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APARTE
Nada demais aconteceu que nossos olhos não 
tenham visto. Podemos dizer, tal qual era, tal 
qual está.  Verdade que muitos continuam 
rezando pela recuperação do governador 
Carlos Brandão (PSB), outros não, quando 
o papel está no pré-candidato, quanto mais 
tempo de molho melhor. 

E, passou, 
uma semana 
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Partidos federados convivem 
com as desavenças de origem

Fiéis festejam dia de Santo Antônio

Fundo eleitoral: 
o que é e quais as 

controvérsias sobre ele

Após goleada, 
Botafogo vai 

mudar ataque

PÁGINA 8

PÁGINA 2

Enquanto as federações partidárias, que passarão a valer a partir das eleições deste ano “uniram” adversários locais no mesmo campo político começam a 
enfrentar dissidências e pode resultar em uma espécie de “casamento de fachada” em parte dos estados. Inclusive no Maranhão. No campo da esquerda PT, PC do 

B e PV estarão de “papel passado” pelos próximos quatro anos, assim como o PSOL e a Rede. Na centro-direita, se uniram o PSDB e Cidadania. 

Fiéis, devotos e simpatizantes de Santo Antônio celebram o dia dele, neste dia 13. Ele que tem fama de casamenteiro, que ajuda a encontrar 
coisas perdidas, é padroeiro dos humildes,  cura doenças, alivia os bolsos, é protetor dos viajantes, é também o primeiro santo do período junino.

PÁGINA 6

ELEIÇÕES 2022

ENTREVISTA - ADRIANO SARNEYTURISMO

PÁGINA 3
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PV na luta por espaço dentro da federação

Visitantes da 
Chapada das 
Mesas terão 
passaporte 

especial
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RAI MUN DO BOR GES
Di re tor de Re da ção

União nem tan to

ANÁLISE

O
s par ti dos fe de ra dos e os
avul sos que dis pen sa ram
es se ti po de ca sa men to por
tem po de ter mi na do e que

te rão a pri mei ra ex pe ri ên cia de con vi- 
vên cia até 2026, já de mons tram que
nem tu do é um ro sei ral per fu ma do na
con vi vên cia. No Ma ra nhão a fu são do
DEM com o PSL na cri a ção da União
Bra sil, já mos tra os de pu ta dos fe de- 
rais Jus ce li no Fi lho e Pe dro Lu cas Fer- 
nan des, ain da em am bi en te de ten- 
são. Os dois, pro ce den tes do PSL e do
DEM dis pu tam o co man do es ta du al
da União Bra sil e es tão in di fe ren tes à
pré-can di da tu ra do pre si den te Lu ci a- 
no Bi var ao Pla nal to. Ele ge ren cia a fa- 
bu lo sa so ma dos re cur sos dos Fun dos
Elei to ral e Par ti dá rio. A bo la da só do
Fun do Elei to ral bei ra a R$ 1 bi lhão.

En quan to as fe de ra ções par ti dá ri- 
as, que pas sa rão a va ler a par tir das
elei ções des te ano <uni ram= ad ver sá- 
ri os lo cais no mes mo cam po po lí ti co
co me çam a en fren tar dis si dên ci as e
po de re sul tar em uma es pé cie de <ca- 
sa men to de fa cha da= em par te dos es- 
ta dos. In clu si ve no Ma ra nhão. No
cam po da es quer da PT, PC do B e PV
es ta rão de <pa pel pas sa do= pe los pró- 
xi mos qua tro anos, as sim co mo o
PSOL e a Re de.

Na cen tro-di rei ta, se uni ram o
PSDB e Ci da da nia. Se a es quer da já vi- 
ve às tur ras en tre si, ima gi ne o que da- 
rá na cam pa nha de es quer dis tas com
cen tris tas e di rei tis ta atu an do nos
mes mos re du tos em bus ca do elei tor,
com ple ta men te de sin for ma do so bre
tais amar ra ções.

Ba ti za da com o no me <Bra sil da Es- 
pe ran ça=, a fe de ra ção PT-PC doB-PV
en fren ta im bró gli os na mon ta gem de
pa lan ques es ta du ais em Per nam bu co,

To can tins, Ma to Gros so, Ma ra nhão e
Dis tri to Fe de ral. Os prin ci pais fo cos
de atri to se dão en tre PT e PV, par ti do
que na úl ti ma le gis la tu ra se ali nhou a
par ti dos de cen tro-di rei ta em es ta dos
co mo a Bahia, Rio de Ja nei ro e São
Pau lo.

Mis tu ra in co lor a ade são à fe de ra- 
ção e o apoio à pré-can di da tu ra do ex-
pre si den te Luiz Iná cio Lu la da Sil va
fez com que par te dos û li a dos que
nun ca ti ve ram qual quer sim pa tia pe- 
lo pe tis mo e por Lu la dei xas sem seus
par ti dos de ori gem. Mas ain da há
uma par ce la que per ma ne ceu no PV e
ain da as sim üer ta com can di da tos de
ou tros par ti dos nos es ta dos. No Ma ra- 
nhão é es tra nho ver, por exem plo, o
de pu ta do es ta du al Adri a no Sarney
om bre a do no pa lan que com os pe tis- 
tas e <co mu nis tas= co mo Már cio Jerry.
Os <ver des= não com bi nam com os
<ver me lhos=.

É qua se im pos sí vel não ha ver ruí do
ou mes mo es tron do du ran te a cam- 
pa nha. Prin ci pal men te, quan do a re- 
fre ga che gar aos mu ni cí pi os, on de as
di ver gên ci as lo cais se tor nam uma
con di ção de vi da ou mor te. Em São
Pau lo, por exem plo, ao me nos 12 pre- 
fei tos do PV anun ci a ram apoio à re e- 
lei ção do go ver na dor Ro dri go Gar cia
(PSDB) em de tri men to da pré-can di- 
da tu ra do ex-pre fei to Fer nan do Had- 
dad (PT). No Ma ra nhão, a lu ta nos
mu ni cí pi os é mais aguer ri da, mes mo
sen do uma dis pu ta es ta du al e fe de ral.
Vá ri os de pu ta dos ho je <ca sa dos= nas
fe de ra ções, até ago ra dis pu tam as li- 
de ran ças lo cais com unhas e den tes.

A fe de ra ção uniu no Es ta do sob o
mes mo guar da-chu va ad ver sá ri os
his tó ri cos: o PC doB, que já abri gou o
ex-go ver na dor Flá vio Di no (PSB) até
ou tu bro do ano pas sa do, es ta rá uni do
ao PV, par ti do li ga do à fa mí lia Sarney
que fez opo si ção fer re nha ao go ver no

ta xa do de <co mu nis ta=.
Ho je, o ne to do ex-pre si den te Jo sé

Sarney diz ter não res tri ção a Flá vio
Di no e de fen de a ne ces si da de de
apro fun dar o diá lo go. 

<Es ta mos vi ven do um

no vo mo men to no

Ma ra nhão sem aque la

di co to mia en tre Sarneys

e an ti-Sarneys. É um

pro je to uma no va

ge ra ção=, diz o

de pu ta do es ta du al

Adri a no Sarney (PV).

<Tabelinha= com a tia

Adri a no é can di da to à re no va ção
do man da to, ten do a tia Ro se a na
Sarney na <ta be li nha=, dis pu tan do
uma ca dei ra na Câ ma ra dos De pu ta- 
dos. Os Sarney têm lon ga aû ni da de
po lí ti ca com o go ver na dor Car los
Bran dão, por tan to o MDB es tá ali nha- 
do com o PSB na dis pu ta do go ver no
es ta du al, jun to com o PT de Fe li pe Ca- 
ma rão e do ex-pre si den te Lu la, ali a- 
dos da fa mí lia Sarney du ran te o tem- 
po em que o par ti do go ver nou o Bra- 
sil.

Já na União Bra sil a si tu a ção in ter- 
na não é de ple na se re ni da de e ta pi- 
nhas nas cos tas. Des de quan do o PSL
e o DEM se uni ram em 2021, no Ma ra- 
nhão, a dis pu ta pe lo co man do da no- 
va le gen da vi rou di ver gên ci as en tre o
pre si den te do DEM, de pu ta do fe de ral
Jus ce li no Fi lho, e o de pu ta do fe de ral
Pe dro Lu cas Fer nan des, que di ri gia o
PSL no es ta do an tes mes mo de ser û li- 
a do oû ci al men te.

A si tu a ção aca ba con ta mi nan do as
ba ses mu ni ci pais dos dois par ti dos
trans for ma dos em um só. Prin ci pal- 

men te, no que si to Fun do Elei to ral e
Fun do Par ti dá rio que a União Bra sil
abo ca nha a mai or fa tia, além do tem- 
po de TV e rá dio.

Há um vi sí vel mal es tar re gi o nal
nos es ta dos on de não se ob ser va qual- 
quer mo vi men to de dis cor dân cia ou
con cor dân cia da pré-can di da tu ra do
de pu ta do fe de ral per nam bu ca no Lu- 
ci a no Bi var à pre si dên cia da Re pú bli- 
ca.

Por um la do, oriun do do DEM, que
pre si diu no Ma ra nhão, Jus ce li no Fi lho
não apoia o pro je to pre si den ci al do
par la men tar, se guin do a in cli na ção
do pre si den te na ci o nal do par ti do, o
bai a no ACM Ne to, que ten de a apoi ar
o pre si den te Jair Bol so na ro (PL).

Por ou tro, es tá Pe dro Lu cas Fer nan- 
des, que sim pa ti za com a pré-can di-
da tu ra de Lu ci a no Bi var, mes mo sa- 
ben do que ele di û cil men te se sus ten-
ta rá, e num even tu al se gun do tur no,
seu ca mi nho se rá o apoio à can di da- 
tu ra do ex-pre si den te Lu la, in de pen- 
den te men te de quem vi er a ser o seu
opo nen te. 

O co man do do par ti do ale ga que
são pre fei tos li ga dos a de pu ta dos que
dei xa ram a le gen da na ja ne la par ti dá- 
ria e que ten dem a não per ma ne cer
nas pró xi mas elei ções mu ni ci pais.

Dis tri bui ção pe las ban ca das

O <Be a bá da Po lí ti ca=

ELEI ÇÕES

Fun do elei to ral: o que é
e quais as con tro vér si as
so bre ele

O fun do elei to ral foi cri a do em 2017, dois anos de pois
de o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF) proi bir a do a ção de
em pre sas pa ra cam pa nhas elei to rais. E, nes te sex to ví- 
deo da sé rie es pe ci al <Be a bá da Po lí ti ca=, do Es ta do de
Mi nas, ex pli ca mos co mo é dis tri buí do o Fun do Es pe ci al
de Fi nan ci a men to de Cam pa nha (FEFC) e a di fe ren ça
de le pa ra o fun do par ti dá rio.

O Fun do Elei to ral tem co mo des ti na ção o û nan ci a- 
men to de cam pa nhas po lí ti cas. Por is so mes mo ele só é
dis tri buí do du ran te anos elei to rais. De acor do com o
Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral (TSE), a fon te do fun do é
com pos ta de <do ta ções or ça men tá ri as da União, mul tas
e pe na li da des de na tu re za elei to ral, do a ções de pes so as
fí si cas de po si ta das di re ta men te em con tas cri a das pe los
par ti dos po lí ti cos so men te pa ra is so e al gum ou tro re- 
cur so que pos sa ser atri buí do por lei=, con for me des cri- 
ção no si te do pró prio TSE.

A dis tri bui ção dos re cur sos û nan cei ros se gue os cri té- 
ri os pre vis tos no ar ti go 16-D da Lei das Elei ções. To dos
os par ti dos têm di rei to a 2% do to tal dos re cur sos: 35%
são di vi di dos en tre as le gen das que con te nham pe lo
me nos um de pu ta do fe de ral, se guin do a pro por ção de
vo tos que ca da par ti do re ce beu nas Elei ções de 2018.

Os par ti dos com po lí ti cos na Câ ma ra dos De pu ta dos
re ce bem 48%, con for me a pro por ção das res pec ti vas
ban ca das. E os 15% res tan tes são dis tri buí dos pro por ci- 
o nal men te à re pre sen ta ção dos par ti dos no Se na do Fe- 
de ral, in cluin do aí os se na do res cum prin do o se gun do
qua dri ê nio dos man da tos.

É im por tan te dis tin guir os dois ti pos de fun dos des ti- 
na dos à po lí ti cos. O Fun do Es pe ci al de As sis tên cia Fi- 
nan cei ra aos Par ti dos Po lí ti cos, tam bém co nhe ci do co- 
mo Fun do Par ti dá rio, é des ti na do à ma nu ten ção dos
par ti dos po lí ti cos, co mo des pe sas co ti di a nas das le gen- 
das, co mo con tas de luz, água, alu guel, pas sa gens aé re as
e sa lá ri os de fun ci o ná ri os, en tre ou tras, e é dis tri buí do
men sal men te.

Cri a do em 1965, atu al men te é re gu la men ta do pe la
Lei 9.096/1995. Em 2021, fo ram dis tri buí dos pou co mais
de R$ 783 mi lhões: 5% des se va lor é dis tri buí do igual- 
men te en tre to dos os par ti dos le gal men te re gis tra dos.
Os 95% res tan tes são di vi di dos pro por ci o nal men te de
acor do com o nú me ro de de pu ta dos que ca da par ti do
tem na Câ ma ra dos De pu ta dos.

A sé rie Be a bá da Po lí ti ca reu niu as prin ci pais dú vi das
so bre elei ções em 22 ví de os e re por ta gens que res pon- 
dem es sas per gun tas de for ma di re ta e fá cil de en ten der.
Uma de man da ca da vez mai or, prin ci pal men te en tre o
elei to ra do bra si lei ro mais jo vem. As re por ta gens es tão
dis po ní veis no si te do Es ta do de Mi nas e no Por tal Uai e
os ví de os em nos sos per ûs no Tik Tok, Ins ta gram, Kwai e
YouTube.

 

São Luís, segunda-feira, 13 de junho de 2022

Partidos federados convivem 
com as desavenças de origem

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SESC/MA Nº 22/0007-PG 

 
O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, Departamento Regional no Maranhão, comunica aos 
interessados que realizará Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, 
representado pelo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, cujo objeto é contratação de 
empresa especializada para a prestação de serviço de reserva, emissão, marcação, 
remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, 
reservas em hotel e contratação de hospedagem, mais prestação de obrigações 
acessórias, destinadas aos servidores, excursionistas, convidados e colaboradores 
eventuais, quando em viagem a serviço do Serviço Social do Comércio - Sesc-MA, pelo 
período de 12 (doze) meses, conforme este Instrumento Convocatório e seus anexos. O 
prazo para recebimento das propostas é até às 13h do dia 23/06/2022 no endereço eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados nos 
endereços eletrônicos:  www.licitacoes-e.com.br e www.sescma.com.br – Licitações. 

São Luís - MA, 07 de junho de 2022. 
 

Rutineia Amaral Monteiro  
Diretora Regional 

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ

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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022. A Prefeitura Municipal de Coroatá/
MA, através de seu pregoeiro, designado pela Portaria nº 001/2022, torna público para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 
040/2020, Lei Complementar 123/2006, Lei nº 10.024/2019, Decreto Federal 3.555/2002, e da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA 
do tipo MENOR PREÇO por ITEM, cujo objeto é Contratação de empresa especializada em 
fornecimento de tonner e peças para impressora e manutenção de impressora para diversas 
secretarias do municipio de Coroatá-MA, ano 2022. A realização do certame está prevista para 
o dia 24 de Junho de 2022, às 08h00min - horário de Brasília. Edital/Anexos estão à disposição 
dos interessados no horário das 08:00 às 14:00hs na Comissão Permanente de Licitação-CPL, 
para consulta gratuita, podendo ser obtidos através do sites: http://transparencia.coroata.ma.gov.
br/acessoInformacao/licitacao/tce; http://site.tce.ma.gov.br/index.php/mural-de-licitacoes-2 e www.
portaldecompraspublicas.com.br, ou mediante pagamento de R$ 50,00 (cinquenta reais), a ser 
recolhido através do Documento de Arrecadação Municipal-DAM, emitido pela Secretaria Municipal 
de Finanças, E-mail.:cplcoroata@gmail.com, Tel.: 3641-1478, Coroatá/MA 08/06/2022, Francisco 
Carvalho Brandão, Secretário Municipal de Governo.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ

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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022. A Prefeitura Municipal de Coroatá/
MA, através de seu pregoeiro, designado pela Portaria nº 001/2022, torna público para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 
040/2020, Lei Complementar 123/2006, Lei nº 10.024/2019, Decreto Federal 3.555/2002, e da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA 
do tipo MENOR PREÇO por ITEM, cujo objeto é Contratação de empresa especializada em 
aquisição instalação de equipamento para academias ao ar livre para o municipio de Coroatá-
MA. A realização do certame está prevista para o dia 27 de Junho de 2022, às 08h00min - horário 
de Brasília. Edital/Anexos estão à disposição dos interessados no horário das 08:00 às 14:00hs 
na Comissão Permanente de Licitação-CPL, para consulta gratuita, podendo ser obtidos através 
do sites: http://transparencia.coroata.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce; http://site.tce.
ma.gov.br/index.php/mural-de-licitacoes-2 e www.portaldecompraspublicas.com.br, ou mediante 
pagamento de R$ 50,00 (cinquenta reais), a ser recolhido através do Documento de Arrecadação 
Municipal-DAM emitido pela Secretaria Municipal de Finanças, E-mail.:cplcoroata@gmail.com, Tel.: 
3641-1478, Coroatá/MA 08/06/2022, Francisco Carvalho Brandão, Secretário Municipal de Governo.

Enquanto as federações partidárias, que passarão a valer a partir das eleições deste ano “uniram” adversários locais no mesmo campo político 
começam a enfrentar dissidências e pode resultar em uma espécie de “casamento de fachada” em parte dos estados. Inclusive no Maranhão

O DIGITAL TAMBÉM
É O NOSSO NORMAL! 88

MILHÕES
DE ACESSOSo imparcial.com.br
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Deputado estadual revelou que está dialogando com o PT e PCdoB para que seja
definido o protagonismo de cada legenda nas chapas proporcional e majoritária

SAMARTONY MAR TINS

CIN CO PER GUN TAS PA RA
ADRI A NO SARNEY

ENTREVISTA - ADRIANO SARNEY

PV na luta por espaço
dentro da federação

O
s par ti dos que ti ve ram seus
pe di dos de fe de ra ção apro- 
va dos pe lo Ple ná rio do Tri- 
bu nal Su pe ri or Elei to ral

(TSE) te rão que re a li zar su as con ven- 
ções elei to rais en tre o ûm de ju lho e o
iní cio de agos to, de û nin do quem
apoi a rão nas can di da tu ras ma jo ri tá- 
ri as (se na dor, go ver na dor e pre si den- 
te) e su as cha pas pro por ci o nais (pa ra
de pu ta dos es ta du ais e fe de rais), por
meio de con sen so ou por meio do que
de ter mi na o es ta tu to dos par ti dos fe- 
de ra dos

A pri mei ra fe de ra ção par ti dá ria das
Elei ções 2022 apro va da foi a Fe de ra- 
ção Bra sil da Es pe ran ça (FE Bra sil),
for ma da pe lo Par ti do Co mu nis ta do
Bra sil (PC doB), pe lo Par ti do dos Tra- 
ba lha do res (PT) e pe lo Par ti do Ver de
(PV). So bre o as sun to, o de pu ta do es- 
ta du al e pre si den te do PV no Ma ra- 
nhão, Adri a no Sarney re ve lou a O Im- 
par ci al que o diá lo go en tre as de mais
da le gen da es tá bas tan te adi an ta do,
mas ain da há mui to, o que se ali nhar.
De acor do com o par la men tar as re- 
gras da fe de ra ção fo ram es ta be le ci das
pe la exe cu ti va na ci o nal do PT em um
es ta tu to re gis tra do em ata que de ve rá
ser se gui do pe los três par ti dos em co- 
mum acor do. <Até do dia 10 de ju lho
se rá fei to uma co mis são pro vi só ria da
[nos sa] fe de ra ção no Ma ra nhão, que
se rá com pos ta pe los pre si den tes es ta- 
du ais dos três par ti dos que de ve rão
en trar em con sen so das cha pas pro- 
por ci o nais e ma jo ri tá ri as. Pa ra a pro- 
por ci o nal já en tra mos um con sen so

pa ra a quan ti da de va gas pa ra es ta du al
e fe de ral de ca da par ti do. Já na ma jo- 
ri tá ria te mos um con sen so do apoio a
go ver na dor que já de cla ra mos a Car- 
los Bran dão (PSB). Ain da não te mos
um con sen so pa ra se na dor e vi ce-go- 
ver na dor. E até es se pra zo nós que fa- 
ze mos par te des sa co mis são pro vi só- 
ria te mos que en vi ar o nos so con sen- 
so ou não con sen so por es cri to que
se rão ana li sa das pe la exe cu ti va na ci o- 
nal=, ex pli cou Adri a no Sarney, aûr- 
man do que tu do tem que ser for ma li- 
za do e não apa la vre a do co mo ain da
es tá en tre as le gen das.

Adri a no Sarney res sal tou que o PV
es tá ali nha do na ci o nal men te com o
PSB e que não es tá des car ta da a pos si- 
bi li da de do PV em apoi ar o ex-go ver- 

na dor Flá vio Di no ao se na do não só
por con ta da fe de ra ção, mas por que o
Ma ra nhão vi ve uma no va era. <Aca- 
bou es sa ques tão da du a li da de
<Sarney / an ti-Sarney=. Nós te mos
que pen sar no Ma ra nhão e te mos que
ir pa ra fren te=, acres cen tan do que o
PV vai ana li sar quem são os su plen tes
de ca da par ti do nas cha pas pa ra de-
pois ba ter o mar te lo.

O par la men tar aûr mou que se faz
ne ces sá rio um diá lo go mais am plo
en tre as le gen das pa ra de û nir o pro ta- 
go nis mo de ca da uma den tro da fe de- 
ra ção. <Te mos que ver qual é o pla no
de go ver no des se pro je to e on de nos
ca be en quan to par ti do e en quan to
ide o lo gia ver de, mo vi men to sus ten tá-
vel, de de sen vol vi men to econô mi co
que é a nos sa ban dei ra aqui, de sus- 
ten ta bi li da de, da de fe sa da nos sa
Amazô nia, dos Len çóis, do meio am- 
bi en te. E em que mo men to nós va mos
de ba ter is so? Tu do tem que ser dis cu-
ti do até o dia 10 de ju lho, que es tá lo go
ali=, en fa ti zou Adri a no Sarney so bre a
ques tão da pro xi mi da de do pra zo.

So bre o a bus ca do pro ta go nis mo
do PV nas elei ções de 2022 com o ad- 
ven to da fe de ra ção par ti dá ria que
ain da é uma no vi da de pa ra to dos os
par ti dos, Adri a no Sarney, aûr mou que
o diá lo go vem des de o iní cio do pro-
ces so. <Fal ta um en ten di men to mai or
so bre a fe de ra ção, pois vo cê aca ba se
tor nan do um par ti do du ran te qua tro
anos. Os três par ti dos PT, PV e PC doB
tem que pen sar co mo par ti do só. O PV
vai bus car es pa ço den tro des se nú- 
cleo den tro des se pro je to po lí ti co pa- 
ra o Ma ra nhão=, adi an tou o par la-
men tar.

PV aberto ao diálogo com partidos que apoiam Lula

ADRIANO SARNEY REVELOU QUE PARTIDO VERDE ESTÁ ABERTO AO DIÁLOGO COM LEGENDAS DO CAMPO POLÍTICO QUE APOIAM LULA

Sa be-se que os par ti dos fe de ra dos
te rão que con vi ver du ran te qua tro
anos co mo um par ti do úni co. Sen do
três par ti dos com his tó ri as ide o ló gi- 
cas di fe ren tes, co mo o PV se vê nes se
pro ces so?

<O PT e o PC doB são par ti dos mais
de es quer da do que o PV. O PV é um
par ti do mais ao Cen tro. Tem uma ala
mais ao Cen tro co mo eu e uma ala
mais a es quer da co mo é o ca so do
Sarney Fi lho. Sen do ao Cen tro eu con- 
si go di a lo gar com a es quer da e com a
di rei ta. É mais di fí cil eu di a lo gar com
o ex tre mis mo de am bas. Es tou mais a
von ta de de di a lo gar com Flá vio Di no
do PSB, Mar cio Jerry do PC doB por- 
que eu per ce bo que eles es tão aban- 
do nan do o ex tre mis mo. E es sa si tu a- 
ção do <an ti-sarneysmo= na mi nha vi- 
são aca bou. E foi uma ini ci a ti va de les
aca bar. E par tir daí, que eu co me cei a
me apro xi mar des sa si tu a ção mais

pa cí û ca. E is so con ver giu pa ra que a
gen te pos sa pen sar mais em nos so es- 
ta do. E eu ve jo Bran dão uma û gu ra
que eu me iden ti û co tam bém. Uma
pes soa mais cen tra da e me nos ex tre- 
mis ta=

E co mo o se nhor vê o seu pro je to
de re e lei ção den tro des te ce ná rio,
uma vez que  a ex-go ver na do ra Ro se- 
a na Sarney  (MDB) que faz par te da
sua fa mí lia e es tá em ou tro cam po
po lí ti co di fe ren te do seu? Is so con tri- 
bui ou atra pa lha?

<Ho je so ma! Por que nós não es ta- 
mos com pe tin do pe lo mes mo es pa ço.
Ela é can di da ta a de pu ta da fe de ral e
eu pa ra es ta du al. Es sa equa ção foi so- 
lu ci o na da. Es tá sen do bom pa ra mim
e pa ra ela e pa ra o es ta do=

O PV já de ci diu se vai apoi ar o ex-
go ver na dor Flá vio Di no ao se na do?
Exis te a pos si bi li da de de apoi ar ou- 
tro no me pa ra o mes mo car go?  

Ain da não. Es ta mos con ver san do
com Flá vio Di no, mas não tem na da

de ci di do. Co mo ain da não tem na da
de û ni do, es ta mos de por tas aber tas
pa ra di a lo gar com to dos os pré-can di- 
da tos ao se na do que fa zem par te da
ba se de apoio ao ex-pre si den te Lu la
(PT). Já fo mos pro cu ra dos por pré-
can di da tos do pró prio PV, in dí ge nas,
qui lom bo las que que rem con cor rer
ao se na do e que fa zem par te des te
cam po po lí ti co que es tá mais am plo.

Co mo o se nhor vê a po la ri za ção
po lí ti ca no Bra sil ?

Eu ve jo a po la ri za ção es quer da e di- 
rei ta. Eu ve jo o cam po po lí ti co di vi di- 
do em Lu la e Bol so na ro (PL). E acho
que vai ser re sol vi do no 1º tur no. Por
que es sa ter cei ra via não vai de co lar.
 Lu la se rá elei to.

E aqui no Ma ra nhão?
Acre di to que aqui tam bém pos sa

ha ver só um tur no. Por que se po la ri- 
zar mui to aqui no Ma ra nhão en tre
Bol so na ro e Lu la, nós que so mos Lu la
e va mos ga nhar com Bran dão por que
so mos mai o ria no es ta do.

E, pas sou, uma se ma na

Na da de mais acon te ceu que nos sos olhos não te- 
nham vis to. Po de mos di zer, tal qual era, tal qual es tá.

Ver da de que mui tos con ti nu am re zan do pe la re cu pe- 
ra ção do go ver na dor Car los Bran dão (PSB), ou tros não,
quan do o pa pel es tá no pré-can di da to, quan to mais
tem po de mo lho me lhor. Mui tos con cor ren tes man- 
dam, di a ri a men te, os seus pan üe tis tas, en co men dar a
al ma do mo ço dos Leões. Ques tão û ca re sis tên cia do
san gue ser ta ne jo, di fí cil a men ti ra ma tar pa ra en ter rar.

Ne nhu ma no vi da de na mi li o ná ria pré-cam pa nha do
We ver ton Ro cha (PDT), so men te abra ços, su or, bei jos,
com o mes mo dis cur so no han gar do fo gue te que não
re cua pa ra trás. De se jou, lá no co me ço, boa re cu pe ra ção
ao que ocu pa seu lu gar de pre fe ri do do Di no, mas sua
tur ma não. Sor te que to das as re li giões gos tam do Bran- 
dão. Por en quan to, nem um, nem nin guém, fez um Ma- 
ra nhão mais fe liz.

Pa re ce que Flá vio Di no (PSB) e seu su ces sor de po der,
Fe li pe Ca ma rão (PT), bo ta ram ga so li na no car ro pa ra
per cor rer pe los mu ni cí pi os co bran do dos ex-ali a dos
ver go nha na ca ra de pois de oi to anos di zen do que o seu
go ver no foi o me lhor da his tó ria na po lí ti ca no es ta do.
Pro pos tas pa ra aca bar a mi sé ria, bem, por en quan to,
ne nhu ma!

Quan to a ele gân cia, no man do e co man do dos pa lá ci- 
os, con ti nua es ta ci o na da com o Pau lo Vel ten e o Othe li- 
no Ne to (PC doB) sem um ato de in tri ga ou de ras par o
fun do do ta cho quen te na cor ri da elei to ral. Am bos man- 
têm os pa peis de che fes dos po de res, per mi tin do a es ta- 
bi li da de do exe cu ti vo, le gis la ti vo e ju di ciá rio. Quem de- 
ra se to dos fos sem ma du ros as sim!

E co me ça uma no va se ma na, nem pre ci sa mu dar a
char ge!

Es ti lo – Des ta que, nes se û nal de se ma na, na ca pa do
pres ti gi a do jor nal O Im par ci al, com di rei to a pá gi na in- 
tei ra, mos tran do a com pe ten te ges tão no exe cu ti vo de
São Jo sé de Ri ba mar. Pre fei to Jú lio Ma tos (PL) sa be se- 
pa rar a po lí ti ca elei to ral do pa pel de con tra ta do nas ur- 
nas pa ra ser vir to da a po pu la ção. Re ce beu, com gran de
mo bi li za ção po pu lar, o pré-can di da to We ver ton Ro cha
(PDT) per mi tin do ex por su as pro pos tas pa ra um Ma ra- 
nhão Mais Fe liz, pa ra no dia se guin te con ti nu ar vis to ri- 
an do o tra ba lho da sua equi pe de pro ûs si o nais e anun ci- 
ar mais obras com a an te ci pa ção do dé ci mo ter cei ro pa- 
ra os ser vi do res pú bli cos, de vi da men te de po si ta do na
úl ti ma sex ta-fei ra (10). Fa to que o ex pe ri en te pre fei to
cor res pon de aos pa peis de ho mem pú bli co, mas, sem- 
pre com seu es ti lo! Fo to com a di re ção do jor nal O Im- 
par ci al e da co mu ni ca ção da pre fei tu ra de São Jo sé de
Ri ba mar.

Per de ram – Olha, mui tos ten ta ram, do po vo da Pre- 
fei tu ra, pas san do pe los em pre sá ri os com a par ti ci pa ção
dos ve re a do res agre ga dos û nan cei ra men te as ca tra cas
dos ôni bus. Mais uma vez, nin guém ven ceu a re sig na- 
ção e as tú cia da ex pe ri ên cia que se re no va a ca da de sa- 
ûo. Ve re a dor Chi co Car va lho (Avan te), pre si den te da CPI
do Trans por te Pú bli co de São Luís ven ceu a to dos e û na- 
li za o bom bás ti co re la tó rio û nal pa ra apro va ção no ple- 
ná rio da Câ ma ra de Ve re a do res. De pois, o pro ble ma do
que es tá le van ta do, com de poi men tos e do cu men tos, û- 
ca com o pre fei to Edu ar do Brai de (ain da sem par ti do) e
o Mi nis té rio Pú bli co Es ta du al que con ta com a pro mo- 
to ra Lí tia Ca val can te e seu san gue na sa li va. Im pos sí vel
não acon te cer no va li ci ta ção com tan tas ban da lhei ras!

São Luís, segunda-feira, 13 de junho de 2022
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SE BAS TI AO UCHOA
Ad va ga do

Quando os <santos= subiram

Alhu res já ti ve ra li do e ou vi do a fra- 
se <se ria cô mi co se não fos se trá gi co=,
apli cá vel em vá ri as cir cuns tan ci as nas
re la ções hu ma nas, so bre tu do.

É na ver ten te do abu so com a di fu- 
são da Fé que nar ro a pre sen te crô ni- 
ca, se é que pos so cha mar de crô ni ca.

Ávi dos pa ra des co brir mos quem
era o as sas si no em sé rie das cri an ças
no Ma ra nhão e em Al ta mi ra no es ta do
do Pa rá, ha ja vis ta as as si na tu ras
e mo dus ope ran dis te rem de ma si as
con gruên ci as, to dos in for mes que nos
che ga vam, ope rá va mos di li gên ci as.

Na que la épo ca ha vi a mos as su mi do
a Su pe rin ten dên cia de Po li cia Ci vil da
Ca pi tal ma ra nhen se, fo ram cer ca de 3
anos e meio com inú me ras ações ali
de sen vol vi das e fe cha men to com a
iden ti û ca ção, lo ca li za ção e pri são do
úni co ma ta dor das cri an ças no epi te- 
ta do <ca sos dos me ni nos emas cu la- 
dos do Ma ra nhão=.

Co mo es tá va mos <ati ran do no es- 
cu ro=, não dei xá va mos pas sar ne- 
nhum in for me, até se trans for mar em
in for ma ção e com is so vi es se sub si di- 
ar inqué ri to po li ci al pa ra que, for ma- 
li zan do os tra ba lhos in ves ti ga ti vos,
fos se en tre gue à Jus ti ça o au tor dos
hor ren dos as sas si na tos.

Pois bem, den tre um dos in for mes
co le ta dos pe lo te le fo ne que dis po mos
pa ra re ce ber de nún ci as que pu des- 
sem nos le var ao sus pei to, uma nos
cha mou a aten ção, ou se ja, que se ria
um pos sí vel <pai de san to= que ti nha
seu ter rei ro de ma gi as no bair ro da ci- 

da de Ope rá ria.
As men sa gens ob ti das via li ga ções

te lefô ni cas eram de ve ras trun ca das
on de a par tir de en tão, ti ve mos que
ba ter à por ta de al guns cen tros de ma- 
ni fes ta ções es pi ri tu ais de li nha afro-
bra si lei ros ins ta la dos na que le bair ro,
a ûm de ave ri guar mos se as in for ma- 
ções de fa to pro ce di am ou não.

Mas den tre um de les o que mais
nos cha mou aten ção é que, quan do
che ga mos com du as vi a tu ras, sen do
uma ca rac te ri za da e ou tra des ca rac- 
te ri za da, cus ta mos iden ti û car o lo cal
on de fun ci o na va os tra ba lhos da que le
seg men to de re li gi o si da de, até que,
num gal pão im pro vi sa do na par te
pos te ri or e ao fun dos uma re si dên cia,
ali pa ra mos, ba te mos pal mas a ûm de
al guém vi es se nos re ce ber.

Cus tou bas tan te a che ga da de um
de ter mi na do ci da dão. Mas in sis tía- 
mos por que po pu la res co me ça vam a
nos apon tar que aque le lo cal se ria o
tal de nun ci a do on de pro mo vi am as
cha ma das <ma gi as ne gras= que, por
meio de si nais aos po li ci ais, pe di am
pa ra que in sis tís se mos na di li gên cia
na que le lo cal.

E as sim û ze mos, ou se ja, de pois de
al guns mi nu tos, apa re ce um ci da dão
de cha péu na ca be ça in for man do que
não mo ra va ne nhu ma ho mem de no- 
me <x= (o apon ta do nas li ga ções te- 
lefô ni cas). De pron to, per gun ta mos a
ele quem o era, res pon deu-nos que
não era o pro cu ra do, mas um <ca va lo=
que es ta ria sob o cor po de le, olha mos
pa ra atrás e vía mos po pu la res apon- 
tan do que o tal era exa ta men te o di ri- 

gen te es pi ri tu al da que le lo cal.
Sem al ter na ti va, ve ri û can do pe los

ti ro cí ni os po li ci ais que aque le ho- 
mem es ta ria omi tin do al go, pe di mos
pa ra que ele se iden ti û cas se ci vil men-
te, mo men to em que fa lou não se tra- 
tar da pes soa pro cu ra da (o ho mem
<x=), mas, rei te rou, de um <ca va lo= (ti- 
po de en ti da de ou <san to= que di zem
re ce ber em su as ma ni fes ta ções re li gi-
o sas).

Pe di mos ain da pa ra que ele nos au- 
to ri zas se aden trar ao lo cal a ûm de fa- 
zer mos uma bus ca, ca so fos se pos sí-
vel.

Na que le ins tan te, com re ceio de ser
des mas ca ra do ou lhe ter al gu ma me-
di da ju di ci al em des fa vor no por vir,
ou até ser con vi da do a acom pa nhar a
equi pe po li ci al pa ra pres tar es cla re ci-
men tos na De le ga cia, bem co mo ou- 
vin do de um dos po li ci ais <já que ele
não era o res pon sá vel pe lo lo cal, pois
era a <en ti da de= que nos fa la va, su ge- 
riu-se pe gás se mos du as al ge mas,
uma pa ra o <san to= e ou tro pa ra men- 
ci o na do ci da dão=.

No ins tan te aci ma, o tal ci da dão, de
pron to, dis se, <não pre ci sa, pois o san-
to aca bou de su bir e ago ra sou eu
quem voz fa la, po dem en trar, pois não
de vo na da e ja mais fa ria o que me de-
nun ci am e de ter mi nou a um au xi li ar
que ali se en con tra va que to cas se o si- 
no pa ra que to dos os san tos su bis-
sem=.

E os <san tos= su bi ram…
Oxa lá nos pro te ja dos brin can tes

da Fé!!!

EDITORIAL

Ambiente doente, vidas ameaçadas

Ho je, as do en ças

trans mi ti das por

ani mais aos hu ma nos

são vis tas co mo fon tes

po ten ci ais de no vas

cri ses sa ni tá ri as glo bais,

se gun do o aler ta

emi ti do, on tem, por

es pe ci a lis tas da  OMS)

Há qua se três anos, o pla ne ta en- 
fren ta a lu ta con tra a pan de mia pro- 
vo ca da pe lo no vo co ro na ví rus. Des de
2020, em to do o mun do, a co vid-19
ma tou 6,3 mi lhões de pes so as, sen do
668 mil no Bra sil. As per das fo ram
ame ni za das de vi do ao no tá vel tra ba- 
lho de ci en tis tas que, em tem po re cor- 
de, pro du zi ram a va ci na con tra a do- 
en ça. O pe ri go ain da não foi to tal- 
men te su pe ra do. O Sars-Cov-2 es tá
em cir cu la ção e, an te sua ca pa ci da de
de mu ta ção, con ti nua fa zen do ví ti- 
mas.

Ho je, as do en ças trans mi ti das por

ani mais aos hu ma nos são vis tas co mo
fon tes po ten ci ais de no vas cri ses sa ni- 
tá ri as glo bais, se gun do o aler ta emi ti- 
do, on tem, por es pe ci a lis tas da Or ga- 
ni za ção Mun di al da Saú de (OMS). No
mo men to, a va río la do ma ca co
(monkeypox), pro vo ca da por um ví- 
rus trans mi ti do por ro e do res e ani- 
mais de pe que no por te, do mi na a
aten ção dos ci en tis tas, em bo ra a sua
for ma se ja mais bran da do que a hu- 
ma na. Ho je, a re gião en dê mi ca é a
Áfri ca. Mas há ca sos re gis tra dos em 29
paí ses. En tre eles, o Bra sil, com um
pa ci en te em São Pau lo.

As zo o no ses não são ne nhu ma no- 
vi da de. Elas exis tem des de que as pes- 
so as pas sa ram a in te ra gir com os bi- 
chos, se ja pe la do mes ti ca ção, se ja pe- 
lo avan ço em áre as ver des, im pac tan- 
do o ha bi tat de di fe ren tes es pé ci es.
Além do monkeypox, com põem a lis ta
o ebo la e o pró prio co ro na ví rus. Um
no vo co ro na ví rus foi iden ti û ca do em
uma ra ta za na e re ce beu o no me de
Grimsö, da do por ci en tis tas da Uni- 
ver si da de de Upp sa la, na Sué cia.

Os ca sos de do en ças trans mi ti das
por ani mais ga nha ram mai or di men- 
são nos úl ti mos 20 ou 30 anos, ava li- 
am os es pe ci a lis tas. O pe río do coin ci- 
de com a in ten si û ca ção das ações an- 
tró pi cas nos mais di fe ren tes bi o mas,
tan to no Bra sil, quan to em ou tras na- 
ções.

Se gun do es pe ci a lis tas, es sa in va são
das áre as de üo res tas fa vo re cem a dis-
se mi na ção de no vas e ve lhas do en ças,
tam bém cha ma das de ame a ças in vi- 
sí veis. Os des lo ca men tos de pes so as
pe lo mun do <per mi te que as do en ças
se es pa lhem mais ra pi da men te e de
ma nei ra des con tro la da=, res sal tou a
che fe do la bo ra tó rio de des co ber ta do
pa tó ge no do Ins ti tu to Pas teur, Marc
Eli ot, em en tre vis ta à Agên cia Fran ce-
Press.

As re la ções da hu ma ni da de com a
na tu re za, por mais que eco no mi ca- 
men te se jam in te res san tes e lu cra ti- 
vas, têm um pre ço. Ho je, há uma ten-
dên cia, en tre as gran des na ções, de
que é pre ci so re ver o com por ta men to
hu ma no an te o meio am bi en te. Não
são só as mu dan ças cli má ti cas, de cor-
ren tes do aque ci men to glo bal, que
co lo cam em ris co o pla ne ta.

As al te ra ções in ter fe rem em di fe- 
ren tes for mas de vi da. Na bus ca da so- 
bre vi vên cia, es ses se res se des lo cam,
se en vol vem com ou tras es pé ci es, o
que po de fa ci li tar a dis se mi na ção de
ví rus ou pa tó ge nos cau sa do res de do- 
en ças nos hu ma nos. Se as mo lés ti as
são en ten di das co mo um de se qui lí-
brio no or ga nis mo das pes so as, o
mes mo ocor re na na tu re za pe la in ter- 
fe rên cia ina de qua da nos ecos sis te- 
mas. Am bi en te do en te, hu ma ni da de
em ris co por no vas pan de mi as.

DOU GLAS  CU NHA

Câ ma ra apre cia
ve tos de Brai de

A Câ ma ra Mu ni ci pal de São Luís

re a li za nes sa se gun da-fei ra, 13,

ses são ex tra or di ná ria pa ra

apre ci a ção de no ve ve tos do

pre fei to Edu ar do Brai de,  a pro je tos

de lei de ve re a do res.

 
A ses são te rá iní cio às 10h, no ple ná rio Si mão Es tá cio

da Sil vei ra, com trans mis são ao vi vo pe los ca nais di gi- 
tais da Câ ma ra. Os pro je tos de lei tra tam de te mas re la- 
ci o na dos à saú de, edu ca ção, es por te e meio am bi en te.

Ve to 01/22, acom pa nha do da Men sa gem 03/22, que
ve ta par ci al men te o Pro je to de Lei nº 87/2021, de au to- 
ria do ve re a dor Rai mun do Pe nha (PDT), que dis põe so- 
bre a re a li za ção de ses sões de ci ne ma adap ta das pa ra
pes so as com Trans tor no do Es pec tro Au tis ta e su as fa- 
mí li as;

 
Ve to 02/22, acom pa nha do da Men sa gem 05/22, que

ve ta par ci al men te o Pro je to de Lei nº 188/2021, de au to- 
ria da ve re a do ra Fá ti ma Araú jo (PC doB), que dis põe so- 
bre ins ti tuir a cam pa nha check up ge ral nas mu lhe res,
no âm bi to da ca pi tal;

 
Ve to 03/22, acom pa nha do da Men sa gem 07/22, que

ve ta to tal men te, o Pro je to de Lei 138/2021, de au to ria da
ve re a do ra Kar la Sarney (PSD) que dis põe so bre o con- 
tro le de Emis sões So no ras no Mu ni cí pio de São Luís e dá
ou tras pro vi dên ci as;

 
Ve to 04/22, acom pa nha do da Men sa gem 04/22, que

ve ta to tal men te, o Pro je to de Lei nº 070/2021, de ini ci a- 
ti va do ve re a dor Rai mun do Pe nha (PDT), que mo di û ca
o ar ti go 5º da Lei Mu ni ci pal 6.864 de 23/12/2020, e dá
ou tras pro vi dên ci as;

 
Ve to 05/22, acom pa nha do da Men sa gem 01/22, que

ve ta to tal men te o Pro je to de Lei nº 075/2021, de ini ci a ti- 
va do ve re a dor Rai mun do Pe nha (PDT), que au to ri za a
Con ces são de In cen ti vo Fis cal pa ra o Fi nan ci a men to de
Pro je tos Es por ti vos e de La zer;

 
Ve to 06/22, acom pa nha do da Men sa gem 02/22, que

ve ta to tal men te o Pro je to de Lei nº 293/2021, de ini ci a ti- 
va da ex-ve re a do ra Sô nia Sou sa (Avan te), que dis põe so- 
bre a isen ção no pa ga men to do Im pos to So bre Ser vi ço
de Qual quer Na tu re za (IS SQN) pa ra jo vens ad vo ga dos
nos 36 (trin ta e seis) pri mei ros me ses de ad vo ca cia;

Ve to 07/22, acom pa nha do da Men sa gem 06/22, que
ve ta to tal men te o Pro je to de Lei nº 355/2021, pro pos to
pe la ve re a do ra Fá ti ma Araú jo (PC doB), pa ra ins ti tuir a
Bol sa Ali men ta ção pa ra es tu dan tes das Es co las Co mu- 
ni tá ri as em de cor rên cia dos im pac tos cau sa dos pe la
pan de mia oca si o na da pe lo Co ro na ví rus;

 
Ve to 08/22, acom pa nha do da Men sa gem 09/22, que

ve ta to tal men te o Pro je to de Lei nº 240/2021, de ini ci a ti- 
va da ve re a do ra Fá ti ma Araú jo (PC doB), que ins ti tui o
Pro gra ma de Oû ci nas de Lin gua gem pa ra o De sen vol vi- 
men to de Ha bi li da des So ci o lin guís ti cas em Lín gua Bra- 
si lei ra de Si nais – Li bra e Lín gua Es pa nho la;

Ve to 09/22, acom pa nha do da Men sa gem 08/22, que
ve ta par ci al men te o Pro je to de Lei nº 88/2021, de ini ci a- 
ti va da ve re a do ra Kar la Sarney (PSD), que ins ti tui a Po lí- 
ti ca Mu ni ci pal de In cen ti vo ao Apro vei ta men to da Ener- 
gia So lar e dá ou tras pro vi dên ci as.

São Luís, segunda-feira, 13 de junho de 2022
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AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2022. O MUNICÍPIO DE 
SANTO AMARO DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, através da Se-
cretaria Municipal de Educação e Cultura, toma público e CONVIDA os in-
teressados, para participarem do CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2022. 
BASE LEGAL: Lei 11.947/2009; Resolução/CD/FNDE n° 26/2013 e Lei n° 
8.666/93 e alterações. OBJETO: Chamada púbica para aquisição de gêne-
ros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural 
destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, 
às unidades da rede municipal de ensino do município de Santo Amaro 
do Maranhão/MA, no ano de 2022. ENTREGA DOS ENVELOPES: de 
13/06/2022 a 06/07/2022. ABERTURA DOS ENVELOPES: 07/07/2022 às 
09:00 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos estão à disposição 
de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita, de 2ª a 6ª, 
das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e 
através do E-mail: cplsantoamaro.ma@gmail.com. Santo Amaro do Mara-
nhão (MA), 25 de maio de 2022. 

Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de Tutóia/MA, torna público que realizará a licita-

ção na modalidade abaixo discriminada, cujo certame será regido pela Lei 10.520/2002, Decre-

to nº 10.024/2019, do Decreto nº 7.746/2012, do Decreto n° 8.538/2015, da Lei Complementar 

nº 123/06 que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte 

e suas alterações na Lei 147/2014 e 155/2016, Decreto Federal nº 10.024/2019, pelo Decreto 

Municipal N° 015/2021 (que regulamenta a modalidade pregão) e subsidiariamente, pela Lei 

8.666/93 e alterações posteriores. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022 – PMT. Processo 
Administrativo: 037-05/2022-07-PMT. OBJETO: Registro de preços, para eventual forne-

cimento de urnas funerárias, mortalhas e translado para atender as necessidades da Secreta-

ria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde do município de Tutóia 

(MA). DA SESSÃO DE ABERTURA: Realizar-se no dia 28 de junho de 2022, às 09h:00mim. 

A sessão Pública de julgamento será realizada eletronicamente no site www.portaldecompras-

publicas.com.br no dia e horário marcados. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e anexos 

poderão ser obtidos nos endereços eletrônicos: http://www.tce.ma.gov.br, https://tutoia.ma.
gov.br ou pelo e-mail: cclcapmtutoia@gmail.com, e informações podem ser obtidas pelo 

Telefone: (*98) 98457 0412. Tutóia/MA, 13 de junho de 2022. FABIANA DE PAIVA LIMA 
GALENO. Pregoeira da Prefeitura Municipal de Tutóia (MA).

Tauá Geração de Energia LTDA, torna público que recebeu junto à Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente e Recursos Naturais (SEMA) do Maranhão a Licença de Instalação (LI) nº 1076475/2022, 

para a atividade de geração de energia elétrica fotovoltaica do projeto denominado  
UFV Maranhão IV e V, conforme e-processo nº 244738/2021, a ser localizado no município de 
Santo Antônio dos Lopes / MA.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna 
público aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal n° 021/2020, Lei 
Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, Lei Complementar n° 
155/2016, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e demais legislações pertinentes, fará realizar no dia 27 de junho de 2022, às 09:00hs 
(nove horas), horário de Brasília, no site: www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 029/2022, do tipo menor preço, objetivando a contratação de 
pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de Kits de brinquedos, conforme Termo de Compromisso 
de Emendas n° 202102721-8 FNDE/MEC, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação de Lima Campos/MA, de acordo com o Edital e Anexos. O edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados no endereço Av. JK, s/nº, Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos–MA, 
de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), no endereço eletrônico 
deste poder executivo (www.limacampos.ma.gov.br), e no site www.portaldecompraspublicas.com.
br onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço 
supra e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112.

Lima Campos (MA), 09 de junho de 2022.
Francisca Kyara de Abreu Santos Alves

Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 002, de 01 de janeiro de 2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Saúde em 

ENDOCRINOLOGIA, ORTOPEDIA, PEDIATRIA, MASTOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA 

(CONSULTAS E PROCEDIMENTOS) para atender a demanda da POLICLINICA DO CUJUPE.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO.

DATA DA ABERTURA: 11/07/2022, às 9h, horário de Brasília.

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

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

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

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

e-mails csl@emserh.ma.gov.br, csl.emserh.ma@gmail.com e/ou fernando.cslemserh@gmail.com 

ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 8 de junho de 2022

Fernando Wlysses Filgueira da Conceição

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 153/2022 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29.032/2022 – EMSERH

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de materiais Médico-Hospitalares do 

Tipo Lanceta e Fita Reagente para Mensuração de Glicose com cessão de glicosímetros em 

regime de comodato, para atender as necessidades das Unidades Hospitalares administradas 

pela EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.

DATA DA ABERTURA: dia 08/07/2022, às 09h, horário de Brasília/DF.

ID [nº 943874].

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

Edital e demais informações estão disponíveis no site da EMSERH (www.emserh.ma.gov.br).

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

Bairro do Calhau, São Luís/MA, pelos e-mails csl.emserh.ma@gmail.com e/ou 

vanessaleite.cslemserh@gmail.com, ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 8 de junho de 2022

VANESSA LEITE MARANHÃO

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 154/2022 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57.098/2022 - EMSERH

OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (GRUPO I), PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES ADMINISTRADAS PELA EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item.

DATA DA ABERTURA: 28/06/2022, às 9h, horário de Brasília - DF.

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

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

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

Bairro do Calhau, São Luís/MA, pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou 

maiane.lobao@emserh.ma.gov.br, ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 8 de junho de 2022

Maiane Rodrigues Corrêa Lobão

Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 155/2022 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 253.773/2021 – EMSERH

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO/UEMA, através do seu Pregoeiro, na forma da Lei 

Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e do Decreto nº 10.024/19, informa que realizará licitação, 

na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO DE TAXA DE 

AGENCIAMENTO, de interesse da UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA, conforme a 

seguir discriminado:

As propostas serão recebidas no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br. Informa-se ainda que o 

edital e seus anexos estarão disponíveis aos interessados no site da Universidade Estadual do Maranhão, 

onde poderão ser consultados e adquiridos gratuitamente, através do site www.licitacoes.uema.br, e 

www.comprasnet.gov.br. Esclarecimentos adicionais pelo telefone (98) 2016-8114.

São Luís, 8 de junho de 2022

Maria dos Remédios dos Santos Marques

Presidente da Comissão Setorial Permanente de Licitação da CSL/UEMA

ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

DATA HORA PROCESSO

27/06/2022 9h30 Nº 0069470/2022 Pregão Eletrônico nº 031/2022

Objeto: Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a cotação, reserva, 
emissão, marcação de assentos, remarcação de passagens aéreas nacionais e internacionais, 
bem como a emissão de seguro de assistência em viagem internacional e outros serviços 
correlatos, com disponibilização de sistema informatizado de gestão de viagens corporativas 
(selfbooking), destinado ao deslocamento de servidores, colaboradores, conselheiros e outros 
que venham a ser interesse da Universidade Estadual do Maranhão/UEMA.

O Conselho de Administração da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, 

convoca os Senhores Acionistas para participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 

20 de junho de 2022, às 9h30, na sede social da Companhia, situada a Rua Silva Jardim, nº 307, Centro, 

na cidade de São Luís, estado do Maranhão a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do:

1. Eleição de Membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, conforme disposto no 

art. 21, inciso III do Estatuto Social da CAEMA;

2. O que mais ocorrer.

São Luís, 8 de junho de 2022

Roberto Santos Matos

Presidente do Conselho

Marcos Aurélio Alves Freitas

Presidente da CAEMA

ESTADO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA

CNPJ Nº 06.274.757/0001-50
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022. O Município de Buriticupu 
- MA, por intermédio da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, torna público para conhecimen-
to de todos os interessados que a realização do presente certame está previsto para o dia 27 de 
junho de 2022 às 09h00min (nove horas) horário de Brasília, licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, do tipo menor preço por item, tendo por OBJETO: Registro de Preços para 
eventual, futura e parcelada aquisições de equipamentos e materiais permanentes para atender as 
necessidades da Rede Municipal de Saúde do Município de Buriticupu/MA, conforme Edital e 
Anexos, na forma da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Muni-
cipal nº 004/2021, que dispõe sobre o Pregão Eletrônico e Decreto Municipal nº 007/2021, que 
dispõe sobre regime de registro de preço, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei 
Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar 
nº 147, e Lei Complementar 155 de 27 de Outubro de 2016 e alterada pela demais normas per-
tinentes à espécie. O download deste Edital e seus anexos estarão disponíveis gratuitamente nas 
seguintes páginas da Internet: Portal da Transparência do Município: www.buriticupu.ma.gov.br, 
www.licitanet.com.br/ site do TCE/MA: www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através 
do e-mail: cplburiticupu2021@gmail.com, bem como ser retirado no Setor de Licitação, horário 
de 08:00h as 14:00h, localizado na Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriti-
cupu/MA. Buriticupu - MA, em 10 de junho de 2022. MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEI-
RO, Assessor Jurídico do Município, OAB/MA N° 22429.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022. O Município de Buriticupu 
- MA, por intermédio da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, torna público para conhecimen-
to de todos os interessados que a realização do presente certame está previsto para o dia 28 de 
junho de 2022 às 09h00min (nove horas) horário de Brasília, licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, do tipo menor preço por item, tendo por OBJETO: Registro de Preços, para fu-
tura, eventual e parcelada aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis e hortifrúti, 
para atender as necessidades da secretaria municipal de Saúde do Município de Buriticupu/MA, 
conforme Edital e Anexos, na forma da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, 
Decreto Municipal nº 004/2021, que dispõe sobre o Pregão Eletrônico e Decreto Municipal nº 
007/2021, que dispõe sobre regime de registro de preço, aplicando-se, subsidiariamente, no que 
couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela 
Lei Complementar nº 147, e Lei Complementar 155 de 27 de Outubro de 2016 e alterada pela 
demais normas pertinentes à espécie. O download deste Edital e seus anexos estarão disponíveis 
gratuitamente nas seguintes páginas da Internet: Portal da Transparência do Município: www.
buriticupu.ma.gov.br, www.licitanet.com.br/ site do TCE/MA: www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá 
ser solicitado através do e-mail: cplburiticupu2021@gmail.com, bem como ser retirado no Setor 
de Licitação, horário de 08:00h as 14:00h, localizado na Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-
000, Centro – Buriticupu/MA. Buriticupu - MA, em 10 de junho de 2022. MARCOS GABRIEL 
ARAÚJO RIBEIRO, Assessor Jurídico do Município, OAB/MA N° 22429.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022. A Prefeitura Municipal de San-
to Amaro do Maranhão – MA, através da Secretaria Municipal de Administração, Finanças 
e Planejamento, torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando 
licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo Menor Preço Global, objetivando a con-
tratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e consultoria em 
projetos com disponibilização de sistema Informatizado, visando a apresentação de propos-
tas para a captação de recursos federais e estaduais, com acompanhamento na elaboração 
de repasses, termos de ajustes, termos de compromissos, programas de ação continuada e 
instrumento, o qual será processado e julgado em conformidade com as disposições da Lei 
Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 
horas do dia 01 de julho de 2022. A sessão pública de julgamento será realizada na sala da 
Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à Praça Nossa Senhora da Conceição, 
S/N, Centro, Santo Amaro do Maranhão – MA, no dia, hora e local citados, em que serão re-
cebidos os envelopes de proposta e habilitação. O Edital e seus anexos estão à disposição 
de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 
horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do E-mail: cplsantoamaro.
ma@gmail.com. Santo Amaro do Maranhão (MA), 07 de junho de 2022. Daniele Oliveira da 
Silva Secretária Municipal de Administração, Finanças e Planejamento Portaria Nº 72/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022. O Município de Buriticupu - 
MA, por intermédio da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, torna público para conhecimento de 
todos os interessados que a realização do presente certame está previsto para o dia 29 de junho de 2022 
às 09h00min (nove horas) horário de Brasília, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, 
do tipo menor preço por item, tendo por OBJETO: Registro de Preços para futura contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços em limpeza, conservação, higienização e lavagem de 
veículos para atender as necessidades das Secretarias Municipais do Município de Buriticupu/MA, 
conforme Edital e Anexos, na forma da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, De-
creto Municipal nº 004/2021, que dispõe sobre o Pregão Eletrônico e Decreto Municipal nº 007/2021, 
que dispõe sobre regime de registro de preço, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei 
Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 
147, e Lei Complementar 155 de 27 de Outubro de 2016 e alterada pela demais normas pertinentes 
à espécie. O download deste Edital e seus anexos estarão disponíveis gratuitamente nas seguintes 
páginas da Internet: Portal da Transparência do Município: www.buriticupu.ma.gov.br, www.licitanet.
com.br/ site do TCE/MA: www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através do e-mail: cplburi-
ticupu2021@gmail.com, bem como ser retirado no Setor de Licitação, horário de 08:00h as 14:00h, 
localizado na Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA. Buriticupu - MA, 
em 10 de junho de 2022. MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO, Assessor Jurídico do Muni-
cípio, OAB/MA N° 22429.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022. O Município de Buriticupu - 

MA, por intermédio da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, torna público para conhecimento de 

todos os interessados que a realização do presente certame está previsto para o dia 29 de junho de 2022 

às 15h00min (quinze horas) horário de Brasília, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, 

do tipo menor preço por item, tendo por OBJETO: Aquisição de materiais esportivos para realização 

do 1º Torneio Regional de Futebol e Futsal Amador no Município de Buriticupu/MA, feminino e 

masculino, conforme previsto no plano de trabalho, PLATAFORMA + BRASIL Nº 897502/2020, 

conforme Edital e Anexos, na forma da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, 

Decreto Municipal nº 004/2021, que dispõe sobre o Pregão Eletrônico, que dispõe sobre regime de 

registro de preço, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, Lei 

Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, e Lei Complementar 

155 de 27 de Outubro de 2016 e alterada pela demais normas pertinentes à espécie. O download 

deste Edital e seus anexos estarão disponíveis gratuitamente nas seguintes páginas da Internet: Portal 

da Transparência do Município: www.buriticupu.ma.gov.br, www.licitanet.com.br/ site do TCE/MA: 

www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através do e-mail: cplburiticupu2021@gmail.com, 

bem como ser retirado no Setor de Licitação, horário de 08:00h as 14:00h, localizado na Rua São Rai-

mundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA. Buriticupu - MA, em 10 de junho de 2022. 

MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO, Assessor Jurídico do Município, OAB/MA N° 22429.

AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA Nº 007/2022. O Município de Buriticupu - 

MA, por intermédio da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, torna público para conheci-

mento de todos os interessados que a realização do presente certame está previsto para o dia 

19 de julho de 2022 às 08h30min (oito horas e trinta minutos) horário de Brasília, licitação na 

modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo menor preço global, tendo por OBJETO Contratação 

de empresa de engenharia especializada, para construção de uma escola de 06 salas de aula 

e uma quadra, padrão FNDE no Município de Buriticupu/MA, conforme Edital e Anexos, 

regido pela Lei Federal N°. 8.666/93, Lei Complementar Nº 123/2006, Lei Complementar Nº 

147/2014, Lei Complementar Nº 155/2016 e Demais Legislações Pertinentes. O download 

deste Edital e seus anexos estarão disponíveis gratuitamente nas seguintes páginas da Internet: 

Portal da Transparência do Município: www.buriticupu.ma.gov.br, site do TCE/MA: www.tce.

ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através do e-mail: cplburiticupu2021@gmail.com, bem 

como ser retirado no Setor de Licitação, horário de 08:00h as 14:00h, localizado na Rua São 

Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA. Buriticupu - MA, em 10 de ju-

nho de 2022. MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO, Assessor Jurídico do Município, 
OAB/MA N° 22429.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que realizará às 14h do dia 28 

de junho de 2022, no auditório da SEGEP - 4º andar, Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício 

Clodomir Milet, s/nº, Calhau - São Luís/MA. CEP: 65074-220, nesta Capital, licitação na modalidade 

Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por item, objetivando o Registro de Preços para contratação 

de empresa especializada para prestação de serviços de Buffet para os seguintes itens: Coquetel 

Tipo I, II e Coffe Break para Imperatriz e Região Metropolitana, de interesse da Agência Estadual de 

Defesa Agropecuária - AGED/MA; Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural - 

AGERP/MA; Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - 

FAPEMA/MA; Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos - IMESC; Polícia Civil 

do Estado do Maranhão - PCMA; Policia Militar do Maranhão - PMMA; Secretaria de Estado de Ciência, 

Tecnologia e Informação - SECTI; Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular - 

SEDIHPOP; Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMA; Secretaria de Estado da 

Mulher – SEMU; Secretaria de Estado do Turismo – SETUR; Universidade Estadual do Maranhão - 

UEMASUL, em conformidade com especificações e quantidades constantes no Termo de Referência 

(ANEXO I), na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 3.555/2000, do Decreto Estadual 

nº 36.184, de 21 de setembro de 2020, da Lei Complementar nº 123/2006 e da Lei Estadual nº 10.403, de 

29 de dezembro de 2015, e suas alterações, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e 

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

interessados, na página www.compras.ma.gov.br e no site da www.segep.ma.gov.br.

São Luís, 8 de junho de 2022

ÍTALO REIS BROWN

Secretário Adjunto de Registro de Preços

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO

E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 71259/2022 – SARP

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que fará realizar, na forma da Lei 

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

Complementar nº 123/2006, do Decreto Estadual nº 36.184, de 21 de setembro de 2020, da Lei Estadual 

nº 9.529, de 23 de dezembro de 2011 e da Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015, aplicando 

subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas regulamentares 

pertinentes à espécie, licitação na modalidade Pregão na forma Eletrônica, com critério de julgamento 

Menor Preço por Item, objetivando o Registro de preços para aquisição de material de expediente - 

tipo papel, no dia 28/06/2022, às 14h (horário de Brasília), através do uso de recursos de tecnologia da 

informação, no site www.compras.ma.gov.br, sendo presidida por Pregoeiro da Secretaria Adjunta de 

Registro de Preços – SARP/MA, situada na Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício Clodomir Milet, 

s/n°, 4º andar, Calhau - São Luís/MA. CEP: 65074-220. O Secretário informa que, o edital encontra-se 

disponível na página web www.compras.ma.gov.br e www.segep.ma.gov.br.

São Luís, 7 de junho de 2022

Ítalo Reis Brown

Secretário Adjunto de Registro de Preços – SARP/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO

E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 109647/2022 – SARP/SEGEP

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, através de sua Comissão Setorial de 

Licitação – CSLIC, torna público aos interessados que realizará a licitação epigrafada, conforme 

condições e especificações constantes no edital e anexos, tendo como objeto contratação de empresa 

de engenharia para a execução dos serviços remanescentes da Cadeia Pública de Brejo/MA, na 

data de 19 DE JULHO DE 2022, ÀS 9H30, na Sala de Reuniões do Conselho Penitenciário desta SEAP, 

localizada na Rua Gabriela Mistral, nº 716 - Vila Palmeira, CEP – 65045-070, nesta Capital.

O edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados no site “www.seap.ma.gov.br” e através dos 

e-mails cslicseap@gmail.com ou cslic@seap.ma.gov.br. Outras informações em (98) 99228-7275.

São Luís/MA, 13 de junho de 2022

ANTONIO FELIPE GOMES DUARTE DE FARIAS

Presidente da CSLIC/SEAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSLIC
AVISO DE LICITAÇAO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/2022 - SEAP
PROCESSO Nº 118010/2022 - SEAP

A EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO, inscrita no CNPJ Nº 

06.272.793/0001-84, torna público, que REQUEREU junto à Secretaria 

do Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, a Licença de 

Instalação, referente ao Seccionamento da linha de Distribuição Cimar/

Ambev com tensão de 69kV, conforme Proc. N° 114719/2022, a ser 

localizada em São Luis - Maranhão.

                        DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÕES 

A Defensoria Pública do Estado do Maranhão-DPE, através de sua Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, torna público que realizará na forma da Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993, Lei 
Complementar nº 123/2006, Decreto Federal nº 7.892/2013, Decreto Estadual nº 36.184/2020 e 
demais normas pertinentes as licitações: Pregão Presencial nº 003/2022, constituição de Registro 
de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia e 
manutenção predial, com fornecimento de peças, materiais e mão de obra, para os imóveis, econúcleos 
em contêineres e módulos dos núcleos de atendimento nos interiores do Estado do Maranhão.  Data/
Hora abertura do certame: 28/Junho/2022 às 09h00min. Pregão Presencial nº 004/2022, Registro de 
preços para eventual contratação de empresa especializada na área de Engenharia e Geotécnia para 
a prestação de serviços técnicos de Topografi a e Sondagem, em terrenos pertencentes à Defensoria 
Pública do Estado do Maranhão em diversos municípios do Estado. Data/Hora abertura do certame: 
30/Junho/2022 às 09h30min. Disponibilização dos editais: https://defensoria.ma.def.br/ dpema/portal/
licitacoes e www.tce.ma.gov.br ou obtido gratuitamente por meio digital na CPL/DPE. Esclarecimentos 
e impugnações deverão ser enviados através do e-mail: cpldpe@ma.def.br ou protocolados na CPL 
no prédio sede da DPE à Av. Júnior Coimbra, s/nº- Renascença II, (Próximo à Escola Reino Infantil) - 
Nesta capital, no horário das 08:00 às 17:00 horas. 

São Luís, 08/Junho/2022. 
Comissão Permanente de Licitação/DPE.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO SENAC 
EM SÃO LUÍS / MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO.

Às 15h do dia 24/06/2022
4. ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS
Até às 17h00 do dia 21/06/2022, através de correspondência em papel mbrado da empresa 
licitante, dirigida à Comissão Integrada de Licitação no endereço indicado no preâmbulo do 
Edital ou pelo telefone (0xx98) 3194 - 6455 e pelo e-mail: pregao@ma.senac.br 

São Luís, 10 de junho de 2022

Cláudio Soares Cordeiro
Presidente da Comissão Integrada de Licitação

2. ABERTURA DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS NO SISTEMA LICITAÇÃO-E: 

1. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS NO SISTEMA LICITAÇÕES-E DO BANCO DO 
BRASIL:  De 31/05/2022 até às 10h do dia 23/06/2022

A par r das 10h do dia 23/06/2022
3. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS NO SISTEMA LICITAÇÕES-E: 

AVISO DE PRORROGAÇÃO

REGIDO PELA RESOLUÇÃO SENAC 958/2012–CN
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 006/2022 

TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2022 – CPL
Processo Administrativo Nº 165/2022

AVISO DE LICITAÇÃO
INTERESSADO: Município de São Raimundo das Mangabeiras - MA.
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para construção da Praça da Fonte no Município de São Rai-
mundo das Mangabeiras/MA.
DATA DA SESSÃO: 06/07/2022
HORÁRIO: 09h:00min (nove horas).
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado na Comissão Permanente de Licitação, em dias 
úteis, de segunda a sexta, das 08h00min às 12h00min, também podendo ser obtido gratuitamente por meio digital nesta 
COMISSÃO, bem como no site da Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangabeiras/MA: https://saorai-
mundodasmangabeiras.ma.gov.br ou no site do Tribunal de Contas do Estado: tce.ma.gov.br, onde poderão ser 
consultados gratuitamente. Mais Informações poderão ser consultadas e obtidas através do e-mail: cpl@saoraimundo-
dasmangabeiras.ma.gov.br.

São Raimundo das Mangabeiras - MA, 10 de junho de 2022.
Camila Sousa Brito Rocha

 Presidente CPL

Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de Tutóia/MA, torna público que realizará a licita-
ção na modalidade abaixo discriminada, cujo certame será regido pela Lei Federal n.º 8.666/93 
e suas alterações posteriores, Lei Complementar 123/06 e suas alterações Lei 147/2014 e Lei 
155/2016. CONCORRENCIA Nº 001/2022 – PMT. Processo Administrativo: 040-05/2022-
11-PMT. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO 
DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO BLOQUETES PRÉ-MOLDADO EM RUAS DO MUNICÍPIO 
DE TUTÓIA/MA DE ACORDO COM QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO 
BÁSICO. DA SESSÃO: A abertura dos envelopes de proposta será realizada no dia 14 de julho de 
2022, às 09h:00mim, no Auditório da Secretaria Municipal de Educação, localizado à Rua Nazaré, 
N.º 61, Centro, Tutóia (MA). OBTENÇÃO DO EDITAL: Na sede da CPLP localizada à Rua Ae-
roporto, N.º 118, Centro, Tutóia (MA). HORÁRIO DE ATENDIMENTO: segunda à sexta-feira, 
de 8 às 13 horas, onde poderá ser consultado gratuitamente ou em consonância com art. 32, § 5º, 
da Lei nº 8.666/1993 será cobrado pela a reprodução gráfica da documentação fornecida, confor-
me o número de páginas do Edital e seus Anexos mediante o recolhimento do valor da reprodução 
através de Documento de Arrecadação Municipal (DAM) ou nos endereços eletrônicos: http://
www.tce.ma.gov.br;www.portaldecompraspublicas.com.br ou pelo e-mail: cclcapmtutoia@
gmail.com , e informações podem ser obtidas pelo Telefone: (*98) 98457 0412. Tutóia/MA, 13 
de junho de 2022. LEIDIANE PEREIRA VIEIRA. Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Tutóia (MA). 

Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de Tutóia/MA, torna público que realizará a licita-

ção na modalidade abaixo discriminada, cujo certame será regido pela Lei 10.520/2002, Decre-

to nº 10.024/2019, do Decreto nº 7.746/2012, do Decreto n° 8.538/2015, da Lei Complementar 

nº 123/06 que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte 

e suas alterações na Lei 147/2014 e 155/2016, Decreto Federal nº 10.024/2019, pelo Decreto 

Municipal N° 015/2021 (que regulamenta a modalidade pregão) e subsidiariamente, pela Lei 

8.666/93 e alterações posteriores. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 – PMT. Processo 
Administrativo: 034-05/2022-14-PMT. OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisi-

ção de 1 (uma) ambulância Tipo A – Simples Remoção 0 km, e 1 (uma) Unidade Odontológica 

Móvel 0 km, visando atender as necessidades da Secretária Municipal de Saúde do municí-

pio de Tutóia/MA. DA SESSÃO DE ABERTURA: Realizar-se no dia 27 de junho de 2022, 

às 09h:00mim. A sessão Pública de julgamento será realizada eletronicamente no site www.

portaldecompraspublicas.com.br no dia e horário marcados. OBTENÇÃO DO EDITAL: O 

Edital e anexos poderão ser obtidos nos endereços eletrônicos: http://www.tce.ma.gov.br, ht-
tps://tutoia.ma.gov.br ou pelo e-mail: cclcapmtutoia@gmail.com, e informações podem ser 

obtidas pelo Telefone: (*98) 98457 0412. Tutóia/MA, 13 de junho de 2022. FABIANA DE 
PAIVA LIMA GALENO. Pregoeira da Prefeitura Municipal de Tutóia (MA).

Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de Tutóia/MA, torna público que realizará a li-

citação na modalidade abaixo discriminada, cujo certame será regido pela Lei 10.520/2002, 

Decreto nº 10.024/2019, do Decreto nº 7.746/2012, do Decreto n° 8.538/2015, da Lei Comple-

mentar nº 123/06 que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno 

Porte e suas alterações na Lei 147/2014 e 155/2016, Decreto Federal nº 10.024/2019, pelo 

Decreto Municipal N° 015/2021 (que regulamenta a modalidade pregão) e subsidiariamente, 

pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022 – PMT. 
Processo Administrativo: 039-05/2022-05-PMT. OBJETO: Registro de preço para even-

tual contratação de empresa para fornecimento de refeições prontas (quentinhas, lanches e 

coffee break) para atender as necessidades das secretarias do município de Tutóia (MA). DA 
SESSÃO DE ABERTURA: Realizar-se no dia 27 de junho de 2022, às 14h:00mim. A sessão 

Pública de julgamento será realizada eletronicamente no site www.portaldecompraspublicas.

com.br no dia e horário marcados. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e anexos poderão 

ser obtidos nos endereços eletrônicos: http://www.tce.ma.gov.br, https://tutoia.ma.gov.br 

ou pelo e-mail: cclcapmtutoia@gmail.com, e informações podem ser obtidas pelo Telefone: 

(*98) 98457 0412. Tutóia/MA, 13 de junho de 2022. FABIANA DE PAIVA LIMA GALENO. 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Tutóia (MA).
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Em todo o Brasil o dia 13 é para render homenagens e celebrações ao santo milagroso,
com fama de casamenteiro e que tem uma legião de devotos

PA TRÍ CIA CU NHA

Tre ze nas a San to Antô nio
• San to Antô nio de Pá dua, Coha jap:
mis sa e tre ze na às 19h30
• YouTube: PSAN TO NI O DE PA DUA
• San to Antô nio, Pre si den te Jus ce li -
no: mis sa e tre ze na às 20h
• Ins ta gram: @ma tri zan to nio.pa ro -
qui a_pj
• San to Antô nio do Par que Vi tó ria:
no ve na nos la res
• San to Antô nio, Cen tro His tó ri co:
ter ço às 18h30, mis sa e tre ze na às 19h
• Ins ta gram: igre ja san to an to ni o_slz
• YouTube: TV San to Antô nio SLZ

RELIGIÃO

Fiéis festejam dia de
Santo Antônio

F
iéis, de vo tos e sim pa ti zan tes
de San to Antô nio ce le bram o
dia de le, nes te dia 13. Ele que
tem fa ma de ca sa men tei ro,

que aju da a en con trar coi sas per di- 
das, é pa dro ei ro dos hu mil des,  cu ra
do en ças, ali via os bol sos, é pro te tor
dos vi a jan tes, é tam bém o pri mei ro
san to do pe río do ju ni no.

Po pu lar, San to Antô nio tem um nú- 
me ro ines ti má vel de  de vo tos pe lo
mun do que são gra tos por te rem si do
agra ci a dos em al gum mo men to da vi- 
da por ele.  No dia de le, igre jas, pa ró- 
qui as e co mu ni da des ce le bram Dia 13
de ju nho é co me mo ra do o dia de San- 
to Antô nio e des de o pri mei ro dia de
ju nho û eis e de vo tos es tão ce le bran- 
do, agra de cen do e pe din do.

O San to é mui to que ri do na ca pi tal
ma ra nhen se, es tan do pre sen te em to- 
a das, la dai nhas po pu la res e vá ri as ini- 
ci a ti vas es pon tâ ne as no la res da ci da- 
de. O san to ain da re ce be mui tas ho- 
me na gens em vá ri as co mu ni da des
dis tri buí das nas 56 pa ró qui as da Ar- 
qui di o ce se, co mo a igre ji nha de di ca- 
da ao san to no an ti go bair ro da Arei- 
nha, ou a pe que ni na ca pe la es con di- 
da en tre os be cos da Ma dre-Deus.
Em bo ra pe que nas, as co me mo ra ções
de vo ta das ao san to são co nhe ci dís si- 
mas na re gião.

As prin ci pais igre jas da ca pi tal que
es tão fa zen do fes te jo e que en cer ram
ho je, 13,  as ho me na gens ao san to o
fa zem com ce le bra ções de mis sas o
dia to do, dis tri bui ção de pães e pro- 
cis sões.

Na Igre ja de San to Antô nio (Pra ça
Antô nio Lo bo, Cen tro), uma das mais
tra di ci o nais do es ta do, o ápi ce da fes- 
ta é ho je quan do acon te cem 7 mis sas.
A pri mei ra ini cia às 5h30, com a mis sa
dos Antô ni os e Antô ni as. A úl ti ma é às
18h30 e co me ça lo go após a pro cis são
(às 17h). Às 10h30 ha ve rá Ado ra ção ao
San tís si mo Sa cra men to.  A pro gra ma- 
ção cul tu ral no lar go co me ça às 20h30
com vá ri as atra ções ju ni nas.

Na Pa ró quia San to Antô nio de Pá- 
dua (no Coha jap), des de o dia 1º uma
ex ten sa pro gra ma ção li túr gi ca foi re a- 
li za da, além da cul tu ral, com noi tes tí- 
pi cas ju ni nas no lar go. Ho je no en cer- 
ra men to a pro gra ma ção co me ça às 5h
com Al vo ra da de Fo gos; às 6h30 e 12h

tem mis sa; às 19h, tre ze na; e às 19h30,
mis sa. Es te ano não ha ve rá pro cis são,
ain da em res pei to aos pro to co los da
Co vid-19. Às 21h co me ça o Lar go com
o Ca cu riá Bom De mais; em se gui da,
às 22h Tam bor de Cri ou la Do mi na dor
da Ilha, e o en cer ra men to é com o Boi
de Ni na Ro dri gues.

Na Pa ró quia do Par que Vi tó ria, o
fes te jo vai se guir até o dia 19. Em al gu- 
mas pa ró qui as,  há ain da a tra di ção do
Bo lo de San to Antô nio que tem em
seu re cheio ali an ças e me da lhas
aben ço a das. Quem com pra o bo lo e
en con tra es ses ob je tos  re ce be uma
gra ça.

San to Antô nio nor mal men te é re- 
pre sen ta do em ima gens se gu ran do o
me ni no Je sus. O dia 13 de ju nho é a
da ta de seu fa le ci men to no ano de
1231 na ci da de de Pá dua, na Itá lia.
Tam bém co nhe ci do co mo San to
Antô nio de Lis boa, San to Antô nio de
Pá dua, nas ceu no dia 15 de agos to de
1191, com o no me de Fer nan do de
Bu lhões y Ta vei ra de Aze ve do, em Lis- 
boa (Por tu gal).

Quem foi <Fernando de Bulhões=, o Santo Antônio
Nas ci do em 1195 em Lis boa, ca pi tal

de Por tu gal, San to Antô nio, na ver da- 
de, ti nha <Fer nan do de Bu lhões= co- 
mo no me de ba tis mo. Edu ca do na ci- 
da de de Coim bra, ele vi nha de uma
fa mí lia no bre e ri ca. Foi na ci da de on- 
de es tu dou que o san to en trou pa ra a
Or dem de San to Agos ti nho e se tor- 
nou sa cer do te bem jo vem, ain da aos
25 anos de ida de.

Na que la épo ca, a fa ma de São Fran- 
cis co de As sis já era gran de em Por tu- 
gal. No ano de 1220, após a che ga da
em Por tu gal de re lí qui as de cin co
már ti res fran cis ca nos, que ha vi am si- 
do mor tos no Mar ro cos, fez com que o
jo vem sa cer do te en tras se pa ra a or- 
dem dos fran cis ca nos. Na que le mo- 
men to, ele es co lheu o no me de <Antô- 
nio= e vi a jou pa ra o Mar ro cos. No en- 
tan to, a vi da no país afri ca no não du- 
rou mui to. Lá, ele û cou do en te e pre- 
ci sou re tor nar pa ra a Eu ro pa.

So nhan do em co nhe cer Fran cis co
de As sis, Antô nio foi pa ra a Itá lia. Após
se en con trar com o fran cis ca no, le ci o- 
nou te o lo gia aos fra des da re gião de
Bo lo nha e, aos 26 anos, foi con du zi do
a pro vin ci al da or dem no nor te da Itá- 
lia. O sa cer do te acei tou a mis são, mas
não û cou por que a von ta de de le era
de pre gar pe las ru as, vi las e ci da des,
aco lhen do pes so as ne ces si ta das. Des- 
te mo do, saiu vi a jan do en tre a Itá lia e
a Fran ça.

Se gun do os re gis tros, San to Antô- 
nio mor reu em 13 de ju nho de 1231,
em al gum lo cal per to de Pá dua, na
Itá lia, aos 36 anos. Ele foi se pul ta do na
ba sí li ca da re gião, que vi rou um lo cal
de cul to e pe re gri na ção. No ano se- 
guin te, ele foi ca no ni za do pe lo pa pa
Gre gó rio IX.

Nas ima gens que re tra tam o san to,
Antô nio apa re ce com um sem blan te
jo vi al, com tra jes fran cis ca nos, se gu- 
ran do um lí rio e com o me ni no Je sus
nos bra ços.

Per so na li da de
Antô nio era for te e des te mi do, além
de im pla cá vel com opres so res dos
mais fra cos. Boa par te dos ser mões

es cri tos por San to Antô nio foi guar da- 
do, com pro van do a re pu ta ção de ho- 
mem mui to sá bio e in te lec tu al, que
do mi na va bem as sun tos de or dem
pú bli ca.

Mi la gres de San to Antô nio
Pa dro ei ro das ci da des de Pá dua e de
Lis boa, San to Antô nio é res pon sá vel
por vá ri os mi la gres, de acor do com a
Igre ja Ca tó li ca. O pri mei ro te ria acon- 
te ci do ain da em vi da. <re za a len da
que es tan do a pre gar aos he re ges em
Ri mi ni, es tes não o qui se ram es cu tar e
vi ra ram-lhe as cos tas. Sem de sa ni- 
mar, San to An tó nio vai até à bei ra da
água, on de o rio con üui com o mar e
ins ta os pei xes a es cu tá-lo, já que os
ho mens não o que rem ou vir. Dá-se
en tão o mi la gre: mul ti dões de pei xes
apro xi mam-se com a ca be ça fo ra de
água em ati tu de de es cu ta. Os he re ges
û ca ram tão im pres si o na dos que lo go
se con ver te ram. Es te mi la gre en con- 
tra-se ci ta do por di ver sos au to res,
ten do si do mes mo ob je to de um ser- 
mão do Pa dre An tó nio Vi ei ra que é
con si de ra do uma das obras-pri mas
da li te ra tu ra por tu gue sa=, ex pli ca o si- 
te da co mu ni da de ca tó li ca Can ção
No va. Es te é um dos mo ti vos que ex- 
pli ca o fa to de Antô nio ser pa dro ei ro
dos pes ca do res.

<No se gun do mi la gre, San to An tó- 
nio li vra o pai da for ca. Con ta a len da
que es tan do o San to a pre gar em Pá- 
dua, sen tiu que a sua pre sen ça era ne- 
ces sá ria em Lis boa e re co lheu-se, co- 
brin do a ca be ça em si lên cio re üe xão.
Si mul ta ne a men te (e mer cê do dom
de bi lo ca ção) en con tra-se em Lis boa,
on de seu pai ti nha si do in jus ta men te
con de na do pe lo ho mi cí dio de um jo- 
vem. Es te, res sus ci ta do e ques ti o na do
pe lo San to, aûr ma a ino cên cia do pai
de San to An tó nio e vol ta a des can sar=,
acres cen ta a Can ção No va em seu si te.

O ter cei ro gran de mi la gre te ria
acon te ci do já no ûm da vi da de Antô- 
nio. <O ter cei ro mi la gre, tam bém re- 
por ta do na crô ni ca do San to, ocor re já
no ûm da sua vi da e foi con ta do pe lo
con de Ti so aos con fra des de San to

An tó nio após sua mor te. Es tan do o
San to em ca sa do con de Ti so, em
Cam po sam pi e ro, re co lhi do num
quar to em ora ção, o con de cu ri o so es- 
prei ta pe las frin chas de uma por ta a
ati tu de de Frei An tó nio; de pa ra-se-lhe
en tão uma ce na mi ra cu lo sa: a Vir gem
Ma ria en tre ga o Me ni no Je sus nos
bra ços de San to An tó nio. O me ni no
ten do os bra ci nhos en la ça dos ao re-
dor do pes co ço do fra de con ver sa va
com ele ami ga vel men te, ar re ba tan- 
do-o em do ce con tem pla ção. Sen tin-
do-se ob ser va do, des co bre o 8es pião9,
fa zen do-lhe ju rar que só con ta ria o
vis to após a sua mor te=, ex pli cou a re-
por ta gem do si te da Can ção No va.

Por que Antô nio é con si de ra do o
San to Ca sa men tei ro?
A ideia de que San to Antô nio é ca sa-
men tei ro sur giu após al guns re la tos
de û eis. Um dos prin ci pais é o de uma
jo vem que, de ses pe ra da por não ter
di nhei ro pa ra pa gar o do te (di nhei ro
que mu lhe res pa ga vam à fa mi lia do
ma ri do pa ra se ca sar), te ria se ajo e- 
lha do di an te de uma ima gem do san-
to e pe di do que so lu ci o nas se o pro- 
ble ma. Se gun do a len da, pou co de- 
pois, mo e das de ou ro te ri am apa re ci-
do di an te da jo vem, pos si bi li tan do o
ca sa men to.

GRA CI E LE MO RO RO

DIA DE SAN TO ANTÔ NIO

7 man din gas pa ra o
san to ca sa men tei ro
te man dar um amor

Pas sa o dia dos na mo ra dos, mas não pas sa von ta de
de na mo rar, en tão só o San to Antô nio po de te aju dar.

Não há na da mais gos to so que ter um acom pa nhan te
pa ra û car agar ra di nho e can tar <Só Lo ve= do Clau di nho
e Bo che cha, não é mes mo? In fe liz men te nem to dos tem
a sor te de já te rem en con tra do sua al ma gê mea, e es te ja
pre ci san do ade rir as aju das de San to Antô nio, o fa mo so
san to ca sa men tei ro.

Por is so O Im par ci al pre pa rou 7 sim pa ti as fá ceis e in- 
fa lí veis, se gun do a cren ça po pu lar, pa ra fa zer ao san to e
ad qui rir a tam pa da sua pa ne la. Mas, aten ção, na da de
de se jar al guém que já te nha com pro mis so, hein!!

Amar rar o san to
Pa ra es ta man din ga pre ci sa rá de um san to Antô nio e

û ta bran ca, vo cê irá amar rar as per nas do san to e co lo- 
cá-lo de ca be ça pa ra bai xo den tro do guar da-rou pa, pe- 
din do pa ra en con trar um amor no pra zo de 3 me ses, es- 
sa só po de ser fei ta na noi te do dia 13 de ju nho, en tão,
não vá es que cer.

Que ro mi nha al ma gê mea
Pe gue uma ima gem do San to Antô nio e guar de-o no

guar da rou pa, to da noi te vá até ele e re ze um cre do, um
pai-nos so û na li zan do com a fra se <Per doe-me por dei- 
xá-lo sem ver a luz do dia, mas é as sim que me sin to sem
mi nha al ma gê mea. Com seus olhos es pi ri tu ais, en con- 
tre-a e fa ça com que û que mos uni dos pa ra sem pre=.

Quan do con se guir um amor, ti re o san to do guar da
rou pa, o en tre gue a uma pes soa sol tei ra, e a en si ne a
sim pa tia.

De ci dir qual me re ce seu amor
Vo cê pre ci sa rá de dois va si nhos de bar ro pa ra es sa

sim pa tia. Es cre va o no me de ca da um dos seus pre ten- 
den tes, em um pa pel ama re lo e co le ca da um em bai xo
de um dos va si nhos que vo cê se pa rou û can do um no me
em ca da va so. Plan te em ca da um de les três grãos de fei- 
jão, sem pre re pe tin do: <San to Antô nio, San to Antô nio,
meu san to pro te tor, fa ça bro tar mais de pres sa aque le
que me re cer meu amor=.

O me lhor can di da to pa ra o car go de seu fu tu ro amor,
se rá o que a plan ti nha bro tar pri mei ro. De pois da de ci- 
são to ma da, po de re ti rar os pa péis co lo ca dos nos va sos
e jo ga-los no li xo. Se qui ser, cul ti ve as mu das de fei jão.

En con trar um amor
Com mui ta fé, ajo e lhe-se na fren te do san to e di ga a

ele: <San to Antô nio, não dei xe que eu û que sem um
com pa nhei ro por mui to tem po. Eu te ofe re ço um Pai-
Nos so e uma Ave-Ma ria. E û co de ven do ou tro Pai-Nos so
e ou tra Ave-Ma ria pa ra o dia em que meu de se jo for re a- 
li za do=. En tão re ze o Pai-Nos so e a Ave-Ma ria. Dei xe o
San to em um lu gar de des ta que na sua ca sa, até en con- 
trar o seu amor, quan do is so acon te cer, agra de ça ao san- 
to cum prin do a ou tra par te da pro mes sa, re zan do Pai-
Nos so e a Ave-Ma ria.

Ca ti ve um amor
Es cre va em um pa pel bran co <Ago ra irei ador me cer

pa ra aguar dar meu amor me no tar= e leia an tes de dor- 
mir.

Quan do acor dar, re ze um pai nos so, guar de o pa pel
em um lu gar es con di do e re pi ta o ri tu al por 7 di as se gui- 
dos. No û nal da se ma na, vo cê irá jun tar os 7 pe da ços de
pa péis e dei xe-los nos pés do san to Antô nio.

Quan do o de se jo for re a li za do, jo gue-os fo ra.
Meu ami go vi re meu amor
Vo cê pre ci sa rá de mel, pi res, uma fo to sua com seu

ami go e uma ima gem do san to Antô nio. So bre um pi res
es pa lhe mel, cu bra com um plás ti co ûl me e dei xe aos
pés do san to por se te di as. Co lo que a fo to em que vo cê e
seu ami go(a) es tão jun tos em bai xo do pi res e em to das
as ma nhãs, pe ça ao san to que mo di û que os sen ti men tos
de seu ami go(a) por vo cê.

Após re a li zar o pe di do, re ze um Pai-Nos so diá rio e de- 
po si te uma mo e da, de pe que no va lor, aos pés da ima- 
gem. No oi ta vo dia, aos ter se gui do to do o pro ces so, doe
a quan tia to tal de mo e das ao pri mei ro ne ces si ta do que
en con trar, jo gue o pi res ain da em bru lha do no li xo.
Guar de a fo to den tro de um li vro que te nha co mo te ma o
amor. E por ûm aguar de o re sul ta do.

San to ca sa men tei ro
No dia 12 de ju nho, dia dos na mo ra dos, com pre uma

ro sa ver me lha. Pe gue um San to Antô nio e amar re uma
û ta ne le e na ro sa, em uma das pon tas da û ta de se nhe
uma cruz e na ou tra a ini ci al do seu no me. Após is so,
dei xe a ro sa ao la do da sua ca ma em de di ca ção ao san to,
pa ra ele atrair o seu amor. Quan do a ro sa se car, a û ta de- 
ve ser le va da a uma igre ja e dei xa da lá, com uma re za de
agra de ci men to.

Bom, após es sas di cas vai ser di fí cil vo cê û car mui to
tem po so zi nho(a), hein? Te nha uma óti ma bus ca!

São Luís, segunda-feira, 13 de junho de 2022
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O Botafogo volta a campo nesta segunda-feira, às 19h, no Nilton Santos, quando
enfrenta o Avaí pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro

Ve ja a lis ta com ple ta de saí -
das do Man ches ter Uni ted:
• D’Ma ni Mel lor (ata can te)
• Edin son Ca va ni (ata can te)
• Re e ce De vi ne (la te ral-es quer do)
• Lee Grant (go lei ro)
• Jes se Lin gard (meia)
• Ju an Ma ta (meia)
• Ne man ja Ma tic (vo lan te)
• Paul McSha ne (za guei ro)
• Paul Pog ba (vo lan te)
• Con nor Stanley (ata can te)
• Paul Wo ols ton (go lei ro)

11ª RODADA

Após goleada, Botafogo
vai mudar ataque

A
pós a der ro ta por 4 a 0 pa ra o
Pal mei ras no Al li anz Par que,
o ti me do Bo ta fo go que vai
en fren tar o Avaí nes ta se gun- 

da-fei ra (13), pe la 11ª ro da da, ain da é
in cer to.

 Com dois ata can tes uti li za dos com
frequên cia por Luís Cas tro ten do des- 
fal ca do o ti me na úl ti ma quin ta-fei ra,
o Bo ta ain da não sa be se po de rá con- 
tar com Eri son e Di e go Gon çal ves pa- 
ra a par ti da de se gun da.

Cer to é que o téc ni co por tu guês

não po de rá con tar com o la te ral-di rei- 
to Sa ra via. O ar gen ti no re ce beu o ter- 
cei ro car tão ama re lo e es tá sus pen so
pa ra o du e lo no Nil ton San tos. A ten- 
dên cia é que Da ni el Bor ges fa ça a fun- 
ção, com Hu go ocu pan do a la te ral-es- 
quer da.

A pro vá vel es ca la ção do Bo ta fo go
tem: Ga ti to Fer nán dez; Da ni el Bor ges,
Ka nu, Cu es ta e Hu go; Oyama
(Kayque), Tchê Tchê (Del Pi a ge) e Lu- 
cas Fer nan des; Chay, Vic tor Sá e Vi ní- 
cius Lo pes.

Uma das no vi da des en tre os re la ci-
o na dos do Bo ta pa ra es ta par ti da po- 
de ser o re tor no do za guei ro Phi li pe
Sam paio e do go lei ro Di e go Lou rei ro.
Eles es ta vam no de par ta men to mé di-
co por pro ble mas no jo e lho e cons ta- 
vam co mo <re cu pe ra dos= no úl ti mo
ma te ri al di vul ga do pe lo clu be, an tes
da par ti da con tra o Pal mei ras.

O Bo ta fo go vol ta a cam po nes ta se- 
gun da-fei ra, às 19h, no Nil ton San tos,
quan do en fren ta o Avaí pe la 11ª ro da- 
da do Cam pe o na to Bra si lei ro.

BARCA DA DISPENSA

Manchester United anuncia saída de 11 jogadores

O VOLANTE PAUL POGBA FAZ PARTE DA LISTA DE SAÍDAS DO MANCHESTER UNITED, ASSIM COMO OUTROS ATLETAS DO GRUPO

A re for mu la ção co me çou no Man- 
ches ter Uni ted. O clu be di vul gou na
úl ti ma sex ta-fei ra uma lis ta com 11 jo- 
ga do res que não re no va rão con tra to e
dei xa rão Old Traf ford nes te mês.

Na re la ção, há no mes que já ha vi- 
am si do con fir ma dos an te ri or men te,
co mo Pog ba e Ma ta. Eles se jun tam a
Ca va ni, Ma tic, Lin gard e Grant, que
tam bém fa zi am par te do elen co prin- 
ci pal.

De saí da do Uni ted, Pog ba diz não
ter pres sa pa ra de fi nir fu tu ro e afir ma:
<Só que ro jo gar fu te bol=.

Des tes, Pog ba tem ne go ci a ções
avan ça das com a Ju ven tus, en quan to
Ma tic in te res sa à Ro ma.

O Man ches ter Uni ted te rá no vo
téc ni co na pró xi ma tem po ra da: o ho- 

lan dês Erik ten Hag. O clu be es tá no
mer ca do em bus ca de re for ços. O
meia Fren kie de Jong é uma das pri o- 
ri da des, mas o Bar ce lo na re jei tou a
pri mei ra pro pos ta.

RE PA TRI A ÇÃO

Grê mio pro me te
es for ço fi nan cei ro
pa ra ter Lu cas Lei va

Lu cas Lei va e Grê mio di mi nuí ram o rit mo nas ne go ci- 
a ções de pois do avan ço nos úl ti mos di as no ti ci a do pe la
im pren sa pa ra o re tor no do vo lan te. No en tan to, o oti- 
mis mo por par te do clu be gaú cho se gue pa ra um des fe- 
cho po si ti vo. Um en con tro pre sen ci al en tre di re ção e o
jo ga dor é um dos pas sos pen den tes pa ra um en ca mi- 
nha men to e pos sí vel acer to en tre as par tes.

A in ten ção do Grê mio era sen tar pa ra con ver sar com
Lu cas Lei va an tes da vi a gem pa ra Re ci fe, on de en ca ra o
Sport nes ta se gun da-fei ra. Po rém, o ex-Li ver po ol vi a jou
na úl ti ma sex ta-fei ra com a fa mí lia pa ra sua ci da de na- 
tal, no Ma to Gros so do Sul, e deu sequên cia pa ra su as fé- 
ri as.

No úl ti mo sá ba do, Ro ger co man dou trei no no CT Luiz
Car va lho pe la ma nhã e, de tar de, a de le ga ção vi a jou pa- 
ra Re ci fe. O re tor no a Por to Ale gre es tá pre vis to ape nas
na ter ça-fei ra, um dia após a par ti da con tra o Sport.

Por tan to, a reu nião en tre de par ta men to de fu te bol e
Lu cas Lei va de ve fi car ape nas na pró xi ma se ma na. Es se
en con tro é vis to co mo de ci si vo pa ra que ocor ra um
acer to. Até lá, a ten dên cia é que as con ver sas fi quem es- 
tag na das, sem mai o res avan ços.

O vi ce de fu te bol, Dê nis Abrahão, ad mi tiu que a ne go- 
ci a ção é di fí cil, mas ra ti fi cou que é uma von ta de do Grê- 
mio po der con tar com o vo lan te, as sim co mo a in ten ção
de Lu cas Lei va é vol tar ao Tri co lor. In clu si ve, clu bes do
Bra sil e de fo ra já pro cu ra ram o jo ga dor, mas a pri o ri da- 
de é fi car na ca pi tal gaú cha.

Pa ra is so, o clu be es tá dis pos to a ce der e ex tra po lar o
va lor con si de ra do li mi te pa ra jo ga do res con tra ta dos
nes ta tem po ra da. Se gun do o di ri gen te, tem po de con- 
tra to ain da não foi de ba ti do.

O exe cu ti vo Di e go Cer ri con duz o as sun to di re ta men- 
te com o em pre sá rio de Lu cas Lei va, Giu li a no Ber to luc- 
ci, pa ra ajus tar os ter mos do ne gó cio.

A che ga da de Lu cas Lei va tem aval do trei na dor Ro ger
Ma cha do. O trei na dor não só apro vou, co mo com par ti- 
lhou do de se jo de con tar com o vo lan te na cam pa nha do
aces so de vol ta a Sé rie A. Após a úl ti ma vi tó ria con tra o
No vo ri zon ti no, Edil son ad mi tiu que o gru po tor ce pe la
che ga da do jo ga dor.

Em en tre vis ta co le ti va, Dê nis Abrahão ad mi tiu que
es ta va em tra ta ti vas com Lu cas e che gou a fa lar que clu- 
be e jo ga dor es ta vam <na mo ran do=, mas ain da na fa se
de <pe gar nas mãos=.

Des de en tão, as con ver sas avan ça ram e dei xa ram as
par tes mais pró xi mas de um acer to, ape sar de ain da não
ter ocor ri do uma de fi ni ção. O ce ná rio apon ta pa ra um
acor do e há oti mis mo do Grê mio nos bas ti do res.

Lu cas Lei va es tá li vre no mer ca do após de ci dir que re- 
no va ria com a La zio e se des pe diu do clu be ita li a no no
fim de maio. Re ve la do no Grê mio, o vo lan te sur giu em
2005, quan do dis pu tou a Sé rie B e aju dou na vol ta à pri- 
mei ra di vi são. Em 2007 se trans fe riu pa ra o Li ver po ol,
clu be que de fen deu du ran te dez anos.

São Luís, segunda-feira, 13 de junho de 2022
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Queridinha dos famosos, a marca francesa Mugler divulgou um "fashion film" que
conta com o funk proibidão de MC Lucy e DJ Gabriel do Borel

Quem é MC Lucy e DJ Ga bri el do Bo -
rel?

MODA

Mugler usa funk para
divulgar nova coleção

A gri fe fran ce sa Mu gler, usa da di- 
ver sas ve zes pe las can to ras Anit- 
ta, Iza e Dua Li pa, pu bli cou nes ta
quar ta-fei ra (8/6), o <fashi on ûlm=
(um ví deo de apre sen ta ção de no vos
pro du tos) pa ra a co le ção de Pri ma ve- 
ra/Ve rão 2022. Não só pe los mo de los
ou sa dos, o des û le cha mou a aten ção
pe la tri lha so no ra, o funk bra si lei ro Na
pe pe ka sem ca mi si nha, de MC Lucy e
DJ Ga bri el do Bo rel.

Além de cha mar a aten ção com a
mú si ca, o des û le cha ma aten ção pe las
mo de los, co mo Lour des Ma ria (û lha
de Ma don na) e a uber mo del Bel la Ha- 
did.

A di re ção cri a ti va do des û le é de
Casey Cadwal la der, em uma en tre vis- 
ta pa ra a Vo gue, ex pli cou. <No co me ço
eu era mui to sé rio e pre o cu pa do com
tu do, mas há es sa ne ces si da de de ser
ir re ve ren te com Mu gler.=

Va le lem brar que a mar ca já tem
uma re la ção com o Bra sil — a can to- 
ra Anit ta usou a mar ca pa ra a sua per- 
for man ce na û nal da Li ber ta do res, em
2021.

MC Lucy tem 19 anos e já ha via es- 
tou ra do com ou tras fai xas lan ça das

com Ga bri el, co mo Sen to no bi co da
Glock e Se eu en gra vi dar a cul pa é sua
não é mi nha. Em sua con ta no Ins ta-
gram, a MC es cre veu: <Mui to gra ti û- 
can te fa zer par te da tri lha so no ra de
uma cam pa nha in ter na ci o nal.=

Um pou co mais ve lho, Ga bri el Luiz
é ti do co mo um dos gran des no mes da
no va ge ra ção do funk ca ri o ca. Co me- 
çou to can do na sua pró pria co mu ni-
da de an tes de es tou rar nas rá di os de
to do o Bra sil, che gan do a se apre sen- 
tar no ex te ri or.

Nas re des so ci ais os bra si lei ros se
ani ma ram com a exal ta ção do funk no
ce ná rio in ter na ci o nal.

TURISMO NO MA

Visitantes da Chapada das Mesas terão passaporte

O PASSAPORTE ESTÁ SENDO DISTRIBUÍDO DE GRAÇA NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA (CAT), NO AEROPORTO DE IMPERATRIZ

A Se cre ta ria de Es ta do do Tu ris mo
(Se tur-MA) di vul gou, nes ta sex ta-fei ra
(10), o pri mei ro bo le tim so bre o per ûl
do Vi si tan te da Cha pa da das Me sas.
Es se do cu men to pos sui o ob je ti vo de
apre sen tar os da dos do Pas sa por te da
Cha pa da e se re fe rem aos ca das tros
re a li za dos en tre os anos de 2020 e
2022. As pes qui sas re a li za das apre- 
sen ta ram re sul ta dos e in for ma ções
re la ci o na das ao per ûl dos vi si tan tes
no po lo tu rís ti co.

O ma pe a men to irá pos si bi li tar um
mai or di re ci o na men to de es for ços ao
po lo que pre ci sa ter o re gis tro de seus
vi si tan tes.

O pas sa por te es tá sen do dis tri buí- 
do de gra ça no Cen tro de Aten di men- 
to ao Tu ris ta (CAT), lo ca li za do no Ae- 
ro por to de Im pe ra triz.

O se cre tá rio es ta du al de Tu ris mo,
Pau lo Ma tos, des ta cou a im por tân cia
dos da dos pa ra o for ta le ci men to do
con tro le e ações des ti na das ao po lo.
<Te mos ago ra um di ag nós ti co com- 
ple to do vi si tan te que che ga e qual ati- 
vi da de que ele vai re a li zar, des sa for- 
ma po de mos nos pre pa rar e as sim
aten der me lhor es ses vi si tan tes=, fri- 
sou o se cre tá rio.

As pes qui sas re gis tram que en tre os
cin cos prin ci pais es ta dos de on de
vêm os tu ris tas, 83% são do Ma ra- 
nhão, mos tran do co mo o tu ris mo in- 
ter no es tá cres cen do. As ou tras po si- 
ções û ca ram com São Pau lo (2,31%),

Rio de Ja nei ro (2,06%), Pa rá (1,94%) e
To can tins (1,73%). Tam bém re ve lou
que 58% dos vi si tan tes são mu lhe res e
42% são ho mens.

A co or de na do ra do Ob ser va tó rio
do Tu ris mo no Ma ra nhão, Le tí cia
Cynara, des ta cou a im por tân cia e o
ob je ti vo da pes qui sa co mo fa tor es- 
sen ci al pa ra tra çar es tra té gi as de ges- 
tão que au xi li em o se tor. 

<Con ver so mui to com o su pe rin- 
ten den te do po lo, Be to Kel ner, so bre a
ne ces si da de de mais in for ma ções dos
vi si tan tes. Mes mo com pou cas in for- 
ma ções, elas já são cru ci ais e é nos so
pon to de par ti da. Ain da vi rão mui tos
ou tros, com mais in for ma ções e mais
da dos, pa ra cons tru ção de po lí ti cas
as ser ti vas=, des ta cou a co or de na do ra.

Pa ra aces sar o do cu men to e ou tras
pes qui sas, aces se no link: https://ob- 
ser va to rio.tu ris mo.ma.gov.br/û- 
les/2022/06/Per ûl-dos-Vi si tan tes-da-
Cha pa da-Pas sa por te-Cha pa da.pdf

Genshin Im pact

Mi ne craft

Grand Theft Au to: San An dre as

Black De sert Mo bi le

The Le gend of Ne ver land

Oce a nhorn 2: Knights of the Lost Re alm

Li fe Af ter

Sky: Chil dren of the Light

GA MES

10 me lho res jo gos
de mun do aber to
pa ra ce lu la res

Ex tre ma men te po pu la res no mun do dos ga mes,
os jo gos de mun do aber to têm se tor na do uma ten dên- 
cia ca da vez mais for te. 

Se ja no for ma to da Ubi soft, com al tas tor res pa ra
<des blo que ar= pon tos de in te res se no ma pa; ou no es ti- 
lo The Le gend of Zel da: Bre ath of the Wild e El den Ring,
no qual é pre ci so des co brir os se gre dos do ma pa por
con ta pró pria, o im por tan te aqui é ex plo rar, so bre vi ver e
en con trar no vos e po de ro sos itens.

A se guir, vo cê con fe re nos sa se le ção com dez tí tu los
open-world pa ra des bra var na te li nha do smartpho ne:

Um dos mai o res su ces sos dos úl ti mos tem pos, o ga- 
cha Genshin Im pact é um jo go de ação e ex plo ra ção em
mun do aber to com ele men tos de RPG e vi su al de ani me
em cel sha ding. Com jo ga bi li da de que lem bra bas tan te
a de The Le gend of Zel da: Bre ath of the Wild, o ga me da
pro du to ra chi ne sa HoYoverse tem uma por ção de per- 
so na gens ca ris má ti cos e po de ro sos que po dem ser des- 
blo que a dos ao lon go da aven tu ra.

Genshin Im pact é gra tui to e tem ver sões pa- 
ra iOS e An droid.

Dis pen san do apre sen ta ções, Mi ne craft é um jo- 
go open-world da Mo jang no qual jo ga do res de vem so- 
bre vi ver às ad ver si da des em um imen so ma pa cheio de
pe ri gos e mis té ri os pa ra sem des ven da dos. Usan do ma- 
te ri ais en con tra dos no ce ná rio é pos sí vel cri ar fer ra- 
men tas que au xi li am na co le ta de mais re cur sos e pos si- 
bi li tam a cons tru ções de ba ses, ca sas, cas te los e o que
mais der na te lha.

Mi ne craft é pa go e es tá dis po ní vel pa ra com pra nas
lo jas de apli ca ti vos do iOS e do An droid.

Na pe le de Carl <CJ= John son, em Grand Theft Au to:
San An dre as jo ga do res de vem ex plo rar a imen sa (e ûc tí- 
cia) San An dre as em uma his tó ria que se pas sa no co me- 
ço dos anos 1990. De pois de fu gir da pri são e re tor nar
pa ra ca sa, CJ des co bre que sua vi da es tá de per nas pa ra
o ar e ago ra é ne ces sá rio em bar car em uma jor na da fo ra
da lei pa ra ten tar sal var sua fa mí lia e to mar o con tro le
das ru as.

Grand Theft Au to: San An dre as é pa go e es tá dis po ní- 
vel pa ra com pra nas lo jas de apli ca ti vos do iOS e do An- 
droid.

Le van do as aven tu ras vis tas no PC e con so les pa ra os
ce lu la res, Black De sert Mo bi le é um MMORPG no qual
jo ga do res de vem re a li zar mis sões e ba ter de fren te com
di ver sas ame a ças, co mo os mais va ri a dos ini mi gos e
mons tros. Pa ra fa ci li tar a vi da dos players, o jo go con ta
com uma fun ci o na li da de de ba ta lhas au to má ti cas e os
con tro les na te la de to que tam bém fo ram sim pli û ca dos
pa ra ga ran tir uma ex pe ri ên cia de jo go mais agra dá vel
na te li nha do smartpho ne.

Gra tui to, Black De sert Mo bi le tem ver sões pa- 
ra iOS e An droid.

Uma es pé cie de clo ne de Genshin Im pact, The Le- 
gend of Ne ver land tam bém é um jo go de ação com ele- 
men tos de RPG em mun do aber to. A mai or di fe ren ça
aqui é a pos si bi li da de de li gar o autoplay, uma fun ci o na- 
li da de que dei xa qua se tu do no au to má ti co. O ga me per- 
mi te aos jo ga do res com pra rem até mes mo uma es pé cie
de <pou pa tem po= que re a li za ações au to ma ti ca men te.

The Le gend of Ne ver land é gra tui to e tem ver sões pa- 
ra iOS e An droid.

Em uma aven tu ra que se pas sa mil anos an tes do pri- 
mei ro ga me, Oce a nhorn 2: Knights of the Lost Re alm le- 
va os jo ga do res ao mun do de Gaia, on de de vem con tro- 
lar um jo vem ca va lei ro em uma jor na da cheia de aven- 
tu ras e pe ri gos. Ao la do de Trin e Gen, o ra paz pre ci sa ex- 
plo rar o mun do, co le tar itens, des ven dar mis té ri os, con- 
cluir puzz les e lu tar pa ra im pe dir os pla nos do Exér ci to
Som brio do bru xo Mes me roth.

Oce a nhorn 2: Knights of the Lost Re alm es tá dis po ní- 
vel pa ra iOS na App Sto re.

Pro du zi do pe la Ne tE a se, Li fe Af ter é um jo go de so bre- 
vi vên cia em mun do aber to pós-apo ca líp ti co cheio de
zum bis no qual jo ga do res de vem ex plo rar o am bi en te,
in cluin do ci da des, üo res tas e ruí nas aban do na das, em
bus ca de re cur sos. Por ser um jo go multiplayer on li ne,
ao lon go da jor na da é pos sí vel en con trar ou tros jo ga do- 
res so bre vi ven tes que po dem ser hos tis ou ami gá veis,
mui tas ve zes ofe re cen do al gum ti po de tro ca ou aju da.

Gra tui to, Li fe Af ter tem ver sões pa ra iOS e An droid.

Dos mes mos cri a do res de Journey e Flower, Sky: Chil- 
dren of the Light é um jo go de aven tu ra so ci al no qual
players de vem ex plo rar se te rei nos chei os de mis té ri os
pa ra se rem des ven da dos. No pa pel dos Fi lhos da Luz, jo- 
ga do res po dem per so na li zar seus per so na gens e vo ar
pe los céus ao la do de ami gos com a mis são de de vol ver
Es tre la caí das de vol ta pa ra su as cons te la ções no céu.

Sky: Chil dren of the Light é gra tui to e tem ver sões pa- 
ra iOS e An droid.

São Luís, segunda-feira, 13 de junho de 2022

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

