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ENTREVISTA :
DR. JULINHO

São José de de
Ribamar: cidade em
transformação
Prefeito da cidade balneária, Júlio Matos, revelou o pacote de obras
para a cidade, ações na área da educação, saúde, além de avaliar o cenário político nas eleições de 2022
PÁGINA 3

Durante a visita à sede do jornal, Dr.
Julinho foi recebido pelo diretor-presidente da empresa, Pedro Freire, onde na
oportunidade ambos plantaram uma
muda de um sapotizeiro na área de vivencia do Grupo O Imparcial.

COM A BENÇÃO DE JOÃO E ANTÔNIO

Histórias de amor
nas festas juninas
Não dá para negar, o mês de junho tem um encantamento,
um viés romântico no tocante a relacionamentos amorosos.
Amores que iniciam e que se concretizam, e que perduram.
Será que tem a ver com o dia dos namorados, 12 de junho? Ou
com o dia de Santo Antônio, dia 13, conhecido como santo
casamenteiro? Se procede ou não, conversamos com alguns
casais que se conheceram no mês de junho, alguns deles em
meio às festas juninas, e que levam o amor a sério. PÁGINA 3

NAMORANDO NO SOFÁ
10 filmes de romance para
assistir neste domingo

AQUECENDO
Dicas de como deixar
seu parceiro feliz

AMOR NA MENTE
Psicóloga explica as
5 linguagens do amor

Conheça os santos padroeiros dos relacionamentos
NEGÓCIOS

Quase 70%
das empresas
ativas no Brasil
são MEI

Como economizar
no presente do Dia
dos Namorados

PÁGINA 2

PÁGINA 10

Moto tenta mais
uma vitória
fora de casa
O Papão do Norte encara o Fluminense-PI, neste sábado (11), no Estádio Albertão, na cidade de Teresina, em
partida válida pela 9ª rodada da Série D

PÁGINA 11

Urnas sob ataques
Arraial do Ipem estreia no São João do Maranhão neste sábado com Área Kids, Barracão do Forró e outras novidades

Confirma a programação
deste fim de semana
PÁGINA 10

Não é a fome que escraviza a moral e
esvazia o estômago de 31,2 milhões de
brasileiros; não é a devastação desenfreada
da Amazônia e seus recursos minerais
inesgotáveis que aparecem como maior
preocupação do governo Bolsonaro.
Muito menos da inflação acima de 10%,
as taxas de juros nas alturas e o rescaldo
perverso da pandemia do coronavírus,
que fragilizou a economia.
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ECONOMIA

9º CÚPULA DAS AMÉRICAS

Bolsonaro e Biden
se reúnem nos EUA
Biden deu boas-vindas ao líder brasileiro e falou que os demais países deveriam ajudar
a financiar a preservação da Amazônia

O

presidente Jair Bolsonaro e
o presidente dos Estados
Unidos, Joe Biden, tiveram
um encontro bilateral em
Los Angeles, durante a 9º Cúpula das
Américas, que reúne líderes da maioria dos países do Hemisfério Ocidental. Esta é a primeira reunião de ambos desde que Biden chegou ao poder,
em janeiro de 2021.
Em sua fala, Bolsonaro disse que o
Brasil será um dos maiores exportadores de energia limpa do planeta,
exaltou o agronegócio e reaûrmou
que o país é exemplo em preservação
do meio ambiente, apesar das <diûculdades=.
<A questão ambiental, temos as
nossas diûculdades, mas fazemos o
possível para atender aos nossos interesses e também, porque não dizer, a
vontade do mundo. Somos exemplo
para o mundo na questão ambiental.
Além da segurança alimentar, energia
limpa, bem como na questão ambiental, o Brasil é um gigante, e se apresenta para o mundo como a solução para
muitos problemas=, aûrmou.
Bolsonaro disse ter interesse em
cada vez mais se aproximar dos Estados Unidos, citou valores comuns entre as duas nações e comentou sobre
as eleições brasileiras de outubro. <Este ano, temos eleições no Brasil, e nós
queremos, sim, eleições livres, conûáveis e auditáveis. E tenho certeza que
quando eu deixar o governo, também
será de forma democrática=, ressaltou.
Sobre a guerra da Rússia na Ucrânia, Bolsonaro disse querer a paz e fazer o possível para que ela seja alcan-

KEVIN LAMARQUE

ESTA É A PRIMEIRA REUNIÃO DE AMBOS DESDE QUE BIDEN CHEGOU AO PODER
çada, mas sem tomar medidas que naro, fez uma declaração mais curta,
poderiam
trazer
consequências deu boas-vindas ao líder brasileiro e
econômicas para o Brasil. Estados falou que os demais países deveriam
Unidos e Europa têm liderado boico- ajudar a ûnanciar a preservação da
tes comerciais contra os russo para Amazônia.
<Nós temos que ajudar a recuperapressionar pelo ûm da guerra.
<Lamentamos os conüitos, mas eu ção econômica e também a preocutenho um país para administrar. E, pação climática. Vocês tentam protepela sua dependência, temos sempre ger a Amazônia, acho que o resto do
que sermos cautelosos, porque as mundo deveria ajudar a ûnanciar essa
consequências da pandemia, com a preservação. Isso é uma responsabiliequivocada política do ûque em casa, dade muito grande. Nós temos que
a economia a gente vê depois, agrava- conectar nossos povos e estou ansioda por uma guerra a 10 mil km de dis- so para saber o que você pensa sobre
tância do Brasil, as consequências isso. Gostaria de ouvir sua opinião e
econômicas são danosas para todos também levantar algumas questões
nós=, argumentou. <Estamos à dispo- de interesse mútuo=, disse Biden.
Ele também falou de valores comsição para colaborar na construção de
uma saída deste episódio, que não partilhados entre os dois países e eloqueremos, entre Ucrânia e Rússia=, giou o Brasil, chamando de <país maravilhoso=, com um <povo magníûco=
acrescentou.
Já Biden, que falou antes de Bolso- e <instituições fortes=.

Quase 70% das
empresas ativas
no Brasil são MEI
Quase 70% das empresas em atividade no Brasil são
formadas por microempreendedores individuais (MEI),
divulgou hoje a Secretaria Especial de Produtividade e
Competitividade do Ministério da Economia. Segundo
o boletim Mapa de Empresas, existem 13.489.017 MEI
no país, de um total de 19.373.257 empresas ativas.
Segundo o diretor do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração do Ministério da Economia, André Luiz Santa Cruz, os dados mostram o sucesso das políticas de desburocratização e indicam que o
país deixou de ser hostil ao empreendedorismo.
<O fato de ter grandes números de MEI é resultado do
sucesso de política pública de formalização para quem
tinha atividade informal. Não há diûculdades em abrir
empresas no Brasil=, declarou Santa Cruz. Segundo ele,
o microempreendedor individual representa uma categoria importante, que gera empregos formais (cada MEI
pode contratar até um empregado) e criam empreendimentos que prosperam.
Agilidade
O diretor atribuiu o aumento da participação dos microempreendedores à política de melhoria do ambiente
de negócios. <Quanto mais se melhora o ambiente de
negócios, mais as pessoas se sentem estimuladas a empreender. Este é o retrato de nosso tempo. O Brasil não é
mais um país hostil a quem quer empreender=, disse.
No primeiro quadrimestre deste ano, o tempo necessário para abrir um negócio ûcou em 1 dia e 16 horas, o
que representa uma redução de 1 dia e 13 horas em relação ao primeiro quadrimestre de 2021. De acordo com o
Ministério da Economia, esse é o intervalo mais curto da
série histórica. Segundo a Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade, a meta é reduzir o tempo
para menos de 1 dia até o ûm deste ano. Atualmente,
61,3% das novas empresas alcançam esse prazo.
Ritmo de abertura
Apesar da alta na participação dos MEI no total de
pessoas jurídicas em atividade, o ritmo de abertura de
empresas de janeiro a abril diminuiu em relação ao
mesmo período do ano passado. Nos quatro primeiros
meses de 2022, foram abertas 1.350.127 empresas em
todo o país, número 3,2% inferior ao registrado no primeiro quadrimestre de 2021. No mesmo período,
541.884 empresas fecharam as portas, alta de 23% na
mesma comparação.

DEBATE NA CÂMARA

5Gpodeserliberadaparaalgumascapitaisatéagosto
Na comparação com o último quadrimestre do ano
passado, no entanto, o número de empresas criadas subiu 11,5%. O número de fechamentos aumentou 11,5%.

PARLAMENTARES ENFATIZARAM EM DEBATE A IMPORTÂNCIA DE APRIMORAR A ATUAL INFRAESTRUTURA PARA VIABILIZAR O 5G
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aûrmou nesta quintafeira (9) que a liberação do 5G em algumas capitais pode acontecer antes
de agosto. Especialistas do setor foram ouvidos pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados.
Pelo cronograma inicial do leilão
do 5G, as faixas nas capitais de estado
e no Distrito Federal seriam liberadas
até julho deste ano, mas uma nova data foi deûnida pelo conselho diretor
da agência (29 de agosto). A liberação
das faixas é necessária para que as
operadoras ativem o sinal.
Hoje, o 5G é ativado pelas operadoras na faixa de 2,3 GHz, atendendo a
parte dos compromissos ûrmados
junto a Anatel, mas para usar a faixa
de 3,5 Hz, que é própria para o 5G,
ainda é preciso superar alguns impasses. Um deles é realizar a <limpeza= da
faixa, já que parte dela é ocupada para
transmissão do sinal da TV por assinatura e TV aberta e pelo sistema de satélites.
<Vamos garantir a limpeza da faixa
até o dia 29 de agosto para todas as ca-

pitais, talvez tenhamos um problema
em Manaus e Belém. Quem sabe
grande parte das capitais já não entra
em julho=, aûrmou o superintendente
de Outorga e Recursos à Prestação da
Anatel, Vinicius Guimarães.
Outro impasse na liberação da faixa
foi um problema na compra de ûltros
que seriam usados para evitar que o
sinal de 5G interferisse na rede de satélites. <Isso causou também um atraso formal por parte da agência porque
esses ûltros não chegaram num quantitativo necessário para serem instalados nas capitais, o que motivou um
pedido de até 60 dias para completar
os compromissos de limpeza e ativação pelas prestadoras=, completou
Guimarães.
Compartilhamento de postes
Durante a reunião, os participantes
enfatizaram a importância de aprimorar a atual infraestrutura para viabilizar o 5G, que requer a instalação
de novos equipamentos a redes preexistentes.
A deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC), que solicitou a reunião, in-

formou que vai apresentar projeto de
lei sobre o uso compartilhado de postes entre operadoras de telecomunicação e distribuidoras de energia.
<Achamos que é preciso uma regulamentação do uso compartilhado dessa infraestrutura, onde tenha regras
legais, mas que também leve em consideração o interesse público e preços
justos, para que ninguém saia perdendo nesse processo=, defendeu.
Essa também foi a preocupação do
representante da Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel), Hugo Lamin.
Citando levantamento da agência para 2019, ele informou que apenas 42%
das operadoras de telecomunicações
que operam rede física tinham contrato com as distribuidoras para compartilhamento dos postes.
Segundo ele, isso evidencia a presença de empresas clandestinas que
atuam no mercado com preços mais
competitivos que o praticado pelo setor. <Eu acho que é importante também envolver os municípios, a gente
está falando de ordenamento urbano.
E principalmente envolver as distribuidoras de energia elétrica=, disse.

Categorias
Em relação aos MEI, 1.114.826 registros foram abertos de janeiro a abril, alta de 14% na comparação com os
últimos quatro meses de 2021, mas com recuo de 3,2%
em relação ao período de janeiro a abril do ano passado.
Nas demais categorias de empresa, o ritmo de abertura varia. De janeiro a abril, 226.549 sociedades empresariais limitadas foram criadas, alta de 19,1% em relação
ao primeiro quadrimestre do ano passado e de 3,2% sobre os quatro meses ûnais de 2021. Ao todo, existem
4.667.178 empresas dessa categoria em funcionamento
no país.
Em relação às Empresas Individuais de Responsabilidade Limitada (Eireli), 2.381 ûrmas foram criadas no
primeiro quadrimestre deste ano, queda de 92,4% ante o
mesmo período de 2021 e de 55,5% sobre setembro a dezembro do ano passado. Existem 937.163 empresas em
atividade nessa categoria.
Nos quatro primeiros meses de 2022, foram abertas
3.749 sociedades anônimas, recuo de 23,8% em relação
ao mesmo período de 2021 e de 20,6% em relação aos últimos quatro meses do ano passado. Há 177.898 sociedades anônimas em funcionamento atualmente.
De janeiro a abril, foram abertas 880 cooperativas, alta de 23,2% em relação aos quatro primeiros meses de
2021, mas queda de 3,8% na comparação com o último
quadrimestre do ano passado. Ao todo, existem 35.169
cooperativas em atividade no país. A categoria <demais
tipos de empresas= totalizou 66.832 unidades em funcionamento, com 1.742 aberturas no primeiro quadrimestre, queda de 32,5% em relação aos quatro primeiros meses de 2021 e de 40% em relação ao intervalo de
setembro a dezembro do ano passado.
Setores
Na comparação por setores, a maior parte das empresas brasileiras atua no setor de serviços: 48,9%, segundo
o boletim. Em seguida, vêm o comércio (32,6%), a indústria de transformação (9,3%), a construção civil
(7,9%), a agropecuária (0,7%), a indústria extrativa mineral (0,1%), e outros setores (0,5%).
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ENTREVISTA – DR. JULINHO

S.J.deRibamar: cidade
emtransformação
Prefeito da cidade balneária, Júlio Matos, revelou o pacote de obras para a cidade, ações
na área da educação, saúde, além de avaliar o cenário político nas eleições de 2022
SAMARTONY MARTINS

N

o comando da prefeitura de
São José de Ribamar pela
segunda vez, o prefeito Dr
Julio Matos pretende marcar a sua gestão com obras estruturantes em todo município, além de
um investimento na área da educação
que fará a diferença para as próximas
gerações.
A revelação foi feita em entrevista a
O Imparcial entre Dr. Julinho, como
prefere ser chamado, elencou o pacote de obras que vão desde a etapa da
pavimentação de vias em São José dos
Índios; o lançamento da pedra fundamental, para o início da construção de
uma escola com 11 salas, no Cohabiano que fazem parte das mais de 80
frentes de trabalho na cidade.
Durante a visita à sede do jornal,
Dr. Julinho foi recebido pelo diretorpresidente da empresa, Pedro Freire
onde na oportunidade ambos plantaram uma muda de um sapotizeiro como símbolo de uma parceria entre o
município e o Grupo O Imparcial.
<Estamos fortalecendo uma amizade
antiga entre O Imparcial e a prefeitura de São José de Ribamar e sob o comando de Dr. Julinho a cidade sofreu
uma expansão considerável de certa
forma e está evoluindo cada vez mais.
Nós entendemos que O Imparcial
tem muita contribuição a dar. Vamos
acompanhar o o trabalho que ele está
realizando com o nosso suporte jornalístico que é fundamental neste
processo de comunicação com a cidade que cresceu bastante=, ressaltou

DR JULINHO FOI RECEBIDO PELO DIRETOR-PRESIDENTE DE O IMPARCIAL, PEDRO FREIRE
Pedro Freire. Conûra abaixo a entrevista com Dr. Julinho na íntegra.
O IMPARCIAL – A cidade de São José de Ribamar está passando por diversas obras de infraestrutura. De
que forma essas obras vão impactar
diretamente na vida da população?
Dr. Julinho 3 São José de Ribamar é
uma cidade muito grande. É a terceira
maior cidade do Maranhão e requer
recursos para que a gente possa fazer
uma pavimentação adequada, uma
boa drenagem e acolocação de bloquetes. Nós começamos pela Praia do
Araçagi, Praia do Meio onde iluminamos toda a orla e colocamos calçamento nestes locais. Estamos com
40% do Parque Araçagi pavimentado;

o Central Parque já estamos com
100% de asfaltamento; o Tropical está
com 60% asfaltado e com drenagem
na Av. do Bosque, na Av. da Lagoa,
dando dignidade aos moradores. A
Maiobinha, São José dos Índios e
Monte Alegre estão com 80% asfaltados, além de obras de pavimentação
com bloquetes no Recanto da Paz, Vila
Dr Julinho, Piçarreira. Estamos fazendo barraca de palha, concha acústica,
toda a orla marítima, e entregamos recentemente as escadarias Gomes de
Castro e Oito de outubro. Estamos
construindo o maior centro educacional no Nova Terra com 12 salas de aula, creches, meio ûo, enûm a cidade
está com um administrador.

<A educação é a base para uma família progredir=

Urnas sob ataques
Não é a fome que escraviza a moral e esvazia o estômago de 31,2 milhões de brasileiros; não é a devastação
desenfreada da Amazônia e seus recursos minerais inesgotáveis que aparecem como maior preocupação do governo Bolsonaro. Muito menos da inüação acima de
10%, as taxas de juros nas alturas e o rescaldo perverso
da pandemia do coronavírus, que fragilizou a economia.
O presidente Brasileiro só pensa em desmoralizar o
sistema eleitoral, pelo qual foi eleito presidente, os ûlhos deputados, vereador e senador. Cada discurso de
Bolsonaro é uma nova ameaça ao resultado do pleito 3
se der Lula. Como também tem sido as falas para ouvir
aplausos de claque que o segue.
Tantas falas do chefe do governo para desacreditar o
voto eletrônico, junto com os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a história política do Brasil nunca
registrou tamanho disparate contra a principal ferramenta da democracia: o voto. Nem durante os intervalos de ditaduras, como o último delas, entre 1964 a 1985
não houve campanha tão perigosa.
Nem no tempo das velhas urnas de saco, símbolos da
fraude eleitoral, o processo foi desacreditado por um
chefe do governo. Se os ministros do TSE e do STF não tivessem a coragem que têm para desmontar inverdades
sobre a invulnerabilidade da urna eletrônica, ninguém
saberia o que seria das eleições deste ano.
No enxuto discursos de seis minutos e meio na reunião da Cúpula das Américas, em Los Angeles (EUA), o
presidente do 2º maior país desse continente, repetiu o
que diz aqui dentro. Tocou na questão ambiental do
Brasil, apontando o país como campeão mundial da
preservação. Tudo isso enquanto as üorestas da Amazônia, dos biomas cerrado e o pantanal ardem em fogaréus, todo ano. E a ûscalização frouxa, abre espaço para
grileiros, garimpos clandestinos e madeireiros avançarem rapinando, com violência e sem controle. A Amazônia, tão invejada e cobiçada mundo afora, virou um
imenso vazio civilizatório.
Antes de embarcar para os Estados, na terça, no Palácio do Planalto, Bolsonaro foi explícito, mais uma vez:
<As Forças Armadas apresentaram centenas de fragilidades [nas urnas eletrônica], e eles [TSE] não gostaram.
Foram vocês que nos convidaram para cá, ora bolas! Eu
sou o chefe das Forças Armadas. Não faremos papel de
idiotas. Eu tenho a obrigação de agir=. No encontro de líderes das Américas, ele repetiu a ameaça com outras palavras: <Nós queremos eleições limpas, conûáveis e auditáveis, para que não haja nenhuma dúvida após o pleito. Tenho certeza que ele será realizado no espírito democrático=.
44444444444444444444444

Jeito pedetista (1)
O PDT tem seu jeito de ser que o faz diferir de muitas
legendas, hoje, na refrega pelo governo do Maranhão e a
Presidência da República. Enquanto a bancada federal
do partido racha para apoiar o petista Lula (PT), a outra
continua com Ciro Gomes.

Jeito pedetista (2)
ZUCY ANDRADE, CELIO SERGIO, DR JULINHO, PEDRO FREIRE E O RADIALISTA, FLÁVIO BRITO, NA REDAÇÃO DE O IMPARCIAL
De que forma o senhor pretende
marcar essa sua segunda passagem
pelo comando da prefeitura de São
José de Ribamar?
Estamos priorizando a educação,
porque a educação é a base de uma família progredir. Somos responsável
pelo Ensino Fundamental, mas instalamos um cursinho onde os estudantes tem um fardamento, apostilas,
merenda escolar e transporte escolar.
Além de tudo isso, contratei a melhor
professora de português do Maranhão que dá aula para 180 alunos.
Neste último Enem tivemos notas
960, 980 então progrediu muito o ensino de nossa cidade. A base hoje é a
educação e temos hoje um dos maiores salários da educação do Brasil. O
que me gratiûca é que temos que gastar 70% do Fundeb e ainda não gastamos nem 62%. Nós temos dinheiro
para dar mais aumento, mas não estamos fazendo isso agora para evitar
uma explosão na pol[tica, pois já tiraram milhões do orçamento federal e a
gente ûca com medo de ter uma defasagem e ter problemas no futuro. Mas
vamos deixar o nosso nome na educação e na saúde. Hoje em São José de
Ribamar tem médicos ganhando
muito bem, temos enfermeiras ganhando acima do piso salarial que é
de 4.750 bruto; inauguramos o maior
centro obstétrico de parto humaniza-

do do norte e nordeste entre outras
ações de dignidade para a população.
São Jose de Ribamar tem uma forte tendência para o turismo religioso. Como a prefeitura tem potencializado para fortalecer o turismo em
outras instâncias?
O turismo é o setor que mais gera
renda e emprego no mundo. Hoje temos talvez o maior turismo religioso
do Maranhão que é a fé que o povo
tem em São José de Ribamar, mas estamos investindo também no turismo
náutico e gastronômico. A maioria de
nossas praias estão contaminadas
com coliformes. E em São José temos
praias como Ponta Verde, Praia do
Caúra, Peito de Moça, Guarapiranga,
Guarapiranguinha, de Uricamp, temos uma série de praias que são verdadeiras belezas naturais e que não
estão contaminadas. E estamos investindo neste segmento agora porque só
agora que sobrevivemos a essa pandemia. Vamos trabalhar em outras
frentes como o esporte como lazer e
na cultura do nosso município.
O senhor está entre os 39 prefeitos
eleitos em 2020 e o partido tem sido
visto por alguns especialistas como
um possível <fiel da balança= nas
eleições de 2022. Como o senhor
analisa esse cenário político?
O PL é um partido ético. E nós temos um líder que o deputado federal

Josimar de Maranhãozinho. A ciência
mais complexa é a ética. Nós do PL estamos imbuídos em praticar a ética.
Nós temos ordem de cima para que a
gente possa apoiar o senador Weverton Rocha (PDT) que fez uma conexão com o PL. Lançamos a pré-candidatura ao governo do Maranhão esta
semana em São José de Ribamar. Eu
tenho certeza que o Weverton sairá vitorioso nas eleições de 2022. Nós temos um trabalho com Josimar que
tem o apoio de mais de 50 prefeitos e
está vindo mais outros prefeitos. Weverton é um garoto que vem das forças estudantis, foi duas vezes deputado federal e maior senador e o mais
votado da história do Maranhão até
mais do que o ex-governador Flávio
Dino. Eu tenho certeza que com ajuda
de São José de Ribamar e o povo do
Maranhão é consagra-lo com o Maranhão Mais Feliz.
E o que o senhor espera do próximo governador do Maranhão?
A gente sempre espera que o governador não seja revangista, pois tem
governador e prefeitos muito revanchista. O que nós esperamos dos próximos governantes é que trabalhem
com proûssionalismo, com política
social, com política econômica, com
política educacional, com política de
saúde e deixar a politicagem de lado.

No Maranhão o PDT não faz diferente: Prefeitos estão
abandonando a candidatura do senador Weverton Rocha ao governo para declarar apoio ao seu concorrente
Carlos Brandão (PSB). O último foi o de São Raimundo
do Doca Bezerra, Seliton Miranda.

Fiscais de Guedes

O apelo desesperado de Paulo Guedes aos supermercadistas para reduzirem a margem de lucro em razão da
inüação, fez lembrar o governo Sarney, que congelou os
preços nas alturas, trocou o nome do dinheiro de Cruzeiro por Cruzado e surgiram os <ûscais do Sarney=.
44444444444444444444444

<Moro virou um sem-teto eleitoral=
Do jornalista Bernardo Mello Franco em sua coluna no
Globo, para quem Sérgio Moro não tem mais toga, superpoderes e prestígio; sumiu da ribalta, <foi esquecido
por quem o bajulou e está sem domicílio eleitoral de São
Paulo=. Além de considerado juiz parcial.
44444444444444444444444
Depois que o partido União Brasil abandonou o
MDB, foi a vez de o PSDB tirar o partido de Simone Tebet e de Roseana Sarney, para dançar.
Assim, no Maranhão o MDB terá que escolher o
palanque de Tebet ou o de Lula, que lidera todas as pesquisas.

1

O MDB ainda engatinha nas pesquisas de intenções de voto com Simone Tebet, enquanto
Lula navega em céu de brigadeiro, longe de
Bolsonaro. Como Roseana e o pai José Sarney
têm um histórico de aliança como Lula, ninguém
sabe quem vai desatar o nó.
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Trinta e três milhões
e 100 mil
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EDITORIAL

Fome no país da safra recorde
Os governos federal e estaduais 4 e
isso inclui os seus antecessores 4 podem até desûlar uma série de programas pontuais voltados para as camadas menos favorecidas que foram e
são executados, mas o fato é que erradicar a pobreza e a fome deixou de ser
prioridade no país faz algum tempo
A pandemia aumentou o mapa da
fome no Brasil, mas não podemos jogar toda a culpa nesse período realmente terrível pelo qual o país passou
4 e ainda passa. O problema da fome
no Brasil é muito mais complexo e
tem a ver com a falta de políticas voltadas para a população mais carente,
principalmente nos últimos anos.

cas sérias de combate à miséria.
De acordo com a pesquisa, nada
menos que 33,1 milhões de pessoas
no país não têm o que comer diariamente. Equivale às populações do
Chile, do Uruguai e do Paraguai, somadas. É um número superior ao do
início dos anos 90, quando pesquisas
apontavam que 30 milhões de brasileiros não tinham alimentos suûcientes para se nutrir. Em outras palavras,
regredimos.

A realidade da escassez de comida é
pior para alguns segmentos do que
para outros. Segundo o levantamento,
a fome é maior nas regiões Norte e
Nordeste do país, na zona rural, em
Os governos federal e estaduais 4 e lares comandados por pretos e parisso inclui os seus antecessores 4 po- dos, atinge mais famílias sustentadas
dem até desûlar uma série de progra- por mulheres e os domicílios em que
mas pontuais voltados para as cama- o responsável por cuidar dos ûlhos esdas menos favorecidas que foram e tá desempregado.
O agravante nessa história é que essão executados, mas o fato é que erradicar a pobreza e a fome deixou de ser tamos falando do país que é um dos
prioridade no país faz algum tempo. O maiores produtores de alimentos no
levantamento da Rede Brasileira de mundo. De acordo com as estimativas
Pesquisa em Soberania e Segurança de março do Levantamento SistemáAlimentar e Nutricional (Rede Pens- tico da Produção Agrícola, divulgado
san) é apenas a comprovação disso, o pelo Instituto Brasileiro de Geograûa
retrato em números da falta de políti- e Estatísticas (IBGE), a safra brasileira

de grãos (soja, milho e arroz) deve bater novo recorde, alcançando 258,9
milhões de toneladas este ano. O Brasil também é um dos maiores produtores mundiais de proteína animal,
com destaque para a carne bovina 3
em boa parte exportada.
Outro agravante é que ao mesmo
tempo em que somos o país com
grande produção de grãos, carnes, leite e hortigranjeiros, somos também
um dos que mais jogam comida fora.
De acordo com levantamento da
ONU, o Brasil desperdiça cerca de 27
milhões de toneladas de alimentos
por ano. Grande parte desse desperdício ocorre durante o transporte, o manuseio e nas centrais de abastecimento.
O pior é que não é possível enxergar um cenário muito animador num
futuro próximo. O desemprego, a inüação e o descaso com os mais necessitados empurram cada vez mais brasileiros para a condição de pobreza
extrema. O país já soma mais de 17
milhões de famílias vivendo com renda per capita mensal de R$ 105, segundo o Cadastro Único do Ministério da Cidadania, e o número só vem
crescendo.

A fonte secou
mesmo após tantas intervenções, serve de substrato para algumas algas,
que se proliferam em excesso, morrem e exalam um mau cheiro que
atinge toda a região.
Um lugar que foi palco de muitas
atrações, espaço de empreendimentos em segmentos diversos, agora luta
para se manter economicamente viável. Competição esta com a região vizinha da península, que recebe cada
vez mais o aporte de novos negócios
de lazer e gastronomia.
Na área da Lagoa, muitos bares,
restaurantes, quiosques e outros pequenos negócios de seu entorno não
resistiram. Outros, no entanto, ainda
seguem na esperança de que uma intervenção séria devolva a vida para a
Lagoa e todo o seu redor.
Ao que parece, aos olhos de alguns
é muito mais conveniente seguir a
cultura do deixar destruir para reconstruir. Como gestor público, que
também sou, no humilde <quadrado=
que me cabe no Judiciário, entendo
Ao longo de décadas a nossa queri- que promover a manutenção é meda Lagoa da Jansen, ou Laguna, como lhor e mais econômico que a recupealguns preferem, adotando o termo ração.
Para muito além da perda ûnanceitécnico, foi centro de calorosos debates. Extensão do mar na década de ra, uma vez que deixa de ser uma refe1970, onde atravessávamos a nado rência turística, um cartão postal,
para jogar bola na deserta Ponta também há uma perda social e moral.
D’Areia, sua ligação com a maré foi re- A deterioração do espaço público
duzida a um canal, regulado por uma contribui diretamente para a baixa
autoestima da sociedade vinculada a
comporta.
Justamente neste acesso, que nesta ele diretamente.
A seca da Lagoa da Jansen parece
semana apresentou problema no funcionamento, que se faz a troca hídrica sinalizar o ponto alto com o descaso e
com o mar e o controle de vazão da os cuidados com aquele espaço públiquantidade de água represada na La- co, além de parecer um mau presságio
goa. Com o mau funcionamento, o para o que ainda poderá ocorrer se
que era inimaginável aconteceu: a La- nenhuma ação substancial for feita.
Desde que revitalizada, no início da
goa da Jansen secou.
Em verdade, há muito tempo a La- década de 2010, a Lagoa da Jansen
goa agoniza. A grande quantidade de passou a ser uma referência de lazer,
esgoto, lançado nela ainda in natura, prática esportiva, reunião de amigos,
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eventos culturais e artísticos.
Um espaço que guarda túneis de
construções antigas e que pode esconder mistérios seculares. O magnetismo do Mirante, palco de um inigualável pôr-do-sol. Ciclovias e calçadões
que eram convite para quem queria
deixar em dia a saúde, nas caminhadas, corridas e pedaladas, diárias ou
noturnas.
Embora seu projeto arquitetônico e
paisagístico seja contemporâneo, em
contraste com a secular história da
<cidade velha= que ûca acolá, a Lagoa
se consolidou como um cartão postal
da nossa Ilha Magnética.
Não é justo que na Semana do Meio
Ambiente ela seja tomada como símbolo do abandono, fruto de descaso
com a coisa pública.
É necessário que nos indignemos
enquanto cidadãos, para que não prevaleça a inércia e a demora na resposta deûnitiva. Não somente quanto à
comporta, mas a retomada completa
do projeto de reurbanização do espaço, o que inclui evitar que continuem
direcionando esgoto para a Lagoa.
Caso nada seja feito, em breve poderemos ter uma tragédia ambiental
irreversível, que extinguirá o pouco
que ainda resta de fauna e üora. Neste
ponto, faço um apelo aos órgãos competentes como O Governo do Estado
do Maranhão; o Ministério Público
com atribuição ambiental; A defensoria Pública com atribuição ambiental;
As Secretarias Estadual e Municipal
do Meio Ambiente; As Universidades
Federal, Estadual e Particulares e os
movimento ativistas ambientais para
que assumam suas posições e responsabilidades, mas conclamo, também,
à toda sociedade civil para que abracemos a Lagoa, aûnal de contas, ela é
de todos nós.

O quadro é ainda mais grave. Se somarmos a esse percentual
quem vive em insegurança alimentar leve (incerteza de ter acesso
a alimentos) e moderada (quantidade insuûciente de alimentos)
temos 125,2 milhões de pessoas. Trinta e três milhões e 100 mil
pessoas estão passando fome. Essa informação faz parte do Segundo Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil realizado pela Rede
Penssan e cujos resultados foram divulgados na última quartafeira. Esse quadro é deûnido, segundo critérios técnicos, como insegurança alimentar graveEstamos falando de 15,5% da população brasileira. Porém, o quadro é ainda mais grave. Se somarmos a
esse percentual quem vive em insegurança alimentar leve (incerteza de ter acesso a alimentos) e moderada (quantidade insuûciente de alimentos) temos 125,2 milhões de pessoas, equivalentes
a 58,7% da população. Regredimos para o patamar da década de
1990. Quando lemos uma notícia como essa, há duas formas de
reação possíveis. Um olhar estatístico, quase frio, que se limita a
uma análise de cunho exclusivamente técnico. Similar às declarações de autoridades explicando mortes de inocentes por balas
perdidas como um efeito colateral inevitável. Já o outro traz consigo a empatia com quem vive o drama, provocando um misto de
indignação com ações voluntárias de solidariedade. É alarmante
sabermos que mais 14 milhões de pessoas passaram a não ter o
que comer desde 2020. Mesmo para quem ainda está conseguindo se alimentar minimamente, o prognóstico não é nada bom já
que a inüação continua subindo, podendo chegar ao ûnal do ano
com índice próximo de 10%. Inüação alta, como todos sabem, signiûca perda de poder aquisitivo da parcela mais pobre da população. Assim, mantido esse cenário, a tendência é o aumento do número de pessoas passando fome.
E como essa situação vai impactar a disputa presidencial de
outubro? Também na quarta-feira foi divulgada mais uma rodada
da pesquisa Genial/Quaest. Os dados mais interessantes dizem
respeito à indicação dos principais problemas apontados por
quem respondeu ao questionário de forma presencial.
A economia lidera as respostas com 44%, sendo importante registrar que desde setembro de 2021, em todas as rodadas, sempre
foi a primeira colocada. Em segundo lugar vem saúde/pandemia
com 15%, um crescimento de 2% em relação ao mês passado. Na
sequência temos corrupção (11%), questões sociais (11%) e violência (8%). Esse retrato revela que, mantido o cenário, a crise
econômica terá papel preponderante nas eleições. Essa tem sido a
razão para uma série de medidas de cunho populista levadas a cabo pelo governo federal, com apoio da maioria do Congresso, tentando reverter a situação desfavorável. A última delas foi a imposição do teto de 17% para o ICMS sobre combustíveis, energia, gás
natural, transporte público e telecomunicações. De outro lado, o
ex-presidente Lula, líder nas pesquisas, tem sustentado sua atuação procurando reforçar a percepção de parte signiûcativa do
eleitorado que identiûca nos seus governos períodos em que tinha uma vida melhor. Em seu material de divulgação, de maneira
recorrente, faz comparações com o momento atual. Só que a
questão não é tão simples como ele procura demonstrar.
O cenário político e econômico que vem se desenhando para
2023 indica enormes diûculdades para o governo que tomará
posse em janeiro. O diretor de Política Monetária do Banco Central, Bruno Serra, aûrmou recentemente que o momento atual é
difícil para a economia global. Segundo ele, os próximos cinco
anos serão complicados em razão de uma perspectiva de desaceleração do crescimento em meio à inüação alta, podendo ser necessário uma recessão para o controle de nível de preços.
Por seu lado, caso se conûrme sua vitória, será obrigado a enfrentar uma feroz oposição do bolsonarismo, muito diferente da
frágil e quase inexistente oposição à época de seus governos. E
ainda precisará negociar com um Congresso que se viciou com o
poder que amealhou na relação promíscua com o Executivo, onde
a peça de resistência é orçamento secreto.
As promessas do ex-presidente de garantir a solução para os
problemas sociais, ainda que possam ser sinceras, esbarrarão em
condições desfavoráveis. Assim, não será pequena a possibilidade de, logo no primeiro ano de mandato de um eventual novo governo, vermos os eleitores que o teriam elegido com base na esperança de retorno aos bons tempos serem tomados pelo sentimento de enorme frustação cuja superação precisará de muito mais
que palavras de otimismo ou de chamamento à conûança no líder. Enquanto isso, continuaremos com 33,1 milhões de pessoas
passando fome. Qual será o comportamento delas diante de uma
provável decepção com o novo governo?
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OqueesperardadisputapeloPaláciodosLeõesem2022? Combate ao as
queimadas e ao
desmatamento e
caminho do Brasil
rumo a um país verde
Dino, e que, havendo transferência de
votos como o seu grupo político planejou, ela precisa acontecer o mais rápido possível. A identiûcação de
Brandão com Dino é a melhor opção
que o atual governador tem para liderar as pesquisas e sair vitorioso em
outubro. A pergunta que faço é outra:
Brandão quer se parecer com Dino?
Quer seja na forma de governar quer
seja na forma de construir suas alianças políticas, manter a assinatura de
gestão do mandatário anterior parece
ser um ponto relevante a se pensar
para os próximos meses.
A efetivação de Felipe Camarão, do
Partidos Trabalhadores, como seu
pré-candidato a vice, parece ter sido
um acerto, embora alguns percalços
ao longo do caminho sinalizem raA eleição desse ano traz alguns chaduras iniciais nessa caminhada.
componentes interessantes para pen- Camarão pode ser um ponto de oxigesar a disputa política no Maranhão, nação na chapa.
No outro lado da praça Pedro II, Roprincipalmente porque reorganiza
forças que até pouco tempo tinham cha mostrou altivez em sustentar a
outra conûguração (e outros propósi- candidatura, a despeito dos reveses
sofridos nos últimos três meses. O seu
tos).
Em primeiro lugar, é preciso colo- planejamento inicial do que seria sua
car o contexto político daquilo que es- campanha, e de quem caminharia ao
tou chamando de Maranhão Pós-Di- seu lado, sofreu golpes duros, mas não
no. Esse reordenamento de vetores o suûciente para fazê-lo retroceder.
torna a eleição de outubro a segunda Esse aspecto é digno de aplausos, pormais importante desse começo de sé- que mantém a disputa republicana viculo. Isto porque vai colocar frente a va: ótimo para os analistas políticos,
frente polos distintos que estrutura- péssimo para os cardíacos. A pedra no
ram a coalizão de governo de Flávio sapato de Rocha vem da diûculdade
em sustentar um discurso progressisDino durante os últimos sete anos.
A deûnição das chapas (titular e vi- ta, alinhado a uma plataforma dinista
ce) elucidou em linhas gerais qual o de governar, com a composição dos
plano de voo que Carlos Brandão e seus aliados de última hora. Seu vice,
Weverton Rocha traçaram para o em- Hélio Soares, é uma indicação do debate eleitoral. Na minha avaliação es- putado federal Josimar de Maranhãote é o principal palco de disputa até zinho, num aceno logístico para a
outubro. Vou rascunhar, de maneira candidatura, mas que engessa qualbreve, o desaûo dos principais postu- quer üerte com um eleitorado mais
lantes ao cargo de chefe do executivo alinhado ideologicamente à esquerda.
estadual.
A composição dos partidos e a
De um lado, a missão de Brandão é
enorme. Ele corre contra o tempo pa- montagem dos palanques nacionais
ra mostrar para o eleitorado mara- esse ano vai ter um impacto considenhense que é o legítimo sucessor de rável no plano dos dois. O ex-presi-

dente Lula ainda não decidiu se virá
ao Maranhão para apertar a mão de
Dino e Brandão, mas o apoio PSB e PT
é fundamental para consolidar um
voto antibolsonarista no estado. Na
esquina, Weverton Rocha está atrelado a uma candidatura estagnada de
Ciro Gomes (PDT) e vai precisar de
muita habilidade para se desvencilhar
desses atritos e capturar a atenção do
eleitorado lulista.
Algumas questões relevantes ajudam a compor o cenário que tracei até
aqui. A primeira delas chama-se Edivaldo Holanda Júnior. O ex-prefeito
de São Luís, com uma aprovação digna e pontuando nas pesquisas de intenção de voto, ainda não se manifestou publicamente sobre que caminhos seguirá esse ano, e muito menos
se seguirá algum caminho. O apoio de
Edivaldo pode ser decisivo? Depende
de como ele próprio pretende se engajar na corrida eleitoral. A julgar pelo
que temos hoje, não.
E por último e (não) menos importante, a trombeta bolsonarista Lahésio Bonûm que aparece com doze
porcento de intenção de votos, vociferando um discurso antissistema e anticorrupção que envelheceu mal demais ao longo do último ciclo político.
Se a candidatura de Lahésio cumpre
algum papel, talvez seja o de mostrar
o tamanho da rejeição de dinolulista
no Maranhão.
Qualquer prognóstico mais fechado é irresponsável, porque não há sinal algum de uma vantagem mais
exacerbada de ambos os lados. Talvez
a campanha eleitoral, seja tradicional
ou em formatos digitais, tenha uma
função importante para auxiliar o maranhense indeciso a ponderar qual o
melhor voto para governador. Os
acordos com a classe política estão
praticamente todos ûnalizados, agora
vem a parte difícil de qualquer campanha vitoriosa: o acerto com o eleitorado.

Fepa: os déficits persistem
das com déûcits crescentes. Isso seja
pela maior longevidade, pela informalização do mercado de trabalho,
pelas ondas de desemprego, por governos populistas que deixaram de
atualizar as regras previdenciárias ou
pela incúria em aplicar adequadamente as reservas desses fundos,
quando eles eram superavitários.
Após algumas reformas dos sistemas de aposentadorias, em 2019 o
Governo Federal promoveu, pela
Emenda Constitucional (EC) n°
103/2019, mais uma reestruturação
no setor. A mudança alterou, entre
outras, as diretrizes das taxas de contribuição e o tempo de aposentadoria,
para servidores da União, e prescreveu que estados e municípios ûzessem no mínimo o mesmo, quanto às
alíquotas cobradas de seus servidores
para custear seus fundos de pensão.
No caso do Maranhão, pela Lei ComNas últimas semanas a pandemia plementar n° 219/2019, foram alterada Covid-19 parece ganhar nova dinâ- dos dispositivos da Previdência dos
mica. Os casos da doença, que infeliz- Servidores Estaduais – o Fundo Estamente já levou a vida de 667 mil brasi- dual de Pensão e Aposentadoria (Feleiros, têm aumentado em várias re- pa) –, dentre eles as alíquotas de congiões do país, levando inclusive à re- tribuição dos funcionários, que pascomendação do uso de máscara no- saram a variar de 7,5% a 22%, a depenvamente, de maneira especial em lo- der da faixa salarial. Contudo, mesmo
cais fechado. Uma onda de inseguran- com essa medida de incremento de
ça ronda a sociedade, inclusive com receita, os demonstrativos oûciais invárias cidades intensiûcando a vaci- dicam que o Fepa ainda persiste em
nação para o grupo etário acima dos déûcit crônico. Fato que revela o pro50 anos. Na esfera econômica, a pan- blema estrutural do fundo, que traz
demia deixa profundos rastros em consequências, para o presente, comúltiplas áreas: carestia dos preços, mo a necessidade de realocação de
falta de insumos, desarticulação das verbas públicas, que poderiam estar
cadeias produtivas, alta dos juros, tí- sendo usadas em ações de saúde e
mido crescimento econômico e tam- educação, para cobrir seus sucessivos
bém na desorganização das contas rombos, ou para adiante, com a possipúblicas. Fenômeno este, que se não bilidade de os futuros aposentados ûtão percebido no presente, certamen- carem sem parte de seus benefícios.
O Demonstrativo das Receitas e
te será sentido num período logo adiante, assim que a maré da pandemia Despesas Previdenciárias, que integra
o Relatório Resumido de Execução
baixar.
Os institutos de previdência, nota- Orçamentária (RREO) do Governo do
damente aqueles que operam por re- Maranhão, relativo ao segundo bipartição – no qual os benefícios de mestre de 2022, aponta que somente
aposentados e pensionistas são custe- nos quatro primeiros meses do ano, o
ados com contribuições de trabalha- Fepa (compreendendo os Planos Predores que estão na ativa, além de ou- videnciário, que atende os servidores
tras fontes – vêm sofrendo por déca- aposentados e pensionistas a partir
de 1996, e o Financeiro, que inclui os
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beneûciários anteriores a 1996) teve
saldo negativo geral de mais de R$ 380
milhões de reais – seguindo a trajetória de déûcits que vem de 2015. E pior,
as reservas ûnanceiras do Fepa, que
podem ser usadas para cobrir esses
saldos negativos, minguaram de R$
1,2 bilhão (ao ûnal de 2014) para somente R$ 155 milhões em abril último.
Para o ano completo de 2021 (em
que já estavam em vigor os efeitos do
aumento das alíquotas), balanço semelhante anuncia déûcit no Fepa de
R$ 921 milhões e, para 2020, (com
efeitos parciais da reforma) de R$ 1,1
bilhão. As mencionadas reservas ûnanceiras também seguiram caindo:
ao ûnal de 2020 eram de R$ 227 milhões, e no término de 2021, R$ 123
milhões. Em termos comparativos,
para cobrir os mais de R$ 380 milhões
de déûcit do Fepa nos quatro primeiros meses de 2022, seriam necessários
mais do que os R$ 342 milhões arrecadados, pela SEFAZ/MA, com o IPVA
(imposto estadual sobre veículos automotores) nesse mesmo período.
Em vista do apresentado, com o encerramento do governo Flávio Dino –
que não enfrentou efetivamente o
grave déûcit previdenciário estadual,
inclusive somente instituindo um regime complementa em dezembro
passado (Lei n° 11.636/2021), quase
no ûnal do prazo estabelecido pela EC
n° 103/2019 – os futuros governantes
necessitam colocar na agenda de prioridades uma reformulação do Fepa,
que o torne sustentável no longo prazo.
As medidas saneadoras, mesmo
que impopulares, devem incluir: a
elevação da idade de aposentadoria –
como já foi feito na previdência federal – e a viabilização do uso do acervo
imobiliário do fundo (que soma R$ 2,2
bilhões, segundo relatório de abril de
2022 do Fepa) com a ûnalidade de gerar receitas para o instituto. Isso sob
pena, como dito, de diûculdades para
garantir o pagamento integral das
aposentadorias e pensões dos futuros
beneûciários do sistema.

ANDERSON TORRES (*) PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE
OLIVEIRA (**)
(*) Ministro da Justiça e Segurança Pública Joaquim (**)Leite Ministro do Meio Ambiente Ministro da Defesa

Avançando por 49,29% do território brasileiro, a Amazônia está
no foco das atenções no que diz respeito às questões ambientais.
Maior üoresta tropical do mundo, ela abriga o maior bioma do
planeta, com cerca de 40 mil espécies de plantas, 300 espécies de
mamíferos, 1,3 mil espécies de aves.
Para proteger a Amazônia e outros biomas brasileiros, o Governo Federal implantou a Operação Guardiões do Bioma, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com a participação do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério da Defesa. Focada em combater o desmatamento ilegal nos estados do
Amazonas, Pará, Mato Grosso e Rondônia, o Guardiões do Bioma
conta em 2022 com investimentos da ordem de R$ 170 milhões e
integra, de forma inédita, diversões órgãos em suas operações,
entre eles a Polícia Federal,
Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança Pública, Fundação Nacional do Índio (Funai), Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), além
de órgãos de ûscalização como Ibama e Instituto Chico Mendes
de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).
Lançada em julho de 2021, a Operação Guardiões do Bioma,
que contou com mais de seis mil proûssionais, em apenas três
meses combateu mais de 17 mil incêndios üorestais em 11 estados dos biomas da Amazônia, Cerrado e Pantanal. Foram mais de
3.460 ações preventivas e cerca de 1.550 multas aplicadas. A operação apreendeu 135 maquinários e mais de 5,6 mil metros cúbicos de madeira, além de ter resgatado mil animais.
Para este ano, no combate ao desmatamento, serão instaladas
seis bases que, amparadas por alertas emitidos pelo Censipam,
terão condições de oferecer uma pronta resposta por meio de policiamento ostensivo e intensa ûscalização ambiental. As ações
visam, ainda, identiûcar e responsabilizar os ûnanciadores e
mandantes de crimes ambientais, bem como descapitalizar as organizações criminosas envolvidas. A Operação Guardiões do Bioma representa apenas uma parte dos esforços do Governo Federal
voltados à proteção do meio ambiente e ao fortalecimento de
uma economia verde sustentável no país.
Em maio passado, o Governo Federal pôs ûm a uma espera que
se arrastava desde 2009 com a publicação do Decreto Nº 11.075,
que estabelece os procedimentos para a elaboração dos Planos
Setoriais de Mitigação das Mudanças Climáticas e institui o Sistema Nacional de Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa. A
medida cria um inovador mercado regulado de carbono, com foco em exportação de créditos. Trata-se de um campo com altíssimo potencial de geração de recursos, visto que o Brasil tem amplas condições de se tornar um exportador de créditos de carbono. Nosso país detém o maior uso de fontes renováveis do mundo.
Enquanto no resto do planeta a média de uso dessas fontes – solar,
eólica, hidrelétrica, geotérmica, biomassa, etc – é de 14%, no Brasil ela está em 46%.
Dentro da matriz elétrica brasileira, por exemplo, as fontes hidráulicas ocupam 65,2% da produção. Outros 19,6% são provenientes de energia solar, eólica e biomassa. Ou seja: quase 85% de
nossa matriz elétrica tem origem em fontes renováveis. O Brasil
também trabalha atualmente no desenvolvimento de um plano
de hidrogênio verde, aquele produzido por meio de energia proveniente de processo que utilize fontes renováveis; na construção
de uma política automobilística sustentável e no desenvolvimento de um modelo de eólica offshore, fonte de energia limpa e renovável que utiliza a força do vento que sopra em alto-mar.Com
quase 17 mil quilômetros de fronteiras e oito mil quilômetros de
litoral, o Brasil é um gigante territorial. Isso se reüete em sua vocação para estar posicionado entre os líderes globais em temas ligados às questões ambientais. As ações em curso são revolucionárias e caminhamos em direção a um país sustentável e limpo e amparado em um crescimento verde que será modelo para as demais
nações.
Com quase 17 mil quilômetros de fronteiras e oito mil quilômetros de litoral, o Brasil é um gigante territorial. Isso se reüete
em sua vocação para estar posicionado entre os líderes globais em
temas ligados às questões ambientais. As ações em curso são revolucionárias e caminhamos em direção a um país sustentável e
limpo e amparado em um crescimento verde que será modelo para as demais nações.
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São Luís, sábado e domingo, 11 e 12 de junho de 2022

Meireles Jr. e Taciano Brito lançam obra
com fotos inéditas sobre o povo Tenetehar
Em comum, eles têm a mesma paixão pela fotografia e fazem dessa arte uma missão de vida. Emprestam seu olhar
apurado, sensibilidade e faro estético, em prol de grandes causas
Designer por formação, Meireles iniciou sua carreira como
fotógrafo em 1995 e em 2022 completa 25 anos nessa profissão, colecionando livros e exposições de grande sucesso. É
assim, através de suas obras, que ele ajuda a levar para o mundo as belezas e riquezas do Maranhão. Tendo como grande
inspiração o mestre Sebastião Salgado; ele desenvolveu, ao
longo dos anos, uma técnica apurada, que lhe rendeu premiações, elogios da crítica especializada e principalmente,
um imenso respeito do público em geral.
Uma das principais características de seu trabalho é a inquietação. Sempre em busca de um novo projeto que possa
traduzir a realidade em imagens, Meireles extrai do cotidiano
e das paisagens ângulos e nuances que intrigam e surpreendem. Dinamismo que persegue a perfeição e tem sido determinante para o sucesso de seus projetos. Com essa pegada,
o artista já publicou os livros: Lume (2001); Descobrindo os
Lençóis Maranhenses (2003); Entre o Céu e Terra - Maranhão
Patrimônio de Imagens (2008); 400 Anos Luz (2012); Sobre
São Luís (2014), Sobrenatural: Impressões sobre os Lençóis
Maranhenses e o Grand Canyon (2016); Entre o Céu e a Terra Audiovisual 2ª edição (2017), 400 Anos Luz Audiovisual
2ª edição (2017) e Manguezais Raízes Maranhenses (2019).
Em 2021, Meireles recebeu o convite do amigo, cineasta
e fotógrafo Taciano Brito para juntos produzirem um livro
com registros inéditos de uma cultura rica, bela, ancestral e
até então transmitida entre gerações apenas pela oralidade.
Assim surgiu a ideia do livro “Ritos Tenetehar – A Cultura
de um Povo” sobre o povo indígena Tenetehar (Guajajaras);
habitantes do Território Indígena Araribóia, no sudoeste do
Maranhão.
Foram muitas idas e vindas de ambos até o TI Araribóia,
muitos registros feitos, e amizades consolidadas junto aos
Guajajaras; além de um acervo monumental de imagens inéditas, fortes e imersivas num mundo de dualidade ancestral.
As fotos e textos - simultaneamente escritos nos idiomas
português, inglês e tupi – que resultaram na obra final são
registros inéditos dos três mais importantes rituais desse
povo: A Festa do Mel; a Festa da Menina Moça e a Festa dos
Rapazes. E mais, a dualidade tão valorizada do natural e do
sobrenatural; além da sabedoria de mestres anciãos.
Viabilizado com patrocínio empresas Equatorial Maranhão e Fribal, via Lei Estadual de Incentivo à Cultura, o livro
possui QR Codes para o leitor acessar, ver e ouvir músicas e
cenas desses rituais. A curadoria de imagens é assinada por
outro mestre, o fotógrafo Edgar Rocha. Com encadernação
luxuosa, a obra apresenta 75 fotos, sendo 48 de Meireles, 26
de Taciano e 1 de Eduardo Moura.
Segundo Meireles esse trabalho pode ser bem resumido
como sendo Imagens de uma Resistência. Para Taciano, que
desde 2017 convive com os Tenetehar, o livro é um Convite à
Imersão em um Mundo Encantador. E que graças ao esforço
dos dois artistas, agora podem ser apreciados por todos, num
verdadeiro mergulho na alma ancestral desse povo originário, sábio e orgulhoso em preservar seus costumes e saberes.
“Quando atravessei pela primeira vez o portal sagrado do
Território Araribóia, minha vida mudou por completo. Fui
levado até a aldeia Lagoa Quieta a convite de um amigo que-

RESULTADO DE JULGAMENTO
CREDENCIAMENTO N° 001/2022-CPL/PMB

Ao oitavo dia do mês de junho de dois mil e vinte e dois, na sede da Prefeitura Municipal de Bacabal, deu-se através
da Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria n° 072 de 17 de março de 2022, o resultado final do
Credenciamento N° 001/2022. Encaminharam documentação e propostas as seguintes empresas: VÓLUS INSTITUIÇÃO
DE PAGAMENTO LTDA; ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA; REAL CARD SOLUÇÃO EM
PAGAMENTOS EIRELI; L & S GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA; e, GIMAVE – MEIOS DE PAGAMENTOS E
INFORMAÇÕES LTDA. Na fase de habilitação ficaram habilitadas as seguintes empresas VÓLUS INSTITUIÇÃO
DE PAGAMENTO LTDA, ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, REAL CARD SOLUÇÃO EM
PAGAMENTOS EIRELI, e, GIMAVE – MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAÇÕES LTDA, por terem atendido
a todas as condições estabelecidas no Edital. Enquanto que a empresa L & S GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA ficou
inabilitada por ter deixado de apresentar proposta comercial conforme é exigida no item 6.3.6 do Edital. Diante do
exposto a Comissão então dá o seguinte resultado do julgamento das propostas, conforme segue: As empresas VÓLUS
INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, REAL CARD
SOLUÇÃO EM PAGAMENTOS EIRELI, e, GIMAVE – MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAÇÕES LTDA,
sagraram-se vencedoras para credenciamento com o valor de taxa de administração R$ 0,00 (zero reais) e/ou 0% (zero
por cento). Sendo assim a Comissão declara VENCEDORAS do credenciamento as empresas VÓLUS INSTITUIÇÃO
DE PAGAMENTO LTDA, ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, REAL CARD SOLUÇÃO
EM PAGAMENTOS EIRELI, e, GIMAVE – MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAÇÕES LTDA por estarem em
conformidade com a legislação em vigor e com as condições estabelecidas no Edital. Bacabal – MA, 08 de junho de
2022. ALAN AMORIM NASCIMENTO. Presidente da CPL/PMB.

rido, Alexandre Cantuária, na época coordenador da saúde indígena do Maranhão, a quem sempre serei grato por
essa imersão. Lá, fui abraçado por pessoas incríveis entre
os Guajajaras, que aos poucos, foram se tornando minha

família de coração” explica Taciano. Ele, que está completando 10 anos de fotografia profissional em 2022, assina sua
primeira obra com emoção especial:
“Esse livro é um marco na minha jornada de trabalho,
que vem sendo desenvolvido desde 2017, para fortalecer a
cultura desse povo. Aos poucos fui descobrindo um mundo
onde apesar de conflitos, prevalece a sabedoria e os mistérios. Com eles, aprendi muito – a importância do silêncio e
de escutar mais...Identifiquei-me com o respeito aos mais
velhos e o poder da ancestralidade” relata Taciano. Ele relata perrengues também: “Passei por muitos desafios e perigos, desde a retirada do mel de abelhas italianas, até me fazer presente em acampamentos madeireiros ilegais” revela.
“A cada registro na aldeia, eu me aproximava mais do
jeito de viver do povo Tenetehar, cuja cultura e saberes passam de geração a geração pela oralidade, sendo esse livro o
primeiro registro formal dessa cultura. E é essa resistência
que eu e Taciano Brito trazemos neste livro. A voz de uma
floresta que tem um eco, como disse outro mestre, o também fotógrafo Edgar Rocha. Um eco que permanece em
nossos corações, e que agora poderemos dividir com todos,
através desse livro” relata Meireles Jr.
O lançamento da obra “Ritos Tenetehar – A Cultura Ancestral de um Povo” acontece nessa terça – feira (14.06) às
19H, em um evento aberto ao público, no São Luís Shopping, 2º piso. Na programação tem exposição de fotos, experiência imersiva de vídeo em 360º, apresentação musical
com indígenas do Território Araribóia, além de pocket shows
com músicos como Marcelo
Carvalho e a dupla Adriano
Correa e Edinho Bastos, com
Vendo ponto
o melhor do pop acústico.
O livro poderá ser adquicomercial, com
rido no evento, e toda a renos pontos já
da de sua venda será revertida para o Instituto Centro
alugados e
de Saberes Tenetehar Tukán.
Mais que um livro de arte,
poço artesiano
essa é uma obra para ser
próprio!
revisitada muitas e muitas
vezes, para emocionar todas
Whatsapp:
as gerações, atuais e futuras.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 – REGISTRO DE PREÇOS Nº
010/2022. Município de São João Batista/MA, através do gabinete do Prefeito, avisa aos interessados
que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo
de disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor preço por lote, que será regida pela Lei nº 10.520/2002,
subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS
PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS COM FORNECIMENTO DE TONNER E RECARGAS PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SÃO JOÃO BATISTA - MA:
Dia 28/06/2022 às às 09h:00 min (nove horas). Site para realização do Pregão: www.licitanet.com.br.
Poderão participar da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir
os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores
informações poderão ser obtidas no site do LICITANET e também nos dias de expediente das 08:00 às
12:00 horas, no Setor de Licitação do Município de São João Batista - MA, onde poderão ser consultados
gratuitamente, desde que em mídia e portal da transparência. Dúvidas e esclarecimentos, e-mail: cplsaojoaobatista@hotmail.com. São João Batista - MA, 10 de junho de 2022 - Arionaldo Martins Dominice
- Chefe de Gabinete

PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA-MA
AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS nº 004/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
2111722.040/2022. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA/MA, através da Comissão Permanente de Licitação-CPL, torna público que está realizando licitação, que tem como objeto à contratação
empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no
de
pessoa(s)
jurídica(s)
para
Prestação
de Serviços
deser
Consultoria
Especializadas
em
edital,
para a execução
deespecializada
seus objetivos.
Maiores
informações
poderão
obtidas no site
do
Realizar
Técnica sobre
Execução
e Prestação
de Contas
dos Programas
Educacionais
e também Assistência
nos dias de expediente
das 08:00
às 12:00
horas, no Setor
de Licitação
do Município
de São João
Federais para o município de Satubinha/MA. REALIZAÇÃO: 07/07/2022 às 10:00 (dez horas). BASE
LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. OBSERVAÇÕES: A Prefeitura Municipal comunica ainda que o referido Edital estará disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: Site da Prefeitura
Municipal de Satubinha em sua Home, no portal da Transparência do Município endereço eletrônico:
http://satubinha.ma.gov.br/transparencia/licitacoes, no sistema SACOP e também poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura à Av.
Matos Carvalho, nº 310 - Centro - Satubinha - MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda
ser solicitado através do E-mail: pmsatubinhacpl@hotmail.com. Satubinha (MA), 07 de junho de 2022.
Antônio Carlos Campos Gomes – Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2022-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 o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OTIMIZAÇÃO
DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BACABAL-MA, conforme Edital e
anexos. A sessão do certame licitatório será realizada no dia 18 de julho de 2022, às 09:00hs (nove 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. 10 de junho de 2022. ALAN AMORIM NASCIMENTO. Presidente da CPL/PMB.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO
TOCANTINA DO MARANHÃO - UEMASUL
EDITAL Nº 009/2022 – GR/UEMASUL
A Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão – UEMASUL, criada nos termos da Lei n.º
10.525, de 03 de novembro de 2016, amparada no Acordo de Cooperação – Protocolo de Transição, de
18 de janeiro de 2017, celebrado entre a Universidade Estadual do Maranhão – UEMA e a Universidade
Estadual da Região Tocantina do Maranhão – UEMASUL e o seu segundo Termo Aditivo, de 01 de
novembro de 2017, de acordo com o Art. 41 da Resolução nº 1211/2016 – CEPE/UEMA torna público,
para conhecimento dos interessados, a Divulgação e homologação do Resultado Final do Concurso
Público para provimento de Cargo da Carreira do Magistério Superior, Edital nº 02/2022 GR/UEMASUL, realizado pela UEMASUL e homologado pelo Conselho de Centro no dia 30 de maio de
2022, conforme especificado abaixo:
1. Centro de Ciências da Saúde - CCS, Campus Imperatriz
1.1 Área/Subárea: Ciências da Saúde/Medicina/Medicina III (Ginecologia e Obstetrícia); Professor
Auxiliar, 01 vaga [40 horas].

Ord.

Processo Nº

Situação

01

Rafael Gomes da Silva

0055117/2022

Aprovado e Classificado

02

Bruno Tiago Barbosa Maia
Gilvannya de Jesus Soares da Silva
Zaparoli

0056037/2022

Aprovado

0054870/2022

Não Compareceu

03

Nome

1.2 Área/Subárea: Ciências da Saúde/Medicina/Medicina III (Ortopedia); Professor Auxiliar, 01 vaga [40
horas].

Ord.

Processo Nº

Situação

01

André Luiz Pagotto Vieira

0055408/2022

Aprovado e Classificado

02
03

Isaias Borges Telles
Vanessa Silva Sousa

0044198/2022

Aprovado

0055120/2022

Aprovado

Nome

Imperatriz, 7 de junho de 2022
Profª. Drª. Luciléa Ferreira Lopes Gonçalves
Reitora

9 9974-8999

Poder Judiciário do Estado do Maranhão Comarca da Ilha de São Luís Juízo de Direito da 12a Vara
Cível do Termo de São Luís Secretaria Judicial Única Digital das Varas Cíveis Fórum Desembargador
Sarney Costa Avenida Professor Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís – MA, CEP: 65.076-820. EDITAL DE
CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS Processo no: 0837910- 74.2020.8.10.0001. Ação: BUSCA E
APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AUTOR: BANCO ITAÚ. REU: JOSE RIBAMAR SOARES LOPES. O
Excelentíssimo Senhor Sebastião Joaquim Lima Bonfim, Juiz de Direito da 12a Vara Cível da Comarca de
São Luís, Estado do Maranhão. Citando(a) (s): JOSE RIBAMAR SOARES LOPES, CPF 359.822.927-53, com
endereço incerto e não sabido. FINALIDADE: FAZ SABER a todos quantos o presente Edital, virem ou dele
conhecimento tiverem, que fica CITADA a pessoa acima nomeada para, querendo, no prazo de cinco
(05) dias, efetuar o pagamento da integralidade da dívida pendente, bem como ofertar resposta aos
termos da inicial da demanda supra caracterizada, no prazo de quinze (15) dias, contados da expiração
do prazo deste edital, com a advertência contida no Art. 344 do CPC, ou seja, não sendo contestada
a ação, se presumirão aceitos pelo réu, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor. E para que
chegue ao seu conhecimento e não possa alegar ignorância no futuro, expediu-se o presente EDITAL, que
será fixado no lugar de costume, nos termos da petição inicial e despacho prolatado nos autos da Ação
em epígrafe. Fica a parte advertida que, em caso de revelia, será nomeado curador especial (art. 257,
inc. IV, do CPC/2015). O que se CUMPRA nos termos e na forma da Lei. Dado e passado o presente em
secretaria, nesta cidade de São Luís, Estado do Maranhão, aos 07 de março de 2022. Eu, KELYO PEREIRA
DE ALMEIDA, servidor da Secretaria Judicial Única Digital Cível, digitei e conferi. SEBASTIÃO JOAQUIM
LIMA BONFIM, Juiz de Direito da 12a Vara Cível do Termo de São Luís/MA.

A operadora HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, com registro na ANS sob o nº 35.751-1, diante da obrigação legal
contida no inciso II, parágrafo único, art. 13, da Lei nº 9656/98 e na Súmula nº 28/2015-ANS, bem como ainda, em face
das tentativas sem sucesso de notificação pessoal, vem, por meio do presente Edital, NOTIFICAR os beneficiários
abaixo listados para que, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar desta publicação, regularizem a situação de seu
plano de saúde, garantindo, assim, a manutenção dos serviços contratados, podendo, para tanto, comparecer à sede
da empresa, situada na Avenida Frei Serafim, 2155, Centro - Teresina/PI, de segunda a sexta, horário comercial. A não
regularização da situação contratual no prazo acima conferido acarretará na adoção das medidas previstas na legislação
supramencionada. A HUMANA aproveita o ensejo para ressaltar o prazer em tê-los como clientes, desejando que esta
relação permaneça firme e duradoura.
CONTRATO:RN00059727 CPF:075494544;CONTRATO:RN00051492 CPF:091249797;CONTRATO:RN00050846
CPF:700728084;CONTRATO:RN00044625
CPF:073582574;CONTRATO:RN00062304
CPF:035447030;CONTRATO:RN00056507
CPF:074139334;CONTRATO:RN00062149
CPF:095167884;CONTRATO:RN00000673
CPF:012307494;CONTRATO:OD15286
CPF:148950597;CONTRATO:ODC11918
CPF:703321414;CONTRATO:ODC13345
CPF:107502894;CONTRATO:ODC14151
CPF:061161684;CONTRATO:ODC17131
CPF:405652034;CONTRATO:RN00000961
CPF:927823964;CONTRATO:RN00001030
CPF:026905924;CONTRATO:RN00002602
CPF:054285764;CONTRATO:RN00003143
CPF:008202814;CONTRATO:RN00003732
CPF:064130924;CONTRATO:RN00004677
CPF:071059354;CONTRATO:RN00005229
CPF:115681324;CONTRATO:RN00005611
CPF:049922804;CONTRATO:RN00007015
CPF:017723484;CONTRATO:RN00007215
CPF:105518554;CONTRATO:RN00008043
CPF:053065914;CONTRATO:RN00008282
CPF:046448144;CONTRATO:RN00008625
CPF:213175928;CONTRATO:RN00009921
CPF:090079334;CONTRATO:RN00011684
CPF:065645924;CONTRATO:RN00011747
CPF:064130924;CONTRATO:RN00012642
CPF:123142804;CONTRATO:RN00013582
CPF:008424304;CONTRATO:RN00013786
CPF:035976634;CONTRATO:RN00013946
CPF:017102714;CONTRATO:RN00014767
CPF:081857884;CONTRATO:RN00015665
CPF:836938744;CONTRATO:RN00016880
CPF:392439314;CONTRATO:RN00017061
CPF:702261894;CONTRATO:RN00018168
CPF:068952444;CONTRATO:RN00018535
CPF:700747304;CONTRATO:RN00018892
CPF:074098094;CONTRATO:RN00022270
CPF:059777574;CONTRATO:RN00022937
CPF:055797944;CONTRATO:RN00023026
CPF:043792774;CONTRATO:RN00024673
CPF:701317974;CONTRATO:RN00024780
CPF:701233684;CONTRATO:RN00025612
CPF:115890614;CONTRATO:RN00025751
CPF:297300074;CONTRATO:RN00028032
CPF:106861274;CONTRATO:RN00028163
CPF:051818064;CONTRATO:RN00028543
CPF:068305534;CONTRATO:RN00030326
CPF:088939664;CONTRATO:RN00031569
CPF:028847384;CONTRATO:RN00031754
CPF:051084564;CONTRATO:RN00031781
CPF:094065634;CONTRATO:RN00032552
CPF:110932454;CONTRATO:RN00033508
CPF:838053034;CONTRATO:RN00039890
CPF:016858944;CONTRATO:RN00042206
CPF:120262094;CONTRATO:RN00048291
CPF:700522694;CONTRATO:RN00052123
CPF:087647614;CONTRATO:RN00056545
CPF:064921584;CONTRATO:RND00043070
CPF:779087754;CONTRATO:RND00046114
CPF:010235524;CONTRATO:RND00048030
CPF:057650821;CONTRATO:RND00048700
CPF:050894914;CONTRATO:RND00050408
CPF:017156344;CONTRATO:RND00053305
CPF:102935164;CONTRATO:RND00056847
CPF:047419344;CONTRATO:RND00058472
CPF:078655614;CONTRATO:RND00058749
CPF:051520494;CONTRATO:RND00061153
CPF:012645894;CONTRATO:RND0040578
CPF:008364294;CONTRATO:RND0047768
CPF:066405934;CONTRATO:RND0050251
CPF:877712504;CONTRATO:RND0054064
CPF:008311394;CONTRATO:RND0055499
CPF:090026124;CONTRATO:RND0056291
CPF:046839904;CONTRATO:RND0056341
CPF:055129314;CONTRATO:RND0056834
CPF:088536824;CONTRATO:RND0058651
CPF:700846904;CONTRATO:RND0059353
CPF:085341054;CONTRATO:RND0059616
CPF:707698054;CONTRATO:RND0061336
CPF:065713894;CONTRATO:RND0062088
CPF:059486394;
CONTRATO:RNPJ0000284
CNPJ:172318190001;CONTRATO:RNPJ0000540
CNPJ:102064530001;CONTRATO:RNPJ0000777
CNPJ:296699290001;CONTRATO:RNPJ0002161
CNPJ:416824170001;CONTRATO:RNPJ0002233
CNPJ:092967420001;CONTRATO:RNPJ0002528
CNPJ:329275260001;CONTRATO:RNPJ0003725
CNPJ:409435090001;CONTRATO:RNPJ0003774
CNPJ:424378530001;CONTRATO:RNPJ0003789
CNPJ:194093610001;CONTRATO:RNPJ000729.1
CNPJ:277951770001;CONTRATO:RNPJ000950.1
CNPJ:009488090001;CONTRATO:RNPJ001226.1
CNPJ:225844480001;CONTRATO:RNPJ001521
CNPJ:286598650001;CONTRATO:RNPJ002276.1
CNPJ:233745290001;CONTRATO:RNPJ003420.1
CNPJ:348768990001;CONTRATO:RNPJ004278.1
CNPJ:320215730001;CONTRATO:RNPJ004319.1
CNPJ:218910330001;CONTRATO:RNPJ004392
CNPJ:237578650001;CONTRATO:RNPJ004807
CNPJ:373780410001;CONTRATO:RNPJ005033.1
CNPJ:308928430001;CONTRATO:RNPJ005044.1
CNPJ:306829870001;CONTRATO:RNPJ005071
CNPJ:142076560001;CONTRATO:RNPJ006110
CNPJ:063751470001;CONTRATO:RNPJ006110.1
CNPJ:063751470001;CONTRATO:RNPJ007170.1
CNPJ:304735280001;CONTRATO:RNPJ007968.1
CNPJ:295523020001;CONTRATO:RNPJ008202
CNPJ:306795020001;CONTRATO:RNPJ008202.1
CNPJ:306795020001;CONTRATO:RNPJ008205.1
CNPJ:296274090001;CONTRATO:RNPJ008354.1
CNPJ:358707980001;CONTRATO:RNPJ008562.1
CNPJ:341815250001;CONTRATO:RNPJ009442.1
CNPJ:310253440001;CONTRATO:RNPJ009627
CNPJ:415876770001;CONTRATO:RNPJ009771
CNPJ:276151900001;CONTRATO:RNPJ009771.1
CNPJ:276151900001;CONTRATO:RNPJ009794.1
CNPJ:077737000001;CONTRATO:RNPJ010190
CNPJ:334620820001;CONTRATO:RNPJ010190.1
CNPJ:334620820001;CONTRATO:RNPJ010193.1
CNPJ:183432970001;CONTRATO:RNPJ010252.1
CNPJ:361286310001;CONTRATO:RNPJ010482
CNPJ:154049940001;CONTRATO:RNPJ011107
CNPJ:192170590001;CONTRATO:RNPJ011107.1
CNPJ:192170590001;CONTRATO:RNPJ011170
CNPJ:345024420001;CONTRATO:RNPJ011383
CNPJ:395011810001;CONTRATO:RNPJ011551
CNPJ:181382440001;CONTRATO:RNPJ011666
CNPJ:398357200001;CONTRATO:RNPJ011688
CNPJ:412489220001;CONTRATO:RNPJ011699
CNPJ:414943790001;CONTRATO:RNPJ012089
CNPJ:058167090001;CONTRATO:RNPJ013309.1
CNPJ:116934860001;CONTRATO:RNPJ013672
CNPJ:334735170001;CONTRATO:RNPJ014551.1
CNPJ:148883810001;CONTRATO:RNPJ015093.1
CNPJ:268802420001;CONTRATO:RNPJ015168.1
CNPJ:108765140001;CONTRATO:RNPJ015408
CNPJ:330571930001;CONTRATO:RNPJ015509
CNPJ:414799460001;CONTRATO:RNPJ015538
CNPJ:422405200001;CONTRATO:RNPJ015541
CNPJ:355900650001;CONTRATO:RNPJ015551
CNPJ:186592180001;CONTRATO:RNPJ015634
CNPJ:423088930001;CONTRATO:RNPJ015669
CNPJ:395269880001;CONTRATO:RNPJ015686.1
CNPJ:122521610001;CONTRATO:RNPJ015736
CNPJ:328816430001;CONTRATO:RNPJ015765
CNPJ:396552420001;CONTRATO:RNPJ015852.1
CNPJ:202790070001;CONTRATO:RNPJ015859
CNPJ:362131330001;CONTRATO:RNPJ016057
CNPJ:060233740001;CONTRATO:RNPJ016102
CNPJ:370299000001;CONTRATO:RNPJ016102.1
CNPJ:370299000001;CONTRATO:RNPJ016113
CNPJ:233273160001;CONTRATO:RNPJ016209.1
CNPJ:132860700001;CONTRATO:RNPJ016395.1
CNPJ:350798990001;CONTRATO:RNPJ016485
CNPJ:380475490001;CONTRATO:RNPJ016761
CNPJ:351024910001;CONTRATO:RNPJ016781.1
CNPJ:244248620001;CONTRATO:RNPJ016789
CNPJ:150046760001;CONTRATO:RNPJ016803
CNPJ:365706190001;CONTRATO:RNPJ016818.1
CNPJ:346624340001;CONTRATO:RNPJ017001
CNPJ:380882140001;CONTRATO:RNPJ017001.1
CNPJ:380882140001;CONTRATO:RNPJ017085.1
CNPJ:328271700001;CONTRATO:RNPJ017160
CNPJ:273901610001;CONTRATO:RNPJ017160.1
CNPJ:273901610001;CONTRATO:RNPJ017262
CNPJ:311574210001;CONTRATO:RNPJ017321
CNPJ:294429890001;CONTRATO:RNPJ017746.1
CNPJ:363780740001;CONTRATO:RNPJ017908
CNPJ:279824420001;CONTRATO:RNPJ017921
CNPJ:307645980001;CONTRATO:RNPJ017937
CNPJ:351259420001;CONTRATO:RNPJ017942
CNPJ:341564700001;CONTRATO:RNPJ017949.1
CNPJ:209993730001;CONTRATO:RNPJ018005.1
CNPJ:279880890001;CONTRATO:RNPJ018114
CNPJ:084172970001;CONTRATO:RNPJ018114.1
CNPJ:084172970001;CONTRATO:RNPJ018552.1
CNPJ:217158220001;CONTRATO:RNPJ018616
CNPJ:318018700001;CONTRATO:RNPJ018616.1
CNPJ:318018700001;CONTRATO:RNPJ018648
CNPJ:315038020001;CONTRATO:RNPJ019203
CNPJ:348382210001;CONTRATO:RNPJ019206
CNPJ:235529430001;CONTRATO:RNPJ019317
CNPJ:090166510001;CONTRATO:RNPJ019684.1
CNPJ:303285560001;CONTRATO:RNPJ020062
CNPJ:101938960001;CONTRATO:RNPJ020062.1
CNPJ:101938960001;CONTRATO:RNPJ020093.1
CNPJ:202273030001;CONTRATO:RNPJ020246
CNPJ:118408030001;CONTRATO:RNPJ020267.1
CNPJ:274682240001;CONTRATO:RNPJ021031
CNPJ:133882300001;CONTRATO:RNPJ021037
CNPJ:377866150001;CONTRATO:RNPJ021098.1
CNPJ:178205030001;CONTRATO:RNPJ021153
CNPJ:280418270001;CONTRATO:RNPJ026554
CNPJ:231461010001;CONTRATO:RNPJD000403
CNPJ:124307610001;CONTRATO:RNPJD002419
CNPJ:434134530001;CONTRATO:RNPJD004416
CNPJ:399637600001;CONTRATO:RNPJD006202
CNPJ:227850940001;CONTRATO:RNPJD018618 CNPJ:333420320001;

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São João Batista

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

BALNEABILIDADE DAS PRAIAS DA REGIÃO
METROPOLITANA DE SÃO LUÍS
PONTOS COORDENADAS LOCALIZAÇÃO
P01

02º30’01.08”S
44º19’11.3”O

P02

02º29’51.40”S
44º18’44.30”O

P03

02º29’39.50”S
44º18’28.10”O

P04

02º29’11.0”S
44º18’07.20”O

P05

02º29’12.10”S
44º17’32.30”O

P06

02º29’12.50”S
44º17’05.60”O

P07

02º29’11.40”S
44º16’32.20”O

Praia da
Ponta d’Areia
São Luís

DATA DA
ÚLTIMA
COLETA
06/06/2022

REFERÊNCIA

CONDIÇÃO

Ao lado do
Espigão Ponta d’ Areia

IMPRÓPRIO

Em frente à rampa de acesso à
praia, lado direito do Praia Mar Hotel IMPRÓPRIO
Em frente ao Centro de Atendimento IMPRÓPRIO
ao Banhista na Praça do Sol
Em frente ao Farol e
Forte de São Marcos

IMPRÓPRIO

Em frente à Praça do Pescador,
próximo à Barraca do Chef

IMPRÓPRIO

Em frente ao Posto Guarda
Vidas - Bombeiros

IMPRÓPRIO

Em frente ao prédio
verde com o heliporto

IMPRÓPRIO

P08

02º28’59.90”S
44º16’01.90”O

Em frente à banca de jornal da
pç. de alimentação da Litorânea

IMPRÓPRIO

P09

02º28’52.70”S
44º15’40.30”O

Em frente à Estação Elevatória
de Esgoto 2.2 (E.E.E 2.2) da
CAEMA e Círculo Militar

IMPRÓPRIO

P10

02º28’53.70”S
44º15’12.60”O

Praia Ponta do
Farol - São Luís

Praia de
São Marcos
São Luís

Praia do
Calhau
São Luís

Em frente à descida da Rua Altamira,
proximidades da Pousada Vela Mar IMPRÓPRIO

P11

02º28’53.40”S
44º14’19.60”O

Em frente à descida da Avenida
Copacabana e Pousada Suíça

IMPRÓPRIO

P12

Em frente à descida da rua
São Geraldo

IMPRÓPRIO

P13

02º28’46.20”S
44º14’19.0”O
02º38’29.0”S
44º13’33.60”O

À direita da Elevatória Iemanjá II

IMPRÓPRIO

P14

02º28’30.0”S
44º13’14.90”O

Em frente à casa com pirâmides
no teto, antes da falésia

IMPRÓPRIO

P15

02º28’13.40”S
44º12’41.80”O

Próximo ao Kacthus Bar e
Restaurante

IMPRÓPRIO

P16

02º28’05.20”S
44º12’22.70”O

Próximo ao Bar e
Restaurante Capiau 2

IMPRÓPRIO

P17

Praia do Araçagy
São José de
Ribamar

Em frente à rampa principal
de acesso a praia

IMPRÓPRIO

P18

02º27’50.80”S
44º11’55.0”O
02º27’47.90”S
44º11’29.0”O

Em frente ao Bar da Atalaia

IMPRÓPRIO

P19

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

Praia do Araçagy
Paço do Lumiar

Em frente ao Bar e
Restaurante Rainha

IMPRÓPRIO

P20

02º27’33.50”S Praia Olho de Porco
Paço do Lumiar
44º10’32.20”O

Em frente ao Las Vegas Bar
e Restaurante

IMPRÓPRIO

P21

02º27’22.70”S Praia Olho de Porco Última barraca antes da foz do igarapé
IMPRÓPRIO
Raposa
do Mangue Seco/Olho de Porco
44º10’22.20”O

P22

02º27’00.4”S
44º09’47.20”O

Praia do
Olho d’Água
São Luís

Praia do Meio
São José de
Ribamar

UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

DIRETORIA DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR/SUPERINTENDÊNCIA DE CORREIÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR Nº 23115.017665/2016-36
Edital de Intimação
Na condição de presidente da Comissão de Processo Administrativo
Disciplinar (CPAD), instituída pela PORTARIA GR nº 200-MR, de 28/03/2022,
publicada no BS 23/2022, de mesma data, prorrogada pela PORTARIA GR
nº 374-MR, de 27/05/2022, publicada no BS 43/2022, com o fim de apurar as
supostas irregularidades relacionadas aos atos e fatos constantes no Processo
nº 23115.017665/2016-36, bem como as demais infrações conexas que
emergirem no decorrer dos trabalhos, no uso de suas atribuições, e tendo em
vista o disposto no caput do artigo 156 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, combinado com o art. 256, I, do Código de Processo Civil, INTIMO o
Prof. M.Sc. MARCELO DE CARVALHO LIMA, mat. SIAPE nº 32262942, para
que surta os devidos efeitos legais, a partir da data de publicação do presente
edital, por se encontrar em local incerto e não sabido, para que no prazo de
03 (três) dias tome conhecimento do conteúdo da Ata Deliberativa XXIII, de
19/05/2022, em atendimento aos princípios constitucionais da ampla defesa, do
contraditório e do devido processo legal.
O conteúdo da Ata Deliberativa XXIII, de 19/05/2022, pode ser consultado
entre segunda-feira e sexta-feira, das 9h00min-11h30min, na sede do
DISPAD-UFMA, sito na Cidade Universitária Dom Delgado-Ed. Castelo Branco,
ao lado do Auditório Central, Av. dos Portugueses, nº 1966, Campus de Bacanga,
CEP 65080-803, São Luís/MA.
São Luís-MA, 10 de junho de 2022
FABIO BITTI LEAL
Presidente
Mat. SIAPE nº 01750802

Praia do Mangue Em frente à Bibliot. do Caranguejo próx.
IMPRÓPRIO
Seco - Raposa
às barracas da Val e do Sr. Pedro

Resolução CONAMA nº 274/200 de 29 de novembro de 2000. Art. 2º As águas doces, salobras e salinas
destinadas à balneabilidade (recreação de contato primário) terão sua condição avaliada nas categorias
própria e imprópria. Atenção: A ocorrência de chuvas influencia negativamente na qualidade das águas
das praias, considerando que ocorre maior carreamento de matéria orgânica oriunda da lavagem das
vias públicas para os rios e, consequentemente, para os mares. Portanto, na ocorrência de chuvas,
recomenda-se evitar a recreação nas 24h que as sucederem. O monitoramento foi realizado no período
de 09/05/2022 a 06/06/2022, integrando a série de acompanhamento semanal das condições de
balneabilidade das praias da Ilha do Maranhão.
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA
Av. dos Holandeses, N° 04, Qd. 06, Ed. Manhattan, Calhau - São Luís/MA - CEP 65.071-38.
Endereço Eletrônico: ouvidoria@sema.ma.gov.br

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São João Batista
AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Eletrônico Nº 08/2022– Registro de Preços Nº 11/2022. Município de
São João Batista/MA, através do gabinete do Prefeito, avisa aos interessados que fará realizar Licitação na
seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor Preço Global por lote, que será regida pela Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente as disposições
da Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: Eventual e futura Contratação de empresa para Prestação
de serviços de Fabricação de portões, grades e alambrados de ferro para atender as necessidades da
Secretarias Municipais de São João Batista - MA: Dia 28/06/2022 às 14h:30 min (quatorze horas e trinta
minutos). Site para realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação todas as
empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no
edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas no site do LICITANET
e também nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município de São João
Batista - MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, desde que em mídia e portal da transparência. Dúvidas e esclarecimentos, e-mail: cplsaojoaobatista@hotmail.com. São João Batista - MA, 10 de Junho de 2022
- Arionaldo Martins Dominice - Chefe de Gabinete.

ESPECIAL

oimparcial.com.br

Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br
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São Luís, sábado e domingo, 11 e 12 de junho

Período junino

Histórias de amor em
tempos de São João
na quadrilha, com 14 anos, se conheceram e estão juntos até hoje. Para eles, fazer parte de um grupo junino e
ter uma convivência mais frequente durante o período,
que é de ensaios e apresentações, deixa tudo melhor no
São João. <É uma experiência ótima na verdade, dessa
forma temos um longo período de comemoração durante o período junino. É uma data que a gente vai levar
sempre, graças aos festejos juninos=, disse Allice.

PATRÍCIA CUNHA

N

ão dá para negar, o mês de junho tem um encantamento, um viés romântico no tocante a
relacionamentos amorosos. Amores que iniciam e que se concretizam, e que perduram. Será que tem a ver com o dia dos namorados, 12 de junho?
Ou com o dia de Santo Antônio, dia 13, conhecido como
santo casamenteiro? Se procede ou não, conversamos
com alguns casais que se conheceram no mês de junho,
alguns deles em meio às festas juninas, e que levam o
amor a sério.

E não foi qualquer casamento, gente. Tudo teve motivo junino. <O casamento foi lindo, foi em um buffet, toda
a decoração de São João e também usamos adornos juninos. O melhor dia de nossas vidas. Uma emoção única=, lembrou Marlon.

O casamento foi lindo, foi em um
buffet, toda a decoração de São João
São João de 2005

e também usamos adornos juninos.

Foi em junho de 2005 que o casal Marlon e Patrícia se
encontrou. Era período junino e o local foi o Arraial do O melhor dia de nossas vidas. Uma
Convento das Mercês. Ele tinha 25 e ela 23 anos, e ali, em
meio ao clima junino, o amor se consolidou. Oito anos emoção única
depois, veio o casamento. E sabe quando foi? Dia de São
Pedro. <Sempre fomos muito apaixonados por festas juninas, então por isso, e por ter nos conhecido em uma,
São quase 10 anos de casamento e as festas juninas
resolvemos casar no dia de São Pedro, 29 de junho de que os uniram continuam presentes nas vidas deles. Pa2013. A ideia foi da minha esposa=, contou Marlon Car- ra eles, São João representa alegria, amor, tradição. <É
doso.
uma festa do povo em que todos democraticamente
brincam e é a identidade do povo maranhense. Adoro
brincar o São João com a minha esposa. É maravilhoso=,
comenta.
O casal Alan e Ana Luiza também se encontrou em
um festejo junino. Estavam no arraial do Ipem, em 2018,
e após a troca de olhares se deu a aproximação. <As festas
juninas parecem que tem uma áurea diferente. E aí, você
encontrar alguém que gosta das mesmas coisas que você é muito legal=, disse Ana.
Eles fazem planos de casar, e tal qual, o nosso casal aí
de cima, quem sabe a festa não será em um grande arraial? <Seria bem bacana fazer com essa temática. Vamos
pensar (risos)=, disse ela.

Na quadrilha junina

Já nos conhecíamos de vista, mas só
começamos a conversar mesmo após
o contato no São João. Namoramos
faz quatro anos
Namorados e Santo Antônio

O dia 12 de junho, Dia dos Namorados, um dia antes
da festa de Santo Antônio, o santo casamenteiro, é um
dos primeiros motivos pelos quais os casais devotos do
santo recorrem às bênçãos e graças pela intercessão dele, ou ainda, os solteiros também recorrem ao santo pedindo um relacionamento amoroso.
“Não é por acaso que Santo Antônio é tão querido e
amado pelos namorados. Além de intercessor pelos relacionamentos, Frei Antônio sempre ajudou os casais e as
mulheres que tinham o desejo de casar. Conta a história
que uma jovem moça foi obrigada pela sua mãe a se
prostituir para que conseguisse o dote para o casamento,
no entanto, ao encontrar pelo caminho Frei Antônio, a
jovem relatou a ele a preocupação de conseguir o dote.
Antônio, cheio de compaixão, escreveu em um pedaço de
papel que ela deveria ir até um determinado comércio e
pedir ao comerciante que colocasse o papel em um lado
da balança e no outro a quantidade de moedas suficientes para equilibrar. Para a surpresa do comerciante e da
moça, quanto mais moedas eram colocadas o peso do papel não equilibrava, e ele ia colocando moedas e mais
moedas até equilibrar. Assim, Santo Antônio foi ficando
conhecido (trecho extraído do site Convento da Penha)”.
E as histórias não param por aí, ainda falando do Santo Casamenteiro, muitos relacionamentos começaram a
partir da devoção individual de Santo Antônio. Diversos
casais que contraíram o matrimônio, disseram <sim= ao
projeto de Deus na família, são devotíssimas e agradecidas ao santo pela poderosa intercessão. Vida longa ao
matrimônio, carinho, amor, realizações dos sonhos, graça e luz, esses são os sentimentos de gratidão dos casais.

Sempre fomos muito apaixonados

É uma experiência ótima na

por festas juninas, então por isso, e

verdade, dessa forma temos um

por ter nos conhecido em uma,
resolvemos casar no dia de São
Pedro, 29 de junho de 2013. A ideia
foi da minha esposa

Allice Maiara e Fernando Lopes se conheceram e se
encontraram em pleno ensaio de uma quadrilha junina.
Hoje eles tem 18 anos, se conheceram em 2017, mas foi
só 1 ano depois, dentro da Quadrilha Junina Mexe Mexe
(do Jardim América), que eles aprofundaram a amizade,
que depois virou namoro. <Já nos conhecíamos de vista,
mas só começamos a conversar mesmo após o contato
no São João. Namoramos faz quatro anos=, disse Allice.
Fizeram as contas? Eles entraram ainda adolescentes

longo período de comemoração
durante o período junino. É uma
data que a gente vai levar sempre,
graças aos festejos juninos
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UM ARRAIAL DE CONQUISTAS

VISÃO DE SUCESSO

Visão de futuro do
casal, Viégas e Lindalva

30 anos da Rede
de Óticas Veja

FOTOS: HERBERT ALVES

A Rede de Óticas Veja, nasceu no Maranhão, expandiu suas lojas para o estado do
Amazonas e se destaca no segmento, por contar com marcas próprias e exclusivas

A

Rede de Óticas Veja completou 30 anos de criação e para
comemorar a data, a diretoria
convidou colaboradores e
amigos, para celebrar tão importante
conquista e organizou um animado
Arraial, nas dependências do Centro
Comercial Dunas Calhau, onde ﬁca
uma das lojas da Rede.
O empresários, Ednei Viégas e Lindalva Lima, que comandam as Óticas
Veja com muita paixão e determinação, recepcionaram os convidados, ao
lado da Dir. Financeira, Nildes Lima e
a ﬁlha, Waléria Letícia. Todos estavam
felizes com a concretização de um sonho, que já dura mais de 03 décadas e
ainda planejam novos horizontes e
metas.
O buffet foi todo preparado com
guloseimas típicas do período junino
e a deliciosa culinária maranhense. Os diretores subiram ao palco para
agradecimentos e cantaram o tradicional <Parabéns á você= com direito a
bolo e champagne.
A Rede de Óticas Veja, nasceu no
Maranhão, expandiu suas lojas para o
estado do Amazonas e se destaca no
segmento, por contar com marcas
próprias e exclusivas, facilidades no
pagamento, agilidade na entrega, variedade de grifes nacionais e internacionais, excelência no atendimento e
laboratórios com a melhor tecnologia, que garantem óculos de grau, para as mais diversas necessidades e estilos. Parabéns aos empreendedores,
que serão homenageados novamente, no Prêmio Nobre, pelo brilhantis-

FOTOS: HERBERT ALVES

NILDES LIMA, LINDALVA, WALÉRIA, VIÉGAS E ÍNDIAS DO BOI
A festa de aniversário de 30 anos das Óticas Veja começou com bênçãos e orações, seguida de atrações culturais e a apresentação do Bumba Boi de Morros, que
colocou o público para dançar, no Arraial todo decorado
com temas juninos.

DIRETORIA BRINDA 30 ANOS DE SUCESSO
mo de suas atividades.

MADALENA NOBRE E O EMPRESÁRIO, ARIONE DINIZ

VIÉGAS COM A FILHA, WALÉRIA E A ESPOSA, LINDALVA

É

PENTEADOS E MAKE UP

RECONHECIMENTO MUNDIAL

César Diniz, o Embaixador da Beleza

COC São Luís recebe o
<Oscar da Educação=

CIDINHO MARQUES COM A ESPOSA LOU E O FILHO, RODRIGO
CASAL DA BELEZA, CÉSAR DINIZ E PATRÍCIA SAMPAIO, ESTÃO SEMPRE ANTENADOS NAS NOVAS TENDÊNCIAS E TÉCNICAS INOVADORAS
O conceituado cabeleireiro, César
Diniz, que atende no Salão Patrícia
Sampaio Concept, destacou em recente entrevista concedida ao Programa Nobre, as novas tendências nacionais em cabelos, penteados, unhas e
maquiagem.

Com aplicação de mega hair, que
pode ser aplicado até de forma temporária, numa forma de <aluguel= ou
deﬁnitivo, as clientes podem mudar o
visual, se sentirem mais atraentes,
motivadas e elegantes, em qualquer
evento da capital. Com produtos de

96

marcas renomadas e técnicas inovadoras, o Salão Patrícia Sampaio, que
ﬁca no bairro do Bequimão, em frente
ao Hospital São Domingos, tem obtido resultados e transformações surpreendentes. Informações: @cesardinizhairexperts

O grupo COC São Luís foi escolhido para receber o
prêmio <The World’s Best School Prize=, que é considerado o <Oscar da Educação Mundial= e coloca São Luis,
em um patamar pedagógico elevado.
Os resultados positivos, os projetos implantados, as
inovações e os ganhos para os alunos, foram decisivos
para a premiação do COC São Luis, que é comandado
pelo casal, Cidinho e Lou Marques, junto com o ﬁlho,
Rodrigo, que participou recentemente, da maior feira de
educação e tecnologia do mundo, em Londres.

VIDA

oimparcial.com.br

Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br
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DIA DOS NAMORADOS

DIA DOS NAMORADOS

Dicas de como deixar
seu parceiro feliz
N

em sempre é fácil deixar um
namorado ou esposo feliz e
satisfeito em sentido emocional e sexual: do lado da
emoção, você precisa prestar atenção
às necessidades dele e dar um espaço
de vez em quando; do lado do sexo,
precisa estar disposta a experimentar
coisas novas. De qualquer forma, as
coisas só fazem sentido se você também ûcar contente com esses aspectos do relacionamento. Se quiser algumas dicas do que fazer no dia a dia,
continue lendo!
1 –Tente identiûcar e entender as
mudanças de humor do seu parceiro.
Embora as mulheres tenham mais fama de temperamentais, homens também não são üor que se cheire. Sendo
assim, você precisa tentar se familiarizar com as mudanças de humor do
seu parceiro no dia a dia. Isso ûca
mais fácil conforme vocês passam
mais tempo juntos, o que contribui
com a felicidade de ambos.
• Aprenda a identiûcar em quais momentos o seu parceiro quer ûcar sozinho e em quais ele precisa do conforto
do seu abraço. Não confunda essas
duas situações, ou ele vai se sentir sufocado e alienado.
• Pegue leve quando o seu parceiro
estiver irritado (depois de passar horas em um congestionamento, por
exemplo). É melhor deixar para trocar
carícias e contar sobre o seu dia em
outro momento.
• Deixe para tratar de assuntos sérios
com o seu parceiro quando ele estiver
de bom humor. As coisas podem sair
do controle se você tentar resolver um
problema grave com o rapaz enquanto ele estiver estressado.
2 –Incentive. Essa é uma das partes
mais importantes de qualquer relacionamento. Crie o hábito de fazer elogios ao rapaz, dizendo que ele é incrí-

A FELICIDADE DO CASAL DEPENDE DE ALGUMAS ATITUDES DE AMBOS OS LADO
vel, talentoso, engraçado e aûns, para
incentivá-lo a correr atrás dos próprios sonhos. Só tenha cuidado para não
parecer forçada! Seja sincera e fale
sempre do fundo do coração. Por
exemplo:
• Se o rapaz tiver uma prova importante marcada para o dia seguinte,
mande uma mensagem à noite dizendo que você acredita nele e sabe o
quanto ele é inteligente.
• Se ele for participar de algum tipo
de competição (um campeonato desportivo ou algo do tipo), mostre que
você está na torcida.
3 –Deixe claro o quanto gosta do
seu parceiro. Praticamente todo mundo gosta de se sentir amado — ou, pelo menos, bem-quisto. Crie o costume
de aûrmar (e reaûrmar) seus sentimentos pelo seu parceiro de vez em
quando, mas sem exagerar. Diga o
quanto ele é especial na sua vida!
4 –Não seja carente e pegajoso. Como dito acima, você precisa encontrar
um equilíbrio entre estar presente nos
momentos certos e dar espaço ao seu
parceiro quando for necessário. Não
ûque grudada nele 24 horas por dia, a
ponto de se afastar dos seus amigos (e
ele dos dele). Esse tipo de comporta-

mento nunca faz bem!
5 –Aprenda a dar o braço a torcer de
vez em quando. Toda pessoa que está
em um relacionamento sério precisa
entender que nem sempre dá para
conseguir o que se quer. É normal ter
que dar o braço a torcer em certas
ocasiões.
Apesar de ninguém sair 100% satisfeito, pelo menos ninguém vai sair
100% frustrado. Coloque os seus interesses em uma balança e tome a melhor decisão para você e para o namoro ou casamento.
6 – Lembre-se de se divertir! Algumas pessoas ûcam tão obcecadas
com a ideia de um <relacionamento
perfeito= que acabam se esquecendo
do mais importante: relaxar e se divertir. Toda relação amorosa deve ser
pautada na formação de laços afetivos
fortes, mas também sempre deve haver espaço para risadas, brincadeiras
e tranquilidade. Do contrário, ninguém vai ûcar contente para valer.
• Não perca tempo tentando planejar
minuciosamente cada encontro e atividade romântica. Você e o seu parceiro podem muito bem se divertir indo
ao cinema para ver aquele ûlme bobalhão de comédia.

Psicóloga explica as 5
linguagens do amor
Está chegando a data mais romântica do ano (pelo
menos para os casais apaixonados): 12 de junho, Dia dos
Namorados. Um momento especial para os casais, regado a jantares apaixonados e trocas de presentes, recordações e declarações.
Comemorado no resto do mundo em 14 de fevereiro
(o <Valentine’s Day=, ou Dia de São Valentim), a celebração se popularizou no Brasil a partir da década de 1950.
Inspirado pelo Dia das Mães, comemorado em maio,
um publicitário criou uma campanha pensada para melhorar as vendas do comércio durante o mês de junho.
Deu certo e a data é celebrada até hoje.
Além do coração dos amantes, o Dia dos Namorados
também aquece o comércio: segundo levantamento de
uma plataforma de comércio eletrônico, os casais devem gastar, em média, R$ 221 reais em presentes este
ano, com destaque para compras de calçados, acessórios, roupas e perfumes. Já uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) aponta que
92 milhões de apaixonados devem ir às compras, movimentando R$ 18 bilhões de reais na economia brasileira.
Mas você sabia que dar presentes não é a única forma
de demonstrar o sentimento pela pessoa amada? A coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Pitágoras, Fernanda Zeidan, diz que existem cinco formas de
demonstrar o amor. É claro que essas formas não são
uma verdade absoluta, visto que as relações humanas
são cheias de nuances e cada indivíduo tem suas particularidades. Gary Chapman, um famoso escritor americano, citou tais formas de amor em sua obra <As Cinco
Linguagens do Amor=, livro publicado em 1992. <Um casal feliz não signiûca um casal perfeito, visto que não
existe perfeição nos relacionamentos. É preciso esforço
e cuidado para caminhar e evoluir de maneira que mantenha o par satisfeito, respeitando as diferenças do seu
parceiro=, pontua a psicóloga e coordenadora do curso
de Psicologia da faculdade Pitágoras, Fernanda Zeidan.

Deixando seu parceiro satisfeito sexualmente

Um casal feliz não significa um
casal perfeito, visto que não existe
perfeição nos relacionamentos. É
preciso esforço e cuidado para
caminhar e evoluir de maneira que
mantenha o par satisfeito,
1 – Aprenda a ter mais contato físico com o seu parceiro. O contato físico é uma das partes mais essenciais e
fundamentais do sexo. Cada homem
(ou melhor, cada pessoa) é diferente,
mas há alguns pontos especíûcos que
costumam ser tiro e queda para <ativar= o lado sexual. Veja alguns exemplos:Toque no ponto atrás da orelha
do seu parceiro com os lábios e sussurre algo sensual no ouvido dele.
• Beije o pescoço dele de leve.
• Faça uma massagem sensual nos
ombros dele e veja o que acontece em
seguida
• Faça carinho atrás da cabeça dele
quando vocês estiverem se beijando
• Passe a mão na região da lombar dele quando vocês estiverem conversando
• Apoie as mãos no peito dele
2 – Experimente posições sexuais
diferentes. Não adianta você e o seu
parceiro fazerem as mesmas coisas na
cama toda noite. Esteja sempre disposta a experimentar posições e atividades novas, desde que se sinta confortável. Isso vale não só para o sexo
em si, mas também para as preliminares e até para as trocas de carícias.Você pode até não gostar de tudo que experimentar, mas pelo menos vai saber que não gosta. Depois, incorpore
essas atividades novas às suas mais

antigas. Deixe o seu parceiro guiar a
transa de vez em quando, mas ûque à
vontade para tomar as rédeas.
3 – Transe em outras partes da casa. Você e o seu parceiro não precisam
fazer tudo na cama ou mesmo no
quarto. Explore cada canto da casa,
mas também não tenha medo de ir
além com ele. Que tal se hospedarem
em um hotel (ou motel!) da mesma cidade por uma noite?Não subestime o
poder de uns bons amassos no cinema e no carro!
Troque carícias com o seu parceiro
em lugares públicos, mas de preferência mais isolados e românticos.
4 – Seja aventureira. Você precisa
abrir espaço para aventuras sexuais
no relacionamento. Não tenha medo
de conhecer lugares novos e experimentar coisas diferentes, nem que seja uma vez ou outra. E pense fora da
caixa: vá a uma praia de nudismo, prepare uma noite de experiências sexuais e assim por diante.Ninguém precisa ter motivos para experimentar coisas novas. Basta pensar no que seria
divertido! Chame o seu parceiro para
uma viagem de última hora. Feche os
olhos, coloque o dedo no mapa e pegue a estrada até a cidade escolhida.
Explore esse lugar diferente e o corpo
do rapaz!
5 – Seja ousada. A ousadia é mais

um elemento importante em qualquer dinâmica sexual. Para isso, crie o
hábito de dizer ao seu parceiro o que
você quer e quando quer. Por exemplo: assuma o comando do quarto de
vez em quando e diga exatamente o
que ele deve fazer para saciar os seus
desejos; sussurre <Eu te quero= no ouvido dele quando vocês estiverem no
meio de uma festa; e por aí vai. O seu
parceiro vai ûcar empolgado e até excitado com a sua audácia e a franqueza com que está falando.
Não se segure quando estiver no clima. Se você sentir vontade de ter intimidade com o rapaz assim que ele entrar no banho, vá atrás dele de surpresa.
6 – Seja atrevida. Muitos homens
gostam de um pouco de atrevimento
por parte das suas parceiras ou seus
parceiros. Não tenha medo de extrapolar os limites da sua sexualidade!
Veja alguns exemplos:
• Vá a uma sex shop e compre alguns
brinquedos, acessórios e roupas
(mesmo os que pareçam mais ridículos).
• Invista em uma lingerie transparente.
• Fale besteira por telefone ou por
mensagem quando você não estiver
com o seu parceiro. Ele vai à loucura
(e você também).

respeitando as diferenças do seu
parceiro
As 5 formas do amor

A seguir, a especialista comenta as distintas formas de
demonstrar amor e afeto. Palavras de aûrmação: o par
que demonstra dessa forma tem sempre uma palavra de
conforto e de incentivo para seu parceiro ou parceira. É
aquela frase de carinho no pé de ouvido com a intenção
de valorizar quem se ama, dizendo o quanto a pessoa
amada é importante para você.
Atos de serviço: quem prefere essa forma de amar está
sempre pronto para ajudar e fazer coisas pelo ser amado: dar uma mãozinha nos afazeres domésticos, fazer
com as próprias mãos um presente artesanal, cozinhar
um prato para saborear a dois, ou outros trabalhos e
atos que envolvam servir, de alguma forma, ao par.
Tempo de qualidade: há quem preûra investir horas
a ûo a dois para reaûrmar o amor. Vale curtir um tempinho com os ûlhos e família, passar a tarde de domingo
juntinhos vendo um ûlme, ou investir um tempão ûlosofando em uma conversa a dois, de frente para a praia
ou no campo.
Toque físico: muitos apaixonados preferem demonstrar o amor em forma de carinhos físicos, como um afago no rosto de seu amor, um cafuné ou carinho no cabelo, sempre em público ou em particular.
Receber presentes: por último, há os que preferem receber um presente ou ganhar algo, independentemente
do valor ûnanceiro, sentindo-se assim mais valorizados,
amados e lembrados.
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Conheça os padroeiros
dos relacionamentos
D

ia dos namorados está chegando, e mesmo quando se
é já casado, ou está noivo,
ou morando junto, essa data tem sido comemorada. Mas para
além da comemoração, pedir, rezar
ou orar a Deus ou a santos para que o
relacionamento dure, seja bom, seja
harmonioso, ou mesmo tirar o relacionamento da diﬁculdade, é algo que
os cristão fazem. E você sabia que
existem vários santos padroeiros de
relacionamentos?
Um texto publicado no site da Comunidade Shalon diz que há santos
que ajudam pessoas em diferentes estágios de relacionamento. Pessoas
que estão solteiras e querem estar em
um relacionamento podem pedir ajuda de que precisa, enquanto aqueles
que já estão apaixonados e querem se
casar podem rezar por um caminho
agraciado para o altar. Casais casados
também podem interceder para fortalecer seus casamentos.

O SÃO JOSE É PATRONO DE FAMÍLIAS, PAIS E O SANTO DAS PESSOAS CASADAS

Terni, na Itália, e seu amor por Deus e
sua ﬁdelidade eram abrangentes.
Acredita-se que ele cometeu os crimes de realizar casamentos entre os
cristãos e ajudar aqueles perseguidos
por Cláudio II, o imperador de Roma
que havia proibido os soldados se caSão Rafael
São Rafael é um Arcanjo que está sarem. Por não renunciar a sua fé e
diante do trono do Senhor. Um dos tentar converter o imperador, foi contrês únicos Arcanjos mencionados na denado e sofreu uma morte brutal.
Sagrada Escritura, seu nome signiﬁca Dentre outras coisas, ele é conhecido
<Deus cura=. Sobre o Arcanjo Rafael o como o santo padroeiro do amor, joPapa disse: <Ele cura o amor do casal e vens, casais de noivos e casamentos
expulsa os demônios que repetida- felizes. Embora as pessoas possam remente esgotam e destroem seu amor. zar para São Valentim em qualquer faEle puriﬁca a atmosfera entre os dois e se de seu relacionamento, ele parece
lhes dá a capacidade de se aceitarem ser um santo ideal para jovens apaipara sempre. Por causa dessa missão e xonados e casais noivos.
seus poderes de cura, ele é o santo padroeiro dos viajantes, encontros feli- Santa Mônica
zes e amor, bem como outras coisas.
No que diz respeito aos problemas
Muitas pessoas solteiras pedem a São de relacionamento, mulheres e mães
Rafael para conduzi-las a seus futuros casadas podem considerar a busca da
cônjuges=.
intercessão de Santa Mônica. No século 4, a devota cristã era casada com
um funcionário em Tagaste, norte da
São Valentim
Era um sacerdote ou um bispo em África. Mesmo sendo um marido pa-

gão irado e inﬁel a ela, Monica nunca
parou de orar por sua conversão e a
conversão de seu ﬁlho, Agostinho. Ela
orou, chorou, procurou ajuda e se sacriﬁcou, e suas orações foram ﬁnalmente respondidas. Seu marido converteu-se um pouco antes de morrer e
Agostinho se converteu muitos anos
depois. Felizmente, ela viveu para ver
seu ﬁlho ser batizado e viver uma vida
cristã.. Ela é a santa padroeira das esposas e mães.

São José

Um santo com quem todas as pessoas casadas podem procurar ajuda
para seus relacionamentos. O santo
bondoso e diligente, escolhido para
ser o esposo ﬁel e amoroso da Santíssima Virgem e a guardião terreno de
Jesus, é o santo padroeiro da Igreja
universal. Além disso, é patrono de famílias, pais e pessoas casadas.
Durante a festa de 2013 da Sagrada
Família de Nazaré, o Papa Francisco
aconselhou as pessoas a pedirem ajuda a Maria e José.

BOLSO

ComoeconomizarnopresentedoDiadosNamorados

UM CAFÉ DA MANHÃ ESPECIAL SEMPRE É UMA BOA OPÇÃO QUANDO A GRANA ESTÁ CURTA NO PERÍODO DO DIA DOS NAMORADOS
O Dia dos Namorados promete animar o comércio. Mesmo com o país
em crise econômica, espera-se que a
população vá às compras para celebrar o dia 12 de junho. Segundo uma
pesquisa realizada pela CNDL e pelo
SPC Brasil, a maioria dos consumidores brasileiros pretende presentear no
Dia dos Namorados. De acordo com o
levantamento, 57% dos entrevistados
pretendem comprar presentes para a
pessoa amada.
Para quem não quer deixar a data
passar em branco, mas quer economizar no presente, a professora dos
cursos de Gestão da Estácio, Jusileide
Costa, que é especialista em Administração Pública, Controladoria e Finanças, destaca algumas dicas para
economizar na hora da compra. <Uma
boa alternativa para economizar é fazer uma pesquisa de preço em lojas do
comércio local e também pesquisar
em sites na internet, para quem vai fa-

Atropelamentos
envolvendo crianças:
veja oito dicas preciosas
para passar ao seu filho!

zer compras online. Quando a compra for feita na internet, é importante
ﬁcar atento ao valor do frete=, alertou.
A professora ainda aﬁrmou que na
hora de pagar, é importante observar
se terá desconto com o pagamento à
vista ou no débito. Caso o consumidor
não tenha nenhum tipo de desconto,
ela diz que o pagamento pode ser efetivado no crédito.
E para aqueles casais que não querem fugir do orçamento com a compra de um presente, a especialista em
ﬁnanças orienta que eles devem optar
por uma programação criativa para
surpreender o parceiro ou a parceira e
se manter em dia com a economia ﬁnanceira. <Pra quem está com a grana
curta, mas não quer deixar a data passar em branco, pode preparar um café
da manhã especial, pode ir para um
lugar que tenha um signiﬁcado importante para o casal, fazer um jantar
em casa, assistir um ﬁlme marcante,

mas não deixem a data passar em
branco, pois é um momento importante para reaﬁrmar os laços com
quem a gente ama=, destacou Jusileide.

Uma boa alternativa
para economizar é fazer
uma pesquisa de preço
em lojas do comércio
local e também
pesquisar em sites na
internet, para quem vai
fazer compras online

Um dado divulgado recentemente chamou a atenção
negativamente de quem tem ﬁlhos. O número de casos
de internações de crianças, assim como de adolescentes
por atropelamentos voltou a crescer. Conforme dados divulgados pela Associação Brasileira de Medicina
de Tráfego (Abramet), entre janeiro e agosto de 2021, o
índice de internações por atropelamentos de crianças e
adolescentes entre zero e 19 anos, na condição de pedestres ou ciclistas, cresceu 9% – em comparação ao
mesmo período de 2020. Por esse motivo, o Portal do
Trânsito, com a ajuda do especialista Celso Mariano, lista 8 dicas preciosas para prevenir atropelamentos de
crianças.
01 – Dê o exemplo
Essa é uma das dicas mais valiosas em todas as situações
do trânsito. Não adianta ensinar algo para a criança e na
prática fazer diferente. Nesse sentido, ao atravessar uma
rua, faça o correto sempre. Olhe para os dois lados, bem
como respeite os sinais de trânsito e a faixa de pedestre e
mostre para a criança cada ação. <É importante olhar
para o condutor para perceber se ele está te enxergando.
Esse contato visual pode evitar acidentes. Ensine isso ao
seu ﬁlho=, orienta Mariano.
02- Não permita que crianças menores de 10 anos
andem sozinhas pela rua
A supervisão de um adulto é essencial até a criança ter
maturidade suﬁciente para reconhecer os perigos e saber agir frente a eles. E lembre-se, sempre que andar pela rua com criança, segure-a ﬁrmemente pelo pulso.
03- Ao definir trajetos, como para a escola, escolha o
mais reto
Quando a criança já puder andar sozinha, acompanhea nas primeiras vezes e deﬁnam um trajeto único, evite
fazer caminhos diferentes. Ensine como se comportar
de forma prudente. Além disso, escolha o trajeto com
menos ruas para atravessar.
04- Crianças devem utilizar roupas claras e chamativas
No trânsito, é essencial ver e ser visto. Quando a criança
veste roupas claras e chamativas, por exemplo, ela pode
ser vista de uma maior distância.
05- Olhar para os dois lados e atravessar só quando
estiver livre
Ensine a criança a olhar para os dois lados várias vezes
antes de atravessar e só cruzar a rua quando tiver certeza de que é seguro. Além disso, incentive-a a continuar
olhando para os dois lados enquanto caminha. Oriente
que as crianças devem usar a faixa de pedestre sempre
que ela estiver disponível. Quando não houver faixa de
pedestre, as crianças devem procurar outros locais seguros para atravessar, seja na esquina, bem como em
passarelas ou próximo a lombadas eletrônicas.
06- Não atravessar por trás de carros, ônibus, árvores e postes
Novamente vale a máxima do ver e ser visto. Pela estatura, as crianças podem não ser vistas se ﬁcarem posicionadas atrás de obstáculos.
07- Nunca correr para a rua
Outra dica valiosa é ensinar a criança que ela nunca deve correr para a rua, seja para pegar uma bola ou para
encontrar um amiguinho. A criança pode tropeçar ou
pode atravessar a via sem se dar conta que está vindo
um veículo.
08 – Ao desembarcar do ônibus, aguarde ele se afastar
Ao desembarcar do ônibus, diga para as crianças esperarem que o veículo pare totalmente para descer, assim
como aguardem que ele se afaste para atravessar a rua.
“No trânsito, prevenir é melhor do que remediar.
Nesse sentido, estudos apontam que até 90% dos acidentes podem ser evitados”, explica Celso Alves Mariano, especialista e diretor do Portal do Trânsito.
Fonte: portaldotransito.com.br
Código de Trânsito Brasileiro (lei n. 9.503/97)
Art. 45. Mesmo que a indicação luminosa do semáforo lhe seja favorável, nenhum condutor pode entrar em
uma interseção se houver possibilidade de ser obrigado
a imobilizar o veículo na área do cruzamento, obstruindo ou impedindo a passagem do trânsito transversal.
Faça a sua parte pelo trânsito seguro: seja obediente
às Leis do Trânsito.
• Facebook e Instagram: SOS VIDA PAZ NO TRANSITO;
• Twitter:@valorizacaovida
• E-mail:valorizacaoaavida@gmail.com
• Fones:(98)98114-3707(VIVO-Whatsapp)

oimparcial.com.br
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VIDA COMPLICADA

SÉRIE D

Moto tenta mais uma
vitória fora de casa

Dorival Júnior terá
grandes desafios à
frente do Flamengo

O Papão do Norte encara o Fluminense-PI, neste sábado (11), no Estádio Albertão, na
cidade de Teresina, em partida válida pela 9ª rodada da Série D do Brasileiro

M

oto Club visita o Fluminense-PI, às 16h, no Estádio Albertão, em TeresinaPI, em partida válida pela
9ª rodada da Série D do Campeonato
Brasileiro. O time maranhense está
desde da última quinta-feira (9), na
capital piauiense para a importante
partida. No primeiro turno, o Papão
do Norte venceu o Tricolor piauiense
por 3 x 2 de virada, no Nhozinho Santos.

AS EQUIPES JÁ SE ENFRENTARAM E O MOTO CLUB VENCEU DE VIRADA NO NHOZINHO

Os recém-contratados, o lateral-direito Negueba e atacante Lucas Lino,
já foram colocados entre relacionados
para a partida. Ambos, no entanto,
precisam ganhar condição de jogo
com a divulgação no BID.
O técnico Júlio César deverá fazer
algumas alterações, além da saída de
Jair, que vai cumprir suspensão auto-

mática.
Há possibilidade de mudanças na
esquerda com lateral Carioca sendo
poupado e Caio ûcando como titular,
assim também como no meio, com
Leomir assumindo a titularidade, deixando Ronald no banco para este jogo, também por conta de desgaste
muscular acumulado.
O Moto fez a última atividade com
bola na sexta-feira (10), no CT do River. O clube tentou a liberação do Estádio Albertão para o treino, mas disse
que não teve resposta positiva.
O Papão do Norte tem 18 pontos e
está na primeira colocação do Grupo
2. Já o Fluminense é o quinto colocado, com 10 pontos.

Flu-PI também tem desfalques

Assim com o Papão do Norte, Mar-

celo Vilar, técnico do time piauiense,
também deverá fazer alterações na
equipe que entra em campo, neste sábado (11), contra o Moto.
No meio-campo, o Tricolor tem
uma baixa certa. O volante Mazinho,
suspenso pelo terceiro cartão amarelo
não vai para o confronto. A ideia é que
Maurício possa ser uma opção para o
setor.
Além de Mazinho, o goleiro reserva
Fábio (com lesão no joelho) e o meia
Sapé (em transição após lesão na coxa) também devem ûcar de fora da lista dos relacionados. Os demais atletas
estiveram à disposição do técnico
Marcelo Vilar para o treino e estão disponíveis para o confronto.
A partida entre Fluminense-PI e
Moto Club está agendada para o próximo sábado, às 16h, no estádio Albertão, em Teresina.

FUTEBOL DE BASE

Taça Ilha de São Luís começa neste fim de semana

AS PARTIDAS DAS CATEGORIAS SUB-13 E SUB-15 OCORRERÃO NO CAMPO DO LEÃO DOURADO, LOCALIZADO NO BAIRRO DA MAIOBA
Finalmente chegou a hora da bola
começar a rolar pela primeira edição
da Taça Ilha de São Luís de Futebol de
Base. As disputas da competição, que
é patrocinada pelo governo do Estado
e pelo El Camiño Supermercados por
meio da Lei Estadual de Incentivo ao
Esporte, começam neste ûm de semana com duelos das categorias Sub-13
e Sub-15, todos válidos pela fase de
quartas de ûnal.
Esta fase eliminatória será disputada em jogos de ida e volta. No sábado
(11), serão realizadas duas partidas
pelo Sub-13. Às 8h, Meninos de Ouro e
Atlântico começam a deûnir uma vaga para as semiûnais. Na sequência,
às 9h, tem Craques da Veneza x Flamengo.
No domingo (12), é a vez do início
das disputas do Sub-15. Às 15h, a

Afasca encara o Inovar e, logo em se- completo (camisa, calção e meião) e
guida, tem 15 de Novembro x Grêmio bolsas esportivas. Todo o material será utilizado ao longo de todo o torMaranhense.
neio.
Tudo sobre a Taça Ilha de São Luís
Quartas de ﬁnal
Todos os duelos das quartas de û- de Futebol de Base está disponível no
nal foram deûnidos por sorteio reali- Instagram oûcial da competição. O
zado durante o lançamento oûcial da endereço é o @tacailhaslz.base.
competição, no mês passado. No Sub13, haverá os seguintes confrontos: Premiação
Ao ûnal das disputas da Taça Ilha de
Meninos de Ouro x Atlântico, Juventude x Cruzeiro, Craques da Veneza x São Luís de Futebol de Base haverá a
Flamengo e Olímpica x Palmeirinha. premiação dos times campeões e viJá os confrontos do Sub-15 são: Afasca ce-campeões que além de receberem
x Inovar, Palmeirão x Comercial, 15 de troféus e medalhas, serão agraciados
Novembro x Grêmio e Furacão x Pon- com kits de material esportivo contendo bolas oûciais e coletes de treite Preta.
Vale destacar que todas as 16 equi- namento. Durante a solenidade, hapes participantes da primeira edição verá a entrega dos prêmios individuda Taça Ilha de São Luís de Futebol de ais: Melhor Jogador, Artilheiro, GoleiBase receberam kits com uniforme ro Menos Vazado e Melhor Treinador.

Conûrmada a saída de Paulo Sousa, a próxima oûcialização no Flamengo será a de Dorival Júnior, na sextafeira (10). Será a terceira passagem do técnico no clube,
e ele sabe que terá desaûos e cobrança proporcionais ao
tamanho da torcida e do investimento feito na montagem do elenco. Logo neste sábado (11), o Flamengo visita o Internacional, às 21h, no Beira-Rio, em partida válida pela 11ª rodada do Brasileirão.
Os torcedores rubro-negros estão incomodados com
o desempenho do time, reüetido na classiûcação ruim
no Brasileiro – 14º lugar. Há pouco tempo para treinar e
será necessário conquistar os resultados desde já.
No intervalo de um mês, o Flamengo vai decidir seu
futuro na Libertadores (dias 29/06 e 06/07, contra o Tolima) e Copa do Brasil (semanas de 22 de junho e 13 de julho).
Os primeiros desaûos de Dorival no Flamengo:
1 – Montar uma comissão técnica
Com a saída de Paulo Sousa e os seis integrantes de
sua comissão técnica, Dorival vai precisar montar sua
equipe de trabalho. Ele chega com seu ûlho/auxiliar Lucas Silvestre e o preparador físico Celso Rezende. Vai
precisar, junto com a cúpula do futebol, se cercar de
proûssionais gabaritados para preencher as muitas lacunas deixadas.
2 – Ajustar a gestão do grupo
Os fracassos recentes e o estilo de comando de Paulo
Sousa criaram algumas situações de desgaste no Ninho.
Para ter sucesso, será importante para Dorival recuperar
a unidade do elenco para que os jogadores voltem a ter
um nível alto de satisfação em grupo.
Um dos trunfos para o novo comandante é já ter trabalhado em 2018 com jogadores como Everton Ribeiro,
Diego, Vitinho, Arão, Rodinei e Diego Alves (um caso à
parte), que já conhecem sua metodologia de trabalho.
3 – Fazer o time voltar a fazer gols
O DNA do Flamengo desde que o grupo foi montado,
em 2019, foi a capacidade de ser ofensivo e marcar muitos gols, algo que foi ûcou de lado recentemente. No
Brasileiro, a equipe é atualmente o quarto pior ataque.
No último jogo, contra o Bragantino, por exemplo, o
Flamengo teve apenas três ûnalizações certas. Gabigol,
artilheiro do time nos últimos anos, só teve uma tentativa de chute, que foi bloqueado.
4 – Deixar clara a situação dos goleiros
Quatro goleiros atuaram pelo Flamengo este ano. Antes da lesão de Santos, Paulo Sousa fez um rodízio entre
ele e Hugo, que passou a ser utilizado em todas as partidas e foi muito criticado por falhas. Diego Alves atuou
em apenas dois jogos e teve uma pubalgia, mas desde o
início ûcou claro que não teria muito espaço. Matheus
Cunha, o mais jovem, atuou nas duas primeiras rodadas
do Carioca.
A posição gerou muita instabilidade para o time este
ano, e será importante para Dorival criar uma hierarquia mais clara para tentar diminuir as oscilações.
A relação com Diego Alves é um caso à parte depois
do problema que tiveram em 2018. Por divergências, o
goleiro foi afastado do elenco em 2018. Aparar as arestas, se ainda existir alguma mágoa, pode ser um bom
primeiro passo de Dorival no comando do time.
5 – Definir esquema tático e base do time
Paulo Sousa iniciou o ano com uma formação tática
na cabeça, com a saída de bola com uma linha de três
zagueiros, e terminou sua passagem com uma linha de
quatro defensores mais tradicional. Um dos pontos negativos do trabalho do português foi ter feito muitas mudanças a cada jogo, o que diûcultou ao time criar uma
identidade mais clara.
Então, um dos desaûos de Dorival é dar novamente a
alma perdida do time, com ideias claras e com os jogadores nas funções que conseguem render mais.
6 – Não podar a garotada
Um dos pontos mais elogiados no trabalho de Paulo
Sousa foi dar espaço e conûança a alguns jovens revelados no clube, como Marcos Paulo, Lázaro, Victor Hugo e
Matheus França.
Dorival tem a missão de dar continuidade neste trabalho, não só pelo que a garotada pode dar de retorno
esportivo quanto também ûnanceiro.
7 – Conquistar a simpatia da torcida
Conhecer as características do Flamengo e de sua torcida é uma arma importante para todos que chegam ao
clube, e com Dorival não será diferente. Em sua terceira
passagem, precisará conquistar a empatia da arquibancada.
Por característica, alguns sucessores de Jorge Jesus
não tiveram muito sucesso neste quesito, como Dome e
Rogério Ceni.
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<CIDADANIA E LEITURA=

SÃO JOÃO DO MARANHÃO

Veja a programação
deste fim de semana

Biblioteca Luiz Phelipe
Andrès recebe projeto

Segunda semana de São João tem arraiais do Ipem e Praça Nauro Machado, além do
Anjo da Guarda e da Vila Embratel

C

acuriá, quadrilhas juninas,
shows musicais, danças alternativas juninas, bumba
meu boi estão entre as atrações do São João 2022 que acontecem
em mais dois arraiais em São Luís. Começam, neste sábado (11), as festividades nos arraiais oûciais do Ipem
(Calhau) e da praça Nauro Machado
(Praia Grande). Além destes, já tiveram início mais dois arraiais, nos bairros Anjo da Guarda e Vila Embratel.
No Ceprama e Vila Palmeira, a programação continua. No Ceprama, será a
última semana de programação.

Confira a programação completa
desses arraiais:

Sábado (11)
Arraial do IPEM
• Histórias da minha terra com William Moraes e Rosana Fernandes
• Cordel e Repente com Raimundo
Poeta
• Tambor de Crioula de Mestre Felipe
• Boi de São Simão
• Boi Fé em Deus
• Boi de Santa Fé
• Show Thays Moreno
• Companhia Barrica
• Boi Mirantes da Ilha
Barracão do Forró – Arraial do
IPEM
• Forró Encaixotado

• Forró de Ló
Arraial do Ceprama
• Tambor de Crioula Maracrioula
• Boi de São Simã
• Lelê de São Simão
• Show Baré de Casco
• Boi Brilho da Ilha

•
•
•
•

Boi de Axixá
Boi de Nina Rodrigues
Show Lamparina
Boi Pirilampo
Barracão do Forró – Arraial do
IPEM
• Kambada do Forró
• Forró Made in Xote

Arraial da Praça Nauro Machado
• Espetáculo 8Cartuns Juninos9, com
Gilson Cesar
• Tambor de Crioula Um Degrau de
Santa Luzia
• Lelê de São Simão
• Boi da Liberdade do Mestre Leonardo
• Grupo Junino Mixirico
• Boi de Pindaré
• Boi de Santa Fé
• Boi de Ribamar

Arraial da Praça Nauro Machado
• Histórias do Mar do Maranão, com
Cris Campos Sereia
• Cordel e Repente com Raimundo
Poeta
• Tambor de Crioula de Mestre Leonardo da Liberdade
• Show Gabriel Melônio
• Boi da Maioba
• Quadrilha Princesa do Sertão
• Companhia Barrica
• Boi Lendas e Magia

Arraial da Vila Palmeira
• Tambor de Crioula Pungar
• Dança Pau de Fita
• Boi Encanto da Ilha
• Companhia Cazumbá
• Show Rosa Reis
• Boi da Maioba

Arraial da Vila Palmeira
• Tambor de Crioula Alegria São Benedito de Dona Zeca
• Show Banda Mix in Brazil
• Boi de Morros
• Cacuriá de Dona Teté
• Boi de Maracanã

Arraial do Anjo da Guarda
• Tambor de Crioula Boa Vontade de
Mestre Constâncio
• Cacuriá Mirim de Ildenê
• Bumba Show
• Boi Brilho de São João (João Paulo)

Arraial do Ceprama
• Grupo Barriquinha
• Show <Maranhão Sou Eu=, com Camila Reis
• Boi de Leonardo
• Boi da Lua
• Boi da Maioba

Domingo (12)
Arraial do IPEM
• Performance 8Ikiru_Erê9 com Tairo
Lisboa
• Banda Vagalume apresenta 8Trupe
Vagalume9
• Boi de Leonardo

Arraial do Anjo da Guarda
• Tambor de Crioula Crioulos e Crioulas
• Companhia Barrica
• Boi da Pindoba
• Dança Portuguesa Flor de Portugal
• Quadrilha Junina Flor do Ribeirão

DIA DOS NAMORADOS

10 filmes de romance para assistir neste domingo
Não há quem resista a uma boa história de amor. Dos clássicos e dramáticos às comédias adolescentes, conûra uma lista com os melhores ûlmes
de romance para assistir e se encantar. Todos os títulos estão na Netüix
para você assistir já!
1. Para Todos os Garotos Que Já Amei
(2018)
Sucesso absoluto, Para Todos os
Garotos Que Já Amei é um ûlme de romance adolescente baseado no livro
de mesmo título, da autora Jenny
Han. O longa mostra a história de Lara
Jean, uma garota romântica que escreve cartas para todos os caras pelos
quais ela já se apaixonou. Tudo muda
quando essas cartas são enviadas sem
seu conhecimento.
2. Como Eu Era Antes de Você (2016)
Também baseado em um best-seller, Como Eu Era Antes de Você é um
ûlme de romance que conta a história
de Louisa Clark, uma garota divertida
e sonhadora, contratada para cuidar
de Will, um jovem que teve sua vida
transformada após um acidente. É um
ûlme para chorar, com uma narrativa
cheia de surpresas e emoções!
3. Moonlight: Sob a Luz do Luar (2017)
Aclamado pela crítica e vencedor
do Oscar de melhor ûlme, Moonlight
é um ûlme de romance e drama sensível que narra as etapas da vida de Chiron. O longa aborda questões raciais e
de sexualidade, superando qualquer
clichê a partir de um roteiro fantástico
e uma direção impecável.
4. Diário de Uma Paixão (2004)
Diário de Uma Paixão não poderia
ûcar de fora dessa lista! Aûnal, trata-se
de um ûlme de romance clássico. Baseado no livro de Nicholas Sparks, a

produção tem tudo que os românticos adoram: encontros inesperados,
primeiro amor, escolhas desaûadoras
e uma narrativa cheia de emoção!

da sua mãe, sabe que há três possibilidades: Sam, Bill ou Harry. Sophie convida os três para o casamento e esses
reencontros mudam a vida de todos.

5. Carol (2016)

8. Simplesmente Amor (2004)
Se você adora encontros inesperados e diversas histórias de romance,
não pode deixar de ver Simplesmente
Amor! O ûlme, que conta com um
elenco renomado, narra a história de
casais diferentes que têm suas vidas
transformadas pelo amor. É aquele ûlme de ûnal de ano que deixa o coração quentinho!

Ambientado na charmosa Nova
York da década de 1950, Carol narra a
história de amor entre a jovem Therese e Carol, uma mulher elegante que
está se divorciando. Sucesso de crítica, o longa-metragem encanta públicos diversos com uma produção incrível e uma narrativa cativante.
6. La La Land: Cantando Estações
(2017)
La La Land é um ûlme que vai te fazer sentir tudo ao mesmo tempo. O
musical, estrelado por Ryan Gosling e
Emma Stone, narra a história de Mia e
Sebastian, dois artistas que se apaixonam em Los Angeles. Moderninho e
cheio de referências musicais e cinematográûcas, o ûlme vai te fazer rir,
chorar e se apaixonar!
7. Mamma Mia (2008)
Recheado de sucessos da banda
Abba, Mamma Mia é um musical divertido e cheio de romance. Ambientado na Grécia, o ûlme conta a história de Sophie, que vai se casar e deseja
que seu pai a acompanhe ao altar. Ela
não o conhece, mas após ler o diário

9. Ghost: Do Outro Lado da Vida
(1990)
Ao contrário dos clássicos, Nerve é
um ûlme super atual e envolve um jogo online no qual as pessoas são desaûadas por dinheiro. Em um dos desaûos, Vee conhece Ian e os dois são
obrigados a jogar juntos. Com narrativa eletrizante, o ûlme vai te prender
do começo ao ûm.
10. A Casa do Lago (2006)

Já imaginou se apaixonar por alguém que está vivendo em um ano diferente que você? Pois essa é a história
de A Casa do Lago! Com uma narrativa
misteriosa, o ûlme é original e conta
uma história de romance imprevisível
e cheia de emoção!

AÇÃO GARANTE ACESSO AO LIVRO E À LEITURA DE QUALIDADE
O Projeto <Cidadania e Leitura= promoverá manhã de
atividades lúdicas neste sábado (11), das 9h às 12h, na
Biblioteca Comunitária Luiz Phelipe Andrès (sede da
ACIB – rua da Igreja, s/n, Vila Ariri). A ação visa garantir o
acesso ao livro e à leitura de qualidade, assim como estimular o interesse da comunidade pela biblioteca, instrumento de conhecimento e construção da cidadania.
<Será mais um momento de convivência da comunidade com a biblioteca oportunizado pelo Cidadania e
Leitura=, aûrma a coordenadora do projeto, bibliotecária Rosa Maria Ferreira Lima.
Na programação deste sábado (11), haverá atividades
como Contação de História, brincadeiras populares e
apresentação do espetáculo <O Baú Encantado=, com o
Grupo Pique Esconde Artes.
Destaque também para a leitura, com acesso ao cervo
de mais de mil títulos da biblioteca comunitária e de
mais de 500 obras do Carro Biblioteca da SAB, e exposição de obras literárias que estarão à disposição de leitores de todas as idades. Ao ûnal, os participantes recebem
lanche produzido por empreendedores da área.
A Biblioteca Comunitária Luiz Phelipe Andrès foi
naugurada no dia 14 de maio deste ano pelo <Cidadania
e Leitura=, que é realizado pela Sociedade de Amigos das
Bibliotecas do Maranhão (SAB/MA), com apoio da Lei
Rouanet, patrocínio do Instituto Cultural Vale e parceria
da Associação Comunitária do Itaqui-Bacanga (ACIB).
É o segundo espaço de leitura entregue pelo projeto
na área Itaqui-Bacanga. O primeiro foi a Biblioteca Comunitária Maria Aragão, inaugurada em outubro último, na Vila Bacanga.

FILMES

Workshoponlinedebate
adistribuiçãoaudiovisual

INTERESSADOS PODEM SE INSCREVER ATÉ O DIA 16 DE JUNHO
Já estão abertas as inscrições para o WORKSHOP
<DESENHANDO AUDIÊNCIAS – QUEM SÃO SEUS PÚBLICOS=, promovido pela Boulevard Filmes, com patrocínio da Lei Aldir Blanc – PROAC EXPRESSO LAB 2021. O
evento, que será gratuito e online, acontecerá no mês de
julho e promoverá um espaço de formação voltado a estudantes e proûssionais do mercado audiovisual brasileiro.
Pessoas interessadas podem se inscrever até o dia 16
de junho, no site boulevardûlmes.com.br/workshop. A
oûcina irá expor conceitos, métodos e abordagens, possibilitando pensar em estratégias sólidas de distribuição
desde o desenvolvimento dos projetos.
Ao todo, serão disponibilizadas 50 vagas para pessoas
residentes no Brasil. Destas, 15 são reservadas para produtoras, realizadoras e realizadores com projetos em
desenvolvimento ou produção licenciados por Distribuidoras associadas à ANDAI – Associação Nacional de
Distribuidoras Audiovisuais Independentes. Outras 2
vagas serão reservadas para integrantes da Rede Paradiso de Talentos, do Projeto Paradiso, iniciativa ûlantrópica de apoio ao audiovisual que é parceria do workshop
por meio do programa Paradiso Multiplica. Mais 2 vagas
serão destinadas a produtores de empresas associadas a
BRAVI – Brasil Audiovisual Independente. A seleção dará preferência a mulheres, pessoas negras, trans e indígenas.
Os encontros acontecerão entre os dias 18 e 29 de julho, às segundas, quartas e sextas, das 19h às 21h horas.
Ao ûnal do Workshop, será disponibilizado certiûcado
de participação, para todas as pessoas selecionadas e
que tiverem concluído 75% da oûcina. Também será publicado, gratuitamente, um dossiê dos encontros, contendo os relatos e destaques de cada aula desta edição,
referências de projetos formativos na área, e lista de outras fontes para seguir a pesquisa no campo da distribuição audiovisual.
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O diretor regional do SENAI-MA, Raimundo Arruda entre os executivos da Eneva,
Lenine Moura (coordenador de Relações Institucionais) e Gabriela Almada
(especialista em Capacitação)
CEO da LIGGA – Projeto Porto São Luís , Gerson Luiz Petterle com o superintendente do IPHAN/MA , Maurício Itapary.

Projeto Porto São Luís e IPHAN
fazem parceria para restaurar fachada
da Igreja do Carmo
A boa música de hoje para dar aquele
clima do Dia dos Namorados

A violinista Rayssa Verde, que apresenta pocket show romântico na loja Potiguar da Cohama, neste sábado (11), véspera do
Dia dos Namorados. Ao lado, o saxofonista Isael Melo, que apresenta pocket show romântico na loja Potiguar da Forquilha
também neste sábado (Fotos/Divulgação)
A empresa Ligga – Projeto Porto São Luís e o IPHAN são parceiros da obra de restauração da azulejaria da
fachada, ladrilhos hidráulicos e pintura da centenária Igreja de Nossa Senhora do Carmo, na Praça João Lisboa em São Luís, e localizada em área tombada pelo IPHAN desde 1955. Essa obra deve ser concluída em oito
meses, a partir desse mês de maio. A assinatura da ordem de serviço da obra se deu em São Luís na última
quarta -feira (20) com as presenças do ministro do Turismo, Carlos Alberto Gomes de Brito, da presidente do
As lojas Potiguar de São Luís e Imperatriz estão repletas de produtos para presentear neste Dia dos NamoIPHAN Nacional, Larissa Peixoto, do prefeito Eduardo Braide, do superintendente do IPHAN/MA, Maurício
rados (12). Há opções de presentes para todos os estilos e bolsos; e o melhor, preços que não pesam no orçaItapary, do CEO da LIGGA – Projeto Porto São Luís, Gerson Luiz Petterle, além de políticos e autoridades.
mento na hora de surpreender o seu amor. E para deixar o clima de romance ainda mais forte, as lojas PotiApós a assinatura, aconteceu uma visita à sede da Igreja, onde as autoridades foram recebidas pelo Frei Nilguar da Cohama e Forquilha terão música instrumental ao vivo neste sábado (11); para receber os clientes e
ton Leandro da Costa (Ministro Provincial). O CEO Gerson Petterle parabenizou o IPHAN pelos esforços em
inspirar o romantismo. Na loja da Cohama quem se apresenta é a violinista Rayssa Verde. Já na loja da Forrevitalizar o belo patrimônio histórico e cultural de São Luís.
quilha o pocket show romântico será do saxofonista Isael Melo.

O prefeito Eduardo Braide, o Reitor da UFMA, Dr. Natalino
Salgado e o CEO da Ligga , Gerson Luiz Petterle

O CEO da Ligga – Projeto Porto São Luís Gerson Luiz Petterle
assinando a ordem de serviços

SENAI e ENEVA em
parceria pela educação
profissional

O coordenador de eventos do Imadec, Kelson Castelo Branco, sendo
cumprimentado pelo advogado Gustavo Sauáia esta semana no seu escritório

Na tarde desta última quinta-feira (9), o diretor regional do SENAI-MA,
Raimundo Arruda, recebeu os executivos da Eneva, Gabriela Almada (especialista em Capacitação) e Lenine Moura (coordenador de Relações
Institucionais), com o objetivo de construir novas parcerias, a ﬁm de levar educação proﬁssional aos municípios do interior do Maranhão. A
Eneva tem negócios nas áreas de geração de energia e de petróleo e gás e
pretende, junto com o SENAI, preparar maranhenses para trabalhar na
expansão da empresa para novas regiões do Estado.

Após a realização do intercâmbio, os estudantes deverão apresentar produção
escrita sobre a experiência, pré-requisito para a certificação dos participantes no
Programa

O advogado Haroldo Soares Filho com Kelson Castelo Branco, do Imadec
A presidente do IPHAN Nacional ,Larissa Peixoto e Gerson
Luiz Petterle.

Frei Nilton da Costa, o CEO da Ligga – Projeto Porto São Luís
Gerson Luiz Petterle, o Ger. de Obras Thomaz Baker e Frei
Jonilson
O animado batalhão do Boi Mimoso da APAE de São Luís convida a todos para sua apresentação neste domingo (12),
naFeirinha de São Luís, às 13h.

O ministro do Turismo Carlos Brito e o CEO da Ligga , Gerson Luiz Petterle, posam com autoridades

A Praça dos Poetas'' foi palco da II Intervenção Poética Nacional promovida pela
Transvê, com o tema “As veias populares da Poesia Brasileira”. Um momento de
exposições, declamações e muita música, que reuniu estudantes e professores e
ofertou ao público presente um pôr-do-sol regado à poesia. O evento ainda
promoveu o encontro de dois jovens nomes da poesia contemporânea maranhense,
a poetisa Emanoely Santos e o imortal da Academia de Artes, Ciências e Letras do
Brasil, Willame Belfort.

Nedilson Machado

E-mail: nedilsonmachado@gmail.com
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São Luís, sábado e domingo, 11 e 12 de junho

A bela e talentosa Flávia Bittencourt brilhando no novo show Volitar

Só aplausos para Flávia Bittencourt
no espetáculo <Volitar=

Coordenado pela senhora Fátima Saboia (na foto entre convidadas e brincantes do
bumba-boi), o evento é patrocinado pela Secretaria de Estado da Cultura e Centro
Elétrico, por meio da Lei de Incentivo a Cultura

A cada nova música que ela compõe, um misto de poesia, vida e amor. A cada novo show, a certeza de que
ela sempre evolui, surpreende e inova, mantendo sua essência, raízes e inﬂuências. Assim é a talentosa cantora, compositora e musicista Flávia Bittencourt, que merece todos os aplausos pelo novo show e álbum de
mesmo nome: Volitar. A coluna mostra registros do show solidário realizado com patrocínio do Grupo Ciclo
Cairu, via Lei Estadual de Incentivo à Cultura no Teatro do SESC. Toda a arrecadação de alimentos doados
pelo público será repassada pela cantora ao projeto social Sonho de Alice. Quem quiser conferir esse belo álbum, com uma forte pegada de São João, pode conferir Volitar em todas as plataformas digitais.

Ferdinando Serejo e Denira Braúna com Jeanne Nunes

O casal Marcelo e Rita Mendes, representando a empresa
Ciclo Cairu, patrocinadora do show

Flávia Bittencourt com os pais Conceição e José Pinto e a
filha Júlia

Zaíra Freitas e Paulo Maurício
Os gerentes Walkíria Pinto (Comercial), André Carmelo (Financeiro) e Jefferson
Bandeira (TI) com o Diretor da operadora Maxx Augusto Diniz no Encontro Nacional
2022 da ABRINT em São Paulo.

Hayane Sauaia e Elton Carvalho

Entre os fãs Emerson e Léo

Sâmia e Márcia Campos

Klauss Baldez,Hebe Rodrigues e Rita Cardoso

