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Endemia da fome 
Depois de dois anos e meio de 

covid-19 no Brasil, que matou 667 mil 
e infectou 31,3 milhões, a população 

enfrenta outro drama social em forma 
hiperendêmica: a fome. O número de 

pessoas em insegurança alimentar 
grave no maior país da América Latina, 

que está passando fome quase duplicou 
em menos de dois anos. PÁGINA 3

Prefeituras investigadas 
por contratos de shows 

com dinheiro público
O Ministério Público do Maranhão evitou, por meio de ações judiciais e recursos, interpostos pelo procurador-geral de justiça, Eduardo 

Nicolau, em abril deste ano, o gasto de R$ 1,65 milhão com pagamento de cachês de cantores, bandas, estrutura de palco e de som nos 
municípios de Vitória do Mearim, Barra do Corda e Bacabal.  Envolvidos podem ter bens bloqueados. PÁGINA 3

FERRY BOAT: Prorrogada intervenção
 da Serviporto por 180 dias

PÁGINA 9

Professor denuncia aluno armado em escola de  Itapecuru-Mirim
PÁGINA  9

Encontro de Miolos de boi acontece amanhã no Centro Histórico
Cerca de 50 miolos de diversos grupos de bumba meu boi, estarão no Centro Histórico de São Luís, na Praça dos Catraieiros, além da tradicional expo-

sição das Capoeiras bordadas. A programação terá ainda a participação da Banda de Música do 24º BIS, Banda da Guarda Municipal, Show de Cantado-
res, o Cortejo dos Miolos pelas ruas da Praia Grande e encerramento com grande show do Batalhão da Maioba. PÁGINA  12
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Sampaio fica fora 
do Grupo de 25 
clubes da Libra

CARTOLAGEM

PÁGINA 11

Maranhense na final 
do festival de dança 

urbana no DF
PÁGINA 12

ACABOU A FESTA
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Executivos estaduais afirmam que corte no ICMS sem compensação imediata vai
comprometer a manutenção de serviços essenciais, como saúde, educação e segurança

Du as si tu a ções

Ou tra pro pos ta

Vo ta ção

TETO DO ICMS

Governadores querem
compensação imediata

E
m meio a um in ten so de ba te
so bre a al ta dos com bus tí veis,
o pre si den te do Se na do, Ro- 
dri go Pa che co (PSD-MG), se

reu niu mais uma vez com gru po go- 
ver na do res pa ra ne go ci ar so bre pro je- 
tos de um pa co te de com bus tí veis que
tra mi tam na Ca sa, prin ci pal men te so- 
bre o PLP 18/2021, já apro va do pe la
Câ ma ra dos De pu ta dos.

Pa che co já ha via se reu ni do com
ou tro gru po de go ver na do res na noi te
de on tem (07), mas dei xou um es pa ço
na agen da pa ra os che fes exe cu ti vos
es ta du ais que não con se gui ram com- 
pa re cer.

A no va reu nião não re sol veu o im- 
pas se a res pei to da fi xa ção do ICMS
so bre bens e ser vi ços de co mu ni ca- 
ção, ener gia elé tri ca, com bus tí veis e
trans por tes em apro xi ma da men te
17%. Go ver na do res que rem que o re- 
la tó rio do se na dor Fer nan do Be zer ra
in clua uma com pen sa ção ime di a ta
pa ra a isen ção do ICMS e uma even tu- 
al mo du la ção — es ca lo na men to —
das dí vi das.

O acor do pro pos to pe los go ver na- 
do res pre vê du as si tu a ções: a sus pen- 
são do pa ga men to de dí vi das e os re- 
pas ses com di vi den dos da Pe tro bras
pa ra es ta dos que não pos su em dí vi- 
das com a União. Os ins tru men tos fo- 
ram le va dos pa ra uma reu nião com o
re la tor do PLP, se na dor Fer nan do Be- 
zer ra (MDB-PE) e tam bém di a lo ga
com o go ver no e a Câ ma ra pa ra a vi a- 
bi li zar as pro pos tas.

<Po dem com pen sar os es ta dos com
a sus pen são de pa ga men to de dí vi da.
Os es ta dos que não têm dí vi das en tão,
por tan to, pre ci sa usar por exem plo o
lu cro da Pe tro bras. Se gu re o pre ço das
Pe tro bras com po lí ti ca de com pen sa- 
ção e se a po lí ti ca li be ral clás si ca vai
nas re fi na ri as e con tro la os pre ços
com sub sí dio di re to e trans pa ren te no
or ça men to=, dis se o go ver na dor de
São Pau lo, Ro dri go Gar cia.

<O go ver no fe de ral sus pen de o pa- 
ga men to da dí vi da dos pau lis tas com
a União por dois anos. Eu uso es se di- 
nhei ro pa ra ze rar o ICMS do di e sel,
eta nol e gás de co zi nha e re du zir a ga- 
so li na. Não pre ci sa de PEC [Pro pos ta
de Emen da Cons ti tu ci o nal] pa ra is so.
É mais jus to e rá pi do=, de cla rou ain da
o go ver na dor pau lis ta.

Ape sar das no vas pro pos tas co lo ca- 
das sob a me sa de ne go ci a ções, os go- 
ver na do res têm pre fe rên cia por um
ou tro pro je to apro va do no iní cio do
ano, o PL 1472, com ori gem no Se na- 
do Fe de ral, mas es tá pa ra do na Câ ma- 
ra.

Se gun do in ter lo cu to res do Con- 
gres so, o tex to que cria a con ta de es- 
ta bi li za ção dos pre ços dos com bus tí- 
veis (CEP) não tem a sim pa tia de
Arthur Li ra (PP-AL). O pro je to re la ta- 
do pe lo se na dor Je an Paul Pra tes (PT-
RN) vi sa va re pas sar cer ca de R$50 bi- 
lhões do lu cro ex tra or di ná rio da Pe- 
tro bras pa ra ata car a al ta dos com bus- 
tí veis.

O pre si den te do Com se faz (Co mi tê

Na ci o nal de Se cre tá ri os de Fa zen da,
Fi nan ças, Re cei ta ou Tri bu ta ção dos
Es ta dos e do Dis tri to Fe de ral), Dé cio
Pa di lha, afir mou que di ver sos paí ses,
até mes mo de eco no mia li be ral, usam
con tas ou fun dos de equa li za ção ou
re a li zam tri bu ta ção es pe ci al das pe- 
tro lei ras com lu cro ex tra or di ná rio, e
ques ti o nou o porquê do mes mo ins- 
tru men to não ser ado ta do no Bra sil.

<Por que o mun do to do apli ca a
equa li za ção de pre ços atra vés de con- 
ta de equa li za ção e aqui não? Qual é o
pro ble ma de pe gar 40% dos di vi den- 
dos des ti na dos à Pe tro bras e ir pa ra a
con ta de equa li za ção? É uma per gun-
ta a ser res pon di da. A União re ce beu
di vi den dos do ano pas sa do na or dem
de qua se R$ 40 bi lhões. Es se ano, já re-
ce beu cer ca de R$ 18 bi lhões e vai re-
ce ber até o fi nal do ano di vi den dos na
ca sa de R$ 50 bi lhões=, dis se Pa di lha

Pa di lha ain da ci tou da dos pu bli ca-
dos na ter ça-fei ra (07/06) pe la Abi- 
com (As so ci a ção Bra si lei ra de Im por- 
ta do res de Com bus tí veis), de que já
há uma de fa sa gem de 13% no pre ço
do di e sel em com pa ra ção ao mer ca do
in ter na ci o nal. Ca so a Pe tro bras anun- 
cie al gum re a jus te nes ta or dem, anu-
la ria o efei to do PLP e de ou tras du as
PECs de fen di das pe lo go ver no em pe- 
lo me nos 11 es ta dos.

De acor do com da dos da Abi com,
que reú ne os im por ta do res, na se gun-
da-fei ra, a de fa sa gem da ga so li na era
de 20% por li tro (R$ 0,95) e de 14% (R$
0,78) no di e sel, em um dos mai o res
pa ta ma res des de o iní cio de maio.

DECISÃO DO STF

Demissões em massa devem ter negociação coletiva

CORTE JULGOU, NESTA QUARTA-FEIRA (8/7), AÇÃO ENVOLVENDO DEMISSÃO DE 4 MIL FUNCIONÁRIOS DA EMBRAER EM 2009

F

O ple ná rio do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral (STF) de ci diu que as de mis- 
sões em mas sa de vem pas sar por
acor dos co le ti vos com as ca te go ri as
pa ra se rem re a li za das. 

Em jul ga men to nes ta quar ta-fei ra
(8/6), se te mi nis tros vo ta ram pe la
obri ga ção das ne go ci a ções e três fo- 
ram con tra.

O ca so che gou ao STF por con ta de
uma ação en vol ven do uma de ci são do
Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho (TST)
so bre dis pen sa co le ti va fei ta pe la Em- 
bra er em 2009. Cer ca de 4 mil tra ba- 
lha do res fo ram de mi ti dos pe la em- 
pre sa. 

À épo ca, a Cor te tra ba lhis ta ha via
de ci di do que a de mis são em mas sa
nes te ca so não foi abu si va, mas que,
em si tu a ções fu tu ras, se ria ne ces sá rio
um acor do com as en ti da des sin di cais
an tes de dis pen sas em mas sa.

O pro ces so é de re cur sos ex tra or di- 
ná ri os com re per cus são ge ral, ou se ja,
ser vi rá de re fe rên cia pa ra jul ga men- 
tos de ca sos se me lhan tes na Jus ti ça.
No en tan to, a de ter mi na ção do STF
des ta quar ta-fei ra não en vol ve a ne- 
ces si da de de au to ri za ção da dis pen sa
por en ti da des sin di cais ou ce le bra ção
de con ven ção, ou, ain da, acor do co le- 
ti vo.

A ação te ve co mo re la tor o mi nis tro
apo sen ta do Mar co Au ré lio Mel lo. Ele
vo tou a fa vor da ação e ar gu men tou
que não se ria ne ces sá ria a ne go ci a ção
co le ti va pré via com sin di ca tos pa ra a
dis pen sa em mas sa sen do acom pa- 
nha do por Gil mar Men des e Kas sio
Nu nes Mar ques.

Os mi nis tros Ed son Fa chin, Luís
Ro ber to Bar ro so, Di as Tof fo li, Cár men

Lú cia, Ri car do Lewan dows ki, Ale xan- 
dre de Mo ra es e Ro sa We ber vo ta ram
con tra a ação.

Bar ro so apre sen tou uma pro pos ta
pa ra que o Su pre mo es ta be le ça o se- 
guin te en ten di men to a ser apli ca do
nas de ci sões de ca sos se me lhan tes.

<A in ter ven ção sin di cal pré via é exi- 
gên cia pro ce di men tal im pres cin dí vel
pa ra a dis pen sa em mas sa de tra ba- 
lha do res, que não se con fun de com
au to ri za ção pré via por par te da en ti-
da de sin di cal ou ce le bra ção de con- 
ven ção de acor do co le ti vo=.

Os mi nis tros Fa chin e Lewan dows- 
ki apre sen ta ram di ver gên cia e se po si- 
ci o na ram con tra a te se apre sen ta da
por Bar ro so.Eles en ten de ram que a
pro pos ta mu da va o en ten di men to fi-
xa do pe lo TST. Ale xan dre de Mo ra es e
Ro sa We ber acom pa nha ram a di ver-
gên cia aber ta pe los ma gis tra dos.

O post
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Bolsonaro defende
páginas do PCO

MORAES (STF), INCLUIU O PCO NO INQUÉRITO DAS FAKE NEWS 

O pre si den te Jair Bol so na ro (PL) de fen deu, nes ta
quar ta-fei ra (8/6), a ma nu ten ção das pá gi nas do Par ti do
da Cau sa Ope rá ria (PCO). No úl ti mo dia 2, o mi nis tro
Ale xan dre de Mo ra es, do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
(STF), in cluiu o Par ti do da Cau sa Ope rá ria (PCO) no
inqué ri to das fa ke news e de ter mi nou o blo queio das
con tas das re des so ci ais li ga das à si gla. O par ti do, de ex- 
tre ma-es quer da, fez rei te ra dos ata ques à Cor te e che gou
a cha mar Mo ra es de <ski nhe ad=.

<Ca da vez mais nos to lhem, der ru bam pá gi nas, des- 
mo ne ti zam, ame a çam. On tem eu es ti ve com o vi ce
mun di al do Te le gram e com o re pre sen tan te na ci o nal e
ele au to ri zou eu abrir par te da con ver sa. Es tão sen do
ame a ça dos de ba ni men to pe lo mi nis tro Ale xan dre de
Mo ra es se não fe cha ram, se não ex cluí rem a pá gi na do
PCO. O que é PCO, meu Deus do céu? É ul trar ra di cal de
es quer da. Dei xa a pá gi na de les aber ta, pô. Por que cha- 
ma ram lá o mi nis tro Mo ra es de 8ski nhe ad de to ga9. Olha
o que me cha mam o tem po to do nas re des so ci ais=, ale- 
gou.

<Ago ra, em ci ma dis so ba nir o Te le gram? Ba nir? A tro- 
co de que? Eu não pos so tu do. Co mo é que po de al guém
do ou tro la do da pis ta que rer tu do? Olha o ris co que cor- 
re o Bra sil. Nós te mos que pre ser var a nos sa li ber da de
aci ma de tu do=, pre gou.

<Em sa nha por di ta du ra, ski nhe ad de to ga re ta lha o
di rei to de ex pres são, e pre pa ra um no vo gol pe nas elei- 
ções. A re pres são aos di rei tos sem pre se vol ta rá con tra
os tra ba lha do res! Dis so lu ção do STF=, dis se o par ti do.

Ou tra crí ti ca do par ti do foi a or dem de blo queio do
mi nis tro ao apli ca ti vo Te le gram, que se ne ga va a cum- 
prir me di das ju di ci ais im pos tas por Ale xan dre de Mo ra- 
es.

PRÓXIMA SEMANA

Senado deve votar novo
pacote de combustíveis

 SENADO FEDERAL VOTARÁ 3 PECS PARA CONTROLAR PREÇOS

O se na dor Fer nan do Be zer ra Co e lho (MDB-PE), re la- 
tor do Pro je to de Lei Com ple men tar (PLP 18/2022) que
im põe um te to de apro xi ma da men te 17% ao ICMS —
im pos to co bra do por es ta dos so bre com bus tí veis e ou- 
tros ser vi ços e pro du tos —, in for mou, nes ta ter ça-fei ra
(7/6), que o pro je to de ve ser vo ta do só na pró xi ma se- 
gun da-fei ra (13). Além do PLP, o Se na do Fe de ral de ve
vol tar ou tras du as Pro pos tas de Emen da Cons ti tu ci o nal
(PECs) pa ra mi ti gar a al ta dos com bus tí veis, so bre tu do
do di e sel.

Be zer ra não en trou em de ta lhes so bre o con teú do das
três pro pos tas, pois ain da irá se reu nir com gru pos de
go ver na do res em du as reu niões, uma na noi te des ta ter- 
ça-fei ra e ou tra na ma nhã da pró xi ma quar ta-fei ra (8).
Após ou vir os go ver na do res, as três pro pos tas se rão
apre sen ta das por vol ta das 16h30.

<Apre sen ta re mos o re la tó rio após ou vir os go ver na- 
do res. A ma té ria se rá de ba ti da na ses são de quin ta fei ra,
às 10h, quan do fa rei a lei tu ra do re la tó rio no Se na do e
tam bém da PEC que se rá re la ta da pe lo se na dor Edu ar do
Go mes (PL-TO), cha ma da de PEC dos com bus tí veis,
que vai abrir es pa ço à com pen sa ção dos es ta dos que
quei ram ze rar as alí quo tas de do gás de co zi nha e do di- 
e sel=, dis se Be zer ra.

A ou tra PEC é so bre o aba ti men to do ICMS tam bém
so bre o eta nol e bi o com bus tí veis, com o ob je ti vo de
man ter a com pe ti ti vi da de dos pro du tos fren te à ga so li- 
na que de ve rá so frer aba ti men tos com a apro va ção dos
ou tros dois pro je tos. O re la tor da pro pos ta ain da se rá
de sig na do por Ro dri go Pa che co.

<Atra vés des sa PEC se pro cu ra man ter a com pe ti ti vi- 
da de dos com bus tí veis sus ten tá veis no sen ti do da con- 
cor rên cia com com bus tí veis fós seis. Fi cou de fi ni do por
Pa che co vo tar no PLP 18 e as du as PECs na ses são de se- 
gun da-fei ra (13)=, dis se Be zer ra Co e lho.

São Luís, quinta-feira, 9 de junho de 2022

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


oimparcial.com.br POLÍTICA Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com 3

Ações evitaram pagamento de shows em Vitória do Mearim, Barra do Corda e Bacabal.
Objetivo foi evitar gasto excessivo com festas enquanto as cidades enfrentam problemas

VI TÓ RIA DO ME A RIM

BA CA BAL

BAR RA DO COR DA

NO TA TÉC NI CA

ILE GA LI DA DES

CON DU TAS

PE DI DOS

MINI

De olho em shows pagos
com dinheiro público

O Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão
evi tou, por meio de ações ju di ci ais e
re cur sos, in ter pos tos pe lo pro cu ra- 
dor-ge ral de jus ti ça, Edu ar do Ni co lau,
em abril des te ano, o gas to de R$ 1,65
mi lhão com pa ga men to de ca chês de
can to res, ban das, es tru tu ra de pal co e
de som nos mu ni cí pi os de Vi tó ria do
Me a rim, Bar ra do Cor da e Ba ca bal.

O ob je ti vo do MP MA foi evi tar o
gas to ex ces si vo com fes tas en quan to
as ci da des en fren tam pro ble mas de
in fra es tru tu ra, saú de, edu ca ção, sa- 
ne a men to bá si co e de mais de man das
co le ti vas. <Não po de mos per mi tir que
um mu ni cí pio gas te mi lha res de re ais
com show en quan to a po pu la ção so- 
fre com a fal ta de sa ne a men to, saú de
e ou tras ques tões mais ur gen tes=, des- 
ta ca o pro cu ra dor-ge ral de jus ti ça,
Edu ar do Ni co lau (fo to).

As ações das Pro mo to ri as de Jus ti ça
fo ram ajui za das em abril, ou se ja, um
mês an tes da po lê mi ca en vol ven do o
can tor ser ta ne jo Zé Ne to ao cri ti car a
can to ra Anit ta e a Lei Rou a net. Após a

con tro vér sia, os Mi nis té ri os Pú bli cos
da Bahia, Rio de Ja nei ro, Rio Gran de
do Nor te, Ro rai ma e Ma to Gros so
ques ti o na ram o pa ga men to de shows
com di nhei ro pú bli co em 29 ci da des.

 

No dia 7 de abril, a Pro mo to ria de
Jus ti ça de Vi tó ria do Me a rim in gres- 
sou com uma Ação Ci vil Pú bli ca com
pe di do de li mi nar con tra o Mu ni cí pio
e o pre fei to Rai mun do No na to Ever- 
ton Sil va pa ra sus pen der o show do
can tor Wesley Sa fa dão e ou tros ar tis- 
tas, anun ci a do pa ra co me mo rar o
ani ver sá rio da ci da de. O ca so foi le va- 
do ao Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça e
de pois ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
pe la Pre fei tu ra de Vi tó ria do Me a rim.
O MP MA con se guiu man ter a proi bi- 
ção do pa ga men to de ter mi na da na 1ª
ins tân cia. O va lor do con tra to era de
R$ 500 mil.

A 2ª Pro mo to ria de Jus ti ça Es pe ci a- 
li za da de Ba ca bal, ajui zou, em 13 de
abril, Ação Ci vil Pú bli ca con tra o Mu- 
ni cí pio pa ra sus pen der as co me mo ra- 
ções de ani ver sá rio da ci da de com a
ban da Xand Avião e ou tros ar tis tas pa- 
gos com re cur sos pú bli cos. Os cus tos
pre vis tos to ta li za vam qua se R$ 750
mil. A Jus ti ça de ter mi nou a sus pen são
do show no dia 14 de abril. O con tra to
com o can tor Xand Avião cus ta ria aos
co fres pú bli cos R$ 270 mil. Já com o
show da ban da Ro sa de Sa ron, se ri am
gas tos R$ 90 mil. Se ri am gas tos, ain da,
R$ 55 mil com o can tor Henry Frei tas;
R$ 55 mil com o can tor Pas tor Cí ce ro

Oli vei ra; R$ 18 mil com o can tor Bru- 
no Shi no da, além de R$ 260.536,00
com pal co, ta bla do, ca ma ro te, trio
elé tri co, en tre ou tros itens pa ra a es- 
tru tu ra das apre sen ta ções.

 

Após Ação Ci vil Pú bli ca pro pos ta
pe la 1ª Pro mo to ria de Jus ti ça de Bar ra
do Cor da, o Po der Ju di ciá rio sus pen- 
deu o show do can tor Xand Avião,
mar ca do pa ra ocor rer no dia 3 de
maio, no ani ver sá rio da ci da de, com
cus tos de R$ 400 mil aos co fres pú bli- 
cos. A Ação foi ajui za da de pois de o
MP MA to mar co nhe ci men to, por
meio da di vul ga ção em re des so ci ais,
dos pla nos do mu ni cí pio de re a li zar
shows co me mo ra ti vos de ani ver sá rio
da ci da de com a pre sen ça de vá ri os
ar tis tas, en tre os quais Xand Avião.

 

A As ses so ria Téc ni ca do MP MA
emi tiu a No ta Téc ni ca 001/2022, des- 
ti na da a ori en tar os mem bros da ins ti- 
tui ção, a res pei to das nor mas ge rais
de li ci ta ção e con tra tos, me di an te ve- 
ri fi ca ção de exi gên ci as téc ni cas pa ra a
con tra ta ção de pro fis si o nais do se tor
ar tís ti co pe los ges to res pú bli cos. O
do cu men to cha ma aten ção pa ra as
re gras que re gu la men tam a con tra ta- 
ção de shows e es pe tá cu los ar tís ti cos
pe la ad mi nis tra ção pú bli ca, em es pe- 
ci al, a Lei de Li ci ta ções e Con tra tos,
con si de ran do a pro por ci o na li da de e
ra zo a bi li da de do cus to-be ne fí cio da
con tra ta ção, de acor do com a re a li da- 
de de ca da mu ni cí pio

Envolvidos podem ter bens bloqueados
O Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão

(MP MA) re que reu, em 17 de maio, em
Ação Ci vil Pú bli ca por ato de im pro bi- 
da de ad mi nis tra ti va, a in dis po ni bi li- 
da de li mi nar dos bens de cin co en vol- 
vi dos em li ci ta ções ir re gu la res pa ra
re a li za ção dos car na vais dos anos de
2018 e 2019, em Ca ro li na. O li mi te pa- 
ra blo queio é R$ 1.714.800,00, que
cor res pon de ao do bro do va lor dos
da nos cau sa dos ao erá rio, além de
mul tas.

Na ma ni fes ta ção, for mu la da pe lo
pro mo tor de jus ti ça Mar co Tú lio Ro- 
dri gues Lo pes, es tão ci ta dos o pre fei to
Eri vel ton Ne ves (fo to); a se cre tá ria
mu ni ci pal de Ad mi nis tra ção Fi nan- 
ças, Pla ne ja men to e Ur ba nis mo, An- 
dreia An to ni ol li; o pro cu ra dor do Mu- 
ni cí pio, Di e go An draus, e os pre si den- 
tes da Co mis são Per ma nen te de Li ci- 
ta ção (CPL) Da ni el Es te ves (2018) e
Amil ton Gui ma rães (2019).

O MP MA tam bém so li ci ta sus pen- 
são de con tra ta ções por meio de dis- 
pen sa e ine xi gi bi li da de de li ci ta ção
pa ra fi nan ci a men to, uso, gas to e des- 
ti na ção, mes mo que já te nham si do
em pe nha dos re cur sos pú bli cos mu- 
ni ci pais em fes tas, co me mo ra ções,
car na val, con tra ta ção de ar tis tas ou
ban das, ser vi ços de bu fê e mon ta gem
de es tru tu ras etc.

 

A Pro mo to ria de Jus ti ça de Ca ro li na
re que reu ao Mu ni cí pio do cu men tos
re fe ren tes às fes ti vi da des, in cluin do
con vê ni os e res pec ti vas pres ta ções de
con tas; ex tra tos ban cá ri os; có pi as de
con tra tos e li ci ta ções à con tra ta ção de
ban das, lo ca ção de pal co, ilu mi na ção
e des pe sas cor re la tas; no tas de em pe- 
nho e fis cais das des pe sas re a li za das;
ex tra tos ban cá ri os de trans fe rên ci as
re a li za das pa ra pa ga men to dos con- 
tra tos, in di can do con tas ban cá ri as de
ori gem e do des ti na tá rio, além de do- 
cu men tos re la ci o na dos ao even to.

Os do cu men tos fo ram ana li sa dos
pe la As ses so ria Téc ni ca do MP MA e
de mons tra ram prá ti ca de di ver sas ile- 
ga li da des. <A im pro bi da de já se ria in- 
dis cu tí vel se fos se so men te uma li ci- 
ta ção frau da da. Mas, fo ram qua se 20
dis pen sas e ine xi gi bi li da des de li ci ta- 
ções e con tra tos com gra ves des vi os,
cau san do da nos ao erá rio no im por te
de R$ 521,6 mil=, re la ta o pro mo tor de
jus ti ça.

As ile ga li da des in clu em uso de con- 
tra tos de re pre sen ta ção ar tís ti ca pa ra
ine xi gi bi li da de de li ci ta ção, (quan do
de ve ri am ser con tra tos de ex clu si vi- 
da de). As jus ti fi ca ti vas de pre ço in- 
cluí ram so men te uma con tra ta ção se- 
me lhan te, con tra ri an do de ci são do
Tri bu nal de Con tas da União (TCU).
Tam bém fal tou com pro va ção de pre- 
vi são de re cur sos pa ra ga ran tir pa ga- 
men to das obri ga ções. Ou tra ine xis- 
tên cia foi a do nú me ro do re gis tro do
pro fis si o nal res pon sá vel pe la ela bo ra- 
ção do pa re cer ju rí di co na Or dem dos
Ad vo ga dos do Bra sil (OAB), afron tan- 
do ou tra de ter mi na ção do TCU. Igual- 
men te, foi cons ta ta da au sên cia de pu- 
bli ca ção no Diá rio Ofi ci al do Es ta do,
vi o lan do a Lei das Li ci ta ções.

Pa ra o Mi nis té rio Pú bli co, os aci o- 
na dos pra ti ca ram con jun ta men te
atos ím pro bos por que con tri buí ram
pa ra que a ofer ta con tra ta da não fos se
a mais van ta jo sa.

No que se re fe re ao pre fei to, ele foi
res pon sá vel pe las ile ga li da des por que
fo ram ig no ra dos os prin cí pi os da le- 
ga li da de e da mo ra li da de da Ad mi nis-
tra ção Pú bli ca.

A se cre tá ria mu ni ci pal de Fi nan ças
co me teu im pro bi da de ao con tra tar
ban das, equi pa men tos de som e es- 
tru tu ra pa ra o Car na val nos dois anos.
Em to dos os pro ces sos li ci ta tó ri os
hou ve pa re cer do pro cu ra dor do Mu- 
ni cí pio, que ates tou re gu la ri da de dos
pro ce di men tos. <Se quer um check-
list apro fun da do de ve ri fi ca ção da re- 
gu la ri da de das eta pas das li ci ta ções e
con tra tos, o pro fis si o nal se deu ao tra- 
ba lho de fa zer=, re la ta o pro mo tor de
jus ti ça.

As li ci ta ções tam bém ti ve ram par- 
ti ci pa ções dos pre si den tes das co mis- 
sões de li ci ta ção, que emi ti ram pa re- 
ce res pa ra acei ta ção dos pre ços con-
tra ta dos, ates tan do a re gu la ri da de de
pro ce di men tos que es ta vam re che a- 
dos de ile ga li da des. <São mais de 10 li-
ci ta ções frau da das, re cur sos que po- 
de ri am ser gas tos na con cre ti za ção de
di rei tos cons ti tu ci o nais. A jus ti fi ca ti- 
va do Mu ni cí pio pa ra não re for mar
es co las, cons truir cre ches, re a li zar
con cur so pú bli co, im ple men tar ater- 
ro sa ni tá rio, dis po ni bi li zar sa ne a- 
men to bá si co, etc é sem pre a mes ma:
fal ta de re cur sos fi nan cei ros. Is to é ex-
tre ma men te con tra di tó rio por que são
fei tos gas tos ou tros pe la Pre fei tu ra=,
con tes ta Mar co Tú lio Lo pes.

Ou tro pe di do do MP MA é con de- 
na ção dos aci o na dos à per da dos bens
ou va lo res acres ci dos ili ci ta men te ao
pa trimô nio, per da da fun ção pú bli ca,
sus pen são dos di rei tos po lí ti cos, pa- 
ga men to de mul tas e proi bi ção de
con tra tar com o po der pú bli co ou de
re ce ber be ne fí ci os ou in cen ti vos fis-
cais ou cre di tí ci os, di re ta ou in di re ta- 
men te, ain da que por meio de pes soa
ju rí di ca da qual se ja só cio ma jo ri tá rio.
Tam bém so li ci ta a con fir ma ção das li- 
mi na res ao fi nal da Ação.
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Ra cha no PDT (1)

Ra cha no PDT (2)

Lem bran do o mi lhão

<Não que ro me me ter em po lí ti ca ago ra.
Se não, dá B.O. pa ra mim, dá B.O. pa ra o
meu pai=

Que bran do bar rei ras (1)

Que bran do bar rei ras (2)

A en de mia da fo me
De pois de dois anos e meio de co vid-19 no Bra sil, que ma tou

667 mil e in fec tou 31,3 mi lhões, a po pu la ção en fren ta ou tro dra- 
ma so ci al em for ma hi pe ren dê mi ca: a fo me. O nú me ro de pes so as
em in se gu ran ça ali men tar gra ve no mai or país da Amé ri ca La ti na
e mai or ex por ta dor de car nes do mun do, vi ve es se pa ra do xo, qua- 
se du pli cou em dois anos. Se gun do a pes qui sa Vi gi san (Inqué ri to
Na ci o nal So bre Se gu ran ça Ali men tar no Con tex to da Pan de mia
co vid-19 no Bra sil), di vul ga da nes ta quar ta-fei ra (8), 33,1 mi lhões
de bra si lei ros se en con tram nes sa si tu a ção (15,5% da po pu la ção).
Não dei xa de ser um nu me ro as sus ta dor.

Quan do fal tam ape nas qua tro me ses pa ra as elei ções, no va- 
men te o de ba te que se tra va é ou tro. Es tá mais na que la de quem
apoia quem, se fu la no ga nha e se ci cra no per de. É o jei to clás si co
de es ca mo te ar a re a li da de emer gen ci al. A fo me é tão ur gen te
quan to foi ado tar me di das de com ba te à pan de mia pa ra sal var o
mai or nú me ro pos sí vel de in fec ta dos. O pre si den ciá vel Ci ro Go- 
mes es tá com um dis cur so des fi gu ra do pa ra quem é mi li tan te do
par ti do bri zo lis ta. Em tom de <co ro nel de So bral=, ele diz que se
Lu la for elei to, <no dia se guin te o país ama nhe ce em guer ra=. Até o
pre si den te do PDT, Car los Lu pi re co nhe ce o des tem pe ro ver bal de
Ci ro que, nas pes qui sas, con ti nua na ni co, em 7%.

Por tan to, a cam pa nha elei to ral é o me lhor lu gar pa ra a po pu la- 
ção mer gu lhar de pei to aber to no de ba te so bre a po bre za no Bra- 
sil. Com tan ta gen te sem co mi da, o país en trou uma ro ta de ca la- 
mi da de pú bli ca. Co mo o IB GE dei xou de re a li zar pes qui sa so bre
se gu ran ça ali men tar des de 2018, o no vo inqué ri to fi cou por con ta
do ins ti tu to Vox Po pu li, en tre no vem bro de 2021 e abril de 2022,
com vi si ta a 12.745 do mi cí li os de 577 mu ni cí pi os nos 26 es ta dos e
no Dis tri to Fe de ral. Se gun do a pes qui sa, mais da me ta de (58,7%)
da po pu la ção bra si lei ra, 125,2 mi lhões, con vi ve com in se gu ran ça
ali men tar em al gum grau.

O pro ble ma da fo me apa re ce mais no cam po, on de 60% dos
do mi cí li os re la ta ram al gum ti po de di fi cul da de 418,6% com in- 
se gu ran ça ali men tar gra ve. A pes qui sa des ta ca tam bém que as fa- 
mí li as ne gras e che fi a das por mu lhe res são as mais atin gi das. Por
Re gião, o Nor des te é a pi or si tu a ção. Pa ra o jor na lis ta Jo si as de
Sou za (UOL), <com a ge la dei ra do Al vo ra da abar ro ta da de igua ri as
que o dé fi cit pú bli co po de pa gar, Bol so na ro cos tu ma se van glo ri ar
da os ten ta ção que pa tro ci na, com o Bra sil sen do po tên cia mun di- 
al na pro du ção de ali men tos. Mas não con se gue en xer gar a po bre- 
za que vi ce ja a seu re dor.

Por es sa o se na dor We ver ton Ro cha não es pe ra va. O pre fei to de
Bal sas Erik Sil va, do PDT, de cla rar apoio ao ex-go ver na dor Flá vio
Di no. Lí der ine gá vel no PDT, We ver ton ten ta ar ras tar o par ti do por
in tei ro pa ra Ro ber to Ro cha (PTB), cu jo pai era fi lho de Bal sas.

O pre fei to de Bal sas é ali nha do com o ex-se cre tá rio de De sen- 
vol vi men to So ci al de Flá vio Di no, Már cio Onai ser, que dei xou o
car go pa ra con cor rer à re e lei ção de de pu ta do es ta du al. Ele e Erik
são do agro na re gião de Bal sas.

Nas re des so ci ais, o em pre sá rio Lo bão Fi lho (MDB) bus ca um
man da to de de pu ta do fe de ral, ar gu men tan do que em 2014, ele
re ce beu 995 mil vo tos, que ar re don da pa ra 1 mi lhão, na dis pu ta
do go ver no con tra Flá vio Di no, que ga nhou no 1º tur no com 1,887
mi lhão de vo tos.

Do ca çu la fi lho do pre si den te Jair Bol so na ro, Re nan zi nho – o
Ze ro 4, ex pli can do por que não quer in gres sar na po lí ti ca. “Es tou
bem as sim”, ex pli cou.

3 O pre si den te li cen ci a do do Se brae do Ma ra nhão, Rai- 
mun do Co e lho, com for te atu a ção tam bém na Fe de ra- 
ção da Agri cul tu ra (Fa e ma), é can di da tís si mo a de pu- 

ta do fe de ral pe lo Po de mos. Co e lho tem for te ali a dos
em to das as áre as do agro.

 
O pre fei to Edu ar do Brai de con ti nu ar dan do as cos tas

pa ra as elei ções de ou tu bro, sem de cla rar apoio a qual- 
quer can di da to a go ver na dor ou ao Se na do. Nem par- 

ti do ele tem pres sa em de fi nir, de pois que se des li gou
do Po de mos. Mis té rio!

 
Quan do o TSE di vul gar o re sul ta do das elei ções de ou- 

tu bro do Con gres so e da Pre si dên cia, o Bra sil sai rá de
ca ra no va. O con gres so te rá pas sa do pe la mai or re es- 

tru tu ra ção par ti dá ria com ja ne las e fe de ra ções par ti- 
dá ri as, bro ta das em 2021 e 2022.

O pre si den te elei to da Câ ma ra Mu ni ci pal de São Luís, Pau lo
Vic tor (PC doB) é uma tre men da re ve la ção de sua ju ven tu de. Der- 
ro tou o es que ma do se na dor We ver ton Ro cha na elei ção an te ci pa- 
da que aca bou ga nhan do no WO, com um ano de an te ce dên cia.

Li cen ci a do da Câ ma ra, Pau lo Vic tor foi no me a do se cre tá rio de
Cul tu ra do go ver no Car los Bran dão e um dos ar ti cu la do res do fes- 
te jo de São João alon ga do 3 até o fim de ju lho em São Luís. Se não
bas tas se, foi elo gi a do por Ro se a na Sarney, do MDB.

São Luís, quinta-feira, 9 de junho de 2022

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

Em ne nhum lu gar do mun do se co- 
me tem tan tos ho mi cí di os co mo no
Bra sil. Em 2017, o país atin giu o pi co
de 59.128 as sas si na tos de sé rie his tó- 
ri ca 2007–2021. Nes te úl ti mo ano, o
nú me ro caiu a 41.069, se gun do o Mo- 
ni tor da Vi o lên cia, ser vi ço do G1, do
gru po Glo bo. O pon to mais al to bem
co-mo o mais bai xo, são ab sur da men- 
te ele va dos, em com pa ra ção com to- 
dos os de paí ses de ren da mé dia ou al- 
ta. São es pan to sas mais de 50.000 pes- 
so as as sas si na das, em mé dia, to do
ano. Ob vi a men te, há gran de va ri a ção
nas ta xas de mor tes de um Es ta do a
ou tro. No Ce a rá, ocor reu, por exem- 
plo, um cres-ci men to de 81% em
2020, en quan to no Pa rá, uma que da
de 19%. As raí zes do pro ble ma são
mul ti va-ri a das e de abor da gem di fí cil
em um es pa ço jor na lís ti co pe que no
co mo o de jor nais. Não há, as sim, co- 
mo abor dar to das as nu an ces do pro- 
ble ma. Há igual men te va ri a ções sa zo- 
nais, com di mi nui ção, apro xi ma da- 
men te, de maio até se tem bro, e ele va- 
ção nos ou tros me ses.

Con tri bui com es sa con ta gem de
mor tos tão im pac tan te a atu a ção das
po lí ci as mi li ta res em al-guns es ta dos
bra si lei ros. Que ro fa lar um pou co so- 
bre o com por ta men to das PMs do Rio
de Ja nei ro e São Pau lo.

A po lí cia do Rio foi a mais le tal en- 
tre to das as PMs. Em 2018, ela che gou

à ta xa de 8,9 mor tes por 100 mil ha bi- 
tan tes e re pre sen tou, so zi nha, 23% do
to tal da le ta li da de po li ci al no Bra sil.
No mes mo ano, a le ta li da de da PM de
São Pau lo, foi de 0,9, ou me ros 10% da
ta xa do Rio d Ja nei ro. No en tan to, nem
sem pre foi as sim. Os nú me ros pau lis- 
tas vêm con sis ten te men te cain do
des de a im plan ta ção das cha ma das
câ me ras <gra va tu do=, ou Câ me ras
Ope ra ci o nais Por tá teis COP, adi ci o na- 
das aos uni for mes dos po li ci ais há
pou cos anos. Tal me di da, le vou à re- 
du ção, já em 2021, em 36% no nú me ro
de mor tes em su pos tos cho ques de
ban di dos de to do ti po com a for ça po- 
li ci al mi li tar. Nas 18 uni da des da PM,
na ci da de de São Pau lo e no in te ri or, a
di mi nui ção foi de – aten tem a is to –,
85% nos úl ti mos se te me ses de 2021,
com pa ra dos ao mes mo pe río do de
2020. O mi la gre veio prin ci pal men te
das câ ma ras. Nes te ano se rão im plan- 
ta das mais 7.000 de las.

Não se de ve atri buir, con tu do, ape- 
nas às câ me ras a di mi nui ção da le ta li- 
da de. Pa ra le la men te, ou-tras pro vi- 
dên ci as fo ram to ma das pe lo go ver no
de São Pau lo, co mo di ver sas ações de
ges tão no mo ni-to ra men to de ope ra- 
ções. Nem é so men te, po rém, a po lí- 
cia a co me ter cha ci nas, pois gru pos
de mi li cia-nos tam bém ma tam ino- 
cen tes. Em São Pau lo mes mo, vá ri as já
acon te ce ram, co mo a de Pa rai só po lis.
As coi sas em São Pau lo são per fei tas?
Não, cla ro, mas es tão me lho ran do,
sim, ra pi da men te.

Em con tras te, a le ta li da de da atu a- 
ção da Po lí cia Mi li tar do Rio de Ja nei ro
tem pro vo ca do re pe ti-dos de sas tres.
To me mos a cha ci na da Vi la Cru zei ro,
em que mor re ram 23 pes so as, vá ri as
de las sem his tó ri cos de co me ti men to
de cri mes de qual quer ti po. As au to ri- 
da des po li ci ais fa la ram em mi nu ci o so
pla ne ja men to fei to com me ses de an- 
te ce dên cia, com o ob je ti vo de pren- 
der che fes de fac ções cri mi no-sas. To- 
da via, ne nhum dos con jec tu ra dos
che fes foi pre so. Mor re ram ba gri nhos
do trá û co de dro gas e das mi lí ci as,
bem co mo mo ra do res da fa ve la sem
co ne xão al gu ma com cri mi no sos. O

se cre tá rio de Se gu ran ça do Es ta do
ten tou jo gar a cul pa pe las mor tes nas
cos tas do Su pre mo Tri bu na Fe de ral
STF, ao aûr mar que o tri bu nal pro vo- 
ca ra um üu xo de ban di dos de ou tros
Es ta dos em di re ção às áre as dos mor-
ros do mi na das pe lo trá û co e pe las mi- 
lí ci as, ao proi bir ope ra ções. Men ti ra
des pu do ra da. A de ci são do STF se re- 
fe re ao mo do de ope rar as tro pas. Elas
têm de con tar com um pla ne ja men to
de ta lha do a ser co mu ni ca do às au to- 
ri da des ju di ciá ri as an tes de co me ça- 
rem a agir em cam po. De ci são des-
cum pri da pe la PM.

Em Ja ca re zi nho, hou ve tam bém
mor tan da de re pug nan te, a mais le tal
da his tó ria do Rio. No dia 5 de maio de
2021, ape nas do ze ho ras após reu nião
do go ver na dor Cláu dio Cas tro – au toi- 
den ti û ca do co mo evan ge li za dor e
can tor ca tó li co –, com Jair Bol so na ro,
o mas sa cre de Ja ca re zi nho se tor nou
rea-li da de. Das 39 úl ti mas ma tan ças,
31 ocor re ram sob a ad mi nis tra ção
des se go ver na dor.

Aliás, por or dem do go ver na dor do
Es ta do, fo ram dis tri buí das a mais de
qua ren ta mil re for ma-dos da PM pis- 
to las e mu ni ções pa gas com re cur sos
pú bli cos. Se rá par te da in ten ção de
Bol so na ro de ar mar a po pu la ção, pa ra
de pois usá-la no so nho de gol pe de
Es ta do? Es sas pes so as não usa rão es-
sas ar mas na de fe sa dos ci da dãos,
mas ape nas de les mes mos e su as fa- 
mí li as. Além de imo ral e ile gal, é

cri mi no sa tal de ter mi na ção, mas
não sur pre en den te nin guém, par tin- 
do do go ver na dor. Lem bre mos das
du as mai o res cha ci nas po li ci ais no
Rio. Elas fo ram efe tu a das em sua ad- 
mi nis tra ção. Dos mor tos, qua-se to- 
dos eram pre tos e po bres. Por coin ci- 
dên cia, só es sas pes so as são acha das
por ba las per di das, es-pe ci a li za das
es tas em en con trá-las no de cor rer das
mal afa ma das ope ra ções. Não vi ain- 
da, e não ve rei du ran te meu tem po de
vi da, a po lí cia na per se gui ção a tra û- 
can tes e con su mi do res de dro gas na
zo na sul do nas gran des ci da des bra si- 
lei ras nem em ci da de al gu ma. Pe ga ria
mal, não é mes mo?

Marbury vs. Madison

Luís Ro ber to Bar ro so, mi nis tro do Su pre- 
mo Tri bu nal Fe de ral, na sua es tu da da e sem- 
pre ci ta da obra Con tro le de Cons ti tu ci o na li- 
da de no Di rei to Bra si lei ro, 7. ed., Sa rai va,
São Pau lo, 2016, p. 27, ao re fe rir-se ao his tó- 
ri co ca so Marbury ver sus Ma di son, se ma ni- 
fes ta aûr man do que <foi a pri mei ra de ci são
na qual a Su pre ma Cor te aûr mou seu po der
de exer cer o con tro le de cons ti tu ci o na li da- 
de, ne gan do a apli ca ção de lei que, de acor- 
do com sua in ter pre ta ção, fos sem in cons ti- 
tu ci o nais. As si na la-se, por re le van te, que a
Cons ti tui ção não con fe ria a ela ou a qual- 
quer ou tro ór gão ju di ci al, de mo do ex plí ci to,
com pe tên cia des sa na tu re za. Ao jul gar o ca- 
so, a Cor te pro cu rou de mons trar que a atri- 
bui ção de cor ria lo gi ca men te do sis te ma. A
ar gu men ta ção de sen vol vi da por Marshall
acer ca da Su pre ma cia da Cons ti tui ção, da
ne ces si da de do ju di ci al re vi ew e da com pe- 
tên cia do Ju di ciá rio na ma té ria é ti da co mo
pri mo ro sa. Mas não era pi o nei ra nem ori gi- 
nal=. Com ra zão, nes sa par te û nal, o mi nis tro
Luís Bar ro so, por quan to, em O Fe de ra lis ta,
obra que reú ne os ar ti gos te má ti cos so bre
cons ti tu ci o na lis mo, de au to ria de Ja mes Ma- 
di son, Ale xan dre Ha mil ton e John Jay, já de- 
fen di am es sa te se de que o Po der Ju di ciá rio
de ve ria exer cer o con tro le de cons ti tu ci o na- 
li da de.

Nes sa li nha de ra ci o na li da de, Ma di son,
Ha mil ton e Jay ex pu nham es se en ten di men- 
to, nes ta pas sa gem de O Fe de ra lis ta: <É mui- 
to mais sen sa to su por que os tri bu nais fo ram
con ce bi dos pa ra ser um in ter me diá rio en tre
o po vo e o le gis la ti vo, de mo do a, en tre ou- 
tras coi sas, man ter es te úl ti mo den tro dos li- 
mi tes atri buí dos ao seu po der. A in ter pre ta- 
ção das leis é o do mí nio pró prio e par ti cu lar
dos tri bu nais. Uma Cons ti tui ção é de fa to
uma lei fun da men tal, e co mo tal de ve ser
vis ta pe los juí zes. Ca be a eles, por tan to, de û- 
nir seu sig ni û ca do tan to quan to o sig ni û ca- 
do de qual quer ato par ti cu lar pro ce den te do
cor po le gis la ti vo. Em ou tras pa la vras, a
Cons ti tui ção de ve ser pre fe ri da ao es ta tu to,
a in ten ção do po vo, a in ten ção do po vo à in- 
ten ção de seus agen tes.= E mais: o Ju di ciá rio
não quer com is so di zer-se que é su pe ri or
aos de mais po de res. Mas <juí zes… de vem
re gu lar su as de ci sões pe las leis

fun da men tais, não pe las que não são
fun da men tais.= Plan tam es ses fe de ra lis tas
as pri mei ras for tes raí zes do prin cí pio da Su- 
pre ma cia da Cons ti tui ção, o que faz com que
o Es ta do de di rei to pos sa de be lar qual quer
ato con trá rio à or dem ju rí di ca vi gen te, a par- 
tir da pre va lên cia da Lei Fun da men tal, a
Cons ti tui ção.

O que foi o ca so Marbury vs. Ma di son? Es- 
sa per gun ta exi ge es cla re ci men to. E o fa ço,
de for ma re su mi da, por que, co mo aûr mam
os cons ti tu ci o na lis tas, se tem, em ra zão do
jul ga men to que se pro ces sou na Su pre ma
Cor te dos Es ta dos Uni dos, a ori gem do Con- 
tro le de Cons ti tu ci o na li da de. Quem go ver- 
na va os Es ta dos Uni dos era o pre si den te
John Adams, is so por vol ta de 1897 a 1800,
ano em que foi re a li za da a elei ção pre si den- 
ci al, sain do vi to ri o so o re pu bli ca no Tho mas
Jef fer son, que ven ceu o pre si den te Adams,
can di da to a re e lei ção. O par ti do dos fe de ra- 
lis tas foi fra go ro sa men te der ro ta do, ao per- 
der 22 ca dei ras na Câ ma ra dos Re pre sen tan- 
tes.

O pre si den te John Adams, com es sa der- 
ro ta, de ci diu man ter a sua in üuên cia so bre o
úni co po der, o Ju di ciá rio. Num pas sa gei ro
re su mo dos fa tos his tó ri cos, al te ra o
Judiciary Act de 1789; do bra o nú me ro de juí- 
zes fe de rais, e cria ou tros car gos na ma gis- 
tra tu ra ame ri ca na, no que û cou co nhe ci do
co mo <Mid night Jud ges= (ex pres são que es- 

tu di o sos apon tam que o no me foi da do pe lo
fa to de a no me a ção ter si do no <apa gar das
lu zes= do go ver no Adams; ou tros en ten dem
que o fa to re ce beu es te tí tu lo por ter se da do
às es cu ras, às es con di das). Por ûm, o der ro- 
ta do pre si den te ame ri ca no de ci de no me ar
John Marshall, seu se cre tá rio de Es ta do, pa ra
o re le van te car go de Chi ef Jus ti ce (em sín te- 
se, o equi va len te ao pre si den te do STF no
Bra sil).

En tre os juí zes no me a dos pe lo der ro ta do
Adams, es ta va Wil li am Marbury, in di ca do
pa ra juiz de Paz no Es ta do de Co lúm bia. Ao
as su mir o car go de pre si den te, Tho mas Jef- 
fer son no me ou Ja mes Ma di son pa ra Se cre- 
tá rio de Es ta do. Ma di son ob ser vou que vá ri- 
os juí zes in di ca dos por Adams não ha vi am
re ce bi do a car ta de no me a ção. Re sol veu
can ce lar es sas in di ca ções, en tre as quais a de
Wil li am Marbury, que, in con for ma do, foi à
Su pre ma Cor te e im pe trou um Writ of

Man da mus, es pé cie de man da do de se- 
gu ran ça, con tra Ma di son. John Marshall, in- 
di ca do por Adams pa ra Su pre ma Cor te, co- 
mo Chi ef Jus ti ce, sem de cla rar-se im pe di do,
em ra zão de ter par ti ci pa do da cri a ção do
Judiciary Act, foi o jul ga dor (juiz) ini ci al do
ca so.

Exa mi nan do o ca so, John Marshall con- 
clui que a Cons ti tui ção nor te-ame ri ca na te-
ria atri buí do à Su pre ma Cor te a com pe tên-
cia ori gi ná ria pa ra ana li sar to das as cau sas
con cer nen tes a em bai xa do res, mi nis tros
pú bli cos e os côn su les, bem co mo as ações
em que for par te um Es ta do. Nas de mais
cau sas, te ria a Cor te com pe tên cia re vi si o nal,
em grau de re cur so. Com es se en ten di men- 
to, ve ri û cou ha ver um con üi to de nor mas
en tre a Cons ti tui ção dos EUA e a Se ção 13 do
Judiciary Act. Des sa con clu são de cor re a
ques tão prin ci pal: o que de ve pre va le cer a
car ta cons ti tu ci o nal ou uma lei fe de ral? E
con cluiu: na hi e rar quia de leis, a Cons ti tui- 
ção de tém a su pre ma cia, e to da lei que a
con tra rie de ve ser con si de ra da nu la. E de ci-
de pe la in cons ti tu ci o na li da de da Se ção 13
do Judiciary Act, no pon to em afron ta va a
Cons ti tui ção. Des sa his tó ri ca de ci são re sul- 
ta ram o prin cí pio da Su pre ma cia da Cons ti- 
tui ção e o con tro le de cons ti tu ci o na li da de,
bem co mo a re gra uni ver sal de que Juiz não
ser ve a quem o in di ca, mas o im pé rio do di- 
rei to, ema na do da Cons ti tui ção.

PAU LO SER GIO GON ÇAL VES
Pro fes sor de So ci o lo gia e co or de na dor do Nú cleo de Es tu -
dos Afro-Bra si lei ros e In dí ge nas da Es tá cio

Dia dos Na mo ra dos,
Li qui dez e
Ca pi ta lis mo

Em ple no ad ven to da glo ba li za ção, da pro xi mi da de
vir tu al, da re du ção das enor mes dis tân ci as ge o grá û cas,
da pra ti ci da de, da in ter net, das re des so ci ais, che ga mos
a mais um dia dos na mo ra dos. É tão in te res san te que
en quan to as so ci e da des mu dam seus com por ta men tos
acer ca de di ver sos as sun tos, ain da con ti nu am tra di ci o- 
nal men te pre sas a cer tas da tas que fo ram ide a li za das
pa ra um con tex to to tal men te di ver so do que vi ve mos
ho je.

 
O dia dos na mo ra dos, an te ri or men te, era vis to co mo

o dia de ce le brar as re la ções, mas, atu al men te, ve mos
re la ções que vão e vem de ma nei ra tão rá pi da que qua se
não dá tem po de al gu ma ce le bra ção. Ao mes mo tem po
que as pes so as que rem al gum com pro mis so, não que- 
rem mais, por que a vi da <prá ti ca= e a <bus ca= pe lo <su- 
ces so in di vi du al= não per mi te que o ser hu ma no se
pren da a um re la ci o na men to que pos sa in ter fe rir em
sua tra je tó ria.

 
A mul ti pli ci da de das iden ti da des in ti tu la da co mo

<su jei to pós-mo der no= por Stu art Hall, vai de en con tro
ao amor lí qui do que Zig munt Bau man pré via em 2003,
on de fa la va tam bém so bre a so li dão nas gran des ci da- 
des e a des con û an ça en tre as pes so as, tu do is so, cau sa- 
do pe la fa lha do Es ta do em pro te ger o ser hu ma no con- 
tra seus in for tú ni os in di vi du ais.

 
Ao as su mir a res pon sa bi li da de de au to pro te ção, an- 

tes de le ga da ao Es ta do, o re sul ta do se deu na que bra e
no en fra que ci men to dos vín cu los hu ma nos, ge ran do a
üui dez e a li qui dez nos re la ci o na men tos e a in cons tân- 
cia nos com pro mis sos.

 
Mas ain da há tem po de sal va guar dar nos sos re la ci o- 

na men tos? Ain da há tem po de so li di û car as re la ções?
Creio que sim. Bas ta dei xar mos de subs ti tuir a so ci e da- 
de do es pe tá cu lo, apon ta da por Guy De bord, pe la vi da
<re al=, ou se ja, va lo ri zar mos mais as pes so as do que as
coi sas. As sim, po de re mos tal vez en ten der por que as
cons ci ên ci as co le ti vas, for ma das pe lo con sen so das
cons ci ên ci as in di vi du ais (Durkheim), in sis tem, mes mo
em meio a tan ta li qui dez, con cla mar o Dia dos Na mo ra- 
dos.

 
Se rá que tu do is so não se re ve la na se de de re la ci o na- 

men tos mais du ra dou ros, ou sim ples men te é sau da de?
In te res san te se pen sar por que no meio de tan ta ob so les- 
cên cia pro gra ma da, on de se pre ga a to do can to a im por- 
tân cia do su ces so in di vi du al, o dia dos na mo ra dos, que
se ria o dia da que les que vi vem e so nham em cres cer
jun tos, ain da es te ja vi va nas nos sas so ci e da des. Uma
coi sa po de ser di ta, ou to do es te pa ra do xo já se ex pli ca
na di ta sau da de, ou tu do is so po de ser ain da pi or, ou se- 
ja, ape nas mais um al vo do de sen fre a do ca pi ta lis mo.

São Luís, quinta-feira, 9 de junho de 2022

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


São Luís, quarta-feira, 9 de junho de 2022

GERAL 5GERAL
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

DE ACIONISTAS DE NOVO MUNDO AMAZÔNIA S.A.

CNPJ nº 13.530.973/0001-84

NIRE 21.300.013.075

1. Data, Horário e Local: Aos 08 de junho de 2022, às 10:00 ho-
ras, na sede da Novo  Mundo Amazônia S.A. (“Companhia”), 
localizada na Avenida Cinco, nº 1, Quadra E, Módulo 01, Lote 
1, Distrito Industrial, São Luís, Maranhão, CEP 65.090-272. 
2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em razão 
da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, nos ter-
mos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404/1976 e do artigo 
11 do estatuto social da Companhia.
3. Mesa: Presidente: Sr. Carlos Luciano Martins Ribeiro, e Se-
cretário: Sr. Antonio Teodoro Silva Junior.
4. Ordem do Dia: Deliberar sobre:
4.1. A alteração, conforme disposto abaixo, de determinados 
termos e condições do Aval e da Cessão Fiduciária no âmbito da 
Emissão.
4.2. A celebração, pela Companhia, de todos e quaisquer ins-
trumentos necessários à Emissão, à assunção das obrigações 
oriundas das Notas Comerciais Escriturais e à implementação 
da Operação de Securitização e da Oferta Restrita, em relação às 
matérias do item 4.1 acima.
4.3. A autorização à diretoria e demais representantes legais da 
Companhia para negociar termos e condições, fixar honorários, 
assinar e tomar as medidas necessárias para a estruturação e 
Emissão, a realização da Operação de Securitização e da Oferta 
Restrita e a outorga da Cessão Fiduciária e do Aval, em relação 
às matérias do item 4.1 acima.
4.4. A ratificação de todos os atos já praticados pela diretoria da 
Companhia em relação às matérias acima.
5. Deliberações: Após exame e discussão, os acionistas resolve-
ram por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, dissidências 
ou protestos:
5.1. Autorizar a alteração, conforme descrito abaixo, de deter-
minados termos e condições do  Aval e da Cessão Fiduciária no 
âmbito da 1ª (primeira) emissão, pela acionista Novo Mundo 
S.A. (“Emitente”), de notas comerciais escriturais no montante 
total de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), em até duas 
séries, para colocação privada, nos termos da Lei nº 14.195, de 
26 de agosto de 2021, conforme alterada (“Lei 14.195”, “No-
tas Comerciais Escriturais” e “Emissão”), conforme disposto no 
“Termo da 1ª (Primeira) Emissão de Notas Comerciais Escritu-
rais, em Duas Séries, para Colocação Privada, da Novo Mundo 
S.A.” a ser celebrado entre a Emitente, True Securitizadora S.A. 
(“Securitizadora”), Carlos Luciano Martins Ribeiro, Ednara de 
Oliveira Martins Braga e Silva, Patrícia Auxiliadora de Oliveira 
Martins Sepúlveda, Martins Ribeiro Participações Ltda., Com-
panhia, Lótus Participações Ltda., Libélula Participações Ltda., 

e Mont Blanc Participações Ltda. (em conjunto, “Avalistas”) 
(“Termo de Emissão de Notas Comerciais Escriturais”), confor-
me aprovado originalmente pela Companhia por meio daPági-
na 2 de 4 ata de assembleia geral extraordinária de acionistas da 
Companhia realizada em 3 de maio de 2022 e registrada na Jun-
ta Comercial do Estado do Maranhão em 11 de maio de 2022 
sob o nº 20220549397 (“AGE Original”).
5.1.1. O valor total da Emissão é alterado de R$100.000.000,00 
(cem milhões de reais), na Data de Emissão, para, no míni-
mo, R$100.000.000,00 (cem milhões de reais) e, no máximo, 
R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), na Data 
de Emissão. Consequentemente, o valor total da emissão de 
CRI é alterado de R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), na 
sua data de emissão, para, no mínimo, R$100.000.000,00 (cem 
milhões de reais) e, no máximo, R$150.000.000,00 (cento e cin-
quenta milhões de reais), na sua data de emissão.
5.1.2. Em razão do deliberado no item 5.1.1 acima, são, neste 
ato, aprovadas as seguintes alterações às características princi-
pais das Notas Comerciais Escriturais, as quais deverão ser de-
talhadas e reguladas no Termo de Emissão de Notas Comerciais 
Escriturais e demais documentos no âmbito da operaçãoinde-
pendentemente de deliberação societária adicional por órgãos 
da administração da Companhia: 
(i) Quantidade de Notas Comerciais Escriturais: Serão emiti-
das, no mínimo, 100.000 (cem mil) Notas Comerciais Escritu-
rais (“Quantidade Mínima de Notas Comerciais Escriturais”) 
e, no máximo 150.000 (cento e cinquenta mil) Notas Comer-
ciais Escriturais, sendo que a quantidade de Notas Comerciais 
Escriturais a serem emitidas, no total e em cada série,refletirá 
o resultado do procedimento de bookbuilding previsto no âm-
bito da Oferta Restrita (“Procedimento de Bookbuilding”);(ii) 
Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão será de até 
R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), na 
Data de Emissão; (iii) Número de Séries: A Emissão será rea-
lizada em até 2 (duas) séries, sendo que a quantidade de Notas 
Comerciais Escriturais a ser alocada em cada série será defini-
da conforme o Procedimento de Bookbuilding, observado que 
o somatório das Notas Comerciais Escriturais da primeira série 
e das Notas Comerciais Escriturais da segunda série não poderá 
exceder a quantidade prevista no inciso (i) acima;(iv) Coloca-
ção Parcial: Será admitida a colocação parcial das Notas Co-
merciais Escriturais desde que haja a colocação da Quantida-
de Mínima de Notas Comerciais Escriturais. Eventual saldo de 
Notas Comerciais Escriturais não colocado no âmbito da Emis-
são será cancelado pela Companhia, sem a necessidade de qual-
quer deliberação societária adicional da Companhia; e (v) De-
mais Condições: Observadas as alterações previstas neste item 
5.1 e no item 5.2 abaixo, as demais condições e regras aplicá-
veis à Emissão e à Cessão Fiduciária serão tratadas no Termo de 
Emissão de Notas Comerciais Escriturais e nos demais docu-

mentos da Oferta Restrita.
5.2. Aprovar a alteração dos termos e condições da Cessão Fi-
duciária para refletir o disposto  no item 5.1 acima.
5.3. A celebração, pela Companhia, de todos e quaisquer ins-
trumentos necessários à Emissão, à assunção das obrigações 
oriundas das Notas Comerciais Escriturais e à implementação 
da Operação de Securitização e da Oferta Restrita, nos termos 
acima.
5.4. Autorizar a diretoria e demais representantes legais da 
Companhia para negociar termos e condições, fixar honorários, 
assinar e tomar as medidas necessárias para a implementação 
das deliberações acima, incluindo a celebração de quaisquer 
aditamentos ao Termo de Emissão de Notas Comerciais Escri-
turais e a qualquer dos demais documentos da Oferta Restrita, 
conforme aplicável, declarações, requerimentos, procurações 
pelo prazo de validade constante do respectivo mandato e in-
dependentemente de limitações temporais previstas em estatu-
to social, requerimentos, dentre outros) e seus aditamentos, e a 
contratação de prestadores de serviços, em qualquer caso neces-
sários ou convenientes ao cumprimento das deliberações acima.
5.5. Ratificar todos os atos já praticados pela diretoria da Com-
panhia com relação às matérias acima.
Termos iniciados em letra maiúscula que não estiverem aqui 
definidos têm o significado que lhes foi atribuído na AGE Ori-
ginal.
Declaração: o presidente e secretário declaram que foram aten-
didos os requisitos para a elaboração da ata em documento di-
gital com assinaturas eletrônicas qualificadas dos membros da 
mesa, acionistas pessoas físicas e representantes legais dos acio-
nistas pessoas jurídicas, todos titulares de certificados eletrôni-
cos emitidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira 
ICPBrasil, conforme disposto na Medida Provisória n.º 2.220-2, 
de 24 de agosto de 2001, reconhecendo os signatários desta ata 
essa forma de assinatura em meio eletrônico, digital e informáti-
co como válida e plenamente eficaz para todos os fins de direito.
6.Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerra-
dos os trabalhos, lavrada esta ata na forma de sumário, que foi 
lida, aprovada e assinada por todos os presentes, conforme as-
sinaturas. Mesa: Presidente – Carlos Luciano Martins Ribeiro, 
Secretário - Antonio Teodoro Silva Junior. Acionistas: Carlos 
Luciano Martins Ribeiro, Ednara de Oliveira Martins Braga e 
Silva, Patricia Auxiliadora de Oliveira Martins Sepulveda, Mar-
tins Ribeiro Participações Ltda. (representada por Carlos Lucia-
no Martins Ribeiro) e Novo Mundo S.A. (representada por José 
Carlos Guimarães Mesquita e Alex dos Santos Lima).A presen-
te é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Luís, 08 de junho de 2022.
Carlos Luciano Martins Ribeiro

Presidente

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial nº 013/2022-CPL/PMC. A Prefeitura Municipal de Carolina, 
mediante seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 012, de 01 de janeiro de 2021, torna público que o Pregão 
Presencial nº 013/2022-CPL/PMC, do tipo Menor Preço, para Registro de Preços de Móveis, conforme Anexo 
I do Edital, realizar-se-á em 22.06.2026, às 08h30min, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, 
desta Prefeitura, localizada na Praça Alípio Carvalho, nº 50, Centro. CEP 65.980-000 - Carolina/MA. O Edital 
foi redigido na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 3.555/2000, da Lei Complementar 
nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014 e pela Lei Complementar nº 155/2016, aplicando 
subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à 
espécie; e seus anexos estão à disposição dos interessados, de 2º a 6º feira, no horário das 08h às 12h, na Comis-
são Permanente de Licitação-CPL desta Prefeitura, no site www.carolina.ma.gov.br e SACOP. Esclarecimen-
tos adicionais, no mesmo endereço de e-mail. Carolina/MA, 07 de junho de 2022. AMILTON FERREIRA 
GUIMARÃES-Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 010/2022. O Município de Lago da 
Pedra (MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL avisa aos interessados que 
fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Tomada de Preço. 
Tipo de licitação: menor preço global, que será regida pela Lei nº 8.666/93, suas alterações. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 
NO MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA – MA. ABERTURA: 27 de junho de 2022, às 
14h30min (catorze e trinta), no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Lago da Pedra - 
MA, situado na Rua Mendes Fonseca, 222 – Centro – Lago da Pedra/MA, onde serão recebidos 
e abertos os envelopes de DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA. Participarão da Licitação todas 
as firmas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualifica-
ção exigidos no edital, para a execução de seus objetivos, perante a Comissão Permanente de 
Licitação. Maiores informações poderão ser obtidas no site da Prefeitura (https://www.lago-
dapedra.ma.gov.br/), no SACOP do TCE/MA: (https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/
mural.zul) e também nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação 
do Município de LAGO DA PEDRA - MA, onde poderão ser consultados e obtidos o Edital e 
seus anexos gratuitamente desde que seja em mídia, podendo ainda ser disponibilizado através 
do e-mail: cpllagodapedra@gmail.com, Lago da Pedra - MA, 06 de junho de 2022. Sabrina 
Santos de Araújo - Presidente da CPL.  

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRÂNDIA – MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022. A Câmara Mu-
nicipal de Palmeirândia – MA, torna público para conhecimento dos interessados 
que realizara Licitação na forma da Lei Federal 10.520/02 com aplicação sub-
sidiária da Lei Federal N 8.666/93, da Lei complementar n 147/2014 e demais 
normas Pertinentes a espécie, modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço 
por item, tendo por objetivo o Registro de Preços para fornecimento parcelado 
de combustível, tipo Gasolina Comum, para atender a demanda das atividades 
administrativas realizadas pelo Gabinete da Presidência e demais setores da Câ-
mara Municipal de Palmeirândia/MA, data da abertura: 22 de junho de 2022, 
às 09:00 (nove horas). A íntegra do Edital juntamente com seus anexos estará 
disponível na sala da Câmara Municipal na Av. João Pinheiro, s/n, Bairro Belira, 
Palmeirândia - MA CEP: 65.238-000, E-mail: cmplpalmeirandia@gmail.com, no 
horário de 08:00 às 12:00 horas, onde poderão ser lidos e retirados gratuitamente 
impressos ou ainda através de mídia eletrônica, maiores informações cplpalmei-
randia2022@gmail.com. Palmeirândia – MA, 06 de junho de 2022. Sara Carva-
lho Dias Freitas. Pregoeira da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRÂNDIA – MA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022. A Câmara Municipal de Palmeirândia – 
MA, torna público para conhecimento dos interessados que realizara Licitação 
na forma da Lei Federal 10.520/02 com aplicação subsidiária da Lei Federal N 
8.666/93, da Lei complementar n 147/2014 e demais normas Pertinentes a espé-
cie, modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço por item, tendo por Objetivo 
o Registro de Preços para eventual aquisição de materiais permanentes para aten-
der as necessidades da Câmara Municipal de Palmeirândia/MA, data da abertura: 
24 de junho de 2022, às 08:00 (oito horas). A íntegra do Edital juntamente com 
seus anexos estará disponível na sala da Câmara Municipal na Av. João Pinheiro, 
s/n, Bairro Belira, Palmeirândia - MA CEP: 65.238-000, E-mail: cmplpalmeiran-
dia@gmail.com, no horário de 08:00 às 12:00 horas, onde poderão ser lidos e 
retirados gratuitamente impressos ou ainda através de mídia eletrônica, maiores 
informações cplpalmeirandia2022@gmail.com. Palmeirândia – MA, 06 de junho 
de 2022. Sara Carvalho Dias Freitas. Pregoeira da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRÂNDIA – MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022. A Câmara Municipal de Palmeirândia – 

MA, torna público para conhecimento dos interessados que realizara Licitação 

na forma da Lei Federal N 8.666/93, da Lei complementar n 147/2014 e demais 

normas Pertinentes a espécie, modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço 

global, tendo por objetivo a Contratação de empresa especializada para prestação 

de serviços de assessoria em Licitação para atender as necessidades da Câmara 

Municipal de Palmeirândia/MA, data da abertura: 24 de junho de 2022, às 09:30 

(nove horas e trinta minutos). A íntegra do Edital juntamente com seus anexos 

estará disponível na sala da Câmara Municipal na Av. João Pinheiro, s/n, Bairro 

Belira, Palmeirândia - MA CEP: 65.238-000, E-mail: cmplpalmeirandia@gmail.

com, no horário de 08:00 às 12:00 horas, onde poderão ser lidos e retirados gra-

tuitamente impressos ou ainda através de mídia eletrônica, maiores informações 

cplpalmeirandia2022@gmail.com. Palmeirândia – MA, 06 de junho de 2022. 

Sara Carvalho Dias Freitas. Presidente da CPL.

A Eneva S.A. torna público que recebeu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais – SEMA a renovação da Licença Prévia de Perfuração (LPper) nº 1091046/2022, 
e-processo nº 67713/2022, para a atividade de perfuração de 3 poços exploratórios de gás 
natural no Bloco PN-T-163, Bacia do Parnaíba, MA.

PREFEITURA DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO 
Nº 024/2022 – PMFSN. O PREGOEIRO DA PREFEITURA DE FOR-
MOSA DA SERRA NEGRA/MA, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o que consta do Processo nº 053/2022, AVISA aos interessa-
dos que a ABERTURA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 024/2022, com 
abertura prevista para o dia 15 de junho de 2022, às 08:00 horas, FICA 
ADIADA para o dia 21 de junho de 2022, às 08:00 horas, para que não 
haja dúvida quanta a data da realização do certame a Comissão em con-
formidade com a Lei Federal 8.666/93 adia o Certame para a data acima 
mencionada. A presente licitação será realizada através da Plataforma 
Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. O 
Edital e seus anexos encontram-se disponíveis de segunda a sexta das 
08h00min às 12h00min para consulta ou ser retirado grátis, bem como no 
endereço eletrônico www.formosadaserranegra.ma.gov.br e www.portal-
decompraspublicas.com.br. Formosa da Serra Negra/MA, 08 de junho de 
2022. RICARDO PONTES SALES – Pregoeiro

PREFEITURA DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO 
Nº 025/2022 – PMFSN. O PREGOEIRO DA PREFEITURA DE FOR-
MOSA DA SERRA NEGRA/MA, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o que consta do Processo nº 054/2022, AVISA aos interessa-
dos que a ABERTURA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 025/2022, com 
abertura prevista para o dia 15 de junho de 2022, às 14:00 horas, FICA 
ADIADA para o dia 21 de junho de 2022, às 14:00 horas, para que não 
haja dúvida quanta a data da realização do certame a Comissão em con-
formidade com a Lei Federal 8.666/93 adia o Certame para a data acima 
mencionada. A presente licitação será realizada através da Plataforma 
Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. O 
Edital e seus anexos encontram-se disponíveis de segunda a sexta das 
08h00min às 12h00min para consulta ou ser retirado grátis, bem como no 
endereço eletrônico www.formosadaserranegra.ma.gov.br e www.portal-
decompraspublicas.com.br. Formosa da Serra Negra/MA, 08 de junho de 
2022. RICARDO PONTES SALES – Pregoeiro

PREFEITURA DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO 
Nº 026/2022 – PMFSN. O PREGOEIRO DA PREFEITURA DE FOR-
MOSA DA SERRA NEGRA/MA, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o que consta do Processo nº 055/2022, AVISA aos interessa-
dos que a ABERTURA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 026/2022, com 
abertura prevista para o dia 16 de junho de 2022, às 08:00 horas, FICA 
ADIADA para o dia 22 de junho de 2022, às 08:00 horas, para que não 
haja dúvida quanta a data da realização do certame a Comissão em con-
formidade com a Lei Federal 8.666/93 adia o Certame para a data acima 
mencionada. A presente licitação será realizada através da Plataforma 
Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. O 
Edital e seus anexos encontram-se disponíveis de segunda a sexta das 
08h00min às 12h00min para consulta ou ser retirado grátis, bem como no 
endereço eletrônico www.formosadaserranegra.ma.gov.br e www.portal-
decompraspublicas.com.br. Formosa da Serra Negra/MA, 08 de junho de 
2022. RICARDO PONTES SALES – Pregoeiro

PREFEITURA DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO 
Nº 027/2022 – PMFSN. O PREGOEIRO DA PREFEITURA DE FOR-
MOSA DA SERRA NEGRA/MA, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o que consta do Processo nº 056/2022, AVISA aos interessa-
dos que a ABERTURA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 027/2022, com 
abertura prevista para o dia 27 de maio de 2022, às 08:00 horas, FICA 
ADIADA para o dia 22 de junho de 2022, às 14:00 horas, para que não 
haja dúvida quanta a data da realização do certame a Comissão em con-
formidade com a Lei Federal 8.666/93 adia o Certame para a data acima 
mencionada. A presente licitação será realizada através da Plataforma 
Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. O 
Edital e seus anexos encontram-se disponíveis de segunda a sexta das 
08h00min às 12h00min para consulta ou ser retirado grátis, bem como no 
endereço eletrônico www.formosadaserranegra.ma.gov.br e www.portal-
decompraspublicas.com.br. Formosa da Serra Negra/MA, 08 de junho de 
2022. RICARDO PONTES SALES - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO ELETRONICO Nº 028/2022 – REGISTRO 
DE PREÇO -  O Município de Formosa da Serra Negra - MA, torna público aos interessados 
que, com base na Lei nº 10.024/2019, 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 08h00min (oito horas) do dia 23 de 
junho de 2022, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 028/2022 – Registro de Preço, do 
tipo menor preço por item modo de disputa “Aberto”, tendo por objeto a Eventual contratação 
de empresa especializada para fornecer gases medicinais líquidos e gasosos com cessão de 
cilindros em regime de comodato para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde de Formosa da Serra Negra/MA. A presente licitação será realizada através da Plata-
forma Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br O Edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis de segunda a sexta das 08h00min às 12h00min para consulta 
ou ser retirado grátis, bem como no endereço eletrônico www.formosadaserranegra.ma.gov.br 
e www.portaldecompraspublicas.com.br  Formosa da Serra Negra/MA, 08 de junho de 2022. 
RICARDO PONTES SALES - Pregoeiro.

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILANDIA
ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO 
ELETRONICO SRP N.º 16/2022 – CPL PROCESSO ADM. 
Nº 028/2022. O aviso de Licitação publicado no Diário 
do Estado, ano XLVI, Edição 104, no dia 03 de junho de 
2022.  ONDE SE LÊ: realizará no dia 16 de junho de 2022, 
às 10:00hs (dez horas). LEIA-SE. realizará no dia 22 de 
junho de 2022, às 10:00hs (dez horas). Tufilândia – MA, 
03/06/2022. Vildimar Alves Ricardo. Prefeito Municipal.

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
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO ELETRONICO Nº 029/2022 – 
REGISTRO DE PREÇO -  O Município de Formosa da Serra Negra - MA, tor-
na público aos interessados que, com base na Lei nº 10.024/2019, 10.520/02 e 
subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
fará realizar às 14h00min (catorze horas) do dia 23 de junho de 2022, licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 029/2022 – Registro de Preço, do tipo menor 
preço por item modo de disputa “Aberto”, tendo por objeto a Eventual contratação 
de empresa para fornecimento de material esportivo para as necessidades do Mu-
nicípio de Formosa da Serra Negra/MA. A presente licitação será realizada atra-
vés da Plataforma Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.
com.br O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis de segunda a sexta das 
08h00min às 12h00min para consulta ou ser retirado grátis, bem como no endereço 
eletrônico www.formosadaserranegra.ma.gov.br e www.portaldecompraspublicas.
com.br  Formosa da Serra Negra/MA, 08 de junho de 2022. RICARDO PONTES 
SALES - Pregoeiro.

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

 Pregão Eletrônico nº 028/2022-SRP 025/2022. O PREGOEIRO 

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA-

MA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que 

consta do Processo nº 130/2022, AVISA aos interessados que 

a ABERTURA DO PREGÃO Eletrônico nº 028/2022-SRP 

025/2022, com abertura prevista para o dia 20 de junho de 

2022, às 09h00min, FICA ADIADA para o dia 24 de junho de 

2022, às 09h(horário local). Lago da Pedra/MA, 06 de junho de 

2022. Felipe Pereira Bacelar – Pregoeiro. 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022, REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2022. 
O Município de Lago da Pedra (MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL avisa aos inte-
ressados que realizará Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo 
de disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor preço por item, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e 
Decreto nº 004/2021, subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Objeto: REGIS-
TRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE 
LAGO DA PEDRA-MA. Data e horário do início da disputa: 23 de junho de 2022, às 9h (nove). Site para 
realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar deste Pregão os interessados que militem no 
ramo pertinente ao objeto desta licitação e as empresas definidas como Microempresas (ME), Empresas de 
Pequeno Porte (EPP) e equiparadas, especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos 
de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Meios de disponibilização do edital: 
no site do LICITANET (www.licitanet.com.br), PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (https://lagodapedra.ma.
gov.br/acessoainformacao.php), SACOP (https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul) e E-MAIL 
DA CPL (cpllagodapedra@gmail.com). Maiores informações poderão ser obtidas nos dias de expediente das 
08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município de Lago da Pedra- MA, onde poderão ser consultados 
gratuitamente, desde que em mídia, podendo ainda ser solicitado via e-mail: cpllagodapedra@gmail.com. Lago 
da Pedra- MA, 06 de junho de 2022. Felipe Pereira Bacelar – Pregoeiro.  
     

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022

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 alte-
rações posteriores, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 
sob o regime Empreitada por Preço Unitário, objetivando a Contratação de empresa para prestação dos 
Serviços de Pavimentação de vias públicas com uso de bloquetes intertravado, com bloco sextavados e 
drenagem superficial no Povoado Aparecida no Município de Primeira Cruz – MA, no dia 27 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, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. 
O Edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário 
das 08:00 às 12:00 onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da 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, 09 de junho de 2022
Lucas Artur Bezerra Pinheiro

Presidente da CPL EXTRATO DE CONTRATO Nº 043/2022. ADESÃO CARONA Nº 
002/2022. ARP Nº 001.2021.1143.2021. PREGÃO ELETRÔNICO 
SRP 040/2021. ICATU/MA. CONTRATANTE: Secretaria Munici-
pal de Educação. CONTRATADA: J R COELHO TAVARES OBJE-
TO: contratação de empresa para fornecimento de Livros Histórico e 
Geográfico município de Cedral de Interesse a Secretaria Municipal de 
Educação de Cedral –MA. VALOR: R$ 91.865,80 (noventa e um mil, 
oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos) RECURSOS: 
12.361.0043.2036.0000 -  Custeio Fundeb 15%; 12.361.0022.2027.0000 
– Manutenção do QSE; 12.122.0018.2017.000 – Manutenção da Secreta-
ria - MDE– 4.4.90.32.00 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição 
Gratuita. BASE LEGAL: Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. ASSI-
NATURA DO CONTRATO: 20 de maio de 2022. ELIEDENE ROSA 
CUBA – Secretária Municipal de Educação.

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022 - CSL/PROCON - DATA: 23 de junho de 

2022. HORÁRIO: 9h. LOCAL: A sessão pública do pregão, na forma eletrônica, terá início com a 

divulgação das propostas de preços recebidas e início da etapa de lances, no endereço eletrônico, dias e 

horário, abaixo discriminados: ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br. 

E-MAIL PARA CONTATO: cslprocon.viva@gmail.com . DATA DE ABERTURA DA SESSÃO DO 

PREGÃO ELETRÔNICO: às 9h do dia 23/06/2022. TIPO: MENOR PREÇO. MODO DE DISPUTA: 

ABERTO E FECHADO. OBJETO: contratação de agente de integração referente aos serviços de 

administração do programa de concessão de vagas de estágio não remuneradas e remuneradas 

(obrigatório e não obrigatório) a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva nos 

cursos vinculados à estrutura do ensino técnico e superior, público e particulares oficiais ou reconhecidas 

pelo MEC, cujas áreas de conhecimento estejam diretamente relacionadas com este Instituto de 

Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão – PROCON/MA. A licitação 

reger-se-á pelas disposições  a 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, com redação dada pela Lei Complementar 

147/2014, 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, e suas alterações, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais 

normas regulamentares pertinentes à espécie. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos 

interessados na página www.comprasnet.gov.br, www.procon.ma.gov.br, e no Instituto de Promoção 

e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão - PROCON/MA, situado na Av. Beira Mar, n° 

384- Centro - São Luís/MA. CEP: 65.010-070, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h30 às 13h, onde 

poderão ser consultados e obtidos gratuitamente para gravação em CDR-W ou pen drive do interessado 

em adquirir o instrumento.

São Luís – MA, 7 de junho de 2022

THIAGO COLVER DA SILVA

PREGOEIRO DA CSL - PROCON/MA

ESTADO DO MARANHÃO
INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DEFESA DO CIDADÃO

E CONSUMIDOR DO ESTADO DO MARANHÃO
PROCON/MA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022 - CSL/PROCON

A COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA 

FAMILIAR, por intermédio de seu Presidente, e no uso das suas atribuições legais e regimentais, torna 

público aos interessados que a licitação em epígrafe, cujo objeto é a contratação de empresa para 

implantação de Sistemas de Dessalinização, compreendendo: execução de obras civis, fornecimento e 

instalação de dessalinizadores, capacitação de operadores, monitoramento e manuntenção dos sistemas 

em 27 (vinte e sete) comunidades, conforme condições e especificações constantes do ANEXO 01 - 

Projeto Básico e demais Anexos do Edital, anteriormente marcada para às 14h do dia 9 de junho de 

2022, fica ADIADA “sine die”, motivada pelo questionamento ingressado pela empresa 

CONSTRUTORA POTIGUAR LTDA, acerca de possíveis inconsistências encontradas na Planilha 

Orçamentária, sendo este questionamento recebido pelo setor técnico responsável pela elaboração da 

referida planilha.

A data de abertura da licitação será redefinida tão logo os Setores competentes procedam a todos os 

ajustes necessários nos arquivos técnicos da referida concorrência.

São Luís – MA, 6 de junho de 2022

JOSÉ XAVIER DA SILVA NETO

Presidente

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO

CONCORRÊNCIA Nº 01/2021 – CSL/SAF
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0002612/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA DO GRAJAÚ - MA

CNPJ: 01.612.546/0001-66
Av. Dep. Mercial Liam de Arruda, s/n – centro,
CEP: 65.948-000 - Itaipava do Grajaú – MA.

REAVISO DA CHAMADA PUBLICA N° 001/2022-PMIG. A Prefeitura Municipal de Itaipava do Grajaú 
avisa aos interessados que realizará licitação, nos seguintes termos: OBJETO: aquisição de Gêneros Alimen-
tícios da Agricultura Familiar e empreendedor familiar rural, destinado ao atendimento do programa 
nacional de alimentação escolar, durante o ano de 2022. ABERTURA: 23 de junho de 2022 às 10h00min. 
TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item. BASE LEGAL: Constituição Federal, Art. 37, XXI; Lei nº 
10.520/2012 e no que lhe couber, Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes à espécie. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO: 2022023/2022-PMIG. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL Av. Deputado Mercial Lima 
de Arruda, s/n – centro, Itaipava do Grajaú no horário de 08h00min às 12h00min, (impressos mediante o 
pagamento de valor relativo ao custo de reprodução gráfica) ou poderão ser baixados gratuitamente, pelo site 
www.itaipava.ma.gov.br/transparencia/licitacoes ou https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul e 
ser consultados pelo e-mail: cpl.pmig@gmail.com.  PUBLIQUE-SE. Itaipava do Grajaú/MA, 07 de junho de 
2022. José Carvalho Júnior – Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE.010/2022 (SRP). O Município de Esperan-
tinópolis, Poder Executivo, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, torna público para 
conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicado fará realizar licitação na moda-
lidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço por item, tendo por objeto a seleção 
de proposta mais vantajosa para registro de preços objetivando eventual e futura prestação de 
serviços de organização e realização das festividades para atender as necessidades do município 
de Esperantinópolis-MA, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do 
edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520, de 2002, Decreto nº 
10.024, de 20 de setembro de 2019, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, à 
Lei Complementar nº 123, de 2006 e Lei 147, de 2014 e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993 
e as condições do Edital a realizar-se às 09:00 (nove) horas do dia 24 de junho de 2022. O Edital 
e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, na Rua Jefferson Moreira, S/N, Centro, Esperantinópolis – MA, horário de 08:00 às 12:00 
horas, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimento adicional no 
mesmo endereço, telefone: (99) 98853-8649 e através do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com. 
ou na página www.esperantinopolis.ma.gov.br. Esperantinópolis - MA, 31 de maio de 2022. Maria 
das Graças Lima Corrêa Secretária de Cultura, Turismo e Juventude Portaria: 012/2021.

AVISO DA TOMADA DE PREÇOS N° 004/2022-PMIG. A Prefeitura Municipal de Itaipa-
va do Grajaú avisa aos interessados que realizará licitação, nos seguintes termos: OBJETO: 
contratação de empresa especializada para execução de serviço de Recuperação de Estra-
das Vicinais no Município de Itaipava do Grajaú/MA, conforme Plano de Trabalho devida-
mente inserido e aprovado no SICONV nº 919861, constante no processo administrativo nº 
59580.000851/2021-54. ABERTURA: 27 de junho de 2022 às 08h00min. ENDEREÇO: Av. 
Dep. Mercial Lima de Arruda, s/n, Centro, Itaipava do Grajaú/MA. (Prédio da Secreta-
ria de Educação). TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço Global. BASE LEGAL: Constituição 
Federal, Art. 37, XXI; Lei Complementar nº 123/2006; Lei Federal nº 8.666/93 e demais nor-
mas pertinentes à espécie. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2022029/2022-PMIG. OB-
TENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da 
Comissão Permanente de Licitação – CPL Av. Deputado Mercial Lima de Arruda, s/n – centro, 
Itaipava do Grajaú no horário de 08h00min às 12h00min, (impressos mediante o pagamento 
de valor relativo ao custo de reprodução gráfica) ou poderão ser baixados gratuitamente, pelo 
site www.itaipava.ma.gov.br/transparencia/licitacoes ou https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/
muralsite/mural.zul e ser consultados pelo email: cpl.pmig@gmail.com. PUBLIQUE-SE. 
Itaipava do Grajaú/MA, 07 de junho de 2022. José Carvalho Júnior – Presidente da CPL.

AVISO DA TOMADA DE PREÇOS N° 005/2022-PMIG. A Prefeitura Municipal de Itaipava do Grajaú avi-
sa aos interessados que realizará licitação, nos seguintes termos: OBJETO: contratação de empresa especiali-
zada para execução de serviço de Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Itaipava do Grajaú/MA, 
conforme Plano de Trabalho devidamente inserido e aprovado CONTRATO DE REPASSE Nº 924450/2021/
MDR/CAIXA. ABERTURA: 27 de junho de 2022 às 10h00min. ENDEREÇO: Av. Dep. Mercial Lima 
de Arruda, s/n, Centro, Itaipava do Grajaú/MA. (Prédio da Secretaria de Educação). TIPO LICI-
TAÇÃO: Menor Preço Global. BASE LEGAL: Constituição Federal, Art. 37, XXI; Lei Complementar nº 
123/2006; Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes à espécie. PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N: 2022030/2022-PMIG. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interes-
sados na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL Av. Deputado Mercial Lima de Arruda, s/n – centro, 
Itaipava do Grajaú no horário de 08h00min às 12h00min, (impressos mediante o pagamento de valor relativo 
ao custo de reprodução gráfica) ou poderão ser baixados gratuitamente, pelo site www.itaipava.ma.gov.br/
transparencia/licitacoes ou https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul e ser consultados pelo 
email: cpl.pmig@gmail.com. PUBLIQUE-SE. Itaipava do Grajaú/MA, 07 de junho de 2022. José Carvalho 
Júnior – Presidente da CPL.

José Carvalho Júnior
Presidente da CPL

O PRESIDENTE DA CSL/SEGOV/MA torna público que será realizada às 10h (horário local) do dia 14 de 

julho de 2022, no auditório do Edifício João Goulart, Centro, São Luís – MA, CEP: 65065-545, licitação na 

modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO, no regime de EMPREITADA POR PREÇO 

GLOBAL, para contratação de uma empresa especializada para CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA 

ESCOLAR DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO, localizado na Rua da Vaquejada (ou Rua São José) 

S/N, de acordo com as especificações técnicas insertas no Projeto Básico e seus respectivos anexos, 

aplicando a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O Edital e seus Anexos 

estão à disposição para consulta nos dias de expediente das 9h às 18h, de segunda à sexta-feira, na 

Comissão Setorial de Licitação da Secretaria de Estado de Governo, estabelecida no Edifício João 

Goulart, 1º andar, Centro, São Luís – MA, CEP: 65065-545, onde poderá ser retirado gratuitamente 

através da apresentação de um pen drive ou através do site: http:// www.segov.ma.gov.br.

São Luís/MA, 8 de junho de 2022

Daniel Maia de Mendonça

Presidente da CSL/SEGOV/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/2022 - CSL/SEGOV - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32839/2022

O PREGOEIRO DA SEGOV/MA torna público que será realizada às 10h30 (horário local) do dia 27 de 

junho do corrente ano, no site eletrônico www.comprasnet.gov.br, licitação na modalidade PREGÃO 

ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para a contratação de empresa especializada 

para a aquisição de TELAS PARA VIDEOWALL, com o objetivo de atender as demandas de 

tecnologia da informação da SEGOV, na forma Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Federal nº 

10.520/2002, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 

8.666/1993, de 21 de junho de 1993, e demais normas regulamentares pertinentes à espécie.

O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos no endereço eletrônico: 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br e https://segov.ma.gov.br/, e, ainda, em caso de 

problemas nos sites acima, poderão ser solicitados através do e-mail csl@segov.ma.gov.br, em dias 

úteis, das 9h às 18h.

São Luís/MA, 8 de junho de 2022

ANDERSON ARAUJO PERDIGAO

Pregoeiro da CSL/SEGOV/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 20/2022 - CSL/SEGOV - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21291/2022

A Agência Executiva Metropolitana- AGEM, CNPJ: 27.361.985/0001-37, torna público, que 

REQUEREU junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, em junho de 

2022, a LICENÇA AMBIENTAL DE REGULARIZAÇÃO - LAR, para atividade de outros empreendimentos 

ou atividades relacionadas à construção civil não especificadas anteriormente, conforme processo de N° 

22060011933/2022 e E- processo N° 118823/2022, a ser implantado pela Agência Executiva 

Metropolitana, na Avenida Senador Vitorino Freire, no bairro Centro, localizado no município de São 

Luís/MA, sob as coordenadas geográficas: Latitude - 2°32’12,00” SUL e longitude - 44°18’12,00” OESTE.

SÃO LUÍS, 7 DE JUNHO DE 2022

LEÔNIDAS ARAÚJO DA SILVA

Presidente da Agência Executiva Metropolitana - AGEM

ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA - AGEM

COMUNICAÇÃO DE REQUERIMENTO

A Secretaria de Estado da Segurança Pública – SSP, através de sua Comissão Setorial de Licitação 

- CSL, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão 

Eletrônico nº 21/2022 – SSP/MA, de abrangência internacional, do tipo Menor Preço, por Item, cujo 

objeto é a Aquisição de armamentos (carabinas e espingardas) e equipamentos, acompanhado dos 

respectivos acessórios, com os devidos treinamentos, para aplicações nos trabalhos diários das 

operações policiais e instruções do Centro Tático Aéreo – CTA, em sessão púbica eletrônica a partir das 

9h (horário de Brasília – DF) do dia 28/06/2022, que será conduzida pela sua Pregoeira, através do 

Sistema COMPRASNET, acessível no Portal de Compras do Governo Federal, disponível em 

https://www.gov.br/compras/pt-br, nos termos do Decreto Federal nº 10.024/2019, da Lei Federal nº 

10.520/2002, do Decreto Estadual nº 24.629/2008, do Decreto Estadual nº 28.906/2013, alterado pelo 

Decreto Estadual 29.920/2014, da Lei Estadual nº 10.403/2015, aplicando-se os procedimentos 

determinados pela Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e, 

subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993. O edital e seus anexos estão à disposição 

dos interessados no Portal de Compras do Governo Federal (Comprasnet) 

https://www.gov.br/compras/pt-br/, na página oficial desta Secretaria no site www.ssp.ma.gov.br e por 

consulta no Sistema de Acompanhamento de Contatações Públicas (SACOP), disponível em 

https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul.

São Luís, 3 de junho de 2022

Rosirene Travassos Pinto

Presidente da CSL/SSP/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2022 - SSP/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021720/2021 - SSP/MA

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA

CNPJ – 01.612.834/0001-10

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 
A Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire/MA, através da Secretaria Municipal de Administração, 
comercio e Industria, torna público que realizará às 09h00min do dia 28 de junho de 2022, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, localizada na Rua do Varejão, n° 115, Centro, CEP: 65.284-000  Governador Nunes 
Freire/MA, Licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, tendo por objeto a Con-
tratação de Pessoa Jurídica para prestação dos serviços de Assessoria e Consultoria no acompanhamento de 
convênios federais e estaduais, elaboração das propostas, projetos de captação de recursos, consultas prévias e 
planos de trabalho, formalizando todo acompanhamento necessário e elaboração de prestação de contas junto 
aos órgãos concedentes, de acordo com as determinações normativas e legais de cada Instituição, de interesse 
desta Administração Pública, de interesse do Município de Governador Nunes Freire/MA, conforme Edital e 
seus Anexos, na forma da Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei Complementar n°. 
123/2006 e alterações dadas pela Lei Complementar nº 147/2014. O Edital e seus Anexos estão à disposição 
dos interessados, no site oficial deste poder executivo - www.governadornuesfreire.ma.gov.br  onde poderão 
ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais através do e-mail: cplgnf2017@hotmail.
com Governador Nunes Freire - MA, em 09 de junho de 2022. José Fábio Andrade de Souza – Secretário 
Municipal de Administração, comercio e Industria.

AVISO DE EDITAL ALTERADO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-CPL/PMM

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2022-AL 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Mirador, por meio de seu Presidente, Antônio Barros 
Araújo, com fulcro na Tomada de Preços N° 01/2022 - CPL/PMM, cujo objeto é a contratação de empresa 
de recuperação de 99,248 km de estradas vicinais nos povoados Santana, Morrinhos, Regalo/São João e Giki, 
município de Mirador/MA torna público para conhecimento dos interessados que realizará a sessão de licitação 
no dia 23 de junho de 2022 às 09:30hs localizada à Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - Mirador/MA 
em razão da alteração do edital da licitação em epígrafe.
O presente Edital Alterado esta à disposição dos interessados na Comissão Permanente de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Mirador podendo ainda ser adquiridos GRATUITAMENTE no 
portal da transparência do município por meio do link http://www.transparencia.mirador.ma.gov.br/
acessoInformacao/licitacao/tce ou ainda no Sistema de Acompanhamento de Contratações Públicas do 
Tribunal de Contas do Maranhão (“SACOP”) via o seguinte link https://site.tce.ma.gov.br/. 

Mirador, 06 de junho de 2022.
Antônio Barros Araújo

Presidente da CPL/PMM

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 019/2022. REGISTRO DE PRE-
ÇOS.O MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através 
da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, torna público que fará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, 
Decreto nº 10.024/2019 e pela Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: Seleção de proposta mais 
vantajosa para registro de preços objetivando eventual e futura aquisição de material odontoló-
gico, de forma parcelada, através do Fundo Municipal de Saúde do município de Lagoa Grande 
do Maranhão (MA). ABERTURA: 28 de junho de 2022 às 10:00 horas. INFORMAÇÕES: 
O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Per-
manente de Licitação, na Av. 1º de maio, SN – Centro – Lagoa Grande do Maranhão/MA, ho-
rário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico  www.portaldecompraspublicas.com.br. 
por e-mail cpl@lagoagrande.ma.gov.br ou na página www.lagoagrandedomaranhao.ma.gov.
br. Lagoa Grande do Maranhão (MA), 07 de junho de 2022. Marianna Dias Sousa. Secretária 
Municipal de Saúde. CPF nº 051.309.913-11. Portaria nº 015/2021-PMLG-GP.

to de combustíveis, de forma parcelada, à frota de veículos oficiais e locados, da Secretaria 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 020/2022. REGISTRO DE PREÇOS. 
O MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através da 
Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, torna público que fará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, 
Decreto nº 10.024/2019 e pela Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: Seleção de proposta 
visando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de empresa para o fornecimen-
to de combustíveis, de forma parcelada, à frota de veículos oficiais e locados, da Secretaria 
Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde do município de Lagoa Grande do Maranhão 
(MA). ABERTURA: 28 de junho de 2022 às 15:00 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus 
anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Lici-
tação, na Av. 1º de maio, SN – Centro – Lagoa Grande do Maranhão/MA, horário de 08:00 às 
12:00 horas, no endereço eletrônico  www.portaldecompraspublicas.com.br. por e-mail cpl@
lagoagrande.ma.gov.br ou na página www.lagoagrandedomaranhao.ma.gov.br. Lagoa Grande 
do Maranhão (MA), 07 de junho de 2022. Marianna Dias Sousa. Secretária Municipal de Saú-
de. CPF nº 051.309.913-11. Portaria nº 015/2021-PMLG-GP

Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de Tutóia/MA, torna público que realizará a licita-
ção na modalidade abaixo discriminada, cujo certame será regido pela Lei 10.520/2002, Decre-
to nº 10.024/2019, do Decreto nº 7.746/2012, do Decreto n° 8.538/2015, da Lei Complementar 
nº 123/06 que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte 
e suas alterações na Lei 147/2014 e 155/2016, Decreto Federal nº 10.024/2019, pelo Decreto 
Municipal N° 015/2021 (que regulamenta a modalidade pregão) e subsidiariamente, pela Lei 
8.666/93 e alterações posteriores. PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 006/2022 – PMT. Pro-
cesso Administrativo: 038-05/2022-13-PMT. OBJETO: Registro de preços para eventual 
contratação de empresa especializada na organização, planejamento, preparação, produção, 
estruturação com fornecimento de mão de obra e toda estrutura necessária para futuros eventos 
a serem realizados (Arraial, 7 de setembro e Réveillon em 2022) pelo no município de Tutóia 
(MA). DA SESSÃO DE ABERTURA: Realizar-se no dia 24 de junho de 2022, às 09h:00mim. 
A sessão Pública de julgamento será realizada eletronicamente no site www.portaldecompras-
publicas.com.br no dia e horário marcados. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e anexos 
poderão ser obtidos nos endereços eletrônicos: http://www.tce.ma.gov.br, https://tutoia.ma.
gov.br ou pelo e-mail: cclcapmtutoia@gmail.com, e informações podem ser obtidas pelo 
Telefone: (*98) 98457 0412. Tutóia/MA, 09 de junho de 2022. FABIANA DE PAIVA LIMA 
GALENO. Pregoeira da Prefeitura Municipal de Tutóia (MA).

Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA INÊS-MA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 01/2022 

A Câmara Municipal de Santa Inês-MA, torna público para conhecimento dos interessados que realizará 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 01/2022, objetivando a aquisição de relógio ponto eletrônico 
biométrico para controle de registro de frequência, compreendendo a instalação e o fornecimento de 
equipamentos, software, serviços gerais, treinamento e suporte técnico destinado a esta Câmara Municipal de 
Santa Inês-MA, conforme Anexo I do edital, no dia 24/06/2022 às 09:00 horas.  O Edital poderá ser consultado 
na Sala da Comissão Permanente de Licitação, Prédio da Câmara Municipal de Santa Inês (MA), situada na 
Av Luiz Muniz, 1055, Centro, em dias úteis de 2ª a 6ª feira, nos horários das 08:00 às 13:00h ou poderá ser 
obtido através do site https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul e https://cmsantaines.ma.gov.br/
licitacoes-3/. Informações pelo e-mail: licitacao@cmsantaines.ma.gov.br. 
Santa Inês-MA, 07 de junho de 2022. 
Antônia de Matos Costa. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO DE LICITA-
ÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 022/2022 – 
CELICC/PMSJR. PROC. Nº 248/2021/SEMED. A Pre-
feitura Municipal de São José de Ribamar – MA, através 
do seu Pregoeiro, torna público aos interessados a reaber-
tura da Sessão de Licitação para dar continuidade ao Pre-
gão Eletrônico nº 022/2022, cujo objeto é o Registro de 
Preços de Kit Material Escolar, visando atender às neces-
sidades da Secretaria Municipal de Educação-SEMED, às 
10h:00min do dia 24 de junho de 2022. A sessão públi-
ca acontecerá pelo site: www.licitacaosaojosederibamar.
com.br. São José de Ribamar (MA), 08 de junho de 2022. 
Gotardo Tibére Costa. Pregoeiro.

OBJETO: CONTRATAÇÃO de empresa especializada na prestação de serviço de saúde em 

PEDIATRIA, para atender a demanda da POLICLÍNICA DE CODÓ, administrado pela EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

DATA DA SESSÃO: 06/07/2022, às 9h, horário de Brasília - DF.

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 gabrielle.emserh@gmail.com, ou pelo telefone (98) 

3235-7333.

São Luís (MA), 6 de junho de 2022

Gabrielle Duarte Pires Cutrim

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 151/2022 – CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 44.059/2022 – EMSERH
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Após essa etapa, os contemplados do programa receberão equipamentos para
trabalharem nos arraiais e um auxílio no valor de R$ 500,00

Al can ce

MAIS RENDA

Sedes capacita mais 80
beneficiários de São Luís

N
es ta quar ta-fei ra (8), a Se- 
cre ta ria de Es ta do do De- 
sen vol vi men to So ci al (Se- 
des) re a li zou a ca pa ci ta ção 

de mais 80 be ne û ciá ri os do pro gra ma 
Mais Ren da. A ação, que ocor reu du- 
ran te to do o dia no Cen tro So ci al Ur- 
ba no, no Vi nhais, vi sou a pro ûs si o na- 
li za ção de tra ba lha do res in for mais do 
se tor ali men tí cio pa ra atu a rem nos 
ar rai ais do São João 2022, pro mo vi do 
pe lo Go ver no do Es ta do.

Após es sa eta pa, os con tem pla dos 
do pro gra ma re ce be rão equi pa men- 
tos pa ra tra ba lha rem nos ar rai ais e 
um au xí lio no va lor de R$ 500,00. Na 
úl ti ma quin ta-fei ra (2), 116 be ne û ciá- 
ri os ini ci a ram a ven da dos seus lan- 
ches, sen do 85 dis tri buí dos no ar rai al 
da Vi la Pal mei ra e 31 no ar rai al do Ce- 
pra ma. Ao to do, se rão 300 be ne û ci a- 
dos atu an do du ran te to da a pro gra- 
ma ção ju ni na em São Luís.

Pa ra o se cre tá rio da Se des, Pau lo 
Ca sé Fer nan des, o pro gra ma tem o 
ob je ti vo de fo men tar a ren da de fa mí- 
li as as sis ti das por po lí ti cas de as sis- 
tên cia so ci al e que, nos úl ti mos dois 
anos, fo ram afe ta das pe la pan de mia 
da Co vid-19.

 <De vi do a es se ce ná rio, há mui tos 
ma ra nhen ses pre ci san do de uma 
opor tu ni da de. Por is so, a Se des vem 
in ves tin do nas ca pa ci ta ções, além das 
en tre gas de equi pa men tos e au xí li os, 
pa ra as se gu rar a ren da fa mi li ar des ses 
tra ba lha do res=, ex pli cou.

Du ran te a ca pa ci ta ção, o se cre tá rio 
ad jun to de In clu são So ci o pro du ti va, 
Jú ni or Ro dri gues, re lem brou que o 
pro gra ma é uma por ta de en tra da pa- 
ra o sur gi men to de no vos mi cro em-

SERÃO 300 BENEFICIADOS DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO JUNINA EM SÃO LUÍS

pre en de do res. <Após o pe río do de São 
João, a ex pec ta ti va é que es ses tra ba- 
lha do res pos sam ex pan dir seus ne gó- 
ci os=, aûr mou.

O be ne û ciá rio Nau ro Ce sar res sal- 
tou es tar sa tis fei to em ter si do ca pa ci- 
ta do pe lo pro gra ma. <Com a ofer ta do 
trei na men to e dos equi pa men tos, nós 
va mos es tar mais pre pa ra dos pa ra 
aten der e con quis tar nos sos cli en tes=, 
des ta cou. Se gun do o mi cro em pre en- 
de dor, sem o Mais Ren da, ele não te ria 
con di ções de com prar o car ri nho pa ra 

ven der os seus lan ches.
Im ple men ta do em 2015 pe lo Go-

ver no do Ma ra nhão, e sob ad mi nis tra-
ção da Se des, o Mais Ren da já aten deu 
4 mil ma ra nhen ses. 

<A in ser ção do pro gra ma no São 
João é uma de ter mi na ção do go ver na- 
dor Car los Bran dão, a ûm de dar as sis- 
tên cia a quem mais pre ci sa=, re lem-
brou o se cre tá rio Pau lo Ca sé. Ain da de 
acor do com o se cre tá rio, a ex pec ta ti va 
é de en tre gar mil kits ope ra ci o nais em 
to do o Ma ra nhão até o û nal de ju lho.

MARANHÃO

Em 20 anos Proerd alcançou mais de 450 mil alunos

O PROERD TRABALHA EDUCAÇÃO CONTRA AS DROGAS COM ALUNOS DAS SÉRIES INICIAIS, 5° E 7° ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

O Pro gra ma Edu ca ci o nal de Re sis- 
tên cia às Dro gas (Pro erd) com ple ta 20
anos es te mês. Pa ra co me mo rar a
mar ca, se rá re a li za da uma so le ni da de
na quin ta-fei ra (9), no Te a tro João do
Va le, na Praia Gran de, a par tir das
14h30. O pro gra ma é co or de na do pe la
Po lí cia Mi li tar do Ma ra nhão (PM MA)
e de sen vol ve ações de ori en ta ção, se- 
gu ran ça e tam bém edu ca ci o nais vol- 
ta das pa ra es tu dan tes – cri an ças e jo- 
vens – da re de pú bli ca e pri va da, com
ûns a pre ve nir e com ba ter o aces so
des te pú bli co às dro gas. No Ma ra- 
nhão, a ini ci a ti va já al can çou 452.800
alu nos.

A pro gra ma ção do even to te rá
apre sen ta ção da ban da de mú si ca da
Po lí cia Mi li tar do Ma ra nhão; apre sen- 
ta ção de ba lé in fan til; apre sen ta ção
de ex-alu nos com vi o li no; mo men to
de de poi men tos e ho me na gem; en- 
tre ga de pla cas e cer ti û ca dos de Ami- 
gos do Pro erd; sor teio de brin des; e fa- 
la de au to ri da des. O se cre tá rio de Es- 
ta do de Se gu ran ça Pú bli ca (SSP-MA),
Sil vio Lei te, es ta rá pre sen te à ce rimô- 

nia.
<O ob je ti vo é pre ve nir o uso de dro- 

gas e prá ti ca de vi o lên cia en tre es tu- 
dan tes, bem co mo aju dá-los a re co- 
nhe cer as pres sões e as in üuên ci as
diá ri as que con tri bu em pa ra es te
aces so. De sen vol ve mos com alu nos
al gu mas ha bi li da des que con tri bu em
pa ra que re sis tam a es tes atos. O Pro- 
erd é mais um fa tor de pro te ção, in- 
cre men ta do pe las Po lí ci as Mi li ta res,
pa ra a va lo ri za ção da vi da, ele va ção
da au to es ti ma e so li di û ca ção da ci da- 
da nia=, ex pli ca a co or de na do ra es ta- 
du al do Pro erd, te nen te-co ro nel
Edhyelem Al mei da. A co or de na do ra
do pro gra ma vai mais além e clas si û ca
o Pro erd co mo <uma va ci na com por- 
ta men tal con tra as dro gas e a vi o lên- 
cia=.

As ho me na gens ao Pro erd te rão
con ti nui da de na sex ta-fei ra (10), com
se mi ná rio de atu a li za ção do pro gra- 
ma. Ha ve rá pa les tras com te mas vol- 
ta dos ao pa pel do edu ca dor na in clu- 
são de pes so as com Au tis mo, o po der
de in üuên cia das mí di as di gi tais no

com por ta men to do alu no; a im por- 
tân cia do lú di co na edu ca ção e sua
con tri bui ção pa ra prá ti ca do cen te. O
se mi ná rio vai tra tar ain da de in te li- 
gên cia emo ci o nal e es tra té gi as pa ra
apro xi mar fa mí lia e es co la.

O Pro erd tra ba lha edu ca ção con tra
as dro gas com alu nos das sé ri es ini ci- 
ais, 5° e 7° anos do en si no fun da men- 
tal. As ati vi da des nas es co las in clu em
au las, pa les tras e ações so ci ais pe lo
pe río do de um se mes tre e uti li za ma- 
te ri al di dá ti co, apoio do Li vro do Es tu- 
dan te, além de au xi li ar os alu nos nas
agen das es co la res. São apre sen ta das
um to tal de 10 li ções so bre es tra té gi as
pre ven ti vas pa ra a co mu ni da de es co-
lar. A Po lí cia Mi li tar atua em ação con-
jun ta com as es co las e a fa mí lia.

Só em 2021, o Pro erd es te ve em 67
es co las ma ra nhen ses. O pro gra ma é
re a li za do a par tir de con vê ni os com
pre fei tu ras e se cre ta ri as de Edu ca ção
dos mu ni cí pi os ou por so li ci ta ções di- 
re ta das es co las via ofí cio.

Com pen sa ções

BRA SÍ LIA

Ma ra nhão e ou tros
Es ta dos de ba tem al ta no
pre ço dos com bus tí veis

O go ver na dor em exer cí cio, Pau lo Vel ten, par ti ci pou
de reu niões em Bra sí lia com o pre si den te do Se na do,
Ro dri go Pa che co, e go ver na do res de ou tros Es ta dos, so- 
bre a al ta do pre ço dos com bus tí veis que vem sen do
pro vo ca da pe los cons tan tes re a jus tes fei tos pe la Pe tro- 
bras.

Du ran te as reu niões, os go ver na do res tra ta ram so bre
os im pac tos do Pro je to de Lei Com ple men tar n° 18, de
2022 (PLP 18/2022), que re duz alí quo tas do Im pos to so- 
bre a Cir cu la ção de Mer ca do ri as e Ser vi ços (ICMS).

A pro po si ção de û ne que com bus tí veis, as sim co mo
ener gia, trans por tes co le ti vos, gás na tu ral e co mu ni ca- 
ções não po de rão ter alí quo tas de ICMS su pe ri or a 17%.
Os go ver na do res, en tre tan to, pon de ra ram que não há
ga ran tia que, com a me di da, o pre ço na bom ba vai cair
de fa to.

Eles de fen de ram so lu ções que não pu nam os con su- 
mi do res nem pre ju di quem a ca pa ci da de dos Es ta dos de
in ves tir em obras e ser vi ços, o que ge ra em pre go e ren da
pa ra a po pu la ção.

<A nos sa es pe ran ça é que o Se na do da Re pú bli ca te- 
nha a res pon sa bi li da de que sem pre te ve, ao olhar es se
pro ble ma que afe ta to dos os es ta dos da Fe de ra ção, uns
mais que ou tros, mas afe ta to dos in dis tin ta men te. Es pe- 
ra mos que o Se na do es te ja à al tu ra de sua res pon sa bi li- 
da de re pu bli ca na, pa ra não de sor ga ni zar as û nan ças
dos Es ta dos, so bre tu do nes se mo men to de cri se econô- 
mi ca que to dos nós atra ves sa mos=, fri sou Pau lo Vel ten.

Os go ver na do res aler ta ram pa ra o ris co de le var as ad- 
mi nis tra ções lo cais ao de se qui lí brio ûs cal, sem a ga ran- 
tia de que o pre ço na bom ba vai cair. De acor do com o
se cre tá rio de Es ta do da Fa zen da (Se faz), Mar cel lus Ri- 
bei ro, o pre juí zo en tre os Es ta dos po de che gar a R$ 100
bi lhões e no Ma ra nhão a per da cor res pon de ria a R$ 3 bi- 
lhões.

Mar cel lus Ri bei ro des ta ca ain da que a re cei ta ge ra da
via ICMS tam bém vai afe tar os mu ni cí pi os ma ra nhen- 
ses e in ves ti men tos em Edu ca ção e Saú de, já que exis- 
tem re cei tas vin cu la das (re cei ta ar re ca da da com des ti- 
na ção es pe cí û ca) a es ses dois se to res.

<Se nós re du zi mos as re cei tas do ICMS, nós re du zi- 
mos as re cei tas da Saú de e, evi den te men te, es sa po lí ti ca
pú bli ca û ca mui to pre ju di ca da=, su bli nha o se cre tá rio
da Fa zen da, Mar cel lus Ri bei ro.

As reu niões en tre os ges to res es ta du ais e o pre si den te
do Se na do ain da não al can ça ram um acor do û nal. A
me ta, se gun do ex pli ca o se cre tá rio Mar cel lus Ri bei ro, é
ten tar re du zir os da nos à eco no mia es ta du al, sem pre ju- 
di car a ofer ta das po lí ti cas pú bli cas.

<Aci ma de tu do nós bus ca mos mi ti gar os pre juí zos e
man ter o ní vel de pres ta ção de ser vi ços pú bli cos es sen- 
ci ais pa ra a po pu la ção. Nós pro cu ra mos con ver gir pa ra
um pon to em que ha ja per da pa ra os es ta dos, mas que
não se ja no vo lu me que nós te mos ho je, por que is so in- 
vi a bi li za rá tan to os mu ni cí pi os quan to os es ta dos da Fe- 
de ra ção=, ad ver te Mar cel lus Ri bei ro.

Go ver na do res e re pre sen tan tes de se cre ta ri as de Fa- 
zen da dos es ta dos, en tre eles Mar cel lus Ri bei ro, co bra- 
ram ga ran tia da União pa ra re com por os co fres es ta du- 
ais an tes de al te rar as alí quo tas do ICMS.

Pau lo Vel ten an te ci pa que o tex to do pro je to de lei
com ple men tar apro va do na Câ ma ra, e que ago ra tra mi- 
ta no Se na do, pre vê um me ca nis mo pa ra com pen sar a
per da de ar re ca da ção dos Es ta dos. Se es sa re du ção de
re cei tas do ICMS for su pe ri or a 5%, a União res sar ci ria
os go ver nos es ta du ais por meio do aba ti men to da dí vi- 
da.

<Os go ver na do res apre sen ta ram al gu mas pro pos tas,
com aten ção à Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, já que
nós te mos pre vi são or ça men tá ria e des pe sas û xas. Há a
pos si bi li da de de uma com pen sa ção am pla, com as dí vi- 
das que os es ta dos têm não só com a União, mas com
ins ti tui ções pri va das, e, so bre tu do, a mo du la ção dos
efei tos, pa ra que es sa re gra que co lo ca to das as alí quo tas
na alí quo ta má xi ma de 17% não de sar ru me a ar re ca da- 
ção dos es ta dos e os in ves ti men tos pú bli cos que nós te- 
mos ho je em an da men to e em exe cu ção or ça men tá ria=,
con cluiu Pau lo Vel ten.
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Romance na Villa do Vinho

O char mo so res tau ran te e wi ne sto re co- 
man da do por Werther Ban dei ra, na Av. Má- 
rio An dre az za na Coha ma, é sem dú vi da o
pal co dos mais char mo sos even tos. E por-
tan to, é a es co lha ide al pa ra ce le brar a da ta
mais ro mân ti ca do ano. Co mo o Dia dos Na- 
mo ra dos (12) se rá no pró xi mo do min go, a
ca sa ofe re ce três op ções: al mo ço e dois tur- 
nos pa ra o jan tar, to dos com mú si ca ao vi vo
com re per tó rio ro mân ti co.

Golpes na internet

Cri mi no sos na in ter net têm se apro vei ta-
do ca da vez mais de pes so as de sem pre ga das
e em bus ca de opor tu ni da des no mer ca do
de tra ba lho pa ra apli car gol pes de va gas de
em pre go. 

A Psa fe, em pre sa es pe ci a li za da em se gu- 
ran ça di gi tal, di vul gou que de ja nei ro a abril
des te ano, mais de 220 mil men sa gens ofe re- 
cen do va gas de em pre go fal sas fo ram com-
par ti lha das no país. 

Fim de se ma na che gan do e ho je
re co me ça a pro gra ma ção ju ni na do
Go ver no do Es ta do que es tá pro mo -
ven do <O Mai or São João do Bra sil=,
com dois me ses de fes ti vi da des. Des -
ta quin ta-fei ra (9) a do min go (12), o
pú bli co vai po der se en can tar com
vá ri as atra ções nos ar rai ais da Vi la
Pal mei ra e do Ce pra ma.  O Go ver no
do es ta do tam bém es tá de pa ra béns
pe la de co ra ção em vá ri as ru as e ave -
ni das da ca pi tal.No Cen tro His tó ri co
há o co lo ri do for te e vi bran te das
ban dei ri nhas, ban dei ro las e mo sai -
cos, que têm atraí do um gran de pu -
bli co nos fins de se ma na. Pa ra béns
ao se cre tá rio de Es ta do da Cul tu ra,
Pau lo Vic tor e o go ver na dor em exer -
cí cio do Ma ra nhão, Pau lo Vel ten.

O pro fes sor Ro dri go
Mar ques, CEO da es co -
la COC São Luís, aca ba
de re tor nar de Lon dres,
on de par ti ci pou do
BETT, mai or fei -
ra/even to de Edu ca ção
e Tec no lo gia do mun -
do. No even to, gru po
COC São Luís foi in di -
ca do pa ra o <Os car da
Edu ca ção Mun di al=,
com o prê mio <The
World’s Best Scho ol
Pri ze=, em ra zão dos
re sul ta dos da es co la e
pe los pro je tos e pro -
gra mas ino va do res.

Nes te sá ba do (11), em
co me mo ra ção ao Dia
dos Na mo ra dos, a par -
tir das 9h30, a Co zi nha
Po ti guar re ce be a som -
me lière (es pe ci a lis ta
em vi nhos) Cris Ho lan -
da no workshop <Co mo
Har mo ni zar Vi nhos e
Quei jos=. O even to é
gra tui to e aber to ao
pú bli co mai or de 18
anos de vi do às de gus -
ta ções de vi nhos. As
ins cri ções pré vi as de -
vem ser fei tas no link
do per fil no ins ta gram
@po ti guarho me cen -
ter.

Arraial da Advocacia

A OAB MA e a CA A MA tor nam pú bli ca a aber-
tu ra do Edi tal de Cha ma da Pú bli ca pa ra cap ta- 
ção de pa tro cí nio pa ra a re a li za ção do even to
<Ar rai al da Ad vo ca cia= que acon te ce rá no dia 1º
de ju lho, às 19h no Mul ti cen ter Se brae, em São
Luís. Po dem par ti ci par do pro ces so pes so as ju-
rí di cas de di rei to pú bli co ou pri va do, com ou
sem fins lu cra ti vos, que te nham in te res se em
vin cu lar sua mar ca ao even to or ga ni za do pe la
Sec ci o nal Ma ra nhen se da Or dem que che gou a
reu nir, em sua úl ti ma edi ção, mais de 5 mil pes- 
so as e ar re ca dar qua se 1 to ne la da de ali men tos.

Transmissão de Energia

Com o ob je ti vo de pro mo ver o de ba te so bre
tec no lo gi as ino va do ras e fo men tar as pes qui sas
em ci ên cia pa ra me lho res prá ti cas no se tor elé- 
tri co, por meio do Pro gra ma de Pes qui sa & De- 
sen vol vi men to (P&D). O even to on li ne e gra tui- 
to é des ti na do aos di ver sos pú bli cos que bus- 
cam co nhe ci men to so bre es se vas to e cres cen te
se tor, e acon te ce nes ta quin ta-fei ra (9), a par tir
das 14h, com o co or de na dor do pro je to, Msc.
Hu go Vil le la de Mi ran da da em pre sa Tra cel e os
pes qui sa do res Eder Luiz de Mel lo da Tra cel e
Prof. Dr. Jo sé Re sen de da Unesp.

Guarnicê da Alvorada

Show e dis co te ca gem do vi nil e di gi tal vol ta- 
dos aos so ta ques e di ver si da de da Mú si ca do
Ma ra nhão acon te cem nes te do min go (12), no
Re vi ver Hos tel – Cen tro His tó ri co. É o <Guar ni cê
da Al vo ra da – Pai sa gens e Me mó ri as So no ras Ju- 
ni nas= re a li za do pa ra des per tar sen sa ções fes ti- 
vas ele van do nos so ri co pa trimô nio cul tu ral
ima te ri al bra si lei ro. A pro gra ma ção co me ça às
7h da ma nhã e vai até às 20h. A di nâ mi ca do
even to se gui rá os mes mos mol des de co mo
ocor reu o I Bai le da Al vo ra da du ran te o do min- 
go-ma gro de Car na val nes te ano. 

Pra curtir

A se gun da ex po si ção
fo to grá û ca do Fo to -
clu be Po e sia do Olhar
es tá em car taz até o
dia 25 no Shop ping
da Ilha, pi so L3.

A ex po si ção faz par te
do pro je to <São Luís
Sob a Luz dos Tam bo -
res=, que pro põe evi -
den ci ar, de mo do ar -
tís ti co e cul tu ral, a ci -
da de de São Luís, a
par tir do olhar li te rá -
ria do es cri tor Jo sué
Mon tel lo na obra
<Tam bo res de São
Luís=.

O pro gra ma Rá dio
Opi nião, da Uni ver si -
da de FM, re ce beu,
nes ta ter ça-fei ra (7), o
jor na lis ta, vi ce-rei tor,
di re tor de Co mu ni ca -
ção e pro fes sor da
UF MA, Mar cos Fá bio
Ma tos, pa ra fa lar so -
bre o li vro <200 anos
da Im pren sa no Ma -
ra nhão – O Cam po
His tó ri co=.

O pri mei ro vo lu me
se rá lan ça do no dia
15 de ju lho, às 19h, no
Pa la ce te Gen til Bra -
ga. Res sal tan do que o
lan ça men to do li vro é
o fe cha men to do pro -
je to 200 anos da Im -
pren sa no Ma ra nhão,
re a li za do em 2021.

As ven das pa ra o Dia
dos Na mo ra dos des te
ano de ve rão al can çar
R$ 2,49 bi lhões, com
que da de 2,6%, des -
con ta da a in üa ção,
na com pa ra ção com
o re sul ta do da mes -
ma da ta em 2021, que
che gou a R$ 2,56 bi -
lhões.

Os da dos fo ram di -
vul ga dos pe la Con fe -
de ra ção Na ci o nal do
Co mér cio de Bens,
Ser vi ços e Tu ris mo.

São Luís, quinta-feira, 9 de junho de 2022

NEDILSON MACHADONedilson Machado E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

Romance na Villa do Vinho

O char mo so res tau ran te e wi ne sto re co- 
man da do por Werther Ban dei ra, na Av. Má- 
rio An dre az za na Coha ma, é sem dú vi da o
pal co dos mais char mo sos even tos. E por-
tan to, é a es co lha ide al pa ra ce le brar a da ta
mais ro mân ti ca do ano. Co mo o Dia dos Na- 
mo ra dos (12) se rá no pró xi mo do min go, a
ca sa ofe re ce três op ções: al mo ço e dois tur- 
nos pa ra o jan tar, to dos com mú si ca ao vi vo
com re per tó rio ro mân ti co.

Golpes na internet

Cri mi no sos na in ter net têm se apro vei ta-
do ca da vez mais de pes so as de sem pre ga das
e em bus ca de opor tu ni da des no mer ca do
de tra ba lho pa ra apli car gol pes de va gas de
em pre go. 

A Psa fe, em pre sa es pe ci a li za da em se gu- 
ran ça di gi tal, di vul gou que de ja nei ro a abril
des te ano, mais de 220 mil men sa gens ofe re- 
cen do va gas de em pre go fal sas fo ram com-
par ti lha das no país. 

Fim de se ma na che gan do e ho je
re co me ça a pro gra ma ção ju ni na do
Go ver no do Es ta do que es tá pro mo -
ven do <O Mai or São João do Bra sil=,
com dois me ses de fes ti vi da des. Des -
ta quin ta-fei ra (9) a do min go (12), o
pú bli co vai po der se en can tar com
vá ri as atra ções nos ar rai ais da Vi la
Pal mei ra e do Ce pra ma.  O Go ver no
do es ta do tam bém es tá de pa ra béns
pe la de co ra ção em vá ri as ru as e ave -
ni das da ca pi tal.No Cen tro His tó ri co
há o co lo ri do for te e vi bran te das
ban dei ri nhas, ban dei ro las e mo sai -
cos, que têm atraí do um gran de pu -
bli co nos fins de se ma na. Pa ra béns
ao se cre tá rio de Es ta do da Cul tu ra,
Pau lo Vic tor e o go ver na dor em exer -
cí cio do Ma ra nhão, Pau lo Vel ten.

O pro fes sor Ro dri go
Mar ques, CEO da es co -
la COC São Luís, aca ba
de re tor nar de Lon dres,
on de par ti ci pou do
BETT, mai or fei -
ra/even to de Edu ca ção
e Tec no lo gia do mun -
do. No even to, gru po
COC São Luís foi in di -
ca do pa ra o <Os car da
Edu ca ção Mun di al=,
com o prê mio <The
World’s Best Scho ol
Pri ze=, em ra zão dos
re sul ta dos da es co la e
pe los pro je tos e pro -
gra mas ino va do res.

Nes te sá ba do (11), em
co me mo ra ção ao Dia
dos Na mo ra dos, a par -
tir das 9h30, a Co zi nha
Po ti guar re ce be a som -
me lière (es pe ci a lis ta
em vi nhos) Cris Ho lan -
da no workshop <Co mo
Har mo ni zar Vi nhos e
Quei jos=. O even to é
gra tui to e aber to ao
pú bli co mai or de 18
anos de vi do às de gus -
ta ções de vi nhos. As
ins cri ções pré vi as de -
vem ser fei tas no link
do per fil no ins ta gram
@po ti guarho me cen -
ter.

Arraial da Advocacia

A OAB MA e a CA A MA tor nam pú bli ca a aber-
tu ra do Edi tal de Cha ma da Pú bli ca pa ra cap ta- 
ção de pa tro cí nio pa ra a re a li za ção do even to
<Ar rai al da Ad vo ca cia= que acon te ce rá no dia 1º
de ju lho, às 19h no Mul ti cen ter Se brae, em São
Luís. Po dem par ti ci par do pro ces so pes so as ju-
rí di cas de di rei to pú bli co ou pri va do, com ou
sem fins lu cra ti vos, que te nham in te res se em
vin cu lar sua mar ca ao even to or ga ni za do pe la
Sec ci o nal Ma ra nhen se da Or dem que che gou a
reu nir, em sua úl ti ma edi ção, mais de 5 mil pes- 
so as e ar re ca dar qua se 1 to ne la da de ali men tos.

Transmissão de Energia

Com o ob je ti vo de pro mo ver o de ba te so bre
tec no lo gi as ino va do ras e fo men tar as pes qui sas
em ci ên cia pa ra me lho res prá ti cas no se tor elé- 
tri co, por meio do Pro gra ma de Pes qui sa & De- 
sen vol vi men to (P&D). O even to on li ne e gra tui- 
to é des ti na do aos di ver sos pú bli cos que bus- 
cam co nhe ci men to so bre es se vas to e cres cen te
se tor, e acon te ce nes ta quin ta-fei ra (9), a par tir
das 14h, com o co or de na dor do pro je to, Msc.
Hu go Vil le la de Mi ran da da em pre sa Tra cel e os
pes qui sa do res Eder Luiz de Mel lo da Tra cel e
Prof. Dr. Jo sé Re sen de da Unesp.

Guarnicê da Alvorada

Show e dis co te ca gem do vi nil e di gi tal vol ta- 
dos aos so ta ques e di ver si da de da Mú si ca do
Ma ra nhão acon te cem nes te do min go (12), no
Re vi ver Hos tel – Cen tro His tó ri co. É o <Guar ni cê
da Al vo ra da – Pai sa gens e Me mó ri as So no ras Ju- 
ni nas= re a li za do pa ra des per tar sen sa ções fes ti- 
vas ele van do nos so ri co pa trimô nio cul tu ral
ima te ri al bra si lei ro. A pro gra ma ção co me ça às
7h da ma nhã e vai até às 20h. A di nâ mi ca do
even to se gui rá os mes mos mol des de co mo
ocor reu o I Bai le da Al vo ra da du ran te o do min- 
go-ma gro de Car na val nes te ano. 

Pra curtir

A se gun da ex po si ção
fo to grá û ca do Fo to -
clu be Po e sia do Olhar
es tá em car taz até o
dia 25 no Shop ping
da Ilha, pi so L3.

A ex po si ção faz par te
do pro je to <São Luís
Sob a Luz dos Tam bo -
res=, que pro põe evi -
den ci ar, de mo do ar -
tís ti co e cul tu ral, a ci -
da de de São Luís, a
par tir do olhar li te rá -
ria do es cri tor Jo sué
Mon tel lo na obra
<Tam bo res de São
Luís=.

O pro gra ma Rá dio
Opi nião, da Uni ver si -
da de FM, re ce beu,
nes ta ter ça-fei ra (7), o
jor na lis ta, vi ce-rei tor,
di re tor de Co mu ni ca -
ção e pro fes sor da
UF MA, Mar cos Fá bio
Ma tos, pa ra fa lar so -
bre o li vro <200 anos
da Im pren sa no Ma -
ra nhão – O Cam po
His tó ri co=.

O pri mei ro vo lu me
se rá lan ça do no dia
15 de ju lho, às 19h, no
Pa la ce te Gen til Bra -
ga. Res sal tan do que o
lan ça men to do li vro é
o fe cha men to do pro -
je to 200 anos da Im -
pren sa no Ma ra nhão,
re a li za do em 2021.

As ven das pa ra o Dia
dos Na mo ra dos des te
ano de ve rão al can çar
R$ 2,49 bi lhões, com
que da de 2,6%, des -
con ta da a in üa ção,
na com pa ra ção com
o re sul ta do da mes -
ma da ta em 2021, que
che gou a R$ 2,56 bi -
lhões.

Os da dos fo ram di -
vul ga dos pe la Con fe -
de ra ção Na ci o nal do
Co mér cio de Bens,
Ser vi ços e Tu ris mo.

São Luís, quinta-feira, 9 de junho de 2022

Grupo Canopus mostra diversificação 
em negócios na área de construção civil 

O Grupo Canopus  participou da quar-
ta edição da Expo Indústria do Maranhão.  
A feira mostrou a força da indústria e da 
economia maranhense, gerando oportu-
nidades para empresários, fornecedores, 
investidores e estudantes.  Apontada como 
umas das maiores feiras multissetoriais da 
Indústria do Nordeste, a Expo reúniu diver-
sos expositores de relevância do Estado e 
à nível Nacional. Além disso, é vitrine para 
a indústria, contribuindo para fomentar o 
desenvolvimento do Maranhão. 

Os sócios-diretores da Canopus, Parmê-
nio Jr. e Álvaro Vidal, mostraram que “o gru-
po quer mostrar sua atuação multissetorial, 
e que não é forte apenas na indústria da 
construção civil habitacional, onde somos 
reconhecidos. Mostramos nossa atuação 
no apoio logístico à indústria e comércio 
(varejista e atacadista), com o nosso Con-
domínio Logístico de Galpões Industriais 
(CNS Log), nosso Shopping Center (Pátio 
Norte), nossos Imóveis Comerciais e Lajes 
Corporativas (Parmênio Empreendimentos) 
e o Posto de Combustível e Conveniência 
(CNS Combustíveis)”.

O Grupo Canopus  montou uma grande 

estrutura dentro da feira e boas oportunida-
des de negócios, segundo Parmênio Júnior. 
“Mostramos  um pouco da nossa casa para o 
nosso estande. Aproveitamos para mostrar, 
também, nossos investimentos e lançamen-
tos de empreendimentos habitacionais no 
Maranhão, Ceará e Piauí, debatemos tam-

bém  nossas intenções de expansão com in-
vestimento e atuação em novos estados do 
Nordeste, como Pernambuco e Bahia”.

Igor Vidal, sócio-diretor do grupo, desta-
cou os investimentos que o grupo vem fa-
zendo em estruturas modernas para abrigar 
sedes, escritórios e centros de distribuição 

de grades empresas. Igor Vidal comenta que 
“recentemente trouxemos para o Maranhão 
dois CD’s de farmacêuticas de atuação no 
âmbito nacional e uma das maiores distri-
buidoras de autopeças do Norte/Nordeste, 
abrigamos em nossas lajes corporativas o 
escritório regional de uma multinacional 
chinesa e a sede de um grande banco esta-
tal, bem como uma Telecom de renome na-
cional, além de outros grandes parceiros e 
clientes que acolhemos em nossos imóveis. 
Isso tudo fomenta ainda mais a economia 
do Maranhão e não estamos envidando es-
forços para novos investimentos e grandes 
investimentos para trazer grandes empre-
sas para o nosso Estado”.

“Mesmo passando por uma conjuntura de 
diversos fatores prejudiciais à economia; uma 
crise epidemiológica, guerra e uma enorme 
crise inflacionária mundial, o Grupo Cano-
pus não pensa em parar seus investimentos 
e lançamentos de produtos, frise-se que me-
diante nossa estrutura de capital e solidez, 
estamos focados em fortalecer as praças que 
atuamos e na entrada de novos mercados, 
gerando a consolidação da marca em todo 
Nordeste. A Expo Indústria serviu para nos 
conectar com os atuais e futuros parceiros”, 
comenta Kleiber Fontes, CFO do Grupo.
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Determinação do governo do estado foi publicada no diário oficial sobre a empresa que
presta serviço de travessia de ferry-boat

FERRY-BOAT

Prorrogada intervenção
da Serviporto por 180 dias

O
go ver no do Es ta do do Ma ra- 
nhão pror ro gou por mais 
180 di as, a in ter ven ção do 
es ta do na Ser vi por to, em- 

pre sa que pres ta ser vi ço de tra ves sia 
de ferry-bo at en tre São Luís e a Bai xa- 
da Ma ra nhen se.

O ato foi as si na do pe lo go ver na dor 
em Exer cí cio, Pau lo Vel ten, in for man- 
do, den tre ou tras con si de ra ções, que: 
<o trans por te co le ti vo in ter mu ni ci pal 
de pas sa gei ros é ser vi ço es sen ci al de 
com pe tên cia do Es ta do do Ma ra nhão; 
os ser vi ços pú bli cos de vem ser pres ta- 
dos de for ma ade qua da; as  em bar ca- 
ções da Ser vi-Por to (Ci da de de Tu tóia, 
Baía de São Jo sé e Ci da de de Arai o ses) 
en con tram-se ino pe ran tes e ne ces si- 
tan do de re for mas e ma nu ten ções, 
em ra zão do des gas te na tu ral no de- 
cur so do tem po; a re co men da ção da 
Agên cia Es ta du al de Mo bi li da de Ur- 
ba na e Ser vi ços Pú bli cos – MOB pe la 
pror ro ga ção da in ter ven ção a ûm de 
que se ja da da con ti nui da de às ações 
até en tão de sen vol vi das e as se gu ra da 
a ple na pres ta ção do ser vi ço de trans- 
por te in ter mu ni ci pal aqua viá rio=.

No de cre to, a in ter ven ção se rá de 
180 di as, pror ro gá veis, me di an te De- 
cre to, por igual pe río do, ou até no va 
con tra ta ção, o que ocor rer pri mei ro. 
<Du ran te a in ter ven ção po de rão ser 
uti li za dos re cur sos do Po der Exe cu ti- 
vo, na for ma da Lei nº 11.525 de 18 de 
agos to de 2021, pa ra re cu pe ra ção das 
três em bar ca ções (Ci da de de Tu tóia, 
Baía de São Jo sé e Ci da de de Arai o ses) 
da em pre sa SER VI-POR TO (Ser vi ços 
Por tuá ri os) LT DA, em ra zão da ne ces- 
si da de de se as se gu rar o res ta be le ci- 
men to e a ma nu ten ção da pres ta ção 
ade qua da do ser vi ço con ce di do=.

O do cu men to as se gu ra que as em- 
bar ca ções da Ser vi por to só po de rão

Re cor rên cia

AS TRÊS EMBARCAÇÕES DA EMPRESA ESTÃO FORA DE OPERAÇÃO E SERÃO REFORMADAS

vol tar a ope rar quan do cum pri rem as 
nor mas téc ni cas da Ma ri nha do Bra- 
sil, as nor mas edi ta das pe la Agên cia 
Es ta du al de Mo bi li da de Ur ba na e Ser- 
vi ços Pú bli cos – MOB e pe los de mais 
ór gãos de ûs ca li za ção, de ven do apre- 
sen ta rem, ain da, os cer ti û ca dos de se- 
gu ran ça e na ve ga bi li da de ne ces sá ri os 
pa ra seu re gu lar fun ci o na men to.

Há qua se 1 ano, a em pre sa tam bém 
foi in ter di ta da pe lo pra zo de 180 di as. 
O de cre to pu bli ca do em 14 de ju nho 
de 2021 ates ta va que <após a pri mei ra 
in ter ven ção (de ter mi na da pe lo De- 
cre to nº 35.612, de 17 de fe ve rei ro de 
2020), a ges tão da em pre sa não ob ser- 
vou as ori en ta ções in di ca das, as quais 
eram re le van tes pa ra o pros se gui- 
men to do tra ba lho de re cu pe ra ção da 
fro ta, bem co mo pa ra re a bi li ta ção da 
saú de û nan cei ra e ûs cal da so ci e da de 
em pre sá ria=.

Em reu nião re a li za da no úl ti mo dia 
25, na qual par ti ci pa ram a Agên cia Es- 
ta du al de Mo bi li da de Ur ba na e Ser vi- 
ços Pú bli cos,  re pre sen tan tes das co o- 
pe ra ti vas do trans por te al ter na ti vo 
que uti li zam o ser vi ço de ferry-bo ats 
e  re pre sen tan tes das em pre sas In ter-
na ci o nal Ma rí ti ma e Ser vi por to,  a Ser-
vi por to ga ran tiu o re tor no de du as 
em bar ca ções à ati vi da de, uma de las 
lo go na pri mei ra quin ze na do mês de 
ju nho.

Na oca sião, o go ver no do es ta do 
ain da anun ci ou me lho ri as pa ra os 
ope ra do res do trans por te al ter na ti vo 
que uti li zam o ferry-bo at, tais co mo a 
gra tui da de na pas sa gem dos co bra do- 
res das vans e mi croô ni bus nas em- 
bar ca ções e a cons tru ção de um ter- 
mi nal de pas sa gei ros pa ra uti li za ção 
das co o pe ra ti vas que de ve rá ser cons- 
truí do nu ma área do Anel Viá rio, em 
São Luís.

SÃO LUÍS

Golpe de falso consórcio de veículos faz várias vítimas
O Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão

de ter mi nou a sus pen são das ati vi da- 
des das em pre sas + Cred So lu ções Fi- 
nan cei ras (RB Fi nan cei ra) e Alpha
Bank Con sór cio, si tu a da em São Pau- 
lo, que atu a vam na ven da frau du len ta
de con tra tos de con sór cio em São
Luís.

A de ci são da juí za Ste la Bra ga aten- 
de a uma de nún cia fei ta pe la pro mo- 
to ra de Jus ti ça de De fe sa do Con su mi- 
dor de São Luís, Lí tia Te re sa Cos ta Ca- 
val can ti.

Fo ram pre sos os re pre sen tan tes le- 
gais das em pre sas, Fran cis co Bo a es
Jú ni or (+ Cred So lu ções Fi nan cei ras
Lt da) e Car los Al ber to Pi res (Alpha
Bank Con sór cio Lt da). Tam bém fo ram
de nun ci a dos os ven de do res en vol vi- 
dos nas ile ga li da des, iden ti û ca dos co- 
mo Vic tor Hu go Li ma, Derlyane Fer- 
rei ra, Ga bri el Sil va e Ca mi la Bo a es.

O es que ma
Se gun do a pro mo to ra Lí tia Ca val can- 
ti, ini ci al men te os con su mi do res
eram atraí dos por ven de do res da +
Cred So lu ções Fi nan cei ras em anún- 
ci os nas re des so ci ais ou na pla ta for- 
ma de ven das on li ne, com ofer ta de
veí cu los abai xo do va lor de mer ca do.
No anún cio, ge ral men te cons ta va exi- 
gên cia de va lor de en tra da, si mu lan do
con tra to de û nan ci a men to. <O es que- 
ma con sis tia na ofer ta e co mer ci a li za- 
ção en ga no sa de con tra tos si mu la dos
de con sór cio co mo se fos sem ope ra- 
ções de û nan ci a men to, me di an te pa- 
ga men to de en tra da. Após o pa ga- 
men to, os de nun ci a dos se apro pri a- 
vam dos re cur sos, não dis po ni bi li za- 
vam o bem pre ten di do, não can ce la- 
vam o con tra to e nem de vol vi am os
va lo res pa gos=, ex pli ca.

A apa rên cia de cre di bi li da de dos
anún ci os era da da pe lo uso frau du- 
len to de fo tos de veí cu los que re al- 
men te es ta vam sen do ven di dos em

lo jas ou anun ci an tes na ca pi tal. Os
con su mi do res eram in du zi dos a ce le- 
brar con tra tos de con sór cio com a
Alpha Bank Con sór cio, não au to ri za- 
da pe lo Ban co Cen tral pa ra atu ar no
sis te ma û nan cei ro.

De pois dis so, os ven de do res lu di- 
bri a vam, pro te la vam a en tre ga dos
veí cu los e ob ti nham mais van ta gens
ile gais. 

Quan do os con su mi do res so li ci ta- 
vam vis to ria dos veí cu los que, em te- 
se, es ta vam sen do com pra dos, os ven- 
de do res in for ma vam que o bem já ha- 
via si do ne go ci a do, mas que pos- 
suíam ou tro com as mes mas ca rac te- 
rís ti cas, pre ço e pra zo de en tre ga, ou
apre sen ta vam <um veí cu lo de ami go
ou em uma con ces si o ná ria=.

Ví ti mas da má fé
Após ver nas re des so ci ais um anún cio
de ven da de um veí cu lo Fi at Stra da,
no va lor de R$ 45 mil, em se tem bro de
2021, uma cli en te en trou em con ta to
com a + Cred So lu ções Fi nan cei ras e
foi aten di da pe lo ven de dor Vic tor Hu- 
go Li ma.

Ela ce le brou con tra to, ima gi nan do
se tra tar de con tra to de û nan ci a men- 
to do veí cu lo, pa gou R$ 20.400 co mo
en tra da e, pos te ri or men te, cons ta tou
que o do cu men to era uma car ta de
cré di to no va lor de R$ 234.600, do
ban co Alpha Bank Con sór cio.

De pois do pa ga men to, Vic tor Li ma
in for mou que o con tra to era um con- 
sór cio, em que a con su mi do ra po de- 
ria ser ou não con tem pla da. O va lor
pa go não foi de vol vi do e nem o veí cu- 
lo foi en tre gue.

Um mês após, a mes ma coi sa foi
fei ta pe la ven de do ra Derlyane Fer rei- 
ra con tra ou tra ví ti ma, que pa gou R$
R$ 5.600, co mo en tra da de uma pi ca- 
pe Toyota Hi lux 2002, no va lor de R$
42 mil, tam bém anun ci a da pe las em- 
pre sas nas re des so ci ais.

A se gun da con su mi do ra, ela as si-
nou con tra to acre di tan do ser um û-
nan ci a men to, quan do, na ver da de,
era uma su pos ta car ta de cré di to no
va lor de R$ 55 mil, do Alpha Bank
Con sór cio. A fun ci o ná ria in for mou à
cli en te que re ce be ria o bem em 10 di-
as. O pra zo ex pi rou, e a em pre sa não
en tre gou o veí cu lo e nem de vol veu o
va lor pa go.

No mes mo mês, uma ter cei ra ví ti-
ma com pa re ceu ao es cri tó rio da +
Cred So lu ções Fi nan cei ras e foi aten- 
di da pe la fun ci o ná ria Ca mi la Bo a es,
que in for mou a con su mi do ra so bre a
su pos ta exis tên cia de cré di to no va lor
de R$ 75 mil em no me da con su mi do- 
ra.

Pa ra usar o cré di to, de ve ria ser pa- 
go o va lor de R$ 7 mil, a tí tu lo de en-
tra da. 

A cli en te as si nou con tra to com a
Alpha Bank Con sór cio, no va lor do
cré di to, com pro mes sa de con tem pla-
ção até o dia 10 de no vem bro da que le
ano. Não hou ve con tem pla ção da
con su mi do ra, o va lor pa go não foi de- 
vol vi do e o con ta to com a em pre sa
não foi mais pos sí vel.

Si mu la ções frau du len tas
Os en vol vi dos no es que ma frau du len- 
to atu a vam co mo ins ti tui ção û nan- 
cei ra, re a li zan do si mu la ções de ope- 
ra ções de cré di to sem au to ri za ção le- 
gal.

Eles pro te la vam a en tre ga do bem,
ale gan do que a cul pa pe la não con- 
tem pla ção era da <ma triz na ci o nal=,
ou se ja, Alpha Bank Con sór cio. Pas sa- 
vam a não res pon der mais as men sa- 
gens dos con su mi do res, ao pon to de- 
les so li ci ta rem de sis tên cia dos con tra- 
tos, por meio de for mu lá rio es pe cí û- 
co, pre ven do es pe ra obri ga tó ria de
220 me ses pa ra de vo lu ção dos va lo- 
res, com exi gên cia dos des con tos le- 
gal men te pre vis tos.

ITAPECURU-MIRIM

Professor denuncia
aluno armado na escola

O PROFESSOR FEZ A DENÚNCIA NO PLANTÃO DA PRF

Na ci da de de Ita pe cu ru-Mi rim, ci da de dis tan te cer ca
de 115km da ca pi tal ma ra nhen se, um pro fes sor de nun- 
ci ou um alu no por ele es tar ar ma do den tro da es co la.

O ca so acon te ceu na tar de des ta ter ça-fei ra (7), na
U.I.Cô ne go Jo sé Al bi no Cam pos, lo ca li za da na BR-135.
De acor do com a Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral (PRF), por
vol ta das 16h40, um pro fes sor foi até ao plan tão da PRF,
que û ca lo ca li za do no km 85 da ro do via fe de ral e de cla- 
rou que um alu no com pa re ceu à es co la por tan do uma
ar ma de fo go e a te ria mos tra do ao se gu ran ça da es co la
quan do ques ti o na do do que se tra ta va o <vo lu me= na
cin tu ra.

Além dis so, ou tro ra paz, que foi iden ti û ca do co mo
sen do com par sa do alu no, e que es ta va com o alu no no
mo men to da en tra da da es co la, che gou a re ve lar que es- 
ta va re a li zan do as sal tos a mo to ci cle tas.

Di an te das in for ma ções ob ti das foi cons ta ta da ocor- 
rên cia de Por te ile gal de ar ma de fo go de uso per mi ti do.

Co mo a equi pe to mou co nhe ci men to após o ho rá rio
es co lar, não foi pos sí vel re a li zar o üa gran te. A ocor rên- 
cia re gis tra da e en ca mi nha da pa ra a Po lí cia Ci vil.

MONÇÃO

Líder do CV é preso com
arma da Polícia Civil

UMA DAS ARMAS ENCONTRADAS TEM O BRASÃO DA POLÍCIA

Uma me ga o pe ra ção foi de üa gra da na ci da de de Mon- 
ção, no in tui to de cum prir man da dos de bus ca e apre- 
en são con tra um en de re ço li ga do a um ho mem in ves ti- 
ga do de ho mi cí dio, ocor ri do na ci da de no ûm de 2021.

A ope ra ção con tou com as par ti ci pa ções da 7ª De le- 
ga cia Re gi o nal de San ta Inês, com apoio ope ra ci o nal da
Su pe rin ten dên cia de Po lí cia Ci vil do In te ri or (SP CI),
Gru po de Res pos ta Tá ti ca (GRT) e Po lí cia Mi li tar de
Mon ção.

A Po lí cia Ci vil, após reu nir mai o res ele men tos so bre o
ca so, so li ci tou a re pre sen ta ção do man da do de bus ca e
apre en são na re si dên cia de pro pri e da de do sus pei to de
par ti ci pa ção no cri me.

Du ran te a bus ca no in te ri or do imó vel, fo ram en con- 
tra dos di ver sos itens co mo ape tre chos pa ra o trá û co de
dro gas, ba lan ças de pre ci são, fa cas, mu ni ções di ver sas,
um re vól ver ca li bre 38 e du as pis to las .40 sen do uma de- 
las rou ba da e per ten cen te ao ar se nal da Po lí cia Ci vil do
Ma ra nhão. No to tal, cin co pes so as fo ram pre sas.

Fi cou tam bém cons ta ta do que con tra um dos sus pei- 
tos ha via se te man da dos de pri são pe los mais di ver sos
cri mes, sen do o fo ra gi do, iden ti û ca do co mo uma das li- 
de ran ças do Co man do Ver me lho em uma ci da de do es- 
ta do do Ma ra nhão.

Os in di ví du os fo ram au tu a dos por as so ci a ção cri mi- 
no sa ar ma da, pos se ir re gu lar de ar ma de fo go e re cep ta- 
ção e, após as co mu ni ca ções de pra xe, per ma ne ce rão à
dis po si ção do Po der Ju di ciá rio.

São Luís, quinta-feira, 9 de junho de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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Com a prorrogação da campanha de vacinação, o objetivo do Governo do Estado é
ampliar a cobertura de imunização nos 217 municípios maranhenses 

Nú me ros

• 1. Se pa re os re sí du os (lim pos e se -
cos)
• 2. Pro cu re um dos pos tos de co le ta
com o nú me ro da con ta con tra to
(uni da de con su mi do ra) em mãos
• 3. Le ve os re sí du os ao pos to de co le -
ta e fa ça sua tro ca
• 4. O bô nus re fe ren te ao seu re sí duo
vi rá na pró xi ma con ta de ener gia; Se
pre fe rir, vo cê po de es co lher uma ins -
ti tui ção û lan tró pi ca pa ra do ar os seus
bô nu sO que vo cê po de le var pa ra re -
ci clar:
• Pa pel em ge ral: li vros, re vis tas, en -
car tes, jor nal, pa pe lão, etc;
• Plás ti co: pet, plás ti co du ro (em ba la -
gens de cos mé ti cos, por exem plo),
plás ti co ûl me, PVC, ca nos e for ros, etc
• Ma te ri al Ele trô ni co: ce lu la res, pla -
cas ele trô ni cas, te le vi sor, apa re lho de
som e com pu ta dor (ex ce to pi lhas e
ba te ri as)
• Me tal: aço inox, alu mí nio, fer ro,
bron ze e chum bo (ba te ri as de car ro,
por exem plo)
• Em ba la gens Te tra Pak (cai xi nhas de
lei te, er vi lha, cre me de lei te, ex tra to de
to ma te, etc)
• Re sí duo Or gâ ni co: óleo de co zi nha

INFLUENZA

Cobertura vacinal está
longe da meta no estado

C
om uma co ber tu ra va ci nal de
40,90%, a cam pa nhas de va- 
ci na ção con tra a In üu en za
foi pror ro ga da até o dia 24

des te mês. Além da imu ni za ção con- 
tra a In üu en za, a cam pa nha de va ci- 
na ção con tra o Sa ram po tam bém foi
pror ro ga da até a mes ma da ta.

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.

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.

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- 
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).

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

MAR DE LIXO

Projeto promove Semana Mundial do Meio Ambiente
O iní cio do mês de ju nho é mar ca- 

do pe la Se ma na Na ci o nal do Meio
Am bi en te, pe río do que no Bra sil, há
mais de 40 anos, even tos de sen si bi li- 
za ção são fei tos com o ob je ti vo com- 
ple men tar a ce le bra ção ao dia do
Meio Am bi en te, 5 de ju nho, ins ti tuí do
pe la Or ga ni za ção das Na ções Uni das
(ONU). Es se mo men to é mar ca do pe- 
la re üe xão da pre ser va ção am bi en tal e
a pro mo ção de ações de con ser va ção
e sus ten ta bi li da de.

Pa ra co me mo rar e cons ci en ti zar as
pes so as 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, a Se ma na Mun di al
do Meio Am bi en te, que con ta com
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 acon te ce no 2º pi so do São
Luís Shop ping, até 10 de ju nho, das
10h às 22h.

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; além do 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.

Nes se pe río do em que so mos con- 
vi da dos a re üe tir so bre a pre ser va ção
de ecos sis te mas e pro mo ver ações de
sus ten ta bi li da de e con ser va ção am bi- 
en tal, a Equa to ri al Ma ra nhão re for ça
a im por tân cia da re ci cla gem de re sí- 
du os e a tro ca de ma te ri ais nos pos tos
de co le ta do E+ Re ci cla gem, que além
de in cen ti var a des ti na ção cor re ta dos
re sí du os só li dos, pro mo ve a cons ci- 
en ti za ção so bre a pre ser va ção do
meio am bi en te. Du ran te o even to,
acon te ce a tro ca de lâm pa das in can- 
des cen tes ou üu o res cen tes por lâm- 
pa das led.

O pro je to, que com põe a pla ta for- 

ma de sus ten ta bi li da de da dis tri bui- 
do ra de ener gia, já exis te há 11 anos, e
so men te nes se ano con ta bi li zou 808
ca das tros, ar re ca dan do 2.109 to ne la- 
das de re sí du os, re ver ti dos em mais
de R$ 82 mil de bô nus em fa tu ras de
ener gia. Além dis so, qua se 80 mil lâm- 
pa das já fo ram tro ca das de ja nei ro a
maio des te ano.

So bre o E+ Re ci cla gem: Aju da ao
Meio Am bi en te e Ins ti tui ções

Além de dar a des ti na ção cor re ta
aos re sí du os só li dos e fa vo re cer a sus- 
ten ta bi li da de, o E+ Re ci cla gem pro- 
por ci o na des con tos na con ta de ener- 
gia, de acor do com a quan ti da de e ti- 
po de ma te ri al re ci clá vel. O des con to
po de ser apli ca do na con ta do cli en te
ou po de ser do a do a uma ins ti tui ção
û lan tró pi ca. Em 2022, mais de R$ 25
mil fo ram re ver ti dos em bô nus pa ra
ins ti tui ções.

No mês de maio, fo ram re a li za das
do a ções pa ra três ins ti tui ções em São
Luís. O pro je to le vou pa ra a Cre che
Co mu ni tá ria Val do mi ro So a res a do a- 
ção no va lor de R$ 829,00 em bô nus
na con ta que be ne û ci ou a ins ti tui ção
e ze rou sua fa tu ra nos me ses de abril,

maio e ju nho. Es se va lor foi fru to da
tro ca de ma te ri ais re ci clá veis des ti na- 
dos pa ra a cre che, lo ca li za da na Vi la
Con cei ção, que aten de mais de 150
cri an ças.

O pro je to So nho de Ali ne, que pres-
ta as sis tên cia pa ra mais de 100 cri an-
ças ca ren tes, foi be ne û ci a do com o
bô nus de R$ 3.315,83 que ze rou a fa tu-
ra de ener gia dos me ses de fe ve rei ro,
mar ço e abril, res tan do sal do pa ra ze- 
rar as du as pró xi mas fa tu ras. A ins ti- 
tui ção ar re ca dou mais de 16 to ne la- 
das de re sí du os re ci clá veis. Em ou tra
ini ci a ti va, re a li za da no bair ro João de
Deus, fo ram co le ta dos mais de 200 kg
de re sí du os em uma ação do E+ Re ci- 
cla gem pa ra se rem re ver ti dos em bô- 
nus na fa tu ra de ener gia da Es co la Co- 
mu ni tá ria João de Deus.

Co mo Par ti ci par do E+ Re ci cla gem

9 em 10 tra ba lha do res

Hí bri do co mo pa drão

A as cen são do tra ba lho per to de ca sa

PES QUI SA

Can di da tos a em pre go
afir mam que o tra ba lho
hí bri do se tor nou tão
im por tan te quan to os
be ne fí ci os fi nan cei ros

Os can di da tos a em pre go ago ra ve em o tra ba lho hí- 
bri do co mo um pré-re qui si to pa ra no vas fun ções, tor- 
nan do-se tão im por tan te quan to ou tros be ne fí ci os û- 
nan cei ros, in cluin do se gu ro saú de, se gu ro de vi da e pro- 
te ção de ren da em gru po.

A IWG, lí der glo bal e na ci o nal em es pa ços de tra ba lho
üe xí veis co mo cowor kings e es cri tó ri os, en co men dou
uma pes qui sa com o In de ed, mai or si te de em pre gos do
mun do, com co la bo ra do res e usuá ri os de 2 mil es cri tó ri- 
os pa ra en ten der me lhor os prin ci pais fa to res que im- 
pul si o nam a to ma da de de ci sões dos can di da tos a uma
va ga de em pre go.

No ve em ca da 10 tra ba lha do res (88%) dis se ram que o
tra ba lho hí bri do foi um fa tor im por tan te na pro cu ra de
um no vo em pre go es te ano, co lo can do-o ao la do de be- 
ne fí ci os co mo se gu ro de saú de e pro te ção de ren da em
gru po (am bos 88%) e à fren te do se gu ro de vi da (84%),
fé ri as ili mi ta das (76%) e li cen ça pa ren tal pro lon ga da
(71%).

Os nú me ros sur gem quan do o mer ca do de tra ba lho
do Rei no Uni do pas sa por um aba lo sig ni û ca ti vo após a
pan de mia, com da dos do go ver no re ve lan do a mai or ta- 
xa de pe di dos de de mis são des de 2009, cau san do um re- 
cor de de va gas de em pre go.

O es tu do apon tou que as bus cas pe lo ter mo <hí bri do=
au men ta ram 6,5%, tor nan do-o um dos mais pes qui sa- 
dos na pla ta for ma In de ed. A pos si bi li da de de tra ba lhar
re mo ta men te tam bém é va lo ri za da en tre os can di da tos
a em pre go.

A pro cu ra por tra ba lho re mo to nas va gas au men tou
con si de ra vel men te (+666%), re pre sen tan do 2,3% de to- 
das as pes qui sas.

Is so mos tra o de se jo das pes so as de tra ba lhar mais
per to de su as co mu ni da des lo cais, com 60 % dos en tre- 
vis ta dos con ûr man do que gos ta ri am de um es pa ço de
tra ba lho a 15 mi nu tos de sua ca sa.

A pes qui sa do IWG mos tra ain da que o tra ba lho hí bri- 
do es tá se equi pa ran do ao sa lá rio, pen são e fé ri as co mo
os prin ci pais fa to res a se rem con si de ra dos em uma no- 
va opor tu ni da de pro ûs si o nal.

Quan do ques ti o na dos so bre os be ne fí ci os mais im- 
por tan tes em uma va ga os fun ci o ná ri os de es cri tó rio
clas si û ca ram o tra ba lho hí bri do (43%) co mo mais im- 
por tan te do que a cul tu ra da em pre sa (27%), pa trimô nio
e bô nus (27%), po ten ci al de pro gres são (30%) e no vos
co le gas (32%).

Me ta de (49%) dos tra ba lha do res de es cri tó rio dis se- 
ram que des car ta ri am ime di a ta men te em pre gos que
não ofe re ces sem tra ba lho hí bri do.

Os fun ci o ná ri os tam bém iden ti û ca ram vá ri os be ne fí- 
ci os pa ra o tra ba lho hí bri do: 67% dis se ram que me lho- 
rou o equi lí brio en tre tra ba lho e vi da pes so al, en quan to
37% ci ta ram a me lho ra na saú de men tal e no bem-es tar.
Mais de um ter ço dos co la bo ra do res res pon de ram que o
tra ba lho hí bri do re du ziu a car ga de des lo ca men to e 31%
re la ta ram au men to na pro du ti vi da de.

Da dos adi ci o nais do IWG mos tram co mo a po pu la ri- 
da de do tra ba lho hí bri do es tá im pul si o nan do a de man- 
da por es pa ços de es cri tó ri os su bur ba nos e ru rais. As
pes so as es tão evi tan do lon gos des lo ca men tos diá ri os e,
em vez dis so, op tam por tra ba lhar de for ma üe xí vel nas
co mu ni da des lo cais. A de man da por es cri tó ri os ru rais e
su bur ba nos da IWG cres ceu 29% em 2021.

De acor do com Ins ti tu to Na ci o nal de Es ta tís ti cas Bri- 
tâ ni co (Of û ce for Na ti o nal Sta tis tics), as va gas de em pre- 
go su bi ram pa ra um no vo re cor de, no pe río do de de- 
zem bro de 2021 a fe ve rei ro de 2022 fo ram mais de 1,3
mi lhão de opor tu ni da des cri a das, en quan to a pro por- 
ção de de sem pre ga dos pa ra ca da va ga te ve um no vo re- 
cor de de bai xa. Es sa ten dên cia le vou os em pre ga do res a
ofe re cer be ne fí ci os ca da vez mais com pe ti ti vos.

Mark Di xon, CEO da IWG, co men tou: <Com um mer- 
ca do de tra ba lho di nâ mi co após al guns anos de sa û a do- 
res, os tra ba lha do res es tão exi gin do mais de seus em- 
pre ga do res e de su as fun ções. Já se fo ram os di as em que
o sa lá rio era o úni co fa tor ao se con si de rar uma ofer ta de
em pre go, e na da me lhor de mons tra is so do que a as cen- 
são do tra ba lho hí bri do.=

<O des lo ca men to diá rio é uma prá ti ca ca ra e des ne- 
ces sá ria, e é cla ro que os tra ba lha do res em to do o Bra sil
es tão re to man do o con tro le des se tem po. Os em pre ga- 
do res que não ofe re cem tra ba lho hí bri do vão per der os
me lho res ta len tos. Os fun ci o ná ri os não ape nas se be ne- 
û ci am de um equi lí brio en tre vi da pro ûs si o nal e pes so- 
al, mas ao op ta rem pe lo mo de lo hí bri do, as em pre sas
po dem eco no mi zar uma mé dia de U＄11 mil por fun ci- 
o ná rio.=, û na li za Di xon.

O nú me ro de fun ci o ná ri os que vi si tam a re de da IWG
au men tou cons tan te men te nos úl ti mos me ses, de- 
mons tran do uma de man da cres cen te por so lu ções de
tra ba lho hí bri das.

So men te em 2021, a IWG adi ci o nou mais de dois mi- 
lhões de no vos cli en tes à sua re de glo bal de es pa ços de
tra ba lho üe xí veis.

São Luís, quinta-feira, 9 de junho de 2022
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Ao todo, sete atletas do projeto competiram representando suas respectivas escolas. Os
bons resultados são frutos da dedicação de alunos e professor

Gru po fo ra da Li bra:
• Amé ri ca-MG
• Atlé ti co-MG
• Atlé ti co-GO
• Ath le ti co-PR
• Avaí
• Brus que
• Ce a rá

• Cha pe co en se
• Co ri ti ba
• CRB
• Cri ciú ma
• CSA
• Cui a bá
• Flu mi nen se
• For ta le za
• Goiás
• In ter na ci o nal
• Ju ven tu de
• Lon dri na
• Náu ti co
• Ope rá rio
• Sam paio Côr rea
• Sport
• Tom ben se
• Vi la No va

In te gran tes da Li bra:
• Bo ta fo go
• Bra gan ti no
• Cru zei ro
• Co rinthi ans
• Fla men go
• Gua ra ni
• Itu a no
• No vo ri zon ti no
• Pal mei ras
• Pon te Pre ta
• San tos
• São Pau lo
• Vas co

FÓRUM JARACATY

Mesatenistas vão
bem nos JELs

M
e sa te nis tas do Fó rum
Jaracaty par ti ci pa ram, no
úl ti mo ûm de se ma na,
dos Jo gos Es co la res Lu do- 

vi cen ses (JELs). Ao to do, se te atle tas
do pro je to com pe ti ram re pre sen tan- 
do su as res pec ti vas es co las, no Clu be
In de pen den te, Par que Ate nas. Es ta
edi ção dos JELs ocor re sem pre aos
ûns de se ma na, nes te mês de ju nho.

Os jo gos fo ram di vi di dos em du as
ca te go ri as: por equi pes e in di vi du ais.
Na ca te go ria por equi pes, Na er li son
Men des, Ju an Ra mos e Jú lio Cé sar Va- 
len tim le va ram o pri mei ro lu gar no
In fan to Mas cu li no (15 a 17 anos), pe lo
Cen tro Edu ca ci o nal Be ne di to Lei te
(an ti ga Es co la Mo de lo). Na ca te go ria
in di vi du al, Pa o la Mo rais con quis tou o

pri mei ro lu gar no In fan to Fe mi ni no
(15 a 17 anos), pe la Uni da de Es co lar
Al ber to Pi nhei ro, e In grid Sa rai va ga- 
ran tiu o se gun do lu gar na mes ma ca- 
te go ria. En tre os me ni nos, Na er li son
Men des saiu em pri mei ro lu gar e Ju an
Ra mos em ter cei ro. Os bons re sul ta- 
dos são fru tos da de di ca ção de alu nos
e pro fes sor. Antô nio Fer rei ra, téc ni co
do Tê nis de Me sa do Fó rum Jaracaty,
des ta ca que a am pli a ção dos ho rá ri os
de trei nos tem si do um dos fa to res es- 
sen ci ais pa ra o bom de sem pe nho dos
atle tas. <É uma equi pe que sem pre se
de di ca nos trei nos e nos cam pe o na- 
tos, mas per ce be mos que es ta adap ta- 
ção nos ho rá ri os deu um sal to no de- 
sem pe nho de les. O que é óti mo, ten do
em vis ta que o ano ain da de ve tra zer

im por tan tes cam pe o na tos pa ra os
atle tas=, dis se.  O pró xi mo de sa ûo da
equi pe de tê nis de me sa do Fó rum
Jaracaty se rá a ter cei ra eta pa do TMB
Es ta du al. Os JELs são or ga ni za dos pe-
la Se cre ta ria Mu ni ci pal de Des por tos
e La zer (Sem del) e reú ne 57 es co las
das re des pú bli ca mu ni ci pal, es ta du al
e pri va da de São Luís.

O Fó rum Jaracaty é um pro je to pa- 
tro ci na do pe lo go ver no do Es ta do e
pe la Equa to ri al Ma ra nhão, por meio
da Lei Es ta du al de In cen ti vo ao Es por- 
te, e es tá pre sen te no Jaracaty há qua- 
se du as dé ca das, ofer tan do mo da li da- 
des es por ti vas às cri an ças e jo vens da
co mu ni da de do Jaracaty e bair ros ad- 
ja cen tes, além de cur sos e brin que do- 
te ca pa ra a co mu ni da de em ge ral.

SÉRIE A E B

Sampaio fica fora do Grupo de 25 clubes da Libra

Um gru po de 25 clu bes das Sé ri es A
e B anun ci ou a for ma li za ção de um
blo co pa ra ne go ci ar di rei tos de trans- 
mis são em con jun to.

Tra ta-se de uma res pos ta à Li bra
(acrô ni mo pa ra Li ga do Fu te bol Bra si- 
lei ro), mo vi men to que aglu ti nou ou- 
tros 13 clu bes com o ob je ti vo de cri ar
uma li ga pa ra or ga ni zar o Cam pe o na- 
to Bra si lei ro a par tir de 2025. Ve ja ao
ûm do tex to a lis ta de clu bes em ca da
la do des sa dis pu ta. <Ho je não exis te
uma li ga pa ra or ga ni zar o Cam pe o na- 
to Bra si lei ro. Por is so fun da mos es te
gru po, pa ra dis cu tir o fu te bol bra si lei- 
ro e ne go ci ar em con jun to. Não há
boa von ta de do la do da Li bra. Com a
Lei do Man dan te, nin guém é mais do
que nin guém=, dis se o pre si den te do
Atlé ti co-GO, Ad son Ba tis ta.

A de ci são de for ma li zar es te blo co
se deu du ran te reu nião re a li za da na
se de da CBF. O mai or mo ti vo de di ver- 
gên cia en tre os dois gru pos é a di vi são
de di nhei ro dos di rei tos de trans mis- 
são de uma even tu al li ga.

Em li nhas ge rais, os clu bes que for- 
ma ram a Li bra es ta be le ce ram que as
re cei tas se ri am di vi di das no es que ma
40-30-30 (40% de ra teio igua li tá rio,
30% por per for man ce e 30% por au di- 
ên cia en ga ja men to).

O gru po dos 25 clu bes – que es tá as- 

ses so ra do pe las em pre sas Li ve Mo de
e Al va rez e Mar sal – pre fe re que a di vi- 
são se ja 50-25-25. Tam bém há dis cor- 
dân cia so bre os cri té ri os que de ter mi- 
nam co mo o di nhei ro re fe ren te a au- 
di ên cia de ve ser di vi di do. <Nós que re- 
mos ser um blo co que pen sa no fu te- 
bol bra si lei ro de ma nei ra ra ci o nal, e
não ra di cal, pen san do prin ci pal men- 
te num bom pro du to, nu ma gran de li- 
ga fu tu ra. Pre ci sa ter üe xi bi li da de de
to dos os la dos. Se for ra di cal, vai û car
do mes mo jei to=, com ple tou Ad son
Ba tis ta.

Do la do da Li bra, o en ten di men to é
que os clu bes de ve ri am pri mei ro se
as so ci ar – co mo já û ze ram 13 clu bes –
e de pois dis cu tir di vi são de di nhei ro e
ou tros as sun tos já den tro da es tru tu- 
ra.

Ve ja as lis tas dos in te gran tes de ca- 
da blo co. Bahia e Grê mio não se ali a- 
ram oû ci al men te a ne nhum dos la- 
dos:

Fla men go tem me lhor mé dia de pú bli co
na Sé rie A

BRA SI LEI RÃO 2022

Fla men go tem me lhor
mé dia de pú bli co do
cam pe o na to

O Cam pe o na to Bra si lei ro 2022 tem atraí do ca da vez
mais tor ce do res nas ar qui ban ca das. A com pe ti ção re- 
gis trou 19.946 pa gan tes por jo go até a 9ª ro da da, a mai or
mé dia de pú bli co nos úl ti mos 10 anos. O re cor de até en- 
tão era de 2019, que te ve mé dia de 19.551 nas no ve pri- 
mei ras ro da das da Sé rie A.

Dos jo gos do ûm de se ma na, o Fla men go foi o ti me
que mais aju dou a ala van car a mé dia e con tou com o
mai or pú bli co na 9ª ro da da: 59.294 pa gan tes, que vi ram
a der ro ta pa ra o For ta le za, por 2 a 1, no Ma ra ca nã. A tor- 
ci da do Pal mei ras tam bém com pa re ceu em gran de nú- 
me ro no Al li anz Par que. No em pa te sem gols com o Atlé- 
ti co-MG, o pú bli co pa gan te foi de 40.235, o mai or do ti- 
me co mo man dan te na tem po ra da e o quin to me lhor na
his tó ria da are na. Con û ra abai xo as mé di as de pú bli co
no Bra si lei ro des de 2013.

Do no dos três mai o res pú bli cos no Bra si lei rão, o Fla- 
men go é o ti me com a me lhor mé dia de pú bli co da com- 
pe ti ção até aqui. Ape sar da in sa tis fa ção com o de sem- 
pe nho do ti me den tro de cam po, o tor ce dor ru bro-ne- 
gro com pa re ceu em pe so nas ar qui ban ca das. Ao to do,
277.865 in gres sos fo ram ven di dos nas cin co par ti das da
equi pe co mo man dan te no Bra si lei rão, re sul tan do nu- 
ma mé dia de 55.573 pa gan tes por jo go.

Mais dois ti mes pau lis tas û gu ram na par te de ci ma da
lis ta. O Pal mei ras, com 31.241 por jo go, e o São Pau lo,
que te ve mé dia de 29.460 pa gan tes, com ple tam o Top 5.
Tam bém va le o re gis tro da boa mé dia do Bo ta fo go, que
tem em pol ga do seu tor ce dor com a no va era SAF e in- 
ves ti men tos de John Tex tor. O Glo ri o so apa re ce em sex- 
to, com mé dia de 29.193 pa gan tes por jo go. Por ou tro la- 
do, o Amé ri ca-MG tem atraí do pouquís si mo pú bli co
nos jo gos em ca sa, ten do a pi or mé dia (1.663), co mo
mos tra o ran king abai xo:

São Luís, quinta-feira, 9 de junho de 2022
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Será a 16ª edição do evento e este ano homenageia especialmente o seu idealizador,
José Reis, que se recupera de um grave acidente

PA TRI CIA CU NHA

SÃO JOÃO DO MARANHÃO

Encontro de Miolos de
boi será nesta sexta
PATRICIA CUNHA

Q
uem es ta va com sau da des 
de ver a be le za dos cou ros 
de bois e co nhe cer quem fi- 
ca por de bai xo de le, quem 

dan ça, já po de se agen dar, viu? O En- 
con tro de Mi o los de To dos de So ta- 
ques de Bum ba Meu Boi vol ta à ce na 
pre sen ci al men te no seu pal co de ori- 
gem: a Praia Gran de, no pró xi mo dia 
10 (sex ta-fei ra), a par tir das 9h.

Cer ca de 50 mi o los de di ver sos gru- 
pos de bum ba meu boi, es ta rão no 
Cen tro His tó ri co de São Luís, na Pra ça 
dos Ca trai ei ros, além da tra di ci o nal 
ex po si ção das Ca po ei ras bor da das. A 
pro gra ma ção te rá ain da a par ti ci pa- 
ção da Ban da de Mú si ca do 24º BIS, 
Ban da da Guar da Mu ni ci pal, Show de 
Can ta do res, o Cor te jo dos Mi o los pe- 
las ru as da Praia Gran de e en cer ra- 
men to com gran de show do Ba ta lhão 
da Mai o ba.

O En con tro do Mi o los es tá em 16ª 
edi ção e es te ano ho me na geia Ze qui- 
nha (do Boi de Ma ra ca nã) e es pe ci al- 
men te o seu ide a li za dor, o en tu si as ta 
e pro du tor cul tu ral Jo sé de Ri ba mar 
Reis, que se re cu pe ra de um gra ve aci- 
den te de trân si to acon te ci do re cen te- 
men te. Zé Reis es ta rá no even to. De 
acor do com a pro du to ra cul tu ral Már- 
cia Re na ta, o En con tro não po de ria 
dei xar de acon te cer.

<É um even to que o Zé Reis lu tou e 
con se guiu co lo car no ca len dá rio cul- 
tu ral da ci da de, es pe ci al men te nes se 
pe río do ju ni no, pa ra va lo ri zar e mos-

O ENCONTRO DE MIOLOS  VOLTA À CENA PRESENCIALMENTE NO SEU PALCO DE ORIGEM

trar quem é a fi gu ra do mi o lo, que é 
aque le que dan ça de bai xo do boi e 
que a gen te não co nhe ce. Ele vai es tar 
pre sen te, es tá se re cu pe ran do, nas ceu 
de no vo, e com fé em Deus vai vol tar a 
ser o Zé Reis de sem pre=, dis se.

A pro gra ma ção co me ça às 9h, com 
aber tu ra da Ex po si ção das Ca po ei ras 
(bor da das). Às 17h tem o Cor te jo dos 

Mi o los pe las ru as da Praia Gran de, 
ban das do 24º BIS e da Guar da Mu ni- 
ci pal, e às 19h, show de can ta do res e 
apre sen ta ção do Boi da Mai o ba.

O En con tro de Mi o los é uma re a li-
za ção de Jo sé Reis, com pa tro cí nio do 
Go ver no do Es ta do do Ma ra nhão, por 
meio da Lei de In cen ti vo à Cul tu ra, 
Gra nor te S/A.

BREAKING

Maranhense na final de festival de dança urbana no DF

O BBOY JAZZ QDM VAI PARTICIPAR DA BATALHA DE BREAKING NO FESTIVAL NACIONAL QUANDO AS RUAS CHAMAM 6, EM CEILÂNDIA

É da pe que na ci da de de Bu ri ti, dis- 
tan te 332km da ca pi tal, São Luís, que
sai o úni co re pre sen tan te do Ma ra- 
nhão na sex ta edi ção do Fes ti val Na ci- 
o nal quan do as Ru as Cha mam. O Fes- 
ti val Na ci o nal de Bre a king reú ne fi na- 
lis tas de to do o país em Cei lân dia
(DF), e o bu ri ti en se Dher li son da Sil va
Vas con ce los, o Jazz QDM, vai com pe- 
tir nas mo da li da des in di vi du al e em
gru po.

O jo vem de 26 anos dan ça des de
2009, e foi se le ci o na do den tre par ti ci- 
pan tes de to do o país pa ra es tar na fi- 
nal que acon te ce no dia 19 de ju nho.
Foi em Bu ri ti que ele co nhe ceu o bre- 
a king, pri mei ra dan ça da cul tu ra hip
hop. 

Em 2010, pas sou a vi ver em Bra sí lia
e pas sou a com pe tir não só no Bra sil,
co mo em ou tros paí ses. O bre a king
sur giu pa ra ele co mo uma pai xão que
du ra até ho je.

<A pri mei ra eli mi na tó ria que eu ga- 
nhei foi em 2014 va len do va ga pa ra ir
pa ra Ate nas, na Gré cia. De pois ga nhei
pra ir pa ra a Bél gi ca, de pois pa ra Pa ris,

em 2018. De pois de 2019 eu fui pa ra
Por tu gal, on de vi vi por 2 anos só de
dan ça, fa zen do shows de rua, show
em te a tros. É mais que es por te, é es ti- 
lo de vi da=, dis se ele.

Atu al men te, ele vi ve em Bu ri ti e se
pre pa ra pa ra com pe tir em du as mo- 
da li da des: no 1 con tra 1 (in di vi du al), e
tam bém com o gru po de le. To das as
fi nais se rão no dia 19 de ju nho. Ele já
foi cam peão na eli mi na tó ria de Bra sí- 
lia.

<Es se fes ti val é mui to dis pu ta do
en tre os BBoys por ter uma vi si bi li da- 
de mui to boa. Foi uma se le ção aber ta
por ví deo en vi a dos ao si te ofi ci al, e es- 
tou in do pa ra Bra sí lia no dia 10, de
ôni bus, com re cur sos pró pri os, mas
um ami go es tá fa zen do uma cam pa- 
nha pa ra al guém que quei ra aju dar,
por que eu sem pre ti ro do meu bol so
mes mo=, dis se.

Em sua 6ª edi ção, o even to que te ve
a 1ª eta pa re a li za da a par tir do en vio
de ví de os ao si te ofi ci al, te rá a eta pa
na ci o nal en tre os di as 17 e 19 de ju- 
nho, no Sesc Cei lân dia, reu nin do os
com pe ti do res que se des ta ca ram nas
se le ti vas das re giões Nor te, Nor des te,

Su des te e Cen tro-Oes te.
<Mos tra mos atra vés do fes ti val que

es te lu gar pos sui uma ca rac te rís ti ca,
uma mar ca. Com tu do is to, for ta le ce- 
mos Bboys e Bgirls da no va ge ra ção e
re for ça mos a me mó ria de ge ra ções
pas sa das que não ti ve ram as mes mas
opor tu ni da des=, des ta ca Alan Jho ne,
fun da dor do pro je to.

Na pro gra ma ção, ba ta lhas de Bre a- 
king em se te mo da li da des, ba ta lha de
MC’s, exi bi ção do ví deo do cu men tá- 
rio <A On da do Bre ak=, ba te-pa po so- 
bre <Sis te ma de Jul ga men to pa ra Ba-
ta lhas=, ba te pa po so bre <Ce ná rio,
opor tu ni da des e mer ca do da dan ça
Bre a king no país e no mun do=, ex po- 
si ção In te ra ti va e show com o gru po
Gro o ve Atack.

Na cha ve do BBoy Jazz QDM, ele
com pe te com os par ti ci pan tes Cjay
(GO), Flash kil la (PE), Gui (DF), Kauã
(GO), Leony (PA), Man cha (PE), Nal do
(PB), Pufe98 (AM) e Sa mu ka (DF). 

Quem qui ser dar uma for ci nha
com re cur sos pa ra o dan ça ri no con- 
quis tar mais es se tro féu, po de ad qui-
rir mais in for ma ções com ele mes mo,
pe lo nú me ro (61) 98196-7219.

"O HOMEM DO LEME=

Zeca Baleiro lança
clipe em animação

A CANÇÃO É DA XUTOS, BANDA DE ROCK PORTUGUÊS

Em maio, Ze ca Ba lei ro lan çou a edi ção De lu xe de
<Can ções d´Além-mar=, ál bum em que ho me na geia au- 
to res por tu gue ses e foi pre mi a do na 22ª edi ção do
Grammy La ti no co mo <Me lhor Ál bum de Mú si ca Po pu- 
lar Bra si lei ra=. A edi ção De lu xe che gou nas pla ta for mas
di gi tais com du as gra va ções iné di tas: <O Ho mem do Le- 
me=, do gru po Xu tos e Pon ta pés, e <In qui e ta ção=, de Jo sé
Má rio Bran co.

Ago ra, o ar tis ta li be ra em seu ca nal do YouTube o cli pe
em ani ma ção de <O Ho mem do Le me=, com cri a ção e di- 
re ção de Mar cos Fa ria. A mú si ca é uma can ção do Xu tos,
ban da icô ni ca do rock por tu guês cri a da no fi nal dos
anos 1970, que con ti nua em ple na ati vi da de.

<Sem pre achei es ta can ção de uma ener gia con ta gi- 
an te – em mi nha opi nião, uma das me lho res, qui çá a
me lhor, do gru po Xu tos e Pon ta pés, gru po pi o nei ro do
rock por tu guês. Mas foi a ver são acús ti ca da can ção, pu- 
xa da ao fa do, que me ins pi rou es ta ver são tam bém acús- 
ti ca, ao mo do de um baião pop=, con ta Ze ca.

<Can ções d´Além-mar= é uma car ta de amor de Ze ca
Ba lei ro a au to res por tu gue ses co mo Sér gio Go di nho, Pe- 
dro Abru nho sa, Faus to, Ze ca Afon so, Rui Ve lo so e Car los
Tê, Jor ge Pal ma, An tó nio Va ri a ções, Or na tos Vi o le ta, Vi- 
to ri no, João Gil e João Mon ge, e Jo sé Cid=, co men ta Ba- 
lei ro.

Lan ça do em ju lho de 2020 nas pla ta for mas di gi tais,
em ple na pan de mia, o ál bum <não é uma an to lo gia, mas
um re cor te afe ti vo do can ci o nei ro por tu guês fei to por
um mú si co bra si lei ro, uma ho me na gem sin ce ra e apai- 
xo na da.

A edi ção De lu xe traz co mo bô nus ou tras du as mú si- 
cas de íco nes mu si cais do país: o com po si tor Jo sé Má rio
Bran co e Xu tos e Pon ta pés. <Can ções d´Além-mar= foi
lan ça do com 11 can ções que saí ram de uma lis ta fi nal de
40 mú si cas.

CONTINUAÇÃO

<Coringa 2=, com Joaquin
Phoenix, é confirmado

<FOLIE À DEUX=, DEVE SER O SUBTÍTULO DO NOVO FILME

O di re tor Todd Phil lips con fir mou ofi ci al men te que
uma sequên cia do fil me <Co rin ga= da War ner Bros. es tá
ofi ci al men te sen do pro du zi da.

A in for ma ção foi con fir ma da pe lo di re tor por meio de
uma sequên cia de fo tos em seu Ins ta gram, em que ele
in clu si ve re ve la o tí tu lo da sequên cia do fil me de 2019:
<Jo ker: Fo lie à Deux=. Na fo to se guin te, Phil lips mos tra o
pró prio Jo a quin Pho e nix, pro ta go nis ta que vi ve o Co rin- 
ga, len do o ro tei ro do no vo fil me.

<Fo lie à Deux=, que pa re ce ser o sub tí tu lo es co lhi do
pa ra o no vo fil me, tra ta-se de um fenô me no em que dois
ou mais in di ví du os ex pe ri men tam um trans tor no men- 
tal igual ou se me lhan te en tre si.

Na pri mei ra ima gem po de mos ver que o ro tei ro é as- 
si na do por Scott Sil ver e pe lo pró prio Todd Phil lips, e
que pa re ce ter si do fi na li za do no dia 18 de maio des ta
ano.

A au to ri za ção da sequên cia pe la War ner Bros. não é
uma sur pre sa. <Co rin ga=, lan ça do em 2019, ar re ca dou
mais de US$ 1 bi lhão glo bal men te em bi lhe te ria, se tor- 
nan do o fil me da DC com mai or ar re ca da ção da his tó- 
ria. Além de ser um su ces so en tre o pú bli co, o fil me ren- 
deu o Os car de Me lhor Ator pa ra Jo a quin Pho e nix e foi
apro va do pe la crí ti ca.

A sequên cia de <Co rin ga= ain da não tem da ta de lan- 
ça men to anun ci a da ou mais de ta lhes re ve la dos.

São Luís, quinta-feira, 9 de junho de 2022
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