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Pesquisa aponta Brandão 
11 pontos à frente na disputa  
para o governo do Maranhão

Em 2006, o juiz federal e ex-petista, 
Flávio Dino, trocou a toga da magistratu-
ra pela disputa de uma vaga de deputado 
federal. Foi o primeiro caso registrado na 
política do Maranhão, portanto digno de 

atenção até do Brasil. 

Nas dobras da política

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 téc-

nico entre Lahésio Bonfim, prefeito de São Pedro dos Crentes (PTB), e o senador Weverton Rocha (PDT).  PÁGINA  3

Maranhão é o 3º estado do país 
com mais focos de queimadas
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V E Í C U L O

Taxistas e 
caminhoneiros
 terão auxílio 

em agosto
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O que fazer para 
garantir uma viagem 

segura nas férias

 SENADO : Vantagem de Dino sobre Roberto Rocha é de 20 pontos 

Se a eleição para Governador do Estado fosse hoje, e os candidatos fossem estes em quem  o(a) Sr(a) votaria? (ESTIMULADA)

Comércio vai funcionar 
normalmente no feriado 

desta quinta-feira
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Weverton e Lahésio aparecem tecnicamente empatados
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Os benefícios serão pagos de agosto a dezembro, com a parcela de agosto sendo paga
em dobro em relação às demais parcelas.

Quem tem di rei to?

Au xí lio Bra sil

BENEFÍCIOS

Taxistas e caminhoneiros
terão auxílio em agosto

C
er ca de dez di as após a pro- 
mul ga ção da emen da cons ti- 
tu ci o nal que am pli ou be ne fí- 
ci os so ci ais, o Mi nis té rio do

Tra ba lho e Pre vi dên cia di vul gou nes ta
se gun da-fei ra (25) o ca len dá rio pa ra o
pa ga men to dos au xí li os a ca mi nho- 
nei ros e ta xis tas afe ta dos pe la al ta do
pre ço dos com bus tí veis. Os be ne fí ci os
se rão pa gos de agos to a de zem bro,
com a par ce la de agos to sen do pa ga
em do bro em re la ção às de mais par- 
ce las.

As par ce las de ju lho e de agos to do
Au xí lio Ca mi nho nei ro se rão pa gas
jun tas em 9 de agos to, so man do R$ 2
mil. As de mais par ce las, que se rão pa- 
gas até de zem bro, equi va le rão a R$ 1
mil. 

Em re la ção ao Au xí lio Ta xis ta, o li- 
mi te má xi mo de ca da par ce la so ma
R$ 1 mil, po den do atin gir R$ 2 mil em
agos to (pa gos em da tas di fe ren tes no

mes mo mês), mas os va lo res efe ti vos
de pen de rão do nú me ro de ta xis tas
ca das tra dos pe las pre fei tu ras. Ca so
ha ja mais ta xis tas ca das tra dos que o
pre vis to, o va lor pa ra ca da um û ca rá
me nor.

O Au xí lio Ta xis ta co me ça rá a ser pa- 
go em 16 de agos to. As pre fei tu ras te- 
rão até do min go (31) pa ra in for mar a
lis ta e o nú me ro de be ne û ciá ri os ao
go ver no fe de ral.

Po de rão re ce ber o Be ne fí cio Emer- 
gen ci al aos Trans por ta do res Autô no- 
mos de Car ga (BEm Ca mi nho nei ro)
os trans por ta do res de car ga autô no- 
mos ca das tra dos até 31 de maio no
Re gis tro Na ci o nal de Trans por ta do res
Ro do viá ri os de Car gas (RN TR-C). O
ca das tro pre ci sa es tar ati vo, com exi- 
gên cia de CPF e Car tei ra Na ci o nal de
Ha bi li ta ção vá li dos.

Ca da trans por ta dor re ce be rá o va- 
lor û xo, in de pen den te men te da quan- 
ti da de de veí cu los que pos suir. To dos
os me ses, o Mi nis té rio da In fra es tru- 
tu ra re pas sa rá ao Mi nis té rio do Tra ba- 
lho e Pre vi dên cia os da dos atu a li za- 
dos do RN TR-C.

Em re la ção ao Au xí lio Ta xis ta, te rão
di rei to ao be ne fí cio os mo to ris tas de
tá xi re gis tra dos nas pre fei tu ras, ti tu la- 
res de con ces sões ou al va rás ex pe di do
até 31 de maio. Não se rá ne ces sá ria
qual quer ação por par te dos ta xis tas.
Em ca so de dú vi das, o mo to ris ta de ve
en trar em con ta to com a pre fei tu ra
pa ra ve ri û car o ca das tro mu ni ci pal.

 A pres ta ção das in for ma ções ca be- 
rá in tei ra men te às pre fei tu ras (ou ao
go ver no do Dis tri to Fe de ral, no ca so

da ca pi tal fe de ral).

O pa ga men to da par ce la de agos-
to do Au xí lio Bra sil foi an te ci pa do.
Tra di ci o nal men te re a li za do nos dez
úl ti mos di as úteis de ca da mês, o pa- 
ga men to, que ocor re ria en tre 18 e 31
de agos to, pas sou pa ra o in ter va lo en-
tre 9 e 22 de agos to.

As no vas da tas fo ram pu bli ca das
no Diá rio Oû ci al da União de ho je.
Con for me a emen da cons ti tu ci o nal
pro mul ga da no úl ti mo dia 14, as par- 
ce las mí ni mas te rão o va lor de R$ 600
até o ûm do ano. 

As da tas de pa ga men to de se tem- 
bro, ou tu bro, no vem bro e de zem bro
não mu da ram. Os be ne fí ci os con ti nu- 
a rão a ser pa gos nos úl ti mos dez di as
úteis de ca da mês.

CPI COVID

PGR pede que STF arquive denúncia contra Bolsonaro

ALÉM DA CONDUTA RELACIONADA À MEDIDA SANITÁRIA, A CPI TAMBÉM PEDIU O INDICIAMENTO DO PRESIDENTE POR OUTROS CRIMES

A Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca
(PGR) su ge riu que o Su pre mo Tri bu- 
nal Fe de ral (STF) ar qui ve uma das in- 
ves ti ga ções pre li mi na res so bre o pre- 
si den te Jair Bol so na ro (PL) aber ta na
CPI da Co vid no Se na do. A apu ra ção
era so bre su pos ta prá ti ca do cri me de
in fra ção de me di da sa ni tá ria pre ven- 
ti va.

A ma ni fes ta ção foi as si na da pe la vi- 
ce-PGR, Lindô ra Araú jo, e en vi a da à
Cor te nes ta se gun da-fei ra (25/7). Ela
aûr mou que não vê co mo res pon sa bi- 
li zar Bol so na ro, con for me in di cou a
CPI.

<Inú me ras pes so as con ta mi na das
nem se quer ti ve ram con ta to di re to ou
in di re to (por meio de ter cei ras pes so- 
as) com o Pre si den te da Re pú bli ca,
afas tan do a pos si bi li da de de res pon- 
sa bi li za ção por es se fa to. A cor re la ção
te ci da no Re la tó rio Fi nal en tre a pre- 

sen ça do Pre si den te da Re pú bli ca e o
au men to de ca sos de co vid-19 nos lo- 
cais vi si ta dos é frá gil, sem cons ta ta- 
ção em da dos ele men ta res, co mo a
iden ti û ca ção dos pa ci en tes in ter na- 
dos e o con ta to di re to ou in di re to de- 
les com pes so as que se aglo me ra ram
em ra zão da pre sen ça de Jair Mes si as
Bol so na ro=, es cre veu.

Além da con du ta re la ci o na da à me- 
di da sa ni tá ria, a CPI tam bém pe diu o
in di ci a men to do pre si den te por ou- 
tros cri mes, co mo char la ta nis mo, pre- 
va ri ca ção e cri me de res pon sa bi li da- 
de.

Na re pre sen ta ção, Araú jo diz que a
res pon sa bi li za ção pe nal pa ra o pre si- 
den te de pen de ria da com pro va ção
dos fa tos e de fen deu a saú de co le ti va.

<No ca so em aná li se, fri se-se, a nor- 
ma que im põe o uso de más ca ra pro- 
te ti va e que te ria si do des cum pri da

pe lo Pre si den te da Re pú bli ca so men- 
te pre vê san ção de mul ta co mo me ca-
nis mo de co er ção ao cum pri men to da
obri ga ção, não res sal van do a apli ca- 
ção cu mu la ti va da san ção pe nal=.

<No cam po so ci al men te agu do de
uma pan de mia, a nor ma edi ta da pe lo
Po der Le gis la ti vo pre viu uni ca men te
a san ção ad mi nis tra ti va de mul ta co- 
mo ins tru men to pa ra com pe lir os ci- 
da dãos ao uso de más ca ra. E, na óti ca
do Mi nis té rio Pú bli co, o fez bem. Com
uma so ci e da de po la ri za da e com o
exer cí cio caó ti co da li ber da de de ex- 
pres são, por meio de so lu ções tec no- 
ló gi cas mui to aces sí veis e de gran de
pro pa ga ção que ma xi mi zam a are na
so ci al de de ba tes, re a ções, an ta go nis- 
mo e crí ti cas, é su û ci en te a pe na li da- 
de ad mi nis tra ti va con tra aque le que
de so be de ce a nor ma que im põe o uso
de más ca ra=.

En ti da des

RE QUE RI MEN TO DE UR GÊN CIA

Ne go ci a ção pa ra
le ga li zar lobby ga nha
for ça no Con gres so

Há dé ca das em tra mi ta ção no Con gres so, a pro pos ta
que re gu la men ta a ati vi da de do lobby no Bra sil ga nhou
no vo fô le go re cen te men te. A Or ga ni za ção pa ra Co o pe- 
ra ção e De sen vol vi men to Econô mi co (OC DE) re co men- 
da, en tre ou tras me di das, a im ple men ta ção das nor mas
pa ra a ati vi da de, com o ob je ti vo de vi a bi li zar a par ti ci- 
pa ção do país na en ti da de, o que co lo cou a me di da na
lis ta de pri o ri da des do go ver no no Par la men to nes te
ano. Ape sar de não ter si do re gu la men ta da, a ati vi da de
foi re co nhe ci da pe lo Mi nis té rio do Tra ba lho em 2018 e
re ce beu o no me de re la ções ins ti tu ci o nais e go ver na- 
men tais (RIG). 

Em abril, o de pu ta do Lafayette de An dra da (Re pu bli- 
ca nos-MG) apre sen tou re que ri men to de ur gên cia pa ra
a apre ci a ção da ma té ria. Co or de na dor da Fren te Par la- 
men tar Mis ta so bre a re gu la men ta ção do lobby, ele de- 
fen deu a prá ti ca, em que gru pos or ga ni za dos bus cam
pres si o nar ou in üu en ci ar a de ci são de par la men ta res
pa ra pau tar e vo tar pro je tos de in te res ses dos res pec ti- 
vos seg men tos.

<É ób vio que é ne ces sá rio vo cê con ver sar com quem é
afe ta do pe la lei. Se eu es tou fa zen do uma lei que tra ta de
saú de, é na tu ral que hos pi tais ve nham me pro cu rar, que
as so ci a ções de mé di cos e en fer mei ros ve nham me pro- 
cu rar e mos trar coi sas que são bo as ou que não são=, de- 
fen deu An dra da. <É im por tan te es sa in ter lo cu ção. Não
po de pa re cer que es sa in ter lo cu ção é de al guém le van do
van ta gem so bre al guém, mas û cou na ca be ça das pes so- 
as que lobby é le var van ta gem. Não é is so.=

Es te mês, o re la tor da pro pos ta, de pu ta do Au gus to
Cou ti nho (Re pu bli ca nos-PE), di vul gou seu pa re cer. Fo- 
ram apen sa dos dois pro je tos: o do de pu ta do Car los Za- 
rat ti ni (PT-SP) e ou tro pro ce den te do Exe cu ti vo, mais re- 
cen te men te.

Pa ra a ela bo ra ção do re la tó rio, Cou ti nho de bru çou-se
so bre a le gis la ção já apli ca da em ou tros paí ses, co mo os
Es ta dos Uni dos e o Chi le. <Re ce bi mui tas en ti da des in te- 
res sa das nes sa ques tão e, com as aná li ses, che go à con- 
clu são de que, ho je, o pro je to dos EUA û cou mui to rí gi- 
do. Acho que a gen te tem de fa zer uma coi sa que tor ne
trans pa ren te, mas que se ja exe cu tá vel, exequí vel. Foi is- 
so que pro cu rei fa zer=, dis se.

O re la tor des ta cou que a ati vi da de exis te cla ra men te
no Con gres so, há mui tos anos, e que, por is so, há ain da
mai or ne ces si da de de re gu la men tá-la.

A tra mi ta ção de ve ser sim ples, sem ne ces si da de de o
tex to ir a ple ná rio. <Não é uma ma té ria nem de go ver no
nem de opo si ção, é do país, o Par la men to tem de cons- 
truir. O go ver no pas sa. Não tem por que ques ti o nar=, fri- 
sou. 

Não é ape nas o Exe cu ti vo que se in te res sa pe la apro- 
va ção da pro pos ta. En ti da des da so ci e da de ci vil que
atu am na área en ten dem co mo po si ti va a re gu la men ta- 
ção. <A gen te vê com um olhar mui to po si ti vo a ini ci a ti va
de se re gu la men tar o lobby. A ati vi da de do lobby exis te e,
ao não ser re gu la men ta da, acon te ce de uma for ma mui- 
to he te ro gê nea=, aûr mou Lu ci a na Bar bet ta, di re to ra-ge- 
ral da Powell Ta te no Bra sil. <Nem sem pre há pres ta ção
de con tas, is so im pac ta a trans pa rên cia, e, uma vez que
vo cê pe ga uma ati vi da de que exis te e cria uma re gu la- 
men ta ção pa ra ela, pas sa a û car mais pa dro ni za da, a se- 
guir cer tos pa râ me tros mí ni mos pa ra fun ci o nar=, acres- 
cen tou. 

Na ava li a ção da pre si den te da As so ci a ção Bra si lei ra
de Re la ções Ins ti tu ci o nais e Go ver na men tais (Abrig),
Ca ro li na Ve nu to, a re gu la men ta ção se rá po si ti va, não
ape nas pa ra <des mis ti û car= a ideia de que a prá ti ca es tá
atre la da à cor rup ção, mas pa ra tor nar mais de mo crá ti co
e igua li tá rio o aces so às au to ri da des pú bli cas no Con- 
gres so.

<Em meio a mui tas no tí ci as que li ga vam su pos tos lo- 
bis tas a prá ti cas cri mi no sas, nós fun da mos a Abrig em
2007. O pri mei ro mar co-tem po ral des se apoio à re gu la- 
men ta ção é de 2016, quan do a Abrig apro vou em as sem- 
bleia-ge ral, por una ni mi da de, que ia de fen der a re gu la- 
men ta ção da RIG. As sim, co lo ca por ter ra o ar gu men to
de que os pro ûs si o nais da área não te ri am in te res se na
re gu la men ta ção, mui to pe lo con trá rio=, en fa ti zou. <Fi- 
cou cla ro que era bom ter re gras de û ni das pa ra dis tin- 
guir os pro ûs si o nais que tra ba lham de for ma éti ca e, as- 
sim, pro mo ver trans pa rên cia e com ba te à cor rup ção.
Quan do a gen te põe re gras cla ras, con se gue se pa rar o
joio do tri go des sa re la ção pú bli co e pri va do.=

Co mo o pro je to ain da não foi vo ta do, Ca ro li na Ve nu to
ex pli cou que, em 2020, a Abrig lan çou — em par ce ria
com a As so ci a ção Bra si lei ra de Nor mas Téc ni cas
(ABNT) — um ma nu al de Prá ti ca Re co men da da RIG,
pa ra fun ci o nar co mo uma es pé cie de <au tor re gu la men- 
ta ção=.

A re gu la men ta ção tam bém po de rá con tri buir pa ra o
cres ci men to do mer ca do, se gun do ava li a ção de Ja mes
Mes za ros, um dos con sul to res glo bais da Powell Ta te.
<Cer ta men te fa rá o mer ca do cres cer, mas ou tra coi sa
que con tri bui é quan do o go ver no cres ce tam bém. E
quan to mais o go ver no cres ce, mais in üuên cia tem nos
ne gó ci os, na so ci e da de, na eco no mia e nos di rei tos ci- 
vis=, ar gu men tou. <Con se quen te men te, vo cê tem mais
or ga ni za ções que que rem in üu en ci ar nes ses con tex tos.
A in dús tria tam bém aca ba por cres cer=, emen dou ele,
que no ta tal ele va ção nos Es ta dos Uni dos, des de a im- 
ple men ta ção da me di da.

Um dos prin ci pais ob je ti vos da apro va ção da pro pos- 
ta é for ne cer mais trans pa rên cia aos pro ces sos de par ti- 
ci pa ção da so ci e da de ci vil no Le gis la ti vo.

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

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

Des mas ca rar

Lu la cá

8Te mos que jun tar os di ver gen tes pa ra der -
ro tar os an tagô ni cos9

Nas do bras da
po lí ti ca

Em 2006, o juiz fe de ral e ex-pe tis ta Flá vio Di no tro cou a to ga da
ma gis tra tu ra pe la dis pu ta de uma va ga de de pu ta do fe de ral. Foi o
pri mei ro ca so re gis tra do na po lí ti ca do Ma ra nhão, por tan to dig no
de aten ção até do Bra sil. Di no, em 12 anos de to ga, tor nou-se um
ma gis tra do com for te per fil de li de ran ça, ten do si do pre si den te da
As so ci a ção dos Juí zes Fe de rais e par ti ci pan te do as ses so ra men to
no STF, que deu vi da ao Con se lho Na ci o nal de Jus ti ça. Di no in- 
gres sou no PC doB, após en con trar o PT, seu par ti do de mi li tân cia
ju ve nil, en gal fi nha do nas his tó ri cas re fre gas in ter nas, que até ho- 
je se re pe tem.

A po si ção de Flá vio Di no mar cou tan to a his tó ria po lí ti ca ma- 
ra nhen se em 2006, co mo foi, em âm bi to na ci o nal, a mu dan ça do
en tão se na dor Jo sé Sarney em 1984, quan do tro cou a pre si dên cia
do PDS na ci o nal pe lo PMDB, pa ra se tor nar vi ce da cha pa de Tan- 
cre do Ne ves. Com a mor te de Tan cre do an tes de to mar pos se,
Sarney tor nou-se pre si den te do Bra sil num dos mo men tos mais
dra má ti cos, a exi gir-lhe es for ço, ta len to, prag ma tis mos e ha bi li- 
da de po lí ti ca pa ra con du zir, sem trau mas, a tran si ção da di ta du ra
mi li tar de 1964, pa ra a de mo cra cia. Lo go, Di no e Sarney têm tra je- 
tó ri as mar can tes na po lí ti ca na ci o nal e es ta du al.

Em 2014, ao ser elei to go ver na dor do Ma ra nhão, Flá vio Di no
des man te lou o sar neís mo, mas sem trans for mar a vi tó ria das ur- 
nas nu ma ba ta lha de vin gan ça odi en ta con tra os per de do res. Até
por que, qua se to dos os par ti dos que fa zi am par te do sis te ma sar- 
neís ta in gres sa ram na ali an ça que fez Di no go ver na dor por se te
anos. Ho je, nu ma pos tu ra de ma tu ri da de po lí ti ca de Ro se a na
Sarney e de Flá vio Di no, o MDB se in cor po rou à ali an ça li de ra da
por Car los Bran dão, ex-vi ce e apoi a do por Di no. Ele pro ce de do
PSDB, do qual de ban dou Ge ral do Alck min pa ra vi ce de Lu la da
Sil va em 2022.

As sim co mo Jo sé Sarney saiu do PDS pa ra se unir ao PMDB em
no me da de mo cra cia, ho je, com o país tão di vi di do quan to em
1984, com a cam pa nha das <di re tas já=, que aca bou na úl ti ma elei- 
ção in di re ta, en tre Tan cre do e Pau lo Ma luf, 38 anos de pois a Re pú- 
bli ca es tá no va men te na imi nên cia de um gol pe mi li tar, gra ças a
ra di ca li za ção en tre di rei ta e es quer da. Já no Ma ra nhão se vê a
apro xi ma ção ci vi li za da en tre os Sarney e Flá vio Di no, can di da to a
se na dor, com Ro se a na con cor ren do à Câ ma ra. Já Car los Bran dão,
apoi a do por Lu la, tem We ver ton Ro cha co mo prin ci pal ad ver sá- 
rio, o mes mo que foi elei to sob a li de ran ça di nis ta.

O pe de tis ta rom peu com Flá vio Di no pa ra con cor rer ao go ver- 
no, con tra Car los Bran dão e ou tros, num mo vi men to em que se
uniu a Ro ber to Ro cha (PTB), ou tro elei to sob o guar da-chu va de
Di no em 2014. Ro cha e We ver ton são ini mi gos de Di no e ali nha- 
dos com o ex tre mis ta de di rei ta, Jair Bol so na ro. We ver ton, do PSD
cen tro-es quer da, ce deu a vi ce ao PL, par ti do do pre si den te, en- 
quan to Ro ber to, bol so na ris ta de pri mei ra ho ra, tem o seu apoio
na cor ri da ao Se na do con tra Flá vio Di no.

Ao man dar re ca do, o ex-go ver na dor Flá vio Di no clas si fi cou o
vi ce de sua cha pa Car los Bran dão de cor re to e le al. E dis pa rou: <A
le al da de é ca ra te rís ti ca fun da men tal pa ra uma pes soa. Já gen te
que trai ho je e men te, vai trair ama nhã e de pois de ama nhã=.

A po pu la ção do Ma ra nhão, em pré-cam pa nha elei to ral, tem
to do o di rei to de sa ber quais são os par la men ta res que usa ram di- 
nhei ro do or ça men to se cre to pa ra rou bar. Os in ves ti ga dos nas
ope ra ções da PF pre ci sam ser co nhe ci dos an tes das elei ções.

O ex-pre si den te Luiz Iná cio Lu la da Sil va, can di da to do PT ao
Pla nal to, de ve vi si tar o Ma ra nhão em agos to, se gun do in for mou
Gil ber to Car va lho. A agen da po de ser em Ca xi as e São Luís, de pois
de pas sar pe lo Pi auí.

 

Do can di da to pre si den ci al do PT, Luiz Iná cio Lu la da Sil va, ao
la do de Ge ral do Alck min, ci tan do o eter no edu ca dor Pau lo Frei re.

 
Quan do os mei os po lí ti cos trans for ma ram as ame a ças

de gol pe pe lo pre si den te, co mo uma re a li da de, va le
lem brar de quan do a pre si den te Dil ma Rous seff em

2016, se ma nas an tes de ser der ru ba da em 2016, lan çou
a cam pa nha <!não vai ter gol pe=. E te ve.

 
Ao par tir do nos so meio, o jor na lis ta, ra di a lis ta e em pre- 

sá rio Fer nan do Jú ni or dei xa uma his tó ria das co mu ni- 
ca ções no Es ta do. Co mo do no do Ins ti tu to Es cu tec, ele

fez um tra ba lho mar ca do pe la com pe tên cia e re ti dão.
Deus o re ce ba.

 
O pre si den te do TJ MA, de sem bar ga dor Pau lo Vel ten e o

pro cu ra dor-ge ral do Es ta do, Ro dri go Maia, es tão con- 
vo can do cre do res pa ra se ha bi li ta rem à lis ta pa ra pa- 

ga men to de pre ca tó ri os, me di an te a re a li za ção de
acor do di re to.

 
No Ce a rá tam bém o PT es tá dis tan te do PDT. O ex-go- 

ver na dor Ca mi lo San ta na sua can di da tu ra ao Se na do,
rom pi do com o PDT, após 16 anos de ali an ça. O PT

lan çou o de pu ta do es ta du al El ma no Frei tas ao go ver- 
no do Ce a rá, ter ra de Ci ro Go mes

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

O resultado da pesquisa  Economé-
trica /O Imparcial estimulada para o 
Palácio dos Leões, apontou que o go-
vernador Carlos Brandão (PSDB) lidera 
com 34,8% das intenções de voto, segui-
do 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 de-
clarou que votaria em branco ou nulo, e 
7,4% não souberam ou não responderam. 
 
Segundo turno

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

Econométrica aponta 
Brandão  11 pontos à frente 
na disputa  para o governo  

ELEIÇÕES 2022

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 téc-
nico entre Lahésio Bonfim, prefei-
to 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 es-
tadual, estão no páreo sete pré-candi-
datos: Carlos Brandão (PSB), Weverton 
Rocha (PDT), Lahésio Bonfim (PSC), 
Edivaldo Holanda Jr. (PSD), Enilton Ro-
drigues (PSOL), Simplício Araújo (Soli-
dariedade) e Hertz Dias (PSTU).

los Brandão e Weverton Rocha, o 
atual governador teve 42,1% das in-
tenções de voto, contra 32,9% para 
o senador do PDT. Não sabem ou 
não responderam contabilizaram 
14,2%, votos nulos e brancos soma-
ram 10,8%. 
 
No confronto entre Carlos Bran-
dão e Lahésio Bonfim, o governa-
dor também levaria a melhor, com 
46,5% das intenções. Lahésio Bon-
fim recebeu as intenções de 31,1% 
do eleitorado representado na pes-
quisa. Brancos e nulos foram 11,3%, 
não sabem/não responderam so-
maram 11,0%. 
 
No terceiro duelo simulando um 
segundo turno, dessa vez entre We-
verton Rocha e Lahésio Bonfim, o 
candidato pedetista venceria a elei-
ção nesta data, com 41,2% das in-
tenções, 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/Economé-
trica também questionou os eleito-
res sobre quais pré-candidatos eles 
não votariam de jeito nenhum – ín-
dice de rejeição. A pesquisa revelou 
que o governador Carlos Brandão 
teve o maior índice de rejeição dos 
pesquisados, com 28,3%, empatan-
do 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 rejei-
ção, 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 ne-
nhum dos pré-candidatos somaram 
4,5%, e não sabem ou não responde-
ram 16,8%. 

 
 
Também foi simulada na pesquisa O Im-
parcial/Econométrica um cenário es-
timulado das eleições para senador, na 
qual o ex-governador Flávio Dino lidera 
com folga. O pré-candidato do PSB rece-
beu 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 Carion-
go (PSOL) somou 0,4%. Os que não vota-
riam em nenhum dos pré-candidatos ao 
Senado pelo Maranhão são 7,8, enquanto 
8,1% não sabem ou não responderam. 

Senado: Flávio Dino lidera com folga

 
REJEIÇÃO SENADO 
 
Também foi perguntado aos eleito-
res em quais dos concorrentes ao Se-
nado eles jamais votariam. Nesse ce-
nário, 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 se-
nador 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 respon-
deram. 
 
Nesta pesquisa, foram ouvidas 
1535 pessoas em 57 municípios 
do Maranhão, incluindo a capi-
tal, 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 confiabi-
lidade de 95%. A pesquisa foi re-
gistrada no TSE com o número 
MA-08398/2022.
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EU GES LI MA
His to ri a dor, pro fes sor e mem bro efe ti vo
do IHGM 

SA CHA CAL MON
Ad vo ga do

Ribamar Caldeira e seu legado

Se es ti ves se vi vo, o so ció lo go, ci en- 
tis ta po lí ti co, his to ri a dor, pro fes sor
uni ver si tá rio e in te lec tu al ma ra nhen- 
se, Jo sé de Ri ba mar Cha ves Cal dei ra,
es ta ria com ple tan do no úl ti mo dia 21
de ju lho, 82 anos de ida de. Nas ceu em
Pe drei ras, in te ri or do Ma ra nhão em
1940 e no pró xi mo dia 23, irá fa zer 19
anos do seu fa le ci men to, há qua se du- 
as dé ca das. Seus pais eram Jo sé dos
Reis Cal dei ra e Ma ria Cha ves Ca dei ra.
Ele fa le ceu em ju lho de 2003 em São
Luís, a ape nas dois di as de ter com ple- 
ta do 63 anos.

Cal dei ra fez seus es tu dos pri má ri os
em sua ci da de na tal. Na ca pi tal do
Ma ra nhão, cur sou o gi ná sio e o ci en ti- 
û co no en tão Co lé gio São Luís do pro- 
fes sor Luiz Rê go. Ba cha re lou-se em

Ci ên ci as So ci ais na Es co la de So ci o lo- 
gia e Po lí ti ca de São Pau lo, em 1966.
Ao re tor nar pa ra São Luís, foi so ció lo- 
go na equi pe do Ins ti tu to de Pes qui sas
Econô mi cas e So ci ais (IPES), an te ces- 
sor do atu al IMESC (Ins ti tu to Ma ra- 
nhen se de Es tu dos So ci ais, Econô mi- 
cos e Car to grá û cos).

No iní cio da dé ca da de 1970, por
meio de con cur so pú bli co, in gres sou
no en si no su pe ri or, no de par ta men to
de So ci o lo gia e An tro po lo gia da Uni- 
ver si da de Fe de ral do Ma ra nhão, que
es ta va re cém cri a do. Na UF MA, Cal- 
dei ra foi pro fes sor de 1971 a 2003,
quan do veio a fa le cer. Mi nis trou au las
prin ci pal men te nos cur sos de Ci ên ci- 
as So ci ais e His tó ria, sen do sem pre
uma re fe rên cia pa ra vá ri as ge ra ções
de alu nos da que la Uni ver si da de.

Em 1982, fez mes tra do na UNI- 
CAMP, em Ci ên cia Po lí ti ca, de fen den- 
do a dis ser ta ção: <As in ter ven to ri as
es ta du ais no Ma ra nhão: um es tu do
so bre as trans for ma ções po lí ti cas re- 
gi o nais no pós-30=, ten do co mo ori en- 
ta dor o pro fes sor Caio Na var ro de To- 
le do. Se te anos de pois, em 1989, dou- 
to rou-se pe la USP, em so ci o lo gia, de- 
fen den do a te se <Ori gens das in dús- 
tri as no sis te ma agro ex por ta dor ma- 
ra nhen se (1875-1895)=, sen do sua ori- 
en ta do ra, a pro fes so ra Ma ria Isau ra
Pe rei ra de Quei roz.

 
Ri ba mar Cal dei ra, tam bém in te- 

grou os qua dros da Aca de mia Ma ra- 
nhen se de Le tras (AML), on de ocu pou
a ca dei ra de nº 8, pa tro ne a da por Jo a- 
quim Go mes de Sou za, con si de ra do
um dos mais bri lhan tes ma te má ti cos
do sé cu lo XIX, û can do co nhe ci do co- 
mo o New ton do Bra sil.

Cal dei ra te ve uma só li da for ma ção
in te lec tu al e uma tra je tó ria aca dê mi- 
ca pro fí cua, foi um dos mais im por- 
tan tes e des ta ca dos in te lec tu ais ma-
ra nhen ses de seu tem po. Além de inú- 
me ros ar ti gos pu bli ca dos em re vis tas
ci en tí û cas e jor nais, pu bli cou os se- 
guin tes li vros: <A ANL no Ma ra nhão=
(1990); <O Ma ra nhão na li te ra tu ra dos
vi a jan tes do sé cu lo XIX= (1991); <A cri-
an ça e a mu lher Tu pi nam bá= (2000); 89
Es cri tos= (2001)= e <Dois es tu dos: os
dis cur sos de Ja pi-açu e Mom bo ré-ua- 
çu e Va di a gem no Ma ra nhão, 1800-
1850= (2004), es te, pu bli ca do pos tu- 
ma men te. Sua obra tran si tou nas áre- 
as de Ci ên cia Po lí ti ca, So ci o lo gia, His- 
tó ria, Eco no mia e An tro po lo gia.

Em 2016, de pois de al gu mas tra ta- 
ti vas, re ce be mos da viú va do pro fes- 
sor Ri ba mar Cal dei ra, D. Mar le ne Cal- 
dei ra, a do a ção de sua bi bli o te ca par- 
ti cu lar pa ra o Ins ti tu to His tó ri co e Ge- 
o grá û co do Ma ra nhão (IHGM). Com
es sa do a ção, inau gu ra mos no Ins ti tu-
to 3 à épo ca éra mos pre si den te -, uma
sa la es pe ci al com seu acer vo bi bli o- 
grá û co e al gu mas obras de ar te, sen do
ba ti za da de <Acer vo Jo sé Cal dei ra=.

Polícia investiga bolsonarista

A jor na lis ta Sil via Pi res aûr ma a mo ti va- 
ção po lí ti ca dos fa tos. O agen te pe ni ten ciá- 
rio fe de ral Jor ge Jo sé da Ro cha Gua ra nho in- 
va diu a fes ta de ani ver sá rio e ma tou Mar ce lo
Ar ru da, te sou rei ro do PT de Foz do Igua çu,
no Pa ra ná. A in for ma ção foi con ûr ma da pe la
de le ga da Ia ne Car do so, da Po lí cia Ci vil do
Es ta do do Pa ra ná, em co le ti va de im pren sa.
<Ele não veio a óbi to=. Pe lo con trá rio, es tá
em es ta do es tá vel.

A de le ga da aûr ma ain da que o ho mem foi
au tu a do em üa gran te na noi te do cri me. <Ele
es tá cus to di a do pe la Po lí cia Mi li tar, en quan- 
to re ce be o au xí lio mé di co=. Pa ra a po lí cia,
Jor ge e Mar ce lo não se co nhe ci am, ain da
não há in dí ci os de que te nha ha vi do di ver- 
gên ci as an te ri o res. <Ao que tu do in di ca, ele
não era con vi da do da fes ta=.

A Po lí cia Ci vil não con ûr ma a mo ti va ção
po lí ti ca do cri me. <Es ta mos in ves ti gan do. O
que es tão di vul gan do é que hou ve um con- 
üi to po lí ti co, mas a po lí cia tem que in ves ti- 
gar. Es ta mos ten tan do ex trair a ver da dei ra
mo ti va ção=, co men ta a de le ga da…

<Dos que es ta vam no lo cal, a po lí cia pe- 
gou de poi men to ape nas de um de les que es- 
ta va só brio. Os de mais ti nham in ge ri do be- 
bi da al coó li ca e não con se gui am dar de poi- 
men tos con cre tos.= Ao que se sa be a mo ti va- 
ção foi po lí ti ca. Foi um cri me de ódio, ao me- 
nos na tres lou ca da ação de Pa ra nhos, de res- 
to tí pi ca!

Re nan Ca lhei ros, se na dor pe lo MDB, de
Ala go as, tam bém se ma ni fes tou: <O as sas si- 
na to de um lí der sin di cal e di ri gen te par ti dá- 
rio por um bol so na ris ta, mais que co var dia,
é tem pes ta de ge ra da na usi na de ódio e in to- 
le rân cia que Bol so na ro ins ti la to do dia no

co ra ção dos bra si lei ros. Es se fa cí no ra pre ci- 
sa ser der ro ta do no pri mei ro tur no=.

O tam bém se na dor Ran dol fe Ro dri gues
(Re de-AP) ava li ou nas re des so ci ais, que
<não exis tem dois la dos quan do um de les é a
bar bá rie! Um bol so na ris ta as sas si nou um
pai de fa mí lia, lí der do PT, em Foz do Igua çu
du ran te sua fes ta de ani ver sá rio. Nos sa so li- 
da ri e da de aos fa mi li a res de Mar ce lo Ar ru da.
Is so é in con ce bí vel! In to le rá vel em qual quer
so ci e da de!= A in to le rân cia ma ta, aca ba com
fa mí li as e faz o ódio ven cer. Mar ce lo Ar ru da
ti nha 50 anos, dei xou es po sa e qua tro û lhos,
en tre eles um be bê de um mês, aqui ter mi na
a û la trans cri ta. <Es sa in to le rân cia in fe liz- 
men te se re for çou no Bra sil nos úl ti mos
anos=.

O se na dor Ale xan dre Sil vei ra (PSD-MG)
es cre veu: <Al guém por in to le rân cia e vi o lên- 
cia po lí ti ca ti rou a vi da de Mar ce lo Ar ru da
em Foz do Igua çu. Meus sen ti men tos e so li- 
da ri e da de aos fa mi li a res, û lhos e ami gos da
ví ti ma. Pre ci sa mos de paz, diá lo go e res pei- 
to. O Bra sil não po de per mi tir que os ex tre- 
mos aca bem com a vi da de al guém=.

A de pu ta da do PC doB-RJ Jan di ra Fegha li
des ta cou: <O ódio des sa gen te, o fas cis mo,
não su por ta quem pen sa di fe ren te. É pre ci so
ar ran car es se pen sa men to do co man do do
país. Que hor ror! É pre ci so pu nir es te as sas- 
si no e to dos os res pon sá veis pe los ou tros
aten ta dos. So li da ri e da de à fa mí lia do Mar- 
ce lo=.

E o ex-mi nis tro da Jus ti ça Ser gio Mo ro
(União) dis se que é pre ci so <re pu di ar to da e
qual quer vi o lên cia com mo ti va ção po lí ti ca
ou elei to ral=. <O Bra sil não pre ci sa dis so=,
sin te ti zou.

É pos sí vel que o cli ma de in to le rân cia ex- 
pli que a ra zão dos mi li o ná ri os dan do adeus
pa ra o Bra sil. Um le van ta men to re a li za do

pe la con sul to ria Henley & Part ners mos tra
que 2,5 mil pes so as com mais de US$ 1 mi-
lhão em in ves ti men tos dei xa ram o país em
2022, é qua se o mes mo nú me ro da Ucrâ nia
(2,8 mil), que, es tá em guer ra com a Rús sia.
Fa to res co mo cres ci men to econô mi co bai xo
e per ma nen te ten são po lí ti ca le va ram os ri- 
cos a bus car o ae ro por to mais pró xi mo. Na
di re ção opos ta, os Emi ra dos Ára bes fo ram os
cam peões na atra ção de no vos mo ra do res
do nos de ao me nos 1 mi lhão de dó la res.

Não é pre ci so mui to es for ço pa ra en ten-
der as ra zões des se mo vi men to. O am bi en te
pró-ne gó ci os e os bai xos im pos tos de Du bai
4 tu do o que o Bra sil não ofe re ce 4 û ze ram
com que 4 mil mi li o ná ri os de sem bar cas sem
no país em 2022. Aus trá lia (3,5 mil mi li o ná ri-
os), Sin ga pu ra (2,8 mil) e Is ra el (2,5 mil) tam- 
bém bri lha ram no ran king. (Mer ca do SA de
Se gal la)…

En tão, o que de ve mos fa zer co mo ci da- 
dãos des se país? De ser tar, co mo tan tos já û- 
ze ram, in do pa ra Por tu gal e EUA? Cer ta men- 
te de ve mos vo tar, sem pre con cei tos, que- 
ren do o me lhor pa ra o país. Não de ve mos
ali men tar os ra di ca lis mos, e ao con trá rio in- 
sis tir na de mo cra cia.

Pa re ce-nos que nos úl ti mos qua tro anos
o país em bi cou, nas clas ses mé di as, ru mo ao
pe ri go so ca mi nho da in to le rân cia, pre ga do
pe la di rei ta ex tre ma, a co me çar pe lo Pre si- 
den te da Re pú bli ca. É es se o nos so des ti no?
Um can di da to que se lhe opo nha, com ou
sem con sen ti men to das For ças Ar ma das, é o
ide al pa ra o Bra sil.

Nas gran des de mo cra ci as, se ja na Amé ri- 
ca do Nor te ou na Eu ro pa, os mi li ta res não
en tram na vi da ci vil ou po lí ti ca de su as na- 
ções. O lu gar de mi li tar é na ca ser na com o
de ver de ga ran tir as de ci sões dos ci da dãos
nas ur nas!

LUIZ CAR LOS AMO RIM
Es cri tor, edi tor e re vi sor – Fun da dor e pre si den te do Gru po
Li te rá rio A ILHA, que com ple tou 42 anos de li te ra tu ra nes te
ano de 2022. Amo rim é de ten tor da ca dei ra 19 da Aca de mia
Sul bra si lei ra de Le tras. http://www.pro sa po e si a e -
cia.xpg.com.br – http://luiz car lo sa mo rim.blogs pot.com.br

A edu ca ção e o
in cen ti vo à lei tu ra

Fui con vi da do a es cre ver so bre o que os go ver nos de- 
vem fa zer pa ra in cen ti var o há bi to da lei tu ra no Bra sil há
um tem po atrás, por um gran de jor nal do Nor des te. E
es te é um as sun to que dá pa no pra man ga, pois nos so
go ver no tem pro me ti do re pe ti das ve zes ze rar o nú me ro
de es co las e de ci da des sem bi bli o te cas, em nos so país,
mas is so ain da não acon te ceu.

Ou tros pro gra mas oû ci ais tem si do im plan ta dos, mas
o que fun ci o na mes mo são as ini ci a ti vas pri va das de
pes so as e gru pos ab ne ga dos e de di ca dos que co lo cam
em prá ti ca  su as idei as ino va do ras e re al men te co la bo- 
ram pa ra que um nú me ro mai or de pes so as se jam in- 
cen ti va das a ler mais. Te nho fa la do des ses ca sos por
anos a ûo e is so ren deu inú me ros ar ti gos, por que es ses
ca sos bem su ce di dos de vem ser co nhe ci dos e co pi a dos.

Co mo exem plo des se ti po de ini ci a ti va, te mos o pro- 
je to <Ler é vi a jar sem sair do lu gar=, da pro fes so ra Ma ri- 
sa, de Join vil le, que an ga ria li vros pa ra dis tri buí-los em
hos pi tais, es co las, con sul tó ri os, etc., e um ou tro si mi lar
da pro fes so ra Ed na Ma tos, de Di vi nó po lis, Mi nas Ge- 
rais, fa zen do a di fe ren ça.

O Bra sil pre ci sa pa rar de des ti nar di nhei ro pú bli co 3
mui to di nhei ro 3 pa ra os par ti dos po lí ti cos, por exem- 
plo, co mo se fez re cen te men te, di mi nuin do a ver ba de- 
di ca da à cul tu ra e à edu ca ção. Is so é des ca so, des res pei- 
to, pa ra não di zer cri me, pois o au men to da vi o lên cia e
da cri mi na li da de em nos so país de ve-se à bai xa qua li da- 
de de nos sa edu ca ção, de ve-se à fa lên cia de nos sa edu- 
ca ção e à des va lo ri za ção da cul tu ra pe los de ten to res do
po der.

Num dia 23 de abril de um ano não mui to dis tan te,
quan do se co me mo ra o Dia Mun di al do Li vro, o Con- 
gres so Bra si lei ro ins ta lou a Fren te Par la men tar Mis ta
em de fe sa do li vro, da lei tu ra e da bi bli o te ca. Du zen- 
tos  par la men ta res as si na ram re que ri men to pa ra a cri a- 
ção da for ça ta re fa le gis la ti va em prol do in cen ti vo ao
há bi to da lei tu ra e, quem sa be, da me lho ra do aces so ao
li vro. Es pe rá va mos que re al men te fos se im plan ta do,
mas não foi o que se viu: o tem po pas sou e tu do con ti- 
nua igual.  Es pe rá va mos mui to que fun ci o nas se, mas
não fun ci o nou.

A ver da de é que mui to pou co se faz no Bra sil pa ra que
o há bi to da lei tu ra se ja as si mi la do pe los lei to res em for- 
ma ção, pa ra que se pos sa di zer, mais adi an te, que o bra- 
si lei ro es tá len do mais.

Na con tra mão dis so, o re sul ta do da pes qui sa Re tra tos
da Lei tu ra no Bra sil de nun ci ou, há al gum tem po, que o
ín di ce de lei tu ra dos bra si lei ros caiu de 4,7 li vros por
pes soa pa ra qua tro tí tu los e o nú me ro de lei to res caiu de
95 mi lhões e meio pa ra 88 mi lhões. E olhe que a po pu la- 
ção tem cres ci do mui to.

A prin ci pal cau sa dis so e a fa lên cia da edu ca ção bra si- 
lei ra, re le ga da ao es que ci men to pe los de ten to res do po- 
der. E a me di da pa ra me lho rar es se es ta do de coi sas é
jus ta men te me lho rar o en si no pú bli co, es tru tu rá-lo, dar
a aten ção e a im por tân cia que ele re al men te tem, ca pa- 
ci tar os pro fes so res e pa gá-los dig na men te. O Es ta do
pre ci sa pri o ri zar a edu ca ção e não des cons truí-la, co mo
vem fa zen do. Res ga tar e va lo ri zar a edu ca ção é uma coi- 
sa que pre ci sa ser fei ta ime di a ta men te. 

Pois já é mui to tar de. Além do des ca so dos <go ver nan- 
tes= pa ra com a edu ca ção, ti ve mos a pan de mia, que pa- 
ra li sou o en si no por dois anos. Uma edu ca ção já com ba- 
li da não aguen ta ain da mais is so. Nos sos alu nos es tão
pas san do de ano sem ba se al gu ma, sem ter apren di do
qua se na da, e is so vai do pri mei ro grau até a uni ver si da- 
de. Que pro ûs si o nais sai rão das fa cul da des? Já não eram
os me lho res an tes da pan de mia, o que se rão da qui pra
di an te? Mui to pre o cu pan te. 

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

https://banca.oimparcial.com.br/
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JANDIR NASCIMENTO CUNHA ABREU 

CPF: 043.975.133-09  

  Jandir Nascimento Cunha Abreu, inscrito no cadas-
tro, 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 Irri-
gação conforme dados constantes no processo n° 120589/2021. 

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

JENNIFFER ADRIANNA MATOS 
TEODORO

019.027.833-10 1506 QUADRA 43 LT 15 10/09/2021 a  10/07/2022

FRANCISCO ALVES DOS SAN-
TOS 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

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.

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.

ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
COMPANHIA MARANHENSE DE GÁS - GASMAR 
CNPJ/MF Nº 05.121.359/0001-30 - NIRE 21300008969 

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 - Reu-
niram-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 TER-
MOGÁS 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 dispen-
sada 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 Compa-
nhia. 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, acom-
panhado 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 Ordi-
nária, 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, acresci-
dos 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. ENCER-
RAMENTO 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. 

NOTA DE PESAR – Paulo de Moraes Rego

É com profundo pesar, que comunicamos a notícia do falecimento do Audi-
tor Fiscal de Tributos da Secretaria Municipal da Fazenda (Semfaz), Paulo de Mora-
es Rego, que faleceu na última sexta-feira (22), aos 89 anos, de complicações cardíacas.
Na Semfaz, Paulo de Moraes Rego, atuou como Secretário Adjunto Adminis-
trativo 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 fa-
miliares, amigos e colegas de trabalho. Neste momento de muita dor, nos soli-
darizamos 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

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: 
 
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 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. 

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. 

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, , AVI-

SA  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.

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.

São Luís – MA, 22 de julho de 2022

VERA SIMONE CARDOSO DE PAIVA MOHANA PINHEIRO

Presidente da Comissão Processante

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SERVIÇO DE SINDICÂNCIA E PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

EDITAL DE CITAÇÃO

Nosso papel 
tá on, 

tá impresso, 
todo dia
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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

Frau des em sé rie

Vis tos tem po rá ri os

PORTUGAL

Imigração investiga 22
influencers brasileiros

A
Jus ti ça por tu gue sa es tá in ves- 
ti gan do um gru po de pe lo
me nos 22 in üu en cers bra si- 
lei ros sus pei tos de da rem gol- 

pes e es ti mu la rem a imi gra ção ile gal
pa ra o país. Por meio de re des so ci ais,
eles ofe re cem fa ci li da des, co bram va- 
lo res pró xi mos de 3 mil eu ros (R$ 18
mil) pa ra pre pa rar as do cu men ta ções
ne ces sá ri as, mas não en tre gam na da.
Quan do as ví ti mas che gam a Por tu gal,
û cam en tre gues à pró pria sor te.

As in ves ti ga ções es tão sen do con- 
du zi das pe lo Ser vi ço de Es tran gei ros e
Fron tei ras (SEF), co mo mos trou o jor- 
nal Ex pres so, sob a li de ran ça da Pro- 
cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca, que re- 
pre sen ta o ti tu lar de to dos os inqué ri- 
tos em cur so. Ao Cor reio, o SEF in for- 
mou, por meio de no ta, que <to das as
si tu a ções que são de seu co nhe ci- 
men to, em que, in de pen den te men te
do meio (in cluin do as re des so ci ais),
pre en chem o cri me em cau sa, são
ana li sa das e par ti ci pa das, de sig na da- 
men te o de au xí lio à imi gra ção ile gal
(ar ti go 183º da Lei de Es tran gei ros)=.

O SEF des ta ca, ain da, que, a des- 
pei to de ter em <in ves ti ga ção ca sos de
au xí lio à imi gra ção ile gal e de as so ci a- 
ção de au xí lio à imi gra ção ile gal on de
os sus pei tos re cor rem à in ter net, no- 
me a da men te às re des so ci ais, não é
pos sí vel quan ti û car es ses ca sos nem
in for mar so bre a na ci o na li da de e o
per ûl pro ûs si o nal dos sus pei tos=. 

O que cha mou a aten ção das au to- 
ri da des foi o fa to de os in üu en cers da- 
rem mos tras ex plí ci tas de os ten ta ção
de ri que za na in ter net. A mai o ria dos
sus pei tos é de jo vens, que che ga ram a
Por tu gal em, no má xi mo, qua tro anos.

Em pou co tem po, pas sam a pos tar
ima gens so bre ca sas no vas e vi a gens,
fa zen do crer que é mui to fá cil me lho- 
rar de vi da em ter ras lu si ta nas. En tre
os in ves ti ga dos, há os que se apre sen- 
tam co mo ad vo ga dos, ape sar de não
te rem re gis tro oû ci al pa ra atu ar em
Por tu gal.

A re de mon ta da pe los in üu en cers
pa ra en ga nar os in cau tos é gran de.
Eles con se guem ofe re cer às ví ti mas
ser vi ços de pas sa gens aé re as, de as- 
ses so ria so bre co mo fun ci o na a le gis- 
la ção de Por tu gal, par ce ri as com ad- 
vo ga dos e com pro va ção de mo ra di as
co mo for ma de ten tar dri blar a imi- 
gra ção. No de sem bar que dos ae ro- 
por tos por tu gue ses, é pre ci so apre- 
sen tar vá ri os des ses do cu men tos pa ra
com pro var que as pes so as es tão en- 
tran do no país co mo tu ris tas e não pa- 
ra pro cu rar tra ba lho. Pe las re gras atu- 
ais, bra si lei ros po dem û car em Por tu- 
gal por 90 di as, pra zo que po de ser re- 
no va do por mais três me ses.

O SEF acre di ta que as car tas com- 
pro van do que os imi gran tes têm on de
û car en quan to es ti ve rem em Por tu gal
co mo tu ris tas são emi ti das por pes so- 
as que têm re si dên cia no país co bram
por is so. O es que ma, in clu si ve, en vol- 
ve ria hos tels. Ou se ja, a re de mon ta da
pe los in üu en cers sus pei tos é gran de e
es tá ca da vez mais pro ûs si o nal. Os
bra si lei ros que so nham com uma vi da
me lhor em Por tu gal aca bam cain do
nas ar ma di lhas, pois se dei xam le var
por pro pos tas mi ra bo lan tes. Co mo
di zem au to ri da des por tu gue sas, não
há al mo ço grá tis. Tu do o que pa re ce

fá cil de mais de ve ser ques ti o na do,
por que al go es tá mui to er ra do.

Os in üu en cers sus pei tos de frau des
e de in cen ti vos à imi gra ção ile gal se
apro vei tam do in te res se cres cen te de
bra si lei ros por Por tu gal. Oû ci al men- 
te, es tão vi ven do no país cer ca de 210
mil ci da dãos oriun dos do Bra sil. Mas
se es ti ma que ha ja ou tros 100 mil em
si tu a ção ir re gu lar. Quan do se le va em
con si de ra ção aque les com du pla na-
ci o na li da de, o con tin gen te so be pa ra
1 mi lhão. Es se gran de vo lu me de ci da- 
dãos cri ou a per cep ção de que Por tu- 
gal po de ser a sal va ção pa ra quem
quer fu gir do Bra sil e <û car ri co= do
ou tro la do do Atlân ti co.

Um dos gru pos mais vi sa dos pe los
in üu en cers gol pis tas é de tra ba lha do-
res da cons tru ção ci vil. Há es cas sez de
pro ûs si o nais des sa área em Por tu gal.
O pro ble ma é que mui tos que apor- 
tam no país eu ro peu û cam em si tu a- 
ção ir re gu lar, sem con di ções de vi da
dig na. São fre quen tes os re la tos de
tra ba lha do res em obras que re ve zam
ca ma, por fal ta de ren da. Um gru po
dor me de dia, ou tro, à noi te. São qua-
dros se me lhan tes a tra ba lhos aná lo- 
gos à es cra vi dão.

Na ten ta ti va de fre ar es sas mi gra- 
ções, o go ver no por tu guês propôs e a
As sem bleia da Re pú bli ca, o Par la- 
men to de Por tu gal, apro vou re cen te- 
men te uma lei pa ra fa ci li tar a en tra da
de tra ba lha do res no país. 

Os vis tos tem po rá ri os, de 120 di as,
com re no va ção por mais 60, po de rão
ser ti ra dos di re ta men te nas em bai xa- 
das e nos con su la dos por tu gue ses. 

INCÊNDIOS

Estiagem põe em emergência 14 cidades do Pantanal

JÁ HÁ INFORMAÇÕES DE MORTES DE ANIMAIS DEVIDO À SECA E ÀS QUEIMADAS. A INTENSA ESTIAGEM JÁ DURA MAIS DE 25 DIAS

In cên di os vol ta ram a atin gir o Pan- 
ta nal, um dos bi o mas mais ame a ça- 
dos do País, em Ma to Gros so do Sul.
Na quin ta-fei ra, o go ver na dor Rei nal- 
do Azam bu ja (PSDB) de cre tou si tu a- 
ção de emer gên cia em 14 mu ni cí pi os
da re gião.

Os fo cos apa re ce ram na re gião do
Abo bral, no en tor no do Par que Es ta- 
du al Pan ta nal Rio Ne gro, uma re ser va
am bi en tal.

Na ma nhã de quin ta, uma equi pe
do Cor po de Bom bei ros Mi li tar se
des lo cou pa ra a área, em apoio às bri- 
ga das que já atu am na re gião. Con for- 
me o Cen tro de Pro te ção Am bi en tal
dos Bom bei ros, en tre 1.º de ju nho e 17
de ju lho, os in cên di os des truí ram 84
mil hec ta res de ve ge ta ção no Pan ta nal
sul-ma to-gros sen se, que vi ve um no- 
vo pe río do de for te es ti a gem.

Já há in for ma ções de mor tes de
ani mais de vi do à se ca e às quei ma das.
Um ví deo que cir cu la em re des so ci ais
mos tra mais de uma de ze na de ja ca- 
rés dis pu tan do a água que caía de um
be be dou ro de ga do, na Fa zen da Sa- 
gra do, em Co rum bá. Na ima gem, é
pos sí vel ver que os rép teis es tão ma- 
gros e al guns apa ren tam es tar mor tos.
Ou tros ani mais, co mo uma su cu ri e
uma on ça-pin ta da, fo ram sal vos de
in cên di os.

O de cre to de emer gên cia abran ge
os mu ni cí pi os de Co rum bá, La dá rio,
Mi ran da, Aqui dau a na, Por to Mur ti- 

nho, So no ra, Rio Ver de de Ma to Gros- 
so, Co xim, Bo do que na, Jar dim, Bo ni- 
to, Anas tá cio, Cor gui nho e Rio Ne gro
afe ta dos por de sas tre clas si û ca do co- 
mo in cên dio üo res tal 3 quei ma das em
par ques, áre as de pro te ção am bi en tal
e áre as de pre ser va ção per ma nen te
na ci o nais, es ta du ais ou mu ni ci pais. A
emer gên cia en trou em vi gor on tem e
tem du ra ção de seis me ses.

Con for me o go ver no, o de cre to foi
mo ti va do pe la in ten sa es ti a gem, que
já du ra mais de 25 di as, e pe lo au men- 
to em fo cos de in cên di os em Ma to
Gros so do Sul. Da dos do La bo ra tó rio
de Apli ca ções de Sa té li tes Am bi en tais
(La sa), do De par ta men to de Me te o ro- 
lo gia da Uni ver si da de Fe de ral do Rio
de Ja nei ro, apon tam já no pri mei ro
se mes tre de 2022, em re la ção ao mes- 
mo pe río do de 2021, um au men to de
215,5% de área quei ma da nas uni da- 
des de con ser va ção da ba cia do Rio
Pa ra guai, que ba nha o Pan ta nal, e de
400% em ter ras in dí ge nas.

Co mo a va río la dos ma ca cos é trans mi ti da?

Quais são os sin to mas da va río la dos ma ca cos?

A va río la dos ma ca cos po de ma tar?

Qual é o tra ta men to?

SUR TO

Va río la dos ma ca cos:
co mo se trans mi te e
quais são os sin to mas 

A va río la dos ma ca cos foi con ûr ma da, até o mo men- 
to, em mais de 16 mil pa ci en tes es pa lha dos por 74 paí- 
ses. No dia 23 de ju lho, a Or ga ni za ção Mun di al da Saú de
(OMS) clas si û cou a do en ça co mo uma emer gên cia glo- 
bal de saú de. Ou tras en fer mi da des que ga nha ram o
mes mo sta tus nos úl ti mos anos fo ram co vid-19, zi ka e
ebo la.

No Bra sil, fo ram de tec ta dos mais de 600 ca sos até o
mo men to. Os da dos fo ram com pi la dos pe lo Our World
In Da ta. e pe lo Cen tro de Con tro le e Pre ven ção de Do en- 
ças (CDC) dos Es ta dos Uni dos.

Tra ta-se de do en ça cau sa da pe lo ví rus monkeypox,
que per ten ce à mes ma fa mí lia do ví rus da va río la hu ma- 
na. Os ca sos des sa in fec ção eram re la ti va men te co muns
na Áfri ca Cen tral e na Áfri ca Oci den tal, es pe ci al men te
em re giões com üo res tas tro pi cais. Mais re cen te men te,
o nú me ro de ca sos pa re ce ter au men ta do tam bém em
áre as ur ba nas.

Ape sar do no me, os prin ci pais hos pe dei ros des se ví- 
rus na na tu re za são ro e do res. Mas pri ma tas não hu ma- 
nos tam bém são afe ta dos por es se ti po de va río la.

A va río la dos ma ca cos é trans mi ti da quan do al guém
tem con ta to pró xi mo com as le sões de pe le, as se cre ções
res pi ra tó ri as ou os ob je tos usa dos por uma pes soa que
es tá in fec ta da.

O ví rus ain da po de ser pas sa do de mãe pa ra û lho du- 
ran te a ges ta ção, atra vés da pla cen ta. Até ago ra, o pa tó- 
ge no não foi des cri to oû ci al men te co mo uma in fec ção
se xu al men te trans mis sí vel, mas a do en ça po de ser pas- 
sa da du ran te a re la ção se xu al pe la pro xi mi da de e o con- 
ta to pe le a pe le en tre as pes so as en vol vi das.

Ani mais in fec ta dos, co mo ma ca cos, ra tos e es qui los,
tam bém po dem trans mi tir o ví rus.

A OMS ex pli ca que o pe río do de in cu ba ção (o tem po
en tre o ví rus in va dir as cé lu las e o apa re ci men to dos pri- 
mei ros sin to mas) cos tu ma va ri ar de 6 a 13 di as, mas po- 
de che gar até a 21 di as. A par tir do iní cio dos sin to mas, a
in fec ção po de ser di vi di da em dois mo men tos.

As fe ri das cos tu mam se con cen trar no ros to, nas ex- 
tre mi da des do cor po, co mo a pal ma das mãos e na so la
dos pés, na mu co sa da bo ca, na ge ni tá lia e nos olhos. Os
mé di cos re la tam que, no sur to atu al, as le sões têm si do
mais fre quen te men te en con tra das na re gião do ânus e
dos ge ni tais. 

Elas sur gem co mo fe ri das pla nas e, com o pas sar do
tem po, for mam pe que nas bo lhas com lí qui do den tro.
De pois, ga nham uma cas qui nha.

Mas o pa ci en te po de ter ape nas uma ver me lhi dão na
pe le que se as se me lha a uma ir ri ta ção.

O nú me ro de mar cas cu tâ ne as va ria bas tan te: al guns
pa ci en tes apre sen tam pou cas, en quan to ou tros che gam
a ter mi lha res.

Na mai o ria das ve zes, a va río la dos ma ca cos é um
qua dro au to li mi ta do. Is so sig ni û ca que, após du as a
qua tro se ma nas, os sin to mas pas sam e a pes soa û ca
bem. Os ca sos mais se ve ros acon te cem com mais
frequên cia em cri an ças e têm a ver com a con di ção de
saú de e uma gran de ex po si ção ao ví rus.

As com pli ca ções tam bém são mais co muns em pa ci- 
en tes com pro ble mas no sis te ma imu no ló gi co.

His to ri ca men te, cal cu la-se que a ta xa de mor ta li da de
por va río la dos ma ca cos va rie en tre 3 e 6% nos pa ci en tes
in fec ta dos. No sur to atu al, fo ram con ûr ma das até o mo- 
men to 5 mor tes.

Em li nhas ge rais, pes so as com mais de 40 ou 50 anos
pa re cem es tar mais pro te gi das. Is so acon te ce por que
elas fo ram va ci na das con tra a va río la no pas sa do 4 sa- 
be-se que es se imu ni zan te tam bém con fe re uma boa
pro te ção con tra o ví rus monkeypox.

O tra ta men to da va río la dos ma ca cos en vol ve o su- 
por te clí ni co e o alí vio dos sin to mas, co mo dor e fe bre.
Ge ral men te, os pro ûs si o nais de saú de pe dem mui to
cui da do com a ali men ta ção e a hi dra ta ção, pa ra que o
or ga nis mo te nha bo as con di ções de com ba ter o ví rus.

Quan do o pa ci en te so fre com in fec ções se cun dá ri as,
tam bém é pos sí vel usar me di ca men tos es pe cí û cos pa ra
li dar com es ses ou tros ví rus, bac té ri as, fun gos ou pro to- 
zoá ri os.

A OMS tam bém des ta ca que exis te um an ti vi ral cha- 
ma do te co vi ri mat, que foi de sen vol vi do es pe ci û ca men- 
te pa ra tra tar a va río la dos ma ca cos.

Ele já foi li be ra do pe la Agên cia Eu ro peia de Me di ca- 
men tos, mas não es tá dis po ní vel de for ma mais am pla.
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Secretário-chefe da Casa Civil, Sebastião Madeira, também esteve presente na entrega
do equipamento na cidade de Tufilândia

MARANHÃO

Mais  de  90 mil  pessoas
têm acesso à alimentação

C
om o 133º Res tau ran te Po pu- 
lar en tre gue nes ta se gun da-
fei ra (25) pa ra a ci da de de Tu- 
fi lân dia, mais de 90 mil re fei- 

ções se rão ser vi das, di a ri a men te, em 
to das as uni da des es pa lha das pe lo 
Ma ra nhão.

Co or de na do pe la Se cre ta ria de Es- 
ta do de De sen vol vi men to So ci al (Se- 
des), o equi pa men to ga ran te re fei- 
ções ao pre ço de R$ 1,00, aces sí vel pa- 
ra to da a po pu la ção, es pe ci al men te os 
que mais pre ci sam.

“Te mos cer te za que es ta mos con- 
so li dan do o mai or pro gra ma de se gu- 
ran ça ali men tar da Amé ri ca La ti na. 
Fi ca mos mui to gra tos pe la mis são de 
dar con ti nui da de a es se gran de pro- 
gra ma. Em Tu fi lân dia, o equi pa men to 
vai ga ran tir mais 750 re fei ções diá ri as. 
Sa be mos das con di ções econô mi cas 
do país, o que a pan de mia ge rou, com 
mui tas fa mí li as sen do le va das a um 
grau de in se gu ran ça ali men tar, e tra-

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

zer es se equi pa men to é im por tan te 
não só pa ra a ci da de, mas pa ra to dos 
os ma ra nhen ses”, des ta cou o se cre tá- 
rio da Se des, Pau lo Ca sé Fer nan des, 
du ran te a inau gu ra ção do 133º Res- 
tau ran te Po pu lar.

O se cre tá rio-che fe da Ca sa Ci vil, 
Se bas tião Ma dei ra, tam bém es te ve 
pre sen te na en tre ga do equi pa men to 
na ci da de de Tu fi lân dia. “Fi ca mos fe li- 
zes em po der inau gu rar mais um Res- 
tau ran te Po pu lar, um equi pa men to 
des sa im por tân cia pa ra a po lí ti ca de 
se gu ran ça ali men tar. O Res tau ran te 
Po pu lar ga ran te às pes so as uma ali- 
men ta ção aces sí vel e nu tri ti va”, ob- 
ser vou. O pre fei to Vil di mar Al ves re- 
for çou a im por tân cia da ação.

O po vo de Tu fi lân dia 

es tá mui to fe liz. Da qui 

pa ra fren te é mais um 

avan ço pa ra o 

de sen vol vi men to. O 

go ver no es tá 

tra ba lhan do com os 

mu ni cí pi os. Es se 

pro gra ma é 

im por tan tís si mo. Ge ra 

qua li da de de vi da pa ra 

as pes so as, ga ran te o 

ali men to e a dig ni da de, 

res sal tou.

CREDORES DE PRECATÓRIOS

PGE e TJMA lançam
edital de convocação

MEDIDA VISA INSCRITOS PARA PAGAMENTO  ENTRE 2015 E 2018

O Go ver no do Es ta do do Ma ra nhão, por meio da Pro- 
cu ra do ria Ge ral (PGE-MA), em con jun to com o Tri bu nal
de Jus ti ça do Es ta do do Ma ra nhão (TJ MA) lan ça ra, o
Edi tal de Con vo ca ção de Cre do res de Pre ca tó ri os da Ad- 
mi nis tra ção Pú bli ca Di re ta e In di re ta do Es ta do do Ma- 
ra nhão. 

A me di da vi sa os ins cri tos pa ra pa ga men to nos exer- 
cí ci os or ça men tá ri os com pre en di dos en tre 2015 e 2018
(ex clu si va men te no âm bi to do Po der Ju di ciá rio) pa ra
apre sen ta rem re que ri men to, ca so de se jem, ma ni fes- 
tan do a in ten ção de ade ri rem a an te ci pa ção de pa ga- 
men tos por meio de acor dos di re tos.

O Edi tal Con jun to TJ MA/PGE-MA nº001 es tá dis po ní- 
vel no si te da PGE, no link https://pge.ma.gov.br/do cu- 
men tos/edi tal-con jun to-tj ma-pge-ma-n001de-22-de-
ju lho-de-2022, e no si te do TJ MA (www.tj ma.jus.br) on- 
de o in te res sa do te rá aces so ao mo de lo de re que ri men to
pa ra ha bi li ta ção de pa ga men to (Ane xo Úni co).

O do cu men to de ve ser de vi da men te pre en chi do
acom pa nha do da do cu men ta ção exi gi da no edi tal e
pro to co la do no pe río do de 30 di as a par tir da da ta de
pu bli ca ção da con vo ca ção no Diá rio da Jus ti ça Ele trô ni- 
co. A so li ci ta ção de ade são ao acor do de ve ser en ca mi- 
nha da, ex clu si va men te, em meio ele trô ni co pe la pla ta- 
for ma do Sis te ma de Pro ces so Ju di ci al Ele trô ni co (PJe). 

Cer ca de R$ 103 mi lhões es tão des ti na dos ao pa ga- 
men to dos acor dos di re tos.

Pa ra o pro cu ra dor ge ral do Es ta do, Ro dri go Maia, “a
me di da é uma ini ci a ti va de gran de im por tân cia pois,
além de aten der aos cre do res, fa rá com que es ses re cur- 
sos in gres sem em nos sa eco no mia tra zen do re sul ta dos
mui to po si ti vos pa ra to da a so ci e da de”. 

As con di ções pa ra as ce le bra ções dos acor dos, as sim
co mo os pra zos de fi ni dos, jun ta men te co mo a re la ção
de do cu men tos, atos exi gi dos e de mais es pe ci fi ca ções
do pro ces so es tão de ta lha dos no Edi tal.

PARA SERVIDORES

Funac recebe treino de
Primeiros Socorros

CURSO É PARA EDUCADORES, SUPERVISORES, ENTRE OUTROS

A Es co la de So ci o e du ca ção do Ma ra nhão (ES MA) re a- 
li zou o Cur so In tro du tó rio de Pri mei ros So cor ros no
Cen tro So ci o e du ca ti vo de In ter na ção Pro vi só ria Ca naã,
vol ta do pa ra edu ca do res, su per vi so res e ou tros pro fis si- 
o nais do sis te ma so ci o e du ca ti vo, co mo for ma de pre pa- 
rar os ser vi do res da Fun da ção da Cri an ça e do Ado les- 
cen te (Fu nac), que es tão no dia a dia do aten di men to de
so ci o e du can dos.

“Es se trei na men to mos tra co mo a Fu nac es tá pre o cu- 
pa da com a qua li da de do aten di men to aos so ci o e du- 
can dos e com a qua li fi ca ção dos nos sos ser vi do res, dan- 
do opor tu ni da de de ca pa ci ta ção pro fis si o nal em Pri- 
mei ros So cor ros”, des ta cou Warl li son Pai va, su per vi sor
do Cen tro So ci o e du ca ti vo de In ter na ção Pro vi só ria Ca- 
naã.

Jack son Jai ro, ser vi dor do Cen tro So ci o e du ca ti vo de
In ter na ção do Vi nhais, par ti ci pou de um trei na men to
em Pri mei ros So cor ros pe la pri mei ra vez. “Pa ra den tro
da Uni da de vai ser mui to útil quan do sur gir al gu ma si- 
tu a ção que ne ces si te usar as téc ni cas de Pri mei ros So- 
cor ros, por is so é in te res san te pa ra to dos nós mo ni to res
ter mos es se co nhe ci men to”.

Bru no Frei tas, bom bei ro ci vil que mi nis trou o trei na- 
men to, ex pli cou a im por tân cia da ca pa ci ta ção em Pri- 
mei ros So cor ros. “Exis tem si tu a ções do nos so co ti di a no,
até mes mo do més ti cas, que têm re so lu ções mui to sim- 
ples, po rém se agra vam por que nem to do mun do tem o
co nhe ci men to de Pri mei ros So cor ros. Por is so, é im por- 
tan te pa ra os ser vi do res da Fu nac es se trei na men to que
vai aju dar no co ti di a no do aten di men to a so lu ci o nar
ocor rên ci as co mo san gra men tos, quei ma du ras, fra tu- 
ras, des mai os, cri ses con vul si vas e en gas go”.

Fo ram abor da dos, du ran te o Cur so, os se guin tes con- 
teú dos: con cei tos bá si cos, si nais vi tais, des maio, he- 
mor ra gi as, en gas go, quei ma du ras e fra tu ras. Fo ram uti- 
li za dos ma te ri ais co mo lu vas de pro ce di men to, termô- 
me tro, oxí me tro de pul so, ata du ras, ga zes e pa pe lão.

São Luís, terça-feira, 26 de julho de 2022
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Para estudar fora

Quan do o as sun to é es tu dar fo ra do país,
os des ti nos mais pro cu ra dos pe los bra si lei-
ros são Ca na dá, EUA e Ir lan da, de acor do
com a As so ci a ção Bra si lei ra de Or ga ni za do- 
res de Vi a gens In ter na ci o nais e Cul tu rais.
En tre tan to, quan do se fa la em in ter câm bio,
os EUA se des ta cam, se ja por sua eco no mia,
por sua cul tu ra, pe las opor tu ni da des aca dê-
mi cas ou pe lo idi o ma fa la do na co mu ni da de
glo bal e su as re no ma das ins ti tui ções.

Tambor de Crioula

A dan ça, o to que e o can to do Tam bor de
Cri ou la, pa trimô nio ima te ri al da hu ma ni da- 
de, e to dos os ele men tos que com põem es sa
im por tan te tra di ção ma ra nhen se se rão en- 
si na dos no Cen tro Cul tu ral Va le Ma ra nhão,
ho je e ama nhã, a par tir das 14h, na oû ci na
Mu lhe res que dão no cou ro. Se rão dois di as
de ini ci a ção ao uni ver so do Tam bor fei tos
pe la de vo ta e brin can te de cul tu ra po pu lar
Car la Co rei ra.

Nos di as 29 e 30 des te mês vai
acon te cer no au di tó rio da OAB-MA a
reu nião do Go ver na dor do Li ons Clu -
be com par ti ci pa ção de as so ci a dos
da ins ti tui ção dos es ta dos do Pa rá,
Ma ra nhão, Pi auí e Ama pá, re fe ren te
ao ano le o ni no 2022/2023. O even to
se rá co man da do pe lo go ver na dor DG
Jo sé Wil son e sua es po sa Lui za He le -
na, com a or ga ni za ção do Li ons Clu -
be de São Luís. Além das reu niões
ple ná ri as na OAB-MA, vão acon te cer
ain da um al mo ço no Ho tel Lu zei ros
dia 29 e um jan tar no res tau ran te Co -
co Bam bu, no Ca lhau dia 30. O even -
to pre ver a par ti ci pa ção de cer ca de
120 in te gran tes da as so ci a ção.

O di re tor de mar ke ting
da Am bev, Fe li pe Brat -
ûs ch pas sou pe lo Es -
pa ço Brah ma, cer ve ja
oû ci al do For tal 2022,
pa ra pres ti gi ar o se -
gun do dia da mai or
mi ca re ta do país. Com
o lo cal re ple to de ar -
tis tas, in üu en cers, jor -
na lis tas e em pre sá ri os,
Brat ûs ch co me mo rou o
re tor no do even to após
dois anos, sus pen so
por con ta da co vid-19.
<O FOR TAL 2022 é uma
pré via do car na val de
2023=, anun ci ou. 

O can tor Da ni el Bo a -
ven tu ra se rá a atra ção
prin ci pal da se gun da
edi ção do Wi ne Ce le -
bra ti on, a ser re a li za da
no dia 7 de ou tu bro, às
21h, no Pa laz zo Even -
tos (Ara ça gi), em re gi -
me all in clu si ve. A pré-
ven da do pri mei ro lo te
de me sas te rá iní cio
nes ta ter ça-fei ra (26),
por meio da Cen tral de
Ven das da AMZ
Company. A pro pos ta é
ali ar bons ró tu los de
vi nho e gas tro no mia à
mú si ca de qua li da de

Jovem Concertante

Um pro gra ma pa ra for mar mú si cos clás si cos
e ao mes mo tem po le var con cer tos a lu ga res on- 
de não cos tu mam che gar. As sim é o pro je to da
Aca de mia Jo vem Con cer tan te, da pre mi a da pi a- 
nis ta bra si lei ra, Si mo ne Lei tão, que bai xa em
São Luís nes te mês pa ra uma tur nê por oi to ci- 
da des, in cluin do a ca pi tal. Jun to com ela es ta rão
o ma es tro pa rai ba no Mar cos Ara ka ki, que re ge e
pre pa ra a or ques tra, e os 26 jo vens mú si cos se le- 
ci o na dos pe lo pro gra ma. O even to vai acon te cer
ope río do de 26 des te mês a 8 de agos to, em São
Luís e in te ri or do Es ta do.

Zona de Exportação

Es tá ca da vez mais pró xi ma a ins ta la ção da
Zo na de Pro ces sa men to de Ex por ta ção no Ma- 
ra nhão (ZPE-MA), es ta se ma na foi de ba ti da a re- 
da ção û nal do do cu men to que se rá apre sen ta do
pe lo go ver na dor Car los Bran dão ao Con se lho
Na ci o nal das Zo nas de Pro ces sa men to de Ex- 
por ta ção (CZ PE), pa ra so li ci tar a cri a ção da ZPE
ma ra nhen se, que cor res pon de a uma área pa ra
li vre co mér cio ex por ta dor no es ta do.A re da ção
û nal do do cu men to, que se rá ana li sa do pe lo CZ- 
PE, foi de ba ti da por mem bros da Co mis são Es- 
ta du al pa ra cri a ção da ZPE-MA.

Educação e Política

O III En con tro In ter na ci o nal de Cur rí cu lo da
Edu ca ção Bá si ca e o II Se mi ná rio de Nar ra ti va e
Po lí ti cas Nar ra ti vi da des ocor re rão en tre os di as
27 a 29 de se tem bro de for ma hí bri da, na Ci da de
Uni ver si tá ria UF MA. Nes te ano, te rão co mo te- 
ma <Cur rí cu lo da Edu ca ção Bá si ca e do En si no
Su pe ri or: os con üi tos atu ais do co nhe ci men to
num con tex to de tra gé dia sa ni tá ria mun di al=. O
even to se rá re a li za do pe lo Gru po de Pes qui sa
em Cur rí cu lo da Edu ca ção Bá si ca (GP CEB), vin- 
cu la do ao Pro gra ma de Pós-Gra du a ção em Ges- 
tão de En si no da Edu ca ção Bá si ca  da UF MA.

Pra curtir

Nes ta ter ça-fei ra (27),
co me mo ra-se o Dia
do Pe di a tra, pro fis si -
o nal que se de di ca à
saú de de cri an ças,
ado les cen tes e pré-
ado les cen tes. 

Sua atu a ção abran ge
as pec tos cu ra ti vos,
pre ven ti vos e de pes -
qui sa.

No Hos pi tal e Ma ter -
ni da de Na tus Lu mi ne
há a Clí ni ca Na tus,
que en tre ou tras es -
pe ci a li da des, con ta
com um ti me re for ça -
do de ex ce len tes pe -
di a tras à dis po si ção
dos pais pa ra pres tar
to da as sis tên cia mé -
di ca des de os pri mei -
ros di as de vi da

No co man do do blo co
<Vem com o Gi gan -
te/Eh Lo co=, Léo San -
ta na agi tou o Por tal
Be ats, es pa ço te má ti -
co na Ci da de For tal,
na noi te des te sá ba do
(23).

Du ran te o ter cei ro dia
da mai or mi ca re ta do
País, os fo liões se sol -
ta ram ain da mais
quan do o bai a no
can tou <Apa ga a luz=
em um mo men to pra
lá de es pe ci al do
FOR TAL 2022.

Nes ta se gun da-fei ra
(25), o Ins ti tu to de
Pro mo ção e De fe sa
do Ci da dão e Con su -
mi dor do Ma ra nhão
(Pro con/MA), em
par ce ria com a pre -
fei tu ra mu ni ci pal,
inau gu rou a 59ª uni -
da de do VI VA/Pro con
em Pin da ré-Mi rim.

 A uni da de vai fun ci o -
nar na Rua das Flo -
res, n° 44 A, bair ro da
Pal mei ra.

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

*Pessoal e intransferível - Válido até sábado (09/07)

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.
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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

Ade são do Ma ra nhão

28 DE JULHO

Comércio vai funcionar
normalmente no feriado

A
Fe de ra ção do Co mér cio de
Bens, Ser vi ços e Tu ris mo do
Es ta do do Ma ra nhão (Fe co- 
mér cio-MA) au to ri zou que o

co mér cio lo jis ta da Gran de Ilha – São
Luís, São Jo sé de Ri ba mar, Pa ço do Lu- 
mi ar e Ra po sa – fun ci o ne nor mal- 
men te no dia 28 de ju lho, pró xi ma
quin ta-fei ra, quan do é co me mo ra do
o fe ri a do es ta du al de Ade são do Ma ra- 
nhão à In de pen dên cia.

De acor do com de ci são ûr ma da en- 
tre a Fe co mér cio-MA, os sin di ca tos
em pre sa ri ais û li a dos e os sin di ca tos
que re pre sen tam os co mer ciá ri os, por
meio das Con ven ções Co le ti vas de
Tra ba lho, os es ta be le ci men tos co- 
mer ci ais si tu a dos em ru as, ave ni das,
ga le ri as e cen tros co mer ci ais po de rão
abrir as por tas nes se dia das 8h às 18h,
en quan to as lo jas si tu a das nos Shop- 

ping Cen ters po de rão fun ci o nar das
10h às 22h.

Pa ra o fun ci o na men to, as em pre sas
de ve rão re a li zar o pa ga men to das ho- 
ras tra ba lha das com acrés ci mo de
100% so bre o va lor da ho ra nor mal,
uma vez que o tra ba lho nes se dia é
con si de ra do ex tra or di ná rio. Além dis- 
so, de ve rá ser pa go uma gra ti û ca ção
no va lor de R$ 40 aos em pre ga dos
con vo ca dos pa ra o tra ba lho.

As re gras não são vá li das pa ra o co- 
mér cio va re jis ta de gê ne ros ali men tí- 
ci os (su per mer ca dos) e pa ra o co mér- 
cio va re jis ta de dro gas e me di ca men- 
tos (far má ci as), que são con si de ra das
ati vi da des es sen ci ais e fun ci o nam li- 
vre men te du ran te os fe ri a dos.

Ape nas no dia 28 de ju lho de 1823 o

Ma ra nhão ade riu à in de pen dên cia do
Bra sil, ocor ri da no dia 7 de se tem bro
do ano an te ri or. A re sis tên cia da re-
gião ocor reu por for ça das eli tes agrí- 
co las e pe cu a ris tas, for te men te co-
nec ta das à me tró po le. Na épo ca, o
Ma ra nhão era uma das mais ri cas áre-
as do Bra sil. A par tir des se acon te ci- 
men to, o Ma ra nhão dei xa de ser Es ta- 
do Co lo ni al de Por tu gal pa ra se cons- 
ti tuir em Pro vín cia do Im pé rio do Bra- 
sil. O ter mo oû ci al de ade são do Ma ra- 
nhão à in de pen dên cia do país foi as si- 
na do no dia 7 de agos to de 1823, na ci-
da de de Ca xi as, dis tan te 368 km da ca- 
pi tal São Luís. A so le ni da de foi na
Igre ja da Ma triz.

A da ta ho je é co me mo ra da com um
fe ri a do es ta du al e ga nhou tan ta im- 
por tân cia que com do cu men tos que
re gis tram es se mo men to his tó ri co.

CAXIAS

PRF e PM recuperam carga avaliada em R$ 1 milhão 

A Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral (PRF),
em tra ba lho con jun to com a Po lí cia
Mi li tar do Ma ra nhão, re cu pe ra ram
uma car ga de be bi das al coó li cas ava- 
li a da, em R$ 1.116.863,21 que fo ra to- 
ma da de as sal to na ci da de de Ca xi as.

A equi pe to mou co nhe ci men to do
fa to atra vés de um se nhor que tra ba- 
lha co mo an te nis ta, ou se ja, pres tan- 
do ser vi ço de ras tre a men to de car gas.
Ele che gou até a Uni da de Ope ra ci o nal
de Ca xi as, tra zi do pe la PM, re la tan do
que um dos veí cu los ras tre a dos por
sua em pre sa es ta va com si nal do Sis- 
te ma de Po si ci o na men to Glo bal
(GPS) em uma lo ca li da de nas pro xi- 
mi da des do bair ro Fu mo Ver de, to tal- 
men te fo ra da ro ta pre vis ta e que o si- 
nal de de sen ga te do se mir re bo que ha- 
via si do aci o na do, fa to es se que não
era pa ra ter acon te ci do.

Ele tam bém in for mou que era fei to
o acom pa nha men to dos se guin tes
veí cu los: a com bi na ção for ma da pe lo
ca mi nhão tra tor Vol vo/VM 330 4x2T,
cor bran ca, e a ele atre la do o se mir re- 
bo que SR/No ma SRBF 3E SRCF, cor
pre ta, e tam bém do ca mi nhão Vol- 
vo/VM 270 6x2R, cor bran ca. To da via
não sa bia de cla rar qual era a car ga
trans por ta da. De pron to a equi pe se

des lo cou pa ra a lo ca li da de in di ca da
pe lo GPS em con jun to com uma guar- 
ni ção da PM/MA, que so li ci tou, via rá- 
dio, mais uma equi pe de PMs pa ra
pres ta ção de apoio nes sa de man da.
Ao che gar no lo cal in di ca do , foi pos sí- 
vel ver um ca mi nhão tra tor, de cor
ver me lha, já tra ci o na do ao se mir re- 
bo que. 

Ao ver as vi a tu ras che gan do, pe lo
me nos dois ho mens saí ram cor ren do
em di re ção a ma ta. Além dis so, no sí- 
tio ha via mais um ou tro car ro, Ford Fi- 
es ta, cor pre ta, que os me li an tes dei- 
xa ram pa ra trás no mo men to da fu ga.
En tre tan to não fo ram en con tra dos os
dois ca mi nhões e seus con du to res.

A car ga que es ta va sen do trans por- 
ta da era de be bi das al coó li cas dos
mais di ver sos ti pos. 

A pro pri e da de es ta va apa ren te- 
men te aban do na da, sem ener gia elé- 
tri ca, sem água e mui to su ja, en tre tan- 
to, a par te in ter na da re si dên cia ha via
si do pre pa ra da pa ra o re ce bi men to de
to da aque la car ga, pois nos cô mo dos
já ha via pa le tes pa ra o de vi do ar ma ze- 
na men to das be bi das.

Um ho mem que se iden ti û cou co- 
mo ca sei ro da chá ca ra foi en con tra do
no lo cal. Ao ser ques ti o na do so bre sua

do cu men ta ção, re la tou que não ti nha
mais do cu men tos, pois os per deu,
que não lem bra va de sua da ta de nas- 
ci men to e que só sa bia o no me de sua
mãe. 

Ele de cla rou que so men te tra ba-
lha va na que le lo cal, e que foi con tra- 
ta do há cer ca de dois me ses. Ele ain da
re la tou que apro xi ma da men te seis
ho mens che ga ram no mes mo dia por
vol ta das 17h na pro pri e da de que foi
alu ga da por seu pa trão e que já ha via
vis to is so acon te cen do pe lo me nos
mais uma vez, só que na ou tra opor tu- 
ni da de a car ga era óleo de co zi nha.

Ain da no mo men to da fu ga, os in- 
fra to res dei xa ram pa ra trás um por ta
do cu men tos com du as iden ti da des,
um ce lu lar; na ca bi ne do ca mi nhão
tra tor foi en con tra da uma ma le ta de
uma ar ma, ca li bre 9mm, da mar ca
Tau rus.

Foi fei to con ta to com os res pon sá-
veis pe la car ga, e re pas sa da as in for-
ma ções per ti nen tes. 

Por ûm, a Po lí cia Mi li tar û cou res- 
pon sá vel pe la se gu ran ça no lo cal, co- 
mo tam bém a apre sen ta ção dos veí-
cu los, car ga, bens acha dos no lo cal,
ce lu la res e o se nhor en vol vi do à Po lí- 
cia Ci vil.

Se gu ran ça e eco no mia 

• Evi te dei xar o car ro li ga do quan do pa ra do; is so po de
re pre sen tar um gas to des ne ces sá rio, de pen den do do ta -
ma nho do mo tor e do uso do ar-con di ci o na do;
• Quan to mais ae ro di nâ mi co o car ro, me nor a re sis tên -
cia de ar e mai or a eco no mia de com bus tí vel. Por tan to,
man ter as ja ne las fe cha das e re ti rar o ba ga gei ro quan do
não es ti ver em uso são di cas pa ra não di mi nuir a ae ro di -
nâ mi ca do veí cu lo;
• A ca li bra ção in cor re ta dos pneus au men ta o atri to do
pneu no so lo cau san do au men to do con su mo;
• Com o ûl tro de ar su jo, di mi nui-se o üu xo de ar pa ra o
mo tor, pre ju di can do a mis tu ra de ar e com bus tí vel ide al
pa ra o bom ren di men to do mo tor;
• Dis po si ti vos elé tri cos co mo fa róis au xi li a res, lim pa -
do res do pa ra-bri sa, sis te ma de ven ti la ção in ter na e ou -
tros de vem ser usa dos ape nas pe lo tem po ne ces sá rio; o
au men to de cor ren te elé tri ca ele va o con su mo de com -
bus tí vel;

MA NU TEN ÇÃO VEI CU LAR

O que fa zer pa ra
ga ran tir uma
vi a gem se gu ra
nas fé ri as

Quan do o ca len dá rio apon ta o mês de ju lho, o cor po
já pe de des can so do pri mei ro se mes tre e, pa ra quem
tem cri an ça em ca sa, o pe río do de fé ri as es co la res é a
épo ca ide al pa ra uma boa vi a gem em fa mí lia.

O en ge nhei ro me câ ni co e pro fes sor do cur so de En- 
ge nha ria Me câ ni ca da Fa cul da de Pi tá go ras, Car los Ara- 
nha, for ne ce as prin ci pais ori en ta ções pa ra uma vi a gem
se gu ra.  <A tran qui li da de de vi a jar com a con û an ça é que
se vo cê pre ci sar usar os frei os, ou ace le rar, e re du zir a ve- 
lo ci da de do seu veí cu lo, ele irá res pon der cor re ta men te
a seus co man dos. Ve ri û car o bom es ta do dos pneus pa ra
ter se gu ran ça e ade rên cia em pis ta mo lha da ou se ca=,
de ta lha.

O es pe ci a lis ta acres cen ta que de ve ob ser var a tem pe- 
ra tu ra do mo tor se es tá sem pre no pa drão de tem pe ra- 
tu ra do veí cu lo, ga ran ti do pe la tro ca de óleo e ûl tros na
qui lo me tra gem cer ta. <Es ses cui da dos ga ran tem o bom
de sem pe nho do mo tor e do veí cu lo pa ra per cor rer gran- 
des dis tân ci as sem apre sen tar su pe ra que ci men to=,
pon tua Ara nha.

Es ses cui da dos ga ran tem o bom

de sem pe nho do mo tor e do veí cu lo

pa ra per cor rer gran des dis tân ci as

sem apre sen tar su pe ra que ci men to

Aten ção com as lâm pa das de si na li za ção do veí cu lo
pa ra ga ran tir a sua se gu ran ça na via e a dos ou tros con- 
du to res. Es sas são as ve ri û ca ções ne ces sá ri as pa ra se
tran si tar com se gu ran ça nas es tra das e fa zer uma vi a- 
gem se gu ra e tran qui la. O en ge nhei ro me câ ni co si na li za
que o ní vel de com bus tí vel e a con di ção de uso do ex tin- 
tor de in cên dio tam bém são itens im por tan tes de se ob- 
ser var na ho ra de vi a jar, pa ra que não ocor ram im pre vis- 
tos.

De ve ser ve ri û ca do se to dos os do cu men tos, tri bu tos
e obri ga ções do veí cu lo (IP VA, mul tas e ha bi li ta ção) es- 
tão em dia. Ou tra di ca é tra çar o ro tei ro com an te ce dên- 
cia e che car as con di ções do tem po an tes da vi a gem.

Pa ra cri an ças, con for me pre vis to em lei, é obri ga tó rio
o uso de ca dei ri nha ou dis po si ti vo que se ja equi va len te
à sua ida de e al tu ra. Quan to aos ani mais do més ti cos,
de vem ser trans por ta dos nas ca si nhas es pe cí û cas pa ra
es sa û na li da de, no ban co tra sei ro, com a aju da do cin to
de se gu ran ça. Tan to as cri an ças co mo os pets de vem ir
sem pre no ban co de trás.

O es pe ci a lis ta des ta ca que na ho ra de ad qui rir ou lo- 
car um no vo veí cu lo é fun da men tal pen sar em se gu ran- 
ça. Aten ção es pe ci al de ve ser da da aos fa to res e com po- 
nen tes co mo air bags, frei os ABS e cin tos de se gu ran ça
de cin co pon tas.

Pa ra eco no mi zar com o com bus tí vel, a al ter na ti va é
ter um car ro com me nor con su mo pos sí vel. Po rém, o es- 
pe ci a lis ta dá al gu mas ori en ta ções que po dem aju dar.
<Aten ção com o ex ces so de pe so, pois im pli ca em mai or
a for ça e, por tan to, mai or o gas to de com bus tí vel. Por is- 
so, evi te trans por tar pe so des ne ces sá rio=, û na li za.

Con fi ra ou tras di cas do es pe ci a lis ta: 

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

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

• Não quei me li xos do més ti cos nas
pro xi mi da des da re de elé tri ca;
•  Te nha aten ção ao des car tar fós fo -
ros e ci gar ros ace sos às mar gens de
ro do vi as ou pró xi mo a qual quer ti po
de ve ge ta ção;
• Não acen da ve las nem fo guei ras
pró xi mas à ve ge ta ção mais se ca;
• Não fa ça quei ma das pa ra lim par
pas ta gens ou plan tio agrí co la;
• Pro cu re fa zer <acei ros= no ter re no,
eles aju dam a con tro lar o fo go em ca -
so de aci den tes;
• Op te por re a li zar ro ça das ma nu ais,
pre fe rin do o uso de má qui nas es pe cí -
û cas.

Pos tos de co le ta e pro du tos
re ce bi dos

• Re sí duo Or gâ ni co: Óleo de co zi nha;
• Pa pel em ge ral: li vros, re vis tas, en -
car tes, jor nal, pa pe lão, etc;
• Plás ti co: pet, plás ti co du ro (em ba la -
gens de cos mé ti cos, por exem plo),
plás ti co ûl me, PVC, ca nos e for ros,
etc;
• Ma te ri al Ele trô ni co: ce lu la res, pla -
cas ele trô ni cas, te le vi sor, apa re lho de
som e com pu ta dor (ex ce to pi lhas e
ba te ri as);
• Me tal: aço inox, alu mí nio, fer ro,
bron ze e chum bo (ba te ri as de car ro,
por exem plo);
• Em ba la gens Te tra pak (cai xi nhas de
lei te, er vi lha, cre me de lei te, ex tra to de
to ma te, etc).

QUEIMADAS

Maranhão é o 3º com
mais focos de incêndios

E
m al gu mas re giões do Bra sil, é
co mum, du ran te to do o ano,
prin ci pal men te en tre os me- 
ses de ju nho e no vem bro, o

au men to de quei ma das e fo cos de ca- 
lor. Nor mal men te as quei ma das são
re a li za das na zo na ru ral pa ra ûns de
uti li za ção na agri cul tu ra e na pe cuá- 
ria, um mé to do rá pi do e de bai xo cus- 
to que con sis te em re no var áre as de
pas ta gens, re du ção de li xo, en tre ou- 
tras coi sas. No en tan to, es sa prá ti ca
po de acar re tar em pro ble mas pa ra a
na tu re za e pa ra a saú de hu ma na e
ain da, se for re a li za da pró xi ma à re de
elé tri ca, pre ju di ca o for ne ci men to de
ener gia.

De acor do com o Ins ti tu to de Pes- 
qui sas Es pa ci ais (IN PE), de ja nei ro a
me a dos de ju lho de 2022, já fo ram re- 
gis tra dos mais de três mil fo cos de in- 
cên di os no Ma ra nhão. So men te no
pri mei ro se mes tre fo ram re gis tra- 
dos 3.049 ca sos de quei ma das, fa zen- 
do com que o Ma ra nhão ocu pe
a 3º po si ção no ran king de es ta dos
bra si lei ros com mais fo cos de in cên- 
di os. Fer nan do Fal cão, é a ci da de ma- 
ra nhen se que mais apre sen tou prin- 
cí pi os de quei ma das e es tá lo ca li za da
na 10° po si ção dos mu ni cí pi os bra si- 
lei ros, com 317 fo cos so men te no pri- 
mei ro se mes tre do ano, o que re pre- 
sen ta 10,4% de sua área. Em se gui da,
tem-se a ci da de de Bal sas, com um re- 
gis tro de 276 fo cos, to ta li zan do 9,1%
do seu ter ri tó rio e en con tra-se na 14°
po si ção do ran king na ci o nal. Lo go
após, a ní vel es ta du al, en con tram-se
os mu ni cí pi os de Mi ra dor (212 fo cos),
Gra jaú (136 fo cos) e Ca xi as (134 fo- 
cos).

Es ses fo cos de ca lor, ao saí rem de
con tro le, po dem se de sen vol ver em
quei ma das ou até mes mo em in cên- 
di os üo res tais. Além de pre ju di car
a fau na e a üo ra, po luir o ar, em po bre- 
cer do so lo, cau sar pro ble mas de saú- 
de à co mu ni da de, den tre ou tras coi- 
sas, po de tam bém in ter rom per o for- 
ne ci men to de ener gia elé tri ca da re- 
gião, pois o fo go da ni û ca os ca bos elé- 
tri cos, pre ju di can do o fun ci o na men- 
to de ser vi ços es sen ci ais, co mo hos pi- 
tais, por exem plo.

Um le van ta men to re a li za do pe la
Equa to ri al Ma ra nhão mos tra que, no
pri mei ro se mes tre des te ano, no uni- 
ver so de mais de 3.000 quei ma das re- 
gis tra das, 43 ocor rên ci as atin gi ram a
re de elé tri ca oca si o nan do fal ta de
ener gia pa ra al guns cli en tes do Ma ra- 
nhão. Os mu ni cí pi os de São Luís, Pi- 
nhei ro, Bre jo, Por to Fran co e Ca xi as
fo ram os mais atin gi dos res pec ti va- 
men te. De acor do com o Exe cu ti vo de
Se gu ran ça da Equa to ri al Ma ra nhão,
Je o vá Pa lhe ta, as quei ma das tra zem
di ver sos trans tor nos pa ra a po pu la- 
ção, so bre tu do, im pac ta di re ta men te
no for ne ci men to de ener gia elé tri ca.
<Mes mo que os in cên di os ou as cha- 
mas não atin jam di re ta men te os ca- 

bos, os in cên di os po dem pro vo car
cur tos-cir cui tos de vi do ao efei to ar co
vol tai co, uma gran de car ga elé tri ca
pro du zi da pe lo ca lor da quei ma da e
cam po io ni za do em vol ta dos û os=, re- 
for ça.

Sen do as sim, a Equa to ri al Ma ra-
nhão faz um aler ta so bre os pe ri gos de
re a li zar quei ma das, prin ci pal men te
se for pró xi ma à re de de ener gia elé tri- 
ca. A Dis tri bui do ra pon tua ori en ta- 
ções de co mo evi tá-las e ga ran tir a se- 
gu ran ça da po pu la ção.

Ao pre sen ci ar ris cos de in cên di os
pró xi mos da re de elé tri ca, a Equa to ri- 
al Ma ra nhão de ve ser aci o na da ime di- 
a ta men te pe la cen tral 116. Além dis- 
so, quan do o fo go es ti ver atin gi do
uma re de elé tri ca ener gi za da, as pes- 
so as não de vem se apro xi mar e o Cor- 
po de Bom bei ros de ve ser cha ma do
ur gen te men te.  Va le lem brar que a
prá ti ca de quei ma das é cri me pre vis to
no ar ti go 41 da Lei de Cri mes Am bi en- 
tais. A pe na pre vis ta é de re clu são, de 2
a 4 anos e mul ta.

E+ RECICLAGEM

Projeto recebe óleo de cozinha em postos de coleta
Há mais de 10 anos, o pro je to E+

Re ci cla gem, que faz par te do Pro gra- 
ma de Eû ci ên cia Ener gé ti ca da Equa- 
to ri al Ener gia, atua no Ma ra nhão com
o ob je ti vo de di mi nuir os im pac tos
cau sa dos pe los re sí du os ex pos tos ao
meio am bi en te, pro mo ven do ações
vol ta das pa ra di fun dir a cul tu ra da co- 
le ta se le ti va, cons ci en ti za ção e a pre- 
ser va ção am bi en tal. Além dis so, os
cli en tes tro cam os re sí du os re ci clá veis
por bô nus na pró pria fa tu ra de ener- 
gia elé tri ca ou tem a op ção de do ar o
va lor pa ra ins ti tui ções so ci ais e û lan- 
tró pi cas.

O des car te in cor re to do óleo de co- 
zi nha ge ra im pac tos sig ni û ca ti vos ao
meio am bi en te, já que, após o uso, o
lí qui do aca ba sen do des pe ja do em ra- 
los, pi as ou até mes mo no li xo co- 
mum, o que po de oca si o nar a po lui- 
ção da água, so lo e até mes mo da at- 
mos fe ra, uma vez que ao ser des pe ja- 
do em pi as, o pro du to per cor re os ca- 
nos da re de de es go to e û ca re ti do na
tu bu la ção em for ma de gor du ra, o que
vai atrair pra gas que po dem acar re tar
do en ças, co mo lep tos pi ro se, fe bre ti- 
foi de, có le ra, en tre ou tras.

No Bra sil, o con su mo de óle os ve- 
ge tais ul tra pas sa a mar ca de três bi- 
lhões de li tros ao ano. Se gun do o es tu- 
do fei to pe la As so ci a ção Bra si lei ra das
In dús tri as de Óle os Ve ge tais (Abi o ve),
a es ti ma ti va é que a ca da qua tro li tros
do pro du to, um se ja des car ta do pe la
po pu la ção de for ma in cor re ta. A ação
faz com que mais de 700 mi lhões de li- 
tros do re sí duo se jam des car ta dos no
meio am bi en te sem os de vi dos cui da- 
dos.

Por is so, com o in tui to de con tri- 
buir pa ra a pre ser va ção da na tu re za e
evi tar a po lui ção do meio am bi en te, a
Equa to ri al Ma ra nhão, por meio do
Pro gra ma E+ Re ci cla gem, além dos
re sí du os só li dos, tam bém re ce be o
óleo de co zi nha co mo re sí duo or gâ ni- 
co pa ra ser re ci cla do. Pe la ini ci a ti va,
os cli en tes po dem se di ri gir até o pos- 

to de co le ta do Pro gra ma E+ Re ci cla- 
gem en tre gar o óleo usa do, co a do e
den tro de um re ci pi en te (gar ra fa Pet),
e já re ce ber o des con to na con ta de
ener gia, de acor do com o vo lu me de
re sí du os des car ta dos. Ca da cli en te re- 
si den ci al po de le var até 5 li tros de
óleo de co zi nha pa ra re ci cla gem.

O ana lis ta de Pro je tos de Eû ci ên cia
Ener gé ti ca da Equa to ri al Ma ra nhão,
Luís Emí lio Fi lho, des ta ca a im por tân- 
cia da ini ci a ti va, que con tri bui com a
pre ser va ção do meio am bi en te e com
a qua li da de de vi da das pes so as. <A
Equa to ri al en fa ti za a im por tân cia do
con su mo cons ci en te, e seu com pro- 
mis so com a des ti na ção cor re ta de re- 
sí du os. Es sa ação re for ça a uti li za ção
de prá ti cas sus ten tá veis pa ra a pre ser- 
va ção do pla ne ta, que é uma res pon- 
sa bi li da de de to dos nós=.

A Equa to ri al Ener gia, que tem a res- 
pon sa bi li da de so ci al e am bi en tal co- 
mo um de seus va lo res, fo men tan do a
re ci cla gem e es ti mu lan do a do a ção de
bô nus pa ra ins ti tui ções so ci ais, as su- 
miu ain da o com pro mis so com a
agen da 2031 da ONU. Den tre os Ob je- 
ti vos de De sen vol vi men to Sus ten tá vel
(ODS), es tá a Ação Con tra a Mu dan ça
Glo bal do Cli ma que fo ca, en tre ou- 
tros fa to res, no com ba te à po lui ção
em to dos os mei os.

O E+ Re ci cla gem re ce be re sí du os
co mo: pa pel, plás ti co, me tal e ele trô- 

ni cos. Ve ja abai xo a lis ta de ma te ri ais
re ce bi dos:

Atu al men te, além do Ma ra nhão, o
pro je to atua em ou tros es ta dos de
con ces são da Equa to ri al Ener gia: Pa-
rá, Pi auí e Ala go as. Aqui no es ta do, são
17 pon tos de co le ta, sen do 7 pos tos û- 
xos em São Luís, 1 em Ti mon, 1 em Ca- 
xi as e 3 em Im pe ra triz. Ou tros 5 pos- 
tos iti ne ran tes (mó veis) fun ci o nam
em São Luís em par ce ria com as so ci a- 
ções em bair ros dis tin tos. Con sul te os
en de re ços e fun ci o na men to em
www.equa to ri a le ner gia.com.br ou di- 
re to pe lo link https://ma.equa to ri a le- 
ner gia.com.br/lo cais-de-co le ta/.

Es sa ação re for ça a

uti li za ção de prá ti cas

sus ten tá veis pa ra a

pre ser va ção do pla ne ta,

que é uma

res pon sa bi li da de de

to dos nós

Ce rimô nia ci vil

Ca sa men tos co mu ni tá ri os

Do cu men ta ção

Con vi vên cia fa mi li ar

12 DE AGOS TO

Pror ro ga das
ins cri ções pa ra
pri mei ro ca sa men to
co mu ni tá rio
LGBTQIA+

A Cor re ge do ria Ge ral da Jus ti ça do Ma ra nhão (CGJ-
MA) pror ro gou a da ta de ins cri ções pa ra o pri mei ro ca- 
sa men to co mu ni tá rio LGBTQIA+, ini ci a das em 28 de ju- 
nho (Dia In ter na ci o nal do Or gu lho LGBTQIA+).

Os ca sais in te res sa dos em par ti ci par po de rão re a li zar
a ins cri ção pa ra a ce rimô nia até o dia 12 de agos to de
2022, com pa re cen do ao car tó rio ex tra ju di ci al de re gis- 
tro de pes so as na tu rais do lo cal on de mo ram.Se rão dis- 
po ni bi li za das 100 va gas: 50 pa ra o even to pre sen ci al e
mais 50 pa ra a ce le bra ção por vi de o con fe rên cia.

Ca sais que re si dem em São Luís de vem se ins cre ver
jun to ao car tó rio do 1º Ofí cio de Re gis tro Ci vil de Pes so- 
as Na tu rais (Rua do Egi to, nº 196, Cen tro). Já os ca sais re- 
si den tes no in te ri or do Es ta do de vem com pa re cer ao
car tó rio ex tra ju di ci al de re gis tro de pes so as na tu rais do
seu mu ni cí pio.

Os en de re ços dos car tó ri os es tão pu bli ca dos no Por- 
tal do Ju di ciá rio, ou po dem ser in for ma dos em li ga ção
gra tui ta pa ra o ser vi ço Te le ju di ciá rio 0800-707-1581.

A so le ni da de ci vil se rá re a li za da no dia 8 de ou tu bro
de 2022, no for ma to mis to. A ce rimô nia pre sen ci al se rá
na se de so ci al da As so ci a ção dos Ma gis tra dos do Ma ra- 
nhão -AM MA, no bair ro do Ca lhau, com trans mis são
pe la in ter net, por meio de vi de o con fe rên cia, pa ra ca sais
de to do o es ta do do Ma ra nhão. Vão par ti ci par da ce- 
rimô nia, além dos ca sais ins cri tos, juí zes de di rei to ou
juí zes de paz e oû ci ais de re gis tro ha bi li ta do ou pre pos- 
tos au to ri za dos. A pror ro ga ção da da ta de ins cri ção foi
de ter mi na da pe lo cor re ge dor-ge ral da Jus ti ça, de sem- 
bar ga dor Froz So bri nho, por meio da Por ta ria-CGJ Nº
3201/2022, des ta sex ta-fei ra, 22 de ju lho.

O pro je to <Ca sa men tos Co mu ni tá ri os= é pro mo vi do e
re a li za do pe lo Po der Ju di ciá rio do Ma ra nhão. Nes ta edi- 
ção, o pro je to ofe re ce a gra tui da de do aces so ao re gis tro
de ca sa men to ci vil pa ra ca sais de pes so as lés bi cas, gays,
bis se xu ais, tra ves tis e tran se xu ais em si tu a ção de vul ne- 
ra bi li da de so ci al. Se gun do a co mis são or ga ni za do ra, a
ce rimô nia <ce le bra rá o amor e a di ver si da de, con tri- 
buin do pa ra a pro mo ção dos di rei tos hu ma nos, pro te- 
ção e ga ran tia dos di rei tos ci vis da co mu ni da de
LGBTQIA+ no Ma ra nhão=.

Con for me a Por ta ria nº 2631/2022, pa ra fa zer a ins cri- 
ção, os in te res sa dos de vem apre sen tar a se guin te do cu- 
men ta ção, acom pa nha da de có pia dos ori gi nais: Car tei- 
ra de Iden ti da de e CPF; Cer ti dão de Nas ci men to dos
noi vos (sen do sol tei ros); com pro van te de en de re ço; se
di vor ci a do, Cer ti dão de Ca sa men to an te ri or com aver- 
ba ção do di vór cio; se viú vo, a Cer ti dão de Óbi to do côn- 
ju ge; se mai or de 16 e me nor de 18, a au to ri za ção por es- 
cri tos dos pais.

Es ta edi ção do pro je to é des ti na da a ho mos se xu ais,
bis se xu ais, tra ves tis e tran se xu ais em si tu a ção de vul ne- 
ra bi li da de so ci al.

O Ca sa men to Co mu ni tá rio tem por ob je ti vo con so li- 
dar a fa mí lia co mo nú cleo bá si co de aco lhi da, con ví vio,
au to no mia e sus ten ta bi li da de e pro ta go nis mo so ci al; a
de fe sa do di rei to à con vi vên cia fa mi li ar, en ten den do-a
co mo nú cleo afe ti vo, vin cu la do por la ços con san guí ne- 
os, de ali an ça ou aû ni da de, que im pli ca obri ga ções re cí- 
pro cas e mú tu as; e, ain da, pro mo ção dos di rei tos hu ma- 
nos, a pro te ção e ga ran tia dos di rei tos ci vis da fa mí lia e
su ces sões.

Re a li za do des de 1998 pe lo Po der Ju di ciá rio do Ma ra- 
nhão, o pro je to <Ca sa men tos Co mu ni tá ri os= pro mo ve,
to dos os anos, cen te nas de ce rimô ni as de ca sa men to
co mu ni tá rio nas ci da des de to do o Es ta do. Os noi vos são
be ne û ci a dos com a isen ção do pa ga men to das ta xas
car to rá ri as co bra das pe los atos ne ces sá ri os ao ca sa- 
men to ci vil.

Os cus tos do ser vi ço ex tra ju di ci al são ban ca dos pe lo
Fun do Es pe ci al das Ser ven ti as de Re gis tro Ci vil de Pes- 
so as Na tu rais, vin cu la do ao Tri bu nal de Jus ti ça do Es ta- 
do do Ma ra nhão, que tra ta da gra tui da de do Re gis tro Ci- 
vil de Nas ci men to e de Óbi to pre vis ta na Lei nº
9.534/1997, bem co mo de aten der às de ter mi na ções do
art. 8º da Lei nº 10.169/2000 – que es ta be le ce nor mas ge- 
rais pa ra a û xa ção de emo lu men tos re la ti vos aos atos
pra ti ca dos pe los ser vi ços no ta ri ais e de re gis tro.
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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

GAU DÊN CIO CAR VA LHO
Es pe ci al pa ra O Im par ci al

SAMPAIO CORRÊA

Gabriel Poveda na
artilharia da Série B

O
Sam paio Cor rêa tem co mo
seu ca mi sa 9, o ar ti lhei ro da
Sé rie D do Cam pe o na to
Bra si lei ro 2022.

 Ga bri el Po ve da as su miu a li de ran- 
ça da ar ti lha ria com 10 gols após mar- 
car dois con tra o Sport-PE, na noi te da
úl ti ma sex ta-fei ra (22), em par ti da vá- 
li da pe la 20ª ro da da da com pe ti ção
na ci o nal. Jo go que o Sam paio ven ceu
por 4 × 1. E se gun do o ata can te o ob je- 
ti vo é fa zer mui to mais.

Ga bri el Po ve da fez 19 jo gos na Sé rie
B pe lo Sam paio e mar cou dez gols,
uma mé dia de 0,5 gol por par ti da. O
ata can te mar cou con tra ti mes co mo o
CRB, Náu ti co, Cri ciú ma, Sport e Vas co
da Ga ma, por exem plo. 

<Fi co mui to fe liz mais uma vez e
dar gra ças a Deus. Se tor na re pe ti ti vo,
mas não tem o que fa lar. Mes mo sen- 
tin do um pou co o can sa ço de fa zer
três jo gos em seis di as con se gui mar- 
car os gols. Mas û co mui to fe liz e que- 
ro po der fa zer mui to mais pe lo Sam- 
paio. É agra de cer a to da a equi pe e
agra de cer pe los dois gols. Bri gar pe la

ar ti lha ria é im por tan te não só pa ra
mim, mas par o ti me tam bém.=, de- 
cla rou o ar ti lhei ro.

Po ve da bri ga na par te de ci ma com
jo ga do res co mo Di e go Sou za, do Grê- 
mio, que tam bém tem 10 gols mar ca- 
dos, o ma ra nhen se Luc ca, da Pon te
Pre ta, com no ve gols e o quar to na dis-
pu ta é An sel mo Ra mon com seis gols.

O pró xi mo ad ver sá rio do Sam paio
Cor rêa se rá a Tom ben se-MG, fo ra de
ca sa na pró xi ma sex ta-fei ra (29) às
21h30, ou se ja, mais uma opor tu ni da- 
de de mar car mais gols e am pli ar sua
van ta gem.

CASO RENAN

Valor da fiança para deixar prisão é quase três salários

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 û an ça de R$ 242 mil pa ga por Re- 
nan pa ra dei xar a pri são é qua se três
sa lá ri os do za guei ro no Red Bull Bra- 
gan ti no. O va lor foi de û ni do pe la Jus- 
ti ça pa ra que o jo ga dor pos sa res pon- 
der em li ber da de por ma tar um mo to- 
ci clis ta. Ele dei xou a ca deia no sá ba- 
do, 23, após um dia pre so.

Ao es ti pu lar a û an ça, o juiz Fá bio
Ca mar go le vou em con si de ra ção a
gra vi da de do cri me e a con di ção
econô mi ca de Re nan, em pres ta do ao
Mas sa Bru ta pe lo Pal mei ras des de
abril.

A re por ta gem te ve aces so ao con- 
tra to de Re nan com o Bra gan ti no. Se- 
gun do o do cu men to, o jo ga dor de 20
anos re ce be sa lá rio bru to de R$ 84 mil
por mês. Pe la as si na tu ra, ele tam bém
tem di rei to a mais R$ 84 mil, di vi di do
em du as par ce las de R$ 42 mil – a pri- 
mei ra já fei ta em maio e a ou tra pre- 
vis ta pa ra ou tu bro.

Após o aci den te, o Bra gan ti no de ci- 
diu que vai res cin dir o con tra to de
em prés ti mo com o za guei ro, que se- 

gui ria até o ûm da tem po ra da.
Re nan per ten ce ao Pal mei ras, com

quem tem vín cu lo com o Pal mei ras
até 2025. Além do pa ga men to da û an- 
ça de 200 sa lá ri os mí ni mos, equi va- 
len te a R$ 242 mil, a Jus ti ça es ta be le- 
ceu que ele de ve com pa re cer em to- 
dos os atos do pro ces so. Re nan tam- 
bém foi proi bi do de fre quen tar ba res
e ca sas de shows, além de ter que en- 
tre gar seu pas sa por te à Po lí cia Fe de- 
ral. O za guei ro vai res pon der em li ber- 
da de por ho mi cí dio cul po so na di re- 
ção de veí cu lo au to mo tor – quan do
não há in ten ção de ma tar – com os
agra van tes de di ri gir sob in üuên cia de
ál co ol e não ser ha bi li ta do pa ra di ri gir.
A pe na pa ra ele po de che gar a dez
anos.

En ten da o ca so
Re nan foi pre so pe la Po lí cia Ci vil

após se en vol ver em um aci den te de
trân si to com mor te na ma nhã da úl ti- 
ma sex ta-fei ra (22), em Bra gan ça Pau- 
lis ta.

A Po lí cia Ro do viá ria Es ta du al in for- 

mou que o za guei ro não ti nha CNH
de û ni ti va e que es ta va com a per mis- 
são pa ra di ri gir sus pen sa.

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

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

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

O veí cu lo con du zi do pe lo jo ga dor
te ria in va di do a fai xa con trá ria e ba- 
teu de fren te em uma mo to ci cle ta. O
mo to ci clis ta de 38 anos mor reu no lo- 
cal. Ele dei xa es po sa e du as û lhas.

MOTO CLUB

<A semana é decisiva para
gente=, diz Júlio César

JÚLIO CÉSAR ESTÁ CONFIANTE NO TIME DO MOTO CLUB 

O Mo to Club deu iní cio à pri mei ra fa se de ma ta-ma ta
da Sé rie D do Cam pe o na to Bra si lei ro. O pri mei ro ad ver- 
sá rio foi o São Rai mun do-RR, fo ra de ca sa, e de pois do
em pa te, o téc ni co Jú lio clas si û cou a se ma na de trei na- 
men to co mo de ci si va por de ci dir a va ga em ca sa. <O São
Rai mun do é uma for te equi pe e mos trou ho je, mas eu
acre di to que as me lho res chan ces de gols fo ram do Mo- 
to Club. Pon tu a mos fo ra e te mos a se gun da eta pa no
Ma ra nhão. Es ta mos con û an tes, va mos man ter o fo co e o
ní vel de con cen tra ção. A se ma na é de ci si va pa ra gen te e
va mos sim bus car es sa clas si û ca ção=, co men tou o téc ni- 
co.

Es ta mos con fi an tes, va mos man ter o

fo co e o ní vel de con cen tra ção

O jo go de vol ta se rá no do min go (31), às 17h no Es tá- 
dio Cas te lão, e qual quer vi tó ria sim ples clas si û ca um
dos dois ti mes. Em ca so de em pa te va ga se rá de ci di da
nos pê nal tis. (G.C)

SEGUNDINHA DO MARANHENSE

Sabiá e Chapadinha já
estão na fase principal 

AS EQUIPES JOGAM NESTA QUARTA, NO NHOZINHO SANTOS

O Cha pa di nha ven ceu o ITZ Sport por 4 x 0, no meio
da se ma na em jo go vá li do pe lo tri an gu lar da Se gun di- 
nha do Cam pe o na to Ma ra nhen se 2022. No ûm de se ma- 
na pas sa do, o Sa biá tam bém ven ceu o ITZ Sport. O pla- 
car foi 3 x 0 de û nin do, as sim, os dois clas si û ca dos pa ra
fa se prin ci pal da Sé rie B Ma ra nhen se 2022.

Sem chan ces de mais na da na com pe ti ção o ITZ Sport
dá adeus ao Cam pe o na to Ma ra nhen se da Se gun da Di vi- 
são. Ago ra o Cha pa di nha e o Sa biá se en fren tam nes ta
quar ta-fei ra (27), no Es tá dio Nho zi nho San tos, pa ra û- 
na li zar o tri an gu lar clas si û ca tó rio.

A fa se prin ci pal co me ça no dia 6 de agos to e já con ta
com Im pe ra triz, Ma ra nhão Atlé ti co Clu be (MAC), Ba ca- 
bal, Ti mon e Tu pan. (G.C)
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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

FESTA "JULINA"

Arraial do Shopping da
Ilha atrai grande público

G
ru pos de bum ba meu boi, 
tam bor de cri ou la e show de 
Be to Bar bo sa. Nes te ûm de 
se ma na mi lha res de pes so as 

fo ram pres ti gi ar as atra ções do Ar rai al 
do Shop ping da Ilha. O even to é co or- 
de na do pe lo go ver no do Es ta do, por 
meio da Se cre ta ria de Es ta do da Cul- 
tu ra e con tou com vá ri as apre sen ta- 
ções ju ni nas, além de shows mu si cais.

Na lis ta de atra ções da noi te, apre- 
sen ta ções do Tam bor de Cri ou la De- 
se jo do Nor des te, abrin do o even to, às 
18h; show de Ro sa Reis; Com pa nhia 
Ma ri zés; e se gui ram os gru pos de 
bum ba meu boi do Olho d’Água e Bar- 
ri ca. Pon to al to do ar rai al e mui to es- 
pe ra do pe lo pú bli co, o show do can tor 
Be to Bar bo sa ani mou e fez to do mun- 
do can tar e dan çar jun to com su ces- 
sos co mo Ado ci ca, Pre ta e Dan ce e Ba- 
lan ce com BB, en tre ou tros.

Quem foi con fe rir, pa ra be ni zou a 
pro gra ma ção. <Ma ra vi lho so, es tou 
mui to fe liz. Sem pre fre quen to o São 
João e ain da não ti nha vis to um es pa- 
ço co mo es se. O Ma ra nhão es tá de pa- 
ra béns. A ideia de es ten der es sa fes ta 
du ran te o mês de ju lho, mês de fé ri as, 
foi mui to in te res san te. Gos tei de tu do, 
da es tru tu ra, da se gu ran ça, das atra- 
ções e dos ser vi ços. No ta 10=, en fa ti- 
zou Ma ria Vi la nês, que é de Vol ta Re- 
don da, Rio de Ja nei ro e veio con fe rir o 
São João ma ra nhen se.

<Mui to bo ni to. É uma cul tu ra di fe- 
ren te. Aqui pre do mi na mais o boi e na 
mi nha ter ra é mais a qua dri lha, pa ra 
nós, é uma dan ça mui to for te. Gos tei 
do que vi, uma ma ni fes ta ção mais te- 
a tral, um es pe tá cu lo mui to bo ni to e 
que faz com que a gen te par ti ci pe bas- 
tan te. E am pli ar pa ra ju lho achei uma 
boa ideia, pois dá pa ra cur tir mais 
tem po, ain da mais a gen te que vem de

Es tru tu ra

O ESPAÇO DO SHOPPING DA ILHA FOI PENSADO PARA OFERECER  DIVERSÃO E CONFORTO

fo ra=, dis se o fun ci o ná rio pú bli co, Jo sé 
Reys, de Cam pi na Gran de, Pa raí ba.

Pa ra a con sul to ra em pre sa ri al, de 
São Luís, Ke ci le ne Agui ar, a fes ta é a 
me lhor do país. <É mui to ani ma do, é 
mui to bo ni to e eu sou sem pre a úl ti- 
ma a ir em bo ra. Mi nha û lha ado ra e 
mes mo qua se dor min do não quer ir 
em bo ra. A gen te se di ver te e cur te 
mui to. Eu tô gos tan do mui to des se 
pe río do fes ti vo, ain da mais que es tá- 
va mos há dois anos sem São João. É o 
ver da dei ro São João, uma cul tu ra di- 
fe ren te e nos sa, que aqui é a raiz=, en- 
fa ti zou.

No do min go (24), as atra ções fo ram 
Tam bor de Cri ou la En can to de São 
Be ne di to, Show de Fil tro de Bar ro, Boi 
Len das e Ma gi as, Show de Lam pa ri na, 
Boi No vi lho Bran co e Boi de Ri ba mar.

O ar rai al do Shop ping da Ilha es tá 
fun ci o nan do no Es pa ço Re ser va, na 
Ave ni da Da ni el de La Tou che, Ipa se, e 
con ta com es tru tu ra de pal co e ta bla- 

do de dan ça pa ra as atra ções se apre- 
sen ta rem, área de aces si bi li da de e o 
Es pa ço do For ró pa ra ga ran tir o ar ras- 
ta-pé. A pro gra ma ção vai de sex ta a 
do min go, sem pre a par tir das 18h, até 
dia 29 de ju lho.

O es pa ço do Shop ping da Ilha foi 
pen sa do pa ra ofe re cer en tre te ni men- 
to, di ver são com tran qui li da de e con- 
for to pa ra o pú bli co des fru tar a pro-
gra ma ção. Além das atra ções, o pú bli- 
co tem no es pa ço uma área de ali- 
men ta ção com 20 ope ra ções de bar ra- 
cas de co mi das tí pi cas, além de qua-
tro res tau ran tes, bar ra cas do pro gra- 
ma Mais Ren da, fo od bi kes, fo od 
trucks e uma vi la do chopp. 

Na Área Kids há es pa ço pa ra ar te sa-
na to lo cal, es pa ços ins ta gra má veis e a 
ex pe ri ên cia 360° pa ra en ga jar nas re- 
des so ci ais es tão dis po ní veis pa ra o 
pú bli co.

ARTE E DIVERSIDADE

Áurea Maranhão participa de mostra Todos os Gêneros
A atriz ma ra nhen se Áu rea Ma ra- 

nhão é uma das par ti ci pan tes da 9ª 
edi ção de To dos os Gê ne ros: Mos tra 
de Ar te e Di ver si da de, que o Itaú Cul- 
tu ral re a li za, de 27 a 31 de ju lho (quar- 
ta-fei ra a do min go), abor dan do nes te 
ano a cul tu ra lés bi ca no uni ver so ar- 
tís ti co. Es sa gran de pro gra ma ção 
acon te ce em for ma to pre sen ci al e vir- 
tu al men te.

Áu rea pro ta go ni za o ví deo A Mu- 
lher que Sou, da mos tra Co le ti vo In- 
cen diá ri as, que in te gra a pro gra ma- 
ção de To dos os Gê ne ros no si te do 
IC www.itau cul tu ral.org.br . A te má ti- 
ca da cul tu ra lés bi ca es ta rá, ain- 
da, em shows, per for man ces, pe- 
ça, po e sia e mos tras au di o vi su ais, 
com as can to ras Zé lia Dun can (voz e 
vi o lão) e Da ni Ne ga, a per for mer Do di 
Le al, o co le ti vo Sa rau das Pre tas e da 
rap per e com po si to ra in dí ge na Ka- 
tú Mi rim, que dá luz tan to ao rap 
quan to à pre sen ça de gays e lés bi cas 
en tre os in dí ge nas – te ma mui to pou- 
co abor da do.

Nes te ano a mos tra se vol ta pa ra o 
uni ver so ar tís ti co e pa ra pau tas re üe- 
xi vas em tor no da cul tu ra lés bi ca. Ao 
lon go de cin co di as, uma pro gra ma- 
ção hí bri da – pre sen ci al e on li ne – jo- 
ga luz ao te ma em de ba tes, shows, 
per for man ces, pe ça, po e sia e mos tra 
au di o vi su al. As con vi da das são to das 
mu lhe res cu jo tra ba lho tem fo co nes- 
se re cor te, por meio da ar te e seu lu gar 
de fa la. Pa ra com ple men tar as re üe- 
xões, uma pu bli ca ção es pe ci al é dis- 
po ni bi li za da ao pú bli co em for ma to 
fí si co e vir tu al e com con teú do iné di- 
to.

To da a pro gra ma ção é gra tui ta. Pa- 
ra par ti ci par de ca da uma das ati vi da- 
des pre sen ci ais é pre ci so re ser var in- 
gres so pe la pla ta for ma IN TI (aces so 
pe lo si te www.itau cul tu ral.org.br). A 
ex ce ção é a per for man ce TRA VED, cu-
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jos in gres sos são dis tri buí dos no dia 
da apre sen ta ção.

No for ma to on li ne, uma sé rie de 
de ba tes acon te ce pe la pla ta for ma Zo- 
om e as pes so as in te res sa das em 
acom pa nhar de vem se ins cre ver pe la 
Sympla, tam bém com aces so pe lo si te 
do IC. Ain da, o por tal da ins ti tui ção 
abri ga mos tra au di o vi su al a ser dis po- 
ni bi li za da de 27 de ju lho a 28 de agos- 
to. Por ûm, em si ner gia com To dos os 
Gê ne ros, a pla ta for ma Itaú Cul tu ral 
Play adi ci o na ao seu ca tá lo go se te no- 
vas pro du ções au di o vi su ais, com a te- 
má ti ca des ta edi ção.

No si te do Itaú Cul tu ral www.itau- 
cul tu ral.org.br, tem pro gra ma ção au- 
di o vi su al das 19h do dia 27 de ju lho às 
23h59 de 28 de agos to, com a Mos tra 
Co le ti vo In cen diá ri as. De di ca do à 
pes qui sa e ex pe ri men ta ção en tre as 
lin gua gens do te a tro, da per for man ce 
e do au di o vi su al, o gru po exi be seis 
pro du ções re a li za das es pe ci al men te 
pa ra To dos os Gê ne ros, a con vi te do 
Itaú Cul tu ral, de ar tis tas do Ma ra- 

nhão, Pa rá, Rio de Ja nei ro e São Pau lo.
Em A Mu lher que Sou, a ma ra nhen- 

se Áu rea Ma ra nhão abor da as <cor-
pas= fe mi ni nas, im pe di das de ocu par 
seu es pa ço des de a pri mei ra in fân cia. 
Ao se tor na rem mu lher, po rém, per ce- 
bem o quan to po de ser li ber ta dor vol-
tar a ser me ni na. A pau lis ta Mo na li sa 
Ele no, por sua vez, in te gra a mos tra 
com Vem, ques ti o nan do as amar ras 
que uma mu lher pre ci sa rom per pa ra 
vi ver seus de se jos ver da dei ra men te.

Pa ra le la men te a es ta pro gra ma ção, 
no dia 29 de ju lho a pla ta for ma de 
stre a ming do ci ne ma bra si lei ro Itaú 
Cul tu ral Play su bi rá em seu ca tá lo go 
uma mos tra de ûl mes em si ner gia 
com To dos os Gê ne ros. Ela û ca rá em 
car taz por um ano com as pro du ções 
Cas san dra Ri os: a Sa fo de Per di zes, 
Tró pi co de Ca pri cór nio, Tea for Two, 
Mi nha His tó ria é Ou tra, Frag men tos, 
A Fe li ci da de De las e À Bei ra do Pla ne- 
ta Mai nha So prou a Gen te.

O aces so é gra tui to em 
itauculturalplay.com.br.

PARA MULHERES

Oficina sobre tradição
doTambor de Crioula

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

A dan ça, o to que e o can to do Tam bor de Cri ou la, pa- 
trimô nio ima te ri al da hu ma ni da de, e to dos os ele men- 
tos que com põem es sa im por tan te tra di ção ma ra nhen- 
se se rão en si na dos no Cen tro Cul tu ral Va le Ma ra nhão,
nos di as 26 e 27 de ju lho, a par tir das 14h, na oû ci na Mu- 
lhe res que dão no cou ro.

Se rão dois di as de ini ci a ção ao

uni ver so do Tam bor fei tos pe la

de vo ta e brin can te de cul tu ra

po pu lar Car la Co rei ra.

A oû ci na é vol ta da ex clu si va men te pa ra o pú bli co fe- 
mi ni no, na in ten ção de enal te cer ca da vez mais o pro ta- 
go nis mo das mu lhe res na con du ção e con ti nui da de das
tra di ções.

As in te res sa das de vem com pa re cer ao CCVM nas da- 
tas ci ta das. São 20 va gas dis po ní veis pre en chi das por or- 
dem de che ga da. O CCVM û ca lo ca li za do na Rua Di rei ta,
nº 149, Cen tro His tó ri co de São Luís.

LUTO NO RADIALISMO

Fernando Júnior morre
aos 68 anos  em São Luís

RADIALISTA ESTAVA INTERNADO EM RAZÃO DE UM CÂNCER

Fer nan do Jú ni or, jor na lis ta, ra di a lis ta e em pre sá rio,
fa le ceu nes se do min go (24) no Hos pi tal São Do min gos,
em São Luís, on de es ta va in ter na do em ra zão de um
cân cer de prós ta ta. Em 1994, Fer nan do pas sou a ser em- 
pre sá rio do se tor de pes qui sas de opi nião, pro pri e tá rio
da Es cu tec.

O ra di a lis ta já ha via fei to di ver sos tra ta men tos, co mo
a qui mi o te ra pia em um hos pi tal de São Pau lo, on de û- 
cou um de ter mi na do tem po in ter na do. Em São Luís, seu
es ta do de te ve um agra va men to e ele pre ci sou ser in tu- 
ba do na UTI nes se û nal de se ma na, mas não re sis tiu.

Nos anos 80 e 90 atu ou nas emis so ras de rá dio e TV de
São Luís, foi re pór ter, apre sen ta dor e co men ta ris ta es- 
por ti vo. Seu cur rí cu lo pro ûs si o nal tam bém con ta com o
car go de di re tor da Rá dio Tim bi ra.

A As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra nhão pu bli cou uma
no ta de pe sar la men tan do a mor te de Fer nan do Jú ni or,
con û ra abai xo:

<A As sem bleia Le gis la ti va do Es ta do do Ma ra nhão la- 
men ta, com pro fun do pe sar, o fa le ci men to do jor na lis ta
e ra di a lis ta Fer nan do Jú ni or, 68 anos, do no do Ins ti tu to
Es cu tec, ocor ri do nes te do min go (24), em São Luís.
Fer nan do Jú ni or co me çou sua car rei ra no ra di a lis mo da
Edu ca do ra, sen do um dos mais pro mis so res re pór te res
es por ti vos no û nal da dé ca da 70 e iní cio de 80. Na rá dio
Tim bi ra, con so li dou-se co mo co men ta ris ta es por ti vo e,
em 1994, de ci diu cri ar o Ins ti tu to Es cu tec, que vi rou re- 
fe rên cia em pes qui sa elei to ral no Ma ra nhão.
Nes te mo men to de pe sar, a As sem bleia Le gis la ti va pres- 
ta con do lên ci as aos fa mi li a res e ami gos de Fer nan do Jú- 
ni or, de se jan do for ças pa ra que su pe rem a dor da imen- 
su rá vel per da=.

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

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

