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Jabotis engravatados 
 O Brasil tem coisas que, de tão exclu-

sivas da política, acabam caindo no fol-
clore político de tanto ser inusitadas. O 
Congresso Nacional levou para si a má-
xima jocosa atribuída ao “coronel” se-
nador Vitorino Freire, que mandou no 
Maranhão por 20 anos, sem nunca ter 

sido governador. PÁGINA 3

SAÚDE
Novos casos 

de Covid
 podem estar 

subnotificados
Dicas para 
aumentar 
as  vendas 
no dia dos 

namorados
PÁGINA 10

NEGÓCIOS

Moto contrata mais 
reforços  para série D

Comércio vai
 funcionar no dia de 

Corpus Christi
PÁGINA 10

Segundo o presidente do clube, Yglésio 
Moises, a arrecadação da última partida rea-
lizada no Nhozinho Santos, pela Série D, foi o 
suficiente para fechar o negócio. PÁGINA 11

Arraiá do Povo  
Festança está de 
volta com maior 

estrutura e 
mais atrações

PÁGINA 12

Eidimar Gomes é 
empossada como 

vereadora na 
Câmara de São Luís

Eidimar Gomes (PL) foi empossa-
da na manhã da última segunda-feira 
(6),  como vereadora na Câmara Mu-
nicipal 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

Boletim  médico aponta 
“previsão de alta 

breve” para Brandão

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

Prorrogada
 campanha 
contra gripe 
e sarampo

 PÁGINA 7

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

 PÁGINA 9
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Missão de Observação Eleitoral do Observatório da Democracia do Parlamento do
Mercosul (Parlasul) acompanhará o pleito de 2022 no país

ELEIÇÕES 2022

Parlasul terá Comissão
observadora no Brasil

O
 Par la men to do Mer co sul 
(Par la sul) apro vou a cri a ção 
da Mis são de Ob ser va ção 
Elei to ral do Ob ser va tó rio da 

De mo cra cia do Par la sul, pa ra acom- 
pa nhar as elei ções de 2022 no Bra sil. A 
reu nião ocor reu em Mon te vi déu, no 
Uru guai.

Uma das re pre sen tan tes bra si lei ras 
no Par la sul, a se na do ra Eli zi a ne Ga ma 
(Ci da da nia-MA) ex pli cou que um dos 
gran des ob je ti vos des ta Co mis são é 
im pe dir a <ver da dei ra ame a ça=. <Uma 
ava lan che de fa ke news, nu ma ten ta- 
ti va de des con truir e ins ta bi li zar a 
con quis ta bra si lei ra da ur na ele trô ni- 
ca=, dis se. <O acom pa nha men to da 
Co mis são for ta le ce a de mo cra cia e a 
trans pa rên cia [das elei ções]=, dis se.

En tre as jus ti û ca ti vas pa ra o acom- 
pa nha men to es tão os ata ques à de- 
mo cra cia, di an te do es for ço do Tri bu- 
nal Su pe ri or Elei to ral (TSE), que tem 
atu a do no sen ti do de pro mo ver a 
trans pa rên cia de to do o pro ces so elei- 
to ral.

<É fun da men tal a pre sen ça do Mer- 
co sul no acom pa nha men to das elei- 
ções bra si lei ras, por que não há dú vi- 
da ne nhu ma de que [o Ob ser va tó rio] 
só vai cons ta tar a se gu ran ça da ur na 
ele trô ni ca e a con tri bui ção que ela 
sig ni û ca pa ra a de mo cra cia=, aûr mou 
a par la men tar.

Já o se na dor Hum ber to Cos ta (PT-
PE) des ta cou que o Par la sul é um es- 
pa ço de ex tre ma re le vân cia pa ra a de- 
mo cra cia e a ge o po lí ti ca re gi o nal e 
que as mis sões im pu tam cre di bi li da- 
de aos re sul ta dos elei to rais. <É al go

Mis são

A SENADORA ELIZIANE GAMA É UMA DAS REPRESENTANTES BRASILEIRAS NO PARLASUL

que res pei ta a au to no mia dos Es ta- 
dos, ob ser va o de sen ro lar das ati vi da- 
des e agre ga le gi ti mi da de ao pro ces so. 
São in con tá veis os ga nhos de mo crá ti- 
cos e as tro cas de ex pe ri ên cia pro mo- 
vi dos por es sas mis sões=, dis se.

O Par la sul é um ór gão de mo crá ti co 
e le gis la ti vo da re pre sen ta ção ci vil dos 
paí ses do Mer ca do Co mum do Sul. 
Cons ti tuí do em de zem bro de 2006, é 
com pos to por Ar gen ti na, Bra sil, Pa ra- 
guai e Uru guai. Atu al men te é pre si di- 
do por To más Bit tar, par la men tar do 

Pa ra guai.
Os se na do res Lu cas Bar re to (PSD-

AP), Nel si nho Trad (PSD-MS) e Fa bi a- 
no Con ta ra to (PT-ES) tam bém par ti ci-
pa ram do en con tro em Mon te vi déu, 
en tre ou tros par la men ta res.

Um dos vi ce-pre si den tes do Par la-
sul, Cel so Rus so man no (Re pu bli ca-
nos-SP), ex pli cou que o Ob ser va tó rio 
da De mo cra cia do Par la sul, que já re a-
li zou 36 mis sões na re gião, tem co mo 
ob je ti vo ga ran tir pro te ção aos po vos 
por meio da ob ser va ção de elei ções 
de mo crá ti cas na re gião.

ELEIÇÕES 2022

PSDB e MDB querem acordo sobre 3ª via até amanhã

É NO PSDB DE MINAS GERAIS QUE ESTÁ O PRINCIPAL FOCO DE RESISTÊNCIA AO ACORDO DA TERCEIRA VIA PARA A PRESIDÊNCIA

<A bo la es tá com o MDB.= A de cla- 
ra ção é do pre si den te do PSDB, Bru no
Araú jo, ao ser per gun ta do so bre a de- 
û ni ção do acor do en tre os dois par ti- 
dos pa ra for ma ção da ter cei ra via em
tor no da can di da tu ra da se na do ra Si- 
mo ne Te bet (MDB-MS) à Pre si dên cia
da Re pú bli ca.

Nas cú pu las par ti dá ri as, a trí pli ce
ali an ça (in cluin do o Ci da da nia, fe de- 
ra do ao PSDB) es tá acer ta da. Mas, ar- 
ran jos re gi o nais e pres sões de alas mi- 
no ri tá ri as das du as le gen das es tão
adi an do o ca sa men to das si glas mais
po de ro sas do au to de no mi na do cen- 
tro de mo crá ti co. A pres são, ago ra, é
pa ra que a co li ga ção se ja anun ci a da
na quin ta-fei ra, quan do a Co mis são
Exe cu ti va do PSDB se reú ne, em Bra- 
sí lia, pa ra fe char ques tão.

Os tu ca nos es pe ram que, até lá, o
MDB re sol va o im pas se em tor no da
mon ta gem do pa lan que da ter cei ra
via no Rio Gran de do Sul. O par ti do
ain da re sis te em apoi ar a vol ta do ex-
go ver na dor Edu ar do Lei te (PSDB) ao
Pa lá cio Pi ra ti ni, se de do go ver no gaú- 
cho, por cau sa de uma ala que de fen- 
de a can di da tu ra pró pria. Se es se ar- 
ran jo re gi o nal, que en vol ve tam bém o
PSD da ex-se na do ra Ana Amé lia (RS),
não se con cre ti zar, a ali an ça na ci o nal

em tor no da pré-can di da tu ra de Si- 
mo ne Te bet ten de ao fra cas so.

Bru no Araú jo es tá oti mis ta e enu- 
me rou os pas sos da dos até ago ra pe lo
po ten ci al ali a do pa ra vi a bi li zar a cha- 
pa uni û ca da. Ci tou que a Exe cu ti va do
MDB apro vou a co li ga ção e aco lheu o
pro gra ma de go ver no tu ca no ela bo ra- 
do sob co or de na ção do ex-pre si den te
da Câ ma ra dos De pu ta dos Ro dri go
Maia pa ra a pré-can di da tu ra de João
Do ria — que ab di cou da dis pu ta por
fal ta de am pa ro no par ti do. A úni ca
pen dên cia es tá no apoio do MDB à
can di da tu ra de Edu ar do Lei te ao go- 
ver no do Rio Gran de do Sul. <Tor ce- 
mos pe la for ma li za ção da ali an ça=,
dis se Araú jo.

Es sa cos tu ra é de ci si va por que de- 
ter mi na rá o fu tu ro po lí ti co de Lei te,
tam bém co ta do pa ra as su mir a can di- 
da tu ra tu ca na à Pre si dên cia ca so o
par ti do de ci da se guir em voo so lo na
dis pu ta pe lo Pa lá cio do Pla nal to. Se
Lei te op tar pe la re con quis ta do man- 
da to de go ver na dor — car go ao qual
se de sin com pa ti bi li zou jus ta men te
pa ra se lan çar à cam pa nha pe la su ces- 
são do pre si den te Jair Bol so na ro —,
Te bet po de rá li de rar a ter cei ra via com
um can di da to a vi ce in di ca do pe lo
PSDB. O fa vo ri to é o se na dor Tas so Je- 

reis sa ti (CE).
Na se ma na pas sa da, Lei te al mo çou

com Je reis sa ti e com os de pu ta dos mi-
nei ros Aé cio Ne ves e Pau lo Abi-Ac kel.
É no PSDB de Mi nas Ge rais que es tá o
prin ci pal fo co de re sis tên cia ao acor- 
do da ter cei ra via. Após o en con tro, o
par ti do in for mou, em no ta, que a reu- 
nião de quin ta-fei ra é <pa ra con ûr mar
o apoio a Te bet ou o lan ça men to de
can di da tu ra pró pria à Pre si dên cia=.

Se o MDB acei tar a com po si ção no
Rio Gran de do Sul, po rém, a cú pu la
tu ca na não tem dú vi da de que o PSDB
mar cha rá com Te bet. Uma ex pec ta ti-
va com par ti lha da pe lo pre si den te do
MDB, Ba leia Ros si (SP). <Nós va mos
pe dir diá lo go pa ra que pos sa mos sen-
tar à me sa, mas, cla ro, res pei tan do a
gra de za do MDB no Rio Gran de do
Sul=, dis se Ros si, na oca sião.

En quan to o nó da ter cei ra via não é
de sa ta do, Si mo ne Te bet û ca rá <re co-
lhi da=, de acor do com um in ter lo cu- 
tor da se na do ra. Ela re co nhe ce a im-
por tân cia das con ver sas no Sul e não
pre ten de am pli û car a pres são so bre o
MDB gaú cho. O MDB te ria que re ti rar
a pré-can di da tu ra do de pu ta do es ta- 
du al Ga bri el Sou za — que já es tá em
cam pa nha — ao go ver no gaú cho pa ra
in te grar a cha pa de Edu ar do Lei te. 

LIDERANÇA ESTRATÉGICA

Bolsonaro indica Carlos
Portinho para o Senado

PARLAMENTAR É DO PL, MESMO PARTIDO DO PRESIDENTE

JEFFERSON RUDY

O pre si den te Jair Bol so na ro as si nou a in di ca ção do
se na dor Car los Por ti nho (PL-RJ) pa ra ser o no vo lí der do
go ver no no Se na do Fe de ral. A in for ma ção foi pu bli ca da
pe lo mi nis tro-che fe da Se cre ta ria de Go ver no, Cé lio Fa- 
ria Jú ni or, em uma pos ta gem nas re des so ci ais.

“É com sa tis fa ção que re ce be mos a in di ca ção

as si na da pe lo pre si den te Jair Bol so na ro do se na dor

Car los Por ti nho pa ra Lí der do Go ver no no Se na do

Fe de ral”

 Por ti nho era su plen te do se na dor Arol de de Oli vei ra,
que mor reu em 2020 por com pli ca ções da co vid-19. Ele
tam bém é lí der do PL no Se na do, o mes mo par ti do do
pre si den te da Re pú bli ca.

O car go de lí der do go ver no no Se na do es ta va va go há
cer ca de seis me ses, após a saí da do se na dor Fer nan do
Be zer ra Co e lho (MDB-PE). 

Es sa li de ran ça é es tra té gi ca no mo men to em que o
Pa lá cio do Pla nal to es pe ra pe la apro va ção de um pro je- 
to de lei com ple men tar pa ra û xar uma alí quo ta má xi ma
de im pos tos so bre com bus tí veis e de uma emen da
cons ti tu ci o nal pa ra res sar cir os es ta dos pe la re du ção de
tri bu tos no se tor.

A no me a ção do no vo lí der do go ver no no Se na do pre- 
ci sa ser for ma li za da em pu bli ca ção no Diá rio Oû ci al da
União (DOU).

9ª CÚPULA DAS AMÉRICAS

Bolsonaro embarca
hoje para Los Angeles

BOLSONARO VOLTOU A FALAR SOBRE AS ELEIÇÕES NOS EUA 

Jair Bol so na ro (PL) em bar ca, nes ta quar ta-fei ra (8/6),
pa ra Los An ge les, na Ca li fór nia, on de par ti ci pa da 9ª Cú- 
pu la das Amé ri cas. Na oca sião, o pre si den te de ve en- 
con trar Joe Bi den. Na vés pe ra de seu en con tro com o
man da tá rio nor te-ame ri ca no, o che fe do Exe cu ti vo vol- 
tou a fa lar em frau de nas elei ções ame ri ca nas. Na quin- 
ta-fei ra (9/6), exis te a ex pec ta ti va de que Bol so na ro te- 
nha uma reu nião bi la te ral de cer ca de 30 mi nu tos com
Bi den. Bol so na ro ale gou que o ex-pre si den te Do nald
Trump — que con cor reu pe la ten ta ti va de re e lei ção em
2020 — <es ta va mui to bem= e que û ca <com pé atrás=.

<Quem diz é o po vo ame ri ca no. Eu não vou en trar em
de ta lhes na so be ra nia de ou tro país. Ago ra, o Trump es- 
ta va mui to bem. E mui ta coi sa che gou pa ra gen te que a
gen te û ca com pé atrás. A gen te não quer que acon te ça
is so no Bra sil=, ale gou em en tre vis ta ao SBT News.

O pre si den te re la tou que não sa be quais se rão os as- 
sun tos tra ta dos por Bi den, mas que ca so en tre na ques- 
tão am bi en tal, <já sa be co mo pro ce der=. <Ne nhum país
do mun do tem mo ral pa ra fa lar em pre ser va ção am bi- 
en tal pa ra o Bra sil. Nós pre ser va mos dois ter ços do nos- 
so ter ri tó rio. Se so bre vo ar os EUA não vai ver ma ta ci li ar,
o mes mo na Eu ro pa. Eles têm a pe tu lân cia de fa lar que
de ve mos re üo res tar. Quem tem que re üo res tar são eles.
É uma po lí ti ca de ata car o Bra sil por que es tá em jo go as
com mo di ti es, o agro ne gó cio.=, de fen deu.

Bol so na ro dis se tam bém que en tre os te mas a se rem
tra ta dos com o lí der nor te-ame ri ca no, es tá a pos sí vel ex- 
plo ra ção de nió bio. <Con ver sei mui ta coi sa com o
Trump lá atrás. A ques tão da pos sí vel ex plo ra ção de nió- 
bio agre gan do va lor pa ra nós tam bém. Va mos ver qual
vai ser a di nâ mi ca que ele vai dar pa ra o la do de lá. Sa be- 
mos da es ta tu ra do Bra sil e dos EUA, sa be mos que a eco- 
no mia de les é de ze nas de ve zes mai or que a nos sa, de
seu po ten ci al bé li co nu cle ar, da in üuên cia de les no
mun do=.

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

https://banca.oimparcial.com.br/
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Boletim divulgado pelo Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo confirmou que
governador está em recuperação e não precisa de tratamento complementar

SAMARTONY MAR TINS

EM RECUPERAÇÃO

Boletim aponta   < previsão
de alta= para Brandão

O
go ver na dor Car los Bran dão
(PSB ,) que foi sub me ti do a 
pro ce di men to ci rúr gi co no
úl ti mo dia 22 de maio, de vi- 

do a um cis to re nal no me a do de Bos- 
ni ak IV, se gue em re cu pe ra ção e te rá
al ta em bre ve. A in for ma ção foi con- 
ûr ma da pe lo Hos pi tal Be ne û cên cia
Por tu gue sa de São Pau lo que di vul gou
no vo bo le tim mé di co, nes ta ter ça-fei- 
ra (07), in for man do o qua dro clí ni co
do go ver na dor do Ma ra nhão.

Car los Bran dão es tá na ca pi tal pau- 
lis ta des de o mês pas sa do, quan do re- 
a li zou no dia 22 de maio uma pri mei- 
ra ci rur gia pa ra re ti ra da de um cis to
nos rins.

O no vo bo le tim é as si na do pe lo
car di o lo gis ta Mar ce lo Sam paio; pe lo
ci rur gião uro lo gis ta Jo sé Luís Cham- 
bo; e pe lo di re tor exe cu ti vo do Hos pi- 
tal, dou tor Re na to Vi ei ra. Se gun do o
bo le tim mé di co, o exa me aná to mo

pa to ló gi co re ve lou uma le são pa pi lí- 
fe ra com mar gens li vres, que não ne- 
ces si ta de tra ta men to com ple men tar
de qui mi o te ra pia ou ra di o te ra pia.
<Nes se mo men to, o pa ci en te en con- 
tra-se em re cu pe ra ção no pós-ope ra- 
tó rio, com bre ve pre vi são de al ta=, diz
um tre cho da no ta oû ci al do hos pi tal.

Des de a se ma na pas sa da, o go ver- 
no do Ma ra nhão es tá sen do co man- 
da do in te ri na men te pe lo pre si den te
do Tri bu nal de Jus ti ça, de sem bar ga- 
dor Pau lo Vel ten, que é o se gun do na
li nha su ces só ria, uma vez que o pri- 
mei ro, o pre si den te da As sem bleia Le- 
gis la ti va, de pu ta do Othe li no Ne to
(PC doB), es tá fo ra do Es ta do com o
ob je ti vo de não as su mir o mai or car go
do exe cu ti vo do es ta do pa ra não tor- 
nar-se ine le gí vel pa ra a re e lei ção em
2022.

Cum prin do agen da go ver na men- 
tal, Pau lo Vel ten, es te ve no úl ti mo û- 
nal de se ma na pas sa do nas ci da des de
Ti mon e Ma tões, mar can do pre sen ça
em ce rimô ni as mi li ta res e en tre gan do
obras nas áre as de in fra es tru tu ra,
edu ca ção e es por te. Na pri mei ra pa ra- 
da, em Ti mon, hou ve uma vi si ta ao
Fó rum da Co mar ca, no Par que Pi auí.
De pois, uma reu nião com juí zes e
par ti ci pa ção em ce rimô ni as mi li ta res
de pas sa gem dos co man dos do 11º
Ba ta lhão e do Co lé gio Mi li tar Ti ra den- 
tes V. Na sequên cia, em Ma tões, o go- 
ver na dor inau gu rou a es co la João
Pau lo I, in te gran do as ações do pro- 
gra ma Es co la Dig na. Tam bém foi en- 
tre gue à po pu la ção uma Are ni nha Es- 
por ti va, a pra ça Nos sa Se nho ra da
Con cei ção, 1,6 mil ces tas bá si cas e 5
to ne la das de pei xes. <Eu es tou cum- 

prin do mi nha fun ção cons ti tu ci o nal,
pro vi só ria, de subs ti tuir o go ver na dor
Car los Bran dão, que es tá tra tan do da
saú de e mui to em bre ve es ta rá de vol-
ta. Pra mim é uma sa tis fa ção es pe ci al,
uma opor tu ni da de de ou ro, eu es tou
im pres si o na do de ver o go ver no mui- 
to ar ti cu la do, co or de na do, fun ci o- 
nan do. É en ri que ce dor ver o go ver no
em ação, is so nos en che de or gu lho e
es pe ran ça por di as me lho res. E na
inau gu ra ção de uma es co la, des se be-
lís si mo pro je to que é o Es co la Dig na, a
nos sa es pe ran ça au men ta ain da mais.
Eu ve jo o go ver no in ves tir cor re ta- 
men te: a edu ca ção é a ar ma de li ber- 
ta ção, a luz que faz os jo vens en xer ga- 
rem um fu tu ro me lhor=, de cla rou Vel- 
ten na oca sião.

Car los Bran dão es tá li cen ci a do do
car go até o dia 10 des te mês.  Ele so li- 
ci tou o pe di do de afas ta men to pa ra
con ti nu ar sua re cu pe ra ção, após um
pro ce di men to ci rúr gi co pa ra a re ti ra-
da de um cis to em maio. Va le res sal tar
que a li cen ça apro va da pe los de pu ta- 
dos se es ten de pa ra o ano to do. Ca so o
go ver na dor ne ces si te se afas tar do go- 
ver no, não se rá ne ces sá rio ou tra vo ta-
ção.

Ou se ja, por meio da Men sa gem
Go ver na men tal nº 039/2022, en ca mi- 
nha da ao Po der Le gis la ti vo, que o go-
ver na dor Bran dão so li ci tou no mês
pas sa do, a au to ri za ção pa ra que, na
for ma do Ar ti go 62 da Cons ti tui ção
Es ta du al, ele po de, quan do ne ces sá- 
rio, afas tar-se do es ta do ou do país,
se ja em mis são oû ci al ou pa ra tra tar
de in te res se par ti cu lar, sen do a au to- 
ri za ção vá li da pa ra qual quer pe río do
do ano de 2022.

CÂMARA DE SÃO LUÍS

Eidimar Gomes é empossada como vereadora 

EIDIMAR GOMES AGRADECEU A OPORTUNIDADE E RESSALTOU QUE VAI TRABALHAR PELA POPULAÇÃO DE SÃO LUÍS

Ei di mar Go mes (PL) foi em pos sa da
na ma nhã da úl ti ma se gun da-fei ra
(6),  co mo ve re a do ra na Câ ma ra Mu- 
ni ci pal de São Luís. Ela vai ocu par o
lu gar do ve re a dor Al dir Jú ni or (PL),
que so li ci tou li cen ça do car go por um
pe río do de 121 di as.

Ei di mar Go mes usou a tri bu na da
Câ ma ra pa ra agra de cer a opor tu ni da- 
de e res sal tou que vai tra ba lhar pe la
po pu la ção de São Luís. <Obri ga do por
vo ta rem em mim, vo ta ram por amor,
e ho je es tou re pre sen tan do o pa pel de
ve re a do ra de São Luís, pa ra lu tar pe la
co mu ni da de=, dis se.

O even to de pos se ocor reu no Ple- 
ná rio Si mão Es tá cio da Sil vei ra e foi
pre si di do pe la ve re a do ra Kar la Sarney
(PSD). Es ti ve ram pre sen tes tam bém
os ve re a do res Andrey Mon tei ro (Re- 
pu bli ca nos), Ro sa na da Saú de (Re pu- 
bli ca nos), Al dir Jú ni or (PL), Ri bei ro
Ne to (PMN), Do min gos Paz (Po de- 
mos), Con ci ta Pin to (PC doB) e Ed son

Ga gui nho (DEM). A de pu ta da es ta du- 
al De ti nha (PL) tam bém par ti ci pou da
ce rimô nia.

Al dir Jú ni or fa lou na tri bu na so bre

a his tó ria de atu a ção de Ei di mar Go- 
mes no ei xo Ita qui-Ba can ga. <Me hon-
ra mui to ter a se nho ra Ei di mar co mo
su plen te, pe la sua his tó ria na ci da de
de São Luís e pe la sua his tó ria de atu a- 
ção no ei xo Ita qui-Ba can ga. Uma re- 
gião que tem qua se 100 mil elei to res e
pre ci sa ter mais re pre sen ta ti vi da de
den tro des ta Ca sa. A Ei di mar já es te ve
pre sen te aqui no pas sa do, as su miu o
man da to há uns 6 anos atrás, e ho je
ela vol ta, com seus 80 anos de ida de, a
es ta Ca sa. É um exem plo pa ra as mu- 
lhe res e pa ra to dos nós=, res sal tou o
ve re a dor Al dir Jú ni or.

A de pu ta da es ta du al De ti nha tam- 
bém usou a tri bu na e pa ra be ni zou a
par la men tar. <A ve re a do ra Ei di mar foi
mui to bem vo ta da. Ela vai po der mos- 
trar o seu tra ba lho, a sua de di ca ção
nes ta Ca sa Le gis la ti va. Te nho cer te za
que a Câ ma ra de ve re a do res e a ci da- 
de de São Luís vão ga nhar mui to=, dis- 
se.
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Co pi an do re ti dão (1)

Co pi an do re ti dão (2)

Só fal ta ho mo lo gar

<Bol so na ro trans for ma com ba te à in fla -
ção em con ver sa de bê ba do=

Do jor na lis ta Jo si as de Sou za, ana lis ta do UOL.

Em pre gão to ga do (1)

Em pre gão to ga do (2)

Ja bo tis en gra va ta dos
O Bra sil tem coi sas que, de tão ex clu si vas da po lí ti ca, aca bam

cain do no fol clo re po lí ti co de tan to ser inu si ta das. O Con gres so
Na ci o nal le vou pa ra si a má xi ma jo co sa atri buí da ao <co ro nel= se- 
na dor Vi to ri no Frei re, que man dou no Ma ra nhão por 20 anos, sem
nun ca ter si do go ver na dor. Mas cri ou o vi to ri nis mo. Ele plan tou a
má xi ma po lí ti ca-eco ló gi ca de que <ja bo ti atre pa do em ár vo re ou
foi en chen te ou mão de gen te=. Daí o ape li do irô ni co de <ja bo ti=,
pa ra pro je tos en ga no sos e ma no bras ar ti û ci ais no Con gres so. Ja- 
bo ti po de ria ser até a ale ga da ine le gi bi li da de pa ra o vi ce-pre si- 
den te, o vi ce-go ver na dor ou vi ce-pre fei to, quan do pre ten dem
dis pu tar um man da to di fe ren te do que ocu pam.

É o ca so tí pi co do go ver na dor Flá vio Di no que, co mo can di da- 
to a se na dor, te ve que re nun ci ar seis me ses an tes do plei to pa ra o
vi ce Car los Bran dão que, ao as su mir tor nou-se ti tu lar, com di rei to
de con cor rer à re e lei ção em ou tu bro. Seu vi ce pas sou a ser o pre si- 
den te da As sem bleia Le gis la ti va, Othe li no Ne to. Co mo Bran dão
te ve que ti rar li cen ça pa ra se sub me ter a uma ci rur gia no rim,
Othe li no co mo can di da to à re e lei ção, te ve que vi a jar pa ra ou tro
es ta do,  per mi tin do que o car go fos se trans fe ri do ao pre si den te do
Tri bu nal de Jus ti ça, Pau lo Vel ten. Co mo de sem bar ga dor, ele não é
pré-can di da to a na da em 2022.

Ago ra tem um ja bo ti zão tran si tan do nos ga bi ne te do Pla nal to.
O pre si den te Jair Bol so na ro vi a jou on tem a Los An ge les (EUA) pa- 
ra a Cú pu la das Amé ri cas, com os lí de res de go ver no dos es ta dos
ame ri ca nos. Si mul ta ne a men te, o vi ce Ha mil ton Mou rão co mo
pré-can di da to a se na dor (RJ), vo ou de fol ga pa ra a Es pa nha e dei- 
xa a va ga pa ra o pre si den te da Câ ma ra, Arthur Li ra que, por sua
vez, é can di da to à re e lei ção. Em te se te ria que vi a jar tam bém pa ra
fo ra do Bra sil, pas san do o bas tão ao pre si den te do Se na do, Ro dri- 
go Pa che co, o quar to na or dem de su ces são que, po rém, não é
can di da to em 2022.

To da es sa ar ti ma nha ju rí di ca im pli ca a gas tan ça com o di nhei- 
ro pú bli co. Mas es tá no Art. 14, § 6o, da Cons ti tui ção Fe de ral que
es ta be le ce: <Pa ra con cor re rem a ou tros car gos, o pre si den te da
Re pú bli ca, os go ver na do res de es ta do e do Dis tri to Fe de ral e os
pre fei tos de vem re nun ci ar aos res pec ti vos man da tos até seis me- 
ses an tes do plei to=. Mou rão só po de ria as su mir ago ra o Pla nal to
se con ti nu as se vi ce de Bol so na ro. Pa re ce uma pa ró dia de bê ba do,
pois es sas re gras que va lem pa ra uns e não pa ra to dos os man da- 
tá ri os. Co mo se po de per ce ber, é um ban do de ja bo tis atre pa dos,
na ter ra de ja bu ti ca ba, bem lon ge das en chen tes e com mui tas
mãos de gen te.

O ex-se cre tá rio de Edu ca ção, Fe li pe Ca ma rão, in di ca do pe lo
PT, vi ce na cha pa de Car los Bran dão (PSB) pro me te re pe tir o mes- 
mo mo de lo ado ta do pe lo atu al ocu pan te no Pa lá cio dos Leões.
<Vou ser com Bran dão e o que Bran dão foi com Flá vio Di no=.

 

Na even tu al vi tó ria da cha pa, Ca ma rão pro me te ser um vi ce-
go ver na dor pre sen te, atu an te nas ações do Exe cu ti vo e le al. Bran- 
dão pas sou se te anos cum prin do a li tur gia do car go e atu an do ao
la do de Di no, que o in di cou co mo can di da to à sua su ces são.

 

Fe cha da a ali an ça com o PSB, pró xi mo pas so den tro do PT ma- 
ra nhen se é es pe rar o en con tro de tá ti cas da Exe cu ti va Na ci o nal,
no co me ço de ju lho, quan do se rão ho mo lo ga das as de ci sões re gi- 
o nais dos es ta dos. Mas ne nhu ma pos si bi li da de de al te ra ção.

———————————————————————

———————————————————————
<De ses pe ra do com as pes qui sas que mos tram a in üa ção

dan do um ter cei ro man da to a Lu la, Jair Bol so na ro e
equi pe pro põem que o Bra sil ven da o fo gão da ca sa pa- 

ra com prar o al mo ço, mes mo sa ben do que is so não ga- 
ran te o jan tar=, do jor na lis ta Le o nar do Sa ka mo to.

 
O pre si den ci a lis ta Ci ro Go mes (PDT) dis se que se Lu la

for em ou tu bro elei to, co mo apon tam as pes qui sas,
não ha ve rá pa ci û ca ção na ci o nal. <O País vai ama nhe- 

cer em guer ra, é evi den te=, aûr mou Ci ro em en tre vis ta
ao Flow Pod cast.

 
O pe tis ta Pau lo Ro mão, após ser der ro ta do a ze ro na lu- 

ta fer vo ro sa de le var o PT pa ra o se na dor We ver ton Ro- 
cha (PDT), ain da as sim es bra ve ja e es cu la cha pe lo

twit ter a in di ca ção por una ni mi da de, de Fe li pe Ca ma- 
rão, vi ce de Car los Bran dão (PSB).

———————————————————————

Só de pois que dei xar o go ver no e re tor nar à pre si dên cia do Tri- 
bu nal de Jus ti ça do Ma ra nhão, o de sem bar ga dor Pau lo Vel ten vai
cui dar de de û nir quan do abri rá a dis pu ta pe las du as va gas de
mem bros da cor te. Uma se rá por me re ci men to e a ou tra por an ti- 
gui da de.

 

Tam bém na OAB-MA e no Mi nis té rio Pú bi co a dis pu ta pe las
du as va gas de de sem bar ga dor pe lo cri té rio do quin to cons ti tu ci o- 
nal es tá fer ven do en tre ad vo ga dos e pro cu ra do res de jus ti ça. É ar- 
re ga ço pe lo em pre gão mais so nha do no Ma ra nhão. E va le a pe na.

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

https://banca.oimparcial.com.br/
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MAR CUS NA KA GAWA
— Pro fes sor da ESPM; co or de na dor do
Cen tro ESPM de De sen vol vi men to So ci -
o am bi en tal (Ceds)

EDITORIAL

O emprego volta a crescer
Uma se ma na de pois de a Pes qui sa Na ci o- 

nal por Amos tra de Do mi cí li os Con tí nua
(Pnad-Con tí nua), do Ins ti tu to Bra si lei ro de
Ge o gra ûa e Es ta tís ti ca (IB GE), re gis trar que- 
da na û la de de sem pre go no pri mei ro tri- 
mes tre des te ano — o nú me ro de pes so as
ocu pa das che gou a 96,5 mi lhões, o mai or
des de o iní cio da sé rie his tó ri ca, em 2012 —,
o Mi nis té rio de Tra ba lho e Pre vi dên cia
anun ci ou on tem ou tra boa no tí cia nes sa se- 
a ra: o Ca das tro Ge ral de Em pre ga dos e De- 
sem pre ga dos (Ca ged) mos trou que o país fez
196.966 con tra ta ções com car tei ra as si na da
em abril. Os sa lá ri os ain da não re a gi ram à al- 
tu ra co mo to dos gos ta ri am. Mas os no vos
pos tos de tra ba lho, na atu al con jun tu ra, já
são um avan ço e tan to.

As sim co mo a Pnad-Con tí nua sur pre en- 
deu ana lis tas de mer ca do, o Ca ged tam bém
trou xe da dos bem me lho res do que os pre- 
vis tos por es ses es pe ci a lis tas. O Bra sil abriu
196.966 em pre gos for mais em abril, û can do
aci ma tan to na com pa ra ção com mar ço
(88.145) quan to em re la ção a abril do ano
pas sa do (89.538). No to tal, hou ve 1,85 mi- 
lhão de con tra ta ções e 1,66 mi lhão de des li- 
ga men tos. O re sul ta do é que o sal do po si ti vo
do ano su biu pa ra 770.593 — ape sar de ter û- 
ca do abai xo do mes mo pe río do de 2021,
quan do o su pe rá vit foi de 894.664 va gas cri a- 

das.
Co mo ha via ocor ri do com a Pnad-Con tí- 

nua, a aber tu ra de pos tos de tra ba lho iden ti- 
û ca da pe lo Ca ged em abril foi im pul si o na da
pe lo se tor de ser vi ços ( 117.007 va gas), com
des ta que pa ra as áre as de in for ma ção, co- 
mu ni ca ção e ati vi da des û nan cei ras, imo bi- 
liá ri as, pro ûs si o nais e ad mi nis tra ti vas (
39.610) e ad mi nis tra ção pú bli ca, de fe sa e se- 
gu ri da de so ci al, edu ca ção, saú de hu ma na e
ser vi ços so ci ais ( 30.415). Além dis so, hou ve
mais con tra ta ções do que de mis sões no Co- 
mér cio ( 29.261), na cons tru ção ( 26.378) e na
in dús tria (25.341). O da do ne ga ti vo û cou
com o gru po Agri cul tu ra, pe cuá ria, pro du- 
ção üo res tal, pes ca e aqui cul tu ra, que en cer- 
rou o mês com 1.021 em pre gos a me nos.

Num olhar abran gen te, do ce ná rio na ci o- 
nal, ve mos que o Ca ged apon ta sal do po si ti- 
vo de con tra ta ções em to das as cin co re giões
bra si lei ras: Sul, com 25.598 no vo pos tos de
tra ba lho (al ta de 0,32% na com pa ra ção com
o mês an te ri or); Su des te, com 101.279
(0,48%); Cen tro Oes te, 25.598 (0,72%); Nor te,
12.023 (0,62%); e Nor des te, 29.813 (0,45%).
Em re la ção às uni da des fe de ra ti vas, São
Pau lo abriu 53.818 no vos pos tos (0,42% a
mais, na com pa ra ção com mar ço); se gui do
do Rio de Ja nei ro, com 22.403 pos tos

(0,69%); e de Mi nas Ge rais, com 20.059 pos- 
tos (0,46%).

À pri mei ra vis ta, quan do se olha pa ra os
da dos do Ca ged de abril, a im pres são é de
que si na li zam pa ra um iní cio de um se gun do
tri mes tre pro mis sor a ser con ûr ma do pe la
pró xi ma Pnad. Va le des ta car, con tu do, que
as du as pes qui sas têm me to do lo gi as dis tin- 
tas. As in for ma ções do Ca ged são ob ti das de
em pre sas e di zem res pei to a con tra ta ções e
de mis sões de pes so as com car tei ra as si na da
fei tas pe lo se tor pri va do, en quan to as da
Pnad-Con tí nua são co le ta das pe lo IB GE por
meio de pes qui sa do mi ci li ar e abran ge tam- 
bém o mer ca do in for mal de tra ba lho.

 
Por es sa ra zão, ape sar de al guns pon tos

em co mum, os dois le van ta men tos não po- 
dem ser com pa ra dos. O fa to é que am bos —
Ca ged e Pnad — pa re cem des con cer tar ana- 
lis tas de mer ca do, que têm er ra do sis te ma ti-
ca men te as pre vi sões. A fa vor de les, res sal- 
ve-se, a quan ti da de de even tos ad ver sos a
de sa û ar prog nós ti cos oti mis tas. Aû nal, não
de ve ser fá cil apos tar na cri a ção de em pre- 
gos em meio a ao vai vém de uma cri se sa ni- 
tá ria sem pre ce den tes, uma guer ra que me xe
com a eco no mia mun di al, ju ros em al ta e in- 
üa ção que não dá si nais de tré gua. Ain da
bem que eles têm er ra do feio nas con tas.

ARTIGO: 

Semana do meio ambiente ou do ambiente inteiro

Ca da vez que che ga o dia do meio
am bi en te, ou a se ma na ou o mês,
sem pre te mos mui tas en tre vis tas, ar- 
ti gos, pa les tras e au las pa ra fa zer mos.
Mas sem pre û co me per gun tan do se
cha más se mos em vez de meio am bi- 
en te de am bi en te in tei ro, se rá que as
pes so as lem bra ri am des se te ma o ano
in tei ro?

Ló gi co que en ten do que es ta mos
fa lan do do meio em que vi ve mos. Mas
na ver da de vi ve mos ne le in tei ra men- 
te. Tal vez se ja so men te um jo go de pa- 
la vras, sen do o mais im por tan te lem- 
brar mos que o tal do meio am bi en te
es tá so fren do mui to e nós com ele.

Por is so, in clu si ve, cri a ram o Dia
Mun di al do Meio Am bi en te que é 5 de
ju nho. Nes se dia, no ano de 1972, a
Or ga ni za ção das Na ções Uni das
(ONU) re a li zou uma im por tan te con- 
fe rên cia que dis cu tia o fu tu ro sus ten- 
tá vel e as re la ções en tre os se res hu- 
ma nos e o pla ne ta. No even to, que
ocor reu na Sué cia, co nhe ci do co mo
Con fe rên cia de Es to col mo, foi cri a do
o Pnu ma, o Pro gra ma das Na ções
Uni das pa ra o Meio Am bi en te ou em
in glês o Unep — UN En vi ron ment
Pro gram me.

Es se mo men to foi im por tan te pa ra
cair a û cha que os re cur sos que re ti ra- 
mos da na tu re za são û ni tos, ou se ja,
po dem aca bar. E o pi or de tu do é que,
além de ar ran car mos mais do que
pre ci sa mos e não dis tri buir mos cor- 
re ta men te en tre as pes so as, su ja mos e
po luí mos o que ain da não foi re ti ra do.

Pa re ce que es sa equa ção não es tá

fe chan do pe la ló gi ca e pe la so bre vi- 
vên cia. Pou cas pes so as com mui to do
que foi re ti ra do do pla ne ta e ou tras
sem na da. Pi or que aque les que não
re ce be ram es se pe da ci nho do pla ne ta
(os re cur sos na tu rais re ti ra dos e
trans for ma dos) es tão so fren do mais
com a emer gên cia cli má ti ca. Exis tem
até ci en tis tas es tu dan do a Jus ti ça Cli- 
má ti ca, um con cei to mui to im por tan- 
te que pre ci sa mos di vul gar ca da vez
mais. Tal vez se ja por que mui tas pes- 
so as ain da não te nham en ten di do o
que es tá acon te cen do, ou po de ser
que um gru po de pes so as es te ja ten- 
tan do ma ni pu lar a im por tân cia de ca- 
da um dos as sun tos tra ta dos até ago- 
ra. Te nho fa la do mui to so bre o fo co
que da mos pa ra as coi sas da vi da e do
que que re mos efe ti va men te. Pre ci sa- 
mos û car mui to aten tos a is so.

Aque ci men to glo bal, quei ma das,
emer gên cia cli má ti ca, chu vas tor ren- 
ci ais, po lui ção dos ma res, co rais mor- 
ren do, con su mo e ge ra ção de li xo de- 
sen fre a do, agro tó xi cos nos ali men tos
e nos ri os, ani mais sen do ex tin tos, fo- 
me, en tre ou tros pro ble mas do mun- 
do e do pla ne ta es tão en de re ça dos
nos 17 Ob je ti vos do De sen vol vi men to
Sus ten tá vel (ODS) da Agen da 2030.
Sim, sa be mos quais são os de sa û os do
mun do e um gru po de mais de 190
paí ses de û ni ram in clu si ve 169 me tas
den tro des ses 17 ODS.

Quan do fa la mos do meio am bi en- 
te, ou do am bi en te in tei ro, te mos que
sa ber que nós (pes so as) es ta mos den- 
tro de le, e que o sis te ma econô mi co
vi gen te tam bém es tá den tro e de pen- 
de de le. Pa ra ilus trar me lhor a tal da
sus ten ta bi li da de di vi di ram o te ma no
tri pé: am bi en tal, so ci al e econô mi co.
Atu al men te as em pre sas e os in ves ti- 

do res têm cha ma do de ESG es sa te-
má ti ca. Mas foi só pa ra ser mais di dá- 
ti co se pa rar os pro je tos, ações e in di-
ca do res. No û nal das con tas es tá tu do
den tro do mes mo pla ne ta.

A sus ten ta bi li da de for te, que es tá
li ga da à eco no mia eco ló gi ca, mos tra
que te mos al guns li mi tes pla ne tá ri os
e que o pro gres so tec no ló gi co e ci en tí-
û co são fun da men tais pa ra mi ni mi- 
zar mos os im pac tos na na tu re za ou
até ze rar mos. A cor ri da pe lo ze ro was- 
te (li xo ze ro) e pe lo net ze ro (car bo no
neu tro) pe las em pre sas es tá mos tran- 
do que te mos sim evo lu ções no pen- 
sa men to e nas ati tu des. Os pac tos in-
ter na ci o nais e os acor dos das em pre- 
sas em vá ri os seg men tos têm evo luí- 
do e fei to com que os in ves ti do res en- 
ten dam a im por tân cia des ses in di ca-
do res am bi en tais e não só os tra di ci o- 
nais in di ca do res û nan cei ros, co mo
es tão acos tu ma dos.

Se com pa rar mos tu do o que es tá
acon te cen do ho je com o co me ço lá
dos anos 1970, evo luí mos bas tan te,
po rém sin to que a con ta ain da não es- 
tá fe chan do, já que o fa tor do au men- 
to da po pu la ção ex po nen ci al men te é
uma va riá vel na equa ção que tam bém
aca ba in üu en ci an do.

Pas san do por to dos es ses anos de
Dia do Meio Am bi en te, ain da acre di to
que o po der da trans for ma ção es tá na
edu ca ção pa ra a sus ten ta bi li da de e na
mu dan ça pa ra um mo de lo de con su-
mo mais sus ten tá vel.

Pa ra a edu ca ção in clu si ve, no Bra- 
sil, exis te a Po lí ti ca Na ci o nal de Edu-
ca ção Am bi en tal (LEI 9.795) que de ve
<es tar pre sen te, de for ma ar ti cu la da,
em to dos os ní veis e mo da li da des do
pro ces so edu ca ti vo, em ca rá ter for-
mal e não for mal=.

JAI ME PINSKY
His to ri a dor

AR TI GO:

<Dei xem a his tó ria
em paz=

Se as li ções da His tó ria fos sem cla ras, So la no Lo pez não se ria
con si de ra do he rói no Pa ra guai e ban di do no Bra sil e o Du que de
Ca xi as não se ria cul tu a do no Bra sil e con si de ra do um car ras co
san gui ná rio no país vi zi nho. Ou ço, em con ver sas in for mais, mé- 
di cos, ad vo ga dos, eco no mis tas e ad mi nis tra do res de su ces so me
in for man do (con so lan do?) que pen sa ram em es tu dar His tó ria,
ad mi ram mui to os his to ri a do res e gos tam das li ções que en si- 
nam. Sin to de cep ci o ná-los, meus ca ros, mas his tó ria não é pa ra
ama do res. Na ver da de, a mai o ria nem se quer tem ideia do que é
His tó ria, em bo ra to dos se sin tam no di rei to (obri ga ção?) de pal pi- 
tar so bre o as sun to, e até de exi gir a tro ca de pro fes so res em mui- 
tas es co las.

Mas va mos por par tes. Sim, se nho res, His tó ria é uma área de
co nhe ci men to que nos to ca pro fun da e di re ta men te, não é aque la
coi sa idi o ta e de co ra ti va (nos dois sen ti dos) en si na da em me a dos
do sé cu lo pas sa do no Bra sil e em mui tas es co las de pri mei ro
mun do até ho je. Bas ta exa mi nar li vros di dá ti cos, su pos ta men te
de His tó ria, em es co las pú bli cas nos EUA: não pas sam de com- 
pên di os pa re ci dos com lis tas dos in ûn dá veis pre si den tes ame ri- 
ca nos e al guns ci da dãos de des ta que, al go so bre su as vi das, ou tro
tan to so bre su as obras e pou cas e até ne nhu ma pa la vra so bre as
so ci e da des em que atu a ram, a con di ção das mi no ri as, a de mo cra- 
cia na prá ti ca (não só a de mo cra cia for mal), o pa pel das mu lhe res,
a vi da dos in dí ge nas, dos ne gros, dos imi gran tes e as sim por di an- 
te.His tó ria não é a nar ra ti va, ou uma nar ra ti va, nem qual quer nar- 
ra ti va so bre coi sas que acon te ce ram. His tó ria im pli ca se apro pri- 
ar do pas sa do a par tir do pre sen te. Se um es tu di o so de qual quer
épo ca e de qual quer te ma do pas sa do de ci de pes qui sar al gum fa- 
to que te nha acon te ci do ele vai, obri ga to ri a men te, olhar es se pas- 
sa do a par tir do seu pre sen te. E seu pre sen te, o pon to de vis ta a
par tir do qual ele se dá con ta da qui lo que acon te ceu, se rá, ho je,
di fe ren te do pon to de vis ta de al guém que es tu dou es se pas sa do
há, por exem plo, um sé cu lo. Um ele fan te se rá sem pre um ele fan- 
te, mas se o pon to de vis ta le var o ob ser va dor a co nhe cer o ele fan- 
te pe la fren te, ele po de rá ver uma trom ba enor me, mas se o en xer- 
gar por trás ve rá ape nas um ra bi nho. Dei xan do a zo o lo gia de la do,
é evi den te que não se po de dei xar de con si de rar a his to ri ci da de
do pró prio his to ri a dor.

Uma his to ri a do ra que se de bru ce ho je so bre a his tó ria das mu- 
lhe res no pe río do co lo ni al bra si lei ro se rá le va da a fa zer in ves ti ga- 
ções que ou tra, vi ven do um sé cu lo atrás, não te rá fei to. O com por- 
ta men to, a prá ti ca so ci al, a re la ção que as mu lhe res têm com o
pró prio cor po, a mo ral se xu al, os ob je ti vos pro ûs si o nais, até mes- 
mo seus an sei os e so nhos têm a ver com sua re a li da de econô mi ca,
po lí ti ca, re li gi o sa. Mu lhe res da Ará bia Sau di ta só re ce be ram au to- 
ri za ção pa ra di ri gir veí cu los há pou cos anos e is so, se gu ra men te,
po de pa re cer re vo lu ci o ná rio pa ra mo ra do ras de paí ses vi zi nhos,
al gu mas ain da su jei tas a im po si ções ma chis tas ves ti das de dog- 
mas de fé. Mas a coi sa to da pa re ce rá um ar caís mo in su por tá vel
em so ci e da des que su pe ra ram es se di le ma há mui tas dé ca das. O
his to ri a dor pre ci sa ter sen si bi li da de e co nhe ci men to em pí ri co e
teó ri co pa ra pes qui sar, en ten der e apre sen tar a ques tão. His tó ria
não é pa ra ama do res. Uma ques tão pre ci sa û car cla ra: His tó ria
não tem par ti do, não é de es quer da, nem de di rei ta. Quem tra ba- 
lha com ela pre ci sa uti li zar to das as téc ni cas que apren deu, na fa- 
cul da de ou fo ra de la, pa ra não con fun dir a ati vi da de do cen te com
um es pa ço de pre ga ção po lí ti ca. Seu com pro mis so, co mo do cen- 
te, é com o co nhe ci men to his tó ri co es ta be le ci do a par tir de pes- 
qui sas fei tas por gen te sé ria.

Ho je, te mos cen te nas de cur sos de his tó ria no país, com gen te
boa se for man do em mui tos lu ga res. Te mos tam bém li vros sé ri os
que apre sen tam ques tões fun da men tais da his tó ria com lin gua- 
gem aces sí vel a pro fes so res e alu nos. Bus car obras de qua li da de
pa ra ter bons pon tos de par ti da é uma ati tu de ne ces sá ria pa ra não
trans for mar a sa la de au la em cam po de ba ta lha, ou pa lan que po- 
lí ti co. Por ou tro la do, ca be aos di ri gen tes edu ca ci o nais ofe re cer
su por te aos seus do cen tes. Te nho vis to um mo vi men to ina cei tá- 
vel de pais de alu nos que ren do in ter fe rir em pro gra mas de cur so,
em abor da gens de te mas sen sí veis, che gan do até a ins tru men ta li- 
zar seus û lhos pa ra ques ti o na rem de mo do gros sei ro os pro fes so- 
res quan do es tes não apre sen tam abor da gem his tó ri ca que os in- 
te res sa. Ler pa ra os û lhos, ler com os û lhos, ler pa ra dar exem plo
aos û lhos é, sem dú vi da, uma for ma me lhor de aju dar o pro ces so
edu ca ci o nal do que in sur gi-los con tra os pro fes so res de His tó ria.
Pe dir pa ra que as es co las cui dem mais da ini ci a ção ci en tí û ca de
seus alu nos, pa ra que o país te nha ain da al gu ma chan ce de che gar
a um pa ta mar que de se ja mos, é ou tra. É só que rer aju dar de ver- 
da de.

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

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


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

GERAL 5

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

São Luís, 06 de junho de 2022

Gabriel Manzano Dias Marques.
Pregoeiro da ALEMA

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. 

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 PRE-
ÇO 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 Perma-
nente 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 gratuita-
mente 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 

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 65.075-

045, 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 ter-

mos 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.

COMUNICADO DE DISTRATO SOCIAL DA “MELO&GUIMARÃES 
MÉDICOS ASSOCIADOS S/C”

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 Muni-
cípio 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/mural-
site/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.

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).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

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

AVISO DE ABERTURA

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

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

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

AVISO DE ABERTURA

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

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

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 LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 149/2022 – CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 52.771/2022 – 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

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

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
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

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 Adminis-
tração 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. OB-
JETO: 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) 98534-
1094 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

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
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 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

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SINFRA

SECRETARIA ADJUNTA DE PROJETOS – SEAPROJ
EDITAL DE COMUNICAÇÃO

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.

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 034/2022
O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Admi-
nistração torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços. BASE 
LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019, 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. INFORMA-
ÇÕES: 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 Admi-
nistração, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços. BASE LE-
GAL: 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 ende-
reço 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

CONCORRÊNCIA Nº. 006/2022

O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Educa-
ção, 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 ensi-
no 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. Secre-
tária Municipal de Educação. Portaria nº 01/2021-GP

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 altera-
ções posteriores, que a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, do tipo MENOR PREÇO GLO-
BAL, 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 sexta-
vados 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 im-
portância 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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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

Imi gra ção ir re gu lar

Des gas te so ci al

Meio Am bi en te

REUNIÃO

Cúpula das Américas: de
meio ambiente à guerra

O
s EUA se di am es ta se ma na a
Cú pu la das Amé ri cas de
2022, com su as au to ri da des
com gran des es pe ran ças de

que o go ver no Joe Bi den aju de a re pa- 
rar os da nos da era Do nald Trump às
re la ções e a re a ûr mar a pri ma zia do
país di an te da cres cen te in üuên cia da
Chi na na Amé ri ca La ti na.

Bi den de ve pre si dir a aber tu ra oû- 
ci al nes ta quar ta-fei ra, 8, em Los An- 
ge les, da pri mei ra cú pu la se di a da pe- 
los EUA des de a reu nião inau gu ral em
1994. 

Ele de ve ten tar for jar uma vi são co- 
mum após anos de re la ti va ne gli gên- 
cia de seu an te ces sor que, com seu le- 
ma <Ame ri ca First=, não par ti ci pou da
úl ti ma cú pu la em Li ma (Pe ru) em
2018. 

Sai ba mais so bre os te mas que de- 
vem pau tar as dis cus sões dos lí de res
es te ano:

A Ca sa Bran ca in sis tiu que es tá
bus can do um acor do mi gra tó rio pa ra
ser as si na do na Cú pu la das Amé ri cas,
re a li za da até sex ta-fei ra, ape sar das
au sên ci as de Ve ne zu e la, Ni ca rá gua,
Cu ba e Mé xi co, en tre ou tros paí ses.

Com Bi den sob pres são por nú me- 
ros re cor des de mi gran tes na fron tei ra
sul dos EUA, um fun ci o ná rio de al to
es ca lão do go ver no ame ri ca no ex pli- 
cou que na de cla ra ção que es tá sen do
tra ba lha da, os par ti ci pan tes com par- 
ti lha rão sua vi são so bre <co mo en- 
fren tar jun tos o de sa ûo mi gra tó rio=.

Um dos prin ci pais fo cos da cri se
mi gra tó ria es tá no Hai ti, on de a vi o- 
lên cia das gan gues, a fo me, a cri se po- 

lí ti ca e a des trui ção cau sa da pe lo ter- 
re mo to de 2021 es tão le van do a po pu- 
la ção a um ace le ra do pro ces so mi gra- 
tó rio. 

A Guar da Cos tei ra dos EUA cap tu- 
rou 3,9 mil hai ti a nos até ago ra nes te
ano, mais do que o do bro do nú me ro
do ano pas sa do, e já con ta bi li zou 175
mor tos ou de sa pa re ci dos no mar.

Al guns lí de res da Amé ri ca Cen tral
se ir ri ta ram com as exi gên ci as dos
EUA pa ra o com ba te à cor rup ção de
seus go ver no, ale gan do es te co mo um
fa tor de mi gra ção de Hon du ras, Gua- 
te ma la e El Sal va dor.

A Amé ri ca La ti na es tá pas san do por
um mo men to de gran de in cer te za po- 
lí ti ca de vi do à ero são de su as ins ti tui- 
ções e aos des gas tes econô mi co e so- 
ci al cau sa dos pe la pan de mia de co- 
vid-19. 

Em bo ra a po pu la ção la ti no-ame ri- 
ca na re pre sen te ape nas 8,4% do to tal
glo bal, a re gião é res pon sá vel por
32,1% das mor tes re la ta das por co vid-
19, uma do en ça que, se gun do os da- 
dos mais re cen tes da Or ga ni za ção
Mun di al da Saú de (OMS), cau sou di- 
re ta e in di re ta men te 14,9 mi lhões de
mor tes em to do o mun do.

Co mo con sequên cia da pro lon ga- 
da cri se sa ni tá ria e so ci al, a po bre za
na re gião atin giu ní veis sem pre ce- 
den tes e te ve um for te im pac to so bre
a de si gual da de e o em pre go. 

Na da me nos que 20 mi lhões de em- 
pre gos fo ram des truí dos, um ter ço da
po pu la ção vi ve na po bre za, e a ta xa de
in di gên cia au men tou de 13,1% da po- 
pu la ção em 2020 pa ra 13,8% em 2021,

um re tro ces so de 27 anos, de acor do
com a Co mis são Econô mi ca pa ra a
Amé ri ca La ti na e o Ca ri be (Ce pal).

Po rém, a pan de mia tam bém ser viu
de pre tex to pa ra que al guns go ver- 
nan tes se agar ras sem mais ao po der e
usas sem in de vi da men te o es ta do de
emer gên cia, um re gi me cons ti tu ci o- 
nal men te es ta be le ci do pa ra si tu a ções
es pe ci ais que per mi te me di das ex cep-
ci o nais.

A Cú pu la das Amé ri cas vi sa um <fu-
tu ro sus ten tá vel=, um de sa ûo de tran- 
si ção eco ló gi ca que en vol ve de um la- 
do os EUA, se gun do mai or emis sor
mun di al de car bo no, e de ou tro a
Amé ri ca La ti na, uma das re giões mais
im pac ta das pe la cri se cli má ti ca e que
não con se guiu re du zir o des ma ta- 
men to de su as üo res tas.

Em um mun do pós-pan de mia que
vi sa va mu dar pa ra dig mas, as emis- 
sões de ga ses de efei to es tu fa es tão
qua se nos mes mos ní veis de an tes de
2019, de acor do com o Pro gra ma das
Na ções Uni das pa ra o Meio Am bi en te
(Pnu ma).

Es tu dos in de pen den tes ci ta dos pe- 
lo Pnu ma su ge rem, por exem plo, que
os EUA e o Ca na dá de ve ri am fa zer es-
for ços adi ci o nais con si de rá veis pa ra
cum prir su as me tas, e até mes mo pre- 
ve em que paí ses co mo Bra sil e Mé xi- 
co, as du as mai o res eco no mi as da
Amé ri ca La ti na e os prin ci pais con tri-
buin tes pa ra as emis sões na re gião, re-
gis tra rão va lo res mais al tos em 2030
do que em 2010, as sim co mo a Ar gen- 
ti na.  

VITÓRIA NO PARLAMENTO

Boris Johnson ganha sobrevida e futuro incerto
Pou co mais de uma ho ra de pois de

so bre vi ver a um vo to de con û an ça no
Par la men to que po de ria lhe cus tar o
car go, o pri mei ro-mi nis tro bri tâ ni co,
Bo ris John son, de sa ba fou, na noi te de
on tem. <É um re sul ta do con vin cen- 
te. O que is so sig ni û ca? Po de re mos se- 
guir adi an te e nos fo car em coi sas que
re al men te im por tam às pes so as=, de- 
cla rou.

Por 211 vo tos a fa vor e 148 con tra,
par la men ta res to ri es (mem bros do
Par ti do Con ser va dor) apoi a ram a per- 
ma nên cia de John son à fren te de
Dow ning Stre et, se de do go ver no bri- 
tâ ni co, ape sar do es cân da lo co nhe ci- 
do co mo <Partygate=. A não con û an ça
do Par la men to exi gi ria a mai o ria sim- 
ples, de pe lo me nos 180 vo tos con trá- 
ri os, e for ça ria o che fe de go ver no a
apre sen tar a re nún cia. John son foi
acu sa do de par ti ci par de fes tas du ran- 
te a pan de mia da co vid-19 e de ig no- 
rar as me di das de res tri ção so ci al im- 
pos tas pe las pró pri as au to ri da des.

Ci en tis tas po lí ti cos bri tâ ni cos con- 
sul ta dos pe lo Cor reio aûr mam que,
ape sar da so bre vi da po lí ti ca con fe ri da
pe lo Par la men to, o pre miê sai do epi- 
só dio com a le gi ti mi da de se ri a men te
da ni û ca da. É a mes ma per cep ção dos
ad ver sá ri os po lí ti cos no Par la men- 
to. <A his tó ria nos diz que es te é o prin- 
cí pio do ûm=, dis se o lí der da opo si ção
tra ba lhis ta, Keir Star mer, à ra dio LBC.

<Se ob ser va rem os exem plos an te- 
ri o res de vo tos de des con û an ça, in- 
cluin do quan do os pri mei ros-mi nis- 
tros con ser va do res so bre vi ve ram […],

o da no já es tá fei to e nor mal men te
eles ca em ra zo a vel men te rá pi do=,
lem brou, em alu são aos ca sos de Mar- 
ga ret That cher e The re sa May.

De pois da vo ta ção, John son tam- 
bém se dis se agra de ci do aos co le gas
to ri es e enal te ceu a <gran de se gun da-
fei ra=. <É cla ro que en ten do que pre ci- 
sa mos nos unir ago ra, co mo go ver no
e co mo par ti do. É exa ta men te is so o
que po de mos fa zer=, acres cen tou. Ele
não per deu opor tu ni da de de al û ne tar
a im pren sa.

<Is so nos dá a opor tu ni da de de dei- 
xar pa ra trás to das as coi sas nas quais
a mí dia que ria se con cen trar por um
lon go tem po=, dis se. <Acho que a opi- 
nião pú bli ca quer que fa le mos so bre o
que es ta mos fa zen do pa ra aju dar as
pes so as des se país e pa ra le vá-lo adi- 
an te.=

Ro bert Ha zell, es pe ci a lis ta em
Cons ti tui ção pe la Fa cul da de de Po lí ti- 
ca Pú bli ca da University Col le ge Lon- 
don, ex pli cou que a re be lião dos to ri- 
es (con ser va do res) foi mai or do que se
es pe ra va. <Quan do a pre miê The re sa
May en fren tou um vo to de con û an ça
si mi lar, em de zem bro de 2018, ela ga- 
nhou por 83 vo tos de di fe ren ça. Ain da
as sim, a pres são con ti nu ou por sua
re nún cia, al go que ocor reu seis me ses
de pois. Bo ris John son ven ceu por
ape nas 63 vo tos, en tão, a pres são pa ra
ele dei xar o po der se rá mai or. Se ele
per der as elei ções de 23 de ju nho em
West Yorkshire e em De von pa ra subs- 
ti tuir dois par la men ta res con ser va do- 
res que aban do na ram os pos tos, a
pres são se rá ain da mais in ci si va=, co- 
men tou.

Pro fes sor de po lí ti ca da Fa cul da de
de Ci ên ci as So ci ais da Uni ver si da de
de Man ches ter, Nick Turn bull ava li ou
o re sul ta do da vo ta ção co mo <ter rí vel=
pa ra John son e pa ra o Par ti do Con ser- 
va dor. <O vo to con trá rio foi mui to
mais al to do que o re sul ta do ob ti do
por sua an te ces so ra, The re sa May. É
uma fe ri da de fa ca no pre miê, da qual

pa re ce im pro vá vel que ele se re cu pe-
re. Mui tos par la men ta res to ri es, que
pro me te ram apoi ar John son, men ti- 
ram e vo ta ram con tra ele. O pri mei ro-
mi nis tro não po de con û ar em seu
pró prio par ti do=, ob ser vou.

Pa ra Turn bull, a ima gem do che fe
de go ver no foi ar rui na da pe lo es cân- 
da lo do <Partygate=. <A opi nião pú bli-
ca não gos tou das fes tas da das por
Dow ning Stre et du ran te o lock down,
mas o que ela re al men te odeia é o fa to
de que  John son men tiu re pe ti das ve-
zes. Is so fez com que a re pu ta ção do
pre miê afun das se en tre os elei to res=,
ad ver tiu. O es pe ci a lis ta tam bém ci tou
as elei ções de 23 de ju nho co mo cru ci-
ais.

<Se os to ri es per de rem os as sen tos
em dis pu ta, o Par ti do Tra ba lhis ta te rá
um gran de re sul ta do, e os con ser va- 
do res even tu al men te pre ci sa rão en- 
con trar um lí der subs ti tu to. Sem som- 
bra de dú vi das, es se pro ces so es tá em
an da men to nos bas ti do res.=

<Es te é um re sul ta do mui to pre ju- 
di ci al pa ra John son. O go ver no apos- 
ta va que os vo tos con trá ri os de 100
par la men ta res se ria im pro vá vel. Na
ver da de, fo ram 148 le gis la do res to ri-
es, o que re pre sen ta 41,8% do to tal de
con ser va do res. Se rá im pos sí vel pa ra
John son go ver nar=, ad mi tiu Anthony
Gle es, pro fes sor emé ri to da Uni ver si- 
da de de Buc kingham. Se gun do Gle es,
o re sul ta do era exa ta men te aque le al-
me ja do pe los tra ba lhis tas.

<Va le lem brar que, além da cri se do
cus to de vi da, que é enor me, a au sên-
cia de quais quer be ne fí ci os tan gí veis
do Bre xit e a pre sen ça de mui tas des-
van ta gens, co mo os pre ços mais al tos
dos ali men tos e a es cas sez de tra ba- 
lho, te re mos elei ções no nor te e no su- 
do es te, em 23 de ju nho. As pes qui sas
apon tam uma der ro ta dos to ri es no
nor te=, acres cen tou. Ele con si de ra
im por tan te a in ves ti ga ção so bre até
que pon to John son de li be ra da men te
en ga nou o Par la men to.

Sai ba mais

DE SA PA RE CI DOS NA AMAZÔ NIA

Ser vi dor  trei na va
in dí ge nas pa ra uso de
dro nes e mo ni to ra men to
de ter ri tó ri os 

An tes de de sa pa re cer na Amazô nia, o in di ge nis ta e
ser vi dor da Fu nai (Fun da ção Na ci o nal do Ín dio) Bru no
da Cu nha de Araú jo Pe rei ra fa zia um tra ba lho de trei nar
e equi par os in dí ge nas da Ter ra In dí ge na Va le do Ja va ri
pa ra de fen de rem seu ter ri tó rio. Ele de sa pa re ceu no do- 
min go (5/6) com o jor na lis ta bri tâ ni co Dom Phil lips
quan do os dois es ta vam vi a jan do a tra ba lho pe la re gião.

Li cen ci a do de seu tra ba lho na Fu nai, Pe rei ra é co or- 
de na dor téc ni co do pro je to Mo ni to ra men to Am bi en tal
e Ter ri to ri al da Ter ra In dí ge na do Va le do Ja va ri, que trei- 
na os in dí ge nas pa ra uso de dro nes, ma pas, com pu ta do- 
res pa ra fa zer ge or re fe ren ci a men to e equi pa men tos de
ra di o fo nia.

A ideia do pro je to é ca pa ci tar a vi gi lân cia in dí ge na —
que vi nha sen do or ga ni za da pe las co mu ni da des lo cais
há três anos — pa ra fa zer mo ni to ra men to lo cal e re mo to
de ati vi da des cri mi no sas na ter ra in dí ge na com uso de
tec no lo gia.

A ter ra in dí ge na do Ja va ri tem uma po pu la ção es ti- 
ma da de 6,3 mil in dí ge nas, mas dos 26 gru pos di fe ren tes
— 19 são po vos iso la dos.

En tre ju nho e de zem bro de 2020, a União dos Po vos
In dí ge nas do Par que do Ja va ri (Uni va ja) con tou com a
par ce ria téc ni ca da WWF-Bra sil pa ra o pro je to — a en ti- 
da de do ou R$ 58 mil pa ra com pra dos equi pa men tos,
con tra ta ção de ins tru to res e tra du to res.

O uso dos equi pa men tos per mi te o re gis tro dos cri- 
mes, pro vas que de pois po dem ser en vi a das ao Mi nis té- 
rio Pú bli co e usa das pa ra de nun ci ar os de li tos à Jus ti ça.
A ideia é jus ta men te evi tar con üi tos vi o len tos e fa zer
com que o en fren ta men to di re to se ja fei to pe las au to ri- 
da des e não pe los pró pri os in dí ge nas.

Com 8,5 mi lhões de hec ta res, a Ter ra In dí ge na Va le do
Ja va ri é uma das mai o res do Bra sil e tem mais de 50 al- 
dei as.

O in di ge nis ta dis se à WWF que as in va sões e cha ci nas
na re gião vi nham pi o ran do nos úl ti mos anos, com o en- 
fra que ci men to con tí nuo da vi gi lân cia pe lo po der pú bli- 
co. 

<Não era as sim há al guns anos=, dis se Pe rei ra em de- 
zem bro do ano pas sa do. <Os in va so res ti nham me do
dos ín di os e, es pe ci al men te, da Fu nai. Ago ra eles pa re- 
cem se sen tir mais à von ta de, por con ta da pos tu ra per- 
mis si va do po der pú bli co. Os in dí ge nas que rem en fren- 
tar e não é fá cil con ven cê-los a não en trar em con üi to.=

Até 2019, Pe rei ra era co or de na dor-ge ral de Ín di os Iso- 
la dos e de Re cém Con ta ta dos, mas foi re ti ra do do car go
após co or de nar uma ope ra ção que ex pul sou cen te nas
de ga rim pei ros da Ter ra In dí ge na Yanomami, em Ro rai- 
ma.

Co le gas aûr ma ram ao re por ter João Fel let, da BBC
News Bra sil, que, após se ti ra do do car go, Pe rei ra pe diu
li cen ça da Fu nai pa ra que pu des se con ti nu ar agin do em
prol de in dí ge nas num mo men to em que a fun da ção
res trin gia dras ti ca men te sua atu a ção em de fe sa das po- 
pu la ções.

O Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral diz ter aci o na do a Po lí- 
cia Fe de ral, a For ça Na ci o nal, a Po lí cia Ci vil, a Fren te de
Pro te ção Et no am bi en tal Va le do Ja va ri e a Ma ri nha do
Bra sil. O Co man do Mi li tar na Amazô nia aûr mou que
ini ci ou uma ope ra ção de bus ca na re gião do mu ni cí pio
de Ata laia do Nor te com uma equi pe de com ba ten tes de
sel va.

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

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 ELETRÔNI-
CO Nº 10/2022/CPL/PMB. PROCESSO Nº 0017/2022 – Secretaria Municipal de Infraestrutura. A Prefeitura Muni-
cipal 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 pa-
gamento 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/muralsi-
te/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.

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 La-
ranjal. Cep 65.130000. Torna Público Que Requereu Junto A Secre-
taria Municipal De Meio Ambiente E Recursos Naturais De Paco 
Do Lumiar –Semap, A Licencia Instalação, Nº 1369/22

AUTO POSTO M. MENDES (POSTO AUTOS DO LARANJAL) 

COMUNICADO- Auto Posto M Mendes -42.706.330/0001-47. 
Torna Público Que RECEBEU 27/05/2022 Junto A Secretaria Mu-
nicipal De Meio Ambiente E Recursos Naturais De Paco Do Lu-
miar –Semap, A Licencia Previa, Nº do processo 03170/2021.Para 
exercer atividade do POSTO DE GASOLINA. Na Estrada de Riba-
mar Quadra 17 Nº 4 lote 04. Alto Laranjal.
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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

VACINAÇÃO

Prorrogada campanha
contra gripe e sarampo 

A
s cam pa nhas de va ci na ção 
con tra a In üu en za e o Sa ram- 
po fo ram pror ro ga das pa ra o 
dia 24 de ju nho. Com a pror- 

ro ga ção, o ob je ti vo do Go ver no do Es- 
ta do é am pli ar a co ber tu ra de imu ni- 
za ção nos 217 mu ni cí pi os ma ra nhen- 
ses, for ta le cen do as es tra té gi as alu si- 
vas à 4ª Cam pa nha Na ci o nal de Va ci- 
na ção con tra In üu en za e à 8ª Cam pa- 
nha Na ci o nal con tra o Sa ram po.

<É uma no va opor tu ni da de pa ra 
aque les que ain da não ga ran ti ram a 
pro te ção con tra as du as do en ças. As- 
sim, re du zi mos os no vos ca sos de sín- 
dro mes gri pais, evi tan do que as pes- 
so as do gru po de ris co pos sam de sen- 
vol ver qua dros mais gra ves=, aûr mou 
a che fe do De par ta men to de Con tro le 
das Do en ças Imu no pre ve ní veis da Se- 
cre ta ria de Es ta do da Saú de (SES), Ha- 
li ce Fi guei re do.

Fa zem par te do pú bli co-al vo da 
cam pa nha con tra a In üu en za: ido sos 
com 60 anos e mais, tra ba lha do res da 
Saú de, cri an ças (de seis me ses a me- 
no res de 5 anos), ges tan tes, puér pe- 
ras, po vos in dí ge nas, pro fes so res, co- 
mor bi da des, pes so as com de û ci ên cia 
per ma nen te, ca mi nho nei ros, tra ba- 
lha do res de Trans por te Co le ti vo Ro- 
do viá rio/Pas sa gei ros Ur ba no e de 
Lon go Cur so, tra ba lha do res por tuá ri- 
os, For ças de Se gu ran ça e Sal va men to, 
For ças Ar ma das, fun ci o ná ri os do Sis- 
te ma de Pri va ção de Li ber da de, po pu- 
la ção pri va da de li ber da de e ado les- 
cen tes e jo vens em me di das so ci o e- 
du ca ti vas.

Já a cam pa nha con tra o sa ram po 
tem co mo pú bli co-al vo tra ba lha do res 
da saú de e cri an ças de 6 me ses a me-

ESQUEMA DE VACINAÇÃO DEVE SER DE DUAS DOSES COM INTERVALO DE 28 DIAS 

no res de 5 anos de ida de. Pa ra a va ci- 
na ção, de ve ser apre sen ta do do cu- 
men to oû ci al com fo to e car tei ra de 
va ci na ção. Com o in tui to de dar apoio 
aos mu ni cí pi os da Re gião Me tro po li- 
ta na, o Go ver no do Es ta do tem dis po- 
ni bi li za do pon tos de va ci na ção em al- 
gu mas de su as uni da des: Po li clí ni cas 
Vi nhais e Ci da de Ope rá ria, e os nos 
Hos pi tais Dr. Ge né sio Rê go, Vi la Lui- 
zão e Aqui les Lis boa (HAL).

O Ma ra nhão já apli cou 

749.296 do ses con tra 

In üu en za (co ber tu ra de 

40,90%) e 231.086 do ses 

con tra o Sa ram po 

(co ber tu ra de 31,54%).

 A me ta es ta be le ci da pe lo Mi nis té- 
rio da Saú de é de 90% pa ra In üu en za 
(2.307.415 pes so as) e 95% com a va ci-
na Trí pli ce Vi ral (664.326 pes so as). To- 
dos os mu ni cí pi os ma ra nhen ses con- 
tam com pos tos de va ci na ção con tra 
as do en ças.

ZÉ DOCA

AGED realiza vigilância epidemiológica em apiários 

HOUVE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA AGED/MA PARA IDENTIFICAÇÃO DAS PRINCIPAIS DOENÇAS QUE ACOMETEM AS ABELHAS

A Agên cia Es ta du al de De fe sa Agro- 
pe cuá ria do Ma ra nhão (AGED/MA)
re a li zou ações de vi gi lân cia epi de mi- 
o ló gi ca em apiá ri os nos mu ni cí pi os
de San ta Lu zia do Pa ruá e No va Olin da
do Ma ra nhão, am bos da ju ris di ção da
Uni da de Re gi o nal da AGED de Zé Do- 
ca.

Os ûs cais da AGED/MA

de sen vol ve ram, du ran te

uma se ma na, ações com

ob je ti vo de ve ri û car a

si tu a ção sa ni tá ria de

al guns apiá ri os si tu a dos

nos dois mu ni cí pi os.

Em aten di men to ao Pro gra ma de
Sa ni da de Apí co la ain da hou ve a ca pa- 
ci ta ção dos pro ûs si o nais da
AGED/MA, que atu am na re gi o nal de
Zé Do ca, pa ra iden ti û ca ção das prin- 
ci pais do en ças que aco me tem as abe- 
lhas, re a li za ção do tes te de com por ta- 
men to hi gi ê ni co e apri mo ra men to
dos mé to dos de co lhei ta e en vio de
ma te ri al pa ra di ag nós ti co.

Ra fa el Sil va, téc ni co da Agên cia Es- 
ta du al de Pes qui sa Agro pe cuá ria e de
Ex ten são Ru ral do Ma ra nhão

(Agerp/MA), par ti ci pou da ca pa ci ta-
ção e des ta cou a im por tân cia do te ma
sa ni da de das abe lhas pa ra os api cul- 
to res de to da re gião.

 <Es se tra ba lho é de fun da men tal
im por tân cia pa ra le var co nhe ci men to
aos api cul to res. Sou gra to pe la opor-
tu ni da de de co nhe cer mais so bre o
pro gra ma de sa ni da de das abe lhas e
de le var es se apren di za do aos nos sos
pro du to res=, re ve lou o téc ni co.

To do es se tra ba lho irá com por a
pro du ção de pes qui sa ci en tí û ca pa ra
o mes tra do em Ci ên cia Ani mal da
Uni ver si da de Es ta du al do Ma ra nhão
(UE MA), re a li za do pe lo ser vi dor e res- 
pon sá vel téc ni co do se tor de Sa ni da de
das Abe lhas na AGED/MA, Cle nil son
San tos Al mei da Jú ni or.

Ins cri ções

EVEN TO

Go ver no par ti ci pa do II
Con gres so In ter na ci o nal
dos Ob je ti vos do
De sen vol vi men to
Sus ten tá vel pro mo vi do
pe la OAB/MA

Em par ce ria com a Uni ver si da de Es ta du al do Ma ra- 
nhão (UE MA) e ou tras en ti da des, a OAB Ma ra nhão, por
meio da Co mis são de De sen vol vi men to Sus ten tá vel,
pro mo ve o II Con gres so In ter na ci o nal dos Ob je ti vos do
De sen vol vi men to Sus ten tá vel.

O even to, que acon te ce de 5 a 9 de ju nho e con ta rá
com ati vi da des pre sen ci ais e on li ne, tra ta rá de im por- 
tan tes te mas co mo água po tá vel e sa ne a men to, pro te- 
ção da vi da ma ri nha e ter res tre, mu dan ças cli má ti cas,
in dús tria, ino va ção e in fra es tru tu ra.

<É uma agen da hu ma ni tá ria, aci ma de tu do, to dos
nós te mos que ter com pro mis so com ela, o pró prio Po- 
der Ju di ciá rio, os ór gãos de go ver no. Is so vai, sem dú vi- 
da, apri mo rar o nos so co nhe ci men to so bre o que nós te- 
mos que fa zer pa ra ter mos um pla ne ta me lhor=, aûr mou
o go ver na dor in te ri no Pau lo Vel ten.

Pa ra a se cre tá ria de Es ta do de Meio Am bi en te e Re- 
cur sos Na tu rais (Se ma), Raysa Quei roz, o con gres so
pos si bi li ta que o Ma ra nhão avan ce quan to à te má ti ca e
pos sa acom pa nhar as di re tri zes in ter na ci o nais.

<É uma opor tu ni da de de dis cu tir co mo o Ma ra nhão
es tá de sen vol ven do es ses ob je ti vos sus ten tá veis. É uma
di re triz do go ver na dor Car los Bran dão es ta be le cer pon- 
tos de en con tro com as di re tri zes in ter na ci o nais, sem- 
pre co lo can do o Ma ra nhão à fren te, co mo ex po en te do
de sen vol vi men to econô mi co sus ten tá vel=, fri sou a se- 
cre tá ria.

A or ga ni za do ra-ge ral do con gres so, a pro fes so ra dou- 
to ra Isa bel la Pe ar ce, des ta ca que a 2ª edi ção do even to
ocor re pa ra dar mais vi si bi li da de aos 17 ob je ti vos sus- 
ten tá veis, que en vol vem não so men te a ques tão am bi- 
en tal.

<Mui tas pes so as já ou vi ram fa lar nos ob je ti vos do de- 
sen vol vi men to sus ten tá vel, mas não co nhe cem to dos
eles e não sa bem a am pli tu de de te mas que eles en vol- 
vem, co mo a in dús tria, ino va ção, in fra es tru tu ra, edu ca- 
ção de qua li da de, re du ção das de si gual da des so ci ais.
Não é ape nas a pau ta es tri ta men te am bi en tal, é mui to
mais am plo=, des ta cou Pe ar ce.

As ins cri ções ain da po dem ser fei tas pe lo si te Sympla,
com gra tui da de pa ra mem bros da OAB/MA e alu nos e
pro fes so res da UE MA. Ins cre va-se por meio do link:
https://bit.ly/3af3WLf

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

https://banca.oimparcial.com.br/
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Projeto Mar de Lixo I

Mais ações e even tos pa ra ce le brar o Dia
do Meio Am bi en te, que acon te ceu em 5 de
ju nho. Pa ra co me mo rar e cons ci en ti zar as
pes so as da im por tân cia des sa da ta, o pro je to
Mar de Li xo apre sen ta, com o apoio da
Equa to ri al Ma ra nhão, uma pro gra ma ção re- 
ple ta de in for ma ções e con teú dos di re ci o na-
dos pa ra to dos os pú bli cos. O even to é gra-
tui to, e es tá acon te cen do no São Luís Shop- 
ping, até 10 de ju nho, das 10h às 22h.

Projeto Mar de Lixo II

A ini ci a ti va con ta com pa les tras so bre a
na tu re za e ges tão de re sí du os; oû ci nas de ar-
te, reu ti li za ção e re ci cla gem; ro das de con- 
ver sa; ex po si ção fo to grá û ca; des û le de mo da
com ma te ri al re ci clá vel.

 O gran de des ta que se rá o pré-lan ça men-
to do ûl me <Mar de Li xo=, uma pro du ção que
tra ta so bre a im por tân cia da pre ser va ção do
meio am bi en te e as con sequên ci as do des-
car te ina de qua do de li xo.

Uma par ce ria do Go ver no do Es ta -
do com a Pre fei tu ra de Co dó  es tá fa -
ci li tan do a vi da de mui tos es tu dan -
tes. Pois é: 164 uni ver si tá ri os co do -
en ses re ce be ram o Car tão Uni ver si -
tá rio pa ra cus te ar des pe sas com vi a -
gens a ou tros mu ni cí pi os até a con -
clu são dos seus cur sos. Na fo to, o re -
gis tro do pre fei to de Co dó, Dr. Zé
Fran cis co, du ran te a ce rimô nia de
en tre ga dos car tões, vis to ao la do de
Aman da Cos ta, se cre tá ria de Es ta do
dos Di rei tos Hu ma nos e Par ti ci pa ção
Po pu lar, de Jo sé Car los Mo rei ra, se -
cre tá rio mu ni ci pal da Ju ven tu de e
Cul tu ra de Co dó, e de Ta ti a na Pe rei ra,
se cre tá ria de Es ta do da Ju ven tu de..

As jor na lis tas Yndara
Vas ques e Fran ci Mon -
te les em mo men to de
ti e ta gem com o gran de
car na va les co Mil ton
Cu nha, que an dou cir -
cu lan do nes te fim de
se ma na pe la Ilha, par -
ti ci pan do de al guns
even tos ba da la dos. A
pro pó si to, a jor na lis ta
Yndara Vas ques é uma
das pa les tran tes do
CON BRAS 2020 que
acon te ce ho je e ama -
nhã no au di tó rio da
OAB/MA, uma das
apoi a do ras do even to.

O li vro <Ri tos Te ne -
tehar – A Cul tu ra An -
ces tral de um Po vo=,
obra dos fo tó gra fos
Mei re les Ju ni or e Ta ci -
a no Bri to, te rá lan ça -
men to na pró xi ma ter -
ça-fei ra (14), às 19h,
no São Luís Shop ping.
No re gis tro, o fo tó gra -
fo Mei re les Jr (E). é vis -
to em SP pre sen te an do
com o li vro <Ri tos Te -
ne tehar – A Cul tu ra
An ces tral de um Po vo=
os mú si cos Vi ní cius
Can tuá ria e o ame ri ca -
no Jes se Har ris.

Turismo de Natureza

O seg men to de Tu ris mo de Na tu re za é uma
ten dên cia mun di al, que tem se con so li da do na
re to ma da das ati vi da des após o iní cio da pan de- 
mia de Co vid-19. Evi den ci an do o cres ci men to
no Bra sil, as 145 uni da des de con ser va ção fe de- 
rais, ad mi nis tra das pe lo ICM Bio, e que pos su em
vi si ta ção mo ni to ra da, con ta bi li za ram 16,7 mi- 
lhões de vi si tas em 2021. O nú me ro é o mai or re- 
gis tra do em pe lo me nos cin co anos, su pe ran do
o ce ná rio pré-pan de mia. A tí tu lo de com pa ra- 
ção, em 2017 fo ram re gis tra das 10,7 mi lhões de
vi si tan tes. 

São João de carestia

Nem o re tor no das tra di ci o nais fes tas ju ni nas,
após dois anos de pan de mia de Co vid-19, es ca- 
pa da dis pa ra da da in üa ção no país. O mo ti vo é a
al ta dos pre ços de ali men tos usa dos no pre pa ro
de re cei tas tí pi cas dos <ar raiás=. Em uma ces ta
com 35 ali men tos e be bi das me di dos pe lo IP CA-
15 (Ín di ce Na ci o nal de Pre ços ao Con su mi dor
Am plo-15), 34 û ca ram mais ca ros no acu mu la-
do de 12 me ses até maio. O to ma te, por exem- 
plo, que po de ser apro vei ta do em lan ches co mo
o ca chor ro-quen te, te ve a mai or dis pa ra da no
pe río do: 80,48%.

Ligações robóticas

A Agên cia Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções
(Ana tel) ex pe diu me di da cau te lar pa ra evi tar o
te le mar ke ting abu si vo, aque las li ga ções re a li za- 
das por robôs, co nhe ci das por ro bo calls. O em- 
pre go de so lu ção tec no ló gi ca pa ra o dis pa ro
mas si vo de cha ma das com du ra ção de até 3 se- 
gun dos é con si de ra do, pe la Ana tel, co mo uso
ina de qua do de ser vi ços de te le co mu ni ca ções.
De acor do com a me di da, os usuá ri os têm 15 di- 
as, con ta dos da pu bli ca ção de ci são, pa ra ado tar
pro vi dên ci as pa ra a ade qua ção de ati vi da des e,
as sim, ces sar a so bre car ga de cha ma das.

Pra curtir

O Ho tel Blue Tree São
Luís es tá lan çan do
uma pro gra ma ção
es pe ci al pa ra ce le -
brar o Dia dos Na mo -
ra dos, com di rei to a
jan tar à luz de ve las,
no Oi to Res tau ran te e
buû et ex clu si vo.

Pa ra em ba lar os ca -
sais apai xo na dos, vai
ro lar um show ro -
mân ti co es tre la do
pe la can to ra Adri a na
Bo sai po e pe lo pi a -
nis ta Re na to Ser ra.

A ex pec ta ti va pa ra o
se tor de Hos pe da gem
e Ali men ta ção no Dia
dos Na mo ra dos é fa -
tu rar 50% a mais do
que ano pas sa do, se -
gun do a Fe de ra ção
Bra si lei ra de Hos pe -
da gem e Ali men ta -
ção.

O São João con ti nua
no Cen tro Cul tu ral
Va le Ma ra nhão, com
a apre sen ta ção de
um dos gru pos de
cul tu ra po pu lar mais
tra di ci o nais do es ta -
do: o Bum ba Meu Boi
de Ma ra ca nã.

O gru po de so ta que
de ma tra ca bai xa no
Pá tio Aber to nes ta
quin ta-fei ra (9), às
19h, com seus ca bo -
clos de pe na, de ü ta,
ín di as, can ta do res e
tru pi a da pa ra emo ci -
o nar e exal tar a cul -
tu ra ma ra nhen se.

Lem bran do que o
Cen tro Cul tu ral Va le
Ma ra nhão ü ca lo ca li -
za do na Av. Hen ri que
Le al, no Cen tro His tó -
ri co de São Luís.

 De ta lhe: a en tra da é
gra tui ta.

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

• Ita pe ra
• Ma ra ca nã
• Co quei ro
• Thal les Ri bei ro
• San ta Bár ba ra
• Ja naí na
• São Cris tó vão
• Anil
• Djal ma Mar ques
• Ge né sio Ra mos Fi lho
• Amar
• Jo sé Car los Ma ci ei ra
• Clo do mir Pi nhei ro Cos ta
• Ga pa ra
• São Rai mun do
• Vi la Em bra tel
• Vi la No va
• Yves Par ga
• Li ber da de

• Antô nio Car los Reis (Olím pi ca 1)
• Ma ria Ayrecila No vo cha dlo (Olím -
pi ca 2)
• Jail son Al ves Vi a na (Olím pi ca 3)

CORONAVÍRUS

Casos de Covid podem
estar subnotificados

N
a úl ti ma se gun da-fei ra (6), o
Bra sil re gis trou 36 mor tes e
35.783 ca sos de Co vid-19
em 24 ho ras, se gun do da- 

dos do Con se lho Na ci o nal de Se cre tá- 
ri os de Saú de (Co nass). No Ma ra nhão,
não foi re gis tra do óbi to nas úl ti mas
48h, po rém o nú me ro de no vos ca sos
su biu de 0 (no dia 5), pa ra 238 no dia 6.
Três di as an tes, no dia 3, fo ram 263
no vos ca sos.

No es ta do, há 2.493 ca sos ati vos.
10.889 óbi tos fo ram re gis tra dos em
con sequên cia do ví rus e 425.867 pes- 
so as es tão re cu pe ra das. Dos ca sos ati- 
vos, 2.481 es tão em iso la men to do mi- 
ci li ar, 6 in ter na dos em en fer ma ria, e
ou tros 6 na UTI.

De acor do com bo le tim do dia 6,
são 206 no vos ca sos em São Luís, 1 em
Im pe ra triz e 31 nas de mais re giões.
Ne nhum óbi to foi re gis tra do nas úl ti- 
mas 24 ho ras ou re gis tra dos em di as
e/ou se ma nas an te ri o res, e aguar da- 
vam re sul ta do do exa me la bo ra to ri al
pa ra Co vid-19.

O atu al ce ná rio epi de mi o ló gi co de
al ta de ca sos de Co vid-19 po de ser
ain da mai or, por con ta de um fa to no- 
vo de di fí cil men su ra ção: o uso de au- 
to tes tes pa ra di ag nós ti co da do en ça.

Pa ra es pe ci a lis tas, es se nú me ro po- 
de es tar sub no ti û ca do, uma vez que
mui tas pes so as aca bam não pro cu- 
ran do uni da des de aten di men to, ou
nem mes mo fa zen do tes te de Co vid
nas re des de aten di men to. Es pe ci a lis- 
tas da Fun da ção Oswal do Cruz (Fi o- 
cruz) aûr mam que os kits de tes te são
uma fer ra men ta im por tan te, mas que
o mo de lo bra si lei ro de im ple men ta- 
ção não ge rou um me ca nis mo eû caz

de no ti û ca ção. De acor do com os pes- 
qui sa do res, is so cria faz com que os
pa ci en tes de ci dam cum prir o iso la- 
men to do mi ci li ar por con ta pró pria,
sem que o re sul ta do se ja in for ma do às
au to ri da des sa ni tá ri as.

A ser vi do ra pú bli ca Dé bo ra San tos,
dis se ter to dos os sin to mas gri pais.
Tos se, co ri za, dor no cor po e dor na
gar gan ta, mas não bus cou aten di- 
men to e nem fez tes te. <Não sei se ti ve
Co vid ou não. Me tra tei em ca sa, me
res guar dei, con ti nuo usan do más ca- 
ra. En tre ir pa ra hos pi tal lo ta do e me
ado e cer mais, pre fe ri û car em ca sa me
cui dan do=, dis se.

Com es ses ca sos de in fec ção por
Co vid-19, a Gran de São Luís en fren ta
um au men to tam bém nos ca sos de
sín dro me gri pal cau sa do pe lo ví rus
In üu en za, H1N1 e H3N2.

Bo le tim do In fo Gri pe di vul ga do pe- 
la Fi o cruz in di ca pos sí vel iní cio de
cres ci men to de ca sos de Sín dro me
Res pi ra tó ria Agu da Gra ve (SRAG) na

po pu la ção adul ta em di ver sos Es ta-
dos já des de o ûm de abril. Se gun do o
pes qui sa dor Mar ce lo Go mes, co or de-
na dor do In fo Gri pe, a prin ci pal sus- 
pei ta é a de que es se pos sí vel au men to
es te ja as so ci a do à co vid-19. A do en ça
tem apre sen ta do pe que no cres ci- 
men to de ca sos le ves, mas o cres ci- 
men to po de tam bém es tar as so ci a do
ao even tu al re tor no do ví rus In üu en za
A (gri pe).

Não sei se ti ve Co vid ou

não. Me tra tei em ca sa,

me res guar dei, con ti nuo

usan do más ca ra

O Bo le tim apon ta que 14 das 27
uni da des fe de ra ti vas apre sen tam si- 
nal de cres ci men to de SRAG na ten-
dên cia de lon go pra zo (úl ti mas seis
se ma nas) até a se ma na 17. São elas:
Acre, Ala go as, Ama zo nas, Ama pá, Ma-
ra nhão, Ma to Gros so, Ma to Gros so do
Sul, Pa rá, Pa ra ná, Rio Gran de do Nor- 
te, Rio Gran de do Sul, Rondô nia, Ro-
rai ma e San ta Ca ta ri na.

On ze das 27 ca pi tais apre sen tam si-
nal de cres ci men to de SRAG na ten-
dên cia de lon go pra zo até a se ma na
17: Be lém, Boa Vis ta, Cui a bá, Cu ri ti ba,
Flo ri a nó po lis, Ma ceió, Ma naus, Por to
Ale gre, Rio Bran co, São Luís e Vi tó ria.
Goi â nia, Ma ca pá e Pal mas apre sen- 
tam si nal de cres ci men to ape nas na
ten dên cia de cur to pra zo.

Vacinação precisa ser continuada

A far ma co lo gis ta Soraya Smai li, co- 
or de na do ra do SOU Ci ên cia diz que o
ce ná rio atu al de mons tra que era ce do
pa ra üe xi bi li zar com ple ta men te o uso
da más ca ra. A po pu la ção de ve vol tar a
se cui dar, res sal ta a es pe ci a lis ta. 

<Aca bar com o uso de más ca ras foi
pre ma tu ro, não cus ta va na da dei xar o
uso em am bi en tes in ter nos. O ûm do
de cre to de emer gên cia sa ni tá ria tam- 
bém em na da aju dou. É pre ci so re to- 
mar o uso de más ca ras e con ti nu ar a
va ci na ção. Mui ta gen te ain da não to- 
mou a do se de re for ço, que é fun da- 
men tal pa ra evi tar a do en ça gra ve. A
va ri an te es tá cir cu lan do. Va mos usar a
nos sa más ca ra e evi tar um pro ble ma
mai or=.

A Pre fei tu ra de São Luís con ti nua
va ci nan do con tra a Co vid-19. Até o
dia 10 de ju nho es tão sen do apli ca das:
a 1ª do se em cri an ças de 5  a 10 anos
(co me e sem co mor bi da des ou de û ci- 
ên cia) que ain da não va ci na ram; apli- 
ca ção de 2ª do se pa ra pes so as com 18
anos ou mais que to ma ram a va ci na
da Jans sen há pe lo me nos 2 me ses;

apli ca ção da 1ª e 2ª do se pa ra quem
tem 12 anos ou mais que ain da não
va ci nou ou es tá com a va ci na atra sa- 
da; apli ca ção da 3ª do se pa ra quem
tem 18 ou mais e to mou a 2ª do se até o
úl ti mo dia 2 de fe ve rei ro; apli ca ção da
4ª do se pa ra quem tem 50 anos ou
mais e pro ûs si o nais de saú de com 18
anos ou mais e com in ter va lo mí ni mo
de 4 me ses da 3ª do se.

É pre ci so re to mar o uso

de más ca ras e con ti nu ar

a va ci na ção. Mui ta

gen te ain da não to mou

a do se de re for ço, que é

fun da men tal pa ra evi tar

a do en ça gra ve

A va ci na ção nos Cen tros de Saú de:

A va ci na ção acon te ce de se gun da a
sex ta-fei ra, das 8h às 17h.

Uni da des Bá si cas de Saú de:

1 – Fa ça um pla ne ja men to

2 – Apli que téc ni cas de Mar ke ting Di gi tal

3 – Crie pro mo ções e ofer tas

4 – Ga ran ta se gu ran ça

DIA DOS NA MO RA DOS

Di cas pa ra au men tar as
ven das du ran te a da ta

O va re jo es tá oti mis ta pa ra o Dia dos Na mo ra dos nes- 
te ano. A ex pec ta ti va é que as ven das au men tem em 15%
em com pa ra ção com da dos do ano pas sa do. Ao to do, 92

mi lhões de bra si lei ros de vem re a li zar com pras na da- 
ta. A pro je ção é da As so ci a ção Bra si lei ra de Lo jis tas de
Shop ping (ALSHOP).

No Ma ra nhão, de acor do com a Fe de ra ção do Co mér- 
cio de Bens, Ser vi ços e Tu ris mo do Ma ra nhão (Fe co mér- 
cio), a in ten ção de co me mo rar o Dia dos Na mo ra dos em
2022 cres ceu +4,2%, no com pa ra ti vo com 2018.

Com 74,2%, es ta já é a mai or pers pec ti va de ce le brar a
da ta dos úl ti mos qua tros le van ta men tos re a li za dos pe la
Fe co mér cio, além de ser a 2ª al ta con se cu ti va na in ten- 
ção de co me mo rar, des de a que da ocor ri da em 2017. Es- 
te ce ná rio con û gu ra-se co mo um si nal bas tan te po si ti- 
vo, uma vez que o re bai xa men to do sta tus da Co vid-19
de pan de mia pa ra en de mia pos sa sim bo li zar um re a- 
que ci men to das co me mo ra ções nas pró xi mas da tas fes- 
ti vas.

Com o Dia dos Na mo ra dos cain do no 2º do min go de
ju nho. 36,1% dos en tre vis ta dos de cla ra ram que pre ten- 
dem ce le brar a da ta em ca sa. As prai as apa re cem com o
per cen tu al de 20,8% den tre as pre fe rên ci as, e os res tau- 
ran tes co mo a ter cei ra me lhor es co lha de lu gar, com
19,7%.

Es pe ci a lis ta em ino va ção pa ra o va re jo, An drei Di as, 
elen ca as prin ci pais di cas pa ra atrair con su mi do res no
pe río do.

Di as ex pli ca que, an tes de apli car qual quer es tra té gia
de ven das, é im por tan te in ves tir em um pla ne ja men to
pa ra es sas da tas. <Um bom pla ne ja men to é fun da men- 
tal pa ra que os re sul ta dos acon te çam. Ele de ve le var em
con ta tec no lo gi as dis po ní veis, se gu ran ça, lo gís ti ca, pro- 
du tos, aten di men to per so na li za do e, por ûm, o pós-
ven das=.

Es tar aten to às ten dên ci as de mar ke ting di gi tal po de
ser de ci si vo pa ra o au men to de ven das. <É vá li do apli car
téc ni cas de SEO e oti mi za ção em si tes, além de um bom
re la ci o na men to com o cli en te. Ou tra re co men da ção é
fa zer uso das re des so ci ais pa ra di vul gar pro du tos e tam- 
bém ade rir a cam pa nhas com in üu en ci a do res pa ra au- 
men tar o en ga ja men to do pú bli co-al vo=, su ge re o exe- 
cu ti vo.

Não é no vi da de que con su mi do res bra si lei ros são
atraí dos por pre ços bai xos e des con tos. Pro mo ções po- 
dem ser de ci si vas no mo men to de es co lha dos con su mi- 
do res e por is so aju dam a atrair e û de li zar no vos cli en- 
tes. O es pe ci a lis ta re co men da fo car es sas ofer tas nos
itens que mais se ade quam às ne ces si da des do pú bli co-
al vo. <Es sas ações pro mo ci o nais po dem ocor rer de di- 
ver sas for mas, co mo cu pons de des con tos e 8le ve dois e
pa gue um9. Pa ra o Dia dos Na mo ra dos, o co mér cio po de
op tar por li be rar des con tos pa ra os itens mais pro cu ra- 
dos nos si tes=.

Es sas ações pro mo ci o nais po dem

ocor rer de di ver sas for mas, co mo

cu pons de des con tos e ‘le ve dois e

pa gue um’. Pa ra o Dia dos

Na mo ra dos, o co mér cio po de op tar

por li be rar des con tos pa ra os itens

mais pro cu ra dos nos si tes

Em meio a tan tas in cer te zas na ho ra de com prar pe la
in ter net, es pe ci al men te em da tas sa zo nais, quan do gol- 
pes vir tu ais são mais fre quen tes, bus car es tra té gi as de
se gu ran ça pro por ci o na rá que cli en tes e po ten ci ais con- 
su mi do res te nham ga ran tia de en tre ga do pro du to e
tran sa ções û nan cei ras pro te gi das.

São Luís, quarta-feira, 8 de junho de 2022
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Baixo nível e problemas na comporta na Lagoa da Jansen geram transtornos. Uma
falha na estrutura das comportas não está conseguindo represar a água

TRANSTORNOS

Comporta quebrada
seca a Lagoa da Jansen 

P
ro ble ma com com por ta e o
bai xo ní vel da água na La goa
da Jan sen têm ge ra do trans- 
tor nos e cha ma do a aten ção

dos mo ra do res, que re cla mam do mal
chei ro e do des ca so com um dos prin- 
ci pais car tões pos tais de São Luís.

O pro ble ma já es tá há cer ca de uma
se ma na e a La goa da Jan sen apre sen ta
ní vel abai xo do nor mal. 

Com pou ca água, o es go to fi ca mais
ex pos to e o mau chei ro in co mo da
quem mo ra na re gião ou pas sa pe lo
lo cal. Es te es go to ge ral men te é di luí- 
do quan do o vo lu me de água é con si- 
de ra do acei tá vel.

Não é a pri mei ra vez que a po pu la- 
ção lo cal é afe ta da por pro ble mas as- 
sim. O pro ble ma ago ra es tá sen do
cau sa do por uma fa lha na es tru tu ra
das com por tas, que não es tão con se- 
guin do re a li zar o ade qua do re pre sa- 
men to da água. “Por fal ta de ma nu- 
ten ção, a com por ta que brou e es tá es- 
co an do água di re to, dia e noi te. O es- 
ta do pre ci sa to mar uma pro vi dên cia

ur gen te, se não a la goa vai se car”, dis- 
se o de pu ta do es ta du al Ne to Evan ge- 
lis ta (União Bra sil), que es te ve no lo- 
cal pa ra ver a si tu a ção.

O es ta do pre ci sa to mar

uma pro vi dên cia

ur gen te, se não a la goa

vai se car

Se gun do ele, o se cre tá rio de es ta do
de In fra es tru tu ra, Apa rí cio Ban dei ra,
ga ran tiu em pe nho pa ra fa zer os re pa- 
ros ne ces sá ri os já que uma das com- 
por tas ce deu, oca si o nan do o es co a- 
men to da água.  

“O se cre tá rio en vi a rá uma equi pe
ao lo cal pa ra fa zer a ma nu ten ção da
com por ta que bra da. Se não fi zer es sa
ma nu ten ção ur gen te a con sequên cia

é que em 40 di as a la goa fi que com ple- 
ta men te se ca”, res sal tou.

O se cre tá rio en vi a rá

uma equi pe ao lo cal

pa ra fa zer a

ma nu ten ção da

com por ta que bra da. Se

não fi zer es sa

ma nu ten ção ur gen te a

con sequên cia é que em

40 di as a la goa fi que

com ple ta men te se ca

PROJETO LIGGA

30 novos pedreiros e carpinteiros se formam
“Não foi fá cil dei xar a nos sa ca sa

pa ra apren der uma no va pro fis são,
mas nos de di ca mos e con se gui mos
che gar até aqui. Ago ra mi nha ex pec- 
ta ti va é en trar for te no mer ca do de
tra ba lho na área de car pin ta ria” dis se
a do na de ca sa Iwa Sil va Sou za. “Es tou
mui to fe liz por ter con cluí do es se cur- 
so. E me lhor ca pa ci ta do, já so nho com
um fu tu ro mais pro mis sor, atu an do
na área de pe drei ro de al ve na ria. Ho je
é ape nas o iní cio de uma no va vi da
pa ra mim e pa ra a mi nha fa mí lia. Sou
mui to gra to à Lig ga pe la opor tu ni da- 
de”, de cla rou Jer sem Si mões, ins tru- 
tor autô no mo de ar tes mar ci ais que
so nha em ter um em pre go for mal. O
mes mo so nho da car tei ra as si na da é
com par ti lha do pe lo ca sal Joyce Mai
Pi nhei ro e Eli el son da Sil va, que es tão
de sem pre ga dos, vi vem de bi cos e ar- 
te sa na tos, e fi ze ram jun tos o cur so de
pe drei ro(a) de al ve na ria, as sim co mo
o co le ga Jer sem.

“Agra de ço mui to à Lig ga – Pro je to
Por to São Luís pe la opor tu ni da de da- 
da tam bém a nós mu lhe res nes ses
cur sos. Ago ra sou pe drei ra for ma da
com or gu lho, que ro atu ar nes sa área e
con quis tar um bom em pre go” dis se a
ar te sã e tam bém pe drei ra Joyce Mai.

Es sas de cla ra ções fo ram fei tas no
ca lor da emo ção de quem re ce beu seu
pri mei ro di plo ma pro fis si o nal, sob os
aplau sos de seus fa mi li a res. Iwa e Jer- 
sem, Eli el son e Joyce Mai in te gram o
gru po de 30 no vos pro fis si o nais, con- 
clu den tes da se gun da tur ma dos cur- 
sos pro fis si o na li zan tes de pe drei ro(a)
e car pin tei ro(a) pro mo vi dos pe la Lig- 
ga – Pro je to Por to São Luís em par ce- 
ria com o SE NAI-MA e SIN DUS CON-
MA; com au las gra tui tas re a li za das na
se de do em pre en di men to.

To dos são mo ra do res das co mu ni- 
da des do Ca ju ei ro (An di ro bal, Sol
Nas cen te, Prai nha, Rua Prin ci pal,

Gua ri man du ba e Egi to), Mãe Chi ca
(Vi la Ma ra nhão), An jo da Guar da, Fu- 
ma cê, Mau ro Fecury, Sá Vi a na e Vi la
Em bra tel que es tão no en tor no do
em pre en di men to em pro ces so de im- 
plan ta ção.

A for ma tu ra acon te ceu no dia 30 de
maio, na se de da Lig ga – Pro je to Por to
São Luís, foi or ga ni za da pe la equi pe
so ci al e con tou com as pre sen ças do
As ses sor Ju rí di co e Ins ti tu ci o nal da
Lig ga Dr. Fa bi a no Fi guei re do, de re- 
pre sen tan tes do SE NAI-MA, além das
li de ran ças lo cais, dos for man dos e
seus fa mi li a res.

O CEO da Lig ga – Pro je to Por to São
Luís Ger son Pet ter le em ví deo agra de- 
ceu ao SE NAI-MA, FI E MA e SIN DUS- 

CON-MA pe la par ce ria nes se pro je to
de for ma ção de mão de obra qua li fi- 
ca da; e aos no vos pro fis si o nais dei xou
um re ca do es pe ci al. “Vo cês são pes so-
as di fe ren ci a das, que saí ram das su as
ca sas, en fren ta ram a dis tân cia e as
chu vas pro cu ran do uma pro fis si o na- 
li za ção e um cres ci men to pa ra po de- 
rem se in se rir no mer ca do de tra ba-
lho. São pes so as co mo vo cês que fa-
zem a di fe ren ça. De se ja mos a to dos e
to das mui to su ces so pro fis si o nal; e
es pe ro em bre ve, po der en con trar vo- 
cês fu tu ra men te nas obras do Por to
São Luís” dis se Pet ter le.

A re pre sen tan te do SE NAI-MA
Schehe ra za de Bas tos tam bém de se- 
jou su ces so aos for man dos e agra de- 
ceu à Lig ga pe la par ce ria, que de ve
con ti nu ar no se gun do se mes tre des se
ano, com a ofer ta de mais va gas pa ra
no vas tur mas de cur sos pro fis si o na li-
zan tes. “É ex tre ma men te im por tan te
pa ra nós es sa par ce ria com a Lig ga –
Pro je to Por to São Luís, que nos per mi-
te cum prir nos sa mis são ins ti tu ci o nal
que é de for mar mão de obra qua li fi- 
ca da pa ra o mer ca do de tra ba lho. Po- 
der con tri buir na for ma ção de pes so- 
as atra vés da edu ca ção é gra ti fi can te e
a ra zão de ser do SE NAI” dis se ela.

Emo ci o na dos, os ora do res dis cur- 
sa ram em no me de su as res pec ti vas
tur mas. Iwa Sil va Sou za e o co le ga
Mar cos Jo sé Sil va Ro dri gues fa la ram
pe lo gru po dos Car pin tei ros(as) de
Obras. E Jer sem Ro dri gues Si mões re- 
pre sen tou a tur ma de Pe drei ros(as).
To dos agra de ce ram mui to à Lig ga, ao
SE NAI e ao Prof. Marcony San tos, ins-
tru tor dos dois gru pos.

Ações so ci ais co mo es sa da Lig ga –
Pro je to Por to São Luis são es sen ci ais
pa ra aju dar a re ver ter o qua dro de bai- 
xa qua li fi ca ção dos tra ba lha do res lo- 
cais e, con se quen te men te, com ba ter
a al ta ta xa de de sem pre go. 

COMEMORAÇÃO RELIGIOSA

Comércio vai funcionar
no dia de Corpus Christi

FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO SERÁ LIBERADO NA ILHA

Com a de ci são de que dia de Cor pus Ch ris ti dei xou de
ser fe ri a do, pas san do a ser con si de ra da ape nas pon to
fa cul ta ti vo pa ra a ad mi nis tra ção pú bli ca, o co mér cio lo- 
jis ta abri rá as por tas em ho rá rio nor mal, sem a in ci dên- 
cia de pa ga men to de ho ras ex tras ou gra ti fi ca ções aos
em pre ga dos que tra ba lha rem nes ta da ta.

A Fe de ra ção do Co mér cio de Bens Ser vi ços e Tu ris mo
do Es ta do do Ma ra nhão (Fe co mér cio-MA) in for ma que
o co mér cio da Gran de Ilha (São Luís, São Jo sé de Ri ba- 
mar, Pa ço do Lu mi ar e Ra po sa) fun ci o na rá nor mal men- 
te na quin ta-fei ra (16), que é dia de Cor pus Ch ris ti.

Em bo ra se ja um dia de co me mo ra ção re li gi o sa, a da ta
não é mais con si de ra da fe ri a do na le gis la ção es ta du al.

O Tri bu nal de Jus ti ça do Ma ra nhão (TJ-MA), por una- 
ni mi da de, de fe riu a li mi nar na Ação Di re ta de In cons ti- 
tu ci o na li da de ajui za da pe la Fe co mér cio-MA pa ra con- 
tes tar a Lei nº. 11.539/2021, que ins ti tuiu o en tão fe ri a do
de Cor pus Ch ris ti no Es ta do do Ma ra nhão.

BAIRRO DE FÁTIMA

Homem aponta arma na
cabeça da ex-namorada

A PM APREENDEU UMA PISTLA CALIBRE 380 COM O SUSPEITO

Po li ci ais mi li ta res pren de ram um ho mem que es ta ria
ame a çan do a ex-na mo ra da e ain da re a li zou dis pa ros de
ar ma de fo go, em via pú bli ca, no Bair ro de Fá ti ma, na
noi te do úl ti mo do min go (5), por vol ta das 22h.

O ca so foi re gis tra do na 2ª Tra ves sa Dag mar Des ter ro,
no Bair ro de Fá ti ma, quan do um ho mem fez dis pa ros de
ar ma de fo go na rua e po pu la res aci o na ram a Po lí cia Mi- 
li tar.

No mo men to em que a guar ni ção che gou ao lo cal, os
po li ci ais ou vi ram mais três dis pa ros e ob ser va ram um
ho mem cor ren do en tre os car ros que es ta vam es ta ci o- 
na dos na via.

O ho mem foi abor da do pe los PMs e eles ob ser va ram
que ele es ta va fe ri do na co xa di rei ta. Os po li ci ais re a li za- 
ram bus cas nas pro xi mi da des e en con tra ram uma pis- 
to la ca li bre 380, da mar ca Tau rus com 14 mu ni ções in- 
tac tas. A ar ma es ta va em bai xo de um car ro.

A ex-na mo ra da e a mãe de la fo ram ou vi das pe la po lí- 
cia e re ve la ram que o ho mem ti nha dis pa ra do cin co ve- 
zes e in va diu a ca sa on de mo ram, apon tan do a ar ma pa- 
ra a ca be ça da ex-na mo ra da, pois não acei ta va o fim do
re la ci o na men to.

O ho mem foi le va do pa ra o Hos pi tal Djal ma Mar ques,
o So cor rão I, on de re ce beu aten di men to mé di co e após
al ta foi apre sen ta do na Ca sa da Mu lher Bra si lei ra sen do
au tu a do em fla gran te.

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

• Co rinthi ans x San tos
• São Pau lo x Pal mei ras

• Bahia x Ath le ti co-PR
• Atlé ti co-GO x Goiás
• For ta le za x Ce a rá
• Flu mi nen se x Cru zei ro
• Amé ri ca-MG x Bo ta fo go
• Atlé ti co-MG x Fla men go

MERCADO DA BOLA

Moto contrata lateral
com dinheiro de jogo
PAULO FREITAS

A
pós a vi tó ria so bre a Tu na Lu- 
so na Sé rie D, no úl ti mo do- 
min go (5), o Mo to Club 8abriu 
o co fre9 e anun ci ou a con tra- 

ta ção do la te ral di rei to Ne gue ba, de 23 
anos, que es ta va acer ta do com o Im- 
pe ra triz-MA.

Se gun do o pre si den te do clu be, 
Yglésio Moi ses, a ar re ca da ção da úl ti- 
ma par ti da re a li za da no es tá dio Nho- 
zi nho San tos, pe lo cam pe o na to bra si- 
lei ro, foi o su fi ci en te pa ra fe char o ne- 
gó cio.

<O pú bli co com pa re ceu on tem ao 
es tá dio Nho zi nho San tos e a di re to ria 
já tem con di ções de re for çar o Mo to 
Club. Fe cha mos a con tra ta ção do la- 
te ral Ne gue ba, ex-Tun tum, que se 
apre sen ta ama nhã ao CT Pe rei ra dos 
San tos=, dis se nu ma re de so ci al.

O pú bli co com pa re ceu 

on tem ao es tá dio 

Nho zi nho San tos e a 

di re to ria já tem 

con di ções de re for çar o 

Mo to Club. Fe cha mos a 

con tra ta ção do la te ral 

Ne gue ba, ex-Tun tum

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

Ne gue ba veio do Tun tum-MA, on- 
de atu ou na cam pa nha do tí tu lo da 
Co pa FMF 2021, que deu aces so à pri- 
mei ro na do cam pe o na to ma ra nhen- 
se.

Ele jo gou por ti mes do in te ri or pau- 
lis ta, e es ta va no Grê mio Pru den te-SP, 

an tes de che gar ao Ma ra nhão.
O Pa pão é o lí der do Gru po A2 da 

Sé rie D do cam pe o na to bra si lei ro. O 
pró xi mo jo go do Mo to Club na com- 
pe ti ção se rá di an te do Flu mi nen se-PI, 
no pró xi mo sá ba do (11), às 16h, no Al- 
ber tão, em Te re si na (PI).

COPA DO BRASIL

Veja confrontos e mandos de campo nas oitavas de final

A CBF de fi niu em sor teio nes ta ter- 
ça-fei ra os con fron tos das oi ta vas de
fi nal da Co pa do Bra sil 2022. Em se- 
gui da ha ve rá o sor teio dos man dos de
cam po.

Os jo gos se rão dis pu ta dos nas se- 
ma nas de 22 de ju nho e 13 de ju lho.
De pois das oi ta vas de fi nal, a CBF vai
re a li zar um no vo sor teio, que de fi ni rá
os con fron tos das quar tas de fi nal e o
cha ve a men to até a de ci são, pre vis ta
pa ra os di as 12 e 19 de ou tu bro.

Ve ja os con fron tos (ti mes da di rei- 
ta de ci dem em ca sa):

En tre os 16 ti mes que se guem na
com pe ti ção, 14 es tão na Sé rie A. Ape- 
nas Bahia e Cru zei ro, atu al men te na
Sé rie B, con se gui ram fu rar a <bo lha=.
Os clas si fi ca dos pa ra as quar tas de fi- 
nal irão re ce ber uma pre mi a ção de R$
3,9 mi lhões.

Dis pu tan do a com pe ti ção des de a
pri mei ra fa se, Cru zei ro, Ce a rá, San tos
e São Pau lo são os clu bes que mais fa- 

tu ra ram em pre mi a ções até ago ra,
com um to tal acu mu la do de R$ 7,67
mi lhões, ca da. Lo go em se gui da apa- 
re cem Atlé ti co-GO e Goiás, com R$
7,18 mi lhões.

Por te rem en tra do ape nas na ter- 
cei ra fa se, Bahia (cam peão da Co pa
do Nor des te do ano pas sa do), Bo ta fo- 
go (cam peão da Sé rie B), além de
Amé ri ca-MG, Ath le ti co, Atlé ti co-MG,
Co rinthi ans, Fla men go, Flu mi nen se,
For ta le za, Pal mei ras (oriun dos da Li- 
ber ta do res) acu mu lam cer ca de R$ 4,9
mi lhões, uma vez que não ti ve ram di-
rei to às co tas das du as fa ses an te ri o-
res.

Fla men go

Mais jo gos des ta quar ta
• 19h00 – Amé ri ca-MG x Ce a rá
• 19h00 – Ju ven tu de x Ath le ti co-PR
• 20h30 – Atlé ti co-GO x Avaí
• 21h30 – Flu mi nen se x Atlé ti co-MG
• 21h30 – San tos x In ter na ci o nal

BRA SI LEI RÃO

Bra gan ti no re ce be o
Fla men go em jo go
nes ta quar ta

Red Bull Bra gan ti no re ce be o Fla men go, nes ta quar- 
ta-fei ra (8), às 20h30, no es tá dio Na bi Abi Che did, às
20h30, em par ti da vá li da pe la 10ª ro da da do Bra si lei rão.
O ti me pau lis ta ga nhou três re for ços pa ra o jo go: o za- 
guei ro Léo Or tiz e os mei as Hyoran e Eric Ra mi res.

O de fen sor es ta va com a se le ção bra si lei ra pa ra a dis- 
pu ta dos dois úl ti mos amis to sos e de ve se re a pre sen tar
ao Red Bull Bra gan ti no nes ta quar ta, ho ras an tes da par- 
ti da con tra o Fla men go.

A pre sen ça do jo ga dor na par ti da con tra o Ru bro-ne- 
gro, en tre tan to, é in cer ta. Is so por que Léo Or tiz se rá ava- 
li a do pe la co mis são téc ni ca pa ra sa ber se tem con di ções
de en trar em cam po. Em bo ra não te nha atu a do nos
amis to sos con tra a Co réia do Sul e con tra o Ja pão, há o
des gas te da vi a gem.

Ca so Léo Or tiz si ga fo ra da equi pe, a du pla de za ga do
Bra gan ti no di an te do Fla men go de ve con ti nu ar com Ke- 
vin e Na tan. Se Or tiz vol tar, é pro vá vel que Ke vin re tor ne
ao ban co e a du pla de za ga se ja for ma da por Léo Or tiz e
Na tan.

Ja o meia Hyoran vol tou a trei nar nor mal men te com o
ti me e de ve ser re la ci o na do pa ra par ti da con tra o Fla- 
men go. O atle ta des fal cou o Bra gan ti no nos úl ti mos jo- 
gos por cau sa de uma le são na co xa es quer da. Nos úl ti- 
mos di as, vi nha em tra ba lho de tran si ção e, na úl ti ma
se gun da-fei ra, pas sou a trei nar nor mal men te com o ti- 
me. Pe lo pe río do que fi cou afas ta do, a es ca la ção do atle- 
ta co mo ti tu lar nes ta quar ta-fei ra ain da é dú vi da.

Além de Hyoran, quem vol ta na par ti da con tra o Fla- 
men go é o meia Eric Ra mi res, que cum priu sus pen são
na úl ti ma ro da da.

Uma pro vá vel es ca la ção do Bra gan ti no pa ra en fren- 
tar o Fla men go é for ma da por: Clei ton; Ader lan, Léo Or- 
tiz (Ke vin), Na tan e Lu an Cân di do; Raul, Lu cas Evan ge- 
lis ta (Eric Ra mi res) e Pra xe des (Hyoran); Ar tur, He li nho
e Ytalo.

O Bra gan ti no ten ta en cer rar o je jum de vi tó ri as nes ta
quar ta-fei ra. O ti me não ven ce há no ve jo gos e es tá na
14ª po si ção do Bra si lei ro, com dez pon tos. Na úl ti ma ro- 
da da, foi der ro ta do por 2 a 0 pe lo In ter na ci o nal, no Na bi
Abi Che did.

O Ru bro-Ne gro per deu em ca sa pa ra o For ta le za, na
úl ti ma ro da da. O téc ni co Pau lo Sou sa não con tou com
Ar ras ca e ta e Ga bi gol con tra o ti me ce a ren se. Pa ra a pró- 
xi ma par ti da, o por tu guês te rá mais des fal ques.

Ar ras ca e ta se gue com a se le ção uru guaia e não en- 
fren ta o Bra gan ti no, nes ta quar ta, em Bra gan ça Pau lis ta.
Além de le, os za guei ros Da vid Luiz e Pa blo, jun to com o
ata can te Bru no Hen ri que tam bém es tão fo ra, sus pen- 
sos. A úni ca boa no tí cia pa ra Pau lo Sou sa se rá o re tor no
de Ga bi gol, que cum priu sus pen são con tra o For ta le za.
Di e go Al ves se re cu pe rou de le são e es tá à dis po si ção de
Pau lo Sou sa, as sim co mo Gus ta vo Hen ri que. Por fim,
Ga bi gol tam bém re tor na con tra o Bra gan ti no após cum- 
prir sus pen são con tra o For ta le za pe la úl ti ma ro da da do
Bra si lei rão.

A pro vá vel es ca la ção do Fla men go se rá: Hu go Sou za;
Matheu zi nho, Gus ta vo Hen ri que (Léo Pe rei ra), Ro dri go
Caio e Ayrton Lu cas; Arão, João Go mes, Éver ton Ri bei ro;
An dre as, Vi ti nho (Pe dro), Ga bi gol.

O Fla men go es tá na 11ª co lo ca ção do Cam pe o na to
Bra si lei ro, com 12 pon tos.

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

Se gu ran ça e Es ta ci o na men to

Pro gra ma ção

SÃO JOÃO

Assembleia do MA
prepara <Arraiá do Povo=

O
8Ar raiá do Po vo9 es tá de vol- 
ta, no for ma to pre sen ci al,
de 15 a 18 de ju nho, a par tir
das 19h, com as me lho res

atra ções do São João do Ma ra nhão.
Com uma es tru tu ra mais am pla, a fes- 
tan ça re a li za da pe la As sem bleia Le- 
gis la ti va, sob a co or de na ção do Gru po
de Es po sas de De pu ta dos do Ma ra- 
nhão (Ge de ma), vai pro por ci o nar ao
pú bli co ain da mais con for to, aces si bi- 
li da de e se gu ran ça. O even to con ta
tam bém com apoio da Se cre ta ria de
Es ta do da Cul tu ra (Sec ma).

Nos úl ti mos dois anos, o even to foi
re a li za do de for ma vir tu al por con ta
da pan de mia de Co vid-19. Es te ano,
du ran te as qua tro noi tes de fes ta, a di- 
ver si da de de rit mos e so ta ques in va- 
di rá o ar rai al da Ca sa do Po vo. Na noi- 
te de aber tu ra, quin ta-fei ra (15), se
apre sen ta rão o Boi No vi lho Bran co,
Boi Len das e Ma gi as, Boi de Axi xá e
Boi de Ma ra ca nã, além de dan ças tí pi- 
cas apre sen ta das por alu nos da Cre- 
che-Es co la Se men ti nha.

Pa ra a sex ta-fei ra (16) fo ram con vi- 
da dos a Qua dri lha 8Fo guei ra Vi va9, Boi
de So nhos, Com pa nhia Bar ri ca, Boi
da Mai o ba e Boi Bri lho da Ilha. No sá- 
ba do (17), se rá a vez de Seu Rai mun- 
di nho e For ró Pé no Chão, Boi de San- 
ta Fé, Ca cu riá de Do na Te té e Boi de
Upa on Açu, além de Lu cas Se a bra e
Ban da.

O en cer ra men to da fes ta con ta rá
com a pre sen ça da Dan ça Por tu gue sa
8So nho de Por tu gal9, Boi da Ma dre
Deus, Boi Or ques tra Mo ci da de de Pi- 
nhei ro, Boi de Ri ba mar, Boi Ita pe ra de

Ma ra ca nã e Boi de Mor ros. 
Nas qua tro noi tes de fes te jo, o can- 

tor Mar co ne Gal se apre sen ta rá nos
in ter va los dos gru pos fol cló ri cos.

A es tru tu ra do ar rai al te rá seis bar- 
ra cas pa ra co mer ci a li za ção de co mi- 
das tí pi cas, par qui nho in fan til, uma
ar qui ban ca da e pal co pa ra apre sen ta- 
ção dos gru pos fol cló ri cos.

Se gun do o di re tor ad mi nis tra ti vo
da Ale ma e co or de na dor-ge ral do
even to, An ti no No le to, a ideia é su pe- 
rar as edi ções an te ri o res. 

<Es ta mos con vic tos de que se rá as- 
sim, por que tu do que tí nha mos de
po si ti vo nos ar rai ais an te ri o res es tá
sen do mul ti pli ca do nes se. O nú me ro
de bar ra cas se rá mai or, a área, o pal co,
os brin que dos, o nú me ro de pes so as
ca das tra das pa ra ven das am bu lan tes
tam bém se rão mai o res, as sim co mo a
quan ti da de de me sas=, afir mou An ti- 
no.

O tra ba lho de se gu ran ça do Ga bi- 
ne te Mi li tar da As sem bleia se rá re for- 
ça do com apoio de po li ci ais mi li ta res,
agen tes ci vis e do Cor po de Bom bei- 
ros. 

Es te ano, o es ta ci o na men to do
Mul ti cen ter Se brae, ao la do da Ale ma,
foi dis po ni bi li za do ao pú bli co que vi- 
si ta rá o ar rai al. Di fe ren te das edi ções
an te ri o res, ha ve rá, ain da, um es ta ci o- 
na men to ex clu si vo pa ra pes so as com
de fi ci ên cia, cri an ças de co lo, obe sos
e Trans tor no do Es pec tro Au tis ta
(TEA), além de ges tan tes e lac tan tes.

DIA 15 – QUAR TA-FEI RA
19h00 – DAN ÇAS TI PI CAS DA SE- 

MEN TI NHA
20h00 – BOI NO VI LHO BRAN CO
21h00 – BOI LEN DAS E MA GI AS
22h00 – BOI DE AXI XÁ
23h00 – BOI DE MA RA CA NÃ
In ter va los com Mar co ne Gal & Ban- 

da
DIA 16 – QUIN TA-FEI RA
19h00 – QUA DRI LHA FO GUEI RA

VI VA=
20h00 – BOI DE SO NHOS
21h00 – COM PA NHIA BAR RI CA
22h00 – BOI DA MAI O BA
23h00 – BOI BRI LHO DA ILHA
In ter va los com Mar co ne Gal & Ban- 

da
DIA 17 – SEX TA-FEI RA
19h00 – SEU RAI MUN DI NHO E
FOR RÓ PÉ NO CHÃO
20h00 – BOI DE SAN TA FÉ
21h00 – CA CU RIÁ DE DO NA TE TÉ
22h00 – BOI DE UPA ON AÇU
23h00 – LU CAS SE A BRA & BAN DA
In ter va los com Mar co ne Gal & Ban- 

da
DIA 18 – SÁ BA DO
19h00 – DAN ÇA POR TU GUE SA
SO NHO DE POR TU GAL
20h00 – BOI DA MA DRE DEUS
21h00 – BOI OR QUES TRA MO CI-

DA DE DE PI NHEI RO
22h00 – BOI DE RI BA MAR
23h00 – BOI ITA PE RA DE MA RA CA- 

NÃ
00h00 – BOI DE MOR ROS
– In ter va los com Mar co ne Gal &

Ban da

QUEEN

Canção inédita tem vocais de Freddie Mercury

A MÚSICA INÉDITA <FACE IT ALONE= SERÁ LANÇADA EM SETEMBRO DESTE ANO, E CONTÉM OS VOCAIS DE FREDDIE MERCURY

O ba te ris ta Ro ger Taylor e o gui tar- 
ris ta Bri an May, atu al men te os in te- 
gran tes re ma nes cen tes da fa mo sa
ban da Que en, con ce de ram en tre vis ta
à BBC Ra dio 2 e re ve la ram uma no tí- 
cia bom bás ti ca.

 A mú si ca iné di ta <Fa ce it alo ne= se- 
rá lan ça da em se tem bro des te ano, e
con tém os vo cais de Fred die Mercury.

A pos si bi li da de de unir a voz do
can tor mor to à fai xa iné di ta se deu pe- 
los es for ços dos mú si cos e da equi pe
pa ra res tau rar tra ba lhos an ti gos, bem
co mo pe los mi la gres da tec no lo gia
atu al.

Na en tre vis ta, May des ta cou os de- 
sa fi os en fren ta dos du ran te o pro ces so
de re cu pe ra ção da mú si ca: <Pas sa mos
por ela vá ri as ve zes e pen sa mos que
não po de ría mos re cu pe rá-la. Mas vol- 
ta mos e nos sa ma ra vi lho sa equi pe de

en ge nha ria dis se: 8Ok. Po de mos fa zer
is so9. Fi ze mos uma co la gem de vá ri as
par tes. É lin da. É pas si o nal=.

A mú si ca <Fa ce it

alo ne= foi gra va da

du ran te a pro du ção do

ál bum The mi ra cle,

lan ça do em 1989. Ao

to do, a ban da gra vou

cer ca de 30 can ções,

vin do a lan çar 10.

Ou tras fai xas fo ram

re ve la das aos pou cos

des de en tão, com

ex ce ção de Fa ce it alo ne.

O dis co foi o pe núl ti mo da dis co- 
gra fia do Que en que an te ce deu a
mor te de Fred die Mercury em 1991,
por com pli ca ções do HIV.

Ro ger Taylor en fa ti zou co mo a mú- 
si ca foi uma ver da dei ra des co ber ta,
to can te e úni ca. <En con tra mos uma
pe que na pre ci o si da de de Fred die que
ha vía mos es que ci do. E é ma ra vi lho sa.
Foi um be lo acha do, na ver da de=,
con tou na en tre vis ta.

PÁTIO ABERTO

Boi de Maracanã se
apresenta amanhã

O GRUPO SERÁ A ATRAÇÃO DESTA QUINTA NO PÁTIO ABERTO

O São João con ti nua no Cen tro Cul tu ral Va le Ma ra- 
nhão, com a apre sen ta ção de um dos gru pos de cul tu ra
po pu lar mais tra di ci o nais do es ta do: o Bum ba Meu Boi
de Ma ra ca nã.

O gru po de so ta que de ma tra ca

che ga com seus ca bo clos de pe na,

de fi ta, ín di as, can ta do res e

tru pi a da pa ra emo ci o nar e exal tar a

cul tu ra ma ra nhen se no Pá tio

Aber to des ta quin ta-fei ra, 9, às 19h.

O Cen tro Cul tu ral Va le Ma ra nhão fi ca lo ca li za do na
Av. Hen ri que Le al, 149, no Cen tro His tó ri co de São Luís.
A en tra da é gra tui ta.

POP

Demi Lovato anuncia 2
novos shows no Brasil

SHOWS SERÃO NOS DIAS 30 DE AGOSTO E 2 DE SETEMBRO

De mi Lo va to trou xe óti mas no vi da des pa ra os fãs bra- 
si lei ros nes ta se ma na. A can to ra anun ci ou a da ta de lan- 
ça men to do no vo ál bum, Holy fvck, que es tá pre vis to
pa ra o dia 19 de agos to. 

Além dis so, De mi re ve lou no vas da tas de shows em
São Pau lo e Be lo Ho ri zon te, nos di as 30 de agos to e 2 de
se tem bro, res pec ti va men te.

Os úl ti mos di as têm si do de mui ta emo ção pa ra os fãs
de De mi Lo va to. Is so por que a ar tis ta nor te-ame ri ca na
anun ci ou du as no vas da tas de shows no Bra sil, além da
apre sen ta ção já mar ca da no fes ti val Rock in Rio. 

No dia 30 de agos to, De mi se apre sen ta no Es pa ço
Uni med, em São Pau lo; no dia 3 de se tem bro, é a vez de
Be lo Ho ri zon te re ce ber o show, que acon te ce rá na Es- 
pla na da do Mi nei rão. Os in gres sos es tão dis po ní veis pa- 
ra com pra no si te ofi ci al de De mi.

Pa ra au men tar ain da mais as ex pec ta ti vas pa ra os
shows em ter ras bra si lei ras, Lo va to anun ci ou a da ta ofi- 
ci al do no vo ál bum. In ti tu la do Holy fvck, o dis co tem es- 
treia pro me ti da pa ra o dia 19 de agos to, 11 di as an tes da
pri mei ra apre sen ta ção por aqui. O pri mei ro sin gle da
obra, Skin of my te eth, che ga rá às pla ta for mas di gi tais
no dia 10 de ju nho.

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