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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 inflação acima de 10%, 
as taxas de juros nas alturas e o rescaldo 
perverso da pandemia do coronavírus, 
que fragilizou a economia.

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

Moto tenta mais 
uma vitória 
fora de casa

PÁGINA 11

NEGÓCIOS
Quase 70% 

das empresas 
ativas  no Brasil 

são MEI
PÁGINA 2

Confirma a programação 
deste fim de semana

O Papão do Norte encara o Flumi-
nense-PI, neste sábado (11), no Está-

dio Albertão, na cidade de Teresina, em 
partida válida pela 9ª rodada da Série D 

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

COM A BENÇÃO DE JOÃO E ANTÔNIO

Como economizar
 no presente do Dia 

dos Namorados
PÁGINA 10

PÁGINA 10

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

ENTREVISTA : 
DR. JULINHO

São José de  de
 Ribamar: cidade em 

transformação
Prefeito da cidade balneária, Jú-

lio Matos, revelou o pacote de obras 
para a cidade, ações na área da edu-
cação, saúde, além de avaliar o ce-
nário político nas eleições de 2022

PÁGINA 3

Durante a visita à sede do jornal, Dr. 
Julinho foi recebido pelo diretor-presi-
dente da empresa, Pedro Freire, onde na 
oportunidade ambos plantaram uma 
muda de um sapotizeiro na área de vi-
vencia do Grupo O Imparcial.
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Biden deu boas-vindas ao líder brasileiro e falou que os demais países deveriam ajudar
a financiar a preservação da Amazônia

Com par ti lha men to de pos tes

9º CÚPULA DAS AMÉRICAS

Bolsonaro e Biden
se reúnem nos EUA

O
pre si den te Jair Bol so na ro e 
o pre si den te dos Es ta dos 
Uni dos, Joe Bi den, ti ve ram 
um en con tro bi la te ral em 

Los An ge les, du ran te a 9º Cú pu la das 
Amé ri cas, que reú ne lí de res da mai o- 
ria dos paí ses do He mis fé rio Oci den- 
tal. Es ta é a pri mei ra reu nião de am- 
bos des de que Bi den che gou ao po der, 
em ja nei ro de 2021. 

Em sua fa la, Bol so na ro dis se que o 
Bra sil se rá um dos mai o res ex por ta- 
do res de ener gia lim pa do pla ne ta, 
exal tou o agro ne gó cio e re a ûr mou 
que o país é exem plo em pre ser va ção 
do meio am bi en te, ape sar das <di û- 
cul da des=.

<A ques tão am bi en tal, te mos as 
nos sas di û cul da des, mas fa ze mos o 
pos sí vel pa ra aten der aos nos sos in te- 
res ses e tam bém, por que não di zer, a 
von ta de do mun do. So mos exem plo 
pa ra o mun do na ques tão am bi en tal. 
Além da se gu ran ça ali men tar, ener gia 
lim pa, bem co mo na ques tão am bi en- 
tal, o Bra sil é um gi gan te, e se apre sen- 
ta pa ra o mun do co mo a so lu ção pa ra 
mui tos pro ble mas=, aûr mou.

Bol so na ro dis se ter in te res se em 
ca da vez mais se apro xi mar dos Es ta- 
dos Uni dos, ci tou va lo res co muns en- 
tre as du as na ções e co men tou so bre 
as elei ções bra si lei ras de ou tu bro. <Es- 
te ano, te mos elei ções no Bra sil, e nós 
que re mos, sim, elei ções li vres, con ûá- 
veis e au di tá veis. E te nho cer te za que 
quan do eu dei xar o go ver no, tam bém 
se rá de for ma de mo crá ti ca=, res sal- 
tou.

So bre a guer ra da Rús sia na Ucrâ- 
nia, Bol so na ro dis se que rer a paz e fa- 
zer o pos sí vel pa ra que ela se ja al can-

 ESTA É A PRIMEIRA REUNIÃO DE AMBOS DESDE QUE BIDEN CHEGOU AO PODER

KEVIN LAMARQUE

ça da, mas sem to mar me di das que 
po de ri am tra zer con sequên ci as 
econô mi cas pa ra o Bra sil. Es ta dos 
Uni dos e Eu ro pa têm li de ra do boi co- 
tes co mer ci ais con tra os rus so pa ra 
pres si o nar pe lo ûm da guer ra.

<La men ta mos os con üi tos, mas eu 
te nho um país pa ra ad mi nis trar. E, 
pe la sua de pen dên cia, te mos sem pre 
que ser mos cau te lo sos, por que as 
con sequên ci as da pan de mia, com a 
equi vo ca da po lí ti ca do û que em ca sa, 
a eco no mia a gen te vê de pois, agra va- 
da por uma guer ra a 10 mil km de dis- 
tân cia do Bra sil, as con sequên ci as 
econô mi cas são da no sas pa ra to dos 
nós=, ar gu men tou. <Es ta mos à dis po- 
si ção pa ra co la bo rar na cons tru ção de 
uma saí da des te epi só dio, que não 
que re mos, en tre Ucrâ nia e Rús sia=, 
acres cen tou.

Já Bi den, que fa lou an tes de Bol so- 

na ro, fez uma de cla ra ção mais cur ta, 
deu bo as-vin das ao lí der bra si lei ro e 
fa lou que os de mais paí ses de ve ri am 
aju dar a û nan ci ar a pre ser va ção da 
Amazô nia.

<Nós te mos que aju dar a re cu pe ra- 
ção econô mi ca e tam bém a pre o cu- 
pa ção cli má ti ca. Vo cês ten tam pro te- 
ger a Amazô nia, acho que o res to do 
mun do de ve ria aju dar a û nan ci ar es sa 
pre ser va ção. Is so é uma res pon sa bi li- 
da de mui to gran de. Nós te mos que 
co nec tar nos sos po vos e es tou an si o- 
so pa ra sa ber o que vo cê pen sa so bre 
is so. Gos ta ria de ou vir sua opi nião e 
tam bém le van tar al gu mas ques tões 
de in te res se mú tuo=, dis se Bi den.

Ele tam bém fa lou de va lo res com- 
par ti lha dos en tre os dois paí ses e elo-
gi ou o Bra sil, cha man do de <país ma- 
ra vi lho so=, com um <po vo mag ní û co= 
e <ins ti tui ções for tes=.

DEBATE NA CÂMARA

5G pode ser liberada para algumas capitais até agosto

PARLAMENTARES  ENFATIZARAM EM DEBATE A IMPORTÂNCIA DE APRIMORAR A ATUAL INFRAESTRUTURA PARA VIABILIZAR O 5G

A Agên cia Na ci o nal de Te le co mu ni- 
ca ções (Ana tel) aûr mou nes ta quin ta-
fei ra (9) que a li be ra ção do 5G em al- 
gu mas ca pi tais po de acon te cer an tes
de agos to. Es pe ci a lis tas do se tor fo- 
ram ou vi dos pe la Co mis são de Ci ên- 
cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e In- 
for má ti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Pe lo cro no gra ma ini ci al do lei lão
do 5G, as fai xas nas ca pi tais de es ta do
e no Dis tri to Fe de ral se ri am li be ra das
até ju lho des te ano, mas uma no va da- 
ta foi de û ni da pe lo con se lho di re tor
da agên cia (29 de agos to). A li be ra ção
das fai xas é ne ces sá ria pa ra que as
ope ra do ras ati vem o si nal.

Ho je, o 5G é ati va do pe las ope ra do- 
ras na fai xa de 2,3 GHz, aten den do a
par te dos com pro mis sos ûr ma dos
jun to a Ana tel, mas pa ra usar a fai xa
de 3,5 Hz, que é  pró pria pa ra o 5G,
ain da é pre ci so su pe rar al guns im pas- 
ses. Um de les é re a li zar a <lim pe za= da
fai xa, já que par te de la é ocu pa da pa ra
trans mis são do si nal da TV por as si na- 
tu ra e TV aber ta e pe lo sis te ma de sa- 
té li tes.

<Va mos ga ran tir a lim pe za da fai xa
até o dia 29 de agos to pa ra to das as ca- 

pi tais, tal vez te nha mos um pro ble ma
em Ma naus e Be lém. Quem sa be
gran de par te das ca pi tais já não en tra
em ju lho=, aûr mou o su pe rin ten den te
de Ou tor ga e Re cur sos à Pres ta ção da
Ana tel, Vi ni cius Gui ma rães.

Ou tro im pas se na li be ra ção da fai xa
foi um pro ble ma na com pra de ûl tros
que se ri am usa dos pa ra evi tar que o
si nal de 5G in ter fe ris se na re de de sa- 
té li tes. <Is so cau sou tam bém um atra- 
so for mal por par te da agên cia por que
es ses ûl tros não che ga ram num quan- 
ti ta ti vo ne ces sá rio pa ra se rem ins ta la- 
dos nas ca pi tais, o que mo ti vou um
pe di do de até 60 di as pa ra com ple tar
os com pro mis sos de lim pe za e ati va- 
ção pe las pres ta do ras=, com ple tou
Gui ma rães.

Du ran te a reu nião, os par ti ci pan tes
en fa ti za ram a im por tân cia de apri- 
mo rar a atu al in fra es tru tu ra pa ra vi a- 
bi li zar o 5G, que re quer a ins ta la ção
de no vos equi pa men tos a re des pre e- 
xis ten tes.

A de pu ta da Per pé tua Al mei da (PC- 
doB-AC), que so li ci tou a reu nião,  in- 

for mou que vai apre sen tar pro je to de
lei so bre o uso com par ti lha do de pos- 
tes en tre ope ra do ras de te le co mu ni-
ca ção e dis tri bui do ras de ener gia.
<Acha mos que é pre ci so uma re gu la- 
men ta ção do uso com par ti lha do des-
sa in fra es tru tu ra, on de te nha re gras
le gais, mas que tam bém le ve em con- 
si de ra ção o in te res se pú bli co e pre ços
jus tos, pa ra que nin guém saia per- 
den do nes se pro ces so=, de fen deu.

Es sa tam bém foi a pre o cu pa ção do
re pre sen tan te da Agên cia Na ci o nal de
Ener gia Elé tri ca (Ane el), Hu go La min.
Ci tan do le van ta men to da agên cia pa- 
ra 2019, ele in for mou que ape nas 42%
das ope ra do ras de te le co mu ni ca ções
que ope ram re de fí si ca ti nham con-
tra to com as dis tri bui do ras pa ra com-
par ti lha men to dos pos tes.

Se gun do ele, is so evi den cia a pre- 
sen ça de em pre sas clan des ti nas que
atu am no mer ca do com pre ços mais
com pe ti ti vos que o pra ti ca do pe lo se-
tor. <Eu acho que é im por tan te tam- 
bém en vol ver os mu ni cí pi os, a gen te
es tá fa lan do de or de na men to ur ba no.
E prin ci pal men te en vol ver as dis tri- 
bui do ras de ener gia elé tri ca=, dis se.

Agi li da de

Rit mo de aber tu ra

Ca te go ri as

Se to res

ECO NO MIA

Qua se 70% das
em pre sas ati vas 
no Bra sil são MEI

Qua se 70% das em pre sas em ati vi da de no Bra sil são
for ma das por mi cro em pre en de do res in di vi du ais (MEI),
di vul gou ho je a Se cre ta ria Es pe ci al de Pro du ti vi da de e
Com pe ti ti vi da de do Mi nis té rio da Eco no mia. Se gun do
o bo le tim Ma pa de Em pre sas, exis tem 13.489.017 MEI
no país, de um to tal de 19.373.257 em pre sas ati vas.

Se gun do o di re tor do De par ta men to Na ci o nal de Re- 
gis tro Em pre sa ri al e In te gra ção do Mi nis té rio da Eco no- 
mia, An dré Luiz San ta Cruz, os da dos mos tram o su ces- 
so das po lí ti cas de des bu ro cra ti za ção e in di cam que o
país dei xou de ser hos til ao em pre en de do ris mo.

<O fa to de ter gran des nú me ros de MEI é re sul ta do do
su ces so de po lí ti ca pú bli ca de for ma li za ção pa ra quem
ti nha ati vi da de in for mal. Não há di û cul da des em abrir
em pre sas no Bra sil=, de cla rou San ta Cruz. Se gun do ele,
o mi cro em pre en de dor in di vi du al re pre sen ta uma ca te- 
go ria im por tan te, que ge ra em pre gos for mais (ca da MEI
po de con tra tar até um em pre ga do) e cri am em pre en di- 
men tos que pros pe ram.

O di re tor atri buiu o au men to da par ti ci pa ção dos mi- 
cro em pre en de do res à po lí ti ca de me lho ria do am bi en te
de ne gó ci os. <Quan to mais se me lho ra o am bi en te de
ne gó ci os, mais as pes so as se sen tem es ti mu la das a em- 
pre en der. Es te é o re tra to de nos so tem po. O Bra sil não é
mais um país hos til a quem quer em pre en der=, dis se.

No pri mei ro qua dri mes tre des te ano, o tem po ne ces- 
sá rio pa ra abrir um ne gó cio û cou em 1 dia e 16 ho ras, o
que re pre sen ta uma re du ção de 1 dia e 13 ho ras em re la- 
ção ao pri mei ro qua dri mes tre de 2021. De acor do com o
Mi nis té rio da Eco no mia, es se é o in ter va lo mais cur to da
sé rie his tó ri ca. Se gun do a Se cre ta ria Es pe ci al de Pro du- 
ti vi da de e Com pe ti ti vi da de, a me ta é re du zir o tem po
pa ra me nos de 1 dia até o ûm des te ano. Atu al men te,
61,3% das no vas em pre sas al can çam es se pra zo.

Ape sar da al ta na par ti ci pa ção dos MEI no to tal de
pes so as ju rí di cas em ati vi da de, o rit mo de aber tu ra de
em pre sas de ja nei ro a abril di mi nuiu em re la ção ao
mes mo pe río do do ano pas sa do. Nos qua tro pri mei ros
me ses de 2022, fo ram aber tas 1.350.127 em pre sas em
to do o país, nú me ro 3,2% in fe ri or ao re gis tra do no pri- 
mei ro qua dri mes tre de 2021. No mes mo pe río do,
541.884 em pre sas fe cha ram as por tas, al ta de 23% na
mes ma com pa ra ção.

Na com pa ra ção com o úl ti mo qua dri mes tre do ano
pas sa do, no en tan to, o nú me ro de em pre sas cri a das su- 
biu 11,5%. O nú me ro de fe cha men tos au men tou 11,5%.

Em re la ção aos MEI, 1.114.826 re gis tros fo ram aber- 
tos de ja nei ro a abril, al ta de 14% na com pa ra ção com os
úl ti mos qua tro me ses de 2021, mas com re cuo de 3,2%
em re la ção ao pe río do de ja nei ro a abril do ano pas sa do.

Nas de mais ca te go ri as de em pre sa, o rit mo de aber tu- 
ra va ria. De ja nei ro a abril, 226.549 so ci e da des em pre sa- 
ri ais li mi ta das fo ram cri a das, al ta de 19,1% em re la ção
ao pri mei ro qua dri mes tre do ano pas sa do e de 3,2% so- 
bre os qua tro me ses û nais de 2021. Ao to do, exis tem
4.667.178 em pre sas des sa ca te go ria em fun ci o na men to
no país.

Em re la ção às Em pre sas In di vi du ais de Res pon sa bi li- 
da de Li mi ta da (Ei re li), 2.381 ûr mas fo ram cri a das no
pri mei ro qua dri mes tre des te ano, que da de 92,4% an te o
mes mo pe río do de 2021 e de 55,5% so bre se tem bro a de- 
zem bro do ano pas sa do. Exis tem 937.163 em pre sas em
ati vi da de nes sa ca te go ria.

Nos qua tro pri mei ros me ses de 2022, fo ram aber tas
3.749 so ci e da des anô ni mas, re cuo de 23,8% em re la ção
ao mes mo pe río do de 2021 e de 20,6% em re la ção aos úl- 
ti mos qua tro me ses do ano pas sa do. Há 177.898 so ci e- 
da des anô ni mas em fun ci o na men to atu al men te.

De ja nei ro a abril, fo ram aber tas 880 co o pe ra ti vas, al- 
ta de 23,2% em re la ção aos qua tro pri mei ros me ses de
2021, mas que da de 3,8% na com pa ra ção com o úl ti mo
qua dri mes tre do ano pas sa do. Ao to do, exis tem 35.169
co o pe ra ti vas em ati vi da de no país. A ca te go ria <de mais
ti pos de em pre sas= to ta li zou 66.832 uni da des em fun ci- 
o na men to, com 1.742 aber tu ras no pri mei ro qua dri- 
mes tre, que da de 32,5% em re la ção aos qua tro pri mei- 
ros me ses de 2021 e de 40% em re la ção ao in ter va lo de
se tem bro a de zem bro do ano pas sa do.

Na com pa ra ção por se to res, a mai or par te das em pre- 
sas bra si lei ras atua no se tor de ser vi ços: 48,9%, se gun do
o bo le tim. Em se gui da, vêm o co mér cio (32,6%), a in- 
dús tria de trans for ma ção (9,3%), a cons tru ção ci vil
(7,9%), a agro pe cuá ria (0,7%), a in dús tria ex tra ti va mi- 
ne ral (0,1%), e ou tros se to res (0,5%).

São Luís, sábado e domingo, 11 e 12 de junho

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

ENTREVISTA – DR. JULINHO

S. J. de Ribamar:  cidade
em transformação
SAMARTONY MARTINS

N
o co man do da pre fei tu ra de 
São Jo sé de Ri ba mar pe la 
se gun da vez, o pre fei to Dr 
Ju lio Ma tos pre ten de mar- 

car a sua ges tão com obras es tru tu- 
ran tes em to do mu ni cí pio, além de 
um in ves ti men to na área da edu ca ção 
que fa rá a di fe ren ça pa ra as pró xi mas 
ge ra ções.

A re ve la ção foi fei ta em en tre vis ta a 
O Im par ci al en tre  Dr. Ju li nho, co mo 
pre fe re ser cha ma do, elen cou o pa co- 
te de obras que vão des de a eta pa da 
pa vi men ta ção de vi as em São Jo sé dos 
Ín di os; o lan ça men to da pe dra fun da- 
men tal, pa ra o iní cio da cons tru ção de 
uma es co la com 11 sa las, no Coha bi a- 
no que fa zem par te das mais de 80 
fren tes de tra ba lho na ci da de.

Du ran te a vi si ta à se de do jor nal, 
Dr. Ju li nho foi re ce bi do pe lo di re tor-
pre si den te da em pre sa, Pe dro Frei re 
on de na opor tu ni da de am bos plan ta- 
ram uma mu da de um sa po ti zei ro co- 
mo sím bo lo de uma par ce ria en tre o 
mu ni cí pio e o Gru po O Im par ci al. 
<Es ta mos for ta le cen do uma ami za de 
an ti ga en tre O Im par ci al e a pre fei tu- 
ra de São Jo sé de Ri ba mar e sob o co- 
man do de Dr. Ju li nho a ci da de so freu 
uma ex pan são con si de rá vel de cer ta 
for ma e es tá evo luin do ca da vez mais. 
Nós en ten de mos que O Im par ci al 
tem mui ta con tri bui ção a dar. Va mos 
acom pa nhar o o tra ba lho que ele es tá 
re a li zan do com o nos so su por te jor- 
na lís ti co que é fun da men tal nes te 
pro ces so de co mu ni ca ção com a ci da- 
de que cres ceu bas tan te=, res sal tou

DR JULINHO  FOI RECEBIDO PELO DIRETOR-PRESIDENTE  DE O IMPARCIAL, PEDRO FREIRE

Pe dro Frei re. Con û ra abai xo a en tre- 
vis ta com Dr. Ju li nho na ín te gra.

O IM PAR CI AL – A ci da de de São Jo- 
sé de Ri ba mar es tá pas san do por di- 
ver sas obras de in fra es tru tu ra. De 
que for ma es sas obras vão im pac tar 
di re ta men te na vi da da po pu la ção?

Dr. Ju li nho 3 São Jo sé de Ri ba mar é 
uma ci da de mui to gran de. É a ter cei ra 
mai or ci da de do Ma ra nhão e re quer 
re cur sos pa ra que a gen te pos sa fa zer 
uma pa vi men ta ção ade qua da, uma 
boa dre na gem e  aco lo ca ção de blo- 
que tes. Nós co me ça mos pe la Praia do 
Ara ça gi, Praia do Meio on de ilu mi na- 
mos to da a or la e co lo ca mos cal ça- 
men to nes tes lo cais. Es ta mos com 
40% do Par que Ara ça gi pa vi men ta do; 

o Cen tral Par que já es ta mos com 
100% de as fal ta men to; o Tro pi cal es tá 
com 60% as fal ta do e com dre na gem 
na Av. do Bos que, na Av. da La goa, 
dan do dig ni da de aos mo ra do res. A 
Mai o bi nha, São Jo sé dos Ín di os e 
Mon te Ale gre es tão com 80% as fal ta- 
dos, além de obras de pa vi men ta ção 
com blo que tes no Re can to da Paz, Vi la 
Dr Ju li nho, Pi çar rei ra. Es ta mos fa zen-
do bar ra ca de pa lha, con cha acús ti ca, 
to da a or la ma rí ti ma, e en tre ga mos re- 
cen te men te as es ca da ri as Go mes de 
Cas tro e Oi to de ou tu bro. Es ta mos 
cons truin do o mai or cen tro edu ca ci o- 
nal no No va Ter ra com 12 sa las de au- 
la, cre ches, meio ûo, en ûm a ci da de 
es tá com um ad mi nis tra dor.

<A educação é a base para uma família progredir=

ZUCY ANDRADE, CELIO SERGIO, DR JULINHO, PEDRO FREIRE E O  RADIALISTA, FLÁVIO BRITO, NA REDAÇÃO DE O IMPARCIAL

De que for ma o se nhor pre ten de
mar car es sa sua se gun da pas sa gem
pe lo co man do da pre fei tu ra de São
Jo sé de Ri ba mar?

Es ta mos pri o ri zan do a edu ca ção,
por que a edu ca ção é a ba se de uma fa- 
mí lia pro gre dir. So mos res pon sá vel
pe lo En si no Fun da men tal, mas ins ta- 
la mos um cur si nho on de os es tu dan- 
tes tem um far da men to, apos ti las,
me ren da es co lar e trans por te es co lar.
Além de tu do is so, con tra tei a me lhor
pro fes so ra de por tu guês do Ma ra- 
nhão que dá au la pa ra 180 alu nos.
Nes te úl ti mo Enem ti ve mos no tas
960, 980 en tão pro gre diu mui to o en- 
si no de nos sa ci da de. A ba se ho je é a
edu ca ção e te mos ho je um dos mai o- 
res sa lá ri os da edu ca ção do Bra sil. O
que me gra ti û ca é que te mos que gas- 
tar 70% do Fun deb e ain da não gas ta- 
mos nem 62%.  Nós te mos di nhei ro
pa ra dar mais au men to, mas não es ta- 
mos fa zen do is so ago ra pa ra evi tar
uma ex plo são na pol[ti ca, pois já ti ra- 
ram mi lhões do or ça men to  fe de ral e a
gen te û ca com me do de ter uma de fa- 
sa gem e ter pro ble mas no fu tu ro. Mas
va mos dei xar o nos so no me na edu ca- 
ção e na saú de. Ho je em São Jo sé de
Ri ba mar tem mé di cos ga nhan do
mui to bem, te mos en fer mei ras ga- 
nhan do aci ma do pi so sa la ri al que é
de 4.750 bru to; inau gu ra mos o mai or
cen tro obs té tri co de par to hu ma ni za- 

do do nor te e nor des te en tre ou tras
ações de dig ni da de pa ra a po pu la ção.

São Jo se de Ri ba mar tem uma for- 
te ten dên cia pa ra o tu ris mo re li gi o- 
so. Co mo a pre fei tu ra tem po ten ci a- 
li za do pa ra for ta le cer o tu ris mo em
ou tras ins tân ci as?

O tu ris mo é o se tor que mais ge ra
ren da e em pre go no mun do. Ho je te- 
mos tal vez o mai or tu ris mo re li gi o so
do Ma ra nhão que é a fé que o po vo
tem em São Jo sé de Ri ba mar, mas es- 
ta mos in ves tin do tam bém no tu ris mo
náu ti co e gas tronô mi co. A mai o ria de
nos sas prai as es tão con ta mi na das
com co li for mes. E em São Jo sé te mos
prai as co mo Pon ta Ver de, Praia do
Caú ra, Pei to de Mo ça, Gua ra pi ran ga,
Gua ra pi ran gui nha, de Uri camp, te- 
mos uma sé rie de prai as que são ver- 
da dei ras be le zas na tu rais e que não
es tão con ta mi na das. E es ta mos in ves- 
tin do nes te seg men to ago ra por que só
ago ra que so bre vi ve mos a es sa pan- 
de mia. Va mos tra ba lhar em ou tras
fren tes co mo o es por te co mo la zer e
na cul tu ra do nos so mu ni cí pio.

O se nhor es tá en tre os 39 pre fei tos
elei tos em 2020 e o par ti do tem si do
vis to por al guns es pe ci a lis tas co mo
um pos sí vel <fi el da ba lan ça= nas
elei ções de 2022. Co mo o se nhor
ana li sa es se ce ná rio po lí ti co?

O PL é um par ti do éti co. E nós te- 
mos um lí der que o de pu ta do fe de ral

Jo si mar de Ma ra nhão zi nho. A ci ên cia
mais com ple xa é a éti ca. Nós do PL es- 
ta mos im buí dos em pra ti car a éti ca.
Nós te mos or dem de ci ma pa ra que a
gen te pos sa apoi ar o se na dor We ver- 
ton Ro cha (PDT) que fez uma co ne- 
xão com o PL. Lan ça mos a pré-can di-
da tu ra ao go ver no do Ma ra nhão es ta
se ma na em São Jo sé de Ri ba mar. Eu
te nho cer te za que o We ver ton sai rá vi- 
to ri o so nas elei ções de 2022. Nós te- 
mos um tra ba lho com Jo si mar que
tem o apoio de mais de 50 pre fei tos e
es tá vin do mais ou tros pre fei tos. We- 
ver ton é um ga ro to que vem das for- 
ças es tu dan tis, foi du as ve zes de pu ta- 
do fe de ral e mai or se na dor e o mais
vo ta do da his tó ria do Ma ra nhão até
mais do que o ex-go ver na dor Flá vio
Di no. Eu te nho cer te za que com aju da
de São Jo sé de Ri ba mar e o po vo do
Ma ra nhão é con sa gra-lo com o Ma ra-
nhão Mais Fe liz.

E o que o se nhor es pe ra do pró xi- 
mo go ver na dor do Ma ra nhão?

A gen te sem pre es pe ra que o go ver- 
na dor não se ja re van gis ta, pois tem
go ver na dor e pre fei tos mui to re van- 
chis ta. O que nós es pe ra mos dos pró- 
xi mos go ver nan tes é que tra ba lhem
com pro ûs si o na lis mo, com po lí ti ca
so ci al, com po lí ti ca econô mi ca, com
po lí ti ca edu ca ci o nal, com po lí ti ca  de
saú de e dei xar a po li ti ca gem  de la do.
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Jei to pe de tis ta (1)

Jei to pe de tis ta (2)

Fis cais de Gue des

<Mo ro vi rou um sem-te to elei to ral=

Do jor na lis ta Ber nar do Mel lo Fran co em sua co lu na no
Glo bo, pa ra quem Sér gio Mo ro não tem mais to ga, su -
per po de res e pres tí gio; su miu da ri bal ta, <foi es que ci do
por quem o ba ju lou e es tá sem do mi cí lio elei to ral de São
Pau lo=. Além de con si de ra do juiz par ci al.

Ur nas sob ata ques
Não é a fo me que es cra vi za a mo ral e es va zia o estô- 

ma go de 31,2 mi lhões de bra si lei ros; não é a de vas ta ção
de sen fre a da da Amazô nia e seus re cur sos mi ne rais ines- 
go tá veis que apa re cem co mo mai or pre o cu pa ção do go- 
ver no Bol so na ro. Mui to me nos da in üa ção aci ma de
10%, as ta xas de ju ros nas al tu ras e o res cal do per ver so
da pan de mia do co ro na ví rus, que fra gi li zou a eco no- 
mia. 

O pre si den te Bra si lei ro só pen sa em des mo ra li zar o
sis te ma elei to ral, pe lo qual foi elei to pre si den te, os û- 
lhos de pu ta dos, ve re a dor e se na dor. Ca da dis cur so de
Bol so na ro é uma no va ame a ça ao re sul ta do do plei to 3
se der Lu la. Co mo tam bém tem si do as fa las pa ra ou vir
aplau sos de cla que que o se gue.

Tan tas fa las do che fe do go ver no pa ra de sa cre di tar o
vo to ele trô ni co, jun to com os mi nis tros do Tri bu nal Su- 
pe ri or Elei to ral (TSE), a his tó ria po lí ti ca do Bra sil nun ca
re gis trou ta ma nho dis pa ra te con tra a prin ci pal fer ra- 
men ta da de mo cra cia: o vo to. Nem du ran te os in ter va- 
los de di ta du ras, co mo o úl ti mo de las, en tre 1964 a 1985
não hou ve cam pa nha tão pe ri go sa. 

Nem no tem po das ve lhas ur nas de sa co, sím bo los da
frau de elei to ral, o pro ces so foi de sa cre di ta do por um
che fe do go ver no. Se os mi nis tros do TSE e do STF não ti- 
ves sem a co ra gem que têm pa ra des mon tar in ver da des
so bre a in vul ne ra bi li da de da ur na ele trô ni ca, nin guém
sa be ria o que se ria das elei ções des te ano.

No en xu to dis cur sos de seis mi nu tos e meio na reu- 
nião da Cú pu la das Amé ri cas, em Los An ge les (EUA), o
pre si den te do 2º mai or país des se con ti nen te, re pe tiu o
que diz aqui den tro. To cou na ques tão am bi en tal do
Bra sil, apon tan do o país co mo cam peão mun di al da
pre ser va ção. Tu do is so en quan to as üo res tas da Amazô- 
nia, dos bi o mas cer ra do e o pan ta nal ar dem em fo ga- 
réus, to do ano. E a ûs ca li za ção frou xa, abre es pa ço pa ra
gri lei ros, ga rim pos clan des ti nos e ma dei rei ros avan ça- 
rem ra pi nan do, com vi o lên cia e sem con tro le. A Amazô- 
nia, tão in ve ja da e co bi ça da mun do afo ra, vi rou um
imen so va zio ci vi li za tó rio.

An tes de em bar car pa ra os Es ta dos, na ter ça, no Pa lá- 
cio do Pla nal to, Bol so na ro foi ex plí ci to, mais uma vez:
<As For ças Ar ma das apre sen ta ram cen te nas de fra gi li da- 
des [nas ur nas ele trô ni ca], e eles [TSE] não gos ta ram.
Fo ram vo cês que nos con vi da ram pa ra cá, ora bo las! Eu
sou o che fe das For ças Ar ma das. Não fa re mos pa pel de
idi o tas. Eu te nho a obri ga ção de agir=. No en con tro de lí- 
de res das Amé ri cas, ele re pe tiu a ame a ça com ou tras pa- 
la vras: <Nós que re mos elei ções lim pas, con ûá veis e au- 
di tá veis, pa ra que não ha ja ne nhu ma dú vi da após o plei- 
to. Te nho cer te za que ele se rá re a li za do no es pí ri to de- 
mo crá ti co=.
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O PDT tem seu jei to de ser que o faz di fe rir de mui tas
le gen das, ho je, na re fre ga pe lo go ver no do Ma ra nhão e a
Pre si dên cia da Re pú bli ca. En quan to a ban ca da fe de ral
do par ti do ra cha pa ra apoi ar o pe tis ta Lu la (PT), a ou tra
con ti nua com Ci ro Go mes.

 

No Ma ra nhão o PDT não faz di fe ren te: Pre fei tos es tão
aban do nan do a can di da tu ra do se na dor We ver ton Ro- 
cha ao go ver no pa ra de cla rar apoio ao seu con cor ren te
Car los Bran dão (PSB). O úl ti mo foi o de São Rai mun do
do Do ca Be zer ra, Se li ton Mi ran da.

 

O ape lo de ses pe ra do de Pau lo Gue des aos su per mer- 
ca dis tas pa ra re du zi rem a mar gem de lu cro em ra zão da
in üa ção, fez lem brar o go ver no Sarney, que con ge lou os
pre ços nas al tu ras, tro cou o no me do di nhei ro de Cru- 
zei ro por Cru za do e sur gi ram os <ûs cais do Sarney=.
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De pois que o par ti do União Bra sil aban do nou o
MDB, foi a vez de o PSDB ti rar o par ti do de Si- 
mo ne Te bet e de Ro se a na Sarney, pa ra dan çar.
As sim, no Ma ra nhão o MDB te rá que es co lher o

pa lan que de Te bet ou o de Lu la, que li de ra to das as pes- 
qui sas.

 
O MDB ain da en ga ti nha nas pes qui sas de in- 

ten ções de vo to com Si mo ne Te bet, en quan to
Lu la na ve ga em céu de bri ga dei ro, lon ge de
Bol so na ro. Co mo Ro se a na e o pai Jo sé Sarney

têm um his tó ri co de ali an ça co mo Lu la, nin guém
sa be quem vai de sa tar o nó.

São Luís, sábado e domingo, 11 e 12 de junho

https://banca.oimparcial.com.br/
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OS MAR GO MES DOS SAN TOS
Juiz de Di rei to da Co mar ca da Ilha de
São Luís. Es cri tor; Cro nis ta; Po e ta. Mem -
bro das Aca de mi as Lu do vi cen se de Le -
tras; Ma ra nhen se de Le tras Ju rí di cas e
Ma ti nhen se de Ci ên ci as, Ar tes e Le tras.

EDITORIAL

Fome no país da safra recorde
Os go ver nos fe de ral e es ta du ais 4 e

is so in clui os seus an te ces so res 4 po- 
dem até des û lar uma sé rie de pro gra- 
mas pon tu ais vol ta dos pa ra as ca ma- 
das me nos fa vo re ci das que fo ram e
são exe cu ta dos, mas o fa to é que er ra- 
di car a po bre za e a fo me dei xou de ser
pri o ri da de no país faz al gum tem po

A pan de mia au men tou o ma pa da
fo me no Bra sil, mas não po de mos jo- 
gar to da a cul pa nes se pe río do re al- 
men te ter rí vel pe lo qual o país pas sou
4 e ain da pas sa. O pro ble ma da fo me
no Bra sil é mui to mais com ple xo e
tem a ver com a fal ta de po lí ti cas vol- 
ta das pa ra a po pu la ção mais ca ren te,
prin ci pal men te nos úl ti mos anos.

Os go ver nos fe de ral e es ta du ais 4 e
is so in clui os seus an te ces so res 4 po- 
dem até des û lar uma sé rie de pro gra- 
mas pon tu ais vol ta dos pa ra as ca ma- 
das me nos fa vo re ci das que fo ram e
são exe cu ta dos, mas o fa to é que er ra- 
di car a po bre za e a fo me dei xou de ser
pri o ri da de no país faz al gum tem po. O
le van ta men to da Re de Bra si lei ra de
Pes qui sa em So be ra nia e Se gu ran ça
Ali men tar e Nu tri ci o nal (Re de Pens- 
san) é ape nas a com pro va ção dis so, o
re tra to em nú me ros da fal ta de po lí ti- 

cas sé ri as de com ba te à mi sé ria.
De acor do com a pes qui sa, na da

me nos que 33,1 mi lhões de pes so as
no país não têm o que co mer di a ri a- 
men te. Equi va le às po pu la ções do
Chi le, do Uru guai e do Pa ra guai, so- 
ma das. É um nú me ro su pe ri or ao do
iní cio dos anos 90, quan do pes qui sas
apon ta vam que 30 mi lhões de bra si- 
lei ros não ti nham ali men tos su û ci en- 
tes pa ra se nu trir. Em ou tras pa la vras,
re gre di mos.

A re a li da de da es cas sez de co mi da é
pi or pa ra al guns seg men tos do que
pa ra ou tros. Se gun do o le van ta men to,
a fo me é mai or nas re giões Nor te e
Nor des te do país, na zo na ru ral, em
la res co man da dos por pre tos e par- 
dos, atin ge mais fa mí li as sus ten ta das
por mu lhe res e os do mi cí li os em que
o res pon sá vel por cui dar dos û lhos es- 
tá de sem pre ga do.

O agra van te nes sa his tó ria é que es- 
ta mos fa lan do do país que é um dos
mai o res pro du to res de ali men tos no
mun do. De acor do com as es ti ma ti vas
de mar ço do Le van ta men to Sis te má- 
ti co da Pro du ção Agrí co la, di vul ga do
pe lo Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra ûa
e Es ta tís ti cas (IB GE), a sa fra bra si lei ra

de grãos (so ja, mi lho e ar roz) de ve ba- 
ter no vo re cor de, al can çan do 258,9
mi lhões de to ne la das es te ano. O Bra- 
sil tam bém é um dos mai o res pro du- 
to res mun di ais de pro teí na ani mal,
com des ta que pa ra a car ne bo vi na 3
em boa par te ex por ta da.

Ou tro agra van te é que ao mes mo
tem po em que so mos o país com
gran de pro du ção de grãos, car nes, lei-
te e hor ti gran jei ros, so mos tam bém
um dos que mais jo gam co mi da fo ra.
De acor do com le van ta men to da
ONU, o Bra sil des per di ça cer ca de 27
mi lhões de to ne la das de ali men tos
por ano. Gran de par te des se des per dí- 
cio ocor re du ran te o trans por te, o ma- 
nu seio e nas cen trais de abas te ci men- 
to.

O pi or é que não é pos sí vel en xer- 
gar um ce ná rio mui to ani ma dor num
fu tu ro pró xi mo. O de sem pre go, a in- 
üa ção e o des ca so com os mais ne ces- 
si ta dos em pur ram ca da vez mais bra-
si lei ros pa ra a con di ção de po bre za
ex tre ma. O país já so ma mais de 17
mi lhões de fa mí li as vi ven do com ren- 
da per ca pi ta men sal de R$ 105, se- 
gun do o Ca das tro Úni co do Mi nis té- 
rio da Ci da da nia, e o nú me ro só vem
cres cen do.

A fonte secou

Ao lon go de dé ca das a nos sa que ri- 
da La goa da Jan sen, ou La gu na, co mo
al guns pre fe rem, ado tan do o ter mo
téc ni co, foi cen tro de ca lo ro sos de ba- 
tes. Ex ten são do mar na dé ca da de
1970, on de atra ves sá va mos a na do
pa ra jo gar bo la na de ser ta Pon ta
D’Areia, sua li ga ção com a ma ré foi re- 
du zi da a um ca nal, re gu la do por uma
com por ta.

Jus ta men te nes te aces so, que nes ta
se ma na apre sen tou pro ble ma no fun- 
ci o na men to, que se faz a tro ca hí dri ca
com o mar e o con tro le de va zão da
quan ti da de de água re pre sa da na La- 
goa. Com o mau fun ci o na men to, o
que era ini ma gi ná vel acon te ceu: a La- 
goa da Jan sen se cou.

Em ver da de, há mui to tem po a La- 
goa ago ni za. A gran de quan ti da de de
es go to, lan ça do ne la ain da in na tu ra,

mes mo após tan tas in ter ven ções, ser- 
ve de subs tra to pa ra al gu mas al gas,
que se pro li fe ram em ex ces so, mor- 
rem e exa lam um mau chei ro que
atin ge to da a re gião.

Um lu gar que foi pal co de mui tas
atra ções, es pa ço de em pre en di men- 
tos em seg men tos di ver sos, ago ra lu ta
pa ra se man ter eco no mi ca men te viá- 
vel. Com pe ti ção es ta com a re gião vi- 
zi nha da pe nín su la, que re ce be ca da
vez mais o apor te de no vos ne gó ci os
de la zer e gas tro no mia.

Na área da La goa, mui tos ba res,
res tau ran tes, qui os ques e ou tros pe- 
que nos ne gó ci os de seu en tor no não
re sis ti ram. Ou tros, no en tan to, ain da
se guem na es pe ran ça de que uma in- 
ter ven ção sé ria de vol va a vi da pa ra a
La goa e to do o seu re dor.

Ao que pa re ce, aos olhos de al guns
é mui to mais con ve ni en te se guir a
cul tu ra do dei xar des truir pa ra re- 
cons truir. Co mo ges tor pú bli co, que
tam bém sou, no hu mil de <qua dra do=
que me ca be no Ju di ciá rio, en ten do
que pro mo ver a ma nu ten ção é me- 
lhor e mais econô mi co que a re cu pe- 
ra ção.

Pa ra mui to além da per da û nan cei- 
ra, uma vez que dei xa de ser uma re fe- 
rên cia tu rís ti ca, um car tão pos tal,
tam bém há uma per da so ci al e mo ral.
A de te ri o ra ção do es pa ço pú bli co
con tri bui di re ta men te pa ra a bai xa
au to es ti ma da so ci e da de vin cu la da a
ele di re ta men te.

A se ca da La goa da Jan sen pa re ce
si na li zar o pon to al to com o des ca so e
os cui da dos com aque le es pa ço pú bli- 
co, além de pa re cer um mau pres sá gio
pa ra o que ain da po de rá ocor rer se
ne nhu ma ação subs tan ci al for fei ta.

Des de que re vi ta li za da, no iní cio da
dé ca da de 2010, a La goa da Jan sen
pas sou a ser uma re fe rên cia de la zer,
prá ti ca es por ti va, reu nião de ami gos,

even tos cul tu rais e ar tís ti cos.
Um es pa ço que guar da tú neis de

cons tru ções an ti gas e que po de es-
con der mis té ri os se cu la res. O mag ne-
tis mo do Mi ran te, pal co de um ini gua- 
lá vel pôr-do-sol. Ci clo vi as e cal ça dões
que eram con vi te pa ra quem que ria
dei xar em dia a saú de, nas ca mi nha-
das, cor ri das e pe da la das, diá ri as ou
no tur nas.

Em bo ra seu pro je to ar qui tetô ni co e
pai sa gís ti co se ja con tem po râ neo, em
con tras te com a se cu lar his tó ria da
<ci da de ve lha= que û ca aco lá, a La goa
se con so li dou co mo um car tão pos tal
da nos sa Ilha Mag né ti ca.

Não é jus to que na Se ma na do Meio
Am bi en te ela se ja to ma da co mo sím- 
bo lo do aban do no, fru to de des ca so
com a coi sa pú bli ca.

É ne ces sá rio que nos in dig ne mos
en quan to ci da dãos, pa ra que não pre- 
va le ça a inér cia e a de mo ra na res pos- 
ta de û ni ti va. Não so men te quan to à
com por ta, mas a re to ma da com ple ta
do pro je to de reur ba ni za ção do es pa- 
ço, o que in clui evi tar que con ti nu em
di re ci o nan do es go to pa ra a La goa.

 
Ca so na da se ja fei to, em bre ve po- 

de re mos ter uma tra gé dia am bi en tal
ir re ver sí vel, que ex tin gui rá o pou co
que ain da res ta de fau na e üo ra. Nes te
pon to, fa ço um ape lo aos ór gãos com-
pe ten tes co mo O Go ver no do Es ta do
do Ma ra nhão; o Mi nis té rio Pú bli co
com atri bui ção am bi en tal; A de fen so- 
ria Pú bli ca com atri bui ção am bi en tal;
As Se cre ta ri as Es ta du al e Mu ni ci pal
do Meio Am bi en te; As Uni ver si da des
Fe de ral, Es ta du al e Par ti cu la res e os
mo vi men to ati vis tas am bi en tais pa ra
que as su mam su as po si ções e res pon-
sa bi li da des, mas con cla mo, tam bém,
à to da so ci e da de ci vil pa ra que abra- 
ce mos a La goa, aû nal de con tas, ela é
de to dos nós.

OR LAN DO THO MÉ COR DEI RO
 — Con sul tor em es tra té gia

ANÁ LI SE:

Trin ta e três mi lhões
e 100 mil

O qua dro é ain da mais gra ve. Se so mar mos a es se per cen tu al
quem vi ve em in se gu ran ça ali men tar le ve (in cer te za de ter aces so
a ali men tos) e mo de ra da (quan ti da de in su û ci en te de ali men tos)
te mos 125,2 mi lhões de pes so as. Trin ta e três mi lhões e 100 mil
pes so as es tão pas san do fo me. Es sa in for ma ção faz par te do Se- 
gun do Inqué ri to Na ci o nal so bre In se gu ran ça Ali men tar no Con- 
tex to da Pan de mia da Co vid-19 no Bra sil re a li za do pe la Re de
Pens san e cu jos re sul ta dos fo ram di vul ga dos na úl ti ma quar ta-
fei ra. Es se qua dro é de û ni do, se gun do cri té ri os téc ni cos, co mo in- 
se gu ran ça ali men tar gra ve Es ta mos fa lan do de 15,5% da po pu la- 
ção bra si lei ra. Po rém, o qua dro é ain da mais gra ve. Se so mar mos a
es se per cen tu al quem vi ve em in se gu ran ça ali men tar le ve (in cer- 
te za de ter aces so a ali men tos) e mo de ra da (quan ti da de in su û ci- 
en te de ali men tos) te mos 125,2 mi lhões de pes so as, equi va len tes
a 58,7% da po pu la ção. Re gre di mos pa ra o pa ta mar da dé ca da de
1990. Quan do le mos uma no tí cia co mo es sa, há du as for mas de
re a ção pos sí veis. Um olhar es ta tís ti co, qua se frio, que se li mi ta a
uma aná li se de cu nho ex clu si va men te téc ni co. Si mi lar às de cla ra- 
ções de au to ri da des ex pli can do mor tes de ino cen tes por ba las
per di das co mo um efei to co la te ral ine vi tá vel. Já o ou tro traz con- 
si go a em pa tia com quem vi ve o dra ma, pro vo can do um mis to de
in dig na ção com ações vo lun tá ri as de so li da ri e da de. É alar man te
sa ber mos que mais 14 mi lhões de pes so as pas sa ram a não ter o
que co mer des de 2020. Mes mo pa ra quem ain da es tá con se guin- 
do se ali men tar mi ni ma men te, o prog nós ti co não é na da bom já
que a in üa ção con ti nua su bin do, po den do che gar ao û nal do ano
com ín di ce pró xi mo de 10%. In üa ção al ta, co mo to dos sa bem, sig- 
ni û ca per da de po der aqui si ti vo da par ce la mais po bre da po pu la- 
ção. As sim, man ti do es se ce ná rio, a ten dên cia é o au men to do nú- 
me ro de pes so as pas san do fo me.

E co mo es sa si tu a ção vai im pac tar a dis pu ta pre si den ci al de
ou tu bro? Tam bém na quar ta-fei ra foi di vul ga da mais uma ro da da
da pes qui sa Ge ni al/Qua est. Os da dos mais in te res san tes di zem
res pei to à in di ca ção dos prin ci pais pro ble mas apon ta dos por
quem res pon deu ao ques ti o ná rio de for ma pre sen ci al.

A eco no mia li de ra as res pos tas com 44%, sen do im por tan te re- 
gis trar que des de se tem bro de 2021, em to das as ro da das, sem pre
foi a pri mei ra co lo ca da. Em se gun do lu gar vem saú de/pan de mia
com 15%, um cres ci men to de 2% em re la ção ao mês pas sa do. Na
sequên cia te mos cor rup ção (11%), ques tões so ci ais (11%) e vi o- 
lên cia (8%). Es se re tra to re ve la que, man ti do o ce ná rio, a cri se
econô mi ca te rá pa pel pre pon de ran te nas elei ções. Es sa tem si do a
ra zão pa ra uma sé rie de me di das de cu nho po pu lis ta le va das a ca- 
bo pe lo go ver no fe de ral, com apoio da mai o ria do Con gres so, ten- 
tan do re ver ter a si tu a ção des fa vo rá vel. A úl ti ma de las foi a im po- 
si ção do te to de 17% pa ra o ICMS so bre com bus tí veis, ener gia, gás
na tu ral, trans por te pú bli co e te le co mu ni ca ções. De ou tro la do, o
ex-pre si den te Lu la, lí der nas pes qui sas, tem sus ten ta do sua atu a- 
ção pro cu ran do re for çar a per cep ção de par te sig ni û ca ti va do
elei to ra do que iden ti û ca nos seus go ver nos pe río dos em que ti- 
nha uma vi da me lhor. Em seu ma te ri al de di vul ga ção, de ma nei ra
re cor ren te, faz com pa ra ções com o mo men to atu al. Só que a
ques tão não é tão sim ples co mo ele pro cu ra de mons trar.

O ce ná rio po lí ti co e econô mi co que vem se de se nhan do pa ra
2023 in di ca enor mes di û cul da des pa ra o go ver no que to ma rá
pos se em ja nei ro. O di re tor de Po lí ti ca Mo ne tá ria do Ban co Cen- 
tral, Bru no Ser ra, aûr mou re cen te men te que o mo men to atu al é
di fí cil pa ra a eco no mia glo bal. Se gun do ele, os pró xi mos cin co
anos se rão com pli ca dos em ra zão de uma pers pec ti va de de sa ce- 
le ra ção do cres ci men to em meio à in üa ção al ta, po den do ser ne- 
ces sá rio uma re ces são pa ra o con tro le de ní vel de pre ços.

Por seu la do, ca so se con ûr me sua vi tó ria, se rá obri ga do a en- 
fren tar uma fe roz opo si ção do bol so na ris mo, mui to di fe ren te da
frá gil e qua se ine xis ten te opo si ção à épo ca de seus go ver nos. E
ain da pre ci sa rá ne go ci ar com um Con gres so que se vi ci ou com o
po der que ame a lhou na re la ção pro mís cua com o Exe cu ti vo, on de
a pe ça de re sis tên cia é or ça men to se cre to.

As pro mes sas do ex-pre si den te de ga ran tir a so lu ção pa ra os
pro ble mas so ci ais, ain da que pos sam ser sin ce ras, es bar ra rão em
con di ções des fa vo rá veis. As sim, não se rá pe que na a pos si bi li da- 
de de, lo go no pri mei ro ano de man da to de um even tu al no vo go- 
ver no, ver mos os elei to res que o te ri am ele gi do com ba se na es pe- 
ran ça de re tor no aos bons tem pos se rem to ma dos pe lo sen ti men- 
to de enor me frus ta ção cu ja su pe ra ção pre ci sa rá de mui to mais
que pa la vras de oti mis mo ou de cha ma men to à con û an ça no lí- 
der. En quan to is so, con ti nu a re mos com 33,1 mi lhões de pes so as
pas san do fo me. Qual se rá o com por ta men to de las di an te de uma
pro vá vel de cep ção com o no vo go ver no?

São Luís, sábado e domingo, 11 e 12 de junho
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EDEN JR.
*Dou to ran do em Ad mi nis tra ção, Mes tre
em Eco no mia e Eco no mis ta (eden-
jr@hot mail.com) 

O que esperar da disputa pelo Palácio dos Leões em 2022?

A elei ção des se ano traz al guns
com po nen tes in te res san tes pa ra pen- 
sar a dis pu ta po lí ti ca no Ma ra nhão,
prin ci pal men te por que re or ga ni za
for ças que até pou co tem po ti nham
ou tra con û gu ra ção (e ou tros pro pó si- 
tos).

Em pri mei ro lu gar, é pre ci so co lo- 
car o con tex to po lí ti co da qui lo que es- 
tou cha man do de Ma ra nhão Pós-Di- 
no. Es se re or de na men to de ve to res
tor na a elei ção de ou tu bro a se gun da
mais im por tan te des se co me ço de sé- 
cu lo. Is to por que vai co lo car fren te a
fren te po los dis tin tos que es tru tu ra- 
ram a co a li zão de go ver no de Flá vio
Di no du ran te os úl ti mos se te anos.

A de û ni ção das cha pas (ti tu lar e vi- 
ce) elu ci dou em li nhas ge rais qual o
pla no de voo que Car los Bran dão e
We ver ton Ro cha tra ça ram pa ra o em- 
ba te elei to ral. Na mi nha ava li a ção es- 
te é o prin ci pal pal co de dis pu ta até
ou tu bro. Vou ras cu nhar, de ma nei ra
bre ve, o de sa ûo dos prin ci pais pos tu- 
lan tes ao car go de che fe do exe cu ti vo
es ta du al.

De um la do, a mis são de Bran dão é
enor me. Ele cor re con tra o tem po pa- 
ra mos trar pa ra o elei to ra do ma ra- 
nhen se que é o le gí ti mo su ces sor de

Di no, e que, ha ven do trans fe rên cia de
vo tos co mo o seu gru po po lí ti co pla- 
ne jou, ela pre ci sa acon te cer o mais rá- 
pi do pos sí vel. A iden ti û ca ção de
Bran dão com Di no é a me lhor op ção
que o atu al go ver na dor tem pa ra li de- 
rar as pes qui sas e sair vi to ri o so em
ou tu bro. A per gun ta que fa ço é ou tra:
Bran dão quer se pa re cer com Di no?
Quer se ja na for ma de go ver nar quer
se ja na for ma de cons truir su as ali an- 
ças po lí ti cas, man ter a as si na tu ra de
ges tão do man da tá rio an te ri or pa re ce
ser um pon to re le van te a se pen sar
pa ra os pró xi mos me ses.
A efe ti va ção de Fe li pe Ca ma rão, do
Par ti dos Tra ba lha do res, co mo seu
pré-can di da to a vi ce, pa re ce ter si do
um acer to, em bo ra al guns per cal ços
ao lon go do ca mi nho si na li zem ra- 
cha du ras ini ci ais nes sa ca mi nha da.
Ca ma rão po de ser um pon to de oxi ge- 
na ção na cha pa.

No ou tro la do da pra ça Pe dro II, Ro- 
cha mos trou al ti vez em sus ten tar a
can di da tu ra, a des pei to dos re ve ses
so fri dos nos úl ti mos três me ses. O seu
pla ne ja men to ini ci al do que se ria sua
cam pa nha, e de quem ca mi nha ria ao
seu la do, so freu gol pes du ros, mas não
o su û ci en te pa ra fa zê-lo re tro ce der.
Es se as pec to é dig no de aplau sos, por- 
que man tém a dis pu ta re pu bli ca na vi- 
va: óti mo pa ra os ana lis tas po lí ti cos,
pés si mo pa ra os car día cos. A pe dra no
sa pa to de Ro cha vem da di û cul da de
em sus ten tar um dis cur so pro gres sis- 
ta, ali nha do a uma pla ta for ma di nis ta
de go ver nar, com a com po si ção dos
seus ali a dos de úl ti ma ho ra. Seu vi ce,
Hé lio So a res, é uma in di ca ção do de- 
pu ta do fe de ral Jo si mar de Ma ra nhão- 
zi nho, num ace no lo gís ti co pa ra a
can di da tu ra, mas que en ges sa qual- 
quer üer te com um elei to ra do mais
ali nha do ide o lo gi ca men te à es quer- 
da.

A com po si ção dos par ti dos e a
mon ta gem dos pa lan ques na ci o nais
es se ano vai ter um im pac to con si de- 
rá vel no pla no dos dois. O ex-pre si- 

den te Lu la ain da não de ci diu se vi rá
ao Ma ra nhão pa ra aper tar a mão de
Di no e Bran dão, mas o apoio PSB e PT
é fun da men tal pa ra con so li dar um
vo to an ti bol so na ris ta no es ta do. Na
es qui na, We ver ton Ro cha es tá atre la-
do a uma can di da tu ra es tag na da de
Ci ro Go mes (PDT) e vai pre ci sar de
mui ta ha bi li da de pa ra se des ven ci lhar
des ses atri tos e cap tu rar a aten ção do
elei to ra do lu lis ta.

Al gu mas ques tões re le van tes aju- 
dam a com por o ce ná rio que tra cei até
aqui. A pri mei ra de las cha ma-se Edi-
val do Ho lan da Jú ni or. O ex-pre fei to
de São Luís, com uma apro va ção dig- 
na e pon tu an do nas pes qui sas de in- 
ten ção de vo to, ain da não se ma ni fes- 
tou pu bli ca men te so bre que ca mi- 
nhos se gui rá es se ano, e mui to me nos
se se gui rá al gum ca mi nho. O apoio de
Edi val do po de ser de ci si vo? De pen de
de co mo ele pró prio pre ten de se en- 
ga jar na cor ri da elei to ral. A jul gar pe lo
que te mos ho je, não.

E por úl ti mo e (não) me nos im por- 
tan te, a trom be ta bol so na ris ta Lahé- 
sio Bon ûm que apa re ce com do ze
por cen to de in ten ção de vo tos, vo ci fe- 
ran do um dis cur so an tis sis te ma e an- 
ti cor rup ção que en ve lhe ceu mal de- 
mais ao lon go do úl ti mo ci clo po lí ti co.
Se a can di da tu ra de Lahé sio cum pre
al gum pa pel, tal vez se ja o de mos trar
o ta ma nho da re jei ção de di no lu lis ta
no Ma ra nhão.

Qual quer prog nós ti co mais fe cha- 
do é ir res pon sá vel, por que não há si-
nal al gum de uma van ta gem mais
exa cer ba da de am bos os la dos. Tal vez
a cam pa nha elei to ral, se ja tra di ci o nal
ou em for ma tos di gi tais, te nha uma
fun ção im por tan te pa ra au xi li ar o ma-
ra nhen se in de ci so a pon de rar qual o
me lhor vo to pa ra go ver na dor. Os
acor dos com a clas se po lí ti ca es tão
pra ti ca men te to dos û na li za dos, ago ra
vem a par te di fí cil de qual quer cam- 
pa nha vi to ri o sa: o acer to com o elei- 
to ra do.

Fepa: os déficits persistem 

Nas úl ti mas se ma nas a pan de mia
da Co vid-19 pa re ce ga nhar no va di nâ- 
mi ca. Os ca sos da do en ça, que in fe liz- 
men te já le vou a vi da de 667 mil bra si- 
lei ros, têm au men ta do em vá ri as re- 
giões do país, le van do in clu si ve à re- 
co men da ção do uso de más ca ra no- 
va men te, de ma nei ra es pe ci al em lo- 
cais fe cha do. Uma on da de in se gu ran- 
ça ron da a so ci e da de, in clu si ve com
vá ri as ci da des in ten si û can do a va ci- 
na ção pa ra o gru po etá rio aci ma dos
50 anos. Na es fe ra econô mi ca, a pan- 
de mia dei xa pro fun dos ras tros em
múl ti plas áre as: ca res tia dos pre ços,
fal ta de in su mos, de sar ti cu la ção das
ca dei as pro du ti vas, al ta dos ju ros, tí- 
mi do cres ci men to econô mi co e tam- 
bém na de sor ga ni za ção das con tas
pú bli cas. Fenô me no es te, que se não
tão per ce bi do no pre sen te, cer ta men- 
te se rá sen ti do num pe río do lo go adi- 
an te, as sim que a ma ré da pan de mia
bai xar.

Os ins ti tu tos de pre vi dên cia, no ta- 
da men te aque les que ope ram por re- 
par ti ção – no qual os be ne fí ci os de
apo sen ta dos e pen si o nis tas são cus te- 
a dos com con tri bui ções de tra ba lha- 
do res que es tão na ati va, além de ou- 
tras fon tes – vêm so fren do por dé ca- 

das com dé û cits cres cen tes. Is so se ja
pe la mai or lon ge vi da de, pe la in for- 
ma li za ção do mer ca do de tra ba lho,
pe las on das de de sem pre go, por go- 
ver nos po pu lis tas que dei xa ram de
atu a li zar as re gras pre vi den ciá ri as ou
pe la in cú ria em apli car ade qua da- 
men te as re ser vas des ses fun dos,
quan do eles eram su pe ra vi tá ri os.

Após al gu mas re for mas dos sis te- 
mas de apo sen ta do ri as, em 2019 o
Go ver no Fe de ral pro mo veu, pe la
Emen da Cons ti tu ci o nal (EC) n°
103/2019, mais uma re es tru tu ra ção
no se tor. A mu dan ça al te rou, en tre
ou tras, as di re tri zes das ta xas de con- 
tri bui ção e o tem po de apo sen ta do ria,
pa ra ser vi do res da União, e pres cre- 
veu que es ta dos e mu ni cí pi os û zes- 
sem no mí ni mo o mes mo, quan to às
alí quo tas co bra das de seus ser vi do res
pa ra cus te ar seus fun dos de pen são.
No ca so do Ma ra nhão, pe la Lei Com- 
ple men tar n° 219/2019, fo ram al te ra- 
dos dis po si ti vos da Pre vi dên cia dos
Ser vi do res Es ta du ais – o Fun do Es ta- 
du al de Pen são e Apo sen ta do ria (Fe- 
pa) –, den tre eles as alí quo tas de con- 
tri bui ção dos fun ci o ná ri os, que pas- 
sa ram a va ri ar de 7,5% a 22%, a de pen- 
der da fai xa sa la ri al. Con tu do, mes mo
com es sa me di da de in cre men to de
re cei ta, os de mons tra ti vos oû ci ais in- 
di cam que o Fe pa ain da per sis te em
dé û cit crô ni co. Fa to que re ve la o pro- 
ble ma es tru tu ral do fun do, que traz
con sequên ci as, pa ra o pre sen te, co- 
mo a ne ces si da de de re a lo ca ção de
ver bas pú bli cas, que po de ri am es tar
sen do usa das em ações de saú de e
edu ca ção, pa ra co brir seus su ces si vos
rom bos, ou pa ra adi an te, com a pos si- 
bi li da de de os fu tu ros apo sen ta dos û- 
ca rem sem par te de seus be ne fí ci os.

O De mons tra ti vo das Re cei tas e
Des pe sas Pre vi den ciá ri as, que in te gra
o Re la tó rio Re su mi do de Exe cu ção
Or ça men tá ria (RREO) do Go ver no do
Ma ra nhão, re la ti vo ao se gun do bi- 
mes tre de 2022, apon ta que so men te
nos qua tro pri mei ros me ses do ano, o
Fe pa (com pre en den do os Pla nos Pre- 
vi den ciá rio, que aten de os ser vi do res
apo sen ta dos e pen si o nis tas a par tir
de 1996, e o Fi nan cei ro, que in clui os

be ne û ciá ri os an te ri o res a 1996) te ve
sal do ne ga ti vo ge ral de mais de R$ 380
mi lhões de re ais – se guin do a tra je tó- 
ria de dé û cits que vem de 2015. E pi or,
as re ser vas û nan cei ras do Fe pa, que
po dem ser usa das pa ra co brir es ses
sal dos ne ga ti vos, min gua ram de R$
1,2 bi lhão (ao û nal de 2014) pa ra so- 
men te R$ 155 mi lhões em abril úl ti- 
mo.

Pa ra o ano com ple to de 2021 (em
que já es ta vam em vi gor os efei tos do
au men to das alí quo tas), ba lan ço se- 
me lhan te anun cia dé û cit no Fe pa de
R$ 921 mi lhões e, pa ra 2020, (com
efei tos par ci ais da re for ma) de R$ 1,1
bi lhão. As men ci o na das re ser vas û- 
nan cei ras tam bém se gui ram cain do:
ao û nal de 2020 eram de R$ 227 mi- 
lhões, e no tér mi no de 2021, R$ 123
mi lhões. Em ter mos com pa ra ti vos,
pa ra co brir os mais de R$ 380 mi lhões
de dé û cit do Fe pa nos qua tro pri mei-
ros me ses de 2022, se ri am ne ces sá ri os
mais do que os R$ 342 mi lhões ar re ca-
da dos, pe la SE FAZ/MA, com o IP VA
(im pos to es ta du al so bre veí cu los au-
to mo to res) nes se mes mo pe río do.

 
Em vis ta do apre sen ta do, com o en-

cer ra men to do go ver no Flá vio Di no –
que não en fren tou efe ti va men te o
gra ve dé û cit pre vi den ciá rio es ta du al,
in clu si ve so men te ins ti tuin do um re-
gi me com ple men ta em de zem bro
pas sa do (Lei n° 11.636/2021), qua se
no û nal do pra zo es ta be le ci do pe la EC
n° 103/2019 – os fu tu ros go ver nan tes
ne ces si tam co lo car na agen da de pri- 
o ri da des uma re for mu la ção do Fe pa,
que o tor ne sus ten tá vel no lon go pra- 
zo.

As me di das sa ne a do ras, mes mo
que im po pu la res, de vem in cluir: a
ele va ção da ida de de apo sen ta do ria –
co mo já foi fei to na pre vi dên cia fe de- 
ral – e a vi a bi li za ção do uso do acer vo
imo bi liá rio do fun do (que so ma R$ 2,2
bi lhões, se gun do re la tó rio de abril de
2022 do Fe pa) com a û na li da de de ge-
rar re cei tas pa ra o ins ti tu to. Is so sob
pe na, co mo di to, de di û cul da des pa ra
ga ran tir o pa ga men to in te gral das
apo sen ta do ri as e pen sões dos fu tu ros
be ne û ciá ri os do sis te ma.

AN DER SON TOR RES (*) PAU LO SÉR GIO NO GUEI RA DE
OLI VEI RA (**)
(*) Mi nis tro da Jus ti ça e Se gu ran ça Pú bli ca Jo a quim (**)Lei -
te Mi nis tro do Meio Am bi en te Mi nis tro da De fe sa

Com ba te ao  as
quei ma das e ao
des ma ta men to  e
ca mi nho do Bra sil
ru mo a um país ver de

Avan çan do por 49,29% do ter ri tó rio bra si lei ro, a Amazô nia es tá
no fo co das aten ções no que diz res pei to às ques tões am bi en tais.
Mai or üo res ta tro pi cal do mun do, ela abri ga o mai or bi o ma do
pla ne ta, com cer ca de 40 mil es pé ci es de plan tas, 300 es pé ci es de
ma mí fe ros, 1,3 mil es pé ci es de aves.

Pa ra pro te ger a Amazô nia e ou tros bi o mas bra si lei ros, o Go ver- 
no Fe de ral im plan tou a Ope ra ção Guar diões do Bi o ma, co or de- 
na da pe lo Mi nis té rio da Jus ti ça e Se gu ran ça Pú bli ca, com a par ti- 
ci pa ção do Mi nis té rio do Meio Am bi en te e do Mi nis té rio da De fe- 
sa. Fo ca da em com ba ter o des ma ta men to ile gal nos es ta dos do
Ama zo nas, Pa rá, Ma to Gros so e Rondô nia, o Guar diões do Bi o ma
con ta em 2022 com in ves ti men tos da or dem de R$ 170 mi lhões e
in te gra, de for ma iné di ta, di ver sões ór gãos em su as ope ra ções,
en tre eles a Po lí cia Fe de ral, 

Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral, For ça Na ci o nal de Se gu ran ça Pú- 
bli ca, Fun da ção Na ci o nal do Ín dio (Fu nai), Cen tro Ges tor e Ope- 
ra ci o nal do Sis te ma de Pro te ção da Amazô nia (Cen si pam), além
de ór gãos de ûs ca li za ção co mo Iba ma e Ins ti tu to Chi co Men des
de Con ser va ção da Bi o di ver si da de (ICM Bio).

Lan ça da em ju lho de 2021, a Ope ra ção Guar diões do Bi o ma,
que con tou com mais de seis mil pro ûs si o nais, em ape nas três
me ses com ba teu mais de 17 mil in cên di os üo res tais em 11 es ta- 
dos dos bi o mas da Amazô nia, Cer ra do e Pan ta nal. Fo ram mais de
3.460 ações pre ven ti vas e cer ca de 1.550 mul tas apli ca das. A ope- 
ra ção apre en deu 135 ma qui ná ri os e mais de 5,6 mil me tros cú bi- 
cos de ma dei ra, além de ter res ga ta do mil ani mais.

Pa ra es te ano, no com ba te ao des ma ta men to, se rão ins ta la das
seis ba ses que, am pa ra das por aler tas emi ti dos pe lo Cen si pam,
te rão con di ções de ofe re cer uma pron ta res pos ta por meio de po- 
li ci a men to os ten si vo e in ten sa ûs ca li za ção am bi en tal. As ações
vi sam, ain da, iden ti û car e res pon sa bi li zar os û nan ci a do res e
man dan tes de cri mes am bi en tais, bem co mo des ca pi ta li zar as or- 
ga ni za ções cri mi no sas en vol vi das. A Ope ra ção Guar diões do Bi o- 
ma re pre sen ta ape nas uma par te dos es for ços do Go ver no Fe de ral
vol ta dos à pro te ção do meio am bi en te e ao for ta le ci men to de
uma eco no mia ver de sus ten tá vel no país.

Em maio pas sa do, o Go ver no Fe de ral pôs ûm a uma es pe ra que
se ar ras ta va des de 2009 com a pu bli ca ção do De cre to Nº 11.075,
que es ta be le ce os pro ce di men tos pa ra a ela bo ra ção dos Pla nos
Se to ri ais de Mi ti ga ção das Mu dan ças Cli má ti cas e ins ti tui o Sis te- 
ma Na ci o nal de Re du ção de Emis sões de Ga ses de Efei to Es tu fa. A
me di da cria um ino va dor mer ca do re gu la do de car bo no, com fo- 
co em ex por ta ção de cré di tos. Tra ta-se de um cam po com al tís si- 
mo po ten ci al de ge ra ção de re cur sos, vis to que o Bra sil tem am- 
plas con di ções de se tor nar um ex por ta dor de cré di tos de car bo- 
no. Nos so país de tém o mai or uso de fon tes re no vá veis do mun do.
En quan to no res to do pla ne ta a mé dia de uso des sas fon tes – so lar,
eó li ca, hi dre lé tri ca, ge o tér mi ca, bi o mas sa, etc – é de 14%, no Bra- 
sil ela es tá em 46%.

 Den tro da ma triz elé tri ca bra si lei ra, por exem plo, as fon tes hi- 
dráu li cas ocu pam 65,2% da pro du ção. Ou tros 19,6% são pro ve ni- 
en tes de ener gia so lar, eó li ca e bi o mas sa. Ou se ja: qua se 85% de
nos sa ma triz elé tri ca tem ori gem em fon tes re no vá veis. O Bra sil
tam bém tra ba lha atu al men te no de sen vol vi men to de um pla no
de hi dro gê nio ver de, aque le pro du zi do por meio de ener gia pro- 
ve ni en te de pro ces so que uti li ze fon tes re no vá veis; na cons tru ção
de uma po lí ti ca au to mo bi lís ti ca sus ten tá vel e no de sen vol vi men- 
to de um mo de lo de eó li ca offsho re, fon te de ener gia lim pa e re no- 
vá vel que uti li za a for ça do ven to que so pra em al to-mar.Com
qua se 17 mil quilô me tros de fron tei ras e oi to mil quilô me tros de
li to ral, o Bra sil é um gi gan te ter ri to ri al. Is so se re üe te em sua vo ca- 
ção pa ra es tar po si ci o na do en tre os lí de res glo bais em te mas li ga- 
dos às ques tões am bi en tais. As ações em cur so são re vo lu ci o ná ri- 
as e ca mi nha mos em di re ção a um país sus ten tá vel e lim po e am- 
pa ra do em um cres ci men to ver de que se rá mo de lo pa ra as de mais
na ções.

Com qua se 17 mil quilô me tros de fron tei ras e oi to mil quilô- 
me tros de li to ral, o Bra sil é um gi gan te ter ri to ri al. Is so se re üe te
em sua vo ca ção pa ra es tar po si ci o na do en tre os lí de res glo bais em
te mas li ga dos às ques tões am bi en tais. As ações em cur so são re- 
vo lu ci o ná ri as e ca mi nha mos em di re ção a um país sus ten tá vel e
lim po e am pa ra do em um cres ci men to ver de que se rá mo de lo pa- 
ra as de mais na ções.

São Luís, sábado e domingo, 11 e 12 de junho
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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.

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

DIRETORIA DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR/SUPERINTENDÊNCIA DE CORREIÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR Nº 23115.017665/2016-36

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

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 Perma-
nente de Licitação-CPL, torna público que está realizando licitação, que tem como objeto à contratação 
de pessoa(s) jurídica(s) especializada para Prestação de Serviços de Consultoria Especializadas em 
Realizar Assistência Técnica sobre Execução e Prestação de Contas dos Programas Educacionais 
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 ain-
da 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 consulta-
do 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.

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.

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.

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

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

PONTOS COORDENADAS LOCALIZAÇÃO REFERÊNCIA CONDIÇÃO
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P22 02º27’00.4”S
44º09’47.20”O

02º30’01.08”S
44º19’11.3”O

02º29’51.40”S
44º18’44.30”O

02º29’39.50”S
44º18’28.10”O

02º29’11.0”S
44º18’07.20”O

02º29’12.10”S
44º17’32.30”O

02º29’12.50”S
44º17’05.60”O

02º29’11.40”S
44º16’32.20”O

02º28’59.90”S
44º16’01.90”O

02º28’52.70”S
44º15’40.30”O

02º28’53.70”S
44º15’12.60”O

02º28’53.40”S
44º14’19.60”O

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

44º13’33.60”O

02º28’30.0”S
44º13’14.90”O

02º28’13.40”S
44º12’41.80”O

02º28’05.20”S
44º12’22.70”O

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

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

02º27’22.70”S
44º10’22.20”O

Praia Ponta do
Farol - São Luís

Praia de
São Marcos

São Luís

Praia da
Ponta d’Areia

São Luís

Praia do
Calhau

São Luís

Praia do
Olho d’Água

São Luís

Praia do Meio
São José de

Ribamar

Praia do Araçagy
São José de

Ribamar

Praia do Araçagy
Paço do Lumiar

Praia Olho de Porco
Paço do Lumiar

Praia Olho de Porco
Raposa

Praia do Mangue
Seco - Raposa

Em frente à Bibliot. do Caranguejo próx.
às barracas da Val e do Sr. Pedro

Ao lado do
Espigão Ponta d’ Areia

Em frente à rampa de acesso à
praia, lado direito do Praia Mar Hotel

Em frente ao Centro de Atendimento
ao Banhista na Praça do Sol

Em frente ao Farol e
Forte de São Marcos

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

Em frente ao Posto Guarda
Vidas - Bombeiros

Em frente ao prédio
verde com o heliporto

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

Em frente à Estação Elevatória
de Esgoto 2.2 (E.E.E 2.2) da

CAEMA e Círculo Militar

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

Em frente à descida da Avenida
Copacabana e Pousada Suíça

Em frente à descida da rua
São Geraldo

À direita da Elevatória Iemanjá II

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

Próximo ao Kacthus Bar e
Restaurante

Próximo ao Bar e
Restaurante Capiau 2

Em frente à rampa principal
de acesso a praia

Em frente ao Bar da Atalaia 

Em frente ao Bar e
Restaurante Rainha

Em frente ao Las Vegas Bar
e Restaurante 

Última barraca antes da foz do igarapé
do Mangue Seco/Olho de Porco

BALNEABILIDADE DAS PRAIAS DA REGIÃO
METROPOLITANA DE SÃO LUÍS

DATA DA
ÚLTIMA
COLETA

06/06/2022

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].

Imperatriz, 7 de junho de 2022

Profª. Drª. Luciléa Ferreira Lopes Gonçalves

Reitora

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

horas].

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO
TOCANTINA DO MARANHÃO - UEMASUL

EDITAL Nº 009/2022 – GR/UEMASUL

Ord. Nome Processo Nº Situação

01

02

03

0055117/2022

0056037/2022

0054870/2022

Aprovado e Classificado

Aprovado

Não Compareceu

Rafael Gomes da Silva

Bruno Tiago Barbosa Maia

Gilvannya de Jesus Soares da Silva

Zaparoli

Ord. Nome Processo Nº Situação

01

02

03

0055408/2022

0044198/2022

0055120/2022

Aprovado e Classificado

Aprovado

Aprovado

André Luiz Pagotto Vieira

Isaias Borges Telles

Vanessa Silva Sousa

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 profis-
são, colecionando livros e exposições de grande sucesso. É 
assim, através de suas obras, que ele ajuda a levar para o mun-
do 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 pre-
miações, elogios da crítica especializada e principalmente, 
um imenso respeito do público em geral.

Uma das principais características de seu trabalho é a in-
quietação. 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 surpreen-
dem. Dinamismo que persegue a perfeição e tem sido deter-
minante 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 Ter-
ra 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 iné-
ditas, 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 Mara-
nhão 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 originá-
rio, 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-

rido, Alexandre Cantuária, na época coordenador da saú-
de 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 

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 
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família de coração” explica Taciano. Ele, que está comple-
tando 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 misté-
rios. 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 rela-
ta perrengues também: “Passei por muitos desafios e peri-
gos, desde a retirada do mel de abelhas italianas, até me fa-
zer 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 pas-
sam 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 tam-
bém 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 An-
cestral de um Povo” acontece nessa terça – feira (14.06) às 
19H, em um evento aberto ao público, no São Luís Shop-
ping, 2º piso. Na programação tem exposição de fotos, ex-
periência imersiva de vídeo em 360º, apresentação musical 
com indígenas do Território Araribóia, além de pocket shows 
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com músicos como Marcelo 
Carvalho e a dupla Adriano 
Correa e Edinho Bastos, com 
o melhor do pop acústico.

O livro poderá ser adqui-
rido no evento, e toda a ren-
da de sua venda será rever-
tida para o Instituto Centro 
de Saberes Tenetehar Tukán.  
Mais que um livro de arte, 
essa é uma obra para ser 
revisitada muitas e muitas 
vezes, para emocionar todas 
as gerações, atuais e futuras.
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PA TRÍ CIA CU NHA

São João de 2005

Na qua dri lha ju ni na 

Na mo ra dos e San to Antô nio

Período junino

Histórias de amor em
tempos de São João

N
ão dá pa ra ne gar, o mês de ju nho tem um en- 
can ta men to, um viés ro mân ti co no to can te a
re la ci o na men tos amo ro sos. Amo res que ini ci- 
am e que se con cre ti zam, e que per du ram. Se- 

rá que tem a ver com o dia dos na mo ra dos, 12 de ju nho?
Ou com o dia de San to Antô nio, dia 13, co nhe ci do co mo
san to ca sa men tei ro? Se pro ce de ou não, con ver sa mos
com al guns ca sais que se co nhe ce ram no mês de ju nho,
al guns de les em meio às fes tas ju ni nas, e que le vam o
amor a sé rio.

Foi em ju nho de 2005 que o ca sal Mar lon e Pa trí cia se
en con trou. Era pe río do ju ni no e o lo cal foi o Ar rai al do
Con ven to das Mer cês. Ele ti nha 25 e ela 23 anos, e ali, em
meio ao cli ma ju ni no, o amor se con so li dou. Oi to anos
de pois, veio o ca sa men to. E sa be quan do foi? Dia de São
Pe dro. <Sem pre fo mos mui to apai xo na dos por fes tas ju- 
ni nas, en tão por is so, e por ter nos co nhe ci do em uma,
re sol ve mos ca sar no dia de São Pe dro, 29 de ju nho de
2013. A ideia foi da mi nha es po sa=, con tou Mar lon Car- 
do so.

Sem pre fo mos mui to apai xo na dos

por fes tas ju ni nas, en tão por is so, e

por ter nos co nhe ci do em uma,

re sol ve mos ca sar no dia de São

Pe dro, 29 de ju nho de 2013. A ideia

foi da mi nha es po sa

E não foi qual quer ca sa men to, gen te. Tu do te ve mo ti- 
vo ju ni no. <O ca sa men to foi lin do, foi em um buf fet, to da
a de co ra ção de São João e tam bém usa mos ador nos ju- 
ni nos. O me lhor dia de nos sas vi das. Uma emo ção úni- 
ca=, lem brou Mar lon.

O ca sa men to foi lin do, foi em um

buf fet, to da a de co ra ção de São João

e tam bém usa mos ador nos ju ni nos.

O me lhor dia de nos sas vi das. Uma

emo ção úni ca

São qua se 10 anos de ca sa men to e as fes tas ju ni nas
que os uni ram con ti nu am pre sen tes nas vi das de les. Pa- 
ra eles, São João re pre sen ta ale gria, amor, tra di ção. <É
uma fes ta do po vo em que to dos de mo cra ti ca men te
brin cam e é a iden ti da de do po vo ma ra nhen se. Ado ro
brin car o São João com a mi nha es po sa. É ma ra vi lho so=,
co men ta.

O ca sal Alan e Ana Lui za tam bém se en con trou em
um fes te jo ju ni no. Es ta vam no ar rai al do Ipem, em 2018,
e após a tro ca de olha res se deu a apro xi ma ção. <As fes tas
ju ni nas pa re cem que tem uma áu rea di fe ren te. E aí, vo cê
en con trar al guém que gos ta das mes mas coi sas que vo- 
cê é mui to le gal=, dis se Ana.

Eles  fa zem pla nos de ca sar, e tal qual, o nos so ca sal aí
de ci ma, quem sa be a fes ta não se rá em um gran de ar rai- 
al? <Se ria bem ba ca na fa zer com es sa te má ti ca. Va mos
pen sar (ri sos)=, dis se ela.

Al li ce Mai a ra e Fer nan do Lo pes se co nhe ce ram e se
en con tra ram em ple no en saio de uma qua dri lha ju ni na.
Ho je eles tem 18 anos, se co nhe ce ram em 2017, mas foi
só 1 ano de pois, den tro da  Qua dri lha Ju ni na Me xe Me xe
(do Jar dim Amé ri ca), que eles apro fun da ram a ami za de,
que de pois vi rou na mo ro. <Já nos co nhe cía mos de vis ta,
mas só co me ça mos a con ver sar mes mo após o con ta to
no São João. Na mo ra mos faz qua tro anos=, dis se Al li ce.

Fi ze ram as con tas? Eles en tra ram ain da ado les cen tes

na qua dri lha, com 14 anos, se co nhe ce ram e es tão jun- 
tos até ho je. Pa ra eles, fa zer par te de um gru po ju ni no e
ter uma con vi vên cia mais fre quen te du ran te o pe río do,
que é de en sai os e apre sen ta ções, dei xa tu do me lhor no
São João. <É uma ex pe ri ên cia óti ma na ver da de, des sa
for ma te mos um lon go pe río do de co me mo ra ção du- 
ran te o pe río do ju ni no. É uma da ta que a gen te vai le var
sem pre, gra ças aos fes te jos ju ni nos=, dis se Al li ce.

Já nos co nhe cía mos de vis ta, mas só

co me ça mos a con ver sar mes mo após

o con ta to no São João. Na mo ra mos

faz qua tro anos

O dia 12 de ju nho, Dia dos Na mo ra dos, um dia an tes
da fes ta de San to Antô nio, o san to ca sa men tei ro, é um
dos pri mei ros mo ti vos pe los quais os ca sais de vo tos do
san to re cor rem às bên çãos e gra ças pe la in ter ces são de- 
le, ou ain da, os sol tei ros tam bém re cor rem ao san to pe- 
din do um re la ci o na men to amo ro so.

“Não é por aca so que San to Antô nio é tão que ri do e
ama do pe los na mo ra dos. Além de in ter ces sor pe los re la- 
ci o na men tos, Frei Antô nio sem pre aju dou os ca sais e as
mu lhe res que ti nham o de se jo de ca sar. Con ta a his tó ria
que uma jo vem mo ça foi obri ga da pe la sua mãe a se
pros ti tuir pa ra que con se guis se o do te pa ra o ca sa men to,
no en tan to, ao en con trar pe lo ca mi nho Frei Antô nio, a
jo vem re la tou a ele a pre o cu pa ção de con se guir o do te.
Antô nio, cheio de com pai xão, es cre veu em um pe da ço de
pa pel que ela de ve ria ir até um de ter mi na do co mér cio e
pe dir ao co mer ci an te que co lo cas se o pa pel em um la do
da ba lan ça e no ou tro a quan ti da de de mo e das su fi ci en- 
tes pa ra equi li brar. Pa ra a sur pre sa do co mer ci an te e da
mo ça, quan to mais mo e das eram co lo ca das o pe so do pa- 
pel não equi li bra va, e ele ia co lo can do mo e das e mais
mo e das até equi li brar. As sim, San to Antô nio foi fi can do
co nhe ci do (tre cho ex traí do do si te Con ven to da Pe nha)”.

E as his tó ri as não pa ram por aí, ain da fa lan do do San- 
to Ca sa men tei ro, mui tos re la ci o na men tos co me ça ram a
par tir da de vo ção in di vi du al de San to Antô nio. Di ver sos
ca sais que con traí ram o ma trimô nio, dis se ram <sim= ao
pro je to de Deus na fa mí lia, são de vo tís si mas e agra de ci- 
das ao san to pe la po de ro sa in ter ces são. Vi da lon ga ao
ma trimô nio, ca ri nho, amor, re a li za ções dos so nhos, gra- 
ça e luz, es ses são os sen ti men tos de gra ti dão dos ca sais.

É uma ex pe ri ên cia óti ma na

ver da de, des sa for ma te mos um

lon go pe río do de co me mo ra ção

du ran te o pe río do ju ni no. É uma

da ta que a gen te vai le var sem pre,

gra ças aos fes te jos ju ni nos

São Luís, sábado e domingo, 11 e 12 de junho

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

VISÃO DE SUCESSO

30 anos da Rede
de Óticas Veja

A
Re de de Óti cas Ve ja com ple- 
tou 30 anos de cri a ção e pa ra 
co me mo rar a da ta, a di re to ria 
con vi dou co la bo ra do res e 

ami gos, pa ra ce le brar tão im por tan te 
con quis ta e or ga ni zou um ani ma do 
Ar rai al, nas de pen dên ci as do Cen tro 
Co mer ci al Du nas Ca lhau, on de fi ca 
uma das lo jas da Re de.

O em pre sá ri os, Ed nei Vié gas e Lin- 
dal va Li ma, que co man dam as Óti cas 
Ve ja com mui ta pai xão e de ter mi na- 
ção, re cep ci o na ram os con vi da dos, ao 
la do da Dir. Fi nan cei ra, Nil des Li ma e 
a fi lha, Wa lé ria Le tí cia. To dos es ta vam 
fe li zes com a con cre ti za ção de um so- 
nho, que já du ra mais de 03 dé ca das e 
ain da pla ne jam no vos ho ri zon tes e 
me tas.

O buf fet foi to do pre pa ra do com 
gu lo sei mas tí pi cas do pe río do ju ni no 
e a de li ci o sa cu li ná ria ma ra nhen- 
se. Os di re to res su bi ram ao pal co pa ra 
agra de ci men tos e can ta ram o tra di ci- 
o nal <Pa ra béns á vo cê= com di rei to a 
bo lo e cham pag ne.

A Re de de Óti cas Ve ja, nas ceu no 
Ma ra nhão, ex pan diu su as lo jas pa ra o 
es ta do do Ama zo nas e se des ta ca no 
seg men to, por con tar com mar cas 
pró pri as e ex clu si vas, fa ci li da des no 
pa ga men to, agi li da de na en tre ga, va- 
ri e da de de gri fes na ci o nais e in ter na- 
ci o nais, ex ce lên cia no aten di men to e 
la bo ra tó ri os com a me lhor tec no lo- 
gia, que ga ran tem ócu los de grau, pa- 
ra as mais di ver sas ne ces si da des e es- 
ti los. Pa ra béns aos em pre en de do res, 
que se rão ho me na ge a dos no va men- 
te, no Prê mio No bre, pe lo bri lhan tis-

DIRETORIA BRINDA 30 ANOS DE SUCESSO

FOTOS: HERBERT ALVES

mo de su as ati vi da des.

VIÉ GAS COM A FI LHA, WA LÉ RIA E A ES PO SA, LIN DAL VA

PENTEADOS E MAKE UP

César Diniz, o Embaixador da Beleza

CASAL DA BELEZA, CÉSAR DINIZ E PATRÍCIA SAMPAIO, ESTÃO SEMPRE ANTENADOS NAS NOVAS TENDÊNCIAS E TÉCNICAS INOVADORAS

O con cei tu a do ca be lei rei ro, Cé sar
Di niz, que aten de no Sa lão Pa trí cia
Sam paio Con cept, des ta cou em re- 
cen te en tre vis ta con ce di da ao Pro gra- 
ma No bre, as no vas ten dên ci as na ci o- 
nais em ca be los, pen te a dos, unhas e
ma qui a gem. 

Com apli ca ção de me ga hair, que
po de ser apli ca do até de for ma tem- 
po rá ria, nu ma for ma de <alu guel= ou
de fi ni ti vo, as cli en tes po dem mu dar o
vi su al, se sen ti rem mais atra en tes,
mo ti va das e ele gan tes, em qual quer
even to da ca pi tal. Com pro du tos de

mar cas re no ma das e téc ni cas ino va- 
do ras, o Sa lão Pa trí cia Sam paio, que
fi ca no bair ro do Be qui mão, em fren te
ao Hos pi tal São Do min gos, tem ob ti- 
do re sul ta dos e trans for ma ções sur- 
pre en den tes. In for ma ções: @ce sar di- 
nizhai rex perts

UM ARRAIAL DE CONQUISTAS

Visão de futuro do
casal, Viégas e Lindalva

NILDES LIMA, LINDALVA, WALÉRIA, VIÉGAS E ÍNDIAS DO BOI 

FOTOS: HERBERT ALVES

A fes ta de ani ver sá rio de 30 anos das Óti cas Ve ja co- 
me çou com bên çãos e ora ções, se gui da de atra ções cul- 
tu rais e a apre sen ta ção do Bum ba Boi de Mor ros, que
co lo cou o pú bli co pa ra dan çar, no Ar rai al to do de co ra do
com te mas ju ni nos.

MA DA LE NA NO BRE E O EM PRE SÁ RIO, ARI O NE DI NIZ

É

RECONHECIMENTO MUNDIAL

COC São Luís recebe o
<Oscar da Educação=

CIDINHO MARQUES COM A ESPOSA LOU E O FILHO, RODRIGO

O gru po COC São Luís foi es co lhi do pa ra re ce ber o
prê mio <The World’s Best Scho ol Pri ze=, que é con si de- 
ra do o <Os car da Edu ca ção Mun di al= e co lo ca São Luis,
em um pa ta mar pe da gó gi co ele va do.

Os re sul ta dos po si ti vos, os pro je tos im plan ta dos, as
ino va ções e os ga nhos pa ra os alu nos, fo ram de ci si vos
pa ra a pre mi a ção do COC São Luis, que é co man da do
pe lo ca sal, Ci di nho e Lou Mar ques, jun to com o fi lho,
Ro dri go, que par ti ci pou re cen te men te, da mai or fei ra de
edu ca ção e tec no lo gia do mun do, em Lon dres.

São Luís, sábado e domingo, 11 e 12 de junho
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• Bei je o pes co ço de le de le ve.
• Fa ça uma mas sa gem sen su al nos
om bros de le e ve ja o que acon te ce em
se gui da
• Fa ça ca ri nho atrás da ca be ça de le
quan do vo cês es ti ve rem se bei jan do
• Pas se a mão na re gião da lom bar de -
le quan do vo cês es ti ve rem con ver -
san do
• Apoie as mãos no pei to de le

• Vá a uma sex shop e com pre al guns
brin que dos, aces só ri os e rou pas
(mes mo os que pa re çam mais ri dí cu -
los).
• In vis ta em uma lin ge rie trans pa ren -
te.
• Fa le bes tei ra por te le fo ne ou por
men sa gem quan do vo cê não es ti ver
com o seu par cei ro. Ele vai à lou cu ra
(e vo cê tam bém).

DIA DOS NAMORADOS

Dicas de como deixar
seu parceiro feliz

• Apren da a iden ti û car em quais mo- 
men tos o seu par cei ro quer û car so zi- 
nho e em quais ele pre ci sa do con for to 
do seu abra ço. Não con fun da es sas 
du as si tu a ções, ou ele vai se sen tir su- 
fo ca do e ali e na do.
• Pe gue le ve quan do o seu par cei ro 
es ti ver ir ri ta do (de pois de pas sar ho- 
ras em um con ges ti o na men to, por 
exem plo). É me lhor dei xar pa ra tro car 
ca rí ci as e con tar so bre o seu dia em 
ou tro mo men to.
• Dei xe pa ra tra tar de as sun tos sé ri os 
com o seu par cei ro quan do ele es ti ver 
de bom hu mor. As coi sas po dem sair 
do con tro le se vo cê ten tar re sol ver um 
pro ble ma gra ve com o ra paz en quan- 
to ele es ti ver es tres sa do.

N
em sem pre é fá cil dei xar um 
na mo ra do ou es po so fe liz e 
sa tis fei to em sen ti do emo- 
ci o nal e se xu al: do la do da 

emo ção, vo cê pre ci sa pres tar aten ção 
às ne ces si da des de le e dar um es pa ço 
de vez em quan do; do la do do se xo, 
pre ci sa es tar dis pos ta a ex pe ri men tar 
coi sas no vas. De qual quer for ma, as 
coi sas só fa zem sen ti do se vo cê tam- 
bém û car con ten te com es ses as pec- 
tos do re la ci o na men to. Se qui ser al gu- 
mas di cas do que fa zer no dia a dia, 
con ti nue len do!

1 –Ten te iden ti û car e en ten der as 
mu dan ças de hu mor do seu par cei ro. 
Em bo ra as mu lhe res te nham mais fa- 
ma de tem pe ra men tais, ho mens tam- 
bém não são üor que se chei re. Sen do 
as sim, vo cê pre ci sa ten tar se fa mi li a ri- 
zar com as mu dan ças de hu mor do 
seu par cei ro no dia a dia. Is so û ca 
mais fá cil con for me vo cês pas sam 
mais tem po jun tos, o que con tri bui 
com a fe li ci da de de am bos.

2 –In cen ti ve. Es sa é uma das par tes 
mais im por tan tes de qual quer re la ci- 
o na men to. Crie o há bi to de fa zer elo- 
gi os ao ra paz, di zen do que ele é in crí-

• Se o ra paz ti ver uma pro va im por- 
tan te mar ca da pa ra o dia se guin te, 
man de uma men sa gem à noi te di zen- 
do que vo cê acre di ta ne le e sa be o 
quan to ele é in te li gen te.
• Se ele for par ti ci par de al gum ti po 
de com pe ti ção (um cam pe o na to des- 
por ti vo ou al go do ti po), mos tre que 
vo cê es tá na tor ci da.

• Não per ca tem po ten tan do pla ne jar 
mi nu ci o sa men te ca da en con tro e ati- 
vi da de ro mân ti ca. Vo cê e o seu par cei- 
ro po dem mui to bem se di ver tir in do 
ao ci ne ma pa ra ver aque le ûl me bo ba- 
lhão de co mé dia.

A FELICIDADE DO CASAL DEPENDE DE ALGUMAS ATITUDES DE AMBOS OS LADO

vel, ta len to so, en gra ça do e aûns, pa ra 
in cen ti vá-lo a cor rer atrás dos pró pri- 
os so nhos. Só te nha cui da do pa ra não 
pa re cer for ça da! Se ja sin ce ra e fa le 
sem pre do fun do do co ra ção. Por 
exem plo:

3 –Dei xe cla ro o quan to gos ta do 
seu par cei ro. Pra ti ca men te to do mun- 
do gos ta de se sen tir ama do — ou, pe- 
lo me nos, bem-quis to. Crie o cos tu me 
de aûr mar (e re a ûr mar) seus sen ti- 
men tos pe lo seu par cei ro de vez em 
quan do, mas sem exa ge rar. Di ga o 
quan to ele é es pe ci al na sua vi da!

4 –Não se ja ca ren te e pe ga jo so. Co- 
mo di to aci ma, vo cê pre ci sa en con trar 
um equi lí brio en tre es tar pre sen te nos 
mo men tos cer tos e dar es pa ço ao seu 
par cei ro quan do for ne ces sá rio. Não 
û que gru da da ne le 24 ho ras por dia, a 
pon to de se afas tar dos seus ami gos (e 
ele dos de le). Es se ti po de com por ta- 

men to nun ca faz bem!
5 –Apren da a dar o bra ço a tor cer de 

vez em quan do. To da pes soa que es tá 
em um re la ci o na men to sé rio pre ci sa 
en ten der que nem sem pre dá pa ra 
con se guir o que se quer. É nor mal ter 
que dar o bra ço a tor cer em cer tas 
oca siões.

Ape sar de nin guém sair 100% sa tis-
fei to, pe lo me nos nin guém vai sair 
100% frus tra do. Co lo que os seus in te- 
res ses em uma ba lan ça e to me a me- 
lhor de ci são pa ra vo cê e pa ra o na mo- 
ro ou ca sa men to.

6 –  Lem bre-se de se di ver tir! Al gu- 
mas pes so as û cam tão ob ce ca das 
com a ideia de um <re la ci o na men to 
per fei to= que aca bam se es que cen do 
do mais im por tan te: re la xar e se di ver-
tir. To da re la ção amo ro sa de ve ser 
pau ta da na for ma ção de la ços afe ti vos 
for tes, mas tam bém sem pre de ve ha-
ver es pa ço pa ra ri sa das, brin ca dei ras 
e tran qui li da de. Do con trá rio, nin- 
guém vai û car con ten te pa ra va ler.

Deixando seu parceiro satisfeito sexualmente

1 – Apren da a ter mais con ta to fí si- 
co com o seu par cei ro. O con ta to fí si- 
co é uma das par tes mais es sen ci ais e
fun da men tais do se xo. Ca da ho mem
(ou me lhor, ca da pes soa) é di fe ren te,
mas há al guns pon tos es pe cí û cos que
cos tu mam ser ti ro e que da pa ra <ati- 
var= o la do se xu al. Ve ja al guns exem- 
plos:To que no pon to atrás da ore lha
do seu par cei ro com os lá bi os e sus- 
sur re al go sen su al no ou vi do de le.

2 – Ex pe ri men te po si ções se xu ais
di fe ren tes. Não adi an ta vo cê e o seu
par cei ro fa ze rem as mes mas coi sas na
ca ma to da noi te. Es te ja sem pre dis- 
pos ta a ex pe ri men tar po si ções e ati vi- 
da des no vas, des de que se sin ta con- 
for tá vel. Is so va le não só pa ra o se xo
em si, mas tam bém pa ra as pre li mi na- 
res e até pa ra as tro cas de ca rí ci as.Vo- 
cê po de até não gos tar de tu do que ex- 
pe ri men tar, mas pe lo me nos vai sa- 
ber que não gos ta. De pois, in cor po re
es sas ati vi da des no vas às su as mais

an ti gas. Dei xe o seu par cei ro gui ar a
tran sa de vez em quan do, mas û que à
von ta de pa ra to mar as ré de as.

3 – Tran se em ou tras par tes da ca- 
sa. Vo cê e o seu par cei ro não pre ci sam
fa zer tu do na ca ma ou mes mo no
quar to. Ex plo re ca da can to da ca sa,
mas tam bém não te nha me do de ir
além com ele. Que tal se hos pe da rem
em um ho tel (ou mo tel!) da mes ma ci- 
da de por uma noi te?Não su bes ti me o
po der de uns bons amas sos no ci ne- 
ma e no car ro!
Tro que ca rí ci as com o seu par cei ro
em lu ga res pú bli cos, mas de pre fe rên- 
cia mais iso la dos e ro mân ti cos.

4 – Se ja aven tu rei ra. Vo cê pre ci sa
abrir es pa ço pa ra aven tu ras se xu ais
no re la ci o na men to. Não te nha me do
de co nhe cer lu ga res no vos e ex pe ri- 
men tar coi sas di fe ren tes, nem que se- 
ja uma vez ou ou tra. E pen se fo ra da
cai xa: vá a uma praia de nu dis mo, pre- 
pa re uma noi te de ex pe ri ên ci as se xu- 
ais e as sim por di an te.Nin guém pre ci- 
sa ter mo ti vos pa ra ex pe ri men tar coi- 
sas no vas. Bas ta pen sar no que se ria
di ver ti do! Cha me o seu par cei ro pa ra
uma vi a gem de úl ti ma ho ra. Fe che os
olhos, co lo que o de do no ma pa e pe- 
gue a es tra da até a ci da de es co lhi da.
Ex plo re es se lu gar di fe ren te e o cor po
do ra paz!

5 – Se ja ou sa da. A ou sa dia é mais

um ele men to im por tan te em qual-
quer di nâ mi ca se xu al. Pa ra is so, crie o
há bi to de di zer ao seu par cei ro o que
vo cê quer e quan do quer. Por exem- 
plo: as su ma o co man do do quar to de
vez em quan do e di ga exa ta men te o
que ele de ve fa zer pa ra sa ci ar os seus
de se jos; sus sur re <Eu te que ro= no ou- 
vi do de le quan do vo cês es ti ve rem no
meio de uma fes ta; e por aí vai. O seu
par cei ro vai û car em pol ga do e até ex- 
ci ta do com a sua au dá cia e a fran que-
za com que es tá fa lan do.
Não se se gu re quan do es ti ver no cli- 
ma. Se vo cê sen tir von ta de de ter in ti- 
mi da de com o ra paz as sim que ele en- 
trar no ba nho, vá atrás de le de sur pre- 
sa.

6 – Se ja atre vi da. Mui tos ho mens
gos tam de um pou co de atre vi men to
por par te das su as par cei ras ou seus
par cei ros. Não te nha me do de ex tra- 
po lar os li mi tes da sua se xu a li da de!
Ve ja al guns exem plos:

As 5 for mas do amor

DIA DOS NA MO RA DOS

Psi có lo ga ex pli ca as 5
lin gua gens do amor

Es tá che gan do a da ta mais ro mân ti ca do ano (pe lo
me nos pa ra os ca sais apai xo na dos): 12 de ju nho, Dia dos
Na mo ra dos. Um mo men to es pe ci al pa ra os ca sais, re ga- 
do a jan ta res apai xo na dos e tro cas de pre sen tes, re cor- 
da ções e de cla ra ções.

Co me mo ra do no res to do mun do em 14 de fe ve rei ro
(o <Va len ti ne’s Day=, ou Dia de São Va len tim), a ce le bra- 
ção se po pu la ri zou no Bra sil a par tir da dé ca da de 1950.
Ins pi ra do pe lo Dia das Mães, co me mo ra do em maio,
um pu bli ci tá rio cri ou uma cam pa nha pen sa da pa ra me- 
lho rar as ven das do co mér cio du ran te o mês de ju nho.
Deu cer to e a da ta é ce le bra da até ho je.

Além do co ra ção dos aman tes, o Dia dos Na mo ra dos
tam bém aque ce o co mér cio: se gun do le van ta men to de
uma pla ta for ma de co mér cio ele trô ni co, os ca sais de- 
vem gas tar, em mé dia, R$ 221 re ais em pre sen tes es te
ano, com des ta que pa ra com pras de cal ça dos, aces só ri- 
os, rou pas e per fu mes. Já uma pes qui sa da Con fe de ra- 
ção Na ci o nal de Di ri gen tes Lo jis tas (CN DL) apon ta que
92 mi lhões de apai xo na dos de vem ir às com pras, mo vi- 
men tan do R$ 18 bi lhões de re ais na eco no mia bra si lei ra.

Mas vo cê sa bia que dar pre sen tes não é a úni ca for ma
de de mons trar o sen ti men to pe la pes soa ama da? A co- 
or de na do ra do cur so de Psi co lo gia da Fa cul da de Pi tá go- 
ras, Fer nan da Zei dan, diz que exis tem cin co for mas de
de mons trar o amor. É cla ro que es sas for mas não são
uma ver da de ab so lu ta, vis to que as re la ções hu ma nas
são chei as de nu an ces e ca da in di ví duo tem su as par ti- 
cu la ri da des. Gary Chap man, um fa mo so es cri tor ame ri- 
ca no, ci tou tais for mas de amor em sua obra <As Cin co
Lin gua gens do Amor=, li vro pu bli ca do em 1992. <Um ca- 
sal fe liz não sig ni û ca um ca sal per fei to, vis to que não
exis te per fei ção nos re la ci o na men tos. É pre ci so es for ço
e cui da do pa ra ca mi nhar e evo luir de ma nei ra que man- 
te nha o par sa tis fei to, res pei tan do as di fe ren ças do seu
par cei ro=, pon tua a psi có lo ga e co or de na do ra do cur so
de Psi co lo gia da fa cul da de Pi tá go ras, Fer nan da Zei dan.

Um ca sal fe liz não sig ni fi ca um

ca sal per fei to, vis to que não exis te

per fei ção nos re la ci o na men tos. É

pre ci so es for ço e cui da do pa ra

ca mi nhar e evo luir de ma nei ra que

man te nha o par sa tis fei to,

res pei tan do as di fe ren ças do seu

par cei ro

A se guir, a es pe ci a lis ta co men ta as dis tin tas for mas de
de mons trar amor e afe to. Pa la vras de aûr ma ção: o par
que de mons tra des sa for ma tem sem pre uma pa la vra de
con for to e de in cen ti vo pa ra seu par cei ro ou par cei ra. É
aque la fra se de ca ri nho no pé de ou vi do com a in ten ção
de va lo ri zar quem se ama, di zen do o quan to a pes soa
ama da é im por tan te pa ra vo cê.

Atos de ser vi ço: quem pre fe re es sa for ma de amar es tá
sem pre pron to pa ra aju dar e fa zer coi sas pe lo ser ama- 
do: dar uma mão zi nha nos afa ze res do més ti cos, fa zer
com as pró pri as mãos um pre sen te ar te sa nal, co zi nhar
um pra to pa ra sa bo re ar a dois, ou ou tros tra ba lhos e
atos que en vol vam ser vir, de al gu ma for ma, ao par.

Tem po de qua li da de: há quem pre û ra in ves tir ho ras
a ûo a dois pa ra re a ûr mar o amor. Va le cur tir um tem pi- 
nho com os û lhos e fa mí lia, pas sar a tar de de do min go
jun ti nhos ven do um ûl me, ou in ves tir um tem pão û lo- 
so fan do em uma con ver sa a dois, de fren te pa ra a praia
ou no cam po.

To que fí si co: mui tos apai xo na dos pre fe rem de mons- 
trar o amor em for ma de ca ri nhos fí si cos, co mo um afa- 
go no ros to de seu amor, um ca fu né ou ca ri nho no ca be- 
lo, sem pre em pú bli co ou em par ti cu lar.

Re ce ber pre sen tes: por úl ti mo, há os que pre fe rem re- 
ce ber um pre sen te ou ga nhar al go, in de pen den te men te
do va lor û nan cei ro, sen tin do-se as sim mais va lo ri za dos,
ama dos e lem bra dos.

São Luís, sábado e domingo, 11 e 12 de junho

https://banca.oimparcial.com.br/
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DIA DOS NAMORADOS

Conheça os padroeiros
dos relacionamentos

São Ra fa el

São Va len tim

D
ia dos na mo ra dos es tá che- 
gan do, e mes mo quan do se 
é já ca sa do, ou es tá noi vo, 
ou mo ran do jun to, es sa da- 

ta tem si do co me mo ra da. Mas pa ra 
além da co me mo ra ção, pe dir, re zar 
ou  orar a  Deus ou a san tos pa ra que o 
re la ci o na men to du re, se ja bom, se ja 
har mo ni o so, ou mes mo ti rar o re la ci- 
o na men to da di fi cul da de,  é al go que 
os cris tão  fa zem. E vo cê sa bia que 
exis tem vá ri os san tos pa dro ei ros de 
re la ci o na men tos?

Um tex to pu bli ca do no si te da Co- 
mu ni da de Sha lon diz que há san tos 
que aju dam pes so as em di fe ren tes es- 
tá gi os de re la ci o na men to. Pes so as 
que es tão sol tei ras e que rem es tar em 
um re la ci o na men to po dem pe dir aju- 
da de que pre ci sa, en quan to aque les 
que já es tão apai xo na dos e que rem se 
ca sar po dem re zar por um ca mi nho 
agra ci a do pa ra o al tar. Ca sais ca sa dos 
tam bém   po dem  in ter ce der  pa ra for- 
ta le cer seus ca sa men tos.

São Ra fa el é um Ar can jo que es tá 
di an te do tro no do Se nhor. Um dos 
três úni cos Ar can jos men ci o na dos na 
Sa gra da Es cri tu ra, seu no me sig ni fi ca 
<Deus cu ra=. So bre o Ar can jo Ra fa el o 
Pa pa dis se: <Ele cu ra o amor do ca sal e 
ex pul sa os demô ni os que re pe ti da- 
men te es go tam e des tro em seu amor. 
Ele pu ri fi ca a at mos fe ra en tre os dois e 
lhes dá a ca pa ci da de de se acei ta rem 
pa ra sem pre. Por cau sa des sa mis são e 
seus po de res de cu ra, ele é o san to pa- 
dro ei ro dos vi a jan tes, en con tros fe li- 
zes e amor, bem co mo ou tras coi sas. 
Mui tas pes so as sol tei ras pe dem a São 
Ra fa el pa ra con du zi-las a seus fu tu ros 
côn ju ges=.

Era um sa cer do te ou um bis po em

San ta Mô ni ca

São Jo sé

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

Ter ni, na Itá lia, e seu amor por Deus e 
sua fi de li da de eram abran gen tes. 
Acre di ta-se que ele co me teu os cri- 
mes de re a li zar ca sa men tos en tre os 
cris tãos e aju dar aque les per se gui dos 
por Cláu dio II, o im pe ra dor de Ro ma 
que ha via proi bi do os sol da dos se ca- 
sa rem. Por não re nun ci ar a sua fé e 
ten tar con ver ter o im pe ra dor,  foi con- 
de na do e so freu uma mor te bru tal. 
Den tre ou tras coi sas, ele é co nhe ci do 
co mo o san to pa dro ei ro do amor, jo- 
vens, ca sais de noi vos e ca sa men tos 
fe li zes. Em bo ra as pes so as pos sam re- 
zar pa ra São Va len tim em qual quer fa- 
se de seu re la ci o na men to, ele pa re ce 
ser um san to ide al  pa ra jo vens apai- 
xo na dos e ca sais noi vos.

No que diz res pei to aos pro ble mas 
de re la ci o na men to, mu lhe res e mães 
ca sa das po dem con si de rar a bus ca da 
in ter ces são de San ta Mô ni ca. No sé- 
cu lo 4,  a de vo ta cris tã era ca sa da com 
um fun ci o ná rio em Ta gas te, nor te da 
Áfri ca. Mes mo sen do um ma ri do pa- 

gão ira do e in fi el a ela, Mo ni ca nun ca 
pa rou de orar por sua con ver são e a 
con ver são de seu fi lho, Agos ti nho. Ela 
orou, cho rou, pro cu rou aju da e se sa- 
cri fi cou, e su as ora ções fo ram fi nal- 
men te res pon di das. Seu ma ri do con- 
ver teu-se um pou co an tes de mor rer e 
Agos ti nho se con ver teu mui tos anos 
de pois. Fe liz men te, ela vi veu pa ra ver 
seu fi lho ser ba ti za do e vi ver uma vi da 
cris tã.. Ela é a san ta pa dro ei ra das es- 
po sas e mães.

Um san to com quem to das as pes-
so as ca sa das po dem pro cu rar aju da 
pa ra seus re la ci o na men tos. O san to 
bon do so e di li gen te, es co lhi do pa ra 
ser o es po so fi el e amo ro so da San tís- 
si ma Vir gem e a guar dião ter re no de 
Je sus, é o san to pa dro ei ro da Igre ja 
uni ver sal. Além dis so, é pa tro no de fa-
mí li as, pais e pes so as ca sa das.

Du ran te a fes ta de 2013 da Sa gra da 
Fa mí lia de Na za ré, o Pa pa Fran cis co 
acon se lhou as pes so as a pe di rem aju- 
da a Ma ria e Jo sé.

BOLSO

Como economizar no presente do Dia dos Namorados

UM CAFÉ DA MANHÃ ESPECIAL SEMPRE É UMA BOA OPÇÃO QUANDO A GRANA ESTÁ CURTA NO PERÍODO DO DIA DOS NAMORADOS

O Dia dos Na mo ra dos pro me te ani- 
mar o co mér cio. Mes mo com o país
em cri se econô mi ca, es pe ra-se que a
po pu la ção vá às com pras pa ra ce le- 
brar o dia 12 de ju nho. Se gun do uma
pes qui sa re a li za da pe la CN DL e pe lo
SPC Bra sil, a mai o ria dos con su mi do- 
res bra si lei ros pre ten de pre sen te ar no
Dia dos Na mo ra dos. De acor do com o
le van ta men to, 57% dos en tre vis ta dos
pre ten dem com prar pre sen tes pa ra a
pes soa ama da.

Pa ra quem não quer dei xar a da ta
pas sar em bran co, mas quer eco no- 
mi zar no pre sen te, a pro fes so ra dos
cur sos de Ges tão da Es tá cio, Ju si lei de
Cos ta, que é es pe ci a lis ta em Ad mi nis- 
tra ção Pú bli ca, Con tro la do ria e Fi- 
nan ças, des ta ca al gu mas di cas pa ra
eco no mi zar na ho ra da com pra. <Uma
boa al ter na ti va pa ra eco no mi zar é fa- 
zer uma pes qui sa de pre ço em lo jas do
co mér cio lo cal e tam bém pes qui sar
em si tes na in ter net, pa ra quem vai fa- 

zer com pras on li ne. Quan do a com- 
pra for fei ta na in ter net, é im por tan te
fi car aten to ao va lor do fre te=, aler tou.

A pro fes so ra ain da afir mou que na
ho ra de pa gar, é im por tan te ob ser var
se te rá des con to com o pa ga men to à
vis ta ou no dé bi to. Ca so o con su mi dor
não te nha ne nhum ti po de des con to,
ela diz que o pa ga men to po de ser efe- 
ti va do no cré di to.

E pa ra aque les ca sais que não que- 
rem fu gir do or ça men to com a com- 
pra de um pre sen te, a es pe ci a lis ta em
fi nan ças ori en ta que eles de vem op tar
por uma pro gra ma ção cri a ti va pa ra
sur pre en der o par cei ro ou a par cei ra e
se man ter em dia com a eco no mia fi- 
nan cei ra. <Pra quem es tá com a gra na
cur ta, mas não quer dei xar a da ta pas- 
sar em bran co, po de pre pa rar um ca fé
da ma nhã es pe ci al, po de ir pa ra um
lu gar que te nha um sig ni fi ca do im- 
por tan te pa ra o ca sal, fa zer um jan tar
em ca sa, as sis tir um fil me mar can te,

mas não dei xem a da ta pas sar em
bran co, pois é um mo men to im por- 
tan te pa ra re a fir mar os la ços com
quem a gen te ama=, des ta cou Ju si lei- 
de.

Uma boa al ter na ti va

pa ra eco no mi zar é fa zer

uma pes qui sa de pre ço

em lo jas do co mér cio

lo cal e tam bém

pes qui sar em si tes na

in ter net, pa ra quem vai

fa zer com pras on li ne
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Atro pe la men tos
en vol ven do cri an ças:
ve ja oi to di cas pre ci o sas
pa ra pas sar ao seu fi lho!

Um da do di vul ga do re cen te men te cha mou a aten ção
ne ga ti va men te de quem tem fi lhos.  O nú me ro de ca sos
de in ter na ções de cri an ças, as sim co mo de ado les cen tes
por atro pe la men tos vol tou a cres cer. Con for me da- 
dos di vul ga dos pe la As so ci a ção Bra si lei ra de Me di ci na
de Trá fe go (Abra met), en tre ja nei ro e agos to de 2021, o
ín di ce de in ter na ções por atro pe la men tos de cri an ças e
ado les cen tes en tre ze ro e 19 anos, na con di ção de pe- 
des tres ou ci clis tas, cres ceu 9% – em com pa ra ção ao
mes mo pe río do de 2020. Por es se mo ti vo, o Por tal do
Trân si to, com a aju da do es pe ci a lis ta Cel so Ma ri a no, lis- 
ta 8 di cas pre ci o sas pa ra pre ve nir atro pe la men tos de
cri an ças.

01 – Dê o exem plo
Es sa é uma das di cas mais va li o sas em to das as si tu a ções
do trân si to. Não adi an ta en si nar al go pa ra a cri an ça e na
prá ti ca fa zer di fe ren te. Nes se sen ti do, ao atra ves sar uma
rua, fa ça o cor re to sem pre. Olhe pa ra os dois la dos, bem
co mo res pei te os si nais de trân si to e a fai xa de pe des tre e
mos tre pa ra a cri an ça ca da ação. <É im por tan te olhar
pa ra o con du tor pa ra per ce ber se ele es tá te en xer gan do.
Es se con ta to vi su al po de evi tar aci den tes. En si ne is so ao
seu fi lho=, ori en ta Ma ri a no.

02- Não per mi ta que cri an ças me no res de 10 anos
an dem so zi nhas pe la rua
A su per vi são de um adul to é es sen ci al até a cri an ça ter
ma tu ri da de su fi ci en te pa ra re co nhe cer os pe ri gos e sa- 
ber agir fren te a eles. E lem bre-se, sem pre que an dar pe- 
la rua com cri an ça, se gu re-a fir me men te pe lo pul so.

03- Ao de fi nir tra je tos, co mo pa ra a es co la, es co lha o
mais re to
Quan do a cri an ça já pu der an dar so zi nha, acom pa nhe-
a nas pri mei ras ve zes e de fi nam um tra je to úni co, evi te
fa zer ca mi nhos di fe ren tes. En si ne co mo se com por tar
de for ma pru den te. Além dis so, es co lha o tra je to com
me nos ru as pa ra atra ves sar.

04- Cri an ças de vem uti li zar rou pas cla ras e cha ma- 
ti vas
No trân si to, é es sen ci al ver e ser vis to. Quan do a cri an ça
ves te rou pas cla ras e cha ma ti vas, por exem plo, ela po de
ser vis ta de uma mai or dis tân cia.

05- Olhar pa ra os dois la dos e atra ves sar só quan do
es ti ver li vre
En si ne a cri an ça a olhar pa ra os dois la dos vá ri as ve zes
an tes de atra ves sar e só cru zar a rua quan do ti ver cer te- 
za de que é se gu ro. Além dis so, in cen ti ve-a a con ti nu ar
olhan do pa ra os dois la dos en quan to ca mi nha. Ori en te
que as cri an ças de vem usar a fai xa de pe des tre sem pre
que ela es ti ver dis po ní vel. Quan do não hou ver fai xa de
pe des tre, as cri an ças de vem pro cu rar ou tros lo cais se- 
gu ros pa ra atra ves sar, se ja na es qui na, bem co mo em
pas sa re las ou pró xi mo a lom ba das ele trô ni cas.

06- Não atra ves sar por trás de car ros, ôni bus, ár vo- 
res e pos tes
No va men te va le a má xi ma do ver e ser vis to. Pe la es ta tu- 
ra, as cri an ças po dem não ser vis tas se fi ca rem po si ci o- 
na das atrás de obs tá cu los.

07- Nun ca cor rer pa ra a rua
Ou tra di ca va li o sa é en si nar a cri an ça que ela nun ca de- 
ve cor rer pa ra a rua, se ja pa ra pe gar uma bo la ou pa ra
en con trar um ami gui nho. A cri an ça po de tro pe çar ou
po de atra ves sar a via sem se dar con ta que es tá vin do
um veí cu lo.

08 – Ao de sem bar car do ôni bus, aguar de ele se afas- 
tar
Ao de sem bar car do ôni bus, di ga pa ra as cri an ças es pe- 
ra rem que o veí cu lo pa re to tal men te pa ra des cer, as sim
co mo aguar dem que ele se afas te pa ra atra ves sar a rua.

“No trân si to, pre ve nir é me lhor do que re me di ar.
Nes se sen ti do, es tu dos apon tam que até 90% dos aci- 
den tes po dem ser evi ta dos”, ex pli ca Cel so Al ves Ma ri a- 
no, es pe ci a lis ta e di re tor do Por tal do Trân si to.

Fon te: por tal do tran si to.com.br
 Có di go de Trân si to Bra si lei ro (lei n. 9.503/97)
Art. 45. Mes mo que a in di ca ção lu mi no sa do se má fo- 

ro lhe se ja fa vo rá vel, ne nhum con du tor po de en trar em
uma in ter se ção se hou ver pos si bi li da de de ser obri ga do
a imo bi li zar o veí cu lo na área do cru za men to, obs truin- 
do ou im pe din do a pas sa gem do trân si to trans ver sal.

Fa ça a sua par te pe lo trân si to se gu ro: se ja obe di en te
às Leis do Trân si to.

São Luís, sábado e domingo, 11 e 12 de junho

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


oimparcial.com.br ESPORTES Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br 11

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

Quar tas de fi nal

Pre mi a ção

SÉRIE D

Moto tenta mais uma
vitória fora de casa

M
o to Club vi si ta o Flu mi- 
nen se-PI, às 16h, no Es tá- 
dio Al ber tão, em Te re si na-
PI, em par ti da vá li da pe la 

9ª ro da da da Sé rie D do Cam pe o na to 
Bra si lei ro. O ti me ma ra nhen se es tá 
des de da úl ti ma quin ta-fei ra (9), na 
ca pi tal pi aui en se pa ra a im por tan te 
par ti da. No pri mei ro tur no, o Pa pão 
do Nor te ven ceu o Tri co lor pi aui en se 
por 3 x 2 de vi ra da, no Nho zi nho San- 
tos.

Os re cém-con tra ta dos, o la te ral-di- 
rei to Ne gue ba e ata can te Lu cas Li no, 
já fo ram co lo ca dos en tre re la ci o na dos 
pa ra a par ti da. Am bos, no en tan to, 
pre ci sam ga nhar con di ção de jo go 
com a di vul ga ção no BID.

O téc ni co Jú lio Cé sar de ve rá fa zer 
al gu mas al te ra ções, além da saí da de 
Jair, que vai cum prir sus pen são au to-

Flu-PI tam bém tem des fal- 
ques

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

má ti ca.
Há pos si bi li da de de mu dan ças na 

es quer da com la te ral Ca ri o ca sen do 
pou pa do e Caio û can do co mo ti tu lar, 
as sim tam bém co mo no meio, com 
Le o mir as su min do a ti tu la ri da de, dei- 
xan do Ro nald no ban co pa ra es te jo- 
go, tam bém por con ta de des gas te 
mus cu lar acu mu la do.

O Mo to fez a úl ti ma ati vi da de com 
bo la na sex ta-fei ra (10), no CT do Ri- 
ver. O clu be ten tou a li be ra ção do Es- 
tá dio Al ber tão pa ra o trei no, mas dis se 
que não te ve res pos ta po si ti va.

O Pa pão do Nor te tem 18 pon tos e 
es tá na pri mei ra co lo ca ção do Gru po 
2. Já o Flu mi nen se é o quin to co lo ca- 
do, com 10 pon tos.

As sim com o Pa pão do Nor te, Mar- 

ce lo Vi lar, téc ni co do ti me pi aui en se, 
tam bém de ve rá fa zer al te ra ções na 
equi pe que en tra em cam po, nes te sá- 
ba do (11), con tra o Mo to.

No meio-cam po, o Tri co lor tem 
uma bai xa cer ta. O vo lan te Ma zi nho, 
sus pen so pe lo ter cei ro car tão ama re lo 
não vai pa ra o con fron to. A ideia é que 
Mau rí cio pos sa ser uma op ção pa ra o 
se tor.

Além de Ma zi nho, o go lei ro re ser va 
Fá bio (com le são no jo e lho) e o meia 
Sa pé (em tran si ção após le são na co- 
xa) tam bém de vem û car de fo ra da lis- 
ta dos re la ci o na dos. Os de mais atle tas 
es ti ve ram à dis po si ção do téc ni co 
Mar ce lo Vi lar pa ra o trei no e es tão dis- 
po ní veis pa ra o con fron to.

A par ti da en tre Flu mi nen se-PI e 
Mo to Club es tá agen da da pa ra o pró-
xi mo sá ba do, às 16h, no es tá dio Al ber- 
tão, em Te re si na.

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

Fi nal men te che gou a ho ra da bo la
co me çar a ro lar pe la pri mei ra edi ção
da Ta ça Ilha de São Luís de Fu te bol de
Ba se. As dis pu tas da com pe ti ção, que
é pa tro ci na da pe lo go ver no do Es ta do
e pe lo El Ca miño Su per mer ca dos por
meio da Lei Es ta du al de In cen ti vo ao
Es por te, co me çam nes te ûm de se ma- 
na com du e los das ca te go ri as Sub-13
e Sub-15, to dos vá li dos pe la fa se de
quar tas de û nal.

Es ta fa se eli mi na tó ria se rá dis pu ta- 
da em jo gos de ida e vol ta. No sá ba do
(11), se rão re a li za das du as par ti das
pe lo Sub-13. Às 8h, Me ni nos de Ou ro e
Atlân ti co co me çam a de û nir uma va- 
ga pa ra as se mi û nais. Na sequên cia,
às 9h, tem Cra ques da Ve ne za x Fla- 
men go.

No do min go (12), é a vez do iní cio
das dis pu tas do Sub-15. Às 15h, a

Afas ca en ca ra o Ino var e, lo go em se- 
gui da, tem 15 de No vem bro x Grê mio
Ma ra nhen se.

To dos os du e los das quar tas de û- 
nal fo ram de û ni dos por sor teio re a li- 
za do du ran te o lan ça men to oû ci al da
com pe ti ção, no mês pas sa do. No Sub-
13, ha ve rá os se guin tes con fron tos:
Me ni nos  de  Ou ro  x  Atlân ti co, Ju ven tu- 
de  x  Cru zei ro , Cra ques  da  Ve ne za  x 
Fla men go e Olím pi ca  x  Pal mei ri nha.
Já os con fron tos do Sub-15 são: Afas ca 
x  Ino var, Pal mei rão  x  Co mer ci al, 15  de 
No vem bro  x  Grê mio  e Fu ra cão  x  Pon- 
te  Pre ta.

Va le des ta car que to das as 16 equi- 
pes par ti ci pan tes da pri mei ra edi ção
da Ta ça Ilha de São Luís de Fu te bol de
Ba se re ce be ram kits com uni for me

com ple to (ca mi sa, cal ção e meião) e
bol sas es por ti vas. To do o ma te ri al se- 
rá uti li za do ao lon go de to do o tor- 
neio.

Tu do so bre a Ta ça Ilha de São Luís
de Fu te bol de Ba se es tá dis po ní vel no
Ins ta gram oû ci al da com pe ti ção. O
en de re ço é o @ta cai lhaslz.ba se.

Ao û nal das dis pu tas da Ta ça Ilha de
São Luís de Fu te bol de Ba se ha ve rá a
pre mi a ção dos ti mes cam peões e vi- 
ce-cam peões que além de re ce be rem
tro féus e me da lhas, se rão agra ci a dos
com kits de ma te ri al es por ti vo con- 
ten do bo las oû ci ais e co le tes de trei- 
na men to. Du ran te a so le ni da de, ha- 
ve rá a en tre ga dos prê mi os in di vi du- 
ais: Me lhor Jo ga dor, Ar ti lhei ro, Go lei- 
ro Me nos Va za do e Me lhor Trei na dor.

VI DA COM PLI CA DA

Do ri val Jú ni or te rá
gran des de sa fi os à
fren te do Fla men go

Con ûr ma da a saí da de Pau lo Sou sa, a pró xi ma oû ci a- 
li za ção no Fla men go se rá a de Do ri val Jú ni or, na sex ta-
fei ra (10). Se rá a ter cei ra pas sa gem do téc ni co no clu be,
e ele sa be que te rá de sa û os e co bran ça pro por ci o nais ao
ta ma nho da tor ci da e do in ves ti men to fei to na mon ta- 
gem do elen co. Lo go nes te sá ba do (11), o Fla men go vi si- 
ta o In ter na ci o nal, às 21h, no Bei ra-Rio, em par ti da vá li- 
da pe la 11ª ro da da do Bra si lei rão.

Os tor ce do res ru bro-ne gros es tão in co mo da dos com
o de sem pe nho do ti me, re üe ti do na clas si û ca ção ruim
no Bra si lei ro – 14º lu gar. Há pou co tem po pa ra trei nar e
se rá ne ces sá rio con quis tar os re sul ta dos des de já.

No in ter va lo de um mês, o Fla men go vai de ci dir seu
fu tu ro na Li ber ta do res (di as 29/06 e 06/07, con tra o To li- 
ma) e Co pa do Bra sil (se ma nas de 22 de ju nho e 13 de ju- 
lho).

Os pri mei ros de sa û os de Do ri val no Fla men go:
1 – Mon tar uma co mis são téc ni ca
Com a saí da de Pau lo Sou sa e os seis in te gran tes de

sua co mis são téc ni ca, Do ri val vai pre ci sar mon tar sua
equi pe de tra ba lho. Ele che ga com seu û lho/au xi li ar Lu- 
cas Sil ves tre e o pre pa ra dor fí si co Cel so Re zen de. Vai
pre ci sar, jun to com a cú pu la do fu te bol, se cer car de
pro ûs si o nais ga ba ri ta dos pa ra pre en cher as mui tas la- 
cu nas dei xa das.

2 – Ajus tar a ges tão do gru po
Os fra cas sos re cen tes e o es ti lo de co man do de Pau lo

Sou sa cri a ram al gu mas si tu a ções de des gas te no Ni nho.
Pa ra ter su ces so, se rá im por tan te pa ra Do ri val re cu pe rar
a uni da de do elen co pa ra que os jo ga do res vol tem a ter
um ní vel al to de sa tis fa ção em gru po.

Um dos trun fos pa ra o no vo co man dan te é já ter tra- 
ba lha do em 2018 com jo ga do res co mo Ever ton Ri bei ro,
Di e go, Vi ti nho, Arão, Ro di nei e Di e go Al ves (um ca so à
par te), que já co nhe cem sua me to do lo gia de tra ba lho.

3 – Fa zer o ti me vol tar a fa zer gols
O DNA do Fla men go des de que o gru po foi mon ta do,

em 2019, foi a ca pa ci da de de ser ofen si vo e mar car mui- 
tos gols, al go que foi û cou de la do re cen te men te. No
Bra si lei ro, a equi pe é atu al men te o quar to pi or ata que.

No úl ti mo jo go, con tra o Bra gan ti no, por exem plo, o
Fla men go te ve ape nas três û na li za ções cer tas. Ga bi gol,
ar ti lhei ro do ti me nos úl ti mos anos, só te ve uma ten ta ti- 
va de chu te, que foi blo que a do.

4 – Dei xar cla ra a si tu a ção dos go lei ros
Qua tro go lei ros atu a ram pe lo Fla men go es te ano. An- 

tes da le são de San tos, Pau lo Sou sa fez um ro dí zio en tre
ele e Hu go, que pas sou a ser uti li za do em to das as par ti- 
das e foi mui to cri ti ca do por fa lhas. Di e go Al ves atu ou
em ape nas dois jo gos e te ve uma pu bal gia, mas des de o
iní cio û cou cla ro que não te ria mui to es pa ço. Matheus
Cu nha, o mais jo vem, atu ou nas du as pri mei ras ro da das
do Ca ri o ca.

A po si ção ge rou mui ta ins ta bi li da de pa ra o ti me es te
ano, e se rá im por tan te pa ra Do ri val cri ar uma hi e rar- 
quia mais cla ra pa ra ten tar di mi nuir as os ci la ções.

A re la ção com Di e go Al ves é um ca so à par te de pois
do pro ble ma que ti ve ram em 2018. Por di ver gên ci as, o
go lei ro foi afas ta do do elen co em 2018. Apa rar as ares- 
tas, se ain da exis tir al gu ma má goa, po de ser um bom
pri mei ro pas so de Do ri val no co man do do ti me.

5 – De fi nir es que ma tá ti co e ba se do ti me
Pau lo Sou sa ini ci ou o ano com uma for ma ção tá ti ca

na ca be ça, com a saí da de bo la com uma li nha de três
za guei ros, e ter mi nou sua pas sa gem com uma li nha de
qua tro de fen so res mais tra di ci o nal. Um dos pon tos ne- 
ga ti vos do tra ba lho do por tu guês foi ter fei to mui tas mu- 
dan ças a ca da jo go, o que di û cul tou ao ti me cri ar uma
iden ti da de mais cla ra.

En tão, um dos de sa û os de Do ri val é dar no va men te a
al ma per di da do ti me, com idei as cla ras e com os jo ga- 
do res nas fun ções que con se guem ren der mais.

6 – Não po dar a ga ro ta da
Um dos pon tos mais elo gi a dos no tra ba lho de Pau lo

Sou sa foi dar es pa ço e con û an ça a al guns jo vens re ve la- 
dos no clu be, co mo Mar cos Pau lo, Lá za ro, Vic tor Hu go e
Matheus Fran ça.

Do ri val tem a mis são de dar con ti nui da de nes te tra- 
ba lho, não só pe lo que a ga ro ta da po de dar de re tor no
es por ti vo quan to tam bém û nan cei ro.

7 – Con quis tar a sim pa tia da tor ci da
Co nhe cer as ca rac te rís ti cas do Fla men go e de sua tor- 

ci da é uma ar ma im por tan te pa ra to dos que che gam ao
clu be, e com Do ri val não se rá di fe ren te. Em sua ter cei ra
pas sa gem, pre ci sa rá con quis tar a em pa tia da ar qui ban- 
ca da.

Por ca rac te rís ti ca, al guns su ces so res de Jor ge Je sus
não ti ve ram mui to su ces so nes te que si to, co mo Do me e
Ro gé rio Ce ni.

São Luís, sábado e domingo, 11 e 12 de junho
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Segunda semana de São João tem arraiais do Ipem e Praça Nauro Machado, além do
Anjo da Guarda e da Vila Embratel

Sá ba do (11)

Ar rai al do IPEM
• His tó ri as da mi nha ter ra com Wil li -
am Mo ra es e Ro sa na Fer nan des
• Cor del e Re pen te com Rai mun do
Po e ta
• Tam bor de Cri ou la de Mes tre Fe li pe
• Boi de São Si mão
• Boi Fé em Deus
• Boi de San ta Fé
• Show Thays Mo re no
• Com pa nhia Bar ri ca
• Boi Mi ran tes da Ilha

• For ró En cai xo ta do

• For ró de Ló

Ar rai al do Ce pra ma
• Tam bor de Cri ou la Ma ra cri ou la
• Boi de São Si mã
• Le lê de São Si mão
• Show Ba ré de Cas co
• Boi Bri lho da Ilha

 Ar rai al da Pra ça Nau ro Ma cha do
• Es pe tá cu lo 8Car tuns Ju ni nos9, com
Gil son Ce sar
• Tam bor de Cri ou la Um De grau de
San ta Lu zia
• Le lê de São Si mão
• Boi da Li ber da de do Mes tre Le o nar -
do
• Gru po Ju ni no Mi xi ri co
• Boi de Pin da ré
• Boi de San ta Fé
• Boi de Ri ba mar

Ar rai al da Vi la Pal mei ra
• Tam bor de Cri ou la Pun gar
• Dan ça Pau de Fi ta
• Boi En can to da Ilha
• Com pa nhia Ca zum bá
• Show Ro sa Reis
• Boi da Mai o ba

Ar rai al do An jo da Guar da
• Tam bor de Cri ou la Boa Von ta de de
Mes tre Cons tân cio
•  Ca cu riá Mi rim de Il de nê
•  Bum ba Show
•  Boi Bri lho de São João (João Pau lo)

Do min go (12)

Ar rai al do IPEM
• Per for man ce 8Iki ru_E rê9 com Tai ro
Lis boa
• Ban da Va ga lu me apre sen ta 8Tru pe
Va ga lu me9
• Boi de Le o nar do

• Boi de Axi xá
• Boi de Ni na Ro dri gues
• Show Lam pa ri na
• Boi Pi ri lam po

• Kam ba da do For ró
• For ró Ma de in Xo te

Ar rai al da Pra ça Nau ro Ma cha do
• His tó ri as do Mar do Ma ra não, com
Cris Cam pos Se reia
• Cor del e Re pen te com Rai mun do
Po e ta
• Tam bor de Cri ou la de Mes tre Le o -
nar do da Li ber da de
• Show Ga bri el Melô nio
• Boi da Mai o ba
• Qua dri lha Prin ce sa do Ser tão
• Com pa nhia Bar ri ca
• Boi Len das e Ma gia

 Ar rai al da Vi la Pal mei ra
• Tam bor de Cri ou la Ale gria São Be -
ne di to de Do na Ze ca
• Show Ban da Mix in Bra zil
• Boi de Mor ros
• Ca cu riá de Do na Te té
• Boi de Ma ra ca nã

Ar rai al do Ce pra ma
• Gru po Bar ri qui nha
• Show <Ma ra nhão Sou Eu=, com Ca -
mi la Reis
• Boi de Le o nar do
• Boi da Lua
• Boi da Mai o ba

Ar rai al do An jo da Guar da
• Tam bor de Cri ou la Cri ou los e Cri -
ou las
• Com pa nhia Bar ri ca
• Boi da Pin do ba
• Dan ça Por tu gue sa Flor de Por tu gal
• Qua dri lha Ju ni na Flor do Ri bei rão

1. Pa ra To dos os Ga ro tos Que Já Amei
(2018)

2. Co mo Eu Era An tes de Vo cê (2016)

3. Mo on light: Sob a Luz do Lu ar (2017)

4. Diá rio de Uma Pai xão (2004)

5. Ca rol (2016)

6. La La Land: Can tan do Es ta ções
(2017)

7. Mam ma Mia (2008)

8. Sim ples men te Amor (2004)

9. Ghost: Do Ou tro La do da Vi da
(1990)

10. A Ca sa do La go (2006)

SÃO JOÃO DO MARANHÃO

Veja a programação
deste fim de semana

C
a cu riá, qua dri lhas ju ni nas,
shows mu si cais, dan ças al- 
ter na ti vas ju ni nas, bum ba
meu boi es tão en tre as atra- 

ções do São João 2022 que acon te cem
em mais dois ar rai ais em São Luís. Co- 
me çam, nes te sá ba do (11), as fes ti vi- 
da des nos ar rai ais oû ci ais do Ipem
(Ca lhau) e da pra ça Nau ro Ma cha do
(Praia Gran de). Além des tes, já ti ve- 
ram iní cio mais dois ar rai ais, nos bair- 
ros An jo da Guar da e Vi la Em bra tel.
No Ce pra ma e Vi la Pal mei ra, a pro gra- 
ma ção con ti nua. No Ce pra ma, se rá a
úl ti ma se ma na de pro gra ma ção.

Con fi ra a pro gra ma ção com ple ta
des ses ar rai ais:

Bar ra cão do For ró – Ar rai al do
IPEM

Bar ra cão do For ró – Ar rai al do
IPEM

DIA DOS NAMORADOS

10 filmes de romance para assistir neste domingo
Não há quem re sis ta a uma boa his- 

tó ria de amor. Dos clás si cos e dra má- 
ti cos às co mé di as ado les cen tes, con û- 
ra uma lis ta com os me lho res ûl mes
de ro man ce pa ra as sis tir e se en can- 
tar. To dos os tí tu los es tão na Net üix
pa ra vo cê as sis tir já!

Su ces so ab so lu to, Pa ra To dos os
Ga ro tos Que Já Amei é um ûl me de ro- 
man ce ado les cen te ba se a do no li vro
de mes mo tí tu lo, da au to ra Jenny
Han. O lon ga mos tra a his tó ria de La ra
Je an, uma ga ro ta ro mân ti ca que es- 
cre ve car tas pa ra to dos os ca ras pe los
quais ela já se apai xo nou. Tu do mu da
quan do es sas car tas são en vi a das sem
seu co nhe ci men to.

Tam bém ba se a do em um best-sel- 
ler, Co mo Eu Era An tes de Vo cê é um
ûl me de ro man ce que con ta a his tó ria
de Loui sa Clark, uma ga ro ta di ver ti da
e so nha do ra, con tra ta da pa ra cui dar
de Will, um jo vem que te ve sua vi da
trans for ma da após um aci den te. É um
ûl me pa ra cho rar, com uma nar ra ti va
cheia de sur pre sas e emo ções!

Acla ma do pe la crí ti ca e ven ce dor
do Os car de me lhor ûl me, Mo on light
é um ûl me de ro man ce e dra ma sen sí- 
vel que nar ra as eta pas da vi da de Chi- 
ron. O lon ga abor da ques tões ra ci ais e
de se xu a li da de, su pe ran do qual quer
cli chê a par tir de um ro tei ro fan tás ti co
e uma di re ção im pe cá vel.

Diá rio de Uma Pai xão não po de ria
û car de fo ra des sa lis ta! Aû nal, tra ta-se
de um ûl me de ro man ce clás si co. Ba- 
se a do no li vro de Ni cho las Sparks, a

pro du ção tem tu do que os ro mân ti- 
cos ado ram: en con tros ines pe ra dos,
pri mei ro amor, es co lhas de sa û a do ras
e uma nar ra ti va cheia de emo ção!

Am bi en ta do na char mo sa No va
York da dé ca da de 1950, Ca rol nar ra a
his tó ria de amor en tre a jo vem The re- 
se e Ca rol, uma mu lher ele gan te que
es tá se di vor ci an do. Su ces so de crí ti- 
ca, o lon ga-me tra gem en can ta pú bli- 
cos di ver sos com uma pro du ção in- 
crí vel e uma nar ra ti va ca ti van te.

La La Land é um ûl me que vai te fa- 
zer sen tir tu do ao mes mo tem po. O
mu si cal, es tre la do por Ryan Gos ling e
Em ma Sto ne, nar ra a his tó ria de Mia e
Se bas ti an, dois ar tis tas que se apai xo- 
nam em Los An ge les. Mo der ni nho e
cheio de re fe rên ci as mu si cais e ci ne- 
ma to grá û cas, o ûl me vai te fa zer rir,
cho rar e se apai xo nar!

Re che a do de su ces sos da ban da
Ab ba, Mam ma Mia é um mu si cal di- 
ver ti do e cheio de ro man ce. Am bi en- 
ta do na Gré cia, o ûl me con ta a his tó- 
ria de Sophie, que vai se ca sar e de se ja
que seu pai a acom pa nhe ao al tar. Ela
não o co nhe ce, mas após ler o diá rio

da sua mãe, sa be que há três pos si bi li- 
da des: Sam, Bill ou Harry. Sophie con- 
vi da os três pa ra o ca sa men to e es ses
re en con tros mu dam a vi da de to dos.

Se vo cê ado ra en con tros ines pe ra-
dos e di ver sas his tó ri as de ro man ce,
não po de dei xar de ver Sim ples men te
Amor! O ûl me, que con ta com um
elen co re no ma do, nar ra a his tó ria de
ca sais di fe ren tes que têm su as vi das
trans for ma das pe lo amor. É aque le ûl- 
me de û nal de ano que dei xa o co ra- 
ção quen ti nho!

Ao con trá rio dos clás si cos, Ner ve é
um ûl me su per atu al e en vol ve um jo- 
go on li ne no qual as pes so as são de sa-
û a das por di nhei ro. Em um dos de sa- 
û os, Vee co nhe ce Ian e os dois são
obri ga dos a jo gar jun tos. Com nar ra ti- 
va ele tri zan te, o ûl me vai te pren der
do co me ço ao ûm.

Já ima gi nou se apai xo nar por al-
guém que es tá vi ven do em um ano di-
fe ren te que vo cê? Pois es sa é a his tó ria
de A Ca sa do La go! Com uma nar ra ti va
mis te ri o sa, o ûl me é ori gi nal e con ta
uma his tó ria de ro man ce im pre vi sí vel
e cheia de emo ção!

<CIDADANIA E LEITURA=

Biblioteca Luiz Phelipe
Andrès recebe projeto

AÇÃO GARANTE ACESSO AO LIVRO E À LEITURA DE QUALIDADE

O Pro je to <Ci da da nia e Lei tu ra= pro mo ve rá ma nhã de
ati vi da des lú di cas nes te sá ba do (11), das 9h às 12h, na
Bi bli o te ca Co mu ni tá ria Luiz Phe li pe An drès (se de da
ACIB – rua da Igre ja, s/n, Vi la Ari ri). A ação vi sa ga ran tir o
aces so ao li vro e à lei tu ra de qua li da de, as sim co mo es ti- 
mu lar o in te res se da co mu ni da de pe la bi bli o te ca, ins- 
tru men to de co nhe ci men to e cons tru ção da ci da da nia.

<Se rá mais um mo men to de con vi vên cia da co mu ni- 
da de com a bi bli o te ca opor tu ni za do pe lo Ci da da nia e
Lei tu ra=, aûr ma a co or de na do ra do pro je to, bi bli o te cá- 
ria Ro sa Ma ria Fer rei ra Li ma.

Na pro gra ma ção des te sá ba do (11), ha ve rá ati vi da des
co mo Con ta ção de His tó ria, brin ca dei ras po pu la res e
apre sen ta ção do es pe tá cu lo <O Baú En can ta do=, com o
Gru po Pi que Es con de Ar tes.

Des ta que tam bém pa ra a lei tu ra, com aces so ao cer vo
de mais de mil tí tu los da bi bli o te ca co mu ni tá ria e de
mais de 500 obras do Car ro Bi bli o te ca da SAB, e ex po si- 
ção de obras li te rá ri as que es ta rão à dis po si ção de lei to- 
res de to das as ida des. Ao û nal, os par ti ci pan tes re ce bem
lan che pro du zi do por em pre en de do res da área.

A Bi bli o te ca Co mu ni tá ria Luiz Phe li pe An drès foi
nau gu ra da no dia 14 de maio des te ano pe lo <Ci da da nia
e Lei tu ra=, que é re a li za do pe la So ci e da de de Ami gos das
Bi bli o te cas do Ma ra nhão (SAB/MA), com apoio da Lei
Rou a net, pa tro cí nio do Ins ti tu to Cul tu ral Va le e par ce ria
da As so ci a ção Co mu ni tá ria do Ita qui-Ba can ga (ACIB).

É o se gun do es pa ço de lei tu ra en tre gue pe lo pro je to
na área Ita qui-Ba can ga. O pri mei ro foi a Bi bli o te ca Co- 
mu ni tá ria Ma ria Ara gão, inau gu ra da em ou tu bro úl ti- 
mo, na Vi la Ba can ga.

FILMES

Workshop online debate
a distribuição audiovisual

INTERESSADOS PODEM SE INSCREVER ATÉ O DIA 16 DE JUNHO

Já es tão aber tas as ins cri ções pa ra o WORKSHOP
<DE SE NHAN DO AU DI ÊN CI AS – QUEM SÃO SEUS PÚ- 
BLI COS=, pro mo vi do pe la Bou le vard Fil mes, com pa tro- 
cí nio da Lei Al dir Blanc – PRO AC EX PRES SO LAB 2021. O
even to, que se rá gra tui to e on li ne, acon te ce rá no mês de
ju lho e pro mo ve rá um es pa ço de for ma ção vol ta do a es- 
tu dan tes e pro ûs si o nais do mer ca do au di o vi su al bra si- 
lei ro. 

Pes so as in te res sa das po dem se ins cre ver até o dia 16
de ju nho, no si te bou le vard ûl mes.com.br/workshop. A
oû ci na irá ex por con cei tos, mé to dos e abor da gens, pos- 
si bi li tan do pen sar em es tra té gi as só li das de dis tri bui ção
des de o de sen vol vi men to dos pro je tos.

Ao to do, se rão dis po ni bi li za das 50 va gas pa ra pes so as
re si den tes no Bra sil. Des tas, 15 são re ser va das pa ra pro- 
du to ras, re a li za do ras e re a li za do res com pro je tos em
de sen vol vi men to ou pro du ção li cen ci a dos por Dis tri- 
bui do ras as so ci a das à AN DAI – As so ci a ção Na ci o nal de
Dis tri bui do ras Au di o vi su ais In de pen den tes. Ou tras 2
va gas se rão re ser va das pa ra in te gran tes da Re de Pa ra di- 
so de Ta len tos, do Pro je to Pa ra di so, ini ci a ti va û lan tró pi- 
ca de apoio ao au di o vi su al que é par ce ria do workshop
por meio do pro gra ma Pa ra di so Mul ti pli ca. Mais 2 va gas
se rão des ti na das a pro du to res de em pre sas as so ci a das a
BRA VI – Bra sil Au di o vi su al In de pen den te. A se le ção da- 
rá pre fe rên cia a mu lhe res, pes so as ne gras, trans e in dí- 
ge nas.

Os en con tros acon te ce rão en tre os di as 18 e 29 de ju- 
lho, às se gun das, quar tas e sex tas, das 19h às 21h ho ras.
Ao û nal do Workshop, se rá dis po ni bi li za do cer ti û ca do
de par ti ci pa ção, pa ra to das as pes so as se le ci o na das e
que ti ve rem con cluí do 75% da oû ci na. Tam bém se rá pu- 
bli ca do, gra tui ta men te, um dos siê dos en con tros, con- 
ten do os re la tos e des ta ques de ca da au la des ta edi ção,
re fe rên ci as de pro je tos for ma ti vos na área, e lis ta de ou- 
tras fon tes pa ra se guir a pes qui sa no cam po da dis tri bui- 
ção au di o vi su al.

São Luís, sábado e domingo, 11 e 12 de junho

https://banca.oimparcial.com.br/
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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 em pre sa Lig ga – Pro je to Por to São Luís e o IPHAN são par cei ros da obra de res tau ra ção da azu le ja ria da

fa cha da, la dri lhos hi dráu li cos e pin tu ra da cen te ná ria Igre ja de Nos sa Se nho ra do Car mo, na Pra ça João Lis- 
boa em São Luís, e lo ca li za da em área tom ba da pe lo IPHAN des de 1955. Es sa obra de ve ser con cluí da em oi to

me ses, a par tir des se mês de maio. A as si na tu ra da or dem de ser vi ço da obra se deu em São Luís na úl ti ma
quar ta -fei ra (20) com as pre sen ças do mi nis tro do Tu ris mo, Car los Al ber to Go mes de Bri to, da pre si den te do
IPHAN Na ci o nal, La ris sa Pei xo to, do pre fei to Edu ar do Brai de, do su pe rin ten den te do IPHAN/MA, Mau rí cio

Itapary, do CEO da LIG GA – Pro je to Por to São Luís, Ger son Luiz Pet ter le, além de po lí ti cos e au to ri da des.
Após a as si na tu ra, acon te ceu uma vi si ta à se de da Igre ja, on de as au to ri da des fo ram re ce bi das pe lo Frei Nil- 
ton Le an dro da Cos ta (Mi nis tro Pro vin ci al). O CEO Ger son Pet ter le pa ra be ni zou o IPHAN pe los es for ços em

re vi ta li zar o be lo pa trimô nio his tó ri co e cul tu ral de São Luís.

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  

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

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

O advogado Haroldo Soares Filho  com Kelson  Castelo Branco, do Imadec

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.

São Luís, domingo e segunda, 24 e 25 de abril
EliteNedilson Machado E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

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 boa música de hoje para dar aquele
clima do Dia dos Namorados

As lo jas Po ti guar de São Luís e Im pe ra triz es tão re ple tas de pro du tos pa ra pre sen te ar nes te Dia dos Na mo- 
ra dos (12). Há op ções de pre sen tes pa ra to dos os es ti los e bol sos; e o me lhor, pre ços que não pe sam no or ça- 
men to na ho ra de sur pre en der o seu amor. E pa ra dei xar o cli ma de ro man ce ain da mais for te, as lo jas Po ti- 
guar da Coha ma e For qui lha te rão mú si ca ins tru men tal ao vi vo nes te sá ba do (11); pa ra re ce ber os cli en tes e
ins pi rar o ro man tis mo. Na lo ja da Coha ma quem se apre sen ta é a vi o li nis ta Rayssa Ver de. Já na lo ja da For- 

qui lha o poc ket show ro mân ti co se rá do sa xo fo nis ta Isa el Me lo.

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 diretor regional do SENAI-MA, Raimundo Arruda entre os executivos da Eneva,
Lenine Moura (coordenador de Relações Institucionais) e Gabriela Almada
(especialista em Capacitação) 

SENAI e ENEVA em
parceria pela educação

profissional
Na tar de des ta úl ti ma quin ta-fei ra (9), o di re tor re gi o nal do SE NAI-MA,

Rai mun do Ar ru da, re ce beu os exe cu ti vos da Ene va, Ga bri e la Al ma da (es- 
pe ci a lis ta em Ca pa ci ta ção) e Le ni ne Mou ra (co or de na dor de Re la ções

Ins ti tu ci o nais), com o ob je ti vo de cons truir no vas par ce ri as, a fim de le- 
var edu ca ção pro fis si o nal aos mu ni cí pi os do in te ri or do Ma ra nhão. A

Ene va tem ne gó ci os nas áre as de ge ra ção de ener gia e de pe tró leo e gás e
pre ten de, jun to com o SE NAI, pre pa rar ma ra nhen ses pa ra tra ba lhar na

ex pan são da em pre sa pa ra no vas re giões do Es ta do.

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

São Luís, sábado e domingo, 11 e 12 de junho
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A bela e talentosa Flávia Bittencourt brilhando no novo show Volitar

Só aplausos para Flávia Bittencourt 
no espetáculo <Volitar=

A ca da no va mú si ca que ela com põe, um mis to de po e sia, vi da e amor. A ca da no vo show, a cer te za de que
ela sem pre evo lui, sur pre en de e ino va, man ten do sua es sên cia, raí zes e in fluên ci as. As sim é a ta len to sa can- 
to ra, com po si to ra e mu si cis ta Flá via Bit ten court, que me re ce to dos os aplau sos pe lo no vo show e ál bum de
mes mo no me: Vo li tar. A co lu na mos tra re gis tros do show so li dá rio re a li za do com pa tro cí nio do Gru po Ci clo

Cai ru, via Lei Es ta du al de In cen ti vo à Cul tu ra no Te a tro do SESC. To da a ar re ca da ção de ali men tos do a dos
pe lo pú bli co se rá re pas sa da pe la can to ra ao pro je to so ci al So nho de Ali ce. Quem qui ser con fe rir es se be lo ál- 

bum, com uma for te pe ga da de São João, po de con fe rir Vo li tar em to das as pla ta for mas di gi tais.

 Ferdinando Serejo e Denira Braúna com Jeanne Nunes Flávia Bittencourt com os pais Conceição e José Pinto e a
filha Júlia

O casal Marcelo e Rita Mendes, representando a empresa
Ciclo Cairu, patrocinadora do show Zaíra Freitas e Paulo Maurício

Hayane Sauaia e Elton Carvalho  Entre os fãs Emerson e Léo

Sâmia e Márcia Campos  Klauss Baldez,Hebe Rodrigues e Rita Cardoso

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

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.

São Luís, sábado e domingo, 11 e 12 de junho


