
NOSSOS TELEFONES:  REDAÇÃO 982320262   •   COMERCIAL 98991445769   •   CAA - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE 991445645  

Ano XCVI   Nº 36.512 |  SÃO LUÍS, SEXTA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 2022  |   CAPITAL E INTERIOR  R$ 2,00 @imparcialonline @oimparcial@OImparcialMA 98 98232.0262

Pesquisa honestidade
A consulta realizada semanalmente 

deixou de ser divulgada por pressão 
política e econômica, que já vinha 

subindo até “explodir” na quarta-feira. 
O motivo seria o resultado da questão 
os dados levantados pela pesquisa que 
mediu em 35% dos eleitores, o índice 
de honestidade como característica 

de Lula, frente a 30% que atribuíram o 
predicado ao presidente Jair Bolsonaro 

(PL). PÁGINA 3

Rosa Reis lança 
clipe “Caixeira” 

com Cacuriá 
de Dona Teté 

PÁGINA 12

POLÊMICA : Candidatos com inscrições "rejeitadas" 
em concurso para Juiz tem até hoje para recorrerPÁGINA 3

Pedida desintrusão de
Terra Indígena Krikati

OMinistério Público Federal (MPF) entrou com pedido de liminar na Jus-
tiça Federal para que sejam canceladas as audiências de conciliação e reto-

mado, com urgência, o trâmite do processo de desintrusão da Terra Indígena 
(TI) Kritati, localizada nos municípios de Montes Altos, Amarante do Mara-

nhão, Lajeado Novo e Sítio Novo (MA). PÁGINA 10

As ações do Governo Federal na área ambiental são reconhecidas nos mais diversos setores como um verdadeiro salto rumo à solução concre-
ta dos principais desafios hoje enfrentados no País. Com a égide da inovação, tecnologia e empreendedorismo, o objetivo é fomentar uma eco-
nomia verde com geração de emprego e renda a todos os brasileiros, sem perder de vista a conservação de nossas riquezas naturais. PÁGINA 7

Sampaio e 
Náutico

 jogam por 
recuperação

Projetos mostram ações  do Governo Federal  para o  Meio Ambiente

Relator estima queda 
de R$ 1,65 na gasolina 
com o "teto do ICMS"

Avaliação é do senador Fernando Bezerra, responsável pelo parecer sobre o projeto que fixa teto para o ICMS incidente nos combustíveis.PÁGINA 7

Dorival Júnior
 deixa Ceará a
 caminho do 
Flamengo

As duas equipes vem de derrota 
e tentam se recuperar na competi-
ção. Sampaio e Náutico perderam 
para Criciúma e Vasco da Gama, 

na rodada passada da Série B.
PÁGINA 11

PÁGINA 11
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Avaliação é do senador Fernando Bezerra, responsável pelo parecer sobre o projeto que
fixa teto para o ICMS incidente nos combustíveis.

Lí der do go ver no no Se na do ar re ca da
as si na tu ras pa ra PEC

PEC

Grãos

COM TETO NO ICMS

Relator estima queda
de R$ 1,65 na gasolina

G
o ver na do res mos tra ram
pre o cu pa ção com o pa re cer
do Pro je to de Lei Com ple- 
men tar (PLP 18/2022), re la- 

ta do pe lo se na dor Fer nan do Be zer ra
Co e lho (MDB-PE), que es ti pu la te to
de 17% pa ra o Im pos to so bre Cir cu la- 
ção de Mer ca do ri as e Ser vi ços (ICMS)
in ci den te nos com bus tí veis e na ener- 
gia elé tri ca.

O par la men tar apre sen tou li nhas
ge rais do tex to, on tem (9/6), e, ape sar
de aca tar par ci al men te pe di dos fei tos
pe los ges to res es ta du ais, man te ve a
es pi nha dor sal da ma té ria apro va da
pe la Câ ma ra. A ex pec ta ti va de Be zer ra
é de que re la tó rio se ja vo ta do na se- 
gun da-fei ra.

A in ves ti da do go ver no pa ra ten tar
re du zir o pre ço dos com bus tí veis de ve
cus tar, de lar ga da, R$ 46,4 bi lhões aos
co fres pú bli cos pa ra pa ra di mi nuir em
R$ 1,65 o li tro da ga so li na e em R$ 0,76
o do óleo di e sel. As es ti ma ti vas de
que da na bom ba fo ram fei tas por Be- 
zer ra.

Se gun do o par la men tar, es sas es ti- 
ma ti vas le vam em con si de ra ção os
efei tos do PLP, além das pro pos tas de
emen da à Cons ti tui ção (PEC) anun ci- 
a das pe lo pre si den te Jair Bol so na ro,
que pre ve em uma com pen sa ção aos
es ta dos que ze ra rem a alí quo ta do
ICMS so bre o di e sel e o gás de co zi- 
nha.

O cus to to tal do pa co te foi es ti ma- 
do ini ci al men te em R$ 46,4 bi lhões,
sen do R$ 29,6 bi lhões fo ra do te to de
gas tos, a re gra que atre la o cres ci men- 
to das des pe sas à in üa ção, ca so o Con- 
gres so au to ri ze. Os ou tros R$ 16,8 bi- 
lhões são es ti ma ti vas de re nún ci as do

que o go ver no fe de ral vai abrir mão de
re cei tas ao ze rar tri bu tos fe de rais so- 
bre ga so li na. Os va lo res po dem su bir
com al te ra ções fei tas pe los par la men- 
ta res. O te to pa ra a equi pe econô mi ca
é de R$ 50 bi lhões.

<Os go ver na do res con ti nu am com
mui tas crí ti cas so bre a efe ti vi da de, se
vai dar os re sul ta dos que o go ver no fe- 
de ral acre di ta. Eles en ten dem que vão
ter re du ção de re cei ta mui to ex pres si- 
va. Os es ta dos fa lam que vão per der
R$ 115 bi lhões, e o go ver no fe de ral,
por meio da Se cre ta ria do Te sou ro, fa- 
la que as per das são na or dem de R$
65 bi lhões. Por is so, o go ver no e a Câ- 
ma ra acre di tam que os es ta dos po- 
dem su por tar as per das=, dis se o par- 
la men tar.

O se na dor Car los Por ti nho (PL-RJ)
con se guiu, nes ta quin ta-fei ra (9/6), o
nú me ro ne ces sá rio de as si na tu ras pa- 
ra pro to co lar a cha ma da PEC dos
Com bus tí veis, pro pos ta pe lo go ver no
de Jair Bol so na ro (PL). Eram ne ces sá- 
ri as 27 as si na tu ras, o que cor res pon de
a um ter ço do nú me ro de se na do res.

A PEC 16/2022 foi anun ci a da pe lo
pre si den te co mo uma ma nei ra de
com pen sar os go ver na do res pe la per- 
da de ar re ca da ção do Im pos to so bre
Cir cu la ção de Mer ca do ri as e Ser vi ços
(ICMS) em ca so de apro va ção do PLP
18/2022, que ago ra tra mi ta no Se na do
Fe de ral. 

Além dis so, a pro pos ta do Exe cu ti- 
vo pre vê um au xí lio û nan cei ro da
União aos Es ta dos de R$ 29,6 bi lhões
até 31 de de zem bro de 2022, de acor- 

do com o se na dor Fer nan do Be zer ra
(MDB-PE).

O PLP 18, que im pac ta ria na con ta
dos es ta dos, en qua dra com bus tí veis,
ener gia elé tri ca, trans por tes e te le co-
mu ni ca ções co mo bens es sen ci ais, e
tem si do al vo de crí ti cas. Con for me o
re la tor do pro je to in for mou em co le ti- 
va de im pren sa es sa se ma na, pa ra
ame ni zar a so bre car ga aos es ta dos,
tan to a PEC dos Com bus tí veis, quan to
a PEC do Eta nol es tão sen do pro pos- 
tas.

<A PEC dos com bus tí veis vai abrir o
es pa ço pa ra com pen sa ção aos es ta- 
dos que quei ram ze rar as alí quo tas de
GLP e de di e sel. […] A ou tra PEC que é
da mi nha au to ria, a PEC do eta nol […]
no mo men to que es tá se re du zin do as
alí quo tas em fun ção da es sen ci a li da-
de dos pro du tos e dos ser vi ços, se pro-
cu ra man ter a com pe ti ti vi da de dos
com bus tí veis sus ten tá veis=, ex pli cou
o re la tor.

Be zer ra tam bém é re la tor da PEC
dos Com bus tí veis, anun ci a da pe lo
go ver no pa ra au xí lio û nan cei ro da
União aos es ta dos até de zem bro des te
ano. A aju da, se gun do o par la men tar,
û car em R$ 29,6 bi lhões.

Pa ra re ce ber o au xí lio, as uni da des
da Fe de ra ção de vem ado tar pré-re- 
qui si tos, que são ze rar a alí quo ta do
ICMS pa ra o óleo di e sel com bus tí vel,
gás na tu ral e o gás de co zi nha e re du-
zir a 12% o eta nol hi dra ta do com bus- 
tí vel.

Tam bém são con di ções aos es ta dos
re nun ci a rem a qual quer ti po de in de- 
ni za ção em ações con tra a União.

PARA 2022

IBGE prevê aumento de 3,8% na produção agrícola
A sa fra bra si lei ra de ce re ais, le gu- 

mi no sas e ole a gi no sas de ve al can çar
263 mi lhões de to ne la das em 2022,
3,8% mai or do que a de 2021, quan do
fo ram co lhi dos 253,2 mi lhões de to- 
ne la das de grãos. 

A in for ma ção é

do Le van ta men to

Sis te má ti co da

Pro du ção Agrí co la

(LS PA), di vul ga do nes ta

quar ta-fei ra (8/6),

pe lo Ins ti tu to Bra si lei ro

de Ge o gra ûa e

Es ta tís ti ca (IB GE).

Com pa ra da ao pre vis to no mês an- 
te ri or, a pro du ção de ve cres cer 0,6%, o
que re pre sen ta 1,5 mi lhão de to ne la- 
das a mais. 

De acor do com ge ren te de agri cul- 
tu ra do IB GE, Car los Al fre do Gue des,
o cres ci men to da es ti ma ti va é ex pli ca- 

do pe lo de sem pe nho de pro du ção do
mi lho, do tri go e da so ja.

<A pro du ção do mi lho de ve al can- 
çar no vo re cor de. A co lhei ta da se gun- 
da sa fra es tá co me çan do ago ra e as
con di ções cli má ti cas são bo as, es pe- 
ci al men te em Ma to Gros so e Pa ra ná,
que são os prin ci pais pro du to res des- 
se grão=, ex pli ca o es pe ci a lis ta do IB- 
GE. A se gun da sa fra res pon de por 77%
da pro du ção bra si lei ra des se ce re al.

O mi lho, com a so ma de su as du as
sa fras, de ve to ta li zar 112 mi lhões de
to ne la das. É um cres ci men to de 0,1%
fren te ao mês an te ri or e de 27,6% na
com pa ra ção com o que foi pro du zi do
no ano pas sa do. O atra so no plan tio e
a fal ta de chu vas cau sa ram uma for te
que da na pro du ção do grão em 2021,
o que não de ve acon te cer nes te ano.

En tre os es ta dos com mai or cres ci- 
men to na se gun da sa fra do mi lho
fren te à pro du ção de 2021 es tão Pa ra- 
ná (178,3%), Ma to Gros so do Sul
(80,9%), Ma to Gros so (17,1%) e Goiás
(9,9%).

Já a so ja, que es tá com a co lhei ta
pra ti ca men te û na li za da nos prin ci- 
pais es ta dos pro du to res, de ve so mar
118,6 mi lhões de to ne la das. 

Prin ci pal pro du to de ex por ta ção do
país, es sa cul tu ra te ve a sa fra atin gi da
pe los efei tos da es ti a gem nos es ta dos
do Sul, em par te de Ma to Gros so do
Sul e em São Pau lo.

 Os pro ble mas

cli má ti cos û ze ram a

pro du ção da so ja cair

12,1% na com pa ra ção

com 2021.

O ar roz é ou tra cul tu ra com que da
na pro du ção na com pa ra ção com o
ano pas sa do. A pro du ção do ce re al
de ve che gar a 10,6 mi lhões de to ne la-
das nes te ano, uma que da de 8,4% na
com pa ra ção com o co lhi do em 2021.

“A que da é re la ci o na da à fal ta de
chu vas no Rio Gran de do Sul, que res- 
pon de por cer ca de 70% da pro du ção
do ar roz no país. Em bo ra se ja uma
cul tu ra ir ri gá vel, os pro du to res ti ve- 
ram que ra ci o nar a água da ir ri ga- 
ção. Es sa fal ta de água fez a pro du- 
ção cair 10,4% na com pa ra ção com
2021”, ex pli ca Gue des, que acres cen- 
ta que a quan ti da de pro du zi da de ar-
roz de ve ser su û ci en te pa ra aten der a
de man da in ter na do país. Jun tos, o ar- 
roz, a so ja e o mi lho res pon dem por
91,7% da pro du ção na ci o nal de grãos.

Ou tro pro du to im por tan te na me sa
do bra si lei ro é o fei jão, cu ja pro du ção
de ve che gar a 3,2 mi lhões de to ne la- 
das nes te ano. O au men to fren te ao
pro du zi do em 2021 é de 2,0%. Já a
pro du ção de mi lho foi es ti ma da em
8,9 mi lhões de to ne la das, um cres ci- 
men to de 12,1% em re la ção à pre vi são
an te ri or e de 13,6% na com pa ra ção
com o ano pas sa do.

<Com a guer ra en tre Ucrâ nia e Rús- 
sia, que são dois gran des pro du to res e
ex por ta do res de tri go, os pre ços des se
pro du to cres ce ram. Is so fez os pro du- 
to res bra si lei ros ex pan di rem as áre as
de plan tio. Se ti ver uma boa con di ção
cli má ti ca, a pro du ção de ve ser re cor- 
de em 2022=, diz Gue des, res sal tan do
que, ape sar dis so, o Bra sil ain da pre ci- 
sa rá im por tar o pro du to, uma vez que
o con su mo in ter no é de cer ca de 12
mi lhões de to ne la das.

Já pa ra o ca fé, a es ti ma ti va é de 3,2
mi lhões de to ne la das, um de clí nio de
3,7% em re la ção ao mês an te ri or e au- 
men to de 7,8% fren te ao ano pas sa do.
Há dois ti pos de ca fé: o ca nepho ra,
cu ja pro du ção de ve ser de 1,1 mi lhão
de to ne la das, e o ará bi ca, que de ve
che gar a 2,1 mi lhões de to ne la das.

Exe cu ti va do PSDB apro va co li ga ção com Te bet

ELEI ÇÕES 2022

PSol e Re de ofi ci a li zam
fe de ra ção; exe cu ti va do
PSDB apro va co li ga ção
com Te bet

A fe de ra ção en tre PSol e Re de te ve a sua pri mei ra As- 
sem bleia Ge ral Na ci o nal dos par ti dos, nes ta quin ta-fei- 
ra (9/6), na Câ ma ra dos De pu ta dos, e a de û ni ção da par- 
ti ci pa ção for mal na co li ga ção pa ra apoi ar a can di da tu ra
do ex-pre si den te Luiz Iná cio Lu la da Sil va (PT) ao Pa lá- 
cio do Pla nal to. Na sequên cia, foi apro va da uma re so lu- 
ção que ve ta co li ga ções re gi o nais com par ti dos de ex tre- 
ma-di rei ta e con si de ra dos, por eles, ne o li be rais. No en- 
tan to, o do cu men to in clui uma cláu su la no mi nal a can- 
di da tas que di ver gem da ori en ta ção elei to ral da fe de ra- 
ção.

O dis po si ti vo foi cri a do pa ra ga ran tir que no mes co- 
mo o da ex-se na do ra He loí sa He le na (AL), da ex-mi nis- 
tra Ma ri na Sil va (AC) e do de pu ta do es ta du al Mel chi or
Na el son Ba tis ta, co nhe ci do co mo Chió (PB), não se jam
ca rac te ri za dos co mo in û de li da de par ti dá ria.

<A cláu su la não é um li be rou ge ral, não per mi te que
os can di da tos da Re de ou do PSol fa çam o que quei ram
nos es ta dos. Ela é no mi nal, não abre bre cha se de pen der
da gen te, até por que te mos 70% da fe de ra ção. Se em
par ti dos po lí ti cos vo cê tem, às ve zes, di û cul da des de ga- 
ran tir uma ori en ta ção elei to ral co mum, ima gi na em
uma fe de ra ção?=, pon de rou o pre si den te na ci o nal do
PSol, Ju li a no Me dei ros.

<En tão exis te is so, mas o apoio ao Lu la tá con so li da- 
do, vai es tar na co li ga ção, é am pla men te ma jo ri tá rio,
mes mo na Re de, que o pes so al já apro vou por mai o ria=,
ex pli cou.

Mes mo com as di ver gên ci as, o dis cur so do pre si den te
da fe de ra ção, Gui lher me Bou los (SP), re for çou a pri o ri- 
da de dos dois par ti dos em der ro tar Bol so na ro nas elei- 
ções e com ba ter a ex te ma-di rei ta. <O Bra sil vi ve um mo- 
men to de gra ve cri se so ci al, econô mi ca e am bi en tal.
Uma cri se que é pro du to da agen da de ata ques aos di rei- 
tos e às po lí ti cas pú bli cas im ple men ta das nos úl ti mos
anos=, de cla rou.

O es ta tu to da fe de ra ção proí be que se jam for ma das
ali an ças es ta du ais com par ti dos da ba se de apoio a Bol- 
so na ro, ou se ja, prin ci pal men te o PL, PP, PR, PTB e PSD
es tão ve ta dos. Além des ses, tam bém en tram no rol par- 
ti dos clas si û ca dos co mo da <di rei ta ne o li be ral=: MDB,
PSBD, União Bra sil, Po de mos, Avan te e No vo.

<Ali an ças que ex tra po lem es ses li mi tes se rão des fei tas
pe la Exe cu ti va Na ci o nal da Fe de ra ção. De cla ra ções de
di ri gen tes ou û li a dos, es pe ci al men te na im pren sa, não
ex pres sam a po si ção da Fe de ra ção PSol/Re de e de vem
ser de sau to ri za das pe las di re ções lo cais dos par ti dos fe- 
de ra dos=, in di ca a re so lu ção.

Me dei ros ex pli ca que ao unir os dois par ti dos a ex pec- 
ta ti va é que lan cem a can di da tu ra de pe lo me nos 20 de- 
pu ta dos fe de rais, que se rão es tra té gi cas pa ra os ar ran jos
es ta du ais. O acor do é de que das 27 uni da des fe de ra ti- 
vas, 25 a de û ni ção se rá do PSol e em dois, Ama pá e Es pí- 
ri to San to, a in di ca ção se rá da Re de.

<Quem vai de û nir a tá ti ca elei to ral é o PSol em 25 es- 
ta dos e em dois de les vai ser a Re de, en tão pa ra nós es tá
mui to con for tá vel, por que nes se de se nho não é pre ci so
ad mi nis trar gran des con tra di ções. Des se pon to de vis ta
eu acho que vai ser tran qui lo e po si ti vo=, as se gu rou.

A Exe cu ti va do PSDB apro vou a co li ga ção com o MDB
pa ra a can di da tu ra da se na do ra Si mo ne Te bet (MS) à
Pre si dên cia da Re pú bli ca. A de ci são foi anun ci a da por
vol ta das 16h des ta quin ta-fei ra. O apoio a Te bet re ce beu
31 vo tos fa vo rá veis. Hou ve ain da um vo to con trá rio e
uma abs ten ção.

Ape sar do anún cio de que o se na dor Tas so Je reis sa ti
(CE) se ria o vi ce na cha pa com Te bet, os tu ca nos pre fe- 
rem aguar dar mais an tes de ba ter o mar te lo. Se gun do
in te gran tes da Exe cu ti va, as três le gen das (PSDB/Ci da- 
da nia/MDB) pre ten dem se de di car à ela bo ra ção de um
pro gra ma de go ver no co mum.

Úni co vo to con trá rio à co li ga ção com o MDB, o de pu- 
ta do fe de ral Aé cio Ne ves (MG) aler tou pa ra as di û cul da- 
des da ali an ça nas can di da tu ras es ta du ais. Ne ves res sal- 
tou que tem <o mai or res pei to= por Si mo ne Te bet, mas
que o PSDB de ve ria in sis tir em uma can di da tu ra pró- 
pria. O par la men tar sa li en tou, no en tan to, que não pre- 
ten de cau sar um ten si o na men to com o par ti do.

São Luís, sexta-feira, 10 de junho de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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Em decorrência do grande número de reclamações as inscrições dos candidatos ao
cargo de juiz substituto do TJMA, prazo para recurso foi prorrogado até hoje

CONCURSO TJMA

Prorrogado prazo para 
inscrições indeferidas 
SAMARTONY MARTINS

A
pós can di da tos re la ta rem 
pro ble mas na ins cri ção do 
con cur so pú bli co pa ra o pro- 
vi men to de va gas pa ra o car- 

go de juiz subs ti tu to do Tri bu nal de 
Jus ti ça do Ma ra nhão (TJ MA), além de 
in de fe ri men tos re a li za dos pe la ban ca 
or ga ni za do ra do con cur so, o Cen tro 
Bra si lei ro de Pes qui sa em Ava li a ção e 
Se le ção e de Pro mo ção de Even tos 
(Ce bras pe), as du as ins ti tui ções de ci- 
di ram pror ro gar o pra zo pa ra in ter po- 
si ção de re cur so con tra o in de fe ri- 
men to de ins cri ção pre li mi nar so- 
men te até es ta sex ta-fei ra (10), às 18h 
(ho rá rio de Bra sí lia).

Se gun do de poi men tos de al guns 
can di da tos mui tos não con se gui ram 
re a li zar o en vio da do cu men ta ção de- 
vi do ao link de uplo ad que não fun ci o- 
na va ou ti ve ram  a ins cri ção in de fe ri- 
da por que foi pa ga na con ta ban cá ria 
de ou tra pes soa sem ser o can di da to. 
Ou tra re cla ma ção foi a não dis po ni bi- 
li za ção de uma fer ra men ta ade qua da 
pa ra en vi ar o do cu men to pes so al du- 
ran te a ins cri ção, en tre ou tras re cla- 
ma ções.  As in con sis tên ci as em in for- 
ma ções no sis te ma de in ter po si ção de 
re cur sos, que se en con tra vam em de- 
sa cor do com a re la ção pro vi só ria de 
can di da tos com a ins cri ção de fe ri da, 
fo ram co mu ni ca das na úl ti ma ter ça-
fei ra (7), ao Tri bu nal de Jus ti ça pe lo 
Ce bras pe.

Por con ta des sa si tu a ção, foi re a li- 
za da uma reu nião con du zi da pe lo 
pre si den te em exer cí cio do TJ MA, de- 
sem bar ga dor Ri car do Du ai li be, com a

DESEMBARGADOR RICARDO DUAILIBE COMANDOU A REUNIÃO ENTRE  CEBRASPE E TJMA

par ti ci pa ção da Di re to ria-Ge ral e Co- 
mis são de Con cur so do Tri bu nal e Di- 
re to ria Exe cu ti va e Co or de na do ria Ju- 
rí di ca do Ce bras pe, Ri car do Du ai li be, 
que res sal tou a im por tân cia da trans- 
pa rên cia e iso no mia du ran te as eta- 
pas do cer ta me con cla man do a ban ca 
exa mi na do ra a uma so lu ção bre ve e 
se gu ra.

Du ran te a reu nião foi acor da do que 
o can di da to ou can di da ta, cu ja so li ci- 
ta ção de ins cri ção pre li mi nar foi in de- 
fe ri da, po de rá in ter por re cur so con tra 
o in de fe ri men to por meio do Sis te ma 
Ele trô ni co de In ter po si ção de Re cur- 
so, em en de re ço ele trô ni co es pe cí û co 
do cer ta me (http://www.ce bras- 
pe.org.br/con cur- 
sos/tj_ma_22_juiz).

Pa ra de sis tir de con cor rer às va gas 
re ser va das aos ne gros, o can di da to ou 
can di da ta tam bém dis po rá das 10 ho- 
ras do dia 8 de ju nho de 2022 às 18 ho- 
ras do dia 10 de ju nho de 2022 (ho rá- 
rio oû ci al de Bra sí lia/DF), inin ter rup- 
ta men te, na pá gi na do Con cur so de 
Juí zes do TJ MA no si te do Ce bras pe.  A 

re la ção û nal dos(as) can di da tos/can-
di da tas com a ins cri ção pre li mi nar 
de fe ri da se rá di vul ga da na da ta pro- 
vá vel de 1º de ju lho de 2022, no mes- 
mo en de re ço ele trô ni co.

IN FOR MA ÇÕES
O can di da to ou can di da ta po de rá 

ob ter in for ma ções re fe ren tes ao con-
cur so pú bli co na Cen tral de Aten di- 
men to ao Can di da to do Ce bras pe, lo- 
ca li za da na Uni ver si da de de Bra sí lia 
(UnB) – Cam pus Uni ver si tá rio Darcy 
Ri bei ro, Se de do Ce bras pe – Asa Nor- 
te, Bra sí lia/DF, por meio do te le fo ne 
(61) 3448-0100, ou via in ter net, no si te 
da Ce bras pe, res sal va do o dis pos to no 
su bi tem 14.6 des te edi tal, e por meio 
do en de re ço ele trô ni co sac@ce bras-
pe.org.br.

To dos os do cu men tos com in for-
ma ções so bre o Con cur so Pú bli co pa- 
ra Pro vi men to de Va gas e a For ma ção 
de Ca das tro Re ser va po dem ser en-
con tra dos, tam bém, no Por tal do Po- 
der Ju di ciá rio do Ma ra nhão www.tj-
ma.jus.br (No me nu prin ci pal, aces-
sar o item Atos, su bi tem Con cur sos).

SUL DO ESTADO

Paulo Velten se reúne com empresários do agronegócio

GOVERNADOR INTERINO, PAULO VELTEN VISITOU INSTALAÇÕES DA AGRO SERRA,  AGROINDÚSTRIA DE ETANOL DO SUL MARANHENSE

Nes ta quin ta-fei ra (9), o go ver na- 
dor do Ma ra nhão em exer cí cio, Pau lo
Vel ten, apro vei tan do a sua par ti ci pa- 
ção em ex ten sa agen da ins ti tu ci o nal
em Bal sas, es te ve reu ni do com em- 
pre sá ri os de so ja e pro du to res ru rais
da re gião.

Na opor tu ni da de, Vel ten pô de vi si- 
tar as ins ta la ções da Agro Ser ra, im- 
por tan te agroin dús tria de eta nol do
Sul ma ra nhen se, e des ta car a im por- 
tân cia do Es ta do apos tar no seg men to
co mo for ma de ala van car a eco no mia
e, con se quen te men te, o so ci al.

<O go ver no traz

in cen ti vos ûs cais

im por tan tes pa ra o

de sen vol vi men to des sa

ati vi da de e, por tan to,

nós te mos que

con ti nu ar apos tan do no

de sen vol vi men to do

nos so es ta do,

apos tan do na nos sa

ca pa ci da de ope ra ti va.

Nós te mos con di ções de

fa zer mui to mais, o

de sen vol vi men to

econô mi co é, tam bém,

uma ma triz im por tan te

pa ra o so ci al=, aûr mou o

go ver na dor in te ri no.

Pa ra o se cre tá rio de Es ta do de In- 
dús tria, Co mér cio e Ener gia (Seinc),
Cas si a no Pe rei ra Jú ni or, vi si tas e diá- 
lo go com a ini ci a ti va pri va da ge ram
co nhe ci men to e pos si bi li tam a re so- 
lu ção de di û cul da des a par tir do apoio

do Go ver no do Es ta do.
<É mui to im por tan te res sal tar que a

par tir do mo men to em que o go ver no
in te ra ge com a ini ci a ti va pri va da, faz
uma vi si ta e co nhe ce uma em pre sa no
âma go do que acon te ce, a gen te con-
se gue ver a es tru tu ra e en ten der as su- 
as di û cul da des. Com is so, é pos sí vel
mos trar que o Go ver no do Es ta do es tá
jun to e em pe nha do em pro mo ver o
de sen vol vi men to=, res sal tou o se cre- 
tá rio.

A di re to ra da Agro Ser ra, Cín tia Ti ci-
a ne li, des ta ca a sen si bi li da de do Go- 
ver no do Es ta do quan to à apro xi ma-
ção e es cu ta da ca te go ria, que é um
mo tor de sen vol vi men tis ta do Sul ma- 
ra nhen se.

<Nós so mos a bo la da vez do Ma to-
pi ba, a re gião apre sen ta nú me ros
mui to gran des de cres ci men to, tra- 
zen do de sen vol vi men to, ge ra ção de
ren da e pro gres so pa ra o es ta do. É
mui to gran de a opor tu ni da de por es- 
sa fe liz coin ci dên cia, o go ver na dor es- 
te ve mui to aber to a ou vir to das as di û- 
cul da des e obs tá cu los que ain da di û- 
cul tam pa ra que es sa pu jan ça se ja
mais for te=, des ta cou Ti ci a ne li.
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Ci ro iso la do (1)

Ci ro iso la do (2)

Bran dão

<Quan do a de mo cra cia es ti ver sob ata que
em to do o mun do, va mos nos unir no va -
men te e re no var nos sa con vic ção=

Fal ta ca nu ti lho (1)

Fal ta ca nu ti lho (2)

Pes qui sa cen su ra da
Re per cu tiu à exaus tão a inu si ta da au to cen su ra da

pes qui sa da XP In ves ti men tos, con tra tan te do Ins ti tu to
de Pes qui sas So ci ais, Po li ti cas e Econô mi cas (Ipes pe)
so bre a dis pu ta pre si den ci al – com Lu la dis tan te de Bol- 
so na ro. A con sul ta re a li za da se ma nal men te dei xou de
ser di vul ga da por pres são po lí ti ca e econô mi ca, que já
vi nha su bin do até <ex plo dir= na quar ta-fei ra. O mo ti vo
se ria o re sul ta do da ques tão os da dos le van ta dos pe la
pes qui sa que me diu em 35% dos elei to res, o ín di ce de
ho nes ti da de co mo ca rac te rís ti ca de Lu la, fren te a 30%
que atri buí ram o pre di ca do ao pre si den te Jair Bol so na ro
(PL). Na se ma na pas sa da, a con sul ta do Ipes pe in di cou
no que si to es ti mu la do, 45% a fa vor de Lu la e 34%, Bol so- 
na ro. Es se in di ca dor não di ver gen te dos de mais ins ti tu- 
tos que pes qui sa a mes ma ten dên cia do elei to ra do em
re la ção aos pre si den ciá veis. Po rém, a cen su ra da da XP
te ria dei xa do a fa mí lia Bol so na ro e os pró xi mos do pre- 
si den te no Pla nal to com os ner vos à üor da pe le. En tão,
os aci o nis tas da û nan cei ra que são in ves ti do res de clas- 
se al ta, gran de par te de les bol so na ris tas ou ao me nos
an ti pe tis ta, en tra ram em cam po ira dos.

A pres são so bre a XP In ves ti men tos foi ta ma nha que
ela de ci diu re for mu lar por com ple to a par ce ria com o
Ipes pe. Ago ra, os le van ta men tos û nan ci a dos pe lo ban co
se rão di vul ga dos men sal men te, não mais se ma nal men- 
te – co mo vi nha sen do fei to. De acor do com a cor re to ra,
a de ci são vi sa a le var seus cli en tes a to ma rem <me lho res
de ci sões so bre in ves ti men tos=. O nú me ro de en tre vis- 
tas, que era de 1.000 elei to res, tam bém se rá am pli a do.
Até o se na dor Flá vio Bol so na ro (PL-RJ) en trou na po lê- 
mi ca, iro ni zan do a pes qui sa: <Is so não é uma pes qui sa,
mas sim uma obra de ûc ção sur re a lis ta=.

Se a on da de can ce lar pes qui sa pe gar pe lo Bra sil afo- 
ra, vai ser di fí cil o elei to ra do to mar a de ci são apru ma da
do vo to em ou tu bro. Fi ca rá re fém do que ou ve di zer, de
pro pa gan das en ga no sas e da de sin for ma ção das fa ke
news que abar ro tam as re des so ci ais. O Ze ro 1 de Bol so- 
na ro dis tri bui men sa gens nas re des e em gru pos de
what sApp pa ra ata car a pes qui sa XP/Ipes pe. Flá vio Bol- 
so na ro (PL) en trou em ro ta de co li são com o ir mão, o ve- 
re a dor Car los Bol so na ro (Re pu bli ca nos-RJ), na dis pu ta
pe la co mu ni ca ção da pré-cam pa nha do pai, Jair. Car los
e Val de mar Cos ta Ne to con tro lam a cam pa nha nas re des
so ci ais e Flá vio, a ins ti tu ci o nal.

A exem plo do se na dor We ver ton Ro cha, que pre fe re
se mos trar ao la do do ex-pre si den te Lu la, a ban ca da do
PDT Câ ma ra iso la e aban do na Ci ro Go mes, por ata ques
ao pe tis ta. No ve dos 19 de pu ta dos já se afas ta ram do pa- 
lan que pe de tis ta, que não pas sa dos 7% nas pes qui sas.

Se de pen der do se na dor pe de tis ta do Ma ra nhão, Ci ro
Go mes vai û car so zi nho no pa lan que quan do sua cam- 
pa nha pas sar pe lo Ma ra nhão. Com a es per te za que ca- 
rac te ri za su as ações po lí ti cas, We ver ton Ro cha con se- 
guiu até ra char o PDT jac kis ta.

Mes mo sem da ta de û ni da pa ra dei xar o Hos pi tal da
Be ne û cên cia Por tu gue sa em São Pau lo, o go ver na dor
Car los Bran dão se re cu pe ra bem. En quan to is so, uma
en xur ra da de no tí ci as fal sas tem tu mul tu a do o am bi en- 
te da pré-cam pa nha de Bran dão.

Do pre si den te Ame ri ca no Joe Bi den no en con tro de
Cú pu las das Amé ri cas.

De pois de se re cu sar a en trar <no jo go de car tas
mar ca das= do MDB, a União Bra sil es can ca rou
a por ta do diá lo go ao PSDB, pra in di car o vi ce
de Lu ci a no Bi var. O pro ble ma de vi a bi li zar a 3ª

via é Bi var, com qua se um bi lhão do Fun dão, não pon tu- 
ar 2%.

No Ma ra nhão, a união PSDB-UB dei xa a elei ção
cha co a lha da. E Ro se a na Sarney û ca li vre pa ra
se che gar ao pa lan que de Car los Bran dão
(PSB), com o MDB de Si mo ne Te bet ten tan do

em pur rar o bar co da 3ª via, sem su ces so.
Pa ra for ta le cer o pa lan que de Te bet, o MDB de

Ro se a na te ria que usar con tra Lu la-Flá vio-Di- 
no-Bran dão, a mu ni ção que tem no pai ol. Mas
não é fá cil pa ra a û lha de Sarney. Pri mei ro por

não ser o seu es ti lo po lí ti co, se gun do, pe la ve lha
ami za de com Lu la.

Quem di ria a guer ra na Ucrâ nia es tá afe tan do até os
fes te jos ju ni nos do Ma ra nhão. Co mo as sim? Ata lha o
apres sa di nho. Ex pli cou: to do o ma te ri al que bri lha e dá
cor às in du men tá ri as dos brin can tes do bum ba-meu-
boi vem do Les te Eu ro peu.

Mais de 90% des se ma te ri al é da Chi na ou da Tche- 
cos lo vá quia, cu jo co mér cio com o res to do mun do pas- 
sa por res tri ções. Os ca nu ti lhos, por exem plo, es tão sen- 
do <re ci cla dos= por fal ta de es to que nos im por ta do res. O
que es to que que ha via o Car na val do Rio e de São Pau lo
com prou tu do.

São Luís, sexta-feira, 10 de junho de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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ANTÔ NIO AU GUS TO RI BEI RO BRAN -
DÃO
Eco no mis ta. Mem bro Ho no rá rio da ACL,
ALL e AMCJSP

THAÍS MA CHA DO GUS MÃO
— Ge ren te de Edu ca ção e En ga ja men to
da Fun da ção Gru po Bo ti cá rio

Protaganismo

<A cul tu ra não é pro pri e da de de
nin guém, mas um pro ces so de acu- 
mu la ção de acu mu la ção ao lon go dos
tem pos.= Es ta fra se su ge re que ca da
um de nós e su as cir cuns tân ci as de ve
apro pri ar-se dos co nhe ci men tos exis- 
ten tes e acres cen tar-lhes va lor.

Sou um eco no mis ta for ma do nos
tem pos em que o Bra sil apon ta va a
uma gran de na ção. Em 1959, o pre si- 
den te Jus ce li no Ku bits check atin giu o
au ge do seu go ver no de gran des e de- 
û ni ti vas re a li za ções.

Es sa coin ci dên cia, com a eco no mia
bra si lei ra cres cen do, foi de û ni ti va na
mi nha for ma ção em eco no mia em
um cur so de pre o cu pa ções mais aca- 
dê mi cas, na Fa cul da de de Ci ên ci as
Po lí ti cas e Econô mi cas do Rio de Ja- 
nei ro, atu al men te in te gran te da Uni- 
ver si da de Cân di do Men des, pi o nei ra
após o re co nhe ci men to da pro ûs são,
em 1951.

Foi as sim que, des de en tão, vo ca ci- 
o na do à pro ûs são, tor nei-me lei tor
apli ca do aos li vros es pe ci a li za dos e de
gran des pen sa do res da ci ên cia
econô mi ca, su as te o ri as e prá ti cas re- 
co nhe ci das, es cri tor em bus ca de re- 
sul ta dos nas di ver sas fun ções que
exer ci, se ja no ser vi ço pú bli co, se ja na
uni ver si da de.

En tre ou tras ex pe ri ên ci as en ri que- 
ce do ras, aju dei a fun dar as pri mei ras
es co las de ní vel su pe ri or do Es ta do do
Ma ra nhão, de pois trans for ma das em
uma Fe de ra ção, pa ra cul mi nar na
Uni ver si da de Es ta du al do Ma ra nhão
3 UE MA, da qual fui pro fes sor ti tu lar.
De pois, na Uni ver si da de Fe de ral do
Ma ra nhão 3 UF MA, en si nei Te o ria
Econô mi ca, com ên fa se em Eco no- 
mia Mo ne tá ria, até 1997 quan do fui
apo sen ta do.

Mas ja mais me afas tei das ati vi da- 
des uni ver si tá ri as: ti ve li vros edi ta dos,
a sa ber: <For tes La ços=, em 2007,
<Crô ni cas de 400 anos/Ch ro ni ques de
400 ans=, em 2012, <De sa û os à te o ria
econô mi ca/Chal len ges to the eco no- 
mic theory=, em 2015, <Eco no mia\ 3

Tex tos Se le ci o na dos, em 2019, e fui
pro ta go nis ta das re la ções in ter na ci o- 
nais da UF MA, re a li zan do pa les tras
em Lyon e Coim bra.

Em tem pos mais re cen tes, prin ci- 
pal men te de pois de 2019, quan do o
Con se lho Re gi o nal de Eco no mia 3
CO RE CON apoi ou o lan ça men to do
meu quar to li vro, apro xi mei-me da
mi nha clas se pro ûs si o nal, com be ne- 
fí ci os re cí pro cos.

Na mi nha ava li a ção, os eco no mis- 
tas ma ra nhen ses pre ci sam ter um
pro ta go nis mo mai or, as sim co mo te-
nho ti do, di an te da gra ve si tu a ção vi- 
vi da atu al men te pe lo Bra sil. As sim é
que, de pois de su ge rir uma pes qui sa
aca dê mi ca em par ce ria com o De par- 
ta men to de Eco no mia 3 DE CON, da
UF MA, in fe liz men te de bal de, es tou
in sis tin do: com a pe ri o di ci da de a ser
de û ni da, en tre ou tros de ta lhes, ar ti- 
gos a se rem com par ti lha dos e pu bli-
ca dos na im pren sa lo cal.

Pen so que es ta se ria uma for ma de
ter mos um pro ta go nis mo mai or por
par te do CO RE CON.

PÓS-PANDEMIA:

A urgência do verde na vida das crianças

Após dois anos ex tre ma men te de- 
sa û a do res, as au las pre sen ci ais fo ram
re to ma das em to do o Bra sil. O re tor no
às sa las de au la, que vi nha sen do gra- 
du al e de si gual por cau sa das di fe ren- 
ças so ci o e conô mi cas e epi de mi o ló gi- 
cas em ca da lo ca li da de do país, de ve
ser co me mo ra do co mo sím bo lo de
uma re cons tru ção ne ces sá ria. Além
de to da a im por tân cia da es co la pa ra a
qua li da de do pro ces so de en si no-
apren di za gem, re a ti var os es pa ços de
con vi vên cia e as re la ções so ci ais tão
pre ju di ca das pe lo iso la men to so ci al
im pos to pe la pan de mia tor na-se uma
ques tão-cha ve pa ra o nos so fu tu ro.

Cri an ças, ado les cen tes e jo vens fo- 
ram afe ta dos de for ma mui to sin gu lar
nes ses úl ti mos anos. Se gun do o es tu- 
do Si tu a ção Mun di al da In fân cia 2021,
ela bo ra do pe lo Fun do das Na ções
Uni das pa ra a In fân cia (Uni cef), o im- 
pac to da co vid-19 na saú de men tal e
bem-es tar des se pú bli co ain da se rá
sen ti do por mui tos anos. Se gun do a
pes qui sa, ao me nos um em ca da se te
me ni nos e me ni nas com ida de en tre
10 e 19 anos vi ve com al gum trans tor- 
no men tal di ag nos ti ca do. Além dis so,
um em ca da cin co ado les cen tes e jo- 
vens de 15 a 24 anos aûr ma que, mui- 
tas ve zes, se sen te de pri mi do ou tem
pou co in te res se em fa zer al gu ma ati- 
vi da de.

Es se ce ná rio de ve ria es tar no cen- 
tro das pre o cu pa ções de to da a so ci e- 
da de nes te mo men to. Aû nal, é fá cil
ima gi nar que o fu tu ro da na ção po de
ser com pro me ti do por cau sa das con- 
sequên ci as dos trans tor nos emo ci o- 
nais dos pro ûs si o nais e ci da dãos que
es tão em for ma ção. Por is so, a Uni cef
pe de que a pro mo ção da saú de men- 
tal de to das as cri an ças, ado les cen tes
e tam bém dos cui da do res se jam pri o- 
ri za das nos pró xi mos anos.

O mo men to é opor tu no pa ra en- 
fren tar al guns de sa û os que já es ta vam
pre sen tes an tes mes mo da pan de mia,
mas que fo ram agra va dos com o iso la- 
men to so ci al. Um exem plo é o cha ma- 
do de û cit de na tu re za, que vem au- 
men tan do mui to nas úl ti mas ge ra- 
ções e re ve la mu dan ças de há bi tos
pre ju di ci ais à saú de men tal de to da a
po pu la ção e, de um mo do es pe ci al, da
in fân cia. Em mé dia, as cri an ças pas- 
sam até 44 ho ras por se ma na na fren te
de uma te la e me nos de 10 mi nu tos
por dia brin can do ao ar li vre.

Es pe ci a lis tas do mun do to do já
aler tam so bre os di ver sos ris cos cau- 
sa dos pe lo ex ces so de te las, co mo bar- 
rei ras ao de sen vol vi men to cog ni ti vo;
pre juí zos em áre as da lin gua gem, me- 
mó ria e aten ção; além do au men to da
an si e da de, ir ri ta bi li da de e obe si da de,
en tre ou tros pro ble mas. Os si nais es- 
tão cla ros e pre ci sa mos ur gen te men te
cri ar opor tu ni da des de in te ra ção e
apren di za gem ao ar li vre, pois mes mo
um cur to pe río do de tem po por dia
em ati vi da des ex ter nas aju da as cri an- 
ças a se con cen tra rem no apren di za- 
do.

Se gun do es tu do do Child Mind Ins- 
ti tu te, dos Es ta dos Uni dos, uma cri an- 
ça gas ta atu al men te me nos de se te
mi nu tos por dia em brin ca dei ras não-
es tru tu ra das. Is so é dra ma ti ca men te
me nor que qual quer ge ra ção an te ri or.
Mas é im por tan te lem brar que as cri- 
an ças apren dem mui to pe lo exem plo
e são re üe xo dos pais e cui da do res.
Por tan to, a re üe xão va le tam bém pa ra
os há bi tos das fa mí li as.

A ideia não é es ti mu lar um sen ti- 
men to de cul pa nos adul tos, mas, ao
con trá rio, mos trar que é pos sí vel re- 
co nec tar as fa mí li as com a vi da que
pul sa lá fo ra, pa ra além das áre as fe- 
cha das e pro te gi das e, prin ci pal men- 
te, das te las. As fa mí li as têm mui to a
ga nhar se pu de rem se re a pro xi mar da
na tu re za, den tro das pos si bi li da des e
li mi ta ções de ca da um. A si tu a ção é

par ti cu lar men te de sa û a do ra no Bra- 
sil, pois se gun do es tu do da Lens to re
Vi si on Hub, do Rei no Uni do, so mos o
ter cei ro país em que as cri an ças mais
pre fe rem uti li zar dis po si ti vos ele trô-
ni cos a re a li zar ati vi da des ao ar li vre,
atrás ape nas dos Emi ra dos Ára bes e
dos Es ta dos Uni dos.

É na tu ral que pais e pro fes so res es-
te jam pre o cu pa dos com a re com po si- 
ção e re cu pe ra ção das apren di za gens
de fa sa das, mas po de mos apro vei tar o
con tex to de saí da da pan de mia co mo
opor tu ni da de pa ra re for çar a co ne xão
en tre a es co la e as fa mí li as pa ra uma
vi da mais sau dá vel. Não fal tam sub sí- 
di os ci en tí û cos pa ra sus ten tar es sa
mu dan ça de há bi tos e bus ca por uma
edu ca ção in te gral que co lo que a co- 
ne xão com a na tu re za co mo pri o ri da- 
de.

Um es for ço nes ta di re ção é a Co le-
ção Meu Am bi en te, que dis po ni bi li za
gra tui ta men te ma te ri ais pa ra di dá ti- 
cos e ví de os de ori en ta ção pa ra pro- 
fes so res, com pro pos tas de ati vi da des
pa ra agre gar o es tu do do meio am bi-
en te no co ti di a no dos alu nos do En si- 
no Fun da men tal de for ma lú di ca e in- 
ter dis ci pli nar. O ma te ri al mos tra que
é pos sí vel abor dar te mas am bi en tais
de for ma trans ver sal, re üe tin do tam- 
bém so bre um fu tu ro mais sus ten tá- 
vel. No en tan to, além de co nhe ci men-
to teó ri co, pre ci sa mos pro por ci o nar
vi vên ci as que pro mo vam a re co ne xão
com a na tu re za des de a pri mei ra in-
fân cia, sem pre com o apoio das fa mí- 
li as.

Por mais que a tec no lo gia fa ça par- 
te da nos sa ro ti na, não há ne nhum
apli ca ti vo ou jo go vir tu al ca paz de
subs ti tuir o sen ti men to de co ne xão e
des co ber ta que a cri an ça tem ao vi- 
ven ci ar uma ex pe ri ên cia na na tu re za.
Cer ta men te, as cri an ças não con se- 
gui rão lem brar qual foi o seu me lhor
dia em fren te ao YouTube, mas te rão
na pon ta da lín gua uma vi vên cia es- 
pe ci al e di ver ti da na na tu re za.

EDI TO RI AL

Fo me afe ta 33
mi lhões

Uma û la pa ra re ce ber do a ções de

os si nhos em Cui a bá ul tra pas sou

cin co quar tei rões no ûm de 2021 3

(cré di to: Ro gé rio Ju ni or)

Trin ta e três mi lhões de bra si lei ros pas sam fo me no
país 4 um au men to de 14 mi lhões em re la ção ao con- 
tin gen te de 19 mi lhões es ti ma do em 2020. O trá gi co re- 
tro ces so foi cons ta ta do pe lo Se gun do Inqué ri to Na ci o- 
nal so bre In se gu ran ça Ali men tar no Con tex to da Pan de- 
mia da Co vid-19, pro du zi do pe la Re de Bra si lei ra de Pes- 
qui sa em So be ra nia e Se gu ran ça Ali men tar e Nu tri ci o- 
nal (Re de Pens san), di vul ga do on tem pe la Ox fam, or ga- 
ni za ção não go ver na men tal. Os da dos fo ram co le ta dos
en tre no vem bro de 2021 e abril úl ti mo, nos pe rí me tros
ur ba no e ru ral, em to das as cin co re giões do país.

De acor do com o es tu do, na mé dia na ci o nal, três em
ca da 10 fa mí li as, di a ri a men te, en fren tam a in cer te za
quan to ao aces so a ali men tos. O Nor des te ocu pa a pri- 
mei ra po si ção, com 33% da po pu la ção em si tu a ção de
in se gu ran ça ali men tar, se gui do pe las re giões Nor te, on- 
de es sa cha ga afe ta 28% das pes so as, e o Su des te, com
16%. O dra ma tem me nor im pac to no Cen tro-Oes te
(16%) e no Sul (12%).

Em 2014, o Bra sil co me mo rou a sua ex clu são do Ma- 
pa Mun di al da Fo me, pro du zi do pe la Or ga ni za ção das
Na ções Uni das pa ra a Ali men ta ção e a Agri cul tu ra
(FAO). Mas a ten dên cia de er ra di ca ção da mi sé ria no
país não du rou mui to. A cri se econô mi ca, con si de ra da
uma das mais pro fun das do país, en tre 2015 e 2016, in- 
ter rom peu o avan ço. Em 2017, as or ga ni za ções da so ci e- 
da de ci vil iden ti û ca ram a ne ces si da de de re or ga ni zar o
Na tal sem Fo me, ins pi ra das no le ga do do en tão so ció lo- 
go Her bert Jo sé de Sou sa, o Be ti nho, ati vis ta dos di rei tos
hu ma nos, que con ce beu o pro je to Ação da Ci da da nia
con tra a Fo me, a Mi sé ria e pe la Vi da.

O Con se lho Na ci o nal de Se gu ran ça Ali men tar e Nu- 
tri ci o nal (Con sea), cri a do em 1994, foi ex tin to em ja nei- 
ro de 2019. O co le gi a do, com par ti ci pa ção pa ri tá ria en- 
tre re pre sen tan tes da so ci e da de ci vil e go ver no fe de ral,
ori en ta va as po lí ti cas vol ta das ao com ba te à fo me e à
mi sé ria, em ní vel na ci o nal. Em seu lu gar, û cou um vá- 
cuo. Em con sequên cia, não ocor reu ne nhum pla ne ja- 
men to pa ra dar sequên cia ao en fren ta men to da fo me.

A cri se sa ni tá ria pro vo ca da pe la co vid-19 agra vou
dras ti ca men te a si tu a ção, tra zen do de vol ta as mui tas
ma ze las so ci ais e econô mi cas, re sul tan tes da au sên cia
de po lí ti cas pú bli cas eû ca zes pa ra er ra di cá-las. Com a
re du ção das ati vi da des pro du ti vas, en tre 2020 e 2021, o
de sem pre go au men tou, a ren da per ca pi ta e fa mi li ar foi
re du zi da, e a fo me e a mi sé ria ex plo di ram, che gan do ao
ín di ce re cor de, iden ti û ca do pe la Re de Pens san.

As me di das com pen sa tó ri as, co mo o Au xí lio Emer- 
gen ci al, ali vi a ram a cri se, mas se quer pas sa ram pró xi- 
mas de uma so lu ção du ra dou ra, as sim co mo o Au xí lio
Bra sil, com du ra ção pre vis ta até de zem bro pró xi mo, es- 
tá lon ge de ga ran tir a su pe ra ção dos da nos des sa ca la- 
mi da de. Pa ra tor nar pi or o que era mui to ruim, a in üa- 
ção vol tou a cres cer e não con se gue ser con ti da, ape sar
de to dos os es for ços do Ban co Cen tral. Re sul ta do: o po- 
der de com pra das fa mí li as es tá em que da ver ti gi no sa,
pre ju di can do, so bre tu do, a aqui si ção de ali men tos.

Ven cer a ba ta lha con tra a fo me e a mi sé ria é um dos
mui tos de sa û os do atu al e do pró xi mo go ver no. A ca la- 
mi da de exi ge do Es ta do me di das ur gen tes con tra o que
po de ser con si de ra do um des ca la bro. Em um país exal- 
ta do pe la sua vo ca ção de pro du zir ali men tos, gran de
par te ex por ta da pa ra ali men tar ou tros po vos, re ve la-se
in con ce bí vel que qua se um quar to da po pu la ção se en- 
con tre em si tu a ção fa mé li ca.

São Luís, sexta-feira, 10 de junho de 2022

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


São Luís, sexta-feira, 10 de junho de 2022

GERAL 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO.

CONCORRECIA Nº 02/2022-SRP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1404/2022. O Município de 
Serrano do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, torna público 
para conhecimento dos interessados que no dia 14/07/2022, horário 08:00hs, no endereço Av das 
Juçareiras, s/n, Centro, Serrano do Maranhão/MA (auditório do Centro de Referência da 
Assistência Social), fará realizar licitação na modalidade Concorrencia sob o Sistema Registro de 
Preços, do tipo menor preço global, para execução indireta no regime de empreitada por preço 
global, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE 
PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA E DISTRIBIOÇÃO DE 
REDE COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MUNICIPIO DE SERRANO DO 
MARANHÃO/MA, conforme as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. O 
procedimento licitatório observará as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, e subsidiariamente, 
as Leis Complementares nºs 123/06, 147/14 e 155/16. O Edital estará disponível na sede da 
Prefeitura Municipal, no endereço Avenida das Plameiras, S/N, Centro, Serrano do Maranhão, 
onde poderá ser obtido cópia, mediante pagamento de Documento de Arrecardação Municipal de 
forma a cobrir os custos com a reprodução do Edital, no portal oficial da Prefeitura Municipal. 
Serrano do Maranhão, MA, 08 de junho de 2022. Jonatas de Castro Costa, Sec Mun. de 
Planejamento e Gestão.

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRECIA Nº 03/2022-SRP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1405/2022. O Município de 
Serrano do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, torna público 
para conhecimento dos interessados que no dia 14/07/2022, horário 14:00hs, no endereço Av das 
Juçareiras, s/n, Centro, Serrano do Maranhão/MA (auditório do Centro de Referência da 
Assistência Social), fará realizar licitação na modalidade Concorrencia sob o Sistema Registro de 
Preços, do tipo menor preço global, para execução indireta no regime de empreitada por preço 
global, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS PARA REFORMAS 
DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE SERRANO DO 
MARANHÃO/MA, conforme as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. O 
procedimento licitatório observará as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, e subsidiariamente, 
as Leis Complementares nºs 123/06, 147/14 e 155/16. O Edital estará disponível na sede da 
Prefeitura Municipal, no endereço Avenida das Plameiras, S/N, Centro, Serrano do Maranhão, 
onde poderá ser obtido cópia, mediante pagamento de Documento de Arrecardação Municipal de 
forma a cobrir os custos com a reprodução do Edital, no portal oficial da Prefeitura Municipal. 
Serrano do Maranhão, MA, 08 de junho de 2022. Jonatas de Castro Costa, Sec Mun. de 
Planejamento e Gestão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2022-SRP. PROCESSO Nº 0323/2022. A prefeitura municipal de 
Serrano do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, torna público 
para conhecimento dos interessados que na data 23/06/2022, horário 09:00hs, na sede da 
Prefeitura Municipal no endereço Avenida das Palmeiras, s/n, Centro, Serrano do Maranhão-MA, 
fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por item, para 
execução indireta por empreitada por preço unitário, com participação exclusiva de ME/EPP nos 
itens que não ultrapassem o valor estimado de R$ 80.000,00, e para os demais itens cota de 25% 
exclusivos para ME/EPP, para Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa 
para fornecimento de água mineral e gás (glp), para atender as necessidades das secretarias 
municipais do município de Serrano do Maranhão, conforme as condições estabelecidas neste 
edital e seus anexos. O procedimento licitatório observará as disposições da Lei Federal 
10.520/2002, Lei Municipal nº 311/2021, e subsidiariamente as Leis Federais nº 8.666/1993 e Leis 
Complementares nºs 123/2006 e alterações posteriores. O Edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados no Portal da Transparência onde poderá ser consultado e obtido 
cópia e no endereço supracitado. Serrano do Maranhão (MA), 08 de junho de 2022 Jonatas de 
Castro Costa Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07.07/2022 O Município 
de Serrano do Maranhão, através do Secretário Municipal de Saúde, torna público para 
conhecimento dos interessados a revogação da Licitação Pregão Presencial nº 04/2022, cujo 
objeto trata de Registro de preços para aquisição de equipamentos hospitalares para atender as 
demandas da secretaria municipal de saúde de Serrano do Maranhão, conforme as condições 
estabelecidas neste edital e seus anexos. A revogação se dá em razão de interesse público, nos 
termos do Art. 49, da Lei 8.666/93.

Serrano do Maranhão, MA, 03 de junho de 2022.
Ramiro José Saif Campos

Secretário Municipal de Saúde

AVISO DE REVOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2022

A Secretária Municipal de Saúde de Lima Campos–MA, torna público, para conhecimento de 
todos os interessados que o PREGÃO ELETRÊNICO Nº 026/2022, cujo objeto era a eventual 
contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de material hospitalar, instrumental cirúrgico, 
medicamentos diversos, material laboratorial e material odontológico, de interesse da Secretaria 
Municipal de Saúde de Lima Campos/MA, foi REVOGADO por determinação da autoridade superior, 
devido a erros apontados na fase interna do processo, conforme as justificativas apresentadas nos 
autos. A revogação está fundamentada no art. 49 da Lei nº 8.666.93 c/c art. 9º da Lei Federal nº 
10.520/02, na Súmula 473 do STF e prevista ainda no item 26.6 do edital. Nesse sentido, tendo em 
vista razões de interesse público decorrente de fato superveniente, necessário que seja a licitação 
revogada para que se proceda uma melhor análise de todos os termos, a fim de que seja a licitação 
promovida da forma que melhor atenda às necessidades da administração. Maiores informações 
poderão ser obtidas na sede da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. JK, s/nº, Centro, 
Cep 65.728-000, Lima Campos–MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs 
(doze horas), ou no endereço eletrônico: www.limacampos.ma.gov.br, ou pelo pelo telefone (0**99) 
3646-1112.

Lima Campos (MA), 08 de junho de 2022.
Secretaria Municipal de Saúde

Lidiane de Sá Curvina
Decreto nº 010, de 01 de janeiro de 2021

(Para Alugar na Cidade de São Luis)
A Superintendência Estadual dos Correios no Maranhão está a procura de imóvel 
para alugar na cidade de São Luís, conforme características a seguir: Tipo do 
imóvel: Galpão Comercial - Edificação tipo galpão, cuja construção apresente-se 
aderente à legislação pertinente. Área do Imóvel a ser prospectado. Área interna 
(referencial): 729,40 m²; área externa (referencial): 417,94 m²; área do Terreno 
(referencial): 1.147,34 m². Tipo de movimentação interna: Movimentação de 
paleteiras e empilhadeiras, (Carga mínima exercida no piso pelos equipamentos 
de movimentação de cargas: 2,5 Toneladas); A área externa deverá comportar a 
implantação de áreas para estacionamento, carga e descarga e parqueamento 
(manobra). A Edificação comportará área exclusiva para manuseio e armazenamento 
de carga, docas parcialmente cobertas e área administrativa: sala comercial, 
gerência, copa, sala técnica, vestiários e sanitários. O imóvel a ser prospectado 
deverá: localizar-se em região cuja ocupação, para o fim que se destina, esteja 
prevista na Legislação Urbanística Local; comportar livre trânsito de veículos de 
carga de grande e pequeno porte, como também a carga e descarga, sem limitação 
de horário; não ter dificuldades de acesso ou problemas de segurança e ser servido 
por linhas de transporte público. O prazo para recebimento de propostas é até o dia 
20/06/2022, através do e-mail marcomp@correios.com.br.

PROSPECÇÃO DE IMÓVEL

MINISTÉRIO DAS 
COMUNICAÇÕES

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MARANHÃO

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

O Sindicato dos(as) Pescadores(as) Profissionais, Artesanais, Aquicultores (as), 
Marisqueiros(as), Criadores(as) de Peixe, Marisco e Trabalhadores(as) na Pesca do 
Município de Paço do Lumiar- MA- SINDPESCAPAÇO - CNPJ nº 36.886.559/0001-
08, por sua Presidente: Srª. EVA ALVES DE MORAIS BARROS, convoca todos os 
membros da categoria profissional dos trabalhadores(as) em pesca, criação arte-
sanal de peixe e marisco, tecelões(ãs) artesanais de materiais de pesca, pescado-
res(as) artesanais, aquicultores(as), marisqueiros(as) e trabalhadores(as) na pesca 
compreendendo os que exercem atividades como assalariados e assalariadas, per-
manentes ou eventuais, na pesca, aquicultura e maricultura, independentemente 
da natureza do órgão empregador, bem como pescadores(as), aquicultores(as), 
marisqueiros(as) criadores(as) de peixe e marisco e trabalhadores(as) na pesca 
que exerçam a atividade econômica objeto de classe, individual, em parceria ou 
regime de economia familiar, assim entendido o trabalho dos membros da mesma 
família, executando em condições de mutua dependência e colaboração, com 
a ajuda eventual de terceiros do município de PAÇO DO LUMIAR no Estado do 
Maranhão, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada 
no dia 02 de julho de 2022, na própria Sede da Entidade, com endereço na 
Rua da Salina, n 97, Pau Deitado, Paço do Lumiar/MA, Cep nº 65.130-000, com 
início às 08:00 horas, em primeira convocação e em segunda convocação as 8:30 
horas, para tratar da seguinte ordem do dia: 1 - Ratificação da Fundação do Sindi-
cato dos(as) Pescadores(as) Artesanais, de pescadores Profissionais industriais, de 
pescadores Amadores ou Esportivos, de Aquicultores e de Pescadores de Crustá-
ceos e Mariscos do município de Paço do Lumiar- MA- SINDPESCAPAÇO - CNPJ nº 
36.886.559/0001-08 para representação da categoria profissional dos trabalha-
dores(as) em pesca, criação artesanal de peixe e marisco, tecelões(ãs) artesanais 
de materiais de pesca, pescadores(as) artesanais, aquicultores(as), marisquei-
ros(as) e trabalhadores(as) na pesca compreendendo os que exercem atividades 
assalariados e assalariadas, permanentes ou eventuais, na pesca, aquicultura e 
maricultura, independentemente da natureza do órgão empregador, bem como 
pescadores(as), aquicultores (as), marisqueiros(as) criadores(as) de peixe e ma-
risco e trabalhadores(as) na pesca que exerçam a atividade econômica objeto de 
classe, individual, em parceria ou regime de economia familiar, assim entendido 
o trabalho dos membros da mesma família, executando em condições de mutua 
dependência e colaboração, com a ajuda eventual de terceiros do município de 
PAÇO DO LUMIAR no Estado do Maranhão; 2 - Ratificação da Diretoria e Conselho 
Fiscal; 3 - Alteração do Estatuto.

Paço do Lumiar/MA, 3 de Junho de 2022.
EVA ALVES DE MORAIS BARROS

Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

O Sindicato dos(as) Pescadores(as) Profissionais, Artesanais, Aquicultores (as), 
Marisqueiros(as), Criadores(as) de Peixe, Marisco e Trabalhadores(as) na Pesca 
do Município de Cajapió/MA- SINDPESCA- CNPJ nº 16.620.427/0001-22, por seu 
Presidente: Sr. EDINILDO NASCIMENTO ESTRELA, convoca todos os membros da 
categoria profissional dos trabalhadores(as) em pesca, criação artesanal de peixe 
e marisco, tecelões(ãs) artesanais de materiais de pesca, pescadores(as) artesa-
nais, aquicultores(as), marisqueiros(as) e trabalhadores(as) na pesca compreen-
dendo os que exercem atividades como assalariados e assalariadas, permanentes 
ou eventuais, na pesca, aquicultura e maricultura, independentemente da nature-
za do órgão empregador, bem como pescadores(as), aquicultores(as), marisquei-
ros(as) criadores(as) de peixe e marisco e trabalhadores(as) na pesca que exerçam 
a atividade econômica objeto de classe, individual, em parceria ou regime de eco-
nomia familiar, assim entendido o trabalho dos membros da mesma família, execu-
tando em condições de mutua dependência e colaboração, com a ajuda eventual 
de terceiros do município de CAJAPIÓ no Estado do Maranhão, para participarem 
da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 02 de julho de 2022, 
na própria Sede da Entidade, com endereço na Rua da Chapadinha, sn, centro, 
Cajapió/MA, Cep nº 65.230-000, com início às 08:00 horas, em primeira convo-
cação e em segunda convocação as 8:30 horas, para tratar da seguinte ordem do 
dia: 1 - Ratificação da Fundação do Sindicato dos(as) Pescadores(as) Profissionais, 
Artesanais, Aquicultores (as), Marisqueiros(as), Criadores(as) de Peixe, Marisco e 
Trabalhadores(as) na Pesca do Município de Cajapió /MA - SINDPESCA - CNPJ nº 
16.620.427/0001-22 para representação da categoria profissional dos trabalhado-
res(as) em pesca, criação artesanal de peixe e marisco, tecelões(ãs) artesanais de 
materiais de pesca, pescadores(as) artesanais, aquicultores(as), marisqueiros(as) 
e trabalhadores(as) na pesca compreendendo os que exercem atividades assala-
riados e assalariadas, permanentes ou eventuais, na pesca, aquicultura e maricul-
tura, independentemente da natureza do órgão empregador, bem como pesca-
dores(as), aquicultores (as), marisqueiros(as) criadores(as) de peixe e marisco e 
trabalhadores(as) na pesca que exerçam a atividade econômica objeto de classe, 
individual, em parceria ou regime de economia familiar, assim entendido o trabalho 
dos membros da mesma família, executando em condições de mutua dependência 
e colaboração, com a ajuda eventual de terceiros do município de CAJAPIÓ no Es-
tado do Maranhão; 2 - Ratificação da Diretoria e Conselho Fiscal; 3 - Alteração do 
Estatuto; 4 - Desfiliação da FESPEMA.

Cajapió/MA, 3 DE JUNHO DE 2022. EDINILDO NASCIMENTO ESTRELA
Presidente

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Saúde em Cardiologia 

para atender a demanda da POLICLINICA DE CODÓ.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.

DATA DA ABERTURA: 08/07/2022, às 9h, horário de Brasília.

Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).

Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. 

Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH, localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 

Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 

e-mails csl@emserh.ma.gov.br e osmalia.emserh@gmail.com, ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 7 de junho de 2022

Osmália Roberta de Oliveira Borges

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 152/2022 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO 43.931/2022 - EMSERH

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO/MA
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO: PREGÃO 
PRESENCIAL N° 004/2022. A Prefeitura Municipal de Fernando 
Falcão/MA, através do seu Pregoeiro Oficial, torna público que o Pregão 
Presencial nº 004/2022, que tem como objeto a contratação de empresa 
para fornecimento de materiais de construção em geral para manutenção 
preventiva e corretiva, atendendo as necessidades da Prefeitura Municipal 
de Fernando Falcão e suas secretarias, adiado por motivo de força maior, 
fica marcado para o dia 17 de junho de 2022, às 09 horas. Maiores 
informações na Comissão Permanente de Licitação - CPL, situado na 
Avenida Resplandes s/nº, Vila Resplandes, Fernando Falcão - MA, no 
horário de 08h às 12h, ou através do e-mail, cpl.fernandofalcao@hotmail.
com. Fernando Falcão/MA, 07 de junho de 2022. Gilmar Maciel Ribeiro. 
Pregoeiro.

                        DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO MARANHÃO

AVISO DE REMARCAÇÃO LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 012/2022-DPE/MA

Republicação do Edital. A Defensoria Pública do Estado do Maranhão (UASG 453747) através 
de sua Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público que a licitação em epígrafe, 
Pregão Eletrônico, objetivando contratação de empresa especializada para prestação dos serviços 
continuados de vigilância eletrônica monitorada à distância, em regime de comodato nos núcleos da 
DPE na capital e dos interiores, anteriormente suspensa até ulterior deliberação, fi ca REMARCADA 
para o dia 27 de junho de 2022, às 9:00h, através do site www.comprasgovernamentais.gov.br. O 
edital em vista das alterações realizadas no Termo de Referência e anexos, encontra-se disponível na 
página: www.comprasgovernamentais.gov.br; defensoria.ma.def.br e www.tce.ma.gov.br. 

São Luís, 08/junho/2022. CPL/DPE/MA.

O PREGOEIRO DA SEDEL/MA, torna público que realizará às 14h30 do dia 28 de junho de 2022, no site 

eletrônico www.comprasnet.gov.br, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR 

PREÇO, para a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de agenciamento 

de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação, 

cancelamento e fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, na quantidade 

estimada no Termo de Referência, na forma do Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Federal nº 

10.520/2002, de 17 de julho de 2002, 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://Sedel.ma.gov.br/, e, ainda, em caso de 

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

das 13 às 19h.

São Luís/MA, 7 de junho de 2022

MARIANO PAULISTA DE AZEVEDO NETO

Pregoeiro da CSL/SEDEL/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2022- CSL/SEDEL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0093877/2022 - SEDEL/MA



REAVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022.PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 006.18.01/2022. A Prefeitura Municipal de Riachão, estado do Maranhão, com sede na 

Praça Nossa Senhora de Nazaré, n.º 742, Centro, CEP 65.990-000, na forma da Lei Federal nº 

8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e do Decreto nº 10.024/19, através do Pregoeiro Municipal, 

torna público, que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, 

com critério de julgamento de MENOR PREÇO POR ITEM, para o Registro de Preços para 
eventual e futura aquisição de Produtos Lubrificantes para manutenção da frota de veículos 

para atender a demanda das secretarias municipais que compõem a prefeitura municipal 
de Riachão/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e 
seus anexos. Com sessão de abertura para ser realizada no dia 28 de junho de 2022, às 9h00m 
(nove horas) no sítio Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC) - www.bnc.org.br. Os interes-

sados poderão consultar e obter o Edital e seus Anexos gratuitamente através dos endereços 
eletrônicos Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC) - www.bnc.org.br e http://www.riachao.

ma.gov.br. Outras informações pelo e-mail cplriachao.ma@gmail.com ou pelo telefone 

(99) 9 8448-5262 das 09:00 às 12:00 h. Base Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. Riachão 
(MA), 08 de junho de 2022. Walisson Cunha Duarte. Pregoeiro Municipal.

REAVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022-CPL/PMB

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL, com sede na Travessa 15 de Novembro, nº 229, Centro, 

Bacabal, Estado do Maranhão, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público, que fará realizar 

licitação na modalidade Concorrência Pública, do tipo Menor Preço, sob o regime de empreitada por preço 

unitário, objetivando a Contratação de Empresa Especializada na Execução dos Serviços de Construção de 

Escola Integral no bairro Terra do Sol na sede do município de Bacabal/MA, conforme edital e anexos. A 

sessão do certame licitatório será realizada no dia 15 de julho de 2022, às 08:00hs (oito horas), na sala de 

reuniões da Prefeitura. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala da CPL, onde 

poderão ser consultados gratuitamente e obtidos através do portal da transparência na forma digital através 

do endereço eletrônico https://www.bacabal.ma.gov.br/licitacoes. Esclarecimentos adicionais no mesmo 

endereço. Bacabal – MA. 09 de junho de 2022. ALAN AMORIM NASCIMENTO. Presidente da CPL/PMB.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

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

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS No. 001/2022
A Prefeitura Municipal de Governador Eugênio Barros - MA, torna público para conhecimento 
dos interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços, tipo Menor Preço, para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 
RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA- POVOADO 
SOCORRO. Recebimento dos Envelopes de Habilitação e Propostas: 24 junho de 2022 às 09h30min. 
Valor Global Estimado: R$ 407.925,87 (quatrocentos e sete mil, novecentos e vinte e cinco reais e oitenta 
e sete centavos). Fonte de Recurso: 1007929 FNDE. Endereço: Av. 11 de março, SN, Centro, – Sede da 
Secretaria de Saúde, Governador Eugênio Barros – MA. Mais informações: pelo e-mail: licitacaogeb@
gmail.com. Edital e anexos poderão ser adquiridos junto a CPL, no endereço acima citado, em dias úteis, 
de 08h00min as 13h00min, e no sítio do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão.

Governador Eugênio Barro - MA ,06 de junho de 2022.
Ana Rita Cordeiro de Sousa

Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 014/2022. 
AVISO DE LICITAÇÃO: A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/
MA, torna público que realizará Licitação na modalidade Pregão Ele-
trônico nº 014/2022. Objeto: Registro de Preços para eventual e futura 
contratação de empresa para os serviços de locação de veículos para aten-
der as necessidades da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA. 
REALIZAÇÃO: 23/06/2022 às 09:00 horas DIPLOMA LEGAL: Lei nº 
10.520/2002 com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93 e suas alte-
rações. OBSERVAÇÕES: O Edital estará disponível na íntegra, no en-
dereço eletrônico: www.compraspresidentedutra.com.br e na Plataforma 
SACOP-TCE/MA. Presidente Dutra, 07 de junho de 2022. Otávio Renan 
Meneses Delmondes Santana – Pregoeiro Municipal. Presidente Dutra – 
MA. Em 07 de junho de 2022. Otávio Renan Meneses Delmondes Santa-
na - Pregoeiro Municipal.

A Vale S.A., CNPJ 33.592.510/0101-17, torna público que requereu junto à Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA-MA), a Licença Ambiental Única - LAU 
para as atividades de instalação e operação de um sistema de tratamento de efluente químico 
- ETEQ, conforme e-Processo nº 098664/2022, na área do Terminal Logístico Vale Metais 
Básicos situado à Av. dos Portugueses, nº 100, Porto do Itaqui, São Luís, Estado do Maranhão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0609/2022. O Município 
de Serrano do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Educação, Ciencias e Tecnologia, 
torna público para conhecimento dos interessados que no dia 06/07/2022, horário 08:00hs, no 
endereço Av das Juçareiras, s/n, Centro, Serrano do Maranhão/MA (auditório do Centro de 
Referência da Assistência Social), fará realizar licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo 
menor preço por lote, para execução indireta no regime de empreitada por preço global, para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS PARA REFORMA E APLIAÇÃO 
DE DUAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE SERRANO DO MARANHÃO/MA, 
conforme as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. O procedimento licitatório 
observará as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 311/2021, e 
subsidiariamente, as Leis Complementares nºs 123/06, 147/14 e 155/16. O Edital estará 
disponível na sede da Prefeitura Municipal, no endereço Avenida das Plameiras, S/N, Centro, 
Serrano do Maranhão, onde poderá ser obtido cópia, mediante pagamento de Documento de 
Arrecardação Municipal de forma a cobrir os custos com a reprodução do Edital, no portal oficial 
da Prefeitura Municipal. Serrano do Maranhão, MA, 08 de junho de 2022. Ronildo Cardoso Silva. 
Secretário Municipal de Educação, Ciencias e Tecnologia.

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0804/2022. O Município 
de Serrano do Maranhão, através do Secretário Municipal de Saúde, torna público para 
conhecimento dos interessados que no dia 06/07/2022, horário 14:00hs, no endereço Av das 
Juçareiras, s/n, Centro, Serrano do Maranhão/MA (auditório do Centro de Referência da 
Assistência Social), fará realizar licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço 
global, para execução indireta no regime de empreitada por preço global, para CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS PARA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE NO 
POVOADO SOLEDADE MUNICIPIO DE SERRANO DO MARANHÃO/MA, conforme as condições 
estabelecidas neste edital e seus anexos. O procedimento licitatório observará as disposições da 
Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 311/2021, e subsidiariamente, as Leis Complementares 
nºs 123/06, 147/14 e 155/16. O Edital estará disponível na sede da Prefeitura Municipal, no 
endereço Avenida das Plameiras, S/N, Centro, Serrano do Maranhão, onde poderá ser obtido 
cópia, mediante pagamento de Documento de Arrecardação Municipal de forma a cobrir os custos 
com a reprodução do Edital, no portal oficial da Prefeitura Municipal. Serrano do Maranhão, MA, 
08 de junho de 2022. Ramiro José Saif Campos. Secretário Municipal de Saúde.

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022 - CSL/PROCON - DATA: 24 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: http://www.compras.ma.gov.br/. E-MAIL 

PARA CONTATO: cslprocon.viva@gmail.com. DATA DE ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO 

ELETRÔNICO: às 9h do dia 24/06/2022. TIPO: MENOR PREÇO. MODO DE DISPUTA: ABERTO E 

FECHADO. OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática para suprir as necessidades de 

modernização do INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DEFESA DO CIDADÃO E CONSUMIDOR – 

PROCON/MA, conforme descrito neste Edital e seus Anexos. A licitação reger-se-á pelas disposições da 

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

Complementar nº 123/2006, 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.comprasma.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, 8 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 07/2022 - CSL/PROCON

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRECIA Nº 04/2022-SRP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
1408/2022. O Município de Serrano do Maranhão, através da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Gestão, torna público para conhecimento dos interessados que no dia 
15/07/2022, horário 08:00hs, no endereço Av das Juçareiras, s/n, Centro, Serrano do 
Maranhão/MA (auditório do Centro de Referência da Assistência Social), fará realizar licitação na 
modalidade Concorrencia sob o Sistema Registro de Preços, do tipo menor preço, para execução 
indireta no regime de empreitada por preço global, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, 
SARGETAS, BUEIROS, COM MANUTENÇÃO E CONSTRAUÇÃO DE PONTES MISTAS NO 
MUNICIPIO DE SERRANO DO MARANHÃO/MA, conforme as condições estabelecidas neste 
edital e seus anexos. O procedimento licitatório observará as disposições da Lei Federal nº 
8.666/93, e subsidiariamente, as Leis Complementares nºs 123/06, 147/14 e 155/16. O Edital 
estará disponível na sede da Prefeitura Municipal, no endereço Avenida das Plameiras, S/N, 
Centro, Serrano do Maranhão, onde poderá ser obtido cópia, mediante pagamento de Documento 
de Arrecardação Municipal de forma a cobrir os custos com a reprodução do Edital, no portal oficial 
da Prefeitura Municipal. Serrano do Maranhão, MA, 08 de junho de 2022. Jonatas de Castro 
Costa, Sec Mun. de Planejamento e Gestão.

MUNICIPIO DE PRESIDENTE MÉDICI
PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 014/2022
REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICIPIO DE PRESIDENTE MÉDICI, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Administração, torna público para 
conhecimento dos interessados que realizará no dia 30 de junho de 2022, às 14:00hs (quatorze horas), Licitação para Registro de 
Preços na modalidade Pregão na forma Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, objetivando o Registro de preços para 
futura, eventual e parcelada aquisição de materiais diversos para montagem de kits de enxoval para recém-nascidos, atendendo 
as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Presidente Médici /MA, conforme detalhamentos 
constantes no Anexo I - Termo de Referência, em sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da informação - INTER-
NET através do site www.licitanet.com.br. Com fundamentação na Lei Federal nº 10.520/02, no Decreto Federal nº 10.024/2019, 
no Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações, na Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, 
e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame. O Edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados por intermédio de sistema eletrônico, qual seja www.licitanet.com.br ou poderá ser solicitado através 
do e-mail cpl.presidentemedici.ma@gmail.com ou ainda na sede da Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL 
onde poderão ser obtidos e consultados gratuitamente mediante apresentação de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 
8h às 12h, no endereço Avenida Santa Teresa, s/n, Centro, CEP 65.279-000. 

Presidente Médici - MA, 07 de junho de 2022.
ELIANE PINTO DE AZEVEDO

Secretária Municipal de Assistência Social
CPF: 014.560.093-97
Portaria nº 005/2021

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ 06.116.461/0001-00

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS, Estado do Maranhão, torna público que fará realizar em 
27/06/2022 às 09h00min, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022, tipo menor preço 
global, tendo por objeto o calçamento em pedras no município de Anapurus/MA, conforme projeto bási-
co. O Edital e seus anexos, encontra-se disponível para consultas/obtidos gratuitamente, em dias úteis das 
08h00min às 12h00min, na sala da Comissão de Permanente de Licitação, localizada na Av. João Francisco 
Monteles, n° 2001, Centro Anapurus/MA, ou ainda poderá ser solicitado por meio do e-mail: departamento-
decompraspma@gmail.com, bem como consultados através do SACOP e portal da transparência deste órgão. 
Os interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus representantes legais para entre-
gar os envelopes com a documentação e as propostas, podendo, inclusive, encaminhá-los via correio ou outro 
meio similar de entrega, atentando para as datas e horários finais para recebimento. Anapurus/MA, em 08 de 
junho de 2022. PATRICK PAULINO PINHEIRO, Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 020/2022 SRP SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS – MA, através de seu Pregoeiro e EQUIPE 
de APOIO, torna público para conhecimento de todos que estará realizando licitação na MODALIDADE: 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS TIPO: MENOR PREÇO  POR ITEM. OBJETO: 
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEIS PARA 
SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JENIPAPO 
DOS VIEIRAS/MA. BASE LEGAL: LEI FEDERAL Nº 10.520/02, art. 3º, I, subsidiariamente pela LEI FE-
DERAL N. º 8.666/93 e alterações posteriores, DECRETO MUNICIPAL 006 e as condições do edital. Rece-
bimento e abertura dos envelopes Proposta e Habilitação: às 15h do dia 23 de junho de 2022 através do uso 
de recursos da tecnologia da informação, site https://www.licitanet.com.br. O edital estará à disposição para 
consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do município https://jenipapodosvieiras.ma.gov.
br/ e também no site do LICITANET. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 
20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala de reunião da CPL, localizada na RUA JOÃO LAGO 
DA SILVA, S/N – Centro – esclarecimentos adicionais no mesmo endereço das 08:00 as 12:00hs e no e-mail: 
cpljenipapo@gmail.com e pelo telefone 99 98511-8958. JENIPAPO DOS VIEIRAS/MA, CEP: 65962-000. 
JENIPAPO DOS VIEIRAS -MA. ANTÔNIO IRANILTON DE CARVALHO. Pregoeiro.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022. A Prefeitura Municipal de Coroatá/
MA, através de seu pregoeiro, designado pela Portaria nº 001/2022, torna público para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 
040/2020, Lei Complementar 123/2006, Lei nº 10.024/2019, Decreto Federal 3.555/2002, e da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA 
do tipo MENOR PREÇO por ITEM, cujo objeto é Contratação de empresa especializada em 
fornecimento de gêneros alimentícios para as diversas secretárias do município de Coroatá-
MA, Ano 2022. A realização do certame está prevista para o dia 23 de junho de 2022, às 08h00min 
- horário de Brasília. Edital/Anexos estão à disposição dos interessados no horário das 08:00 às 
14:00hs na Comissão Permanente de Licitação-CPL, para consulta gratuita, podendo ser obtidos 
através do sites: http://transparencia.coroata.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce; http://site.
tce.ma.gov.br/index.php/mural-de-licitacoes-2 e www.portaldecompraspublicas.com.br, ou mediante 
pagamento de R$ 50,00 (cinquenta reais), a ser recolhido através do Documento de Arrecadação 
Municipal-DAM emitido pela Secretaria Municipal de Finanças, E-mail.:cplcoroata@gmail.com, Tel.: 
3641-1478, Coroatá/MA 08/06/2022, Francisco Carvalho Brandão, Secretário municipal de Governo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA

A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar/MA, por meio da Comissão Perma-
nente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados que realizará 
licitação na modalidade Concorrência Pública nº 03/2022, do Tipo Menor Preço, 
objetivando: contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de 
reforma do hospital de São José de Ribamar/MA, no dia 15 de julho de 2022, 
às 09h00 (nove) horas, horário local. LOCAL DE REALIZAÇÃO: No prédio da 
Central de Licitações, Contratos e Convênios, localizada à Praça Matriz, nº 142, 
Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08h às 13h. O edital se encontra à disposição dos 
interessados no mesmo local, onde poderá ser consultado e obtido gratuitamente 
mediante a apresentação de mídia eletrônica (pen drive, CD, DVD ou outro). As 
empresas que adquirirem o edital mediante “download” na página/Portal Oficial 
do Município e tiverem interesse em participar desta licitação, deverão obriga-
toriamente, retirar os anexos do referido instrumento convocatório no endereço 
e nas condições supracitadas, em virtude da existência de limite de carregamento 
de arquivos (UPLOAD) no site da Prefeitura. Esclarecimento adicionais pelo te-
lefone (98) 3224-0769 ou pelo e-mail: cpl.licitacao.ribamar@gmail.com. São José 
de Ribamar/MA, em 09 de junho de 2022. Adiel Tavares Ribeiro. Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
073.16.05/2022. A Prefeitura Municipal de Riachão, estado do Maranhão, com sede na Pra-

ça Nossa Senhora de Nazaré, n.º 742, Centro, CEP 65.990-000, na forma da Lei Federal nº 

8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e do Decreto nº 10.024/19, através do Pregoeiro Municipal, 

torna público, que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, 

com critério de julgamento de MENOR PREÇO POR ITEM, para Contratação de empresa es-

pecializada no fornecimento de Material de construção para conclusão de uma escola com 6 
(seis) salas no Povoado Bacuri, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação, 

Esporte e Lazer da Prefeitura de Riachão/MA, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. Com sessão de abertura para ser realizada no dia 
28 de junho de 2022, às 14h30min (quatorze horas e trinta minutos) no sítio Portal Bolsa 
Nacional de Compras (BNC) - www.bnc.org.br. Os interessados poderão consultar e obter o 

Edital e seus Anexos gratuitamente através dos endereços eletrônicos Portal Bolsa Nacional de 
Compras (BNC) - www.bnc.org.br e http://www.riachao.ma.gov.br. Outras informações pelo 

e-mail cplriachao.ma@gmail.com ou pelo telefone (99) 9 8448-5262 das 09:00 às 12:00 h. 
Base Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. Riachão (MA), 08 de junho de 2022. Walisson 
Cunha Duarte. Pregoeiro Municipal.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022 (PA-0967/2022)
Objeto: constituição de REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de TELEVISORES a fim de 

atender a demanda das Unidades Administrativas do Tribunal Regional do Trabalho - 16ª 

Região, conforme especificações e quantidades constantes no Termo de Referência, parte 

integrante do Edital. Tipo de licitação: Menor Preço. Data de abertura: 23 de junho de 2022, 

às 09:00 horas (horário de Brasília/DF). Local: www.gov.br/compras/pt-br. O edital é 

gratuito e está à disposição dos interessados para consulta e retirada nos endereços 

www.gov.br/compras/pt-br e www.trt16.jus.br. Maiores informações no endereço Av. 

Senador Vitorino Freire, 2001- 3º andar - Areinha – São Luís/MA - Seção de Aquisições 

Públicas ou pelos telefones (0xx98) 2109-9378/9379/98424-6218 das 08 às 17 horas.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRECIA Nº 05/2022-SRP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
1409/2022. O Município de Serrano do Maranhão, através da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Gestão, torna público para conhecimento dos interessados que no dia 
15/07/2022, horário 10:00hs, no endereço Av das Juçareiras, s/n, Centro, Serrano do 
Maranhão/MA (auditório do Centro de Referência da Assistência Social), fará realizar licitação na 
modalidade Concorrencia sob o Sistema Registro de Preços, do tipo menor preço, para execução 
indireta no regime de empreitada por preço global, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E RECAPIAMENTO ASFALTICO EM VIAS PUBLICAS NO 
MUNICIPIO DE SERRANO DO MARANHÃO/MA, conforme as condições estabelecidas neste 
edital e seus anexos. O procedimento licitatório observará as disposições da Lei Federal nº 
8.666/93, e subsidiariamente, as Leis Complementares nºs 123/06, 147/14 e 155/16. O Edital 
estará disponível na sede da Prefeitura Municipal, no endereço Avenida das Plameiras, S/N, 
Centro, Serrano do Maranhão, onde poderá ser obtido cópia, mediante pagamento de Documento 
de Arrecardação Municipal de forma a cobrir os custos com a reprodução do Edital, no portal oficial 
da Prefeitura Municipal. Serrano do Maranhão, MA, 08 de junho de 2022. Jonatas de Castro 
Costa, Sec Mun. de Planejamento e Gestão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO/MA
AVISO DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 005/2022. O PRESIDENTE DA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FER-
NANDO FALCÃO, ESTADO DO MARANHÃO, torna público que realizará licitação na 
modalidade: TOMADA DE PREÇOS, no regime de EMPREITADA POR MENOR PREÇO 
GLOBAL. OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de engenharia para 
reforma, adequação e ampliação da Escola Professora Felicidade de Matos, Município de 
Fernando Falcão, conforme especificações contidas no ANEXO I (Projeto Básico) do Edital. 
DATA DE ABERTURA: 28 de junho de 2022, às 9h, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação da Pref. Mun. de Fernando Falcão/MA, situada à Av. Resplandes, nº 82, Vila Res-
plandes, Fernando Falcão/MA, CEP 65.964-000. AMPARO LEGAL: Lei Federal 8.666, de 
21/06/1993 e suas alterações, da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e demais 
normas pertinentes à espécie. O Edital e seus anexos podem ser adquiridos gratuitamente atra-
vés de apresentação de mídia eletrônica, junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, 
situado na Avenida Resplandes s/nº, Vila Resplandes, Fernando Falcão - MA, no horário de 
08h às 12h, na página www.transparencia.fernandofalcao.ma.gov.br, ou através do e-mail, cpl.
fernandofalcao@hotmail.com. Fernando Falcão – MA, 07 de junho de 2022. Gilmar Maciel 
Ribeiro. Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2022- REPUBLICAÇÃO

REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICIPIO DE PRESIDENTE MÉDICI, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Administração, torna 
público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 29 de junho de 2022, às 08:30hs (oito horas e trinta 
minutos), Licitação para Registro de Preços na modalidade Pregão na forma Eletrônica, com critério de julgamento 
menor preço, objetivando o Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais de construção, hidráulico e 
elétrico em geral de interesse da Administração Pública Municipal de Presidente Médici - MA, conforme detalhamentos 
constantes no Anexo I - Termo de Referência, em sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da infor-
mação - INTERNET através do site www.licitanet.com.br. Com fundamentação na Lei Federal nº 10.520/02, no Decreto 
Federal nº 10.024/2019, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações, na Lei Complementar nº 123/2006 alterada 
pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto 
deste Certame. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por intermédio de sistema eletrônico, qual 
seja www.licitanet.com.br ou poderá ser solicitado através do e-mail cpl.presidentemedici.ma@gmail.com ou ainda na 
sede da Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL onde poderão ser obtidos e consultados gratui-
tamente mediante apresentação de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h, no endereço Avenida 
Santa Teresa, s/n, Centro, CEP 65.279-000. 

Presidente Médici - MA, 07 de junho de 2022.
Edvane Rubem Teodoro

Secretário Municipal de Administração
CPF: 260.160.792-00
Portaria nº 001/2021.

objetivando o Registro de preços para eventual e futura prestação de serviços na confecção de produtos de comunica

Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL onde poderão ser obtidos e consultados gratuitamente 

preço, objetivando o Registro de Preços para eventual e futura aquisição de aparelhos de ar condicionado e prestação 

onde poderão ser obtidos e consultados gratuitamente mediante apresentação de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 012/2022 - REPUBLICAÇÃO

REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICIPIO DE PRESIDENTE MÉDICI, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Administração, 
torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 29 de junho de 2022, às 14:00hs (quatorze 
horas), Licitação para Registro de Preços na modalidade Pregão na forma Eletrônica, com critério de julgamento 
menor preço, objetivando o Registro de preços para eventual e futura prestação de serviços na confecção de 
produtos de comunicação visual de interesse da Administração Pública Municipal de Presidente Médici - MA, 
conforme detalhamentos constantes no Anexo I - Termo de Referência, em sessão pública on-line por meio de re-
cursos de tecnologia da informação - INTERNET através do site www.licitanet.com.br. Com fundamentação na Lei 
Federal nº 10.520/02, no Decreto Federal nº 10.024/2019, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações, na Lei 
Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 
e de outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interes-
sados por intermédio de sistema eletrônico, qual seja www.licitanet.com.br ou poderá ser solicitado através do 
e-mail cpl.presidentemedici.ma@gmail.com ou ainda na sede da Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL onde poderão ser obtidos e consultados gratuitamente mediante apresentação de mídia gravável 
(pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h, no endereço Avenida Santa Teresa, s/n, Centro, CEP 65.279-000. 

Presidente Médici - MA, 07 de junho de 2022.
Edvane Rubem Teodoro

Secretário Municipal de Administração
CPF: 260.160.792-00
Portaria nº 001/2021.

julgamento menor preço, objetivando o Registro de Preços para eventual e futura aquisição de aparelhos de ar 

da Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL onde poderão ser obtidos e consultados gra
tuitamente mediante apresentação de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h, no endereço 

menor preço, objetivando o Registro de preços para futura, eventual e parcelada aquisição de materiais diversos 

de Assistência Social do Município de Presidente Médici /MA, conforme detalhamentos constantes no Anexo 

MUNICIPIO DE PRESIDENTE MÉDICI
PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 013/2022
REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICIPIO DE PRESIDENTE MÉDICI, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Administração, torna público para 
conhecimento dos interessados que realizará no 30 de junho de 2022, às 08:30hs (oito horas e trinta minutos), Licitação para 
Registro de Preços na modalidade Pregão na forma Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, objetivando o Registro de 
Preços para eventual e futura aquisição de aparelhos de ar condicionado e prestação de serviços de manutenção de aparelhos de 
ar condicionado, de interesse da Administração Pública Municipal de Presidente Médici - MA, conforme detalhamentos constantes 
no Anexo I - Termo de Referência, em sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da informação - INTERNET através 
do site www.licitanet.com.br. Com fundamentação na Lei Federal nº 10.520/02, no Decreto Federal nº 10.024/2019, no Decreto 
Federal nº 7.892/2013 e alterações, na Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiaria-
mente a Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame. O Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados por intermédio de sistema eletrônico, qual seja www.licitanet.com.br ou poderá ser solicitado através do e-mail cpl.
presidentemedici.ma@gmail.com ou ainda na sede da Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL onde poderão 
ser obtidos e consultados gratuitamente mediante apresentação de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h, no 
endereço Avenida Santa Teresa, s/n, Centro, CEP 65.279-000. 

Presidente Médici - MA, 07 de junho de 2022.
Edvane Rubem Teodoro

Secretário Municipal de Administração
CPF: 260.160.792-00
Portaria nº 001/2021.

MUNICIPIO DE PRESIDENTE MÉDICI
PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022
O MUNICIPIO DE PRESIDENTE MÉDICI, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Administração, 
torna público que fará licitação na modalidade Tomada de Preços.  BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e alterações e demais 
normas aplicáveis a matéria. OBJETO: contratação de empresa de engenharia para Implantação de Melhorias Sanitárias 
Domiciliares – MSD, conforme Convenio n° 854325/2017, de interesse da administração pública municipal de Presiden-
te Médici – MA. ABERTURA: 30 de junho de 2022 às 09:00 horas.  O Edital e seus anexos encontram-se à disposição 
dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, Avenida Santa Teresa, s/n – Centro – Presidente Médici/
MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, podendo ser obtido em mídia, e ainda através do endereço eletrônico: cpl.presiden-
temedici.ma@gmail.com. Informações complementares, no mesmo endereço. Presidente Médici (MA), de 2ª a 6ª feira, 
das 8h às 12h, no endereço Avenida Santa Teresa, s/n, Centro, CEP 65.279-000.

Presidente Médici (MA), 07 de junho de 2022.
________________________________________

Edvane Rubem Teodoro
Secretário Municipal de Administração

CPF: 260.160.792-00
Portaria nº 001/2021

A SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – 

SEGEP, através de seu Pregoeiro e Equipe Apoio, instituídos pela Portaria Nº 107, de 12 de maio de 2022, 

publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) em 19 de maio de 2022, torna público que realizará no dia 

24/06/2022, às 14h (horário de Brasília), na forma da Lei Federal 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, 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, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais 

normas regulamentares pertinentes à espécie licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor 

Preço Global, objetivando a Contratação de empresa especializada no Suporte Técnico 

Especializado, Suporte, Manutenções Preventiva, Corretiva, Mensageria e Evolutiva com 

implementação de melhorias dos ambientes tecnológicos da Solução Integrada PEOPLESOFT, 

conforme especificações constante do Termo de Referência, anexo ao Edital, de interesse desta 

Secretaria. Sendo presidido por Pregoeiro da Comissão Setorial de Licitação - CSL da Secretaria de 

Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores – SEGEP, situada na Av. Jerônimo de 

Albuquerque, Edifício Clodomir Milet, s/n°, 4º andar, Calhau - São Luís/MA. CEP: 65074-220.

O Edital e seus Anexos estarão à disposição dos interessados no site da SEGEP 

(www.segep.ma.gov.br) e www. comprasnet.gov.br.

São Luís (MA), 8 de maio de 2022

Alexsandro Sousa Bastos

Pregoeiro/CSL/SEGEP

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO

E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022 – CSL/SEGEP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050429/2022

São Luís, sexta-feira, 10 de junho de 2022

GERAL 5

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022-CPL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO, Órgão de Administração Pública, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n° 01.613.315/0001-77, com sede à Praça 10 de Novembro, s/n – centro 
– Lagoa do Mato – Estado do Maranhão, através da Comissão Permanente de Licitação, 
instituída pela Portaria Municipal nº 001/2022/GAB, de 03 de janeiro de 2022, torna público 
aos interessados do ramo compatível e pertinente, que fará realizar em 27 de junho de 2022, 
as 10h00min, LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO (ELETRÔNICO) nº 005/2022-SRP, Tipo: 
MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO:  Registro de preços para, futura e eventual, contratação 
de Empresa para Confecção de Camisetas, Uniformes e Malharia em Geral, para atender 
necessidade da Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato, em conformidade com Termo de 
Referência disposto no Anexo I do Edital, sob a regência da Lei n° 10.520/02, Decreto Federal 
nº 10.024/19, de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal n° 124/2017, Decreto Municipal 
nº 262/2021, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014 e, 
subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações e demais legislações pertinentes. 
O Edital e seus anexos estão à disposição das 08h00 às 12h00, no endereço da Praça 10 de 
novembro, s/n – centro – Lagoa do Mato – Maranhão, de segunda a sexta-feira, onde poderão 
ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da importância de R$ 
20,00 (Vinte Reais), feito, exclusivamente, através de depósito na conta da Prefeitura no Banco 
do Brasil, Agência nº 2412-0 - Conta Corrente nº 7132-3, ou poderá ser retirado gratuitamente 
no site: https://www.lagoadomato.ma.gov.br/, www.portaldecompraspublicas.com.br ou 
SACOP (https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul). Esclarecimentos adicionais, 
no mesmo endereço ou através do E-mail: licitacaopmlmt@gmail.com. Fone (99) 98463-6831. 
Lagoa do Mato, MA, 03 de junho de 2022.

Maycon Leite Guimarães
Presidente da CPL

O DIGITAL TAMBÉM
É O NOSSO NORMAL!
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o imparcial.com.br
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Ope ra ção Guar diões do Bi o ma

Ener gi as re no vá veis

Hi dro gê nio ver de

Mer ca do de car bo no

Re ci cla+

Semana do Meio Ambiente

Resultados e ações
do Governo Federal

A
s ações do Go ver no Fe de ral na área am bi en tal já
são re co nhe ci das nos mais di ver sos se to res co- 
mo um ver da dei ro sal to ru mo à so lu ção con cre- 
ta dos prin ci pais de sa û os ho je en fren ta dos no

País. Com a égi de da ino va ção, tec no lo gia e em pre en de- 
do ris mo, o ob je ti vo é fo men tar uma eco no mia ver de
com ge ra ção de em pre go e ren da a to dos os bra si lei ros,
sem per der de vis ta a con ser va ção de nos sas ri que zas
na tu rais.

A Ope ra ção Guar diões do Bi o ma, por exem plo, ini ci- 
ou em 2022 uma no va mo da li da de com fo co to tal no
com ba te ao des ma ta men to ile gal. Com in ves ti men to de
mais R$ 170 mi lhões do Go ver no Fe de ral, se rão re a li za- 
das ações pa ra coi bir cri mes am bi en tais nos es ta dos do
Ama zo nas, Pa rá, Ma to Gros so, Acre e Rondô nia.

Já no cam po das ener gi as re no vá veis, o Bra sil des pon- 
ta co mo um mo de lo a ser se gui do, sen do o país com o
mai or uso de fon tes re no vá veis do mun do. Além dis so,
em maio foi pu bli ca do um De cre to que cria um mo der- 
no e ino va dor mer ca do re gu la do de car bo no, com fo co
em ex por ta ção de cré di tos

Den tro des te con tex to, no dia 5 de ju nho, o pla ne ta
ce le brou o Dia Mun di al do Meio Am bi en te. Des de 31 de
maio, di ver sas ações, ca pi ta ne a das pe lo Mi nis té rio do
Meio Am bi en te, fo ram re a li za das ao lon go da se ma na,
pa ra res sal tar a im por tân cia de te mas co mo uso de
ener gi as re no vá veis, mer ca do de car bo no, tra ta men to
de re sí du os, hi dro gê nio ver de e com ba te aos cri mes am- 
bi en tais na es fe ra do Go ver no Fe de ral.

Es sas cin co fren tes de atu a ção re pre sen tam ho je a
sín te se dos es for ços em cur so no Bra sil pa ra que o País
pos sa não ape nas en fren tar seus de sa û os am bi en tais,
mas as su mir um pa pel de des ta que no ce ná rio in ter na- 
ci o nal no que diz res pei to às dis cus sões em tor no des sas
ques tões.

Lan ça da em ju lho de 2021 e co or de na da pe lo Mi nis- 
té rio da Jus ti ça e Se gu ran ça Pú bli ca, com a par ti ci pa ção
dos Mi nis té ri os do Meio Am bi en te e da De fe sa, a pri- 
mei ra fa se da Ope ra ção Guar diões do Bi o ma te ve fo co
no com ba te aos in cên di os üo res tais em 11 es ta dos dos
bi o mas da Amazô nia, Cer ra do e Pan ta nal. Du ran te os
cin co me ses de atu a ção, mais de 6 mil pro ûs si o nais re a- 
li za ram 3.461 ações pre ven ti vas, com ba te ram cer ca de
17 mil fo cos de in cên di os e apli ca ram 1.557 mul tas.

Em mar ço des te ano, foi lan ça da a mo da li da de com
fo co no com ba te ao des ma ta men to Ile gal. O Go ver no
Fe de ral es tá in ves tin do R$ 170 mi lhões pa ra coi bir cri- 
mes am bi en tais nos es ta dos do Ama zo nas, Pa rá, Ma to
Gros so, Acre e Rondô nia. Se rão ins ta la das seis ba ses que
re ce be rão pro ûs si o nais das for ças fe de rais, es ta du ais e
dos ór gãos de ûs ca li za ção am bi en tal. A par tir de aler tas
de re ce bi dos, as equi pes te rão con di ções de ofe re cer
uma pron ta res pos ta ao des ma ta men to. As ba ses tam- 
bém in ten si û ca rão as ações de in ves ti ga ção, no in tui to
de iden ti û car e res pon sa bi li zar os û nan ci a do res e man- 
dan tes de cri mes am bi en tais, além de des ca pi ta li zar as
or ga ni za ções cri mi no sas en vol vi das. A ini ci a ti va en vol- 
ve o tra ba lho in te gra do de di ver sos ór gãos, co mo Po lí cia
Fe de ral, Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral, For ça Na ci o nal de
Se gu ran ça Pú bli ca, Fun da ção Na ci o nal do Ín dio (Fu- 
nai), Cen tro Ges tor e Ope ra ci o nal do Sis te ma de Pro te- 
ção da Amazô nia (Cen si pam) e ór gãos de ûs ca li za ção
co mo Iba ma e Ins ti tu to Chi co Men des de Con ser va ção
da Bi o di ver si da de (ICM Bio), en tre ou tros.

O Bra sil é um país com al ta pro por ção no uso de fon- 
tes re no vá veis em re la ção ao Mun do. En quan to no res to
do pla ne ta a mé dia de uso des tas fon tes – so lar, eó li ca,
hi dre lé tri ca, ge o tér mi ca, bi o mas sa, en tre ou tras – é de
14%, aqui ela es tá em 46%.

Nos so País foi a pri mei ra na ção do mun do a trans for- 

mar com pro mis sos as su mi dos du ran te a COP26, na Es- 
có cia, em me di das con cre tas com o lan ça men to do Pro- 
gra ma Na ci o nal de Re du ção de Emis sões – Me ta no Ze ro.
En tre as me di das ado ta das, es tão a isen ção de im pos to
fe de rais, û nan ci a men to es pe cí û cos e a cri a ção do ino- 
va dor cré di to de me ta no.

A me ta é es tru tu rar o se tor com fo co ex clu si vo nos re- 
sí du os or gâ ni cos em nos so mer ca do de suí nos, aves, la- 
ti cí ni os, ca na-de-açú car e ater ros sa ni tá ri os. O po ten ci- 
al de re du ção das emis sões to tais de me ta no no Bra sil é
de mais de 30%. O Bra sil de tém uma ofer ta to tal de ener- 
gia elé tri ca lim pa. Nos sas fon tes hi dráu li cas ocu pam
58% des sa ofer ta. Ou tros 26% são pro ve ni en tes de ener- 
gia so lar, eó li ca e bi o mas sa. Ou se ja, es ta mos fa lan do de
84% de nos sa ma triz elé tri ca com ori gem em fon tes re- 
no vá veis. O Go ver no atu al con ti nua ba ten do re cor des
em ins ta la ções de ener gi as re no vá veis. No û nal de mar- 
ço a so ma das po tên ci as so lar e eó li ca che gou a 19% da
po tên cia to tal (36,4 GW), 3,5 pon tos per cen tu ais adi ci o- 
nais ao in di ca dor de igual mês de 2021. So bre mar ço de
2021, es sas fon tes adi ci o na ram 10,2 GW de po tên cia, e
res pon de ram por 83% da ex pan são to tal de po tên cia do
pe río do.

Em 2022, a ener gia eó li ca de ve rá che gar a 12% da
ofer ta to tal de ener gia elé tri ca Bra si lei ra, au men tan do
1,3 pon to per cen tu al (pp) em re la ção ao in di ca dor de
2021. Is so é re üe xo da for te ex pan são da ca pa ci da de ins- 
ta la da (CI) nos úl ti mos anos. Ao û nal de mar ço de 2022,
a CI es ta va em 21,6 GW, o que re pre sen tou num au men- 
to de 3,9 GW so bre mar ço de 2021. A ofer ta de ener gia
so lar de ve rá che gar a 4,2% da ofer ta to tal de 2022, adi ci- 
o nan do 1,5 pp ao in di ca dor de 2021. Em mar ço de 2022,
a CI es ta va em 14,8 GW (6,3 GW adi ci o nais ao in di ca dor
de igual mês de 2021). As for tes ex pan sões de eó li ca e so- 
lar ve em pro por ci o nan do ao Bra sil cons tan tes ga nhos
no Ran king mun di al des sas fon tes.

Es tu dos do Mi nis té rio do Meio Am bi en te, em par ce- 
ria com a União Eu ro peia e Rei no Uni do, de mons tram
que há ain da um enor me po ten ci al no cam po das eó li- 
cas offsho re, fon te de ener gia lim pa e re no vá vel que uti- 
li za a for ça do ven to que so pra em al to-mar. Os da dos
apon tam pa ra um ce ná rio da or dem de 700 Gwatts,
ener gia equi va len te à ge ra da por 50 usi nas de Itai pu,
com al ta atra ti vi da de econô mi ca em uma área ain da
não ex plo ra da no Bra sil.

Ou tro cam po com enor me po ten ci al de ser de sen vol- 
vi do no País diz res pei to ao hi dro gê nio ver de, pro du zi do

por meio de ener gia pro ve ni en te de pro ces so que uti li ze
fon tes re no vá veis, tais co mo bi o e ner gia, eó li cas ma ri- 
nha, en tre ou tras. A me ta é tor nar o Bra sil um gran de ex- 
por ta dor de ener gia ver de e, com is so, con tri buir pa ra
que nos so país es te ja na van guar da e se po si ci o ne en tre
os mai o res ex por ta do res des te ti po de ener gia no ce ná- 
rio glo bal.

Ain da no mês de maio, o Go ver no Fe de ral pu bli cou o
De cre to Nº 11.075, re gra men to aguar da do des de 2009,
que es ta be le ce os pro ce di men tos pa ra a ela bo ra ção dos
Pla nos Se to ri ais de Mi ti ga ção das Mu dan ças Cli má ti cas
e ins ti tui o Sis te ma Na ci o nal de Re du ção de Emis sões de
Ga ses de Efei to Es tu fa.

A me di da cria um mo der no e ino va dor mer ca do re gu- 
la do de car bo no, com fo co em ex por ta ção de cré di tos,
es pe ci al men te pa ra paí ses e em pre sas que pre ci sam
com pen sar emis sões pa ra cum prir com seus com pro- 
mis sos de neu tra li da de do ati vo.

O mer ca do de car bo no re pre sen ta um enor me avan- 
ço na vi a bi li za ção de ins tru men tos econô mi cos e û nan- 
cei ros, que pos si bi li tam o re co nhe ci men to e mo ne ti za- 
ção dos atri bu tos e ati vos am bi en tais do Bra sil. Além
dis so, abre-se a pos si bli da de de ge ra ção de re cei ta ex tra- 
or di ná ria pa ra pro je tos que fo men tem a eco no mia ver- 
de, ao mes mo tem po que per mi te o de sen vol vi men to de
re giões ain da não in dus tri a li za das.

Os im pac tos do mer ca do de car bo no irão be ne û ci ar,
além do meio am bi en te, nos sa po pu la ção e di ver sos se- 
to res da eco no mia, co mo ener gia, óleo, gás, re sí du os,
trans por te, lo gís ti ca, in fra es tru tu ra, agro ne gó cio, si de- 
rur gia, ci men to, en tre ou tros. A re gu la men ta ção des te
mer ca do pos si bi li ta o im pul si o na men to da eco no mia
ali nha do à pre o cu pa ção com a re du ção das emis sões de
ga ses de efei to es tu fa e com os com pro mis sos ûr ma dos
du ran te a COP26.

Lan ça do em abril de 2022, o Cer ti û ca do de Cré di to de
Re ci cla gem – Re ci cla+, vi sa fo men tar a in je ção de in ves- 
ti men tos pri va dos na re ci cla gem de pro du tos e em ba la- 
gens des car ta dos pe lo con su mi dor.

Em maio, a pri mei ra Con cor rên cia de Cer ti û ca dos,
de pois da as si na tu ra do de cre to pre si den ci al que cri ou o
Re ci cla+, ar re ca dou mais de meio mi lhão de re ais com o
lei lão de Cer ti û ca dos de Cré di tos de Re ci cla gem. Is so
equi va le a 7.228 to ne la das de ma te ri ais, di vi di dos em
plás ti co, pa pel, vi dros e me tais.

Com a ini ci a ti va, os agen tes de re ci cla gem, que po- 
dem ser co o pe ra ti vas de ca ta do res, mu ni cí pi os, con sór- 
ci os pú bli cos, em pre sas, e até mes mo mi cro em pre en- 
de do res in di vi du ais (MEI), po dem ofer tar su as no tas ûs- 
cais que são che ca das e ho mo lo ga das pa ra pos te ri or- 
men te vi ra rem os Cer ti û ca dos de Cré di to de Re ci cla- 
gem. Quem ad qui re os cré di tos são as em pre sas que
pre ci sam com pro var o re co lhi men to des se ma te ri al de- 
pois do uso, na cha ma da lo gís ti ca re ver sa.

O Re ci cla+ po de rá be ne û ci ar mais de 1 mi lhão de
agen tes de re ci cla gem com ren da ex tra, além de ser um
ins tru men to pa ra aten di men to das me tas de re a pro vei- 
ta men to de ma te ri ais pa ra as em pre sas ge ra do ras de re- 
sí du os só li dos.

São Luís, sexta-feira, 10 de junho de 2022
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Super Réveillon 2023

Anit ta, Alok, Den nis, Vin ta ge Cul tu re, Dil- 
si nho, Pe dro Sam paio, Hen ri que & Ju li a no,
Matheus Fer nan des, Ma ri Fer nan dez, Nat- 
tan, Ro of ti me, Se venn, Me nos é Mais e Fe li- 
pe Ret, en tre mui tos ou tros, se apre sen tam
no mai or ré veil lon do país. A fes ta acon te ce- 
rá no tran sa tlân ti co ita li a no Cos ta Fi ren ze,
en tre 26 de de zem bro e 2 de ja nei ro, com di-
rei to a as sis tir aos fo gos da vi ra da na Praia de
Co pa ca ba na (RJ)

Vida e obra de George Michael

Fa le ci do em 2016, aos 53 anos, o can tor,
com po si tor e pro du tor mu si cal Ge or ge Mi-
cha el foi um dos gran des ar tis tas de sua ge- 
ra ção e um íco ne da mú si ca pop e da cul tu ra
po pu lar. Ago ra, se rá pos sí vel co nhe cer um
pou co mais so bre a vi da, a obra e a lu ta do
ar tis ta no do cu men tá rio au to bi o grá fi co
<Fre e dom Un cut=, que se rá exi bi do pe la pri- 
mei ra vez no Bra sil nos ci ne mas da re de UCI
no pró xi mo dia 22.

A Vil la do Vi nho Bis trô, que sem -
pre foi um dos lo cais mais ro mân ti -
cos do seg men to da gas tro no mia
ma ra nhen se, se pre pa ra pa ra se su -
pe rar nes te pró xi mo Dia dos Na mo -
ra dos, 12 de ju nho, do min go pró xi -
mo. O em pre sá rio Werther Ban dei ra
anun cia a pro gra ma ção: o al mo ço
se rá das 12h às 16h, com poc ket show
da can to ra Pa trí cia Ri bei ro, a par tir
das 13h. Já o jan tar te rá dois ho rá ri -
os: das 18h às 21h com o ma ra vi lho so
sax de Hen ri que Car do zo, e das
21h15 às 00h15 com poc ket show da
can to ra Sa ra Mei re les. Na fo to, os ca -
sais Ma ri a na Bo géa e Le o nar do Bo -
géa, Isis Car nei ro e Sér gio Cha ves,
Vi vi Agui ar e Lú cio Agui ar, que dão o
cli ma pré vio da noi ta da ro mân ti ca
que vai to mar con ta da Vil la do Vi -
nho.

Até  es ta sex ta acon te -
ce no Lu zei ros em São
Luís o V Sim pó sio In -
ter na ci o nal de Ges tão
Por tuá ria o II Fó rum
La ti no- Ame ri ca no de
Ci da des Por tuá ri as;
reu nin do os prin ci pais
players do se tor por -
tuá rio do Ma ra nhão e
do país. Na fo to, o or -
ga ni za dor do even to
Sér gio Cu trim (Lab Por -
tos UF MA) com o ge -
ren te de Obras da Lig -
ga – Pro je to Por to São
Luís Tho maz Ba ker,
um dos pa tro ci na do res
do even to.

A em pre sá ria Gi sel le
Araú jo (fo to) vai pro -
mo ver o <En con tro Ci -
en tí fi co so bre Le sões
por Pres são=, no pró xi -
mo dia 13, no Bri sa -
mar. A pa les tran te
con vi da da se rá a Dra.
Ca mi la Men don ça, en -
fer mei ra e pós dou to ra
pe la Uni ver si da de de
Har vard (USA). Ela é
uma das mai o res ex -
perts nes se te ma, e cri -
a do ra do re no ma do
mé to do de ava li a ção
de ris co pa ra o de sen -
vol vi men to de le são
por pres são.

<Ninguém é irrecuperável=

O se cre tá rio de Es ta do de Ad mi nis tra ção Pe- 
ni ten ciá ria do Ma ra nhão, Mu ri lo An dra de de
Oli vei ra, é uma das pre sen ças con fir ma das no 9º
Con gres so das As so ci a ções de Pro te ção e As sis- 
tên cia aos Con de na dos (APACs). Com o te ma:
<Nin guém é ir re cu pe rá vel=, o even to se rá re a li- 
za do en tre os di as 22 a 25 de ju nho, no SESC Ven- 
da No va, em Be lo Ho ri zon te, ca pi tal de Mi nas
Ge rais. Na quin ta-fei ra (23), às 19h30, o se cre tá- 
rio Mu ri lo An dra de de Oli vei ra se rá um dos par- 
ti ci pan tes da me sa-re don da <O Mé to do APAC
co mo Po lí ti ca Pú bli ca=.

Triagens neonatais

A tri a gem ne o na tal é uma im por tan te ação
pre ven ti va pa ra o di ag nós ti co de di ver sas do en- 
ças con gê ni tas ou in fec ci o sas as sin to má ti cas
du ran te a ges ta ção. Pa ra com pre en der os im- 
pac tos, a epi de mi o lo gia e os in di ca do res de ris-
co des sas de fi ci ên ci as, as sim co mo o de sen vol- 
vi men to da cri an ça an tes e após os tes tes de tri- 
a gens ne o na tais, a UNA-SUS/UF MA es tá com
ins cri ções aber tas pa ra o cur so <Aten ção na
iden ti fi ca ção pre co ce de de fi ci ên ci as em cri an-
ças por meio de Tri a gem Au di ti va Ne o na tal
(TAN) e Tri a gem Ocu lar Ne o na tal (TON)=.

Faculdade grátis

In te res sa dos em es tu dar sem pa gar men sa li- 
da des em um dos cur sos pre sen ci ais e EAD ofe- 
re ci dos pe la uni da de Pi tá go ras São Luís po dem
se ins cre ver gra tui ta men te pa ra o ves ti bu lar. O
pri mei ro co lo ca do na ca te go ria EAD e na mo da- 
li da de pre sen ci al se rão con tem pla dos com
100% no va lor das men sa li da des du ran te to do o
cur so, com ex ce ção de odon to lo gia e cur sos se- 
mi pre sen ci ais (ca te go ria de en si no EAD em que
os alu nos uti li zam os la bo ra tó ri os da Ins ti tui- 
ção). As pro vas acon te cem nos di as 9, 10, 11 e 12
de ju nho, em for ma to on li ne,

Pra curtir

Quem ain da não foi
apre ci ar a se gun da
ex po si ção fo to grá û ca
do Fo to clu be Po e sia
do Olhar, em car taz
no Shop ping da Ilha,
pi so L3, tem até o dia
25 des te mês pa ra
aplau dir os ex po si to -
res. 

Sem pre das 10 às
22h.

A pro pó si to: a mos tra
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=.

A edi ção 2022 do
Open Sesc de Es por -
tes es tá com ins cri -
ções aber tas até o
pró xi mo dia 24 pa ra
as mo da li da des bas -
que te (adul to 35+),
fut sal (sub 8, sub 12 e
sub 14) e han de bol
mas cu li no e fe mi ni no
(in fan til).

O pre si den te da as so -
ci a ção de su per mer -
ca dos Abras, João
Ga las si, de fen deu
nes ta quin ta (9), du -
ran te o even to do se -
tor que te ve a pre sen -
ça on li ne do mi nis tro
Pau lo Gue des, que a
no va ta be la de pre ços
da in dús tria pa ra o
va re jo û que só pa ra
2023.

O freio no re pas se dos
pre ços dos fa bri can -
tes se ria a so lu ção
emer gen ci al pa ra
con tor nar a in üa ção
dos ali men tos até o
ûm do ano, se gun do a
en ti da de

São Luís, sexta-feira, 10 de junho de 2022
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Para começar a operar no transporte de passageiros e veículos, na travessia da baía de
São Marcos, o ferryboat depende da autorização da Marinha

JOSÉ HUMBERTO

Ferry-Boat ainda não
foi liberado para uso

A
nun ci a da pe la Agên cia de
Mo bi li da de Ur ba na e Ser vi- 
ços Pú bli cos (MOB), na se- 
ma na pas sa da, co mo no va

em bar ca ção a fa zer par te do sis te ma
de trans por te aqua viá rio do Es ta do,
fa zen do a tra ves sia en tre São Luís e Al- 
cân ta ra, o ferryboat Jo sé Hum ber to
ain da não foi li be ra do pa ra uso pe la
Ma ri nha.

Em no ta, a MOB dis se que não pro- 
ce dem as in for ma ções so bre re pro va- 
ção da em bar ca ção Jo sé Hum ber to
pe la Ma ri nha do Bra sil. <Atra vés de
ofí cio (399/CP MA-MA de 08 de ju nho
de 2022) en vi a do ao Di re tor de Ope ra- 
ções Aqua viá ri as da MOB, a Ca pi ta nia
dos Por tos do Ma ra nhão re qui si ta 8do- 
cu men tos e pro ce di men tos ad mi nis- 
tra ti vos acer ca do ferryboat Jo sé
Hum ber to9. A MOB in for ma ain da que

to das as pen dên ci as apon ta das pe los
do cu men tos já fo ram sa na das e que a
mai o ria tra ta de atu a li za ção da do cu- 
men ta ção, não ten do si do, em ne- 
nhum mo men to, apon ta da a res tri ção
de na ve ga ção da re fe ri da em bar ca- 
ção. A Di re to ria de Ope ra ções Aqua- 
viá ri as já in for mou à Ca pi ta nia dos
Por tos que to das pen dên ci as fo ram
sa na das e aguar da a vis to ria fi nal pa ra
a li be ra ção da em bar ca ção=.

No co mu ni ca do do dia 3 de ju nho,
a MOB dis se que pa ra en trar em ope- 
ra ção, a em bar ca ção Jo sé Hum ber to
ne ces si ta que pro ce di men tos ro ti nei- 
ros de cer ti fi ca ção das au to ri da des
aqua viá ri as na ci o nais e lo cais se jam
re a li za dos, o que de ve ria  ocor rer em
al guns di as. 

A em bar ca ção Jo sé Hum ber to tem
ca pa ci da de pa ra até 60 veí cu los (de- 

pen den do do mix de ca mi nhões e au- 
to mó veis) e 400 pas sa gei ros, se gun do
in for mou a MOB.

Pa ra co me çar a ope rar no trans por- 
te de pas sa gei ros e veí cu los, na tra ves- 
sia da baía de São Mar cos, o ferryboat
de pen de da au to ri za ção da Ma ri nha.
Atu al men te, três ferrys es tão em ope- 
ra ção nos ter mi nais.

En tra mos em con ta to com a Ma ri- 
nha pa ra sa ber so bre o lau do da em- 
bar ca ção, mas até o fe cha men to des ta
re por ta gem não ti ve mos res pos ta.
Tam bém en tra mos em con ta to com a
pro mo to ra do Con su mi dor (do Mi nis- 
té rio Pú bli co do Ma ra nhão), Lí tia Ca- 
val can ti, pa ra que ela nos des se um
po si ci o na men to do pa re cer do Mi nis- 
té rio Pú bli co em re la ção a es sa em-
bar ca ção, mas ela não aten deu ao
nos so con ta to.

Caso dos ferrys pode virar CPI na Alema

Uma ses são es pe ci al na As sem bleia
Le gis la ti va do Ma ra nhão, no úl ti mo
dia 2, foi fei ta pa ra es cla re cer dú vi das
so bre o sis te ma de trans por te de
ferryboats, res pon sá vel pe la tra ves sia
en tre o Ter mi nal da Pon ta da Es pe ra,
em São Luís, e o Por to do Cu ju pe, em
Al cân ta ra. A ses são foi so li ci ta da pe lo
de pu ta do Ne to Evan ge lis ta (União
Bra sil) por meio de re que ri men to
apro va do pe la Ca sa.  <Que re mos en- 
con trar uma so lu ção rá pi da pa ra
aten der aos usuá ri os, já que uns es tão
em ma nu ten ção e ou tros en con tram-
se pa ra dos=.

Na oca sião, o  pre si den te da Agên- 
cia Es ta du al de Mo bi li da de Ur ba na e
Ser vi ços Pú bli cos (MOB), Cel so Hen- 
ri que Borg neth in for mou que, no má- 
xi mo em 90 di as, o ser vi ço vol ta rá à
nor ma li da de com to das as em bar ca- 
ções ope ran do.

O pro cu ra dor-ge ral de Jus ti ça, Edu- 
ar do Ni co lau, pre sen te no de ba te, ga- 
ran tiu que o Mi nis té rio Pú bli co Es ta- 

du al acom pa nha o de sen ro lar dos fa- 
tos e es tá aber to ao diá lo go. <Es te é um
te ma mui to di fí cil e que acom pa nha- 
mos des de a dé ca da de 1980. Nos sa
re co men da ção é que os ferryboats an- 
ti gos se jam re for ma dos pa ra que os
usuá ri os não fi quem sem o ser vi ço de
tra ves sia, pois a Bai xa da não po de fi- 
car iso la da=, des ta cou.

Na As sem bleia Le gis la ti va, o de pu- 
ta do es ta du al Wel ling ton do Cur so,
dis se na tri bu na, na quar ta-fei ra, 8,
que vai ins tau rar a CPI (Co mis são Par- 
la men tar de Inqué ri to) do Ferry. <O
ca os con ti nua. On tem re ce bi vá ri os
ví de os de pes so as que es ta vam o dia
to do es pe ran do pa ra atra ves sar. Se- 
ma na pas sa da fi ze mos vi si ta de ins pe- 
ção em um ferry que che gou do Pa rá 
pa ra ope rar em São Luís. E pa ra re sol- 
ver es sa si tu a ção es ta mos co le tan do
as si na tu ras  pa ra fa zer a  CPI do ferry
pa ra mo ra li zar, pa ra me lho rar, pa ra
que os bai xa dei ros, pos sam usu fruir
do ser vi ço de qua li da de=.

Es te é um te ma mui to

di fí cil e que

acom pa nha mos des de a

dé ca da de 1980. Nos sa

re co men da ção é que os

ferryboats an ti gos se jam

re for ma dos pa ra que os

usuá ri os não fi quem

sem o ser vi ço de

tra ves sia, pois a Bai xa da

não po de fi car iso la da

• Vi re gar ra fas, bal des e va si lhas pa ra não acu mu la rem
água
• Co lo que areia nos pra tos e va sos de plan tas
• Fe che bem os sa cos e li xo
• Guar de os pneus em lo cais co ber tos
• Tam pe bem a cai xa-d´água
• Lim pe as ca lhas

CO VID-19 E DEN GUE

Es pe ci a lis ta ori en ta
co mo dis tin guir os
sin to mas

Sin to mas de fe bre, can sa ço ou mal-es tar: são si nais
de den gue, ou Co vid-19? A so ci e da de es tá vi ven do um
pe río do pan dê mi co, cau sa do pe lo co ro na ví rus. Ao mes- 
mo tem po, o pe río do chu vo so no es ta do, ali a do ao ca lor
ex ces si vo, exi ge cui da dos pa ra o apa re ci men to de ca sos
de den gue. Os sin to mas po dem ser con fun di dos, e é
pre ci so aten ção pa ra dis tin gui-los.

A co or de na do ra do cur so de en fer ma gem da fa cul da- 
de Pi tá go ras, Ja nai na Li ma, diz que a fe bre é o prin ci pal
mo ti vo da 8con fu são9, pois ela é co mum em to das as do- 
en ças ci ta das. <Tan to a Den gue, co mo o Zi ka Ví rus e a
Chi cun gu nha têm o po ten ci al de cau sar fe bre nos con- 
ta mi na dos, as sim co mo a Co vid-19, po den do ge rar a
dú vi da no di ag nós ti co=, fa la.

Tan to a Den gue, co mo o Zi ka Ví rus e

a Chi cun gu nha têm o po ten ci al de

cau sar fe bre nos con ta mi na dos,

as sim co mo a Co vid-19, po den do

ge rar a dú vi da no di ag nós ti co

A den gue é uma do en ça in fec ci o sa cau sa da por um
ví rus trans mi ti do pe lo mos qui to Ae des aegypti. A ori en- 
ta ção é ob ser var al gu mas con di ções do cor po, que po- 
dem ser di ver gen tes de uma do en ça pa ra a ou tra. <Na
mai o ria dos ca sos, os sin to mas da den gue du ram até
dez di as, do res no cor po e nas jun tas são ca rac te rís ti cas
mar can tes. Mas a fra que za e mal-es tar po dem per ma- 
ne cer por al gu mas se ma nas=, co men ta.

A do cen te acres cen ta que é im por tan te ob ser var os
si nais res pi ra tó ri os e gri pais. <A dor de gar gan ta, con ges- 
tão na sal, co ri za etc., são co muns na Co vid-19, mas is so
não é fre quen te nas ar bo vi ro ses=, ex pli ca. Os prin ci pais
si nais de alar me em re la ção ao co ro na ví rus, são o can sa- 
ço, a fal ta de ar e a pi o ra dos sin to mas. <En tão, se exis te
uma evo lu ção des tes sin to mas ao lon go dos di as, de ve-
se pro cu rar um pron to-aten di men to o mais rá pi do pos- 
sí vel=, ori en ta.

A dor de gar gan ta, con ges tão na sal,

co ri za etc., são co muns na Co vid-19,

mas is so não é fre quen te nas

ar bo vi ro ses

O es ta do do Ma ra nhão em 2021, re gis trou 49,32% a
me nos de den gue quan do com pa ra do ao ano an te ri or.
No to tal, fo ram 1298 ca sos con fir ma dos da do en ça no
ano pas sa do. Mas, no fi nal de 2021, quan do 94% dos 217
mu ni cí pi os re a li za ram o Le van ta men to de Ín di ce Rá pi- 
do pa ra Ae des aegypti ( LI RAa), o re sul ta do foi de al ta
pa ra 33 mu ni cí pi os. Por is so, fi que aten to às di cas pa ra
evi tar a pro li fe ra ção do mos qui to:
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A Funai ajuizou ação civil pública na Justiça Federal, no ano de 2017, com o objetivo de
assegurar à etnia Krikati o usufruto exclusivo sobre as suas terras originárias

DEMARCAÇÃO

Justiça pede desintrusão
da Terra Indígena Krikati

O
Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral
(MPF) en trou com pe di do
de li mi nar na Jus ti ça Fe de ral
pa ra que se jam can ce la das

as au di ên ci as de con ci li a ção e re to- 
ma do, com ur gên cia, o trâ mi te do
pro ces so de de sin tru são da Ter ra In dí- 
ge na (TI) Kri ta ti, lo ca li za da nos mu ni- 
cí pi os de Mon tes Al tos, Ama ran te do
Ma ra nhão, La je a do No vo e Sí tio No vo
(MA).  A área se en con tra de mar ca da e
ho mo lo ga da des de o ano de 2004,
con tu do, a sua de sin tru são ain da não
foi û na li za da, o que pos si bi li ta a per- 
ma nên cia de ocu pan tes não in dí ge- 
nas den tro de seus li mi tes ter ri to ri ais
e au men ta o ris co de con üi tos na re- 
gião. Por es sa ra zão, a Fu nai ajui zou
ação ci vil pú bli ca na Jus ti ça Fe de ral,

no ano de 2017, com o ob je ti vo de as- 
se gu rar à et nia Kri ka ti o usu fru to ex- 
clu si vo so bre as su as ter ras ori gi ná ri- 
as. O MPF atua na re fe ri da ação co mo
ûs cal da or dem ju rí di ca.  A ação te ve o
seu de sen ro lar so bres ta do pa ra que
fos se re a li za da ten ta ti va de so lu ção
pe la via da con ci li a ção. Des sa for ma, a
Jus ti ça Fe de ral pro mo veu a iden ti û ca- 
ção dos não in dí ge nas que ain da se
en con tra vam den tro da TI Kri ka ti, em
2017, bem co mo sus pen deu o trâ mi te
do pro ces so.

To da via, após lon gos anos des de
en tão, o Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral
en ten de que a so lu ção con ci li a tó ria se
com pro vou in viá vel, re que ren do à
Jus ti ça Fe de ral de Im pe ra triz a re to- 
ma da do cur so do pro ces so. 

Des de 2004, a de mar ca ção da Ter ra
In dí ge na Kri ka ti foi ho mo lo ga da por
de cre to pre si den ci al, mas nun ca hou-
ve a efe ti va ção de sua de sin tru são, is- 
to é, da de so cu pa ção dos não in dí ge-
nas in se ri dos em seus li mi tes ter ri to-
ri ais, de mo do a con cre ti zar o di rei to
es ti pu la do no art. 231 da Cons ti tui ção
Fe de ral, que re co nhe ce o usu fru to ex- 
clu si vo dos in dí ge nas so bre as su as
ter ras ori gi ná ri as.

Re cen te men te, o Con se lho In di ge- 
nis ta Mis si o ná rio (Ci mi) en ca mi nhou
ofí cio ao MPF, com o re la tó rio de mo-
ni to ra men to am bi en tal da Ter ra In dí- 
ge na Kri ka ti, ela bo ra do pe las li de ran-
ças da et nia a par tir de di li gên ci as re a- 
li za das en tre 20 e 23 de ja nei ro des te
ano.

Relatório e fotografias constatam atos ilícitos

Por por meio do re la tó rio e fo to gra- 
û as apre sen ta dos, fo ram cons ta ta dos
di ver sos atos ilí ci tos den tro da TI Kri- 
ka ti, co mo, por exem plo, a re ti ra da de
ma dei ra, a pre sen ça de tra to res den- 
tro da área, o des ma ta men to de no vas
áre as pa ra plan ta ção, a aber tu ra de
no vos pas tos, a pre sen ça de no vos
ocu pan tes, o re tor no de ocu pan tes já
in de ni za dos, a edi û ca ção de ca sas no- 
vas, a cons tru ção de cer cas e mu ros
nas re giões por eles ocu pa das e a re- 
mo ção dos mar cos de ci men to que
de li mi tam a TI. A re ti ra da de tais mar- 
cos, bem co mo a che ga da de no vos
ocu pan tes e o re tor no de ou tros já in- 
de ni za dos, evi den ci am a má-fé de
par te dos não ín di os que ocu pam o
ter ri tó rio Kri ka ti, já de vi da men te de- 
mar ca do e ho mo lo ga do por de cre to

pre si den ci al. Além dis so, o Mi nis té rio
Pú bli co Fe de ral cons ta tou a exis tên- 
cia de di ver sos au tos de in fra ção re- 
cen te men te la vra dos pe lo Ins ti tu to
Bra si lei ro do Meio Am bi en te e dos Re- 
cur sos Na tu rais Re no vá veis (Iba ma), a
par tir de cri mes am bi en tais pra ti ca- 
dos no in te ri or da TI Kri ka ti, o que de- 
mons tra que, mes mo com a ten ta ti va
de so lu ção con ci li a tó ria, a prá ti ca de
cri mes am bi en tais não foi in ter rom- 
pi da. Por es se mo ti vo, o MPF pe de à
Jus ti ça Fe de ral de Im pe ra triz o can ce- 
la men to das au di ên ci as pa ra ten ta ti va
de con ci li a ção, de ven do o pro ces so
re to mar o seu cur so re gu lar, com o ob- 
je ti vo de ace le rar a so lu ção do li tí gio.
Além dis so, foi re que ri do o de fe ri- 
men to do in gres so da As so ci a ção Vyty
Ca ti das Co mu ni da des In dí ge nas

Tim bi ra do Ma ra nhão e do To can tins
e do Con se lho In dí ge na Pep’Cahyc
Kri ka ti, co mo as sis ten tes li tis con sor- 
ci ais da par te au to ra, bem co mo do
Con se lho In di ge nis ta Mis si o ná rio, es-
te na qua li da de de ami cus cu ri ae.

Por ûm, an te a cons ta ta ção do au- 
men to da prá ti ca de cri mes am bi en- 
tais no in te ri or da TI Kri ka ti, em pa ta-
mar que in di ca a de gra da ção am bi en- 
tal no quan ti ta ti vo apro xi ma do de
1.300 hec ta res des de 2017, e em vir tu- 
de dos ris cos que es sa si tu a ção oca si- 
o na à et nia Kri ka ti, de or dem so ci o-
cul tu ral e tam bém fí si ca, o Mi nis té rio
Pú bli co Fe de ral re que reu à Jus ti ça Fe- 
de ral a con ces são de me di da de tu te la
an te ci pa da, pa ra que o pro ces so de
de sin tru são da TI Kri ka ti se ja ime di a-
ta men te re to ma do.

DOM PEDRO

Suspeito de matar esposa
deve ir a júri popular

IANCA DO AMARAL FOI MORTA A TIROS NO DIA 2 DE MAIO 

A Jus ti ça acei tou a de nún cia do Mi nis té rio Pú bli co e
trans for mou em réu Rony Ve ras No guei ra, de 41 anos,
sus pei to de ma tar sua es po sa, Ian ca Va le do Ama ral, de
26 anos, em Dom Pe dro. Com es ta de ci são, o em pre sá rio
de ve ir a um jú ri po pu lar.

No dia 2 de maio, Rony Ve ras foi pre so em uma zo na
ru ral da ci da de de Var gem Gran de. De acor do com a po- 
lí cia, o sus pei to es ta va no car ro com a ir mã e um ad vo- 
ga do quan do foi lo ca li za do e de ti do pe la po lí cia.

O ca so
No dia de 30 de abril, Ian ca Va les do Ama ral, de 26 anos,
foi as sas si na da a ti ros pe lo seu ma ri do Rony Ve ras No- 
guei ra, de 41 anos, o cri me foi mo ti va do por ciú mes. O
ca sal dis cu tiu em ca sa e em se gui da, a ví ti ma foi al ve ja- 
da com ti ros na per na, na ca be ça, tó rax e no bra ço.

Ela não re sis tiu a gra vi da de dos fe ri men tos e mor reu
no lo cal. Após o cri me o em pre sá rio se es con deu em um
dos cô mo dos da ca sa.

O em pre sá rio con se guiu fu gir pe los fun dos da re si- 
dên cia. Ian ca Va le e Rony Ve ras ha vi am se ca sa do em
2021. O sus pei to é pro pri e tá rio de um pos to de com bus- 
tí vel e uma chur ras ca ria na ci da de de Dom Pe dro.

OPERAÇÃO SILÊNCIO

12 pessoas são presas
em ação policial

DROGAS E ARMAS FORAM APREENDIDAS COM OS SUSPEITOS

Uma gran de ope ra ção da Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão
foi de üa gra da nas pri mei ras ho ras da ma nhã da quin ta-
fei ra (9), no in tui to de fe char o cer co con tra os cri mes de
as so ci a ção cri mi no sa e trá û co de dro gas no mu ni cí pio
de Por to Ri co do Ma ra nhão.

A ope ra ção ba ti za da de <Si lên cio=, é de co or de na ção
da Su pe rin ten dên cia de Po lí cia Ci vil do In te ri or (SP CI),
e ti nha co mo fo co cum prir man da dos de pri sões e de
bus ca e apre en são con tra al vos in ves ti ga dos.

Co mo re sul ta do da ação po li ci al, fo ram cum pri dos 10
man da dos de bus ca e apre en são, 10 man da dos pri são
tem po rá ria, além de du as pri sões em üa gran te de li to
pe los ilí ci tos de trá û co de dro gas e pos se ile gal de ar ma
de fo go. Os po li ci ais ci vis tam bém con se gui ram apre en- 
der uma ar ma de fo go, ti po pis to la ca li bre 380, mu ni- 
ções de di ver sos ca li bres e quan ti as em di nhei ro.

O tra ba lho po li ci al foi exe cu ta do por po li ci ais ci vis do
Gru po de Pron to Em pre go (GPE), das Re gi o nais de Cu- 
ru ru pu, Pi nhei ro e Zé Do ca.

Após as for ma li da des le gais, os pre sos fo ram en ca mi- 
nha dos à Uni da de Pri si o nal, lo cal em que per ma ne ce- 
rão à dis po si ção do Po der Ju di ciá rio.
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As duas equipes vem de derrota e tentam se recuperar na competição. Sampaio e
Náutico perderam para Criciúma e Vasco da Gama, na rodada passada da Série B

CASTELÃO

Sampaio e Náutico
jogam por recuperação

C
om uma atu a ção pés si ma e 
uma par ti da lo go em se gui- 
da, o Sam paio te ve pou co 
tem po pa ra se pre pa rar pa ra 

o jo go con tra o Náu ti co, nes ta sex ta-
fei ra, às 19h, no Es tá dio Cas te lão, em 
São Luís, pe la 12ª ro da da da Sé rie B do 
Bra si lei ro. As du as equi pes vem de 
der ro ta e ten tam se re cu pe rar na 
com pe ti ção.

O téc ni co do Sam paio, Léo Con dé 
re a li zou ape nas uma ati vi da de, com 
por tões fe cha dos. O trei na dor de ve 
vol tar a reu ti li zar o es que ma 4-3-3 e 
pro mo ver as vol tas de atle tas co mo 
Eloir, Ra fa el Vi la e Ygor Ca ta tau. O Tri- 
co lor es tá in vic to di an te sua tor ci da e 
pre ten de so mar mais 3 pon tos pa ra 
su bir na ta be la e en cos tar no G-4. <Ad- 
ver sá rio tra di ci o nal, trei na dor ex pe ri- 
en te, tem bons jo ga do res, prin ci pal- 
men te do meio pa ra fren te, mas ao 
mes mo tem po a gen te tem a nos sa 
for ça aqui. Va mos pro cu rar o que eles 
têm de for te e ex plo rar al guns pon tos 
vul ne rá veis=, dis se.

A gran de dú vi da da equi pe é na la- 
te ral-es quer da, pois João Vic tor, en tão 
ti tu lar da po si ção es tá re cu pe ra do de 
uma le são mus cu lar e se ti ver con di- 
ções fí si cas po de re as su mir o lu gar de 
Hi pó li to.

No meio-cam po Fer rei ra de ve ser 
man ti do e Eloir e Ra fa el Vi la bri gam 
por uma po si ção.

A pro vá vel equi pe ti tu lar do Sam- 
paio pa ra o jo go con tra o Náu ti co tem 
Luiz Da ni el; Ma teu si nho, Alan Go dói, 
Nil son Jú ni or e Lu cas Hi pó li to (João 
Vic tor); An dré Luíz, Fer rei ra e Ra fa el 
Vi la (Eloir); Ygor Ca ta tau, Pi men ti nha 
e Ga bri el Po ve da.

Náu ti co

SAMPAIO PERDEU POR 3 X 1 PARA O CRICIÚMA EM JOGO DA 11º RODADA DO BRASILEIRO

CELSO DA LUZ/ ASSESSORIA DE IMPRENSA CRICIÚMA E.C

So fren do com mui tos des fal ques, o 
Náu ti co te ve bo as no tí ci as na vés pe ra 
da par ti da con tra o Sam paio Cor rêa, 
nes ta sex ta-fei ra, no Cas te lão. A de le- 
ga ção al vir ru bra em bar cou pa ra São 
Luís re for ça da pe lo la te ral-es quer do 
Jú ni or Ta va res e do vo lan te Rhaldney. 
Re cu pe ra dos de pro ble mas mé di cos, 
os jo ga do res po dem vi rar op ções pa ra 
o téc ni co Ro ber to Fer nan des.

Con tu do, os dois atle tas ain da vão 
pas sar por ava li a ções mé di cas an tes 
do du e lo con tra o Sam paio. Rhaldney 
se cu rou de uma vi ro se, mas per deu 
mui to pe so e por is so, foi ve ta do da úl- 
ti mo jo go, con tra o Vas co. Já Jú ni or Ta- 
va res se re cu pe rou de uma en tor se no 
tor no ze lo, mas ain da não es tá 100% fi- 
si ca men te.

Ca so se jam con fir ma dos, os dois 

ame ni zam os pro ble mas do téc ni co 
Ro ber to Fer nan des, que ain da aguar- 
da a si tu a ção do la te ral-di rei to Vic tor 
Fer raz, que mes mo des gas ta do, tam- 
bém vi a jou com a de le ga ção. O vo lan-
te Ri chard Fran co, sus pen so, é bai xa 
cer ta. O de par ta men to mé di co, po- 
rém, ain da con ta com três jo ga do res. 
São eles: He re da (le são de me nis co), 
Bryan (le são no jo e lho) e Luis Phe li pe 
(le são na co xa). Ki e za, Nil ti nho e Aíl-
ton es tão na fa se de tran si ção.

Ou tros jo ga do res que o téc ni co Ro- 
ber to Fer nan des não vai po der con tar 
são o za guei ro Ca mu tan ga, que vai se 
apre sen tar ao Atlé ti co-GO na pró xi ma 
se gun da-fei ra e não jo ga mais pe lo 
Náu ti co e os re cém-con tra ta dos João 
Lu cas e Geu vâ nio ain da não têm con- 
di ções fí si cas.

TROCA DE COMANDO

Dorival Júnior deixa Ceará a caminho do Flamengo

TÉCNICO DORIVAL JÚNIOR SUBSTITUIRÁ PAULO SOUSA, CUJA DEMISSÃO AINDA NÃO FOI ANUNCIADA PELA DIRETORIA DO FLAMENGO

O téc ni co Do ri val Jú ni or es tá de
saí da do Ce a rá pa ra o Fla men go. Do ri- 
val as si na rá con tra to até de zem bro
des te ano com o Ru bro-Ne gro e as su- 
mi rá o pos to de Pau lo Sou sa, cu ja de- 
mis são ain da não ti nha si do anun ci a- 
da até o fe cha men to des ta edi ção.

Do ri val Jú ni or che gou ao Ce a rá
após a saí da do Ti a go Nu nes, no dia 28
de mar ço des te ano, e deu no va ca ra
ao ti me. Co me çou a usar três vo lan- 
tes, re cu pe rou jo ga do res que es ta vam
em fa se ruim, co mo o ata can te Clé ber,
e co man dou a equi pe na óti ma cam- 
pa nha na Co pa Sul-Ame ri ca na.

O Ce a rá foi o úni co clu be que ven- 
ceu os seis jo gos da fa se de gru pos do
tor neio. Em 73 di as sob o co man do do
trei na dor, o Vo zão ven ceu 11 jo gos,

em pa tou qua tro e per deu três.
A saí da de Do ri val, que ga nhou o

ca ri nho da tor ci da do Ce a rá, é um du- 
ro gol pe pa ra a equi pe, que vem em
as cen são na Sé rie A – che gou a ocu par
o Z-4 e atu al men te es tá no 12º lu gar,
com 13 pon tos, um a mais que o Fla- 
men go.

Ter cei ra pas sa gem pe lo Fla men go
Do ri val Jú ni or co man da rá o Fla men- 
go pe la ter cei ra vez. Na pri mei ra pas- 
sa gem, che gou ao clu be em ju lho de
2012. Na que le ano, a equi pe ter mi nou
o Bra si lei rão em 11º lu gar. O trei na dor
foi man ti do pa ra o ano se guin te, mas
aca bou de mi ti do em mar ço de 2013
por que não acei tou re du zir seus sa lá- 
ri os em 50%, co mo de se ja va a di re to- 
ria ru bro-ne gra. Fo ram 15 vi tó ri as, 11

em pa tes e 10 der ro tas do ti me nes se
pe río do. Em se tem bro de 2018, Do ri- 
val Jú ni or vol tou ao Fla men go pa ra
co man dar a equi pe na re ta fi nal do
Bra si lei rão. Em 12 jo gos, fo ram se te
vi tó ri as, três em pa tes e du as der ro tas.
A cam pa nha le vou o ti me ao vi ce-
cam pe o na to na ci o nal. Um dos ca sos
mais em ble má ti cos do trei na dor na- 
que le ano foi o de sen ten di men to com
Di e go Al ves, que se re cu sou a vi a jar a
Cu ri ti ba e foi afas ta do.

Ape sar da boa cam pa nha, Do ri val
não fi cou em 2019. Re cém-elei to pa ra
pre si dir o clu be, Ro dol fo Lan dim
acer tou a con tra ta ção de Abel Bra ga.
No fim de 2019, Do ri val fez um acor do
com o Fla men go pa ra re ce ber cer ca
de R$ 13 mi lhões a que ti nha di rei to.

"CA CHOR RI TOS"

Suá rez, Sheik, Di e go
Cos ta, Wp9… Re lem bre
mor di das no fu te bol

Na vi tó ria do Ce a rá so bre o Amé ri ca-MG, na úl ti ma
quar ta-fei ra (8), o ata can te Wel ling ton Pau lis ta, do Co e- 
lho, deu uma mor di da le ve no om bro do za guei ro Mes si- 
as, do Vovô. No pós-jo go, o be que fa lou que tu do foi ape- 
nas uma brin ca dei ra, que os dois são ami gos e que es ta- 
va tu do bem. No en tan to, na his tó ria do fu te bol, ou tros
epi só di os com mor di da fi ca ram – sem tro ca di lhos –
mar ca dos.

Adi vi nha o pri mei ro da lis ta?
Im pos sí vel fa lar de mor di das no fu te bol sem ci tar o <rei=
de las: Luis Al ber to Suá rez. Na Co pa do Mun do de 2014, o
uru guaio apli cou uma mor di da no ita li a no Chi el li ni. O
ata can te re ce beu uma pu ni ção se ve ra da FI FA e foi ba ni- 
do por qua tro me ses do fu te bol. Es sa não foi, in clu si ve, a
úni ca mor di da do ata can te.

A “es treia” do uru guaio mor de dor
Em 2010, Suá rez atu a va pe lo Ajax. Num du e lo con tra o
PSV, o uru guaio mor deu o ata can te Bak kal. A pu ni ção
não foi tão pe sa da quan to a da Co pa. Foi, in clu si ve, a
mais ame na de to das, tal vez até por se tra tar da pri mei ra
mor dis ca da. À épo ca, Suá rez pe gou dois jo gos de sus- 
pen são pe lo Ajax. A Fe de ra ção Ho lan de sa o pu niu com
ou tros se te jo gos.

Mor deu ou não mor deu?
A vi tó ria da Fran ça por 1 a 0 so bre a Ale ma nha na Eu ro- 
co pa de 2021 fi cou mar ca da por um lan ce con tro ver so.
O meia fran cês Paul Pog ba dei xou o cam po no fim do
pri mei ro tem po re cla man do ter si do mor di do pe lo za- 
guei ro ale mão An to nio Rüdi ger. Após o jo go, Rüdi ger
ne gou que te nha ten ta do mor der o co le ga fran cês. Já
Pog ba man te ve a dú vi da no ar, mas ga ran tiu que es ta va
tu do bem en tre os dois jo ga do res.

Sheik tam bém mor de!
Na fi nal da Li ber ta do res de 2012, o bra si lei ro Emer son
Sheik mor deu a mão do ar gen ti no Ma tías Ca ruz zo, do
Bo ca Ju ni ors. Seis anos de pois, o bra si lei ro che gou a
con vi dar o ar gen ti no pa ra um jo go fes ti vo, de fim de
ano, mas Ca ruz zo não con fir mou pre sen ça. Má go as? A
sa ber.

Mor di da em clás si co? Te mos!
Car va jal e Mand zu kic tro ca ram pu xões, em pur rões, e o
jo ga dor do Re al Ma drid até ten tou dar um so co no ata- 
can te do Atlé ti co de Ma dri. O lan ce po lê mi co acon te ceu
aos 17 mi nu tos do se gun do tem po, quan do os dois jo ga- 
do res dis pu ta vam es pa ço em uma jo ga da den tro da área
do Re al Ma drid. Os dois agar ra ram a ca mi sa do ad ver sá- 
rio, e a bo ca de Car va jal fi cou mui to pró xi ma do bra ço
de Mand zu kic, quan do po de ria ter ocor ri do a mor di da.
Na sequên cia, o la te ral ten ta se des ven ci lhar do ri val e
dá um so co fra co no pei to do ata can te cro a ta. O lan ce de
2015 ren deu me mes na in ter net.

O mor di do de fen deu o mor de dor
O ano era 2016 quan do, na Co pa da In gla ter ra, Di e go
Cos ta mor deu Ga reth Barry no du e lo en tre Chel sea e
Ever ton. O jo ga dor foi ex pul so, mas co mo o ata can te ri- 
val saiu em de fe sa de Di e go Cos ta, ga ran tin do que ele
não o mor deu, o jo ga dor es ca pou da pu ni ção. A ati tu de
do atle ta ge rou me mes nas re des so ci ais.

So brou até pra Vi ni Jú ni or…
Em 2018, na se gun da par ti da ofi ci al na Es pa nha, Vi ní- 
cius Jú ni or vol tou a im pres si o nar o país com seu fu te- 
bol. O bra si lei ro mar cou os dois gols do Re al Ma drid
Cas til la (o ti me B me ren gue) no em pa te com o Atlé ti co
de Ma drid B em 2 a 2. Além de ba lan çar as re des, a ex-
joia do Fla men go tam bém foi per se gui da pe los de fen so- 
res ri vais, che gan do in clu si ve a le var uma mor di da na
ca be ça de um de les.

São Luís, sexta-feira, 10 de junho de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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Se você é mais fã de séries do que filmes, veja as melhores séries de comédia romântica
para assistir agarradinho com seu mozão neste fim de semana dos namorados

Amor e Anar quia

Mad About You

Will & Gra ce

Três Me tros Aci ma do Céu

Dash e Lily

Lo ve

Con fi ra a pro gra ma ção:

SESC DE O DO RO

SESC CO MU NI DA DE / RA PO SA

DIA DOS NAMORADOSS

As melhores séries de
comédia romântica

A
s co mé di as ro mân ti cas são a
pe di da per fei ta pa ra o Dia dos
Na mo ra dos, que já es tá che- 
gan do. No ci ne ma, vá ri os tí- 

tu los û ze ram his tó ria e se tor na ram
ver da dei ros clás si cos no gê ne ro, mas
há tam bém de se va lo ri zar as sé ri es de
co mé dia ro mân ti ca, que tam bém têm
tra mas de aque cer o co ra ção.

Se vo cê é mais fã de sé ri es do que
ûl mes, ve ja abai xo uma lis ta das ;me- 
lho res sé ri es de co mé dia ro mân ti ca
pa ra as sis tir agar ra di nho com seu
mo zão nes te ûm de se ma na dos na- 
mo ra dos. Dê uma olha da na nos sa se- 
le ção e pre pa re a ma ra to na!

Amor e Anar quia é uma sé rie su e ca
bas tan te di ver ti da, inu si ta da e de
pou cos epi só di os que fa rá vo cê ma ra- 
to nar tu do num dia só! Aqui nós co- 
nhe ce mos So ûe, uma con sul to ra ca- 
sa da e mãe de dois û lhos, con tra ta da
pa ra mo der ni zar uma an ti ga edi to ra.
Lá, ela co nhe ce Max, um jo vem téc ni- 
co de TI com quem co me ça um ines- 
pe ra do jo go de in te res se, pai xão e se- 
du ção.

Uma sit com um pou co mais an ti ga,
Mad About You é ou tra das sé ri es de
co mé dia ro mân ti ca que vo cê não po- 
de per der. Ela con tou com 7 tem po ra- 
das em sua exi bi ção ori gi nal, mas ga- 
nhou uma tem po ra da ex tra no û nal
de 2019 tam bém.

Ela fo ca es pe ci al men te na vi da de
ca sa do dos pro ta go nis tas, o que ge ra
si tu a ções bem di fe ren tes das sé ri es
que mos tram ca sais no iní cio do re la- 

ci o na men to.

Um pou co di fe ren te das ou tras sit- 
coms que apre sen ta mos, Will & Gra ce
fo ca es pe ci al men te no re la ci o na men- 
to dos pro ta go nis tas que no mei am a
sé rie. São dois ami gos que cos tu ma- 
vam na mo rar até Will des co brir que
era gay e não po dia û car com Gra ce.

A par tir daí, ve mos os dois se en vol- 
ven do em vá ri os re la ci o na men tos,
mas sem pre vol tan do um pa ra o ou tro
pa ra apoio emo ci o nal. A sé rie é bem
di ver ti da e até con tou com uma no va
tem po ra da anos após seu tér mi no.

Pre pa re-se pa ra vi a jar pa ra a Itá lia
du ran te o ve rão nes sa his tó ria de li ci o- 
sa da Net üix. Na bei ra do Mar Adriá ti- 
co, co nhe ce mos Ale e Sum mer. Ele,
um ex-cam peão de mo to ci clis mo, ou- 
sa do e de ter mi na do a re to mar as ré- 
de as da sua vi da; ela, nem um pou co
con for mis ta, so nha em vo ar pa ra lon- 
ge, mes mo sa ben do que é ela quem
man tém sua fa mí lia de pé.

Os dois se apai xo nam e vi vem mo- 
men tos úni cos e ines que cí veis. O ro- 
man ce vai û can do ca da vez mais in- 
ten so sob o ca lor dos di as en so la ra- 

dos, trans for man do es sas fé ri as nu ma
jor na da trans for ma do ra e ines que cí- 
vel.

Ba se a da no li vro homô ni mo, Dash
& Lily res ga ta a ino cên cia e a ma gia do
Na tal nu ma his tó ria fo fa e re ple ta de
ro man ce. Aqui so mos apre sen ta dos a
dois opos tos: Dash, que odeia as fes- 
tas de ûm de ano e não su pe ra o tér- 
mi no com a ex; e Lily, que tem co mo
épo ca fa vo ri ta do ano o Na tal.

Ao es con der um ca der no com pis- 
tas nu ma li vra ria, Lily ini cia um jo go
com Dash, sem que am bas par tes sai- 
bam com quem es tão con ver san do.

Pa ra fe char as in di ca ções, Lo ve é
aque la sé rie que pe lo me nos um epi- 
só dio é ne ces sá rio pa ra fe char o dia.
Com bo as do ses de co mé dia, co nhe- 
ce mos Mickey e Gus: am bos ro mân ti- 
cos in cor ri gí veis, mas com vi das e
per so na li da des bas tan te dis tin tas.

O en gra ça do aqui é jus ta men te o
mo men to que su as vi das se cru zam e
co mo eles vão per ma ne cen do jun tos.
En tre de cep ções amo ro sas e tra pa lha- 
das so ci ais, Lo ve é até ho je uma das
me lho res sé rie de co mé dia ro mân ti ca
da Net üix 4 se não for a me lhor.

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

Arraial Sesc Balaio de Sotaques retorna amanhã
Dois anos se pas sa ram e a ale gria,

co res e rit mos do São João re gres sam,
en chen do o co ra ção dos ma ra nhen- 
ses de emo ção e ex pec ta ti va. Após du- 
as edi ções on-li ne, o tra di ci o nal ar rai- 
al Sesc Ba laio de So ta ques re tor na
com uma pro gra ma ção que vai da
qua dri lha ao tam bor de cri ou la, re- 
pre sen tan do a di ver si da de pre sen te
na cul tu ra po pu lar ma ra nhen se. Com
iní cio no dia 11 de ju nho, o Ba laio de
So ta ques acon te ce nas uni da des do
Sesc em São Luís, Ra po sa e Ca xi as até
o dia 26.

Ju nho co me ça e já sen ti mos o ca lor
das fo guei ras!  O ru far dos pan dei ros
eco am pe los ar rai ais anun ci an do que
a mai or fes ta po pu lar de nos so es ta do
des per ta em meio ao bri lho, tra di ção,
po e sia e re li gi o si da de que com põe o
São João do Ma ra nhão e que ano após
ano nos en can ta e emo ci o na; se ja pe- 
lo bai la do das ín di as, pe la be le za das
in du men tá ri as ou pe la po e sia das to a- 
das que já se tor na ram ba lu ar tes de
nos sa cul tu ra.

Além de uma di ver si û ca da pro gra- 
ma ção que reú ne o me lhor de nos sas
ma ni fes ta ções ar tís ti cas, a agen da do
Ba laio de So ta ques tam bém in clui
ações for ma ti vas, ví deo-me mó ria que
tra ba lha a te má ti ca do pa trimô nio
ima te ri al atra vés de ma ni fes ta ções
co mo o Boi de Ma tra ca, além de apoi- 
ar ar rai ais e ba ti za dos, for ta le cen do a
ca deia ar tís ti co-cul tu ral de nos so es- 
ta do.

O Ba laio de So ta ques é sinô ni mo de

ale gria e di ver são pa ra to da a fa mí lia.
Por is so, no ar rai al do Sesc não po de
fal tar um bom for ró pé-de-ser ra, as
de li ci o sas co mi das tí pi cas a pre ços
aces sí veis, bar ra ca re cre a ti va pa ra ga- 
ran tir a di ver são da cri an ça da e  ações
de edu ca ção e saú de, tu do com mui ta
se gu ran ça e tran qui li da de.

Nos so ar rai al abre es pa ço tam bém
pa ra a so li da ri e da de. Na noi te de
aber tu ra, o aces so a fes tan ça é me di- 
an te a do a ção de 1 kg de ali men to não
pe re cí vel que se rá des ti na do às ins ti- 
tui ções as sis ti das pe lo Pro gra ma Me- 
sa Bra sil Sesc.  Ao lon go da pro gra ma- 
ção, a cam pa nha con ti nua com do a- 
ções fa cul ta ti vas. Fa ça par te des sa re- 
de de so li da ri e da de!

Mais do que en tre te ni men to, o Pro- 
je to Ba laio de So ta ques bus ca a pro- 
mo ção, di fu são e va lo ri za ção do Pa- 
trimô nio Cul tu ral e Me mó ria So ci al
do Ma ra nhão, va lo ri zan do nos sa
iden ti da de e apoi an do ma ni fes ta ções
que mais do que di ver tir e en can tar,
são res pon sá veis pe la pre ser va ção da
me mó ria, ri tu a li da de, ora li da de e a
an ces tra li da de que com põe nos sa
cul tu ra. Ve nha pres ti gi ar o me lhor que
o São João tem a ofe re cer. Te es pe ra- 
mos no Ba laio de So ta ques 2022!

Dia 11/06 – Sá ba do
SESC TU RIS MO
ABER TU RA
19h 3 Show de Ga bri el Melô nio;
20h 3 Boi de Ni na Ro dri gues;
21h 3 Boi zi nho Bar ri ca;
22h 3 Boi de Mor ros;
23h 3 Boi de Axi xá.
Dia 17/06 – Sex ta
20h30 às 23h 3 For ró com Xo te;
20h 3 Qua dri lha Asa Bran ca;
21h 3 Boi da Fé em Deus;
22h 3 Boi de Mor ros;
23h 3 Boi de Ma ra ca nã.
Dia 18/06 – Sá ba do
Ba laio de Brin ca dei ras 3 Edu ca ção

In fan til Sesc

14h 3 Brin ca dei ras ju ni nas;
15h 3 Con ta ção de his tó ri as com

Cris Cam pos;
16h 3 Boi de So nhos;
20h30 às 23h 3 For ró das Se rei as

(Jar dins);
20h 3 Boi da Flo res ta;
21h 3 Boi Bri lho da Ilha;
22h 3 Boi de Axi xá;
23h 3 Boi da Mai o ba.
19/06 – Do min go
11h às 14h 3 Show de Fá bio Al ta

Ten são.

Dia 13/06 – Se gun da
15h às 19h 3 Ar rai al do Gru po So ci al

de Ido sos com apre sen ta ção de gru-
pos con vi da dos e Boi Bri lho do Sesc

17h 3 Tam bor de Cri ou la de Mes tre
Fe li pe

Lo cal: Pra ça do Panthe on
Dia 15/06 – Quar ta
12h 3 Show <Ca ti ri nas En to a das=

com Ales san dra Lo ba e ban da;
15h 3 Ví deo Me mó ria com Boi de

Ma ra ca nã
Pla ta for ma: Youtube e Ins ta gram.
Dia 16/06 – Quin ta
12h 3 Qua dri lha Fo guei ra Vi va.
Dia 22/06 – Quar ta
12h 3 Show de Lu ci a na Pi nhei ro.
Dia 23/06 – Quin ta
18h 3 Ca cu riá de Do na Te té;
19h 3 Boi de San ta Fé;
20h 3 Boi de Mor ros.
Dia 24/06 – Sex ta
18h 3 Dan ça Por tu gue sa Vi ra Lu si- 

ta no;
19h 3 Boi zi nho Bar ri ca;
20h 3 Boi de Ni na Ro dri gues.

25/06 – Sá ba do
19h 3 Qua dri lha <Os Da na dos=;
19h30 3 Boi de Ra ma San ta;
20h 3 Boi En can to do Olho D’Água.
Lo cal: Qua dra Sesc Co mu ni da de 3

Ra po sa/MA
*Pro gra ma ção su jei ta a al te ra ções.

Re com pen sas

So bre Ro sa Reis

CUL TU RA LO CAL

Ro sa Reis lan ça cli pe
<Cai xei ra= com Ca cu riá
de Do na Te té

<Cai xei ra= é o 1º vi de o cli pe de Ro sa Reis e do Ca cu riá
de Do na Te té, um de se jo an ti go da can to ra e, tam bém,
uma no va for ma de apre sen tar seu tra ba lho, mos tran do
a mu si ca li da de do som das cai xas, a voz que ecoa no
tem po e o gin ga do do ca cu riá pa ra além de nos sas fron- 
tei ras.

<É um mo men to má gi co que es ta mos vi ven do no La- 
bo rar te, é mui to tra ba lho, mui ta ação, mas ao mes mo
tem po mui ta ale gria mui ta fe li ci da de em po der es tar
no va men te na rua, le van do a nos sa his tó ria, a nos sa ar- 
te, os nos sos tra ba lhos e, po der es tar, jun ti nho só pú bli- 
co nas apre sen ta ções só Ca cu riá, nos shows. Es ta mos
ain da nes sa ex pec ta ti va gran de des se nos so vi de o cli pe,
que foi fei to com mui to amor e mui to ca ri nho, en tão eu
acho que vai ser mui to ba ca na e is so nos en che de ale- 
gria e nos en che de fe li ci da de. Po der es tar mos tran do
es se tra ba lho no vo e tu do aqui lo que a gen te faz pra po- 
pu la ção=, co men ta Ro sa Reis.

Pa ra que es se so nho se ja re a li za do, foi de sem pe nha- 
da uma for ça ta re fa por trás das câ me ras; li te ral men te
um tra ba lho co le ti vo, que en vol ve pro du ção de û gu ri- 
nos, gra va ção e edi ção. Fa lan do em co le ti vo, uma gran- 
de Cam pa nha de Fi nan ci a men to es tá sen do re a li za da.

A cam pa nha de û nan ci a men to co le ti vo foi fei ta pa ra
le van tar re cur sos pa ra ca da eta pa des sa pro du ção e é
fei ta por meio de me tas, que no to tal, so mam três. Se a
pri mei ra me ta for al can ça da, o vi de o cli pe se rá lan ça do
no dia 27 de ju nho no Ar rai al da Pra ça San to Antô nio,
dia do Ani ver sá rio de Do na Te té. Já o lan ça men to do te a- 
ser do cli pe se rá an tes, no dia 13 de ju nho, no ba ti za do
do Ca cu riá de Do na Te té.

Du ran te a cam pa nha, es tão sen do ofer ta das al gu mas
re com pen sas nas mais di ver sas fai xas de va lo res, en tre
R$15 e R$250, mais uma mo ti va ção pa ra que as pes so as
co la bo rem pa ra a re a li za ção des se so nho co le ti vo. A ca- 
da me ta al can ça da, se rá pos sí vel re a li zar uma eta pa da
pro du ção do vi de o cli pe.

En tre as re com pen sas es tão: 1 car tão vir tu al de agra- 
de ci men to; 1 Cd da co le tâ nea do Ca cu riá de Do na Te té;
1 Co po Eco ló gi co Per so na li za do; Ade si vos com ar tes de
Nu ni nho e Ro mil do Ro cha; 1 Eco bag Per so na li za da; 1
ca mi sa co lab La bo ra te e Vis ta San tê.

O link pa ra aces sar a cam pa nha: https://ben fei to- 
ria.com/pro je to/cai xei ra?ref=se ar ch

A ar tis ta ini ci ou sua vi da ar tís ti ca mu si cal no co ral
São João e mais tar de mi grou pa ra o La bo rar te, on de en- 
con trou es pa ço fe cun do, ûr mou raí zes e in ten si û cou
sua prá ti ca ar tís ti ca. Em 1989, re a li zou seu pri mei ro
show so lo cha ma do <Can ta rei ra= e con ti nua nos pal cos
até ho je. Ro sa, mu lher pre ta, mãe, avó e ar tis ta é quem
pro duz e ge ren cia sua car rei ra e, há 33 anos, can ta sua
ter ra por meio da mú si ca po pu lar, da sua gen te pre ta, in- 
dí ge na, ca bo cla e sem pre bus ca le var es sa mu si ca li da de
o mais lon ge pos sí vel. Ho je, ela de se ja pro du zir um vi de- 
o cli pe jun to com o gru po que ama, o Ca cu riá de Do na
Te té.

São Luís, sexta-feira, 10 de junho de 2022
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