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Maranhão deve ter área de 
livre comércio exportador

 – Sarney deve ter deixado boli-
nhas de pão, tipo João e Maria, no ca-
minho de volta para o retorno de um 
espaço comum com seus textos no 
prestigiado jornal O Imparcial. Por 
enquanto, somente a comunicação 

que não vai se perder!

Marcando

O prefeito de São José de Ribamar, Dr. Julinho, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, assinou decreto em reunião com re-
presentantes do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde, fixando aumento de 40% na remuneração da classe, incluindo Agentes de Combate às Endemias .PÁGINA  3

 

Homenagem : nnovo EP de 
Marília tem 3 milhões de plays

Obras de 
pavimentação 
e Restaurante 

Popular são 
vistoriadas pelo 

Governo em Timon
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OPORTUNIDADE: 387 vagas com salários 
de R$ 12 mil no interior do Mararanhão
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SELEÇÃO DE 82

São Luís tem dois 
postos de testagem 

para  Covid 
PAGINA 4

Eles perderam a 
Copa e uma geladeira

Eletrodoméstico era o prêmio para cada jogador em 
caso de vitória sobre a Itália. Dói até hoje, 40 anos de-

pois, mas aquele time ficou na história. PÁGNA 7

Prefeitura de São José de Ribamar concede 
aumento de mais de 40% aos Agentes de Saúde

Está cada vez mais próxima a instalação da Zona de Processamento de Exportação no Maranhão (ZPE-MA), esta semana foi debatida a redação final do documento que será apresentado pelo governador Carlos 
Brandão ao Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação (CZPE), para solicitar a criação da ZPE maranhense, que corresponde a uma área para livre comércio exportador no estado.
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LÍ GIA DAI A NA PE REI RA AL VES
Se cre ta ria de Po lí ti ca Agrí co la da Fe de -
ra ção dos Tra ba lha do res Ru rais Agri cul -
to ras e Agri cul to res do Ma ra nhão - FE -
TA E MA.

RE NA TO DI O NÍ SIO
His to ri a dor, Com po si tor e Pro du tor Cul -
tu ral

Uma atividade em favor da vida

Num país que ho je pas sa fo me, fa- 
lar de agri cul tu ra fa mi li ar é tra tar da
pro du ção de ali men ta ção sau dá vel,
da ga ran tia de se gu ran ça ali men tar e
nu tri ci o nal, é des ta car um di rei to de
to dos!.

No Dia 25 hu lho es ta mos co me mo- 
ran do o dia da Agri cul tu ra Fa mi li ar,
es ta im por tan te prá ti ca de pro du ção
agrí co la, que tem em sua es sên cia os
prin cí pi os da agro e co lo gia, a pro te- 
ção ao meio am bi en te, ga ran tin do
uma ali men ta ção sau dá vel.

Não po de mos dei xar de lem brar
nes ta da ta, a sig ni fi ca ti va lu ta da re- 
pre sen ta ção da ca te go ria, atra vés do
mo vi men to sin di cal ru ral, que mes- 
mo di an te de uma con jun tu ra de sa fi- 
a do ra, con ti nua na lu ta pe la ma nu- 
ten ção dos di rei tos so ci o e conô mi cos
dos agri cul to res e das agri cul to ras fa- 
mi li a res, con tri buin do na cons tru ção
de uma su ces são ru ral, que le ve em
con ta a par ti ci pa ção dos jo vens e mu- 
lhe res.

A agri cul tu ra fa mi li ar, ri ca em di- 
ver si da de de pro du ção, é ri ca tam bém
nos seg men tos que a for mam: be ne fi- 
ciá ri os do Pro gra ma Na ci o nal da Re- 
for ma Agrá ria, qui lom bo las, in dí ge- 
nas, ex tra ti vis tas, pes ca do res ar te sa- 
nais, ar te sãos, aqui cul to res, ma ri cul- 
to res, pis ci cul to res, sil vi cul to res e ou- 
tros seg men tos.

Em 2017, o Cen so Agro pe cuá rio

cons ta tou que exis ti am 5.073.324
(Cin co mi lhões, se ten ta e três mil e
tre zen tos e vin te e qua tro) es ta be le ci- 
men tos, sen do que 76,8% des tes, ou
se ja, 3.897.408 (Três mi lhões, oi to cen- 
tos e no ven ta e se te mil e qua tro cen- 
tos e oi to) eram da agri cul tu ra fa mi li- 
ar.

So mos mui tos. E so mos im por tan- 
tes eco no mi ca men te e po li ti ca men te.
En tre tan to, pre ci sa mos nos em po de- 
rar da nos sa for ça e lu tar pa ra me lho- 
rar al guns ín di ces que nos afli gem, co- 
mo exem plo, o uso do cré di to agrí co- 
la.

Na sa fra 2021-2022, a ní vel de nor- 
des te, em re la ção a cus teio e in ves ti- 
men to, aces sa mos R$ 5, 46 bi lhões, re- 
pre sen tan do 13, 7% dos re cur sos to- 
tais, que per fi ze ram a ní vel na ci o nal
R$ R$ 38,63 bi lhões em 1,34 mi lhões
de con tra tos.

O nor des te fe chou a sa fra com
679.970 con tra tos (50,8%), ten do o va- 
lor mé dio de cus teio em R$ 22.009
(Vin te e dois mil e no ve re ais) e o in- 
ves ti men to te ve o va lor mé dio de R$
6.121 (Seis mil e cen to e vin te e um re- 
ais).

O vo lu me de con tra tos não re pre- 
sen tou um vo lu me de apor te fi nan- 
cei ro na re gião, per de mos até pa ra a
re gião Nor te, que te ve ape nas 4,6% do
nú me ro de con tra tos a ní vel na ci o nal
e fi cou com o va lor mé dio do cus teio
em R$ 56.258 (Cin quen ta e seis mil e
du zen tos e cin quen ta e oi to re ais) e o
va lor de in ves ti men to de R$ 65.381
(Ses sen ta e cin co mil e tre zen tos e oi- 
ten ta e um re ais).

O Ma ra nhão e to do o Nor des te pre- 
ci sam re dis cu tir o PRO NAF, pa ra além
do Mi cro cré di to Ru ral. Pre ci sa mos re- 
dis cu tir o aces so ao cré di to do PRO- 
NAF.

Ou tro pon to im por tan te é a se gu- 
ran ça ali men tar e nu tri ci o nal. Atra vés
da Re de Bra si lei ra de Pes qui sa em So- 
be ra nia e Se gu ran ça Ali men tar e Nu- 
tri ci o nal (Re de PENS SAN), po de mos
cons ta tar a di fí cil re a li da de vi ven ci a- 
da por gran de par te da so ci e da de bra- 
si lei ra, in clu si ve agri cul to res e agri- 
cul tu ras fa mi li a res.

Se gun do o II Inqué ri to Na ci o nal so- 
bre In se gu ran ça Ali men tar no Con- 
tex to da Pan de mia da CO VID-19 no
Bra sil (li vro ele trô ni co), po de mos
iden ti fi car a In se gu ran ça Ali men tar
(IA) em três ní veis:

a) Le ve – in cer te za quan to ao aces- 

so a ali men tos em um fu tu ro pró xi mo
e/ou quan do a qua li da de da ali men- 
ta ção já es tá com pro me ti da;

b) Mo de ra da – quan ti da de in su fi ci- 
en te de ali men tos;

c) Gra ve – pri va ção no con su mo de
ali men tos e fo me.

O re sul ta do da pes qui sa apon ta
que são 125,2 mi lhões de pes so as em
IA e mais de 33 mi lhões em si tu a ção
de fo me, ex pres sa pe la IA gra ve.

Di an te de um qua dro tão dra má ti- 
co de dor e so fri men to, so man do-se a
in se gu ran ça econô mi ca e po lí ti ca, vi- 
ven ci a mos a de ses tru tu ra ção das
con di ções de pro du ção, prin ci pal- 
men te pa ra os agri cul to res fa mi li a res,
que ain da so fre com a per ma nên cia
de po lí ti cas com pen sa tó ri as.

In fe liz men te, as po lí ti cas de aces so
a mer ca dos ins ti tu ci o nais so fre ram
cor tes or ça men tá ri os. Pre ci sa mos ur-
gen te men te, cri ar con di ções so ci ais e
econô mi cas pa ra aca bar com as po lí- 
ti cas com pen sa tó ri as, que su pri mem
o di rei to a uma vi da dig na pa ra to dos
e tem su as ori gens na pés si ma dis tri- 
bui ção de ren da do pro du to in ter no
bru to (PIB), bem co mo na fal ta de em- 
po de ra men to dos di rei tos so ci o e- 
conô mi cos, po lí ti cas, am bi en tais e
cul tu rais.

Tu do is to im pac ta no de sen vol vi- 
men to ru ral sus ten tá vel e so li dá rio
que tan to de se ja mos e na per ma nên- 
cia no cam po, com dig ni da de. Nes ta
da ta tão im por tan te pa ra a ca te go ria
da agri cul tu ra fa mi li ar, tor na se ne-
ces sá rio o re co nhe ci men to, a va lo ri- 
za ção da lu ta do Mo vi men to Sin di cal,
por di rei tos so ci ais e econô mi cos, su- 
pe ran do di fi cul da des, sem de sa ni mar
fren te a tan tas “bu ro cra ci as”, que nos
im pe de de aces sar di rei tos.

Po rém, ca be fa zer mos uma re fle- 
xão nes ta da ta: quem so mos? Co mo
vi ve mos? Co mo nos or ga ni za mos?
Quais são nos sos ob je ti vos pa ra su pe- 
rar tan tos obs tá cu los na or ga ni za ção
da pro du ção e no pro ces so de co mer- 
ci a li za ção?

Não es que ça mos que ho je é dia de
ce le brar a im por tân cia da ca te go ria,
quer se ja econô mi ca, so ci al ou po lí ti-
ca. Mas, tam bém, ca be fa zer re fle xões
pa ra en con trar mos so lu ções, que nos
ga ran tam per ma ne cer no cam po,
com dig ni da de, com con di ções so ci o- 
e conô mi cas pa ra pro du zir e co mer ci- 
a li zar por um lon go tem po! A lu ta é
gran de e per ma nen te!

Como não reclamar

Um dos fa to res que le va um po vo
ou co mu ni da de a re ce ber o con cei to
de po bre, no mun do do Lais sez Fai re,
é o iso la men to. Es ta mos ven do, na
guer ra en tre Rús sia e Croá cia, uma
her cú lea ten ta ti va de su jei tar a opres- 
so ra na ção ao iso la men to. Atra vés de
san ções econô mi cas, o oci den te, ca- 
pi ta ne a do pe la Eu ro pa, ten ta atra vés
de boi co tes e em bar gos im pin gir à
opres so ra na ção o es tran gu la men to
de su as fi nan ças, cau san do com is to,
uma cri se in ter na que pro por ci o ne
um ar re fe ci men to do ím pe to be li ge- 
ran te da que la na ção.

To mo a re fle xão aci ma, pa ra con- 
tex tu a li zar e co men tar a anun ci a da e
não es tan ca da cri se do trans por te e
trân si to, que en vol ve nos sa bai xa da
ma ra nhen se, sa bi da men te, uma das
mais be las re giões de nos so Es ta do,
pos sui do ra de um gran de po ten ci al
de de sen vol vi men to, mas, en tre tan to,

pa de ce se cu lar men te, sem cul pa for- 
ma da, de um aban do no ins ti tu ci o nal
que lhe im põe a con di ção de uma das
re giões mais po bres do país.

O que se con ven ci o nou de no mi nar
de bai xa da ma ra nhen se, ocu pa mais
de trin ta por cen to de nos so ter ri tó rio
e abri ga um per cen tu al per to dis to de
ha bi tan tes. É uma re gião co nhe ci da
pe la be le za na tu ral e gran de po ten ci al
de cres ci men to econô mi co. En quan- 
to o Sul do Es ta do di a lo ga com o Su- 
des te, o Nor te com o Pa rá e o Oes te
com o Nor des te, es ta é a re gião ma ra- 
nhen se mais iden ti fi ca da com a ca pi- 
tal sua his tó ria e cul tu ra.

No sé cu lo pas sa do, an tes da exis- 
tên cia da es tra da de fer ro São Luís –
Te re zi na, a bai xa da ma ra nhen se, era
cer ta men te a re gião mais de sen vol vi- 
da do Es ta do, com a mu dan ça do mo- 
dal de trans por tes no País, que a par tir
de 1950 pas sou sob a ba tu ta e von ta de
das mul ti na ci o nais a pri o ri zar o mo- 
dal ro do viá rio, es ta re gião amar gou
um lon go e pe no so pe río do de es tag- 
na ção econô mi ca. Ci da des co mo Gui- 
ma rães, Cu ru ru pu e Vi a na, an tes pro- 
mis so ras e de sen vol vi das pas sa ram a
so frer com a fal ta de frui ção de bens e
mer ca do ri as, con di ções vi tais pa ra
sus ten tar um de sen vol vi men to re gi o- 
nal.

No lon go pe río do que vai do sé cu lo
pas sa do, quan do a es tra da que li ga Vi- 
tó ria do Me a rim a Pi nhei ro re ce beu os
pri mei ros re ca pe a men tos as fál ti cos,
até ho je, es ta re gião ja mais ex pe ri- 
men tou, mes mo que ape nas me di a- 
na men te, de per ma nen tes con di ções
de tra fe ga bi li da de. Is to, en tre ou tros
fa to res, mo ti vou e obri gou aque le po- 
vo a bus car uma so lu ção pe lo mar,
que vi ria com a cons tru ção da pas sa- 
gem Pon ta da Es pe ra – Cu ju pe, que
en cur ta a vi a gem e ofe re ce uma van- 
ta gem de apro xi ma dos 250 quilô me- 

ti no fi nal.
Ape sar da pro mes sa de so lu ção

ofe re ci da há exa tos oi to anos e re no- 
va da nos úl ti mos qua tro, nos sos Go-
ver nan tes pou co ou na da fi ze ram pa- 
ra sa nar de fi ni ti va men te ou mes mo
di mi nuir o so fri men to de nos so po vo
bai xa dei ro. São mi lhões de ir mãos
ma ra nhen ses im pe di dos, ou com
gran des li mi ta ções, em seu cons ti tu- 
ci o nal di rei to de ir e vir. São mi lhões
em mer ca do ri as e ser vi ços que dei-
xam de cir cu lar. In con tá veis ser vi ços,
pú bli cos e pri va dos, sem exe cu ção.
Von ta des e so nhos de mi lha res in ter- 
rom pi dos, sem que se cha ma a res- 
pon sa bi li da de quem tem a obri ga ção
des ta pro vi são.

A pre tex to de so lu ci o nar o pro ble- 
ma, se gun do no ti ci a do, o ex-Go ver- 
na dor Flá vio Di no, que ren do ou não,
con se guiu pi o rar o que já era ruim.
De cre tou uma mal su ce di da in ter ven-
ção, que não tem ló gi ca ou ex pli ca ção,
e é por is to de nun ci a do, a “bo ca pe- 
que na”, co mo in te res sa do no des fe- 
cho da li de. Pi or que a “me di a ção” no
sis te ma ma rí ti mo é a de sas tro sa in ter- 
ven ção na ro do via, de sen vol vi da atra- 
vés de um ta pa bu ra co sem qua li da de
que ga ran ta du ra bi li da de e exe cu ta do
em ple na es ta ção chu vo sa.

 
A con ta des te de sas tre to do dia

che ga aos mi lha res de ma ra nhen ses,
mo ra do res de nos sa bai xa da, pre ci sa
che gar no con tra che que po lí ti co de
nos sa clas se di ri gen te, de to dos que
sen do pos sui do res de con di ções se
es qui va ram de en con trar uma so lu- 
ção. Há a nos so en ten di men to, um
cri me co me ti do e a pu ni ção ao(s) in- 
fra tor(es) es tá na mão de quem sair de
ca sa no dia 3 de ou tu bro pró xi mo, pa-
ra exer cer seu sa cro di rei to de es co- 
lher quem exer ce rá o po der de man do
no Ma ra nhão, pe los pró xi mos qua tro

EDI TO RI AL

Meio am bi en te e a
po lí ti ca

Há dé ca das, ci en tis tas e cli ma to lo gis tas aler tam go- 
ver nos de to do o mun do pa ra a ne ces si da de de mu dan- 
ça nos sis te mas pro du ti vos e no re la ci o na men to com o
pa trimô nio na tu ral. O aque ci men to glo bal tem pro vo- 
ca do even tos cli má ti cos ex tre mos no pla ne ta, que le- 
vam mi lha res à mor te, sem con tar com da nos ma te ri ais
nas áre as de vas ta das.

No iní cio des te ano, as chu vas in ten sas que cas ti ga- 
ram Pe tró po lis dei xa ram 238 mor tos, a ci da de des truí da
e cen te nas de pes so as de sa bri ga das. No Nor des te, as
tra gé di as por tem po rais co me ça ram no fim de 2021 e se
es ten de ram ao lon go dos pri mei ros me ses des te ano. Na
Bahia, os trans bor da men tos de ri os afe ta ram 116 mu ni- 
cí pi os, fi ze ram 20 óbi tos e mais de 30 mil pes so as fi ca- 
ram ao re len to com a per da de su as ca sas.

Tais tra gé di as são re cor ren tes a ca da ano, em to das as
re giões, se ja pe lo fo go, se ja pe la água ou pe la se ca. Em
vá ri as de las, iden ti fi ca-se a ne gli gên cia do po der pú bli- 
co em re la ção às me di das pre ven ti vas exi gi das. Pre va le- 
ce o fa mo so “dei xa pra lá”, so bre tu do em re la ção às ca- 
ma das mais po bres da so ci e da de. Se ja em qual quer re- 
gião do país, a ques tão am bi en tal é o elo que une a mai- 
o ria dos dra mas pro vo ca dos por fenô me nos cli má ti cos.

Em 16 de agos to, se rá da da a lar ga da pa ra a cor ri da
elei to ral. Can di da tos de di fe ren tes ma ti zes ide o ló gi cos
vão dis pu tar va gas nos le gis la ti vos fe de ral (de pu ta dos e
re no va ção de um ter ço do Se na do) e es ta du al, go ver na- 
do res e Pre si dên cia da Re pú bli ca. Nes se pro ces so, em
cur so des de o ano pas sa do, é fun da men tal que o te ma
meio am bi en te se ja uma das re fe rên ci as dos pro gra mas
dos can di da tos, tan to pa ra o le gis la ti vo quan to pa ra o
exe cu ti vo.

Meio am bi en te não se res trin ge à pro te ção das flo res- 
tas, dos cur sos de água. Es ses ele men tos são fun da men- 
tais à pre ser va ção da vi da. Mas o te ma per pas sa e faz in- 
ter fa ce com edu ca ção, ci ên cia, tec no lo gia, saú de, sa ne- 
a men to bá si co, ha bi ta ção, trans por te, se gu ran ça pú bli- 
ca, eli mi na ção das de si gual da des so ci ais e econô mi cas.

Des de a re de mo cra ti za ção do país, as su ces si vas elei- 
ções são re che a das de pro mes sas e com pro mis sos que
não se cum prem, a fim de ga ran tir o bem-es tar de to dos
os ci da dãos. A ca da go ver no, os pri vi le gi a dos so ci al e
eco no mi ca men te são os mais be ne fi ci a dos. A pan de mia
de co vid-19 es can ca rou dis tân ci as abis sais que ca rac te- 
ri zam os mais di fe ren tes bra sis.

As pro pos tas dos can di da tos de vem con tem plar me- 
di das que, efe ti va men te, se jam trans for ma do ras, con si- 
de ran do os que si tos in dis pen sá veis a uma mu dan ça na
qua li da de de vi da das pes so as pa ra me lhor. Cau sa in- 
con for mis mo sa ber que a fo me é dor diá ria de mais de
33 mi lhões de pes so as. Não faz sen ti do o país ter con ce- 
bi do um in ve já vel sis te ma de saú de, mas ser co mum ci- 
da dãos mor re rem na por ta de hos pi tais, além de fal tar
es co las pa ra cri an ças e ado les cen tes.

Pos ter gar a im ple men ta ção de sa ne a men to bá si co re- 
pre sen ta blo que ar o aces so à água po tá vel pa ra gran de
par te de bra si lei ros vul ne rá veis a do en ças por trans mis- 
são hí dri ca. O no vo mo men to per mi te que to dos os elei- 
to res pos sam re ver es co lhas e se tor nem pro ta go nis tas
da cons tru ção de um Bra sil equi li bra do, com opor tu ni- 
da de de vi da me lhor pa ra to dos.

São Luís, segunda-feira, 25 de julho de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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O procurador-geral da Assembleia Legislativa do Maranhão aponta que as fake news
serão um dos principais problemas da campanha eleitoral deste ano

CAMPANHA ELEITORAL

Alerta sobre os
riscos das fake news

O
pro cu ra dor-ge ral da As sem- 
bleia Le gis la ti va do Ma ra- 
nhão, ad vo ga do Tar ci so 
Araú jo, fa lou a im pren sa so- 

bre a car ti lha de ‘Con du tas Ve da das e 
Lei das Elei ções’, lan ça da pe la Ale ma, 
e o ci clo de de ba tes so bre a ‘No va Lei 
de Li ci ta ções’, que ob je ti va ca pa ci tar 
ges to res e as ses so res das Câ ma ras 
Mu ni ci pais e Pre fei tu ras de to do o 
Ma ra nhão.

Tar ci sio in for mou que a car ti lha 
tem co mo ba se as dis po si ções da Lei 
Fe de ral n° 9.504/97 (Lei das Elei ções), 
além de re so lu ções do Tri bu nal Su pe- 
ri or Elei to ral (TSE) e ju ris pru dên ci as 
dos di ver sos Tri bu nais Elei to rais do 
país.

“A car ti lha tem co mo prin ci pal ob- 
je ti vo ori en tar os can di da tos e agen- 
tes pú bli cos no de sem pe nho de su as 
ati vi da des, de ma nei ra que se jam pra- 
ti ca das den tro dos li mi tes pre vis tos 
na le gis la ção elei to ral”, ex pli cou o ad- 
vo ga do.

Tar cí sio Araú jo des ta cou, ain da, 
que as fa ke news se rão um dos prin ci- 
pais pro ble mas da cam pa nha elei to- 
ral des te ano, res sal tan do a im por tân- 
cia de com ba ter a de sin for ma ção.

“Le van do em con si de ra ção que a 
In ter net se tor nou um in dis pen sá vel 
meio de co mu ni ca ção, ela se tor na 
mais pro pí cia à pro pa ga ção de no tí ci- 
as fal sas, vis to que qual quer ci da dão 
tem au to no mia pa ra pu bli car o que 
qui ser. A in ter net não é ter ra sem lei, 
exis te uma sé rie de me di das vá li das 
pa ra re des so ci ais e usuá ri os, com a 
in ten ção de coi bir o com par ti lha- 
men to de de sin for ma ções na in ter- 
net”, pon tu ou.

Ci clo de pa les tras

TARCÍSIO ARAÚJO ALERTA SOBRE OS RISCOS DAS FAKE NEWS NA CAMPANHA ELEITORAL

Tar ci sio tam bém co men tou so bre o 
ci clo de pa les tras que tem co mo te ma 
a ‘No va Lei de Li ci ta ções’ que es tá 
sen do re a li za do pe la As sem bleia Le- 
gis la ti va nos mu ní ci pi os do es ta do.

“Es ta mos com par ti lhan do téc ni cas 
pa ra in te ri o ri zar e dis se mi nar as in- 
for ma ções so bre as no vi da des da No- 

va Lei de Li ci ta ções, a fim de ca pa ci tar 
o cor po téc ni co das as ses so ri as das 
Ca sas Le gis la ti vas mu ni ci pais, Pre fei- 
tu ras e o pú bli co em ge ral que te nha 
in te res se em re la ção à te má ti ca. Já es- 
ti ve mos em Bal sas, Es trei to, Im pe ra- 
triz e pre ten de mos es ten der pa ra to do 
o Ma ra nhão ”, con cluiu.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

Agentes de Saúde recebem reajuste  de  salarios

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR CONCEDE AUMENTO DE MAIS DE 40% AOS AGENTES DE SAÚDE

O pre fei to de São Jo sé de Ri ba mar,
Dr. Ju li nho, no uso de su as atri bui ções
le gais, que lhe são con fe ri das pe la
Cons ti tui ção Fe de ral e Lei Or gâ ni ca
Mu ni ci pal, as si nou de cre to em reu- 
nião com re pre sen tan tes do Sin di ca to
dos Agen tes Co mu ni tá ri os de Saú de,
fi xan do au men to de 40% na re mu ne- 
ra ção da clas se, in cluin do Agen tes de
Com ba te às En de mi as .

O va lor des sas ca te go ri as se rá o
equi va len te a dois sa lá ri os mí ni mos,
pa ra uma jor na da de 40h se ma nais.
Um au men to em mais de 40% em re- 
la ção ao sa lá rio an te ri or.

O pro je to foi en vi a do pa ra a Câ ma- 
ra de Ve re a do res, po rém, de vi do à es- 
co lha de 11 ve re a do res pa ra não re a li- 
za ção da vo ta ção, o pro je to foi aca ta- 
do por uma por ta ria do Go ver no Fe- 

de ral.
A pre si den te do Sin di ca to de Agen- 

tes Co mu ni tá ri os de Saú de, Cle a nes
Oli vei ra, co men ta que os pro fis si o- 
nais ago ra se sen tem va lo ri za dos pe la
atu al ges tão. A pre si den te ain da pa ra- 
be ni zou o aca to da lu ta pe lo re a jus te e
fri sou a ex tre ma fe li ci da de por es sa
con quis ta.

“É com hon ra e mui ta

res pon sa bi li da de que

ra ti fi co es se au men to

fe de ral, pa ra que

pos sa mos es ti mu lar

mais ain da os Agen tes

de Saú de na

con ti nu a ção des se

tra ba lho bri lhan te”,

dis se Dr. Ju li nho,

pre fei to de São Jo sé de

Ri ba mar.

 PES QUI SA

CA MI NHO CER TO

Kit elei to ral

Se ma nal men te, du ran te os úl ti mos anos, te nho cons- 
truí do os meus tex tos e ima gens dis cu tin do com o Nu- 
na, ô ge ni al char gis ta, e com o com pe ten te jor na lis ta
Cé lio Sér gio, cha ma do de má gi co das sen sa ci o nais ca- 
pas, con teú dos e for ma tos do jor nal O Im par ci al. Fa ze- 
mos de ba tes aca lo ra dos, ou tros pon de ra dos, sem pre re- 
fi nan do com hu mor os atos cri a dos pe las fi gu ras pú bli- 
cas e a po pu la ção. Sem es que cer o pre si den te Pe dro
Frei re mo ni to ran do os re bel des “me ni nos e me ni nas” da
re da ção do ma tu ti no de 96 anos e mais de oi to mi lhões
de aces sos men sais.

 
Evi den te que ca da qual tra zen do seu olhar na apli ca- 

ção dos fa tos, opi niões não exis te pa ra o con sen so, sem- 
pre tem que so brar a in con for mi da de. Mui tas ve zes as
char ges do Nu na fa lam so zi nhas, em ou tras pos ta gens
pre ci sam de es cla re ci men tos pa ra pro vo car o co nhe ci- 
men to e de ba te so bre a ma té ria ou no tas rá pi das.

 
As sus ta dor ob ser var que con cor da mos com emi nen- 

te pe ri go pro vo ca do pe los des man dos nos go ver nos do
PT e após a che ga da de Jair Bol so na ro (PL) à pre si dên cia
do Bra sil. Mes mo sen do uma per ma nen te pro vo ca ção
elei to ral da di rei ta, o gol pe de go ver no con ti nua na pau- 
ta diá ria. Di fe ren te do gol pe mi li tar de 64, o pro ces so de
Bol so na ro em es ta be le cer uma di ta du ra vem acom pa- 
nha do da de gra da ção nas ins ti tui ções de de fe sa da de- 
mo cra cia e a na tu ra li za ção da vi o lên cia aos 98% dos
sem di nhei ro e po der.

 
Ver da de que se hou ves se apoio mi li tar, o PT te ria fei to

sua di ta du ra no es ti lo la ti no. In tri gan te que os mi nis tros
do STF con ti nu am ali men tan do o me do nos elei to res
sem dar um bas ta cons ti tu ci o nal. Mas, en quan to hou- 
ver li ber da de e mul ti pli ca do res sé ri os da co mu ni ca ção
vai pre va le cer a ver da de. Evi den te no es ti lo pro fis si o nal
in di vi du al com pi ta das sa ca nas. Quan to ao Kit de Pro te- 
ção, lo go se rá ven di do nas me lho res lo jas do ra mo elei- 
to ral e na in ter net. Bom ga ran tir o seu!

 

 
Bo ba gem – Nem ti nha ne ces si da de os em pol ga dos

en xer tos do PSB cri a rem mo ti vos pa ra a sus pen são da
pes qui sa EXA TA/TV GUA RÁ na jus ti ça elei to ral. Tu do
igual, nin guém es tá na da mais do que o ou tro. Que co- 
me ce a cam pa nha!

 

 

Mar can do – Sarney de ve ter dei xa do bo li nhas de pão,
ti po João e Ma ria, no ca mi nho de vol ta pa ra o re tor no de
um es pa ço co mum com seus tex tos no pres ti gi a do jor- 
nal O Im par ci al. Por en quan to, so men te a co mu ni ca ção
que não vai se per der!

São Luís, segunda-feira, 25 de julho de 2022

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


São Luís, segunda-feira, 25 de julho de 2022

GERAL 5

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
PREFEITURA DE TRIZIDELA DO VALE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 043/2022

O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através do Fundo Municipal de Saúde torna 
público que fará licitação na modalidade Pregão, para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, 
Decreto nº 10.024/2019, Decreto Municipal 15/2019; Decreto municipal 24/2021 e pela Lei nº 8.666/93 e 
alterações. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação de empresa para o forne-
cimento de equipamentos odontológico, de forma parcelada, de interesse do Fundo Municipal de Saúde, do 
município de Trizidela do Vale (MA). ABERTURA: 09 de agosto de 2022 às 10:00 horas. INFORMAÇÕES: 
O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licita-
ção, na Av. Dep. Carlos Melo, nº 1670 – Aeroporto – Trizidela do Vale (MA), horário de 08:00 às 12:00 horas, 
no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br . por e-mail cplpmtv@outlook.com  na página 
www.trizideladovale.ma.gov.br Trizidela do Vale (MA), 20 de julho de 2022. Fabiana Meireles do Nascimento 
Medeiros. Secretária Municipal de Saúde. Portaria nº 08/2021-GP

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 03/2022

A Prefeitura Municipal de Cajari/MA, comunica aos interessados que realizará licitação 
na modalidade Tomada de Preços nº 03/2022, no dia 11/08/2022 às 09h30, objetivando a Con-
tratação de empresa para prestação dos serviços de manutenção e reforma da casa de cultura 
do Município de Cajari/MA, conforme especificações no Projeto Básico, Anexo I do edital. O presente Edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Cajari - MA, sito à Avenida Senador Vitorino Freire, nº 513, Centro, de segunda a sexta (exceto feriados) no horário das 08:00 às 12:00h, onde poderão ser consultados ou obtidos GRATUITAMENTE por meio digital na Comissão de Licitação bem como pela internet, através do nosso endereço eletrônico http://transparencia.cajari.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce, para dúvidas e informações através do 
e-mail: licitacoescajari@gmail.com. A prefeitura Municipal de Cajari – MA, obedecerá a todos os pro-tocolos sanitários estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e demais Órgãos Sanitários no momento da Sessão. Cajari (MA), 05/07/2022

Elisângela Pinheiro Diniz de JesusPresidente da CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ 06.116.461/0001-00

AVISOS DE LICITAÇÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 - SRP. O Município de Anapurus - MA, torna público aos interessados 
que, com base na Lei nº 10.024/2019, 10.520/02, 7.892/2013 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 09h00min, (Nove horas),(horário de Brasília) do dia 09 
de agosto de 2022, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 027/2022, para registro de preços, do tipo 
menor preço por item, tendo por objeto Registro de Preços para Futura contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de manutenção de ar condicionado, preventiva e corretiva e assistência técnica com 
fornecimento de peças para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de 
Anapurus/MA. Poderão participar deste pregão eletrônico as empresas que preencherem os requisitos do 
Edital. A sessão pública acontecerá pelo site: http://www.licitanet.com.br. O Edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizada na Av. João Francisco 
Monteles, nº 2001 – Centro, Anapurus/MA, de segunda-feira à sexta-feira das 08:00 as 12:00 horas. O Edital 
também pode ser adquirido no site http://www.licitanet.com.br. Anapurus/MA, 22 de Julho de 2022.ALMIR 
LIMA DA SILVA. Pregoeiro.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT torna público 
o aviso de recebimento da Licença de Instalação nº 1281/2019 - 1ª Renovação, 
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
– IBAMA, emitida em 31/05/2022, válida por 2 (dois) anos e 10 (dez) meses, 
a partir da assinatura, relativa à Ponte sobre o Rio Parnaíba na diretriz da 
rodovia BR-235, entre os municípios de Santa Filomena/PI e Alto Parnaíba/MA 
e seus acessos.

ALEXANDRE GUIMARÃES BILICH NEUMANN
Coordenador Geral de Meio Ambiente - Substituto

AVISO DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA

GOVERNO 
FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 742, Centro, Riachão - MA

CNPJ: 05.282.801/0001
AVISO DE SUSPENSÃO.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029.21.02/2022- CPL/PMR. PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022. A Prefeitura Municipal de Riachão, Estado do Maranhão, com 
sede na Praça Nossa Senhora de Nazaré, n.º 742, Centro, CEP 65.990-000, na forma da Lei Fede-
ral nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e do Decreto nº 10.024/19, através do Pregoeiro Municipal, 
torna público aos interessados do Pregão Eletrônico Nº 022/2022, do tipo MENOR PREÇO POR 
ITEM, cujo objeto é o Registro de Preços para Eventual e Futura Aquisição de Equipamentos 
Hospitalares, para Atender a Demanda da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de 
Riachão/MA, fica suspenso “SINE DIE”, a data de realização da sessão pública de abertura do Pre-
gão, a qual se encontrava marcada para o dia 02 de agosto de 2022, às 09h00min (nove horas). 
Nova data para a sessão pública de abertura da licitação em epígrafe será oportunamente marcada 
e comunicada, mediante publicação em todos os veículos de comunicação necessários. Demais 
informações podem ser consultadas no sítio eletrônico do Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC) 
- www.bnc.org.br e site oficial do município de Riachão/MA http://www.riachao.ma.gov.br. Outras 
informações pelo e-mail cplriachao.ma@gmail.com ou pelo telefone (99) 9 8448-5262 das 09:00 às 
12:00 h. Base Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. Riachão/MA, 21 de julho de 2022. Walisson 
Cunha Duarte. Pregoeiro Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022.
A Prefeitura Municipal de Icatu/MA, através da Comissão Permanente de Licitação torna públi-
co para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide do Decreto nº 10.024/19 
e subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na 
modalidade Pregão na sua Forma Eletrônico, do tipo Menor Preço Por Item, sob o regime de 
empreitada por preço global, visando a formação de registro de preços para futura e eventual 
contratação de pessoa jurídica para disponibilizar serviços de locação de software de ambiente 
web para gestão de processos de despesas públicas, destinado ao controle do fluxo dos proces-
sos, permitindo acesso aos dados, andamento processual e como geração de relatórios, bem 
como de gerenciamento e controle do site Oficial da Prefeitura que disponibilize informações 
Institucionais, licitações, convênios, decretos, portarias, editais, leis, frota de veículos, guia 
da cidade, banners, notícias, LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), e - SIC e ouvidoria para 
atender a LEI Nº 12.527/2011 - Lei de acesso à Informação, a fim de atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal de Icatu- MA. ABERTURA: 09 de agosto de 2022, às 08h00min, através 
da plataforma: https://licitar.digital/#home, demais informações no e-mail cplicatulicitacao@
gmail.com. Icatu/MA, 22 de julho de 2022.  Denilson Odilon Fonsêca Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022.
A Prefeitura Municipal de Icatu/MA, através da Comissão Permanente de Lici-
tação torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a 
égide do Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93 
e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão na sua Forma Ele-
trônico, do tipo Menor Preço Por Item, sob o regime de empreitada por preço 
unitário, visando a Formação de Registro de Preços para futura e eventual con-
tratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavagem geral dos 
veículos da Prefeitura Municipal de Icatu - MA. ABERTURA: 10 de agosto de 
2022, às 08h00min, através da plataforma: https://licitar.digital/#home, demais 
informações no e-mail cplicatulicitacao@gmail.com. Icatu/MA, 22 de julho de 
2022.  Denilson Odilon Fonsêca Pregoeiro.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ 06.116.461/0001-00
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS, Estado do Maranhão, por intermédio da Secreta-
ria Municipal de Saúde, torna público que fará realizar em 10/08/2022 às 09h00min, licitação 
na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022/SEMUS, tipo menor preço global, tendo 
por objeto a Ampliação e Adequação do Centro de Saúde Isaac Francisco Monteles, loca-
lizada na sede do município, conforme projeto básico. O Edital e seus anexos, encontra-se 
disponível para consultas/obtidos gratuitamente, em dias úteis das 08h00min às 12h00min, 
na sala da Comissão de Permanente de Licitação, localizada na Av. João Francisco Monteles, 
n° 2001, Centro Anapurus/MA, ou ainda poderá ser solicitado por meio do e-mail: departa-
mentodecompraspma@gmail.com, bem como consultados através no site do TCE/MA e por-
tal da transparência deste órgão. Os interessados em participar do certame não necessitam 
encaminhar seus representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as 
propostas, podendo, inclusive, encaminhá-los via correio ou outro meio similar de entrega, 
atentando para as datas e horários finais para recebimento. Anapurus/MA, em 21 de julho de 
2022. PATRICK PAULINO PINHEIRO, Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

                        DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO MARANHÃO

AVISO DE REABERTURA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2022-DPE/MA

A Defensoria Pública do Estado do Maranhão-DPE, (UASG 453747) por meio de sua Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, torna público a remarcação, na forma da Lei nº 10.520/2002, Lei 
nº 8.666/1993, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal 7.892/2013, Decreto Estadual do 
Maranhão 36.184/2020, Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas regulamentares pertinentes 
à espécie, da licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 017/2022, do tipo menor preço, 
Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
contínuos de manutenção preventiva e corretiva – com fornecimento de peças, componentes 
elétricos, eletrônicos e mecânicos e mão de obra - em 04 elevadores da marca ATLAS SCHINDLER, 
instalados no prédio sede da DPE/MA, localizada na Av. Júnior Coimbra, quadra 21, lote 02, 
loteamento Jaracaty, Renascença II- São Luís. Que seria no dia 15/07/2022 às 09:00, conforme aviso 
de licitação anteriormente publicado no DOE/MA e jornal local, com nova data de abertura para o dia 
09/08/2022 às 09:00, devido a alterações no Edital em epígrafe, a ser realizado no portal Comprasnet, 
pelo site www.comprasgovernamentais.gov.br. O Edital está à disposição dos interessados nas 
páginas: www.comprasgovernamentais.gov.br; defensoria.ma.def.br onde poderão ser obtidos 
gratuitamente e www.tce.ma.gov.br. Informações adicionais, através do e-mail: cpldpe@ma.def.br.

São Luís, 21/07/2022- CPL/DPE. 

A Eneva S.A, torna público que recebeu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais – SEMA a Licença Prévia de Perfuração (LPper) no 1151804/2022, e-processo 
nº 386/2022, para a Atividade de Perfuração de Poços de Exploração e de Desenvolvimento de 
Gás Natural no Bloco PN-T-102, Bacia do Parnaíba – MA.

A Eneva S.A. torna público que requereu, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais – SEMA, em 20 de julho de 2022, a Autorização para uso de água subterrânea, situado no 
município de Santo Antônio dos Lopes, Bacia Hidrográfica do Rio Mearim, Estado do Maranhão, 
com finalidade de uso industrial, conforme dados constantes no Processo nº 152771/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO/MA

AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2022. A Prefeitura Municipal 
de Fernando Falcão - MA, torna público que realizará licitação na modalidade: PREGÃO, na 
forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO: Contratação de empre-
sa especializada para execução de serviços de Implantação de Iluminação no Estádio Munici-
pal, Município de Fernando Falcão, nas quantidades e especificações contidas no ANEXO I 
(Projeto Básico) do Edital. AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, e suas alterações, 
Decreto Federal nº 10.024/2019, e suas alterações, da Lei Complementar nº 123/2006, e suas 
alterações, aplicando subsidiariamente no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993, e demais 
normas regulamentares pertinentes à espécie. DATA DE ABERTURA: 08 de agosto de 2022, 
às 09h (nove horas) horário de Brasília. A sessão pública será realizada através do site www.
licitafernandofalcao.com.br. OBTENÇÃO DO EDITAL: Os interessados poderão consultar ou 
adquirir gratuitamente através de apresentação de mídia eletrônica, junto à Comissão Perma-
nente de Licitação - CPL, situada na Avenida Resplandes s/nº, Vila Resplandes, Fernando Fal-
cão - MA, no horário de 08h às 12h, na plataforma da  www.licitafernandofalcao.com.br, na pá-
gina www.transparencia.fernandofalcao.ma.gov.br ou através do e-mail, cpl.fernandofalcao@
hotmail.com. Fernando Falcão/MA, 20 de julho de 2022. Gilmar Maciel Ribeiro. Pregoeiro.

A Eneva S.A., torna público que requereu à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais – SEMA, a renovação da Licença de Instalação (LI) nº 1041043/2021, e-processo  
nº 154604/2022, para a Atividade de Desenvolvimento da Produção de Gás Natural do Campo de 
Gavião Preto, Bacia do Parnaíba -MA.

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA SESC/MA Nº 22/0009 – CC 

 

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, Departamento Regional no Maranhão, comunica aos 
interessados que realizará Concorrência, tipo menor preço EXEQUÍVEL, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada com vista à realização de serviços voltados para 
construção civil, incluindo manutenção e modernização dos espaços físicos do prédio 
onde funciona a educação infantil da Unidade Sesc Deodoro, na Cidade de São Luis-MA, 
estando previsto o recebimento e abertura da documentação de habilitação e propostas de 
preços para o dia 11 de agosto de 2022, às 09h, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente 
de Licitação, no Sesc Administração, sito no Condomínio Fecomércio/Sesc/Senac - Edifício 
Francisco Guimarães e Souza, Avenida dos Holandeses, s/n, Quadra 24, Jardim Renascença II, 
CEP 65075–650 em São Luís–MA. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos 
interessados no site www.sescma.com.br - Licitações. Valor de Referência: R$ 2.828.847,03 
(dois milhões, oitocentos e vinte e oito mil, oitocentos e quarenta e sete reais e três centavos).. 
Valor da caução: R$ 56.576,94 (cinquenta e seis mil, quinhentos e setenta e seis reais e noventa 
e quatro centavos). Prazo de execução: 180 (cento e oitenta) dias corridos. Patrimônio líquido 
mínimo: R$ 282.884,70 (duzentos e oitenta e dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e 
setenta centavos). 

São Luís - MA, 20 de julho de 2022. 

Rutineia Amaral Monteiro 
Diretora Regional. 

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

convoca os Senhores Conselheiros para participarem da Reunião Ordinária, a ser realizada no dia 26 de 

julho de 2022, às 15h, 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 pauta:

1. Eleição do Presidente do Conselho de Administração, conforme disposto no Art. 31, inciso III, do 

Estatuto Social da Companhia;

2. Número de Sistema 12353/2021: Cessão de uso não onerosa no Município de Imperatriz - MA;

3. O que mais ocorrer;

São Luís, 20 de julho 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

CONVOCAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de lavanderia hospitalar, 

incluindo o fornecimento de todo o enxoval necessário, em regime de comodato, bem como os 

insumos necessários e adequados à execução dos serviços, para atender às necessidades do Hospital 

de Cuidados Intensivos, unidade administrada pela EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.

DATA DA SESSÃO: ADIADO ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO.

MOTIVO: Pedido de esclarecimento não respondido em tempo hábil.

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

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

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

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

e-mails csl.emserh.ma@gmail.com e fernando.cslemserh@gmail.com, ou pelo telefone (98) 

3235-7333.

São Luís (MA), 19 de julho de 2022

Fernando Wlysses Filgueira da Conceição

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 166/2022 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55.097/2022 – EMSERH

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA SUPORTE VENTILATÓRIO III, PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES ADMINISTRADAS PELA EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

DATA DA ABERTURA: 09/08/2022, 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@gmail.com” e thyago.csl.emserh@gmail.com, ou pelo telefone (98) 

3235-7333.

São Luís (MA), 20 de julho de 2022

Thyago Monte Souza

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 194/2022 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO 124.678/2020 - EMSERH

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO/MA

AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2022. A Prefeitura Municipal 
de Fernando Falcão - MA, torna público que realizará licitação na modalidade: PREGÃO, na 
forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO: Contratação de em-
presa especializada para execução de serviços de engenharia para construção de uma praça na 
sede do Município de Fernando Falcão, nas quantidades e especificações contidas no ANEXO 
I (Projeto Básico) do Edital. AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, e suas alterações, 
Decreto Federal nº 10.024/2019, e suas alterações, da Lei Complementar nº 123/2006, e suas 
alterações, aplicando subsidiariamente no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993, e demais 
normas regulamentares pertinentes à espécie. DATA DE ABERTURA: 09 de agosto de 2022, 
às 09h (nove horas) horário de Brasília. A sessão pública será realizada através do site www.
licitafernandofalcao.com.br. OBTENÇÃO DO EDITAL: Os interessados poderão consultar ou 
adquirir gratuitamente através de apresentação de mídia eletrônica, junto à Comissão Perma-
nente de Licitação - CPL, situada na Avenida Resplandes s/nº, Vila Resplandes, Fernando Fal-
cão - MA, no horário de 08h às 12h, na plataforma da  www.licitafernandofalcao.com.br, na pá-
gina www.transparencia.fernandofalcao.ma.gov.br ou através do e-mail, cpl.fernandofalcao@
hotmail.com. Fernando Falcão/MA, 20 de julho de 2022. Gilmar Maciel Ribeiro. Pregoeiro.

A par r das 10h do dia 03/08/2022
3. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS NO SISTEMA LICITAÇÕES-E: 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, PARA AS UNIDADES 
DO SENAC DO DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DO MARANHÃO.

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

1. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS NO SISTEMA LICITAÇÕES-E DO BANCO DO 
BRASIL:  De 25/07/2022 até às 10h do dia 03/08/2022

Às 15h do dia 04/08/2022
4. ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS
Até às 17h00 do dia 01/08/2022, 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, 21 de julho de 2022

Daniela de Fá ma Nogueira da Silva
Presidente da Comissão Integrada de Licitação

REGIDO PELA RESOLUÇÃO SENAC 958/2012–CN
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 008/2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Eletrônico nº 002/2022. A Prefeitura Municipal de Caro-
lina, torna público que o Pregão Eletrônico nº 002/2022, do tipo Menor Preço por Item, tem 
como objeto o Registro de Preços para aquisição de Medicamentos de uso comum e material de 
consumo para uso hospitalar (médico hospitalar, odontológico, laboratório COVID e outros), 
conforme Anexo I do Edital, realizar-se-á em 05.08.2022, às 09h00min. O Edital foi redigido 
na forma da Lei n.º 10.520/2002, do Decreto n.º 10.024/2019, e, subsidiariamente, da Lei n.º 
8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie; e seus anexos estão à dispo-
sição dos interessados, de 2º a 6º feira, no horário das 08h às 12h, na Comissão Permanente de 
Licitação-CPL desta Prefeitura, no site www.carolina.ma.gov.br/portaldatransparencia e Sinc-
-Contrata. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Carolina/MA, 21 de julho de 2022. 
AMILTON FERREIRA GUIMARÃES – Pregoeiro.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 048/2022 – CCL/PMB

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.376/2022
OBJETO: Registro de preços para futura contratação de empresa para prestação de serviços de 

apoio administrativo (Apoio de Serviços Gerais, Suporte Técnico a Serviços Administrativos e 

Bombeiros Civis).

DATA DA ABERTURA: 08/08/2022 às 09h00min, horário de Brasília.

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Portal de CMB – www.centralcomprasbhsma.com.br
Informações adicionais em www.barreirinhas.ma.gov.br e www.centralcomprasbhsma.com.br.

Barreirinhas (MA), 21 de julho de 2022.

Áquilas Conceição Martins
Pregoeira CCL/PMB

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 049/2022 – CCL/PMB

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4.322/2022

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios de interesse da 

Secretaria Municipal de Educação.

DATA DA ABERTURA: 08/08/2022 às 14h00min, horário de Brasília.

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Portal de CMB – www.centralcomprasbhsma.com.br

Informações adicionais em www.barreirinhas.ma.gov.br e www.centralcomprasbhsma.com.br.

Barreirinhas (MA), 21 de julho de 2022.

Áquilas Conceição Martins

Pregoeira CCL/PMB

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES

CNPJ: 06.172.720/0001-10
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 006/2022 – SRP
O Município de Santo Antônio dos Lopes - MA, torna público aos interessados que, com base na Lei 
Federal nº. 10.520/2002, Decreto Federal 10.024/2019; Decretos Municipais nº. 042/2018 e 054/2018, Lei 
Complementar n°. 123/2006 e alterações; Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais 
legislações aplicáveis à espécie, fará realizar às 09h00min do dia 08/08/2022, licitação na modalidade Pregão, 
na forma Eletrônica; modo de disputa: “aberto”; cujo objeto da presente licitação consiste no Registro de 
Preços, visando futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de medicamentos, 
pelo prazo de 12 (doze) meses, em atendimento às necessidades hospitalares e em unidades vinculadas à 
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento do Município de Santo Antônio dos Lopes/MA. A licitação será 
realizada no Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. O edital e seus anexos estão 
à disposição dos interessados no endereço: Praça Abrão Ferreira, S/N, Centro, Prédio da Comissão Permanente 
de Licitação, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00min às 12h00min; no endereço eletrônico deste poder 
executivo (www.stoantoniodoslopes.ma.gov.br), bem como no site da plataforma de pregão eletrônico: www.
portaldecompraspublicas.com.br, onde poderão ser consultados ou obtidos. 

Santo Antônio dos Lopes – MA, 21 de julho de 2022.
HERNANE LOPES ALENCAR

Pregoeiro Municipal
Port. Nº 002/2021 – GPSAL

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Passagem Franca – MA

RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 002/2022

O Município de Passagem Franca - MA através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, leva ao 
conhecimento dos interessados o Resultado do julgamento da habilitação, referente ao processo licitatório 
da Tomada de Preços nº 002/2022, destinado à Construção de muros para 3 (três) escolas padrão FNDE 
(Povoado Campo Agrícola, Gato e Lagoa Redonda) no Município de Passagem Franca/MA. Após análise 
dos documentos de habilitação, a Comissão decide HABILITAR as empresas: A. PEREIRA NASCIMENTO 
FILHO, CNPJ: 16.793.035/0001-65; J. W. SOUSA LIMA EIRELI, CNPJ: 08.672.027/0001-32; SEBASTIÃO 
ALVES DOS REIS EIRELI, CNPJ: 12.026.916/0001-08; JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA, 
CNPJ: 08.866.317/0001-17; S. C. CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 10.676.296/0001-19,
 SERVICOL SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA, CNPJ: 34.777.223/0001-81 e INABILITAR 
as empresas: CARVALHO SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 15.217.765/0001-55 e CONSTRUTORA ZETTA 
LTDA, CNPJ: 11.119.545/0001-38. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recursos e 
mais 5 (cinco) dias uteis para interposição de contra razões. A ata da reunião para julgamento da habilitação 
encontra-se à disposição dos interessados na sala da CPL – Comissão Permanente de Licitação, no endereço 
Praça Presidente Médice, nº 503, centro, Passagem Franca - MA. Passagem Franca - MA, 22 de Julho de 2022. 
Rualyson da Silva Barbalho- Presidente da CPL.

O DIGITAL TAMBÉM
É O NOSSO NORMAL!
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MILHÕES
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São mais de 380 vagas de emprego abertas no concurso público para todos os níveis de
escolaridade. Os salários variam entre R$ 1.212,00 a R$ 12.144,00

O Cer ta me

• Fun da men tal: Au xi li ar de Cui da dor
So ci al (1); Au xi li ar de En fer ma gem (3);
Au xi li ar de Ser vi ços Ge rais – Zo na Ur -
ba na (48); Au xi li ar de Ser vi ços Ge rais
– Zo na Ru ral (35); Co vei ro (2); Co zi -
nhei ro Hos pi ta lar (7); La va dor/ Lu bri -
fi ca dor; Ma quei ro (1); Me câ ni co (1);
Me ren dei ra (1); Mo to ris ta – Zo na Ur -
ba na (6); Mo to ris ta – Zo na Ru ral (1);

Mo to ris ta de Am bu lân cia (1); Mo to -
ris ta de Trans por te Es co lar – Zo na Ur -
ba na (5); Mo to ris ta de Trans por te Es -
co lar – Zo na Ru ral (10); Ope ra dor de
Má qui nas – Es ca va dei ra (1); Ope ra dor
de Má qui nas – Mo to ni ve la do ra (1);
Ope ra dor de Má qui nas – Tra tor de Es -
tei ra (1); Ope ra dor de Má qui nas – Tra -
tor de Pneu (3); Pe drei ro (1); Vi gia –
Zo na Ur ba na (18); Vi gia – Zo na Ru ral
(10);
• Mé dio/Téc ni co: Agen te Co mu ni tá -
rio de Saú de (10); Agen te de En de mi as
(8); Agen te de Fis ca li za ção Am bi en tal
(1); Agen te de Trân si to – Agen te Téc ni -
co de Con tro le Pa tri mo ni al (1); As sis -
ten te Ad mi nis tra ti vo – Zo na Ur ba na
(17); As sis ten te Ad mi nis tra ti vo – Zo na
Ru ral (11); As sis ten te Es pe ci al em Ser -
vi ço de Fis ca li za ção, Trans por te e Lo -
gís ti ca (2); Au xi li ar de Al mo xa ri fa do
(1); Au xi li ar de Con sul tó rio Den tá rio –
Zo na Ur ba na (3); Au xi li ar de Con sul -
tó rio Den tá rio – Zo na Ru ral (3); Au xi li -
ar de Con tro le In ter no (1); Au xi li ar de
Re cur sos Hu ma nos (1); Cui da dor So -

Á

ci al (1); Di gi ta dor na Área da As sis tên -
cia So ci al (2); Di gi ta dor na Área da
Saú de – Zo na Ur ba na (8); Di gi ta dor na
Área da Saú de – Zo na Ru ral (1); Edu -
ca dor So ci al – Zo na Ur ba na (2); Edu -
ca dor So ci al – Zo na Ru ral (1); Ele tri -
cis ta de Ilu mi na ção Pú bli ca (1); Ele tri -
cis ta Pre di al (1); En car re ga do de
Obras (1); En tre vis ta dor As sis tên cia
So ci al (2); Fis cal de Lim pe za Pú bli ca
(1); Fis cal de Tri bu tos (1); Fis cal de Vi -
gi lân cia Sa ni tá ria (1); Ges tor de Con -
tra tos – CPL (1); Guar da Mu ni ci pal;
Mo ni tor de Cre che; Re cep ci o nis ta (4);
Re cep ci o nis ta HME/Am bu la tó rio (2);
Téc ni co em Edi fi ca ções (1); Téc ni co
em En fer ma gem – Zo na Ur ba na (8);
Téc ni co em En fer ma gem – Zo na Ru ral
(2); Téc ni co em Far má cia (2); Téc ni co
em In for má ti ca (3); Téc ni co em La bo -
ra tó rio (2); Téc ni co em Ma nu ten ção
Hos pi ta lar (1); Téc ni co em Meio Am -
bi en te (1); Téc ni co em Ra di o lo gia (3);
Téc ni co em Se gu ran ça do Tra ba lho
(1); Téc ni co In dus tri al pa ra o Ser vi ço
de Ins pe ção Mu ni ci pal (1)

• Su pe ri or: Ad vo ga do (3); Ana lis ta de
Re cur sos Hu ma nos (1); As sis ten te So -
ci al – Zo na Ru ral (1); As sis ten te So ci al
– Zo na Ur ba na (5); Au di tor de Con tro -
le In ter no (1); Bi oquí mi co (1); Con ta -
dor (1); En fer mei ro de Ur gên cia e
Emer gên cia (5); En fer mei ro ESF – Zo -
na Ur ba na (2); En fer mei ro ESF – Zo na
Ru ral (1); En ge nhei ro Agrô no mo (1);
En ge nhei ro Am bi en tal (1); En ge nhei -
ro Ci vil (1); Far ma cêu ti co (1); Fis cal da
Dí vi da Ati va (1); Fis cal do Ser vi ço de
Ins pe ção Mu ni ci pal (1); Fi si o te ra peu -
ta (1); Fo no au dió lo go (1); Mé di co
Anes te sis ta (1); Mé di co Ci rur -
gião/Obs te tra (1); Mé di co Clí ni co Ge -
ral – ESF – Zo na Ur ba na (3); Mé di co
Clí ni co Ge ral – ESF – Zo na Ru ral (2);
Mé di co Clí ni co Ge ral – Ur gên cia
Emer gên cia (3); Mé di co Gi ne co lo gis -
ta (1); Mé di co Pe di a tra (1); Mé di co
Psi qui a tra (1); Mé di co Ve te ri ná rio (1);
Nu tri ci o nis ta (2); Odon tó lo go – Zo na
Ur ba na (2); Odon tó lo go – Zo na Ru ral
(3); Ou vi dor Ge ral Mu ni ci pal (1); Pro -
cu ra dor Mu ni ci pal (1); Pro fes sor Mag
I Ní vel III Re fe rên cia (A) Ed. In fan til e
Anos Ini ci ais do En si no Fun da men tal
– Z. Ur ba na (10); Pro fes sor Mag I Ní vel
III Re fe rên cia (A) Ed. In fan til e Anos
Ini ci ais do En si no Fun da men tal – Zo -
na Ru ral (19); Pro fes sor Mag III Ní vel
III Re fe rên cia – Lín gua Por tu gue sa –
Zo na Ur ba na (2); Pro fes sor Mag III Ní -
vel III Re fe rên cia – Ma te má ti ca – Zo na
Ur ba na (2); Pro fes sor Mag III Ní vel III
Re fe rên cia – Ci ên ci as – Zo na Ur ba na
(2); Pro fes sor Mag III Ní vel III Re fe -
rên cia – Ge o gra fia – Zo na Ur ba na (2);

Pro fes sor Mag III Ní vel III Re fe rên cia –
His tó ria – Zo na Ur ba na (2); Pro fes sor
Mag III Ní vel III Re fe rên cia – Edu ca -
ção Fí si ca – Zo na Ur ba na (2); Pro fes -
sor Mag III Ní vel III Re fe rên cia – Lín -
gua Por tu gue sa – Zo na Ru ral (3); Pro -
fes sor Mag III Ní vel III Re fe rên cia –
Ma te má ti ca – Zo na Ru ral (2); Pro fes -
sor Mag III Ní vel III Re fe rên cia – Ci ên -
ci as – Zo na Ru ral (1); Pro fes sor Mag III
Ní vel III Re fe rên cia – Ge o gra fia – Zo na
Ru ral (1); Pro fes sor Mag III Ní vel III
Re fe rên cia – His tó ria – Zo na Ru ral (1);
Pro fes sor Mag III Ní vel III Re fe rên cia –
Edu ca ção Fí si ca – Zo na Ru ral (1); Psi -
có lo go – Zo na Ur ba na (2); Psi có lo go –
Zo na Ru ral (1); Téc ni co de Tri bu tos
(1);
• Ad mi nis tra ção Pú bli ca In di re ta
(SA AE): Au xi li ar de Ser vi ços Ge rais
(1); As sis ten te Ad mi nis tra ti vo (2); Re -
cep ci o nis ta (4); Ad vo ga do (1); Con ta -
dor (1); e Exe cu ti vo Pú bli co (1).
Va le res sal tar que den tre as fun ções
ofer ta das, há va gas re ser va das aos
pro fis si o nais que se en qua dram nos
cri té ri os es pe ci fi ca dos no edi tal.

ESTREITO

387 vagas com
salários de R$ 12 mil

A
Pre fei tu ra de Es trei to, abre
ins cri ções de con cur so por
meio do Ins ti tu to Be zer ra
Nel son Lt da (Ivin), que tem

por ob je ti vo o pre en chi men to de 387
va gas des ti na das à con tra ta ção de
pro fis si o nais.

Des ta for ma, to dos os pro fis si o nais
ad mi ti dos por meio des te Cer ta me,
se rão res sar ci dos men sal men te no
va lor que al ter na en tre R$ 1.212,00 a
R$ 12.144,00.

Há opor tu ni da des dis po ní veis en- 
tre os se guin tes car gos, con for me os
res pe ti vos ní veis de es co la ri da de:

Mais oportunidades e como se inscrever 

Os in te res sa dos em par ti ci par do
Con cur so, po dem se ins cre ver no pe- 
río do de 18 de ju lho de 2022 até o dia
21 de agos to des te mes mo ano, por
meio do si te do Ivin. O pa ga men to da
ta xa no va lor en tre R$ 60 a R$ 110, de- 
ve ser efe tu a do até 22 de agos to de
2022. 

No en tan to, os can di da tos que se
en qua dram nos cri té ri os es pe ci fi ca- 
dos no edi tal, po de rão so li ci tar a isen- 
ção da ta xa en tre 18 a 22 de ju lho de

2022.
Co mo for ma de clas si fi ca ção, os

can di da tos se rão ava li a dos me di an te
apli ca ção de pro va es cri ta ob je ti va,
nas da tas pre vis ta de 18 e 25 de se tem-
bro de 2022, em pe río dos ma tu ti no e
ves per ti no. A pro va te rá du ra ção má- 
xi ma de qua tro ho ras e con sis ti rá em
50 ques tões que en vol vem as dis ci pli- 
nas de lín gua por tu gue sa, le gis la ção e
atu a li da des, co nhe ci men tos es pe cí fi- 
cos e ra ci o cí nio ló gi co.

Além da eta pa an te ri or, os can di da- 
tos ins cri tos nos car gos de ad vo ga do e
pro cu ra dor mu ni ci pal, se rão sub me-
ti dos à fa se de pro va dis cur si va, na da- 
ta pre vis ta de 18 de se tem bro de 2022,
às 14h. Lo go, os can di da tos ins cri tos
nos car gos de ní vel su pe ri or, tam bém
te rão clas si fi ca ção por meio de pro va
de tí tu los, com ba se nos cri té ri os es- 
pe ci fi ca dos no do cu men to de se le ção.

Des ta for ma, as fun ções de Ope ra-
dor de Má qui nas – Es ca va dei ra, Ope-
ra dor de Má qui nas – Mo to ni ve la do ra;
Ope ra dor de Má qui nas – Tra tor de Es-
tei ra e Ope ra dor de Má qui nas – Tra tor
de Pneu, tam bém se rão clas si fi ca dos
por meio de pro va prá ti ca, com re a li- 
za ção pre vis ta pa ra 6 de no vem bro de
2022, mes ma da ta de apli ca ção da
quin ta eta pa, cons ti tuí da de tes te de
ap ti dão fí si ca, se rá apli ca da aos ca ros
de Agen te de Trân si to e Guar da Mu ni- 
ci pal.

con for me o edi tal de aber tu ra, o
Cer ta me te rá va li da de du ran te o pe- 
río do de dois anos, con ta dos a par tir
da da ta da ho mo lo ga ção.

• Ele man tém o equi lí brio en tre os mi ne rais do or ga nis -
mo (co mo só dio, po tás sio);
• Re gu la o pH do san gue (ou se ja, a aci dez);
• Equi li bra o vo lu me lí qui do do cor po;
• Pro duz hormô ni os e subs tân ci as be né fi cas pa ra o or -
ga nis mo co mo a vi ta mi na D.

SAÚ DE

Mi tos e ver da des so bre
as do en ças re nais

Du ran te o in ver no há um na tu ral me nor con su mo de
água, por que a sen sa ção de se de di mi nui de vi do à que- 
da da tem pe ra tu ra e à bai xa umi da de do ar.

Po rém, man ter a boa hi dra ta ção do or ga nis mo, in de- 
pen de das es ta ções, traz uma sé rie de be ne fí ci os à saú de
e é um há bi to in dis pen sá vel pa ra man ter o bom fun ci o- 
na men to dos rins.  “Além da in ges tão in su fi ci en te de
água, ou tro fa tor que po de ge rar ris cos à saú de é o au- 
men to na in ges tão de pro du tos in dus tri a li za dos com al- 
to te or de só dio, co mo as so pas pron tas. Es sa é uma
com bi na ção pre o cu pan te, pois o só dio em ex ces so po de
le var ao de sen vol vi men to da Hi per ten são Ar te ri al Sis tê- 
mi ca, o que é fa tor de ris co pa ra a Do en ça Re nal Crô ni- 
ca”, aler ta a Ne fro lo gis ta Ge o va na Bas so, di re to ra mé di- 
ca da Bax ter, lí der glo bal em tec no lo gia mé di ca. Pa ra
aque les que já pos su em pre dis po si ção a pro ble mas nos
rins, o cui da do de ve ser re do bra do.

Pa ra des ven dar al gu mas dú vi das da po pu la ção, a Dra.
Ge o va na traz al guns te mas que fa zem a di fe ren ça na ho- 
ra de cui dar da saú de re nal:

O in ver no au men ta a in ci dên cia de cál cu los re nais.
Ver da de! 

A de si dra ta ção no in ver no cos tu ma ser mai or do que
em ou tras es ta ções, is so por que o nos so or ga nis mo não
per ce be a sen sa ção de se de, di fe ren te men te do que acon- 
te ce em di as mais quen tes, quan do a per cep ção da se de é
mais evi den te por cau sa da sen sa ção de ca lor e trans pi ra- 
ção. Se gun do da dos da So ci e da de Bra si lei ra de Ne fro lo- 
gia, a in ci dên cia de cál cu lo re nal au men ta em mé dia
20% nos pe río dos com a tem pe ra tu ra me nos ele va da.
Com a di mi nui ção do con su mo de água em ní veis nor- 
mais no or ga nis mo, po dem ocor rer acú mu los de me ta bó- 
li tos no san gue, so bre car re gan do a ca pa ci da de de fil tra- 
gem dos rins.  

O cál cu lo re nal não tem re la ção com a Do en ça Re nal
Crô ni ca (IRC). Mi to!  

A Do en ça Re nal Crô ni ca (DRC), é uma en fer mi da de
ca rac te ri za da pe la per da len ta e con ti nu a da da fun ção
dos rins, o que pro vo ca pro gres si vo acú mu lo de to xi nas e
li xos me ta bó li cos no san gue.  Os pa ci en tes que não tra- 
tam os cál cu los re nais têm mais chan ces de per da da fun- 
ção dos rins. 

A DRC é con si de ra da uma epi de mia pe las au to ri da des
de saú de. Es ti ma-se que cer ca de 850 mi lhões de pes so as
no mun do con vi vam com uma do en ça re nal, sen do que
ocor rem 2,4 mi lhões de mor tes por ano. No Bra sil, 10% da
po pu la ção, ou se ja, 1 em ca da 10 pes so as pos sui al gum
grau de DRC, se gun do a So ci e da de Bra si lei ra de Ne fro lo- 
gia.  

A úni ca fun ção do rim é a fil tra gem de subs tân ci as
tó xi cas no or ga nis mo. Mi to.  

A prin ci pal fun ção do rim, e a mais co nhe ci da, é a fil- 
tra gem de subs tân ci as tó xi cas no or ga nis mo. Po rém, o
ór gão de sem pe nha mui to mais do que is so:   

Jo vens tam bém po dem ter do en ça re nal. Ver da de!  
A in ci dên cia da do en ça re nal crô ni ca é mais co mum

em al guns gru pos de pes so as: in di ví du os com di a be tes,
hi per ten são, do en ças au toi mu nes, obe si da de e do en ças
car di o vas cu la res de vem re do brar os cui da dos com o rim. 
Mas é im por tan te lem brar que a do en ça re nal crô ni ca
po de atin gir pes so as de qual quer ida de. Se vo cê tem his- 
tó ri co fa mi li ar de do en ça re nal crô ni ca, acom pa nhe a
saú de dos seus rins.  

Ape nas a in ges tão de água au xi lia na pre ven ção das
do en ças re nais. Mi to.  

Além da hi dra ta ção, é im por tan te que as pes so as ado- 
tem há bi tos de vi da mais sau dá veis. Além de uma di e ta
equi li bra da e prá ti ca re gu lar de ati vi da de fí si ca, de ve fi- 
car de olho em ou tras con di ções que aco me tem os rins.
En tre elas es tão:  obe si da de, di a be tes, hi per ten são e do en- 
ças car di o vas cu la res, hi per ten são e ta ba gis mo.  

Ge ral men te, quem tem cál cu lo re nal po de sen tir mui- 
ta dor, mas va le lem brar que a do en ça re nal é si len ci o sa.
Os pro ble mas re nais po dem ser iden ti fi ca dos pe la aná li- 
se de uri na e/ou de cre a ti ni na no san gue. Por is so é in dis- 
pen sá vel o cui da do com a saú de dos rins em ca da vi si ta
mé di ca de ro ti na. 
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Eletrodoméstico era o prêmio para cada jogador em caso de vitória sobre a Itália. Dói
até hoje, 40 anos depois, mas aquele time ficou na história

Pre mi a ção

Jo ga dor-tor ce dor

SELEÇÃO DE 82

Eles perderam a Copa
e uma geladeira

N
ão exis te me lhor for ma de
com pro var que o fu te bol já
foi, um dia, re al men te ro- 
mân ti co: al guém po de ria

ima gi nar que uma vi tó ria nu ma Co pa
do Mun do po de ria ren der uma ge la- 
dei ra aos jo ga do res de uma se le ção
bra si lei ra? Pois as sim foi, em 1982, na
Es pa nha.

A der ro ta no Es tá dio Sar riá, ine ga- 
vel men te, foi mais so fri da do que a
per da do ele tro do més ti co. Dói até ho- 
je, 40 anos de pois. Mas, ao con trá rio
de ou tras se le ções que vol ta ram pa ra
a ca sa com o ca ne co, aque le ti me fi- 
cou na his tó ria. Sem ge la dei ra, mas
com al guns pre sen tes e mui to re co- 
nhe ci men to.

A Se le ção de Te lê San ta na saiu pres- 
ti gi a da do Bra sil, tur bi na da pe la vi to- 
ri o sa ex cur são de 1981 e por gran des
exi bi ções nos amis to sos pre pa ra tó ri- 
os. O ca ri nho foi mul ti pli ca do com as
exi bi ções no Mun di al, e os jo ga do res
lu cra ram com o su ces so. “A pre mi a- 
ção em es pé cie já es ta va re sol vi da. Só
que com o an dar da Co pa do Mun do
os pa tro ci na do res ofe re ce ram pre sen- 
tes pa ra os jo ga do res”, lem bra o go lei- 
ro Pau lo Sér gio, que nun ca es que ceu
do pre sen te que não ga nhou. “Pa ra o
jo go con tra a Itá lia era uma ge la dei ra.
No ou tro jo go vi nha má qui na de la var
rou pa”, re cor da o ex-go lei ro de Bo ta- 
fo go, Vas co e Amé ri ca, en tre ou tros
clu bes.

Mas ou tro re ser va da que le ti me,
Edi nho, não viu com bons olhos a ma- 
nei ra co mo a pre mi a ção foi dis cu ti da
an tes da par ti da de ci si va con tra a Itá- 

lia. “Co mo eu não ia jo gar es se jo go, eu
che guei pri mei ro, era um dos pri mei- 
ros a che gar na pre le ção. E vi o Giu li te
Cou ti nho (en tão pre si den te da CBF)
to do em pol ga do. Ele dis se: ‘Edi nho,
eu con se gui car ro pa ra to do mun do,
con se gui mo to ci cle ta, con se gui is so,
con se gui aqui lo’. Co mo o ti me foi pas- 
san do, hou ve aque la mo ti va ção de
pre mi ar um pou co mais, né? Mo ti var
o ti me. Só que eu achei que não era
na que le mo men to”, afir ma o ex-za- 
guei ro.

Edi nho, eu con se gui

car ro pa ra to do mun do

Pa ra Edi nho, que dis pu tou as Co- 
pas de 78, 82 e 86, a dis tra ção foi ine vi- 
tá vel di an te da for ma co mo a pre mi a- 
ção foi dis cu ti da. “Co mo eu es ta va fo- 
ra do jo go, eu fi quei aten to a ou tras
coi sas, a ob ser var a pos tu ra dos jo ga- 
do res. E al guns jo ga do res vi e ram con- 
ver san do no ôni bus so bre pre mi a ção,
em vez tal vez de vi rem ca la dos, se
con cen tran do, ou fa lan do no jo go,

que era mui to im por tan te”, con ta Edi- 
nho, atu al exe cu ti vo do Tom ben se.

Pau lo Sér gio, que fi cou no ban co de
re ser vas nas cin co par ti das da Se le ção
na Es pa nha, não vê ra zão pa ra po lê- 
mi ca. “Ca da um re ce be de al gu ma for-
ma. Eu es ta va achan do o má xi mo: vou
ga nhar o pri mei ro vi de o cas se te! Eu
fui bus car pes so al men te. Saí lá da CBF
na Rua da Al fân de ga (an ti ga se de da
en ti da de no Rio de Ja nei ro) com a te-
le vi são e o vi de o cas se te”.

“Pre mi a ção raiz” nu ma “Co pa raiz”.
O Mun di al de 82 foi dis pu ta do em al- 
guns es tá di os aca nha dos, sem o gla- 
mour das are nas atu ais. Pa ra os re ser-
vas que não iam se quer pa ra o ban co
(na que la épo ca só cin co jo ga do res fi- 
ca vam à dis po si ção), o tra ta men to era
ain da me nos es pe ci al. O la te ral Pe dri-
nho Vi cen ço te, re ser va de Ju ni or em
82, lem bra co mo os jo ga do res se mis- 
tu ra vam aos tor ce do res nas ar qui ban- 
ca das. “Ho je fi ca mui ta gen te no ban- 
co. Na que la épo ca, a gen te não con se- 
guia nem ver o jo go com to do mun do
jun to. A gen te ia pa ra a ar qui ban ca da
com um in gres so na mão, às ve zes ti-
nha que pe gar uma fi la. Se for mos
com pa rar com os tem pos de ho je, é
um ama do ris mo”, diz Pe dri nho, que
fi cou fo ra do ban co nas cin co par ti-
das. O vo lan te Ba tis ta, que subs ti tuiu
Zi co na vi tó ria de 3 a 1 con tra a Ar gen- 
ti na, re su me a sen sa ção de um jo ga- 
dor que che ga a uma Co pa do Mun do
e fi ca fo ra do ban co. “Nos três pri mei- 
ros jo gos eu fi quei na ar qui ban ca da.
Is so é um hor ror. Vo cê es tá ex cluí do,
vo cê sa be que não vai en trar”.

ACIDENTE E MORTE

Bragantino vai rescindir com Renan após ser preso

Pre so após ma tar um mo to ci clis ta
em um aci den te, na ma dru ga da da úl- 
ti ma sex ta-fei ra (22), o za guei ro Re- 
nan não jo ga mais com a ca mi sa do
Red Bull Bra gan ti no. O clu be não con- 
fir ma ofi ci al men te, mas a de ci são pe- 
la res ci são do con tra to de em prés ti mo
já es tá to ma da. O jo ga dor per ten ce ao
Pal mei ras, com quem tem vín cu lo até
2025.

O em prés ti mo ti nha va li da de até o
fim da tem po ra da e não ha via va lor fi- 
xa do pa ra com pra os di rei tos.

O jo ga dor che gou ao Mas sa Bru ta
em abril e atu ou em oi to opor tu ni da- 
des com a ca mi sa do Bra gan ti no. Ele
foi con tra ta do pa ra ocu par a va ga dei- 
xa da por Fa brí cio Bru no após saí da
pa ra o Fla men go. Em al gu mas opor- 
tu ni da des, te ve chan ces no ti me ti tu- 
lar por cau sa das au sên ci as de Léo Or- 
tiz e Na tan, mas não con se guiu se fir- 
mar.

Re nan sem pre foi vis to co mo uma
das bo as apos tas das ca te go ri as de ba- 
se do Pal mei ras. Cria da ba se do Pal- 
mei ras, ele es ta va no Al vi ver de des de
o sub-13 e su biu ao pro fis si o nal em
2020 di an te da ca pa ci da de de atu ar
tan to co mo za guei ro quan to la te ral-

es quer do. A tem po ra da de 2021 foi a
prin ci pal de Re nan pe lo Pal mei ras,
quan do che gou a dis pu tar 41 jo gos,
sen do 37 co mo ti tu lar.

O iní cio de 2022 mar ca um re ca do
do téc ni co Abel Fer rei ra aos ga ro tos
vin dos da ba se. Após o em pa te com o
São Ber nar do, pe lo Pau lis tão, no qual
Re nan foi ti tu lar, o trei na dor co brou
que os jo vens brin cas sem me nos.

Re nan che gou a vi a jar com o gru po
pa ra a dis pu ta do Mun di al de Clu bes,
mas não foi ins cri to na com pe ti ção.
Na oca sião, Abel dis se que via os ou- 
tros za guei ro do elen co à fren te na
dis pu ta pe las va gas na equi pe. Pou co
de pois, ele foi em pres ta do ao Bra gan- 
ti no

O Bra gan ti no e o Pal mei ras, com
quem Re nan tem vín cu lo até 2025, in- 
for ma ram que acom pa nham o ca so e
se co lo ca ram à dis po si ção pa ra pres- 
tar a as sis tên cia ne ces sá ria aos fa mi li- 
a res da ví ti ma, com os quais se so li da- 
ri za ram pe la fa ta li da de.

En ten da o ca so
Re nan foi pre so pe la Po lí cia Ci vil após
se en vol ver em um aci den te de trân si- 
to com mor te na ma nhã da úl ti ma
sex ta, em Bra gan ça Pau lis ta.

A Po lí cia Ro do viá ria Es ta du al in for- 
mou que o za guei ro não ti nha CNH
de fi ni ti va e que es ta va com a per mis- 
são pa ra di ri gir sus pen sa.

Os po li ci ais que aten de ram a ocor- 
rên cia dis se ram que o za guei ro apre- 
sen ta va si nais de em bri a guez e odor
etí li co, mas se re cu sou a fa zer o tes te
do bafô me tro. Na de le ga cia, o jo ga dor
tam bém se ne gou a pas sar pe lo exa- 
me de san gue e se man te ve ca la do.
Por is so, a em bri a guez ao vo lan te não
foi com pro va da, ape nas a in ges tão de
be bi da al coó li ca.

Uma gar ra fa de be bi da foi en con- 
tra da ao la do do car ro do jo ga dor e
pas sou por pe rí cia pa ra ve ri fi car se
ha via as di gi tais do atle ta.

O aci den te en vol ven do o car ro de
Re nan e um mo to ci clis ta acon te ceu
por vol ta das 6h40 na al tu ra do Km 47
da Ro do via Al kin dar Mon tei ro Jun-
quei ra.

In for ma ções pre li mi na res apon-
tam que o veí cu lo con du zi do pe lo jo- 
ga dor te ria in va di do a fai xa con trá ria
e ba teu de fren te em uma mo to ci cle- 
ta. O mo to ci clis ta de 38 anos mor reu
no lo cal. Ele dei xa es po sa e du as fi- 
lhas.

Pre mi a ção

Se gun da-fei ra (25/7) // Gi ná sio Ze ca Be li -
zá rio

Ter ça-fei ra (26/7) // Gi ná sio Ze ca Be li zá -
rio

Quar ta-fei ra (27/7) // Gi ná sio Ze ca Be li zá -
rio

Quin ta-fei ra (28/7) // Gi ná sio Ze ca Be li zá -
rio

Sex ta-fei ra (29/7) // Gi ná sio Ze ca Be li zá -
rio

FUT SAL

Dis pu tas da Co pa
Ca pi tal do Va le
co me çam nes ta
se gun da

A bo la fi nal men te vai co me çar a ro lar pe la pri mei ra
edi ção da Co pa Ca pi tal do Va le de Fut sal Adul to Mas cu- 
li no, com pe ti ção que con ta com os pa tro cí ni os do go- 
ver no do Es ta do e do Ar ma zém Pa raí ba por meio da Lei
Es ta du al de In cen ti vo ao Es por te e com o apoio da Pre- 
fei tu ra de San ta Inês. As dis pu tas do tor neio te rão iní cio
na se gun da-fei ra (25) com a re a li za ção da par ti da en tre
as equi pes do Pal mei ren se e do An ge lim. O du e lo abre a
fa se de oi ta vas de fi nal e se rá re a li za do no Gi ná sio Ze ca
Be li zá rio, em San ta Inês, a par tir das 19h30.

Nes ta edi ção, a Co pa Ca pi tal do Va le de Fut sal con ta rá
com a par ti ci pa ção de 16 ti mes. To dos re ce be- 
ram kits com uni for me com ple to (ca mi sa, cal ção e
meião) e bol sas es por ti vas. To do o ma te ri al se rá uti li za- 
do ao lon go de to do o tor neio. Ao to do, cer ca de 200 atle- 
tas de ve rão dis pu tar a com pe ti ção, que pro me te agi tar a
ci da de de San ta Inês e a Re gião do Va le do Pin da ré a par- 
tir des te mês.

Além do jo go de aber tu ra, ou tras se te par ti das vão
mo vi men tar San ta Inês ao lon go da se ma na: Di nâ mi co x
Atlé ti co, Pa ler mo x MEC Cen tral, Pe ni el x Fla men go da
VM, Mar re co x São Cris tó vão, Oz Aca ba dos x Re al Ju ça- 
ral, AJ Em prés ti mos x San ta Cruz e Bri sas x ACM. To dos
os du e los são vá li dos pe los jo gos de ida das oi ta vas de fi- 
nal.

Em sua pri mei ra edi ção, a Co pa Ca pi tal do Va le se rá
dis pu ta da em for ma to de ma ta-ma ta com jo gos de ida e
vol ta. “Vai ser uma com pe ti ção bem dis pu ta da. Te nho
cer te za de que a Co pa Ca pi tal do Va le se rá um even to
que vai atrair os aman tes do fut sal em San ta Inês e na re- 
gião do Va le do Pin da ré. A ex pec ta ti va é de ca sa cheia
nos di as de jo gos. Nós só te mos a agra de cer ao go ver no
do Es ta do, ao Ar ma zém Pa raí ba e à Pre fei tu ra por acre- 
di ta rem na im por tân cia do tor neio”, afir mou Wal de mir
Ro sa, co or de na dor-téc ni co da com pe ti ção.

Vai ser uma com pe ti ção bem

dis pu ta da. Te nho cer te za de que a

Co pa Ca pi tal do Va le se rá um

even to que vai atrair os aman tes do

fut sal em San ta Inês e na re gião do

Va le do Pin da ré. A ex pec ta ti va é de

ca sa cheia nos di as de jo gos

Tu do so bre com pe ti ção es tá dis po ní vel no Ins ta gram
ofi ci al do tor neio (@co pa ca pi ta do va le).

Ao fi nal das dis pu tas da Co pa Ca pi tal do Va le de Fut- 
sal Adul to Mas cu li no ha ve rá a pre mi a ção dos ti mes
cam peões e vi ce-cam peões com tro féus e me da lhas.
Du ran te a so le ni da de de en cer ra men to, ha ve rá, tam- 
bém, a en tre ga dos prê mi os in di vi du ais: Me lhor Jo ga- 
dor, Ar ti lhei ro, Go lei ro Me nos Va za do e Me lhor Trei na- 
dor.

19h30 – Pal mei ren se x An ge lim

19h30 – AJ Em prés ti mos x San ta Cruz
20h30 – Mar re co x São Cris tó vão

19h30 – Pe ni el x Fla men go da VM
20h30 – Pa ler mo x MEC Cen tral

19h30 – Bri sas x ACM

19h30 – Oz Aca ba dos x Re al Ju ça ral
20h30 – Di nâ mi co x Atlé ti co
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A plataforma está testando várias funções interessantes, algumas são pedidas há muito
tempo pelos usuários

Sair dos gru pos sem fa zer
alar de

Es con der o sta tus “on li ne”

Mais tem po pa ra apa gar
men sa gens

Emo jis gran de e ani ma dos

Me lho ri as no com pu ta dor

What sApp: co mo sa ber se fui
blo que a do por al guém?

ATUALIZAÇÕES

5 novidades chegando
ao WhatsApp em breve

O
What sApp é, de lon ge, o
apli ca ti vo de men sa gens
mais uti li za do no mun do,
com gran de po pu la ri da de

no Bra sil. No en tan to, a pla ta for ma
ain da fi ca atrás de con cor ren tes
quan do o as sun to são fun ci o na li da- 
des.

Is so, po rém, de ve mu dar em bre ve
em al guns as pec tos: a pla ta for ma es tá
tes tan do vá ri as fun ções in te res san tes
e que de vem agra dar os usuá ri os.
Con fi ra abai xo uma lis ta com no vas
fun ci o na li da des que já apa re ce ram
na ver são be ta do What sApp e po dem
che gar em bre ve pa ra a edi ção com- 
ple ta do apli ca ti vo.

Se vo cê sem pre quis sair de um gru- 
po do What sApp sem dei xar aque la
no ti fi ca ção que apa re ce pa ra to dos os
mem bros do chat, uma no vi da de do

app vai de agra dar. A pla ta for ma es tá
tes tan do uma mu dan ça que per mi te
sair de gru pos de con ver sa no ti fi can- 
do ape nas os ad mi nis tra do res.

Pa ra man ter a trans pa rên cia nos
chats co le ti vos, a fun ção de ve che gar
acom pa nha da de uma lis ta de ex-
mem bros pa ra os gru pos de con ver sa.
As sim, quan do al guém qui ser sa ber se
um usuá rio saiu do gru po, se rá ne ces- 
sá rio con sul tar a re la ção de mem bros
an ti gos.

So nho de mui tos usuá ri os que pre- 
zam pe la pri va ci da de, a op ção de es- 
con der o sta tus “on li ne” no What sApp
po de che gar fu tu ra men te ao app. A
no vi da de apa re ceu em tes tes na pla- 
ta for ma de men sa gens fun ci o nan do
jun ta men te com a op ção do “vis to por
úl ti mo”.

As sim, o usuá rio po de op tar por
exi bir o sta tus on li ne ou es con dê-lo
se guin do a mes ma con fi gu ra ção do
Vis to por Úl ti mo, que po de ser ocul ta- 
do pa ra to dos, so men te pa ra quem
não es tá na lis ta de con ta tos ou usuá- 
ri os es pe cí fi cos.

O What sApp es tá tes tan do em sua
ver são be ta a pos si bi li da de de au- 
men tar o tem po pa ra os usuá ri os de- 
le ta rem men sa gens en vi a das. En- 
quan to o li mi te atu al é de uma ho ra,
oi to mi nu tos e 16 se gun dos, al guns
usuá ri os be ta já re ce be ram a pos si bi- 
li da de de apa gar chats após 2 di as e 12

ho ras.

Fun ção que já exis te em con cor ren- 
tes co mo o Te le gram, os emo jis “gi- 
gan tes” e ani ma dos de vem che gar em
um fu tu ro pró xi mo ao What sApp. O
apli ca ti vo co me çou a tes tar a no vi da-
de re cen te men te com co ra ções gran- 
des e co lo ri dos.

O What sApp tam bém es tá tra ba-
lhan do em di ver sas me lho ri as que
che ga rão em bre ve nas ver sões de
com pu ta dor da pla ta for ma. Além de
um app de di ca do pa ra o Ma cOS
Catalyst es tar em de sen vol vi men to, a
equi pe por trás do men sa gei ro es tá
im ple men tan do apri mo ra men tos na
ver são pa ra Win dows.

A ver são de tes tes do What sApp pa- 
ra o sis te ma ope ra ci o nal da Mi cro soft
es tá re ce ben do so lu ções co mo res- 
pos tas rá pi das e uma no va vi su a li za- 
ção na ga le ria. No en tan to, as sim co- 
mo as ou tras so lu ções lis ta das aci ma,
ain da não es tá cla ro quan do as mu- 
dan ças che ga rão pa ra to dos os usuá-
ri os do app.

Ain da as sim, va le a pe na fi car de
olho nas atu a li za ções be ta do What- 
sApp. Afi nal, fun ci o na li da des co mo as
re a ções com emo ji fo ram li be ra das
pa ra tes tes e pou co tem po de pois já
fo ram li be ra das pa ra to dos usuá ri os
do app.

LITERATURA

Jornalista lança romance ambientado em São Luís

“GUERRA URBANA: NINGUÉM MORRE NA VÉSPERA” SERÁ LANÇADO NO PRÓXIMO DIA 28 DE JULHO (QUINTA-FEIRA), ÀS 18H, NA AMEI

O jor na lis ta ma ra nhen se Nel son
Me lo lan ça lan ça seu ter cei ro li vro,
“Guer ra ur ba na: nin guém mor re na
vés pe ra”. Tra ta-se de um ro man ce po- 
li ci al am bi en ta do em São Luís, no Ma- 
ra nhão em 2020, no au ge da pan de- 
mia da Co vid-19.

Na obra, o au tor

des cre ve con fli tos en tre

cin co fac ções

cri mi no sas e mor tes

iso la das que acon te cem

no meio das dis pu tas

por ter ri tó ri os

en vol ven do gru pos do

cri me or ga ni za do.

O ro man ce po li ci al tem co mo pro- 
ta go nis ta um re pór ter, que se des ta ca
pe la atu a ção na co ber tu ra da pan de- 
mia.

Po rém, quan do a jor na lis ta res pon- 
sá vel pe la edi to ria de po lí cia é in fec ta- 
da pe lo no vo co ro na ví rus, o jo vem as- 
su me o lu gar lo go quan do ini cia uma
sequên cia de as sas si na tos que, em
prin cí pio, te ri am re la ção com a guer ra
ur ba na.

A Su pe rin ten dên cia de Ho mi cí di- 
os, en tão, tem que se vi rar nos 30 pa ra
in ves ti gar es sas mor tes, pois, de re- 

pen te, sur ge a fi gu ra de um se ri al kil-
ler, que es ta ria se apro vei tan do dos
con fli tos en tre fac ções pa ra ex te ri o ri- 
zar seus ins tin tos mais sel va gens.

O que cha ma aten ção no li vro
de Nel son Me lo são os diá lo gos fi lo só- 
fi cos en tre o pro ta go nis ta e um de le- 
ga do de Po lí cia Ci vil que in ves ti ga os
as sas si na tos.

O ro man ce po li ci al é o ter cei ro li vro
do jor na lis ta Nel son Me lo. An tes, ele
ha via lan ça do “Guer ra ur ba na: mor- 
ren do pe la vi da lo ka” e “Guer ra ur ba- 
na: o ho mem vi da lo ka”. As três obras
fa zem par te de uma qua dri lo gia, que
se rá en cer ra da com ou tra li te ra tu ra
po li ci al. 

“Guer ra ur ba na: nin guém mor re na
vés pe ra” se rá lan ça do no pró xi mo dia
28 de ju lho (quin ta-fei ra), às 18h, na
Li vra ria e Es pa ço Cul tu ral AMEI, no
São Luís Shop ping.

CAXIAS

Abertas inscrições para
cursos de teatro e dança

OS CURSOS GRATUITOS SÃO OFERECIDOS PELO SESC CAXIAS

O pro je to Por trás da Ce na es tá com ins cri ções aber- 
tas pa ra tur mas gra tui tas de ar tes cê ni cas e dan ça.  Os
cur sos acon te ce rão nas de pen dên ci as do Sesc Ca xi as de
8 de agos to  a 31 de ou tu bro. 

As va gas são pri o ri tá ri as pa ra tra ba lha do res do co- 
mér cio e seus de pen den tes, mas tam bém aber tas às
pes so as da co mu ni da de. Os in te res sa dos po dem ins cre- 
ver-se pe lo link https://abre.ai/cur sos ca xi as até o dia 5
de agos to.

No ato da ins cri ção o par ti ci pan te de ve apre sen tar os
do cu men tos de iden ti da de, CPF e com pro van te de re si- 
dên cia. No ca so dos me no res de ida de a do cu men ta ção
exi gi da é a do seu res pon sá vel. Pa ra mais in for ma ções,
en trar em con ta to pe lo te le fo ne (99) 3521-3862.

Os cur sos de ar te e cul tu ra são di re ci o na dos à ini ci a- 
ção ar tís ti ca, com fo co no de sen vol vi men to cog ni ti vo,
na sen si bi li za ção es té ti ca, na au to no mia e no sen ti do de
au to ria dos par ti ci pan tes. Ao fi nal do pro je to “Por Trás
da Ce na” os alu nos re ce bem cer ti fi ca do e re a li zam apre- 
sen ta ções ar tís ti cas.

HOMENAGEM PÓSTUMA

Novo EP de Marília
tem 3 milhões de plays

NO YOUTUBEM JÁ SÃO QUASE 4 MILHÕES DE STREAMINGS

Em me nos de 24 ho ras do lan ça men to, o Vol.1 do EP
De cre tos Re ais, de Ma rí lia Men don ça (1995-2021), atin- 
giu nú me ros sur pre en den tes. 

Até o fe cha men to des ta pu bli ca ção, fo ram re gis tra- 
dos no YouTube qua se 4 mi lhões de stre a mings nas qua- 
tro fai xas da obra. No Spotify, já são cer ca de 3 mi lhões
de plays.

Ou tro da do re le van te é que uma ho ra após o lan ça- 
men to de De cre tos Re ais, na noi te da úl ti ma quin ta-fei- 
ra (21), o EP já ti nha atin gi do mais de 500 mil stre ams
no Spotify.

De acor do com a equi pe da can to ra, os fãs re la ta ram
ins ta bi li da de na prin ci pal pla ta for ma de áu dio de vi do
aos mui tos aces sos si mul tâ ne os, que che ga ram a ba ter
até 54 mil pes so as. O per fil da “rai nha da so frên cia”
no Spotify atin ge 9,8 mi lhões de ou vin tes men sais e con- 
ta bi li za mais de 6 bi lhões de plays no per fil, to tal de al- 
can ce em su as mú si cas.

O lan ça men to De cre tos Re ais Vol.1 é uma ho me na- 
gem pós tu ma à can to ra, que com ple ta ria 27 anos nes sa
sex ta-fei ra (22). Ma rí lia mor reu em um aci den te de
avião, em no vem bro do ano pas sa do, em Mi nas Ge rais.

São Luís, segunda-feira, 25 de julho de 2022

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

