupo dos Carpinteiros(as) de
Obras. E Jersem Rodrigues Simões representou a turma de Pedreiros(as).
Todos agradeceram muito à Ligga, ao
SENAI e ao Prof. Marcony Santos, instrutor dos dois grupos.
Ações sociais como essa da Ligga –
Projeto Porto São Luis são essenciais
para ajudar a reverter o quadro de baixa qualiﬁcação dos trabalhadores locais e, consequentemente, combater
a alta taxa de desemprego.

Homemapontaarmana
cabeçadaex-namorada

A PM APREENDEU UMA PISTLA CALIBRE 380 COM O SUSPEITO
Policiais militares prenderam um homem que estaria
ameaçando a ex-namorada e ainda realizou disparos de
arma de fogo, em via pública, no Bairro de Fátima, na
noite do último domingo (5), por volta das 22h.
O caso foi registrado na 2ª Travessa Dagmar Desterro,
no Bairro de Fátima, quando um homem fez disparos de
arma de fogo na rua e populares acionaram a Polícia Militar.
No momento em que a guarnição chegou ao local, os
policiais ouviram mais três disparos e observaram um
homem correndo entre os carros que estavam estacionados na via.
O homem foi abordado pelos PMs e eles observaram
que ele estava ferido na coxa direita. Os policiais realizaram buscas nas proximidades e encontraram uma pistola calibre 380, da marca Taurus com 14 munições intactas. A arma estava embaixo de um carro.
A ex-namorada e a mãe dela foram ouvidas pela polícia e revelaram que o homem tinha disparado cinco vezes e invadiu a casa onde moram, apontando a arma para a cabeça da ex-namorada, pois não aceitava o ﬁm do
relacionamento.
O homem foi levado para o Hospital Djalma Marques,
o Socorrão I, onde recebeu atendimento médico e após
alta foi apresentado na Casa da Mulher Brasileira sendo
autuado em ﬂagrante.
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BRASILEIRÃO

MERCADO DA BOLA

Moto contrata lateral
com dinheiro de jogo
Segundo o presidente do clube, Yglésio Moises, a arrecadação da última partida
realizada no Nhozinho Santos, pela Série D, foi o suficiente para fechar o negócio

Bragantino recebe o
Flamengo em jogo
nesta quarta
Red Bull Bragantino recebe o Flamengo, nesta quarta-feira (8), às 20h30, no estádio Nabi Abi Chedid, às
20h30, em partida válida pela 10ª rodada do Brasileirão.
O time paulista ganhou três reforços para o jogo: o zagueiro Léo Ortiz e os meias Hyoran e Eric Ramires.

PAULO FREITAS

A

pós a vitória sobre a Tuna Luso na Série D, no último domingo (5), o Moto Club 8abriu
o cofre9 e anunciou a contratação do lateral direito Negueba, de 23
anos, que estava acertado com o Imperatriz-MA.
Segundo o presidente do clube,
Yglésio Moises, a arrecadação da última partida realizada no estádio Nhozinho Santos, pelo campeonato brasileiro, foi o suﬁciente para fechar o negócio.
<O público compareceu ontem ao
estádio Nhozinho Santos e a diretoria
já tem condições de reforçar o Moto
Club. Fechamos a contratação do lateral Negueba, ex-Tuntum, que se
apresenta amanhã ao CT Pereira dos
Santos=, disse numa rede social.

O público compareceu
ontem ao estádio
Nhozinho Santos e a
diretoria já tem
condições de reforçar o

NEGUEBA JÁ SE APRESENTOU NO CT DO MOTO CLUB E TREINA COM O GRUPO DE ATLETAS

Moto Club. Fechamos a

Negueba veio do Tuntum-MA, onde atuou na campanha do título da
Copa FMF 2021, que deu acesso à primeirona do campeonato maranhense.
Ele jogou por times do interior paulista, e estava no Grêmio Prudente-SP,

contratação do lateral
Negueba, ex-Tuntum

antes de chegar ao Maranhão.
O Papão é o líder do Grupo A2 da
Série D do campeonato brasileiro. O
próximo jogo do Moto Club na competição será diante do Fluminense-PI,
no próximo sábado (11), às 16h, no Albertão, em Teresina (PI).

COPA DO BRASIL

Vejaconfrontosemandosdecamponasoitavasdefinal

O defensor estava com a seleção brasileira para a disputa dos dois últimos amistosos e deve se reapresentar
ao Red Bull Bragantino nesta quarta, horas antes da partida contra o Flamengo.
A presença do jogador na partida contra o Rubro-negro, entretanto, é incerta. Isso porque Léo Ortiz será avaliado pela comissão técnica para saber se tem condições
de entrar em campo. Embora não tenha atuado nos
amistosos contra a Coréia do Sul e contra o Japão, há o
desgaste da viagem.
Caso Léo Ortiz siga fora da equipe, a dupla de zaga do
Bragantino diante do Flamengo deve continuar com Kevin e Natan. Se Ortiz voltar, é provável que Kevin retorne
ao banco e a dupla de zaga seja formada por Léo Ortiz e
Natan.
Ja o meia Hyoran voltou a treinar normalmente com o
time e deve ser relacionado para partida contra o Flamengo. O atleta desfalcou o Bragantino nos últimos jogos por causa de uma lesão na coxa esquerda. Nos últimos dias, vinha em trabalho de transição e, na última
segunda-feira, passou a treinar normalmente com o time. Pelo período que ﬁcou afastado, a escalação do atleta como titular nesta quarta-feira ainda é dúvida.
Além de Hyoran, quem volta na partida contra o Flamengo é o meia Eric Ramires, que cumpriu suspensão
na última rodada.
Uma provável escalação do Bragantino para enfrentar o Flamengo é formada por: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz (Kevin), Natan e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista (Eric Ramires) e Praxedes (Hyoran); Artur, Helinho
e Ytalo.
O Bragantino tenta encerrar o jejum de vitórias nesta
quarta-feira. O time não vence há nove jogos e está na
14ª posição do Brasileiro, com dez pontos. Na última rodada, foi derrotado por 2 a 0 pelo Internacional, no Nabi
Abi Chedid.

Flamengo

O Rubro-Negro perdeu em casa para o Fortaleza, na
última rodada. O técnico Paulo Sousa não contou com
Arrascaeta e Gabigol contra o time cearense. Para a próxima partida, o português terá mais desfalques.

A CBF deﬁniu em sorteio nesta terça-feira os confrontos das oitavas de
ﬁnal da Copa do Brasil 2022. Em seguida haverá o sorteio dos mandos de
campo.
Os jogos serão disputados nas semanas de 22 de junho e 13 de julho.
Depois das oitavas de ﬁnal, a CBF vai
realizar um novo sorteio, que deﬁnirá
os confrontos das quartas de ﬁnal e o
chaveamento até a decisão, prevista
para os dias 12 e 19 de outubro.
Veja os confrontos (times da direita decidem em casa):
• Corinthians x Santos
• São Paulo x Palmeiras

•
•
•
•
•
•

Bahia x Athletico-PR
Atlético-GO x Goiás
Fortaleza x Ceará
Fluminense x Cruzeiro
América-MG x Botafogo
Atlético-MG x Flamengo
Entre os 16 times que seguem na
competição, 14 estão na Série A. Apenas Bahia e Cruzeiro, atualmente na
Série B, conseguiram furar a <bolha=.
Os classiﬁcados para as quartas de ﬁnal irão receber uma premiação de R$
3,9 milhões.
Disputando a competição desde a
primeira fase, Cruzeiro, Ceará, Santos
e São Paulo são os clubes que mais fa-

turaram em premiações até agora,
com um total acumulado de R$ 7,67
milhões, cada. Logo em seguida aparecem Atlético-GO e Goiás, com R$
7,18 milhões.
Por terem entrado apenas na terceira fase, Bahia (campeão da Copa
do Nordeste do ano passado), Botafogo (campeão da Série B), além de
América-MG, Athletico, Atlético-MG,
Corinthians, Flamengo, Fluminense,
Fortaleza, Palmeiras (oriundos da Libertadores) acumulam cerca de R$ 4,9
milhões, uma vez que não tiveram direito às cotas das duas fases anteriores.

Arrascaeta segue com a seleção uruguaia e não enfrenta o Bragantino, nesta quarta, em Bragança Paulista.
Além dele, os zagueiros David Luiz e Pablo, junto com o
atacante Bruno Henrique também estão fora, suspensos. A única boa notícia para Paulo Sousa será o retorno
de Gabigol, que cumpriu suspensão contra o Fortaleza.
Diego Alves se recuperou de lesão e está à disposição de
Paulo Sousa, assim como Gustavo Henrique. Por ﬁm,
Gabigol também retorna contra o Bragantino após cumprir suspensão contra o Fortaleza pela última rodada do
Brasileirão.
A provável escalação do Flamengo será: Hugo Souza;
Matheuzinho, Gustavo Henrique (Léo Pereira), Rodrigo
Caio e Ayrton Lucas; Arão, João Gomes, Éverton Ribeiro;
Andreas, Vitinho (Pedro), Gabigol.
O Flamengo está na 11ª colocação do Campeonato
Brasileiro, com 12 pontos.

Mais jogos desta quarta
•
•
•
•
•

19h00 – América-MG x Ceará
19h00 – Juventude x Athletico-PR
20h30 – Atlético-GO x Avaí
21h30 – Fluminense x Atlético-MG
21h30 – Santos x Internacional
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PÁTIO ABERTO

SÃO JOÃO

AssembleiadoMA
prepara<ArraiádoPovo=

Boi de Maracanã se
apresenta amanhã

Este ano, durante as quatro noites de festa, de 15 a 18 de junho, a diversidade de ritmos
e sotaques invadirá o arraial da Casa do Povo

O

8Arraiá do Povo9 está de volta, no formato presencial,
de 15 a 18 de junho, a partir
das 19h, com as melhores
atrações do São João do Maranhão.
Com uma estrutura mais ampla, a festança realizada pela Assembleia Legislativa, sob a coordenação do Grupo
de Esposas de Deputados do Maranhão (Gedema), vai proporcionar ao
público ainda mais conforto, acessibilidade e segurança. O evento conta
também com apoio da Secretaria de
Estado da Cultura (Secma).
Nos últimos dois anos, o evento foi
realizado de forma virtual por conta
da pandemia de Covid-19. Este ano,
durante as quatro noites de festa, a diversidade de ritmos e sotaques invadirá o arraial da Casa do Povo. Na noite de abertura, quinta-feira (15), se
apresentarão o Boi Novilho Branco,
Boi Lendas e Magias, Boi de Axixá e
Boi de Maracanã, além de danças típicas apresentadas por alunos da Creche-Escola Sementinha.
Para a sexta-feira (16) foram convidados a Quadrilha 8Fogueira Viva9, Boi
de Sonhos, Companhia Barrica, Boi
da Maioba e Boi Brilho da Ilha. No sábado (17), será a vez de Seu Raimundinho e Forró Pé no Chão, Boi de Santa Fé, Cacuriá de Dona Teté e Boi de
Upaon Açu, além de Lucas Seabra e
Banda.
O encerramento da festa contará
com a presença da Dança Portuguesa
8Sonho de Portugal9, Boi da Madre
Deus, Boi Orquestra Mocidade de Pinheiro, Boi de Ribamar, Boi Itapera de

Programação
DIA 15 – QUARTA-FEIRA
19h00 – DANÇAS TIPICAS DA SEMENTINHA
20h00 – BOI NOVILHO BRANCO
21h00 – BOI LENDAS E MAGIAS
22h00 – BOI DE AXIXÁ
23h00 – BOI DE MARACANÃ
Intervalos com Marcone Gal & Banda
DIA 16 – QUINTA-FEIRA
19h00 – QUADRILHA FOGUEIRA
VIVA=
20h00 – BOI DE SONHOS
21h00 – COMPANHIA BARRICA
22h00 – BOI DA MAIOBA
23h00 – BOI BRILHO DA ILHA
Intervalos com Marcone Gal & Banda
DIA 17 – SEXTA-FEIRA
19h00 – SEU RAIMUNDINHO E
FORRÓ PÉ NO CHÃO
20h00 – BOI DE SANTA FÉ
21h00 – CACURIÁ DE DONA TETÉ
22h00 – BOI DE UPAON AÇU
Segurança e Estacionamento
23h00 – LUCAS SEABRA & BANDA
O trabalho de segurança do GabiIntervalos com Marcone Gal & Bannete Militar da Assembleia será reforçado com apoio de policiais militares, da
DIA 18 – SÁBADO
agentes civis e do Corpo de Bombei19h00 – DANÇA PORTUGUESA
ros.
SONHO DE PORTUGAL
Este ano, o estacionamento do
20h00 – BOI DA MADRE DEUS
Multicenter Sebrae, ao lado da Alema,
21h00 – BOI ORQUESTRA MOCIfoi disponibilizado ao público que visitará o arraial. Diferente das edições DADE DE PINHEIRO
22h00 – BOI DE RIBAMAR
anteriores, haverá, ainda, um estacio23h00 – BOI ITAPERA DE MARACAnamento exclusivo para pessoas com
deﬁciência, crianças de colo, obesos NÃ
00h00 – BOI DE MORROS
e Transtorno do Espectro Autista
– Intervalos com Marcone Gal &
(TEA), além de gestantes e lactantes.
Banda
Maracanã e Boi de Morros.
Nas quatro noites de festejo, o cantor Marcone Gal se apresentará nos
intervalos dos grupos folclóricos.
A estrutura do arraial terá seis barracas para comercialização de comidas típicas, parquinho infantil, uma
arquibancada e palco para apresentação dos grupos folclóricos.
Segundo o diretor administrativo
da Alema e coordenador-geral do
evento, Antino Noleto, a ideia é superar as edições anteriores.
<Estamos convictos de que será assim, porque tudo que tínhamos de
positivo nos arraiais anteriores está
sendo multiplicado nesse. O número
de barracas será maior, a área, o palco,
os brinquedos, o número de pessoas
cadastradas para vendas ambulantes
também serão maiores, assim como a
quantidade de mesas=, aﬁrmou Antino.

QUEEN

O GRUPO SERÁ A ATRAÇÃO DESTA QUINTA NO PÁTIO ABERTO
O São João continua no Centro Cultural Vale Maranhão, com a apresentação de um dos grupos de cultura
popular mais tradicionais do estado: o Bumba Meu Boi
de Maracanã.

O grupo de sotaque de matraca
chega com seus caboclos de pena,
de ﬁta, índias, cantadores e
trupiada para emocionar e exaltar a
cultura maranhense no Pátio
Aberto desta quinta-feira, 9, às 19h.
O Centro Cultural Vale Maranhão ﬁca localizado na
Av. Henrique Leal, 149, no Centro Histórico de São Luís.
A entrada é gratuita.

POP

Canção inédita tem vocais de Freddie Mercury Demi Lovato anuncia 2
novos shows no Brasil

SHOWS SERÃO NOS DIAS 30 DE AGOSTO E 2 DE SETEMBRO
A MÚSICA INÉDITA <FACE IT ALONE= SERÁ LANÇADA EM SETEMBRO DESTE ANO, E CONTÉM OS VOCAIS DE FREDDIE MERCURY
O baterista Roger Taylor e o guitar- engenharia disse: 8Ok. Podemos fazer
rista Brian May, atualmente os inte- isso9. Fizemos uma colagem de várias
grantes remanescentes da famosa partes. É linda. É passional=.
banda Queen, concederam entrevista
à BBC Radio 2 e revelaram uma notícia bombástica.
A música inédita <Face it alone= se- A música <Face it
rá lançada em setembro deste ano, e
contém os vocais de Freddie Mercury. alone= foi gravada
A possibilidade de unir a voz do
cantor morto à faixa inédita se deu pe- durante a produção do
los esforços dos músicos e da equipe
para restaurar trabalhos antigos, bem álbum The miracle,
como pelos milagres da tecnologia
lançado em 1989. Ao
atual.
Na entrevista, May destacou os desaﬁos enfrentados durante o processo todo, a banda gravou
de recuperação da música: <Passamos
por ela várias vezes e pensamos que cerca de 30 canções,
não poderíamos recuperá-la. Mas voltamos e nossa maravilhosa equipe de vindo a lançar 10.

Outras faixas foram
reveladas aos poucos
desde então, com
exceção de Face it alone.
O disco foi o penúltimo da discograﬁa do Queen que antecedeu a
morte de Freddie Mercury em 1991,
por complicações do HIV.
Roger Taylor enfatizou como a música foi uma verdadeira descoberta,
tocante e única. <Encontramos uma
pequena preciosidade de Freddie que
havíamos esquecido. E é maravilhosa.
Foi um belo achado, na verdade=,
contou na entrevista.

Demi Lovato trouxe ótimas novidades para os fãs brasileiros nesta semana. A cantora anunciou a data de lançamento do novo álbum, Holy fvck, que está previsto
para o dia 19 de agosto.
Além disso, Demi revelou novas datas de shows em
São Paulo e Belo Horizonte, nos dias 30 de agosto e 2 de
setembro, respectivamente.
Os últimos dias têm sido de muita emoção para os fãs
de Demi Lovato. Isso porque a artista norte-americana
anunciou duas novas datas de shows no Brasil, além da
apresentação já marcada no festival Rock in Rio.
No dia 30 de agosto, Demi se apresenta no Espaço
Unimed, em São Paulo; no dia 3 de setembro, é a vez de
Belo Horizonte receber o show, que acontecerá na Esplanada do Mineirão. Os ingressos estão disponíveis para compra no site oﬁcial de Demi.
Para aumentar ainda mais as expectativas para os
shows em terras brasileiras, Lovato anunciou a data oﬁcial do novo álbum. Intitulado Holy fvck, o disco tem estreia prometida para o dia 19 de agosto, 11 dias antes da
primeira apresentação por aqui. O primeiro single da
obra, Skin of my teeth, chegará às plataformas digitais
no dia 10 de junho.

