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Pesquisa aponta Brandão
11 pontos à frente na disputa
para o governo do Maranhão
Weverton e Lahésio aparecem tecnicamente empatados
Se a eleição para Governador do Estado fosse hoje, e os candidatos fossem estes em quem o(a) Sr(a) votaria? (ESTIMULADA)

A primeira pesquisa de intenção de voto para as eleições do governo do Maranhão, realizada pelo O Imparcial/Econométrica,
aponta o atual governador Carlos Brandão na ponta da corrida para assumir o Palácio do Leões em 2023, além de um empate técnico entre Lahésio Bonfim, prefeito de São Pedro dos Crentes (PTB), e o senadorWeverton Rocha (PDT). PÁGINA 3
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Em 2006, o juiz federal e ex-petista,
Flávio Dino, trocou a toga da magistratura pela disputa de uma vaga de deputado
federal. Foi o primeiro caso registrado na
política do Maranhão, portanto digno de
atenção até do Brasil.
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REQUERIMENTO DE URGÊNCIA

BENEFÍCIOS

Taxistasecaminhoneiros
terãoauxílioemagosto
Os benefícios serão pagos de agosto a dezembro, com a parcela de agosto sendo paga
em dobro em relação às demais parcelas.

C

erca de dez dias após a promulgação da emenda constitucional que ampliou benefícios sociais, o Ministério do
Trabalho e Previdência divulgou nesta
segunda-feira (25) o calendário para o
pagamento dos auxílios a caminhoneiros e taxistas afetados pela alta do
preço dos combustíveis. Os benefícios
serão pagos de agosto a dezembro,
com a parcela de agosto sendo paga
em dobro em relação às demais parcelas.

As parcelas de julho e de agosto do
Auxílio Caminhoneiro serão pagas
juntas em 9 de agosto, somando R$ 2
mil. As demais parcelas, que serão pagas até dezembro, equivalerão a R$ 1
mil.
Em relação ao Auxílio Taxista, o limite máximo de cada parcela soma
R$ 1 mil, podendo atingir R$ 2 mil em
agosto (pagos em datas diferentes no

mesmo mês), mas os valores efetivos
dependerão do número de taxistas
cadastrados pelas prefeituras. Caso
haja mais taxistas cadastrados que o
previsto, o valor para cada um ûcará
menor.
O Auxílio Taxista começará a ser pago em 16 de agosto. As prefeituras terão até domingo (31) para informar a
lista e o número de beneûciários ao
governo federal.
Quem tem direito?
Poderão receber o Benefício Emergencial aos Transportadores Autônomos de Carga (BEm Caminhoneiro)
os transportadores de carga autônomos cadastrados até 31 de maio no
Registro Nacional de Transportadores
Rodoviários de Cargas (RNTR-C). O
cadastro precisa estar ativo, com exigência de CPF e Carteira Nacional de
Habilitação válidos.
Cada transportador receberá o valor ûxo, independentemente da quantidade de veículos que possuir. Todos
os meses, o Ministério da Infraestrutura repassará ao Ministério do Trabalho e Previdência os dados atualizados do RNTR-C.
Em relação ao Auxílio Taxista, terão
direito ao benefício os motoristas de
táxi registrados nas prefeituras, titulares de concessões ou alvarás expedido
até 31 de maio. Não será necessária
qualquer ação por parte dos taxistas.
Em caso de dúvidas, o motorista deve
entrar em contato com a prefeitura
para veriûcar o cadastro municipal.
A prestação das informações caberá inteiramente às prefeituras (ou ao
governo do Distrito Federal, no caso

da capital federal).

Auxílio Brasil
O pagamento da parcela de agosto do Auxílio Brasil foi antecipado.
Tradicionalmente realizado nos dez
últimos dias úteis de cada mês, o pagamento, que ocorreria entre 18 e 31
de agosto, passou para o intervalo entre 9 e 22 de agosto.
As novas datas foram publicadas
no Diário Oûcial da União de hoje.
Conforme a emenda constitucional
promulgada no último dia 14, as parcelas mínimas terão o valor de R$ 600
até o ûm do ano.
As datas de pagamento de setembro, outubro, novembro e dezembro
não mudaram. Os benefícios continuarão a ser pagos nos últimos dez dias
úteis de cada mês.

CPI COVID

PGRpedequeSTFarquivedenúnciacontraBolsonaro

ALÉM DA CONDUTA RELACIONADA À MEDIDA SANITÁRIA, A CPI TAMBÉM PEDIU O INDICIAMENTO DO PRESIDENTE POR OUTROS CRIMES
A Procuradoria-Geral da República
(PGR) sugeriu que o Supremo Tribunal Federal (STF) arquive uma das investigações preliminares sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL) aberta na
CPI da Covid no Senado. A apuração
era sobre suposta prática do crime de
infração de medida sanitária preventiva.
A manifestação foi assinada pela vice-PGR, Lindôra Araújo, e enviada à
Corte nesta segunda-feira (25/7). Ela
aûrmou que não vê como responsabilizar Bolsonaro, conforme indicou a
CPI.
<Inúmeras pessoas contaminadas
nem sequer tiveram contato direto ou
indireto (por meio de terceiras pessoas) com o Presidente da República,
afastando a possibilidade de responsabilização por esse fato. A correlação
tecida no Relatório Final entre a pre-

sença do Presidente da República e o
aumento de casos de covid-19 nos locais visitados é frágil, sem constatação em dados elementares, como a
identiûcação dos pacientes internados e o contato direto ou indireto deles com pessoas que se aglomeraram
em razão da presença de Jair Messias
Bolsonaro=, escreveu.
Além da conduta relacionada à medida sanitária, a CPI também pediu o
indiciamento do presidente por outros crimes, como charlatanismo, prevaricação e crime de responsabilidade.
Na representação, Araújo diz que a
responsabilização penal para o presidente dependeria da comprovação
dos fatos e defendeu a saúde coletiva.
<No caso em análise, frise-se, a norma que impõe o uso de máscara protetiva e que teria sido descumprida

pelo Presidente da República somente prevê sanção de multa como mecanismo de coerção ao cumprimento da
obrigação, não ressalvando a aplicação cumulativa da sanção penal=.
<No campo socialmente agudo de
uma pandemia, a norma editada pelo
Poder Legislativo previu unicamente
a sanção administrativa de multa como instrumento para compelir os cidadãos ao uso de máscara. E, na ótica
do Ministério Público, o fez bem. Com
uma sociedade polarizada e com o
exercício caótico da liberdade de expressão, por meio de soluções tecnológicas muito acessíveis e de grande
propagação que maximizam a arena
social de debates, reações, antagonismo e críticas, é suûciente a penalidade administrativa contra aquele que
desobedece a norma que impõe o uso
de máscara=.

Negociação para
legalizar lobby ganha
força no Congresso
Há décadas em tramitação no Congresso, a proposta
que regulamenta a atividade do lobby no Brasil ganhou
novo fôlego recentemente. A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) recomenda, entre outras medidas, a implementação das normas
para a atividade, com o objetivo de viabilizar a participação do país na entidade, o que colocou a medida na
lista de prioridades do governo no Parlamento neste
ano. Apesar de não ter sido regulamentada, a atividade
foi reconhecida pelo Ministério do Trabalho em 2018 e
recebeu o nome de relações institucionais e governamentais (RIG).
Em abril, o deputado Lafayette de Andrada (Republicanos-MG) apresentou requerimento de urgência para
a apreciação da matéria. Coordenador da Frente Parlamentar Mista sobre a regulamentação do lobby, ele defendeu a prática, em que grupos organizados buscam
pressionar ou inüuenciar a decisão de parlamentares
para pautar e votar projetos de interesses dos respectivos segmentos.
<É óbvio que é necessário você conversar com quem é
afetado pela lei. Se eu estou fazendo uma lei que trata de
saúde, é natural que hospitais venham me procurar, que
associações de médicos e enfermeiros venham me procurar e mostrar coisas que são boas ou que não são=, defendeu Andrada. <É importante essa interlocução. Não
pode parecer que essa interlocução é de alguém levando
vantagem sobre alguém, mas ûcou na cabeça das pessoas que lobby é levar vantagem. Não é isso.=
Este mês, o relator da proposta, deputado Augusto
Coutinho (Republicanos-PE), divulgou seu parecer. Foram apensados dois projetos: o do deputado Carlos Zarattini (PT-SP) e outro procedente do Executivo, mais recentemente.
Para a elaboração do relatório, Coutinho debruçou-se
sobre a legislação já aplicada em outros países, como os
Estados Unidos e o Chile. <Recebi muitas entidades interessadas nessa questão e, com as análises, chego à conclusão de que, hoje, o projeto dos EUA ûcou muito rígido. Acho que a gente tem de fazer uma coisa que torne
transparente, mas que seja executável, exequível. Foi isso que procurei fazer=, disse.
O relator destacou que a atividade existe claramente
no Congresso, há muitos anos, e que, por isso, há ainda
maior necessidade de regulamentá-la.
A tramitação deve ser simples, sem necessidade de o
texto ir a plenário. <Não é uma matéria nem de governo
nem de oposição, é do país, o Parlamento tem de construir. O governo passa. Não tem por que questionar=, frisou.
Entidades
Não é apenas o Executivo que se interessa pela aprovação da proposta. Entidades da sociedade civil que
atuam na área entendem como positiva a regulamentação. <A gente vê com um olhar muito positivo a iniciativa
de se regulamentar o lobby. A atividade do lobby existe e,
ao não ser regulamentada, acontece de uma forma muito heterogênea=, aûrmou Luciana Barbetta, diretora-geral da Powell Tate no Brasil. <Nem sempre há prestação
de contas, isso impacta a transparência, e, uma vez que
você pega uma atividade que existe e cria uma regulamentação para ela, passa a ûcar mais padronizada, a seguir certos parâmetros mínimos para funcionar=, acrescentou.
Na avaliação da presidente da Associação Brasileira
de Relações Institucionais e Governamentais (Abrig),
Carolina Venuto, a regulamentação será positiva, não
apenas para <desmistiûcar= a ideia de que a prática está
atrelada à corrupção, mas para tornar mais democrático
e igualitário o acesso às autoridades públicas no Congresso.
<Em meio a muitas notícias que ligavam supostos lobistas a práticas criminosas, nós fundamos a Abrig em
2007. O primeiro marco-temporal desse apoio à regulamentação é de 2016, quando a Abrig aprovou em assembleia-geral, por unanimidade, que ia defender a regulamentação da RIG. Assim, coloca por terra o argumento
de que os proûssionais da área não teriam interesse na
regulamentação, muito pelo contrário=, enfatizou. <Ficou claro que era bom ter regras deûnidas para distinguir os proûssionais que trabalham de forma ética e, assim, promover transparência e combate à corrupção.
Quando a gente põe regras claras, consegue separar o
joio do trigo dessa relação público e privado.=
Como o projeto ainda não foi votado, Carolina Venuto
explicou que, em 2020, a Abrig lançou — em parceria
com a Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) — um manual de Prática Recomendada RIG,
para funcionar como uma espécie de <autorregulamentação=.
A regulamentação também poderá contribuir para o
crescimento do mercado, segundo avaliação de James
Meszaros, um dos consultores globais da Powell Tate.
<Certamente fará o mercado crescer, mas outra coisa
que contribui é quando o governo cresce também. E
quanto mais o governo cresce, mais inüuência tem nos
negócios, na sociedade, na economia e nos direitos civis=, argumentou. <Consequentemente, você tem mais
organizações que querem inüuenciar nesses contextos.
A indústria também acaba por crescer=, emendou ele,
que nota tal elevação nos Estados Unidos, desde a implementação da medida.
Um dos principais objetivos da aprovação da proposta é fornecer mais transparência aos processos de participação da sociedade civil no Legislativo.
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Econométrica aponta
Brandão 11 pontos à frente
na disputa para o governo
PAULO ANDRE FREITAS
A primeira pesquisa de intenção
de voto para as eleições do governo do
Maranhão, realizada Econométrica/O
Imparcial, aponta o atual governador
Carlos Brandão na ponta da corri-

da para assumir o Palácio do Leões
em 2023, além de um empate técnico entre Lahésio Bonfim, prefeito de São Pedro dos Crentes (PTB),
e o senador Weverton Rocha (PDT).
O levantamento foi realizado entre
19 e 22 de julho em São Luís e mais

56 cidades do Maranhão. Na disputa estadual, estão no páreo sete pré-candidatos: Carlos Brandão (PSB), Weverton
Rocha (PDT), Lahésio Bonfim (PSC),
Edivaldo Holanda Jr. (PSD), Enilton Rodrigues (PSOL), Simplício Araújo (Solidariedade) e Hertz Dias (PSTU).

Nas dobras da
política
Em 2006, o juiz federal e ex-petista Flávio Dino trocou a toga da
magistratura pela disputa de uma vaga de deputado federal. Foi o
primeiro caso registrado na política do Maranhão, portanto digno
de atenção até do Brasil. Dino, em 12 anos de toga, tornou-se um
magistrado com forte perﬁl de liderança, tendo sido presidente da
Associação dos Juízes Federais e participante do assessoramento
no STF, que deu vida ao Conselho Nacional de Justiça. Dino ingressou no PCdoB, após encontrar o PT, seu partido de militância
juvenil, engalﬁnhado nas históricas refregas internas, que até hoje se repetem.
A posição de Flávio Dino marcou tanto a história política maranhense em 2006, como foi, em âmbito nacional, a mudança do
então senador José Sarney em 1984, quando trocou a presidência
do PDS nacional pelo PMDB, para se tornar vice da chapa de Tancredo Neves. Com a morte de Tancredo antes de tomar posse,
Sarney tornou-se presidente do Brasil num dos momentos mais
dramáticos, a exigir-lhe esforço, talento, pragmatismos e habilidade política para conduzir, sem traumas, a transição da ditadura
militar de 1964, para a democracia. Logo, Dino e Sarney têm trajetórias marcantes na política nacional e estadual.
Em 2014, ao ser eleito governador do Maranhão, Flávio Dino
desmantelou o sarneísmo, mas sem transformar a vitória das urnas numa batalha de vingança odienta contra os perdedores. Até
porque, quase todos os partidos que faziam parte do sistema sarneísta ingressaram na aliança que fez Dino governador por sete
anos. Hoje, numa postura de maturidade política de Roseana
Sarney e de Flávio Dino, o MDB se incorporou à aliança liderada
por Carlos Brandão, ex-vice e apoiado por Dino. Ele procede do
PSDB, do qual debandou Geraldo Alckmin para vice de Lula da
Silva em 2022.

O resultado da pesquisa Econométrica /O Imparcial estimulada para o
Palácio dos Leões, apontou que o governador Carlos Brandão (PSDB) lidera
com 34,8% das intenções de voto, seguido do senador Weverton, com 23,6%, e
do prefeito de São Pedro dos Crentes,
Lahésio Bonfim (PTB), que completa
os três primeiros lugares com 20,5%.
O ex-prefeito de São Luís, Edivaldo
Holanda Júnior (PSD), foi escolhido
por 7,6% dos eleitores questionados.
Enilton Rodrigues seria o governador para
1,0% dos eleitores maranhenses, caso a
eleição fosse hoje. O deputado federal
Simplício Araújo (Solidariedade) recebeu
0,5% das intenções, enquanto Hertz Dias
(PSTU) teve 0,1%. 4,6% do eleitorado declarou que votaria em branco ou nulo, e
7,4% não souberam ou não responderam.

Segundo turno
A pesquisa também simulou três cenários de confronto para um possível
segundo turno. Na disputa entre Car-

los Brandão e Weverton Rocha, o
atual governador teve 42,1% das intenções de voto, contra 32,9% para
o senador do PDT. Não sabem ou
não responderam contabilizaram
14,2%, votos nulos e brancos somaram 10,8%.
No confronto entre Carlos Brandão e Lahésio Bonfim, o governador também levaria a melhor, com
46,5% das intenções. Lahésio Bonfim recebeu as intenções de 31,1%
do eleitorado representado na pesquisa. Brancos e nulos foram 11,3%,
não sabem/não responderam somaram 11,0%.
No terceiro duelo simulando um
segundo turno, dessa vez entre Weverton Rocha e Lahésio Bonfim, o
candidato pedetista venceria a eleição nesta data, com 41,2% das intenções, contra 30,0% do prefeito
de São Pedro dos Crentes. Brancos e
nulos somaram 14,8%, não sabem/
não responderam são 14,0%.

Rejeição

A pesquisa O Imparcial/Econométrica também questionou os eleitores sobre quais pré-candidatos eles
não votariam de jeito nenhum – índice de rejeição. A pesquisa revelou
que o governador Carlos Brandão
teve o maior índice de rejeição dos
pesquisados, com 28,3%, empatando de forma exata com o senador
Weverton Rocha.
27,4% do eleitorado consultado não
escolheria de jeito nenhum o pré-candidato Lahésio Bonfim para ser
governador do Maranhão em 2023.
Em seguida, com 25,5% de rejeição, aparece o ex-prefeito de São
Luís Edivaldo Holanda Jr.. Simplício
Araújo seria rejeitado por 19,9% dos
eleitores, empatado tecnicamente
com Enilton Rodrigues, com 19,0%.
Completa a lista de rejeição Hertz
Dias, com 15%. Não votaria em nenhum dos pré-candidatos somaram
4,5%, e não sabem ou não responderam 16,8%.

Senado: Flávio Dino lidera com folga

Assim como José Sarney saiu do PDS para se unir ao PMDB em
nome da democracia, hoje, com o país tão dividido quanto em
1984, com a campanha das <diretas já=, que acabou na última eleição indireta, entre Tancredo e Paulo Maluf, 38 anos depois a República está novamente na iminência de um golpe militar, graças a
radicalização entre direita e esquerda. Já no Maranhão se vê a
aproximação civilizada entre os Sarney e Flávio Dino, candidato a
senador, com Roseana concorrendo à Câmara. Já Carlos Brandão,
apoiado por Lula, tem Weverton Rocha como principal adversário, o mesmo que foi eleito sob a liderança dinista.
O pedetista rompeu com Flávio Dino para concorrer ao governo, contra Carlos Brandão e outros, num movimento em que se
uniu a Roberto Rocha (PTB), outro eleito sob o guarda-chuva de
Dino em 2014. Rocha e Weverton são inimigos de Dino e alinhados com o extremista de direita, Jair Bolsonaro. Weverton, do PSD
centro-esquerda, cedeu a vice ao PL, partido do presidente, enquanto Roberto, bolsonarista de primeira hora, tem o seu apoio
na corrida ao Senado contra Flávio Dino.

Traição

Ao mandar recado, o ex-governador Flávio Dino classiﬁcou o
vice de sua chapa Carlos Brandão de correto e leal. E disparou: <A
lealdade é caraterística fundamental para uma pessoa. Já gente
que trai hoje e mente, vai trair amanhã e depois de amanhã=.

Desmascarar

A população do Maranhão, em pré-campanha eleitoral, tem
todo o direito de saber quais são os parlamentares que usaram dinheiro do orçamento secreto para roubar. Os investigados nas
operações da PF precisam ser conhecidos antes das eleições.

Lula cá

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT ao
Planalto, deve visitar o Maranhão em agosto, segundo informou
Gilberto Carvalho. A agenda pode ser em Caxias e São Luís, depois
de passar pelo Piauí.

8Temos que juntar os divergentes para derrotar os antagônicos9

Do candidato presidencial do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, ao
lado de Geraldo Alckmin, citando o eterno educador Paulo Freire.

Quando os meios políticos transformaram as ameaças
de golpe pelo presidente, como uma realidade, vale
lembrar de quando a presidente Dilma Rousseff em
2016, semanas antes de ser derrubada em 2016, lançou
a campanha <!não vai ter golpe=. E teve.

1

Também foi simulada na pesquisa O Imparcial/Econométrica um cenário estimulado das eleições para senador, na
qual o ex-governador Flávio Dino lidera
com folga. O pré-candidato do PSB recebeu 48,5% das intenções de voto, seguido
pelo senador Roberto Rocha (PTB), com
27,9%. Pastor Bel (Agir 36) foi escolhido
por 6,1% do eleitorado, Saulo Arcangeli
(PSTU) recebeu 1,1%, e Antônia Cariongo (PSOL) somou 0,4%. Os que não votariam em nenhum dos pré-candidatos ao
Senado pelo Maranhão são 7,8, enquanto
8,1% não sabem ou não responderam.

REJEIÇÃO SENADO
Também foi perguntado aos eleitores em quais dos concorrentes ao Senado eles jamais votariam. Nesse cenário, Pastor Bel liderou com 29,8%,
seguido de perto pelo ex-governador
Flávio Dino, que não seria votado por
29,1% dos questionados, e pelo senador Roberto Rocha, rejeitado por
26,7 do eleitorado. Antônia Cariongo
e Saulo Arcangeli receberam rejeição
de 18,6% e 15,7% dos pesquisados,
respectivamente. Não votariam em

nenhum destes somou 7,2%, e
17% não souberam/não responderam.
Nesta pesquisa, foram ouvidas
1535 pessoas em 57 municípios
do Maranhão, incluindo a capital, São Luís, no período de 19
a 22 de julho de 2022, com uma
margem de erro de 2,5% para
mais ou para menos, e confiabilidade de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE com o número
MA-08398/2022.
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Ao partir do nosso meio, o jornalista, radialista e empresário Fernando Júnior deixa uma história das comunicações no Estado. Como dono do Instituto Escutec, ele
fez um trabalho marcado pela competência e retidão.
Deus o receba.
O presidente do TJMA, desembargador Paulo Velten e o
procurador-geral do Estado, Rodrigo Maia, estão convocando credores para se habilitarem à lista para pagamento de precatórios, mediante a realização de
acordo direto.
No Ceará também o PT está distante do PDT. O ex-governador Camilo Santana sua candidatura ao Senado,
rompido com o PDT, após 16 anos de aliança. O PT
lançou o deputado estadual Elmano Freitas ao governo do Ceará, terra de Ciro Gomes
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A educação e o
incentivo à leitura
LUIZ CARLOS AMORIM
Escritor, editor e revisor – Fundador e presidente do Grupo
Literário A ILHA, que completou 42 anos de literatura neste
ano de 2022. Amorim é detentor da cadeira 19 da Academia
Sulbrasileira de Letras. http://www.prosapoesiaecia.xpg.com.br – http://luizcarlosamorim.blogspot.com.br
Fui convidado a escrever sobre o que os governos devem fazer para incentivar o hábito da leitura no Brasil há
um tempo atrás, por um grande jornal do Nordeste. E
este é um assunto que dá pano pra manga, pois nosso
governo tem prometido repetidas vezes zerar o número
de escolas e de cidades sem bibliotecas, em nosso país,
mas isso ainda não aconteceu.

Ribamar Caldeira e seu legado
Ciências Sociais na Escola de Sociologia e Política de São Paulo, em 1966.
Ao retornar para São Luís, foi sociólogo na equipe do Instituto de Pesquisas
Econômicas e Sociais (IPES), antecessor do atual IMESC (Instituto Maranhense de Estudos Sociais, Econômicos e Cartográûcos).
No início da década de 1970, por
meio de concurso público, ingressou
no ensino superior, no departamento
de Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Maranhão, que
estava recém criado. Na UFMA, Caldeira foi professor de 1971 a 2003,
quando veio a falecer. Ministrou aulas
principalmente nos cursos de CiênciSe estivesse vivo, o sociólogo, cien- as Sociais e História, sendo sempre
tista político, historiador, professor uma referência para várias gerações
universitário e intelectual maranhen- de alunos daquela Universidade.
Em 1982, fez mestrado na UNIse, José de Ribamar Chaves Caldeira,
estaria completando no último dia 21 CAMP, em Ciência Política, defendende julho, 82 anos de idade. Nasceu em do a dissertação: <As interventorias
Pedreiras, interior do Maranhão em estaduais no Maranhão: um estudo
1940 e no próximo dia 23, irá fazer 19 sobre as transformações políticas reanos do seu falecimento, há quase du- gionais no pós-30=, tendo como orienas décadas. Seus pais eram José dos tador o professor Caio Navarro de ToReis Caldeira e Maria Chaves Cadeira. ledo. Sete anos depois, em 1989, douEle faleceu em julho de 2003 em São torou-se pela USP, em sociologia, deLuís, a apenas dois dias de ter comple- fendendo a tese <Origens das indústrias no sistema agroexportador matado 63 anos.
Caldeira fez seus estudos primários ranhense (1875-1895)=, sendo sua oriem sua cidade natal. Na capital do entadora, a professora Maria Isaura
Maranhão, cursou o ginásio e o cienti- Pereira de Queiroz.
ûco no então Colégio São Luís do proRibamar Caldeira, também intefessor Luiz Rêgo. Bacharelou-se em
EUGES LIMA
Historiador, professor e membro efetivo
do IHGM

grou os quadros da Academia Maranhense de Letras (AML), onde ocupou
a cadeira de nº 8, patroneada por Joaquim Gomes de Souza, considerado
um dos mais brilhantes matemáticos
do século XIX, ûcando conhecido como o Newton do Brasil.
Caldeira teve uma sólida formação
intelectual e uma trajetória acadêmica profícua, foi um dos mais importantes e destacados intelectuais maranhenses de seu tempo. Além de inúmeros artigos publicados em revistas
cientíûcas e jornais, publicou os seguintes livros: <A ANL no Maranhão=
(1990); <O Maranhão na literatura dos
viajantes do século XIX= (1991); <A criança e a mulher Tupinambá= (2000); 89
Escritos= (2001)= e <Dois estudos: os
discursos de Japi-açu e Momboré-uaçu e Vadiagem no Maranhão, 18001850= (2004), este, publicado postumamente. Sua obra transitou nas áreas de Ciência Política, Sociologia, História, Economia e Antropologia.
Em 2016, depois de algumas tratativas, recebemos da viúva do professor Ribamar Caldeira, D. Marlene Caldeira, a doação de sua biblioteca particular para o Instituto Histórico e Geográûco do Maranhão (IHGM). Com
essa doação, inauguramos no Instituto 3 à época éramos presidente -, uma
sala especial com seu acervo bibliográûco e algumas obras de arte, sendo
batizada de <Acervo José Caldeira=.

Polícia investiga bolsonarista
SACHA CALMON
Advogado

coração dos brasileiros. Esse facínora precisa ser derrotado no primeiro turno=.

A jornalista Silvia Pires aûrma a motivação política dos fatos. O agente penitenciário federal Jorge José da Rocha Guaranho invadiu a festa de aniversário e matou Marcelo
Arruda, tesoureiro do PT de Foz do Iguaçu,
no Paraná. A informação foi conûrmada pela
delegada Iane Cardoso, da Polícia Civil do
Estado do Paraná, em coletiva de imprensa.
<Ele não veio a óbito=. Pelo contrário, está
em estado estável.

O também senador Randolfe Rodrigues
(Rede-AP) avaliou nas redes sociais, que
<não existem dois lados quando um deles é a
barbárie! Um bolsonarista assassinou um
pai de família, líder do PT, em Foz do Iguaçu
durante sua festa de aniversário. Nossa solidariedade aos familiares de Marcelo Arruda.
Isso é inconcebível! Intolerável em qualquer
sociedade!= A intolerância mata, acaba com
famílias e faz o ódio vencer. Marcelo Arruda
tinha 50 anos, deixou esposa e quatro ûlhos,
entre eles um bebê de um mês, aqui termina
a ûla transcrita. <Essa intolerância infelizmente se reforçou no Brasil nos últimos
anos=.

A delegada aûrma ainda que o homem foi
autuado em üagrante na noite do crime. <Ele
está custodiado pela Polícia Militar, enquanto recebe o auxílio médico=. Para a polícia,
Jorge e Marcelo não se conheciam, ainda
não há indícios de que tenha havido divergências anteriores. <Ao que tudo indica, ele
não era convidado da festa=.
A Polícia Civil não conûrma a motivação
política do crime. <Estamos investigando. O
que estão divulgando é que houve um conüito político, mas a polícia tem que investigar. Estamos tentando extrair a verdadeira
motivação=, comenta a delegada…
<Dos que estavam no local, a polícia pegou depoimento apenas de um deles que estava sóbrio. Os demais tinham ingerido bebida alcoólica e não conseguiam dar depoimentos concretos.= Ao que se sabe a motivação foi política. Foi um crime de ódio, ao menos na tresloucada ação de Paranhos, de resto típica!
Renan Calheiros, senador pelo MDB, de
Alagoas, também se manifestou: <O assassinato de um líder sindical e dirigente partidário por um bolsonarista, mais que covardia,
é tempestade gerada na usina de ódio e intolerância que Bolsonaro instila todo dia no

O senador Alexandre Silveira (PSD-MG)
escreveu: <Alguém por intolerância e violência política tirou a vida de Marcelo Arruda
em Foz do Iguaçu. Meus sentimentos e solidariedade aos familiares, ûlhos e amigos da
vítima. Precisamos de paz, diálogo e respeito. O Brasil não pode permitir que os extremos acabem com a vida de alguém=.
A deputada do PCdoB-RJ Jandira Feghali
destacou: <O ódio dessa gente, o fascismo,
não suporta quem pensa diferente. É preciso
arrancar esse pensamento do comando do
país. Que horror! É preciso punir este assassino e todos os responsáveis pelos outros
atentados. Solidariedade à família do Marcelo=.
E o ex-ministro da Justiça Sergio Moro
(União) disse que é preciso <repudiar toda e
qualquer violência com motivação política
ou eleitoral=. <O Brasil não precisa disso=,
sintetizou.
É possível que o clima de intolerância explique a razão dos milionários dando adeus
para o Brasil. Um levantamento realizado

pela consultoria Henley & Partners mostra
que 2,5 mil pessoas com mais de US$ 1 milhão em investimentos deixaram o país em
2022, é quase o mesmo número da Ucrânia
(2,8 mil), que, está em guerra com a Rússia.
Fatores como crescimento econômico baixo
e permanente tensão política levaram os ricos a buscar o aeroporto mais próximo. Na
direção oposta, os Emirados Árabes foram os
campeões na atração de novos moradores
donos de ao menos 1 milhão de dólares.
Não é preciso muito esforço para entender as razões desse movimento. O ambiente
pró-negócios e os baixos impostos de Dubai
4 tudo o que o Brasil não oferece 4 ûzeram
com que 4 mil milionários desembarcassem
no país em 2022. Austrália (3,5 mil milionários), Singapura (2,8 mil) e Israel (2,5 mil) também brilharam no ranking. (Mercado SA de
Segalla)…
Então, o que devemos fazer como cidadãos desse país? Desertar, como tantos já ûzeram, indo para Portugal e EUA? Certamente devemos votar, sem preconceitos, querendo o melhor para o país. Não devemos
alimentar os radicalismos, e ao contrário insistir na democracia.
Parece-nos que nos últimos quatro anos
o país embicou, nas classes médias, rumo ao
perigoso caminho da intolerância, pregado
pela direita extrema, a começar pelo Presidente da República. É esse o nosso destino?
Um candidato que se lhe oponha, com ou
sem consentimento das Forças Armadas, é o
ideal para o Brasil.
Nas grandes democracias, seja na América do Norte ou na Europa, os militares não
entram na vida civil ou política de suas nações. O lugar de militar é na caserna com o
dever de garantir as decisões dos cidadãos
nas urnas!

Outros programas oûciais tem sido implantados, mas
o que funciona mesmo são as iniciativas privadas de
pessoas e grupos abnegados e dedicados que colocam
em prática suas ideias inovadoras e realmente colaboram para que um número maior de pessoas sejam incentivadas a ler mais. Tenho falado desses casos por
anos a ûo e isso rendeu inúmeros artigos, porque esses
casos bem sucedidos devem ser conhecidos e copiados.
Como exemplo desse tipo de iniciativa, temos o projeto <Ler é viajar sem sair do lugar=, da professora Marisa, de Joinville, que angaria livros para distribuí-los em
hospitais, escolas, consultórios, etc., e um outro similar
da professora Edna Matos, de Divinópolis, Minas Gerais, fazendo a diferença.
O Brasil precisa parar de destinar dinheiro público 3
muito dinheiro 3 para os partidos políticos, por exemplo, como se fez recentemente, diminuindo a verba dedicada à cultura e à educação. Isso é descaso, desrespeito, para não dizer crime, pois o aumento da violência e
da criminalidade em nosso país deve-se à baixa qualidade de nossa educação, deve-se à falência de nossa educação e à desvalorização da cultura pelos detentores do
poder.
Num dia 23 de abril de um ano não muito distante,
quando se comemora o Dia Mundial do Livro, o Congresso Brasileiro instalou a Frente Parlamentar Mista
em defesa do livro, da leitura e da biblioteca. Duzentos parlamentares assinaram requerimento para a criação da força tarefa legislativa em prol do incentivo ao
hábito da leitura e, quem sabe, da melhora do acesso ao
livro. Esperávamos que realmente fosse implantado,
mas não foi o que se viu: o tempo passou e tudo continua igual. Esperávamos muito que funcionasse, mas
não funcionou.
A verdade é que muito pouco se faz no Brasil para que
o hábito da leitura seja assimilado pelos leitores em formação, para que se possa dizer, mais adiante, que o brasileiro está lendo mais.
Na contramão disso, o resultado da pesquisa Retratos
da Leitura no Brasil denunciou, há algum tempo, que o
índice de leitura dos brasileiros caiu de 4,7 livros por
pessoa para quatro títulos e o número de leitores caiu de
95 milhões e meio para 88 milhões. E olhe que a população tem crescido muito.
A principal causa disso e a falência da educação brasileira, relegada ao esquecimento pelos detentores do poder. E a medida para melhorar esse estado de coisas é
justamente melhorar o ensino público, estruturá-lo, dar
a atenção e a importância que ele realmente tem, capacitar os professores e pagá-los dignamente. O Estado
precisa priorizar a educação e não desconstruí-la, como
vem fazendo. Resgatar e valorizar a educação é uma coisa que precisa ser feita imediatamente.
Pois já é muito tarde. Além do descaso dos <governantes= para com a educação, tivemos a pandemia, que paralisou o ensino por dois anos. Uma educação já combalida não aguenta ainda mais isso. Nossos alunos estão
passando de ano sem base alguma, sem ter aprendido
quase nada, e isso vai do primeiro grau até a universidade. Que proûssionais sairão das faculdades? Já não eram
os melhores antes da pandemia, o que serão daqui pra
diante? Muito preocupante.

GERAL
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São Luís, terça-feira, 26 de julho de 2022
ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
COMPANHIA MARANHENSE DE GÁS - GASMAR
CNPJ/MF Nº 05.121.359/0001-30 - NIRE 21300008969

JANDIR NASCIMENTO CUNHA ABREU
CPF: 043.975.133-09
Jandir Nascimento Cunha Abreu, inscrito no cadastro, CPF: 043.975.133-09, torna público que RECEBEU
da
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais SEMA, em 28/06/2022, a Outorga Preventiva do Direito de
Uso de Água Superficial – OUP (Outorga nº 08674052022), na
coordenada 7° 26’ 05,83’’S
47°19’ 23,39”W. Situada na
Fazenda Gleba Barra, Zona Rural, Carolina – MA, para fins de Irrigação conforme dados constantes no processo n° 120589/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS
Rua São Francisco, s/n, Centro – Nova Colinas-MA
CNPJ: 01.608.768/0001-05
AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS/MA.
A
Prefeitura
Municipal
de
Nova
Colinas
MA,
comunica
aos
interessados que realizará a seguinte licitação: Pregão Eletrônico nº 009/2022. Objeto: Registro de
Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços de
recuperação de pontes, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma
estabelecida em planilhasde serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos
e Índices daConstrução Cível – SINAPI, no Município de Feira Nova do Maranhão - MA, conforme Termo de
Referência. A realização da sessão será no dia 10/08/2022 – às 10:00 no endereço eletrônico:
www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital completo está disponível para consulta e retirada
nos
endereços
eletrônicos:
www.portaldecompraspublicas.com.br,
www.novacolinas.ma.gov.br.
Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (99) 3602-1046. Ou no endereço Rua São
Francisco, s/nº, centro – Nova Colinas – MA, e-mail prefeituranovacolinascpl@gmail.com.
Raimundo Nonato de Paula Ribeiro, Presidente da CPL/Pregoeiro. Nova Colinas/MA, em 22 de
julho
de
2022.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2022.
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022.
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Sambaíba - MA, na forma da Lei Federal n• 8.666/93
e suas alterações, torna público que realizará licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº
004/2022, cujo objeto trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR “LUIS CUNHA” NO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA/MA.
O recebimento e abertura dos envelopes de Documentação e Proposta será em Sessão Pública a ser realizada às 08h
:30min, do dia 11 de agosto de 2022, na Sala de Licitações da CPL, localizada na Praça Jose do Egito Coelho, nº
200, Centro, Sambaíba/MA. O edital está disponível para todos os interessados, poderá ser consultado e obtido na
sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Praça José do Egito, 200, Centro, Sambaíba - MA,
de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: sambaibacpl@gmail.com, seus
respectivos avisos estarão disponíveis no Portal da Transparência do Município: http://www.sambaiba.ma.gov.br/.
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 98464-4897.
Sambaíba (MA), 25 de julho de 2022. Edson da Silva Santos –Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA CONVENÇÃO
DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB / MA.
O Presidente da Comissão Executiva Estadual do Partido Trabalhista
Brasileiro do Estado do Maranhão, na forma que dispõe os artigos 28 e 29 § 1º,
2º, 3º, do Estatuto Partidário e legislação eleitoral vigente, convoca os Filiados
e Convencionais com direito a voto, para comparecerem à Convenção Estadual
do PTB a ser realizada no dia 04 de agosto de 2022, das 14:00 até as 18:00
horas, tendo por local Santorini Eventos, Alameda Mearim, n 757, Bairro: Olho
D’Água , São Luís- Ma , CEP:65.065-280, com a seguinte ORDEM DO DIA:

DATA, HORA E LOCAL - Aos vinte e um dias do mês de março de 2022 às 16h00min, na sede da Companhia
Maranhense de Gás – GASMAR, à Rua Azulões, Quadra 02, Lote 01, Sala 607, Ed. Office Tower – Jardim
Renascença, CEP 65.075-060, nesta cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. PRESENÇA - Reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, o ESTADO DO MARANHÃO, CNPJ/MF Nº 06.354.468/0001-60,
com sede à Av. Juscelino Kubitschek, São Luís/MA, representado pelo Procurador Geral Adjunto do Estado
do Maranhão Dr. Bruno Tomé Fonseca, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/MA sob o nº 6457 e a TERMOGÁS S.A., CNPJ/MF nº 02.723.396/0001-20, com sede à Rua Miguel Calmon nº 555, Ed. Citibank, n.
10º, andar – Comercio, Salvador, Estado da Bahia, neste ato representada pela Dr.ª Mariana Nunes Vilhena,
brasileira, advogada inscrita na OAB/MA nº 5869. COMPOSIÇÃO DA MESA - foi indicado pelos acionistas
presentes por unanimidade, para presidir a Assembleia, o representante do acionista Estado do Maranhão,
Dr. Bruno Tomé Fonseca e, para secretariar a Assembleia, a representante da Termogás S.A., a Drª. Mariana
Nunes Vilhena. PUBLICAÇÃO - Confirmado o quórum de instalação, nos termos do artigo 125, da Lei nº
6.404/76 e do Estatuto Social, com a assinatura dos presentes no livro de presença de acionistas, sendo dispensada a convocação desta Assembleia, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, face à presença dos
acionistas em pleno exercício dos seus direitos. ORDEM DO DIA: 1. Examinar, discutir e votar o Relatório
de Administração, Políticas Públicas e Governança Corporativa e as Demonstrações Financeiras do Exercício
findo em 31/12/2021, acompanhado dos pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal; 2.
Deliberar sobre o valor a ser distribuído a título de Participação nos Lucros e Resultados da Companhia
e sobre a Distribuição dos Dividendos relativos ao exercício de 2020; 3. Eleger os membros do Conselho
Fiscal da Companhia e fixar a sua remuneração; 4. Fixar a remuneração dos Administradores da Companhia. DELIBERAÇÕES: Dispensada a presença do representante do Conselho Fiscal, passou-se em seguida
à deliberação das matérias da ordem do dia, tendo sido as mesmas discutidas e submetidas à votação, sendo
tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade, com o seguinte teor e forma: 1. Aprovar o Relatório
de Administração, Políticas Públicas e Governança Corporativa, bem como as Demonstrações Financeiras
da Companhia Maranhense de Gás – GASMAR, relativos ao exercício social findo em 31/12/2021, acompanhado do Relatório emitido pela Audimec - Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal da
Companhia, datados de 18/02/2022 e 10/03/2022, respectivamente; 2. Aprovar a destinação do montante a ser
pago a título de participação nos Lucros, aos Diretores, nos termos da Lei nº 6.404/76, e de Participação nos
Resultados, aos empregados, em conformidade com a Lei nº 10.101/2000, da seguinte forma: a) Participação
nos Lucros, aos Diretores, e b) Participação nos Resultados, aos empregados, a serem pagos em parcela única
no dia 22 de março de 2022. II. Aprovar, nos termos do art. 192 da Lei nº 6.404/76, considerando o Lucro
líquido do exercício de 2021, a distribuição dos dividendos aos acionistas da GASMAR, na proporção das
respectivas participações no capital social da Companhia, I) ao acionista ESTADO DO MARANHÃO, II)
ao acionista TERMOGÁS S/A. 3. Eleger os membros titulares e respectivos suplentes do Conselho Fiscal da
Companhia, para o exercício de mandato que vigorará até a realização da próxima Assembleia Geral Ordinária, por indicação do acionista TERMOGÁS S.A., respectivamente os Srs. ANDRÉ GUSTAVO LINS DE
MACÊDO, brasileiro, administrador de empresas e JOSÉ AUGUSTO GOMES NOGUEIRA, e seus suplentes
os Srs. Willian Calixto de Assis, brasileiro, contador e Ricardo de Sousa Queiroz, técnico em contabilidade; 4.
Fixar a remuneração dos administradores e dos membros titulares do Conselho Fiscal da GASMAR, acrescidos dos benefícios já existentes (Gratificação natalina, recolhimento da contribuição social – INSS, Plano de
Saúde, e concessão de 1/3 férias), com vigência a partir de 01 de janeiro de 2022. Aos membros titulares do
Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, fixar honorários mensais, sem demais benefícios. ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA - Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia suspendeu
a mesma pelo tempo necessário à lavratura desta ata que, após lida e aprovada, foi por mim, Secretária da
Assembleia, e por todos, assinada em 03 (três) vias de igual teor e forma. São Luís/MA, 21 de março de
2022. FABIO MOREIRA AMORIM – Diretor Administrativo e Financeiro. Esta ata foi arquivada na Junta
Comercial do Estado do Maranhão, que certificou o registro em 01/04/2022, sob o número 20220353891.
Protocolo: 220353891. Empresa: 21300008969. COMPANHIA MARANHENSE DE GÁS – GASMAR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO-MA
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
137/2022 – PMR-MA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022-PMR-MA.
A Prefeitura Municipal de Rosário -MA, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, , AVISA aos interessados que a ABERTURA da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº
017/2022 – PMR-MA, prevista para dia 02/08/2022 ás 09:00 horas (horário de Brasília-DF),
FICA ADIADA para o dia 11/08/2022 a partir das 09:00 horas (horário de Brasília-DF), em
sessão pública eletrônica. Rosário - MA, 25 de julho de 2022. José Plínio Coelho Caíres Pregoeiro – Rosário/MA.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SERVIÇO DE SINDICÂNCIA E PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
EDITAL DE CITAÇÃO
A Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar designada pelo Secretário de Estado da
Saúde, por meio da Portaria/SES/MA nº 555, de 2 de maio de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado
do Maranhão nº 084, de 6 de maio de 2022, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art.
254 da Lei Estadual nº 6.107/1994 e art. 256, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, CITA pelo presente
Edital, por se encontrar em local incerto e não sabido, CLEUDOMAR DE JESUS DA SILVA, motorista,
matrícula nº 852145, para, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da publicação deste, apresentar
DEFESA ESCRITA nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 0094689/2022, no qual se
encontra indiciado por suposto abandono de cargo, sendo-lhe facultado vista dos autos na sala do Serviço
de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar da Secretaria de Estado da Saúde – SESPAD/SES,
instalado na Av. Professor Carlos Cunha, s/n, Jaracaty, CEP: 65076-820, São Luís – MA.

01 – Escolha de candidaturas majoritárias e deliberação sobre coligação
partidária correspondente para as eleições de 2022;
02-Escolha de candidato a Senador da República e seus respectivos suplentes,
para as eleições de 2022;
03 - Escolha de candidato a Governador e Vice-Governador, para as eleições
de 2022;
04 - Escolha de candidatos a Deputado Estadual e Federal, para as eleições de
2022;
05 - Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.
São Luís (MA), 25 de julho de 2022.
ROBERTO COELHO ROCHA
Presidente da Comissão Executiva Estadual

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022 – SRP
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
O Município de Sambaíba-MA, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na
modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, objetivando a FUTURA E
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO PARA CONTROLE DE FREQUÊNCIA,
COMPREENDENDO
A
INSTALAÇÃO
EO
FORNECIMENTO
DE
EQUIPAMENTOS,
SERVIÇOS
GERAIS,
TREINAMENTO
E
SUPORTE
TÉCNICO PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA/MA, em conformidade com
o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/02,
Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto
Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as
condições do Edital à realizar-se às 11:00h do dia 05 de agosto de 2022. A sessão pública de julgamento será realizada
eletronicamente no site: https://www.portaldecompraspublicas.com.br no dia e horário marcados. O edital está disponível para todos os
interessados, poderá ser consultado e obtido através do E-mail: sambaibacpl@gmail.com, seus respectivos avisos estarão disponíveis no
Portal da Transparência do Município: http://www.sambaiba.ma.gov.br/. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail
citados e provisoriamente no número +55 99 98464-4897. Sambaíba (MA), 25 de julho de 2022. Edson da Silva Santos –Pregoeiro.

A empresa CIDADE JARDIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA,
inscrita no CNPJ sob o n° 20.907.486/0001-53, vem, por meio do presente e na melhor forma de direito, NOTIFICAR:
OS CLIENTES

CPF

VENDA

IDENTIFICADOR

PARCELA/ VENCIMENTO

GEISON PESSOA BORGEA

885.701.502-53

354

QUADRA 09 LT 07

30/09/2021 a 30/06/2022

VALQUIMAR ALVES LEÃO

467.127.983-53

948

QUADRA 17 LT 34

10/11/2021 a 10/07/2022

VALQUIMAR ALVES LEÃO

467.127.983-53

950

QUADRA 17 LT 32

10/11/2021 a 10/07/2022

NOTA DE PESAR – Paulo de Moraes Rego

JENNIFFER ADRIANNA MATOS
TEODORO

019.027.833-10

1506

QUADRA 43 LT 15

10/09/2021 a 10/07/2022

É com profundo pesar, que comunicamos a notícia do falecimento do Auditor Fiscal de Tributos da Secretaria Municipal da Fazenda (Semfaz), Paulo de Moraes Rego, que faleceu na última sexta-feira (22), aos 89 anos, de complicações cardíacas.
Na Semfaz, Paulo de Moraes Rego, atuou como Secretário Adjunto Administrativo
Financeiro,
Coordenador
da
Consulta,
Revisão
e
Julgamento
e
também
como Assessor Fazendário, praticando todas as atividades com grande maestria.
Paulo de Moraes Rego, teve uma longa vida e era muito querido por todos seus familiares, amigos e colegas de trabalho. Neste momento de muita dor, nos solidarizamos com sua família e seus inúmeros amigos. Que Deus conforte a todos.
A missa de 7º dia acontecerá na próxima quinta-feira (28), às 19h, na Igreja de São João Batista – Vinhais
Velho.
Sindicato dos Auditores Fiscais de Tributos do Município de São Luís - Estado do Maranhão –
SINDIFISMA

FRANCISCO ALVES DOS SANTOS NETOS

843797.073-34

1720

QUADRA 34 LT 09

10/03/2022 a 10/07/2022

FRANCISCA DAS CHAGAS DE
SOUZA SANTOS

009.361.813-80

1720

QUADRA 34 LT 09

10/03/2022 a 10/07/2022

São Luís – MA, 22 de julho de 2022
VERA SIMONE CARDOSO DE PAIVA MOHANA PINHEIRO
Presidente da Comissão Processante

Para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação do presente, efetuem a purgação da mora referente ao contrato de compromisso de compra e venda firmado
junto à notificante, relativo ao imóvel acima citados situados no Cidade Jardim, Imperatriz – MA, devendo, os notificados, efetuar, no prazo acima, o pagamento das parcelas
contratuais em aberto devidamente acrescidas dos encargos moratórios acertados em contrato. Notifica-se, ainda, que em não havendo a purgação da mora, no supracitado
prazo, o contrato em questão estará resilido, nos termos do artigo 474 do Código Civil, situação esta que ocasionará o imediato regresso dos direitos do retro mencionado
imóvel (inclusive de posse e de nova comercialização), para a notificante. Notifica-se, finalmente, que uma vez operando o desfazimento do contrato, nos termos acima,
os valores eventualmente de direito dos notificados (após realizadas as deduções e abatimentos rescisórios) estarão à disposição dos mesmos no escritório da notificante.

Nosso papel
tá on,
tá impresso,
todo dia
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SURTO

PORTUGAL

Imigração investiga 22
influencers brasileiros
Nas redes sociais eles cobram valores próximos a 3 mil euros (R$ 18 mil) para preparar
documentações necessárias para viagens internacionais, mas não entregam nada

A

Justiça portuguesa está investigando um grupo de pelo
menos 22 inüuencers brasileiros suspeitos de darem golpes e estimularem a imigração ilegal
para o país. Por meio de redes sociais,
eles oferecem facilidades, cobram valores próximos de 3 mil euros (R$ 18
mil) para preparar as documentações
necessárias, mas não entregam nada.
Quando as vítimas chegam a Portugal,
ûcam entregues à própria sorte.
As investigações estão sendo conduzidas pelo Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras (SEF), como mostrou o jornal Expresso, sob a liderança da Procuradoria-Geral da República, que representa o titular de todos os inquéritos em curso. Ao Correio, o SEF informou, por meio de nota, que <todas as
situações que são de seu conhecimento, em que, independentemente
do meio (incluindo as redes sociais),
preenchem o crime em causa, são
analisadas e participadas, designadamente o de auxílio à imigração ilegal
(artigo 183º da Lei de Estrangeiros)=.
O SEF destaca, ainda, que, a despeito de ter em <investigação casos de
auxílio à imigração ilegal e de associação de auxílio à imigração ilegal onde
os suspeitos recorrem à internet, nomeadamente às redes sociais, não é
possível quantiûcar esses casos nem
informar sobre a nacionalidade e o
perûl proûssional dos suspeitos=.
O que chamou a atenção das autoridades foi o fato de os inüuencers darem mostras explícitas de ostentação
de riqueza na internet. A maioria dos
suspeitos é de jovens, que chegaram a
Portugal em, no máximo, quatro anos.

fácil demais deve ser questionado,
porque algo está muito errado.
Os inüuencers suspeitos de fraudes
e de incentivos à imigração ilegal se
aproveitam do interesse crescente de
brasileiros por Portugal. Oûcialmente, estão vivendo no país cerca de 210
mil cidadãos oriundos do Brasil. Mas
se estima que haja outros 100 mil em
situação irregular. Quando se leva em
Fraudes em série
A rede montada pelos inüuencers consideração aqueles com dupla napara enganar os incautos é grande. cionalidade, o contingente sobe para
Eles conseguem oferecer às vítimas 1 milhão. Esse grande volume de cidaserviços de passagens aéreas, de as- dãos criou a percepção de que Portusessoria sobre como funciona a legis- gal pode ser a salvação para quem
lação de Portugal, parcerias com ad- quer fugir do Brasil e <ûcar rico= do
vogados e comprovação de moradias outro lado do Atlântico.
Um dos grupos mais visados pelos
como forma de tentar driblar a imigração. No desembarque dos aero- inüuencers golpistas é de trabalhadoportos portugueses, é preciso apre- res da construção civil. Há escassez de
sentar vários desses documentos para proûssionais dessa área em Portugal.
comprovar que as pessoas estão en- O problema é que muitos que aportrando no país como turistas e não pa- tam no país europeu ûcam em situara procurar trabalho. Pelas regras atu- ção irregular, sem condições de vida
ais, brasileiros podem ûcar em Portu- digna. São frequentes os relatos de
gal por 90 dias, prazo que pode ser re- trabalhadores em obras que revezam
cama, por falta de renda. Um grupo
novado por mais três meses.
O SEF acredita que as cartas com- dorme de dia, outro, à noite. São quaprovando que os imigrantes têm onde dros semelhantes a trabalhos análoûcar enquanto estiverem em Portugal gos à escravidão.
como turistas são emitidas por pessoas que têm residência no país cobram Vistos temporários
Na tentativa de frear essas migrapor isso. O esquema, inclusive, envolveria hostels. Ou seja, a rede montada ções, o governo português propôs e a
pelos inüuencers suspeitos é grande e Assembleia da República, o Parlaestá cada vez mais proûssional. Os mento de Portugal, aprovou recentebrasileiros que sonham com uma vida mente uma lei para facilitar a entrada
melhor em Portugal acabam caindo de trabalhadores no país.
Os vistos temporários, de 120 dias,
nas armadilhas, pois se deixam levar
por propostas mirabolantes. Como com renovação por mais 60, poderão
dizem autoridades portuguesas, não ser tirados diretamente nas embaixahá almoço grátis. Tudo o que parece das e nos consulados portugueses.
Em pouco tempo, passam a postar
imagens sobre casas novas e viagens,
fazendo crer que é muito fácil melhorar de vida em terras lusitanas. Entre
os investigados, há os que se apresentam como advogados, apesar de não
terem registro oûcial para atuar em
Portugal.

INCÊNDIOS

Varíola dos macacos:
como se transmite e
quais são os sintomas
A varíola dos macacos foi conûrmada, até o momento, em mais de 16 mil pacientes espalhados por 74 países. No dia 23 de julho, a Organização Mundial da Saúde
(OMS) classiûcou a doença como uma emergência global de saúde. Outras enfermidades que ganharam o
mesmo status nos últimos anos foram covid-19, zika e
ebola.
No Brasil, foram detectados mais de 600 casos até o
momento. Os dados foram compilados pelo Our World
In Data. e pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos.
Trata-se de doença causada pelo vírus monkeypox,
que pertence à mesma família do vírus da varíola humana. Os casos dessa infecção eram relativamente comuns
na África Central e na África Ocidental, especialmente
em regiões com üorestas tropicais. Mais recentemente,
o número de casos parece ter aumentado também em
áreas urbanas.
Apesar do nome, os principais hospedeiros desse vírus na natureza são roedores. Mas primatas não humanos também são afetados por esse tipo de varíola.
Como a varíola dos macacos é transmitida?
A varíola dos macacos é transmitida quando alguém
tem contato próximo com as lesões de pele, as secreções
respiratórias ou os objetos usados por uma pessoa que
está infectada.
O vírus ainda pode ser passado de mãe para ûlho durante a gestação, através da placenta. Até agora, o patógeno não foi descrito oûcialmente como uma infecção
sexualmente transmissível, mas a doença pode ser passada durante a relação sexual pela proximidade e o contato pele a pele entre as pessoas envolvidas.
Animais infectados, como macacos, ratos e esquilos,
também podem transmitir o vírus.
Quais são os sintomas da varíola dos macacos?
A OMS explica que o período de incubação (o tempo
entre o vírus invadir as células e o aparecimento dos primeiros sintomas) costuma variar de 6 a 13 dias, mas pode chegar até a 21 dias. A partir do início dos sintomas, a
infecção pode ser dividida em dois momentos.
As feridas costumam se concentrar no rosto, nas extremidades do corpo, como a palma das mãos e na sola
dos pés, na mucosa da boca, na genitália e nos olhos. Os
médicos relatam que, no surto atual, as lesões têm sido
mais frequentemente encontradas na região do ânus e
dos genitais.
Elas surgem como feridas planas e, com o passar do
tempo, formam pequenas bolhas com líquido dentro.
Depois, ganham uma casquinha.

Estiagempõeememergência14cidadesdoPantanal

Mas o paciente pode ter apenas uma vermelhidão na
pele que se assemelha a uma irritação.
O número de marcas cutâneas varia bastante: alguns
pacientes apresentam poucas, enquanto outros chegam
a ter milhares.

JÁ HÁ INFORMAÇÕES DE MORTES DE ANIMAIS DEVIDO À SECA E ÀS QUEIMADAS. A INTENSA ESTIAGEM JÁ DURA MAIS DE 25 DIAS
Incêndios voltaram a atingir o Pantanal, um dos biomas mais ameaçados do País, em Mato Grosso do Sul.
Na quinta-feira, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) decretou situação de emergência em 14 municípios
da região.
Os focos apareceram na região do
Abobral, no entorno do Parque Estadual Pantanal Rio Negro, uma reserva
ambiental.

Na manhã de quinta, uma equipe
do Corpo de Bombeiros Militar se
deslocou para a área, em apoio às brigadas que já atuam na região. Conforme o Centro de Proteção Ambiental
dos Bombeiros, entre 1.º de junho e 17
de julho, os incêndios destruíram 84
mil hectares de vegetação no Pantanal
sul-mato-grossense, que vive um novo período de forte estiagem.
Já há informações de mortes de
animais devido à seca e às queimadas.
Um vídeo que circula em redes sociais
mostra mais de uma dezena de jacarés disputando a água que caía de um
bebedouro de gado, na Fazenda Sagrado, em Corumbá. Na imagem, é
possível ver que os répteis estão magros e alguns aparentam estar mortos.
Outros animais, como uma sucuri e
uma onça-pintada, foram salvos de
incêndios.
O decreto de emergência abrange
os municípios de Corumbá, Ladário,
Miranda, Aquidauana, Porto Murti-

nho, Sonora, Rio Verde de Mato Grosso, Coxim, Bodoquena, Jardim, Bonito, Anastácio, Corguinho e Rio Negro
afetados por desastre classiûcado como incêndio üorestal 3 queimadas em
parques, áreas de proteção ambiental
e áreas de preservação permanente
nacionais, estaduais ou municipais. A
emergência entrou em vigor ontem e
tem duração de seis meses.
Conforme o governo, o decreto foi
motivado pela intensa estiagem, que
já dura mais de 25 dias, e pelo aumento em focos de incêndios em Mato
Grosso do Sul. Dados do Laboratório
de Aplicações de Satélites Ambientais
(Lasa), do Departamento de Meteorologia da Universidade Federal do Rio
de Janeiro, apontam já no primeiro
semestre de 2022, em relação ao mesmo período de 2021, um aumento de
215,5% de área queimada nas unidades de conservação da bacia do Rio
Paraguai, que banha o Pantanal, e de
400% em terras indígenas.

A varíola dos macacos pode matar?
Na maioria das vezes, a varíola dos macacos é um
quadro autolimitado. Isso signiûca que, após duas a
quatro semanas, os sintomas passam e a pessoa ûca
bem. Os casos mais severos acontecem com mais
frequência em crianças e têm a ver com a condição de
saúde e uma grande exposição ao vírus.
As complicações também são mais comuns em pacientes com problemas no sistema imunológico.
Historicamente, calcula-se que a taxa de mortalidade
por varíola dos macacos varie entre 3 e 6% nos pacientes
infectados. No surto atual, foram conûrmadas até o momento 5 mortes.
Em linhas gerais, pessoas com mais de 40 ou 50 anos
parecem estar mais protegidas. Isso acontece porque
elas foram vacinadas contra a varíola no passado 4 sabe-se que esse imunizante também confere uma boa
proteção contra o vírus monkeypox.
Qual é o tratamento?
O tratamento da varíola dos macacos envolve o suporte clínico e o alívio dos sintomas, como dor e febre.
Geralmente, os proûssionais de saúde pedem muito
cuidado com a alimentação e a hidratação, para que o
organismo tenha boas condições de combater o vírus.
Quando o paciente sofre com infecções secundárias,
também é possível usar medicamentos especíûcos para
lidar com esses outros vírus, bactérias, fungos ou protozoários.
A OMS também destaca que existe um antiviral chamado tecovirimat, que foi desenvolvido especiûcamente para tratar a varíola dos macacos.
Ele já foi liberado pela Agência Europeia de Medicamentos, mas não está disponível de forma mais ampla.
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MARANHÃO

CREDORES DE PRECATÓRIOS

Maisde90milpessoas
têmacessoàalimentação

PGE e TJMA lançam
edital de convocação

Secretário-chefe da Casa Civil, Sebastião Madeira, também esteve presente na entrega
do equipamento na cidade de Tufilândia

C

om o 133º Restaurante Popular entregue nesta segundafeira (25) para a cidade de Tuﬁlândia, mais de 90 mil refeições serão servidas, diariamente, em
todas as unidades espalhadas pelo
Maranhão.
Coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedes), o equipamento garante refeições ao preço de R$ 1,00, acessível para toda a população, especialmente os
que mais precisam.

MEDIDA VISA INSCRITOS PARA PAGAMENTO ENTRE 2015 E 2018

NOVO RESTAURANTE, EM TUFILÂNDIA VAI OFERECER MAIS DE 750 REFEIÇÕES POR DIA

“Temos certeza que estamos consolidando o maior programa de segurança alimentar da América Latina.
Ficamos muito gratos pela missão de
dar continuidade a esse grande programa. Em Tuﬁlândia, o equipamento
vai garantir mais 750 refeições diárias.
Sabemos das condições econômicas
do país, o que a pandemia gerou, com
muitas famílias sendo levadas a um
grau de insegurança alimentar, e tra-

zer esse equipamento é importante
não só para a cidade, mas para todos
os maranhenses”, destacou o secretário da Sedes, Paulo Casé Fernandes,
durante a inauguração do 133º Restaurante Popular.
O secretário-chefe da Casa Civil,
Sebastião Madeira, também esteve
presente na entrega do equipamento
na cidade de Tuﬁlândia. “Ficamos felizes em poder inaugurar mais um Restaurante Popular, um equipamento
dessa importância para a política de
segurança alimentar. O Restaurante
Popular garante às pessoas uma alimentação acessível e nutritiva”, observou. O prefeito Vildimar Alves reforçou a importância da ação.

O povo de Tuﬁlândia
está muito feliz. Daqui

para frente é mais um
avanço para o
desenvolvimento. O
governo está
trabalhando com os
municípios. Esse
programa é
importantíssimo. Gera
qualidade de vida para
as pessoas, garante o
alimento e a dignidade,
ressaltou.

O Governo do Estado do Maranhão, por meio da Procuradoria Geral (PGE-MA), em conjunto com o Tribunal
de Justiça do Estado do Maranhão (TJMA) lançara, o
Edital de Convocação de Credores de Precatórios da Administração Pública Direta e Indireta do Estado do Maranhão.
A medida visa os inscritos para pagamento nos exercícios orçamentários compreendidos entre 2015 e 2018
(exclusivamente no âmbito do Poder Judiciário) para
apresentarem requerimento, caso desejem, manifestando a intenção de aderirem a antecipação de pagamentos por meio de acordos diretos.
O Edital Conjunto TJMA/PGE-MA nº001 está disponível no site da PGE, no link https://pge.ma.gov.br/documentos/edital-conjunto-tjma-pge-ma-n001de-22-dejulho-de-2022, e no site do TJMA (www.tjma.jus.br) onde o interessado terá acesso ao modelo de requerimento
para habilitação de pagamento (Anexo Único).
O documento deve ser devidamente preenchido
acompanhado da documentação exigida no edital e
protocolado no período de 30 dias a partir da data de
publicação da convocação no Diário da Justiça Eletrônico. A solicitação de adesão ao acordo deve ser encaminhada, exclusivamente, em meio eletrônico pela plataforma do Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe).
Cerca de R$ 103 milhões estão destinados ao pagamento dos acordos diretos.
Para o procurador geral do Estado, Rodrigo Maia, “a
medida é uma iniciativa de grande importância pois,
além de atender aos credores, fará com que esses recursos ingressem em nossa economia trazendo resultados
muito positivos para toda a sociedade”.
As condições para as celebrações dos acordos, assim
como os prazos deﬁnidos, juntamente como a relação
de documentos, atos exigidos e demais especiﬁcações
do processo estão detalhados no Edital.

PARA SERVIDORES

Funac recebe treino de
Primeiros Socorros

CURSO É PARA EDUCADORES, SUPERVISORES, ENTRE OUTROS
A Escola de Socioeducação do Maranhão (ESMA) realizou o Curso Introdutório de Primeiros Socorros no
Centro Socioeducativo de Internação Provisória Canaã,
voltado para educadores, supervisores e outros proﬁssionais do sistema socioeducativo, como forma de preparar os servidores da Fundação da Criança e do Adolescente (Funac), que estão no dia a dia do atendimento de
socioeducandos.
“Esse treinamento mostra como a Funac está preocupada com a qualidade do atendimento aos socioeducandos e com a qualiﬁcação dos nossos servidores, dando oportunidade de capacitação proﬁssional em Primeiros Socorros”, destacou Warllison Paiva, supervisor
do Centro Socioeducativo de Internação Provisória Canaã.
Jackson Jairo, servidor do Centro Socioeducativo de
Internação do Vinhais, participou de um treinamento
em Primeiros Socorros pela primeira vez. “Para dentro
da Unidade vai ser muito útil quando surgir alguma situação que necessite usar as técnicas de Primeiros Socorros, por isso é interessante para todos nós monitores
termos esse conhecimento”.
Bruno Freitas, bombeiro civil que ministrou o treinamento, explicou a importância da capacitação em Primeiros Socorros. “Existem situações do nosso cotidiano,
até mesmo domésticas, que têm resoluções muito simples, porém se agravam porque nem todo mundo tem o
conhecimento de Primeiros Socorros. Por isso, é importante para os servidores da Funac esse treinamento que
vai ajudar no cotidiano do atendimento a solucionar
ocorrências como sangramentos, queimaduras, fraturas, desmaios, crises convulsivas e engasgo”.
Foram abordados, durante o Curso, os seguintes conteúdos: conceitos básicos, sinais vitais, desmaio, hemorragias, engasgo, queimaduras e fraturas. Foram utilizados materiais como luvas de procedimento, termômetro, oxímetro de pulso, ataduras, gazes e papelão.

Nedilson Machado

E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

NEDILSON MACHADO
São Luís, terça-feira, 26 de julho de 2022

Para estudar fora

Tambor de Crioula

Quando o assunto é estudar fora do país,
os destinos mais procurados pelos brasileiros são Canadá, EUA e Irlanda, de acordo
com a Associação Brasileira de Organizadores de Viagens Internacionais e Culturais.
Entretanto, quando se fala em intercâmbio,
os EUA se destacam, seja por sua economia,
por sua cultura, pelas oportunidades acadêmicas ou pelo idioma falado na comunidade
global e suas renomadas instituições.

A dança, o toque e o canto do Tambor de
Crioula, patrimônio imaterial da humanidade, e todos os elementos que compõem essa
importante tradição maranhense serão ensinados no Centro Cultural Vale Maranhão,
hoje e amanhã, a partir das 14h, na oûcina
Mulheres que dão no couro. Serão dois dias
de iniciação ao universo do Tambor feitos
pela devota e brincante de cultura popular
Carla Coreira.

Pra curtir
Nesta terça-feira (27),
comemora-se o Dia
do Pediatra, proﬁssional que se dedica à
saúde de crianças,
adolescentes e préadolescentes.

Nos dias 29 e 30 deste mês vai
acontecer no auditório da OAB-MA a
reunião do Governador do Lions Clube com participação de associados
da instituição dos estados do Pará,
Maranhão, Piauí e Amapá, referente
ao ano leonino 2022/2023. O evento
será comandado pelo governador DG
José Wilson e sua esposa Luiza Helena, com a organização do Lions Clube de São Luís. Além das reuniões
plenárias na OAB-MA, vão acontecer
ainda um almoço no Hotel Luzeiros
dia 29 e um jantar no restaurante Coco Bambu, no Calhau dia 30. O evento prever a participação de cerca de
120 integrantes da associação.

Sua atuação abrange
aspectos curativos,
preventivos e de pesquisa.
No Hospital e Maternidade Natus Lumine
há a Clínica Natus,
que entre outras especialidades, conta
com um time reforçado de excelentes pediatras à disposição
dos pais para prestar
toda assistência médica desde os primeiros dias de vida
O diretor de marketing
da Ambev, Felipe Bratûsch passou pelo Espaço Brahma, cerveja
oûcial do Fortal 2022,
para prestigiar o segundo dia da maior
micareta do país. Com
o local repleto de artistas, inüuencers, jornalistas e empresários,
Bratûsch comemorou o
retorno do evento após
dois anos, suspenso
por conta da covid-19.
<O FORTAL 2022 é uma
prévia do carnaval de
2023=, anunciou.

O cantor Daniel Boaventura será a atração
principal da segunda
edição do Wine Celebration, a ser realizada
no dia 7 de outubro, às
21h, no Palazzo Eventos (Araçagi), em regime all inclusive. A prévenda do primeiro lote
de mesas terá início
nesta terça-feira (26),
por meio da Central de
Vendas da AMZ
Company. A proposta é
aliar bons rótulos de
vinho e gastronomia à
música de qualidade

Jovem Concertante

Zona de Exportação

Educação e Política

Um programa para formar músicos clássicos
e ao mesmo tempo levar concertos a lugares onde não costumam chegar. Assim é o projeto da
Academia Jovem Concertante, da premiada pianista brasileira, Simone Leitão, que baixa em
São Luís neste mês para uma turnê por oito cidades, incluindo a capital. Junto com ela estarão
o maestro paraibano Marcos Arakaki, que rege e
prepara a orquestra, e os 26 jovens músicos selecionados pelo programa. O evento vai acontecer
operíodo de 26 deste mês a 8 de agosto, em São
Luís e interior do Estado.

Está cada vez mais próxima a instalação da
Zona de Processamento de Exportação no Maranhão (ZPE-MA), esta semana foi debatida a redação ûnal 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.A redação
ûnal do documento, que será analisado pelo CZPE, foi debatida por membros da Comissão Estadual para criação da ZPE-MA.

O III Encontro Internacional de Currículo da
Educação Básica e o II Seminário de Narrativa e
Políticas Narratividades ocorrerão entre os dias
27 a 29 de setembro de forma híbrida, na Cidade
Universitária UFMA. Neste ano, terão como tema <Currículo da Educação Básica e do Ensino
Superior: os conüitos atuais do conhecimento
num contexto de tragédia sanitária mundial=. O
evento será realizado pelo Grupo de Pesquisa
em Currículo da Educação Básica (GPCEB), vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Gestão de Ensino da Educação Básica da UFMA.

Os 5 primeiros assinantes que
ligarem hoje, das 9:00 às 11:00,
para o telefone (98) 99144-5645,
ganha 1 (um) par de ingressos
para se divertir no Valparaíso
Adventure Park.
*Pessoal e intransferível - Válido até sábado (09/07)

No comando do bloco
<Vem com o Gigante/Eh Loco=, Léo Santana agitou o Portal
Beats, espaço temático na Cidade Fortal,
na noite deste sábado
(23).
Durante o terceiro dia
da maior micareta do
País, os foliões se soltaram ainda mais
quando o baiano
cantou <Apaga a luz=
em um momento pra
lá de especial do
FORTAL 2022.
Nesta segunda-feira
(25), o Instituto de
Promoção e Defesa
do Cidadão e Consumidor do Maranhão
(Procon/MA), em
parceria com a prefeitura municipal,
inaugurou a 59ª unidade do VIVA/Procon
em Pindaré-Mirim.
A unidade vai funcionar na Rua das Flores, n° 44 A, bairro da
Palmeira.

VIDA

oimparcial.com.br

Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br
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MANUTENÇÃO VEICULAR

28 DE JULHO

Comérciovaifuncionar
normalmentenoferiado
Fecomércio e sindicatos fecharam acordo para que o comércio na Grande Ilha de São
Luís funcione normalmente no dia 28 de julho, próxima quinta-feira

A

Federação do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo do
Estado do Maranhão (Fecomércio-MA) autorizou que o
comércio lojista da Grande Ilha – São
Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa – funcione normalmente no dia 28 de julho, próxima
quinta-feira, quando é comemorado
o feriado estadual de Adesão do Maranhão à Independência.
De acordo com decisão ûrmada entre a Fecomércio-MA, os sindicatos
empresariais ûliados e os sindicatos
que representam os comerciários, por
meio das Convenções Coletivas de
Trabalho, os estabelecimentos comerciais situados em ruas, avenidas,
galerias e centros comerciais poderão
abrir as portas nesse dia das 8h às 18h,
enquanto as lojas situadas nos Shop-

ping Centers poderão funcionar das
10h às 22h.
Para o funcionamento, as empresas
deverão realizar o pagamento das horas trabalhadas com acréscimo de
100% sobre o valor da hora normal,
uma vez que o trabalho nesse dia é
considerado extraordinário. Além disso, deverá ser pago uma gratiûcação
no valor de R$ 40 aos empregados
convocados para o trabalho.
As regras não são válidas para o comércio varejista de gêneros alimentícios (supermercados) e para o comércio varejista de drogas e medicamentos (farmácias), que são consideradas
atividades essenciais e funcionam livremente durante os feriados.

Adesão do Maranhão

Apenas no dia 28 de julho de 1823 o

Maranhão aderiu à independência do
Brasil, ocorrida no dia 7 de setembro
do ano anterior. A resistência da região ocorreu por força das elites agrícolas e pecuaristas, fortemente conectadas à metrópole. Na época, o
Maranhão era uma das mais ricas áreas do Brasil. A partir desse acontecimento, o Maranhão deixa de ser Estado Colonial de Portugal para se constituir em Província do Império do Brasil. O termo oûcial de adesão do Maranhão à independência do país foi assinado no dia 7 de agosto de 1823, na cidade de Caxias, distante 368 km da capital São Luís. A solenidade foi na
Igreja da Matriz.
A data hoje é comemorada com um
feriado estadual e ganhou tanta importância que com documentos que
registram esse momento histórico.

O que fazer para
garantir uma
viagem segura
nas férias
Quando o calendário aponta o mês de julho, o corpo
já pede descanso do primeiro semestre e, para quem
tem criança em casa, o período de férias escolares é a
época ideal para uma boa viagem em família.

O engenheiro mecânico e professor do curso de Engenharia Mecânica da Faculdade Pitágoras, Carlos Aranha, fornece as principais orientações para uma viagem
segura. <A tranquilidade de viajar com a conûança é que
se você precisar usar os freios, ou acelerar, e reduzir a velocidade do seu veículo, ele irá responder corretamente
a seus comandos. Veriûcar o bom estado dos pneus para
ter segurança e aderência em pista molhada ou seca=,
detalha.
O especialista acrescenta que deve observar a temperatura do motor se está sempre no padrão de temperatura do veículo, garantido pela troca de óleo e ûltros na
quilometragem certa. <Esses cuidados garantem o bom
desempenho do motor e do veículo para percorrer grandes distâncias sem apresentar superaquecimento=,
pontua Aranha.

Esses cuidados garantem o bom
desempenho do motor e do veículo
para percorrer grandes distâncias

CAXIAS

PRFePMrecuperamcargaavaliadaemR$1milhão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF),
em trabalho conjunto com a Polícia
Militar do Maranhão, recuperaram
uma carga de bebidas alcoólicas avaliada, em R$ 1.116.863,21 que fora tomada de assalto na cidade de Caxias.
A equipe tomou conhecimento do
fato através de um senhor que trabalha como antenista, ou seja, prestando serviço de rastreamento de cargas.
Ele chegou até a Unidade Operacional
de Caxias, trazido pela PM, relatando
que um dos veículos rastreados por
sua empresa estava com sinal do Sistema de Posicionamento Global
(GPS) em uma localidade nas proximidades do bairro Fumo Verde, totalmente fora da rota prevista e que o sinal de desengate do semirreboque havia sido acionado, fato esse que não
era para ter acontecido.
Ele também informou que era feito
o acompanhamento dos seguintes
veículos: a combinação formada pelo
caminhão trator Volvo/VM 330 4x2T,
cor branca, e a ele atrelado o semirreboque SR/Noma SRBF 3E SRCF, cor
preta, e também do caminhão Volvo/VM 270 6x2R, cor branca. Todavia
não sabia declarar qual era a carga
transportada. De pronto a equipe se

deslocou para a localidade indicada
pelo GPS em conjunto com uma guarnição da PM/MA, que solicitou, via rádio, mais uma equipe de PMs para
prestação de apoio nessa demanda.
Ao chegar no local indicado , foi possível ver um caminhão trator, de cor
vermelha, já tracionado ao semirreboque.
Ao ver as viaturas chegando, pelo
menos dois homens saíram correndo
em direção a mata. Além disso, no sítio havia mais um outro carro, Ford Fiesta, cor preta, que os meliantes deixaram para trás no momento da fuga.
Entretanto não foram encontrados os
dois caminhões e seus condutores.
A carga que estava sendo transportada era de bebidas alcoólicas dos
mais diversos tipos.
A propriedade estava aparentemente abandonada, sem energia elétrica, sem água e muito suja, entretanto, a parte interna da residência havia
sido preparada para o recebimento de
toda aquela carga, pois nos cômodos
já havia paletes para o devido armazenamento das bebidas.
Um homem que se identiûcou como caseiro da chácara foi encontrado
no local. Ao ser questionado sobre sua

documentação, relatou que não tinha
mais documentos, pois os perdeu,
que não lembrava de sua data de nascimento e que só sabia o nome de sua
mãe.
Ele declarou que somente trabalhava naquele local, e que foi contratado há cerca de dois meses. Ele ainda
relatou que aproximadamente seis
homens chegaram no mesmo dia por
volta das 17h na propriedade que foi
alugada por seu patrão e que já havia
visto isso acontecendo pelo menos
mais uma vez, só que na outra oportunidade a carga era óleo de cozinha.
Ainda no momento da fuga, os infratores deixaram para trás um porta
documentos com duas identidades,
um celular; na cabine do caminhão
trator foi encontrada uma maleta de
uma arma, calibre 9mm, da marca
Taurus.
Foi feito contato com os responsáveis pela carga, e repassada as informações pertinentes.
Por ûm, a Polícia Militar ûcou responsável pela segurança no local, como também a apresentação dos veículos, carga, bens achados no local,
celulares e o senhor envolvido à Polícia Civil.

sem apresentar superaquecimento
Atenção com as lâmpadas de sinalização do veículo
para garantir a sua segurança na via e a dos outros condutores. Essas são as veriûcações necessárias para se
transitar com segurança nas estradas e fazer uma viagem segura e tranquila. O engenheiro mecânico sinaliza
que o nível de combustível e a condição de uso do extintor de incêndio também são itens importantes de se observar na hora de viajar, para que não ocorram imprevistos.
Deve ser veriûcado se todos os documentos, tributos
e obrigações do veículo (IPVA, multas e habilitação) estão em dia. Outra dica é traçar o roteiro com antecedência e checar as condições do tempo antes da viagem.
Para crianças, conforme previsto em lei, é obrigatório
o uso de cadeirinha ou dispositivo que seja equivalente
à sua idade e altura. Quanto aos animais domésticos,
devem ser transportados nas casinhas especíûcas para
essa ûnalidade, no banco traseiro, com a ajuda do cinto
de segurança. Tanto as crianças como os pets devem ir
sempre no banco de trás.

Segurança e economia

O especialista destaca que na hora de adquirir ou locar um novo veículo é fundamental pensar em segurança. Atenção especial deve ser dada aos fatores e componentes como airbags, freios ABS e cintos de segurança
de cinco pontas.
Para economizar com o combustível, a alternativa é
ter um carro com menor consumo possível. Porém, o especialista dá algumas orientações que podem ajudar.
<Atenção com o excesso de peso, pois implica em maior
a força e, portanto, maior o gasto de combustível. Por isso, evite transportar peso desnecessário=, ûnaliza.
Confira outras dicas do especialista:
• Evite deixar o carro ligado quando parado; isso pode
representar um gasto desnecessário, dependendo do tamanho do motor e do uso do ar-condicionado;
• Quanto mais aerodinâmico o carro, menor a resistência de ar e maior a economia de combustível. Portanto,
manter as janelas fechadas e retirar o bagageiro quando
não estiver em uso são dicas para não diminuir a aerodinâmica do veículo;
• A calibração incorreta dos pneus aumenta o atrito do
pneu no solo causando aumento do consumo;
• Com o ûltro de ar sujo, diminui-se o üuxo de ar para o
motor, prejudicando a mistura de ar e combustível ideal
para o bom rendimento do motor;
• Dispositivos elétricos como faróis auxiliares, limpadores do para-brisa, sistema de ventilação interna e outros devem ser usados apenas pelo tempo necessário; o
aumento de corrente elétrica eleva o consumo de combustível;
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12 DE AGOSTO

QUEIMADAS

Maranhão é o 3º com
mais focos de incêndios
De acordo com o Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE), de janeiro a meados de julho
de 2022, já foram registrados mais de três mil focos de incêndios no Maranhão

E

m algumas regiões do Brasil, é
comum, durante todo o ano,
principalmente entre os meses de junho e novembro, o
aumento de queimadas e focos de calor. Normalmente as queimadas são
realizadas na zona rural para ûns de
utilização na agricultura e na pecuária, um método rápido e de baixo custo que consiste em renovar áreas de
pastagens, redução de lixo, entre outras coisas. No entanto, essa prática
pode acarretar em problemas para a
natureza e para a saúde humana e
ainda, se for realizada próxima à rede
elétrica, prejudica o fornecimento de
energia.
De acordo com o Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE), de janeiro a
meados de julho de 2022, já foram registrados mais de três mil focos de incêndios no Maranhão. Somente no
primeiro semestre foram registrados 3.049 casos de queimadas, fazendo com que o Maranhão ocupe
a 3º posição no ranking de estados
brasileiros com mais focos de incêndios. Fernando Falcão, é a cidade maranhense que mais apresentou princípios de queimadas e está localizada
na 10° posição dos municípios brasileiros, com 317 focos somente no primeiro semestre do ano, o que representa 10,4% de sua área. Em seguida,
tem-se a cidade de Balsas, com um registro de 276 focos, totalizando 9,1%
do seu território e encontra-se na 14°
posição do ranking nacional. Logo
após, a nível estadual, encontram-se
os municípios de Mirador (212 focos),
Grajaú (136 focos) e Caxias (134 focos).

Esses focos de calor, ao saírem de
controle, podem se desenvolver em
queimadas ou até mesmo em incêndios üorestais. Além de prejudicar
a fauna e a üora, poluir o ar, empobrecer do solo, causar problemas de saúde à comunidade, dentre outras coisas, pode também interromper o fornecimento de energia elétrica da região, pois o fogo daniûca os cabos elétricos, prejudicando o funcionamento de serviços essenciais, como hospitais, por exemplo.

bos, os incêndios podem provocar
curtos-circuitos devido ao efeito arco
voltaico, uma grande carga elétrica
produzida pelo calor da queimada e
campo ionizado em volta dos ûos=, reforça.
Sendo assim, a Equatorial Maranhão faz um alerta sobre os perigos de
realizar queimadas, principalmente
se for próxima à rede de energia elétrica. A Distribuidora pontua orientações de como evitá-las e garantir a segurança da população.
• Não queime lixos domésticos nas
proximidades da rede elétrica;
• Tenha atenção ao descartar fósforos e cigarros acesos às margens de
rodovias ou próximo a qualquer tipo
de vegetação;
• Não acenda velas nem fogueiras
próximas à vegetação mais seca;
• Não faça queimadas para limpar
pastagens ou plantio agrícola;
• Procure fazer <aceiros= no terreno,
Um levantamento realizado pela eles ajudam a controlar o fogo em caEquatorial Maranhão mostra que, no so de acidentes;
primeiro semestre deste ano, no uni- • Opte por realizar roçadas manuais,
verso de mais de 3.000 queimadas re- preferindo o uso de máquinas especígistradas, 43 ocorrências atingiram a ûcas.
Ao presenciar riscos de incêndios
rede elétrica ocasionando falta de
energia para alguns clientes do Mara- próximos da rede elétrica, a Equatorinhão. Os municípios de São Luís, Pi- al Maranhão deve ser acionada imedinheiro, Brejo, Porto Franco e Caxias atamente pela central 116. Além disforam os mais atingidos respectiva- so, quando o fogo estiver atingido
mente. De acordo com o Executivo de uma rede elétrica energizada, as pesSegurança da Equatorial Maranhão, soas não devem se aproximar e o CorJeová Palheta, as queimadas trazem po de Bombeiros deve ser chamado
diversos transtornos para a popula- urgentemente. Vale lembrar que a
ção, sobretudo, impacta diretamente prática de queimadas é crime previsto
no fornecimento de energia elétrica. no artigo 41 da Lei de Crimes Ambien<Mesmo que os incêndios ou as cha- tais. A pena prevista é de reclusão, de 2
mas não atinjam diretamente os ca- a 4 anos e multa.

E+ RECICLAGEM

Projeto recebe óleo de cozinha em postos de coleta
Há mais de 10 anos, o projeto E+
Reciclagem, que faz parte do Programa de Eûciência Energética da Equatorial Energia, atua no Maranhão com
o objetivo de diminuir os impactos
causados pelos resíduos expostos ao
meio ambiente, promovendo ações
voltadas para difundir a cultura da coleta seletiva, conscientização e a preservação ambiental. Além disso, os
clientes trocam os resíduos recicláveis
por bônus na própria fatura de energia elétrica ou tem a opção de doar o
valor para instituições sociais e ûlantrópicas.
O descarte incorreto do óleo de cozinha gera impactos signiûcativos ao
meio ambiente, já que, após o uso, o
líquido acaba sendo despejado em ralos, pias ou até mesmo no lixo comum, o que pode ocasionar a poluição da água, solo e até mesmo da atmosfera, uma vez que ao ser despejado em pias, o produto percorre os canos da rede de esgoto e ûca retido na
tubulação em forma de gordura, o que
vai atrair pragas que podem acarretar
doenças, como leptospirose, febre tifoide, cólera, entre outras.
No Brasil, o consumo de óleos vegetais ultrapassa a marca de três bilhões de litros ao ano. Segundo o estudo feito pela Associação Brasileira das
Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove),
a estimativa é que a cada quatro litros
do produto, um seja descartado pela
população de forma incorreta. A ação
faz com que mais de 700 milhões de litros do resíduo sejam descartados no
meio ambiente sem os devidos cuidados.
Por isso, com o intuito de contribuir para a preservação da natureza e
evitar a poluição do meio ambiente, a
Equatorial Maranhão, por meio do
Programa E+ Reciclagem, além dos
resíduos sólidos, também recebe o
óleo de cozinha como resíduo orgânico para ser reciclado. Pela iniciativa,
os clientes podem se dirigir até o pos-

nicos. Veja abaixo a lista de materiais
recebidos:
• Resíduo Orgânico: Óleo de cozinha;
• Papel em geral: livros, revistas, encartes, jornal, papelão, etc;
• Plástico: pet, plástico duro (embalagens de cosméticos, por exemplo),
plástico ûlme, PVC, canos e forros,
etc;
• Material Eletrônico: celulares, placas eletrônicas, televisor, aparelho de
som e computador (exceto pilhas e
baterias);
• Metal: aço inox, alumínio, ferro,
bronze e chumbo (baterias de carro,
por exemplo);
• Embalagens Tetra pak (caixinhas de
leite, ervilha, creme de leite, extrato de
tomate, etc).
Atualmente, além do Maranhão, o
O analista de Projetos de Eûciência projeto atua em outros estados de
Energética da Equatorial Maranhão, concessão da Equatorial Energia: PaLuís Emílio Filho, destaca a importân- rá, Piauí e Alagoas. Aqui no estado, são
cia da iniciativa, que contribui com a 17 pontos de coleta, sendo 7 postos ûpreservação do meio ambiente e com xos em São Luís, 1 em Timon, 1 em Caa qualidade de vida das pessoas. <A xias e 3 em Imperatriz. Outros 5 posEquatorial enfatiza a importância do tos itinerantes (móveis) funcionam
consumo consciente, e seu compro- em São Luís em parceria com associamisso com a destinação correta de re- ções em bairros distintos. Consulte os
síduos. Essa ação reforça a utilização endereços e funcionamento em
de práticas sustentáveis para a preser- www.equatorialenergia.com.br ou divação do planeta, que é uma respon- reto pelo link https://ma.equatorialesabilidade de todos nós=.
nergia.com.br/locais-de-coleta/.
A Equatorial Energia, que tem a responsabilidade social e ambiental como um de seus valores, fomentando a
reciclagem e estimulando a doação de Essa ação reforça a
bônus para instituições sociais, assumiu ainda o compromisso com a utilização de práticas
agenda 2031 da ONU. Dentre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável sustentáveis para a
(ODS), está a Ação Contra a Mudança
Global do Clima que foca, entre ou- preservação do planeta,
tros fatores, no combate à poluição
que é uma
em todos os meios.

to de coleta do Programa E+ Reciclagem entregar o óleo usado, coado e
dentro de um recipiente (garrafa Pet),
e já receber o desconto na conta de
energia, de acordo com o volume de
resíduos descartados. Cada cliente residencial pode levar até 5 litros de
óleo de cozinha para reciclagem.

Postos de coleta e produtos
recebidos

O E+ Reciclagem recebe resíduos
como: papel, plástico, metal e eletrô-

responsabilidade de
todos nós

Prorrogadas
inscrições para
primeiro casamento
comunitário
LGBTQIA+
A Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão (CGJMA) prorrogou a data de inscrições para o primeiro casamento comunitário LGBTQIA+, iniciadas em 28 de junho (Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+).

Os casais interessados em participar poderão realizar
a inscrição para a cerimônia até o dia 12 de agosto de
2022, comparecendo ao cartório extrajudicial de registro de pessoas naturais do local onde moram.Serão disponibilizadas 100 vagas: 50 para o evento presencial e
mais 50 para a celebração por videoconferência.
Casais que residem em São Luís devem se inscrever
junto ao cartório do 1º Ofício de Registro Civil de Pessoas Naturais (Rua do Egito, nº 196, Centro). Já os casais residentes no interior do Estado devem comparecer ao
cartório extrajudicial de registro de pessoas naturais do
seu município.
Os endereços dos cartórios estão publicados no Portal do Judiciário, ou podem ser informados em ligação
gratuita para o serviço Telejudiciário 0800-707-1581.

Cerimônia civil

A solenidade civil será realizada no dia 8 de outubro
de 2022, no formato misto. A cerimônia presencial será
na sede social da Associação dos Magistrados do Maranhão -AMMA, no bairro do Calhau, com transmissão
pela internet, por meio de videoconferência, para casais
de todo o estado do Maranhão. Vão participar da cerimônia, além dos casais inscritos, juízes de direito ou
juízes de paz e oûciais de registro habilitado ou prepostos autorizados. A prorrogação da data de inscrição foi
determinada pelo corregedor-geral da Justiça, desembargador Froz Sobrinho, por meio da Portaria-CGJ Nº
3201/2022, desta sexta-feira, 22 de julho.

Casamentos comunitários

O projeto <Casamentos Comunitários= é promovido e
realizado pelo Poder Judiciário do Maranhão. Nesta edição, o projeto oferece a gratuidade do acesso ao registro
de casamento civil para casais de pessoas lésbicas, gays,
bissexuais, travestis e transexuais em situação de vulnerabilidade social. Segundo a comissão organizadora, a
cerimônia <celebrará o amor e a diversidade, contribuindo para a promoção dos direitos humanos, proteção e garantia dos direitos civis da comunidade
LGBTQIA+ no Maranhão=.

Documentação

Conforme a Portaria nº 2631/2022, para fazer a inscrição, os interessados devem apresentar a seguinte documentação, acompanhada de cópia dos originais: Carteira de Identidade e CPF; Certidão de Nascimento dos
noivos (sendo solteiros); comprovante de endereço; se
divorciado, Certidão de Casamento anterior com averbação do divórcio; se viúvo, a Certidão de Óbito do cônjuge; se maior de 16 e menor de 18, a autorização por escritos dos pais.
Esta edição do projeto é destinada a homossexuais,
bissexuais, travestis e transexuais em situação de vulnerabilidade social.

Convivência familiar

O Casamento Comunitário tem por objetivo consolidar a família como núcleo básico de acolhida, convívio,
autonomia e sustentabilidade e protagonismo social; a
defesa do direito à convivência familiar, entendendo-a
como núcleo afetivo, vinculado por laços consanguíneos, de aliança ou aûnidade, que implica obrigações recíprocas e mútuas; e, ainda, promoção dos direitos humanos, a proteção e garantia dos direitos civis da família e
sucessões.
Realizado desde 1998 pelo Poder Judiciário do Maranhão, o projeto <Casamentos Comunitários= promove,
todos os anos, centenas de cerimônias de casamento
comunitário nas cidades de todo o Estado. Os noivos são
beneûciados com a isenção do pagamento das taxas
cartorárias cobradas pelos atos necessários ao casamento civil.
Os custos do serviço extrajudicial são bancados pelo
Fundo Especial das Serventias de Registro Civil de Pessoas Naturais, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que trata da gratuidade do Registro Civil de Nascimento e de Óbito prevista na Lei nº
9.534/1997, bem como de atender às determinações do
art. 8º da Lei nº 10.169/2000 – que estabelece normas gerais para a ûxação de emolumentos relativos aos atos
praticados pelos serviços notariais e de registro.

oimparcial.com.br
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MOTO CLUB

SAMPAIO CORRÊA

Gabriel Poveda na
artilharia da Série B

<Asemanaédecisivapara
gente=,dizJúlioCésar

Poveda briga na parte de cima com jogadores como Diego Souza, do Grêmio, que
também tem 10 gols marcados, e o maranhense Lucca, da Ponte Preta
GAUDÊNCIO CARVALHO
Especial para O Imparcial

O

Sampaio Corrêa tem como
seu camisa 9, o artilheiro da
Série D do Campeonato
Brasileiro 2022.
Gabriel Poveda assumiu a liderança da artilharia com 10 gols após marcar dois contra o Sport-PE, na noite da
última sexta-feira (22), em partida válida pela 20ª rodada da competição
nacional. Jogo que o Sampaio venceu
por 4 × 1. E segundo o atacante o objetivo é fazer muito mais.

Gabriel Poveda fez 19 jogos na Série
B pelo Sampaio e marcou dez gols,
uma média de 0,5 gol por partida. O
atacante marcou contra times como o
CRB, Náutico, Criciúma, Sport e Vasco
da Gama, por exemplo.
<Fico muito feliz mais uma vez e
dar graças a Deus. Se torna repetitivo,
mas não tem o que falar. Mesmo sentindo um pouco o cansaço de fazer
três jogos em seis dias consegui marcar os gols. Mas ûco muito feliz e quero poder fazer muito mais pelo Sampaio. É agradecer a toda a equipe e
agradecer pelos dois gols. Brigar pela

artilharia é importante não só para
mim, mas par o time também.=, declarou o artilheiro.
Poveda briga na parte de cima com
jogadores como Diego Souza, do Grêmio, que também tem 10 gols marcados, o maranhense Lucca, da Ponte
Preta, com nove gols e o quarto na disputa é Anselmo Ramon com seis gols.
O próximo adversário do Sampaio
Corrêa será a Tombense-MG, fora de
casa na próxima sexta-feira (29) às
21h30, ou seja, mais uma oportunidade de marcar mais gols e ampliar sua
vantagem.

JÚLIO CÉSAR ESTÁ CONFIANTE NO TIME DO MOTO CLUB
O Moto Club deu início à primeira fase de mata-mata
da Série D do Campeonato Brasileiro. O primeiro adversário foi o São Raimundo-RR, fora de casa, e depois do
empate, o técnico Júlio classiûcou a semana de treinamento como decisiva por decidir a vaga em casa. <O São
Raimundo é uma forte equipe e mostrou hoje, mas eu
acredito que as melhores chances de gols foram do Moto Club. Pontuamos fora e temos a segunda etapa no
Maranhão. Estamos conûantes, vamos manter o foco e o
nível de concentração. A semana é decisiva para gente e
vamos sim buscar essa classiûcação=, comentou o técnico.

Estamos confiantes, vamos manter o
foco e o nível de concentração
O jogo de volta será no domingo (31), às 17h no Estádio Castelão, e qualquer vitória simples classiûca um
dos dois times. Em caso de empate vaga será decidida
nos pênaltis. (G.C)

SEGUNDINHA DO MARANHENSE
CASO RENAN

Valordafiançaparadeixarprisãoéquasetrêssalários

Sabiá e Chapadinha já
estão na fase principal

O ZAGUEIRO RENAN GANHA R$ 84 MIL POR MÊS E O VALOR DA FIANÇA FOI DE R$ 242 MIL, OU SEJA, 200 SALÁRIOS MÍNIMOS
A ûança de R$ 242 mil paga por Renan para deixar a prisão é quase três
salários do zagueiro no Red Bull Bragantino. O valor foi deûnido pela Justiça para que o jogador possa responder em liberdade por matar um motociclista. Ele deixou a cadeia no sábado, 23, após um dia preso.
Ao estipular a ûança, o juiz Fábio
Camargo levou em consideração a
gravidade do crime e a condição
econômica de Renan, emprestado ao
Massa Bruta pelo Palmeiras desde
abril.
A reportagem teve acesso ao contrato de Renan com o Bragantino. Segundo o documento, o jogador de 20
anos recebe salário bruto de R$ 84 mil
por mês. Pela assinatura, ele também
tem direito a mais R$ 84 mil, dividido
em duas parcelas de R$ 42 mil – a primeira já feita em maio e a outra prevista para outubro.
Após o acidente, o Bragantino decidiu que vai rescindir o contrato de
empréstimo com o zagueiro, que se-

guiria até o ûm da temporada.
Renan pertence ao Palmeiras, com
quem tem vínculo com o Palmeiras
até 2025. Além do pagamento da ûança de 200 salários mínimos, equivalente a R$ 242 mil, a Justiça estabeleceu que ele deve comparecer em todos os atos do processo. Renan também foi proibido de frequentar bares
e casas de shows, além de ter que entregar seu passaporte à Polícia Federal. O zagueiro vai responder em liberdade por homicídio culposo na direção de veículo automotor – quando
não há intenção de matar – com os
agravantes de dirigir sob inüuência de
álcool e não ser habilitado para dirigir.
A pena para ele pode chegar a dez
anos.
Entenda o caso
Renan foi preso pela Polícia Civil
após se envolver em um acidente de
trânsito com morte na manhã da última sexta-feira (22), em Bragança Paulista.
A Polícia Rodoviária Estadual infor-

mou que o zagueiro não tinha CNH
deûnitiva e que estava com a permissão para dirigir suspensa.
Os policiais que atenderam a ocorrência disseram que o zagueiro apresentava odor etílico, mas se recusou a
fazer o teste do bafômetro. Na delegacia, o jogador também se negou a passar pelo exame de sangue e se manteve calado. Por isso, a embriaguez ao
volante não foi comprovada, apenas a
ingestão de bebida alcoólica.
Uma garrafa de bebida foi encontrada ao lado do carro do jogador e
passou por perícia para veriûcar se
havia as digitais do atleta.
O acidente envolvendo o carro de
Renan e um motociclista aconteceu
por volta das 6h40 na altura do Km 47
da Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira.
O veículo conduzido pelo jogador
teria invadido a faixa contrária e bateu de frente em uma motocicleta. O
motociclista de 38 anos morreu no local. Ele deixa esposa e duas ûlhas.

AS EQUIPES JOGAM NESTA QUARTA, NO NHOZINHO SANTOS
O Chapadinha venceu o ITZ Sport por 4 x 0, no meio
da semana em jogo válido pelo triangular da Segundinha do Campeonato Maranhense 2022. No ûm de semana passado, o Sabiá também venceu o ITZ Sport. O placar foi 3 x 0 deûnindo, assim, os dois classiûcados para
fase principal da Série B Maranhense 2022.
Sem chances de mais nada na competição o ITZ Sport
dá adeus ao Campeonato Maranhense da Segunda Divisão. Agora o Chapadinha e o Sabiá se enfrentam nesta
quarta-feira (27), no Estádio Nhozinho Santos, para ûnalizar o triangular classiûcatório.
A fase principal começa no dia 6 de agosto e já conta
com Imperatriz, Maranhão Atlético Clube (MAC), Bacabal, Timon e Tupan. (G.C)
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PARA MULHERES

FESTA "JULINA"

ArraialdoShoppingda
Ilhaatraigrandepúblico

Oficina sobre tradição
doTambor de Crioula

O evento é coordenado pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da
Cultura e contou com várias apresentações juninas, além de shows musicais

G

rupos de bumba meu boi,
tambor de crioula e show de
Beto Barbosa. Neste ûm de
semana milhares de pessoas
foram prestigiar as atrações do Arraial
do Shopping da Ilha. O evento é coordenado pelo governo do Estado, por
meio da Secretaria de Estado da Cultura e contou com várias apresentações juninas, além de shows musicais.
Na lista de atrações da noite, apresentações do Tambor de Crioula Desejo do Nordeste, abrindo o evento, às
18h; show de Rosa Reis; Companhia
Marizés; e seguiram os grupos de
bumba meu boi do Olho d’Água e Barrica. Ponto alto do arraial e muito esperado pelo público, o show do cantor
Beto Barbosa animou e fez todo mundo cantar e dançar junto com sucessos como Adocica, Preta e Dance e Balance com BB, entre outros.
Quem foi conferir, parabenizou a
programação. <Maravilhoso, estou
muito feliz. Sempre frequento o São
João e ainda não tinha visto um espaço como esse. O Maranhão está de parabéns. A ideia de estender essa festa
durante o mês de julho, mês de férias,
foi muito interessante. Gostei de tudo,
da estrutura, da segurança, das atrações e dos serviços. Nota 10=, enfatizou Maria Vilanês, que é de Volta Redonda, Rio de Janeiro e veio conferir o
São João maranhense.
<Muito bonito. É uma cultura diferente. Aqui predomina mais o boi e na
minha terra é mais a quadrilha, para
nós, é uma dança muito forte. Gostei
do que vi, uma manifestação mais teatral, um espetáculo muito bonito e
que faz com que a gente participe bastante. E ampliar para julho achei uma
boa ideia, pois dá para curtir mais
tempo, ainda mais a gente que vem de

OFICINA SERÁ ENSINADA NO CCVM, NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO

O ESPAÇO DO SHOPPING DA ILHA FOI PENSADO PARA OFERECER DIVERSÃO E CONFORTO
fora=, disse o funcionário público, José
Reys, de Campina Grande, Paraíba.
Para a consultora empresarial, de
São Luís, Kecilene Aguiar, a festa é a
melhor do país. <É muito animado, é
muito bonito e eu sou sempre a última a ir embora. Minha ûlha adora e
mesmo quase dormindo não quer ir
embora. A gente se diverte e curte
muito. Eu tô gostando muito desse
período festivo, ainda mais que estávamos há dois anos sem São João. É o
verdadeiro São João, uma cultura diferente e nossa, que aqui é a raiz=, enfatizou.
No domingo (24), as atrações foram
Tambor de Crioula Encanto de São
Benedito, Show de Filtro de Barro, Boi
Lendas e Magias, Show de Lamparina,
Boi Novilho Branco e Boi de Ribamar.
O arraial do Shopping da Ilha está
funcionando no Espaço Reserva, na
Avenida Daniel de La Touche, Ipase, e
conta com estrutura de palco e tabla-

do de dança para as atrações se apresentarem, área de acessibilidade e o
Espaço do Forró para garantir o arrasta-pé. A programação vai de sexta a
domingo, sempre a partir das 18h, até
dia 29 de julho.
Estrutura
O espaço do Shopping da Ilha foi
pensado para oferecer entretenimento, diversão com tranquilidade e conforto para o público desfrutar a programação. Além das atrações, o público tem no espaço uma área de alimentação com 20 operações de barracas de comidas típicas, além de quatro restaurantes, barracas do programa Mais Renda, food bikes, food
trucks e uma vila do chopp.
Na Área Kids há espaço para artesanato local, espaços instagramáveis e a
experiência 360° para engajar nas redes sociais estão disponíveis para o
público.

ARTE E DIVERSIDADE

ÁureaMaranhãoparticipademostraTodososGêneros
A atriz maranhense Áurea Maranhão é uma das participantes da 9ª
edição de Todos os Gêneros: Mostra
de Arte e Diversidade, que o Itaú Cultural realiza, de 27 a 31 de julho (quarta-feira a domingo), abordando neste
ano a cultura lésbica no universo artístico. Essa grande programação
acontece em formato presencial e virtualmente.
Áurea protagoniza o vídeo A Mulher que Sou, da mostra Coletivo Incendiárias, que integra a programação de Todos os Gêneros no site do
IC www.itaucultural.org.br . A temática da cultura lésbica estará, ainda, em shows, performances, peça, poesia e mostras audiovisuais,
com as cantoras Zélia Duncan (voz e
violão) e Dani Nega, a performer Dodi
Leal, o coletivo Sarau das Pretas e da
rapper e compositora indígena Katú Mirim, que dá luz tanto ao rap
quanto à presença de gays e lésbicas
entre os indígenas – tema muito pouco abordado.
Neste ano a mostra se volta para o
universo artístico e para pautas reüexivas em torno da cultura lésbica. Ao
longo de cinco dias, uma programação híbrida – presencial e online – joga luz ao tema em debates, shows,
performances, peça, poesia e mostra
audiovisual. As convidadas são todas
mulheres cujo trabalho tem foco nesse recorte, por meio da arte e seu lugar
de fala. Para complementar as reüexões, uma publicação especial é disponibilizada ao público em formato
físico e virtual e com conteúdo inédito.
Toda a programação é gratuita. Para participar de cada uma das atividades presenciais é preciso reservar ingresso pela plataforma INTI (acesso
pelo site www.itaucultural.org.br). A
exceção é a performance TRAVED, cu-

A dança, o toque e o canto do Tambor de Crioula, patrimônio imaterial da humanidade, e todos os elementos que compõem essa importante tradição maranhense serão ensinados no Centro Cultural Vale Maranhão,
nos dias 26 e 27 de julho, a partir das 14h, na oûcina Mulheres que dão no couro.

Serão dois dias de iniciação ao
universo do Tambor feitos pela
devota e brincante de cultura
popular Carla Coreira.
A oûcina é voltada exclusivamente para o público feminino, na intenção de enaltecer cada vez mais o protagonismo das mulheres na condução e continuidade das
tradições.
As interessadas devem comparecer ao CCVM nas datas citadas. São 20 vagas disponíveis preenchidas por ordem de chegada. O CCVM ûca localizado na Rua Direita,
nº 149, Centro Histórico de São Luís.

LUTO NO RADIALISMO

FernandoJúniormorre
aos68anos emSãoLuís

RADIALISTA ESTAVA INTERNADO EM RAZÃO DE UM CÂNCER

ATRIZ MARANHENSE PROTAGONIZA DENTRO DA MOSTRA VÍDEO <A MULHER QUE SOU=
jos ingressos são distribuídos no dia nhão, Pará, Rio de Janeiro e São Paulo.
da apresentação.
Em A Mulher que Sou, a maranhenNo formato online, uma série de se Áurea Maranhão aborda as <cordebates acontece pela plataforma Zo- pas= femininas, impedidas de ocupar
om e as pessoas interessadas em seu espaço desde a primeira infância.
acompanhar devem se inscrever pela Ao se tornarem mulher, porém, perceSympla, também com acesso pelo site bem o quanto pode ser libertador voldo IC. Ainda, o portal da instituição tar a ser menina. A paulista Monalisa
abriga mostra audiovisual a ser dispo- Eleno, por sua vez, integra a mostra
nibilizada de 27 de julho a 28 de agos- com Vem, questionando as amarras
to. Por ûm, em sinergia com Todos os que uma mulher precisa romper para
Gêneros, a plataforma Itaú Cultural viver seus desejos verdadeiramente.
Play adiciona ao seu catálogo sete noParalelamente a esta programação,
vas produções audiovisuais, com a te- no dia 29 de julho a plataforma de
mática desta edição.
streaming do cinema brasileiro Itaú
No site do Itaú Cultural www.itau- Cultural Play subirá em seu catálogo
cultural.org.br, tem programação au- uma mostra de ûlmes em sinergia
diovisual das 19h do dia 27 de julho às com Todos os Gêneros. Ela ûcará em
23h59 de 28 de agosto, com a Mostra cartaz por um ano com as produções
Coletivo Incendiárias. Dedicado à Cassandra Rios: a Safo de Perdizes,
pesquisa e experimentação entre as Trópico de Capricórnio, Tea for Two,
linguagens do teatro, da performance Minha História é Outra, Fragmentos,
e do audiovisual, o grupo exibe seis A Felicidade Delas e À Beira do Planeproduções realizadas especialmente ta Mainha Soprou a Gente.
para Todos os Gêneros, a convite do
O
acesso
é
gratuito
em
Itaú Cultural, de artistas do Mara- itauculturalplay.com.br.

Fernando Júnior, jornalista, radialista e empresário,
faleceu nesse domingo (24) no Hospital São Domingos,
em São Luís, onde estava internado em razão de um
câncer de próstata. Em 1994, Fernando passou a ser empresário do setor de pesquisas de opinião, proprietário
da Escutec.
O radialista já havia feito diversos tratamentos, como
a quimioterapia em um hospital de São Paulo, onde ûcou um determinado tempo internado. Em São Luís, seu
estado de teve um agravamento e ele precisou ser intubado na UTI nesse ûnal de semana, mas não resistiu.
Nos anos 80 e 90 atuou nas emissoras de rádio e TV de
São Luís, foi repórter, apresentador e comentarista esportivo. Seu currículo proûssional também conta com o
cargo de diretor da Rádio Timbira.
A Assembleia Legislativa do Maranhão publicou uma
nota de pesar lamentando a morte de Fernando Júnior,
conûra abaixo:
<A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão lamenta, com profundo pesar, o falecimento do jornalista
e radialista Fernando Júnior, 68 anos, dono do Instituto
Escutec, ocorrido neste domingo (24), em São Luís.
Fernando Júnior começou sua carreira no radialismo da
Educadora, sendo um dos mais promissores repórteres
esportivos no ûnal da década 70 e início de 80. Na rádio
Timbira, consolidou-se como comentarista esportivo e,
em 1994, decidiu criar o Instituto Escutec, que virou referência em pesquisa eleitoral no Maranhão.
Neste momento de pesar, a Assembleia Legislativa presta condolências aos familiares e amigos de Fernando Júnior, desejando forças para que superem a dor da imensurável perda=.

