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Solidariedade oficializa 
Simplício para o Governo 

em evento no Rio Poty

Será que o eleitor brasileiro, em sua gran-
de maioria, vai votar no dia 2 de outubro 

pensando em pobreza, corrupção, pande-
mia, inflação, educação precária, preços dos 
combustíveis, do arroz, da carne e do feijão? 

Voto na balança Obras de pavimentação em 
bairros e reforma do Castelinho 

são vistoriadas pelo Governo
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Dia do motociclista: 
conheça o Harley Club

O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, Pstu, e o Polo Socialista Revolucionário realizou sua Convenção eleitoral para o pleito 
de 2022 nesta terça-feira, 26 de julho, às 17h, no prédio do Curso de História da UEMA, no Centro Histórico. PÁGINA 3

Pesquisa do Procon 
aponta os  preços 
de combustíveis  

praticados na Grande 
PÁGINA 7
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TEMPORADA DE CONVENÇÕES

Convenção do PSTU lançou Hetz Dias para governador

Com as bandeiras da geração de emprego e renda, o ex-secretário de indústria, comércio e energia, Simplício Araújo, deve anunciar 

seu apoio ao senado, apresentar seu candidato a vice e sua chapa para deputado federal. O Solidariedade Maranhão vai oficializar a 

campanha de Simplício Araújo ao governo do Maranhão durante a convenção do partido as 07h07 da noite, hoje em São Luís. 

PÁGINA 3

MDB, PSDB e Cidadania realizam convenções nacionais hoje
PÁGINA 2

Álbum “Made In MA” 
alcança topo do iTunes

O álbum da maranhense Fuega faz uma ho-
menagem direta ao estado do Maranhão, com 
o nome e materiais visuais da obra PÁGINA 12
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O Procurador-Geral da República afirmou que vai trabalhar para evitar qualquer ato
violento no feriado: “ Todos já estamos atentos a movimentos, espontâneos ou não"

Con fli to no Rio Gran de do Sul es tre -
me ceu ali an ça

MEDIDAS PREVENTIVAS

Aras diz estar atento a
atos no 7 de Setembro

O
Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú- 
bli ca, Au gus to Aras, di vul- 
gou, nes ta ter ça-fei ra (26/7), 
um ví deo aûr man do que o 

Mi nis té rio Pú bli co es tá <aten to= a 
even tu ais <dis túr bi os= em atos de rua 
no pe río do elei to ral e no pró xi mo dia 
7 de Se tem bro. O ma te ri al foi edi ta do 
e exi be tre chos de de cla ra ções do PGR 
du ran te reu nião com par la men ta res 
em 12 de ju lho.

Na gra va ção, Aras diz: <O Mi nis té rio 
Pú bli co Fe de ral, o Mi nis té rio Pú bli co 
Mi li tar, o Mi nis té rio Pú bli co dos Es ta- 
dos, o Mi nis té rio Pú bli co do Dis tri to 
Fe de ral e o Mi nis té rio Pú bli co do Tra- 
ba lho, na qui lo que lhe ca be, to dos nós 
já es ta mos aten tos a even tu ais mo vi- 
men tos, es pon tâ ne os ou não da so ci- 
e da de ci vil, no que to da a pos si bi li da- 
de de vi o lên cia.=

As sim que o ví deo é ini ci a do, uma 
men sa gem apa re ce na te la: <Pro cu ra- 
dor-ge ral da Re pú bli ca, Au gus to Aras 
in for ma a par la men ta res de par ti dos 
da opo si ção de me di das pre ven ti vas 
do MPF con tra even tu ais dis túr bi os 
em 7 de se tem bro de 2022=.

O pre si den te Jair Bol so na ro 
(PL) pro vo cou os apoi a do res pa ra a 
ma ni fes ta ção de 7 de Se tem bro. Em 
ce rimô nia de oû ci a li za ção da can di- 
da tu ra à re e lei ção, no úl ti mo do min- 
go, ele te ceu crí ti cas aos mi nis tros do 
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF) se re- 
fe rin do aos ma gis tra dos co mo <sur- 
dos de ca pa pre ta= e fez o cha ma men- 
to: <Con vo co to dos vo cês ago ra pa ra 
que to do mun do, no 7 de se tem bro, vá 
às ru as pe la úl ti ma vez=, dis se.

Ví deo an ti go

VÍDEO EXIBE DECLARAÇÕES DO PGR DURANTE REUNIÃO COM PARLAMENTARES 

Aras aûr mou que vai tra ba lhar pa ra 
evi tar qual quer ato vi o len to no fe ri a- 
do. <Não dei xa mos que o 7 de se tem- 
bro te nha ne nhum even to de vi o lên- 
cia. Eram mo vi men tos es pon tâ ne os 
que es po ca vam em to do o país. To dos 
já es ta mos aten tos a mo vi men tos, es- 
pon tâ ne os ou não, da so ci e da de ci vil 
que não to cam a nós a pos si bi li da de 
de vi o lên cia=, dis se no ví deo.

O Dia da In de pen dên cia do ano 
pas sa do foi mar ca do com ma ni fes ta- 
ções que ti nha co mo pau ta a des ti tui- 
ção dos mi nis tros da Cor te, o fe cha- 
men to do STF e a in ter ven ção mi li tar. 
Bol so na ro che gou a di zer, em um de 
seus dis cur sos mais in üa ma dos du- 
ran te o pro tes to, que não obe de ce ria 
mais às or dens do Ju di ciá rio.

Na se ma na pas sa da, Au gus to Aras 

que brou o si lên cio e se ma ni fes tou, 
pe la pri mei ra vez, so bre os ata ques do 
pre si den te Jair Bol so na ro ao sis te ma 
elei to ral bra si lei ro. O PGR pos tou um 
ví deo an ti go em seu ca nal do YouTube 
no qual de fen de as ur nas ele trô ni cas.

A gra va ção é de uma en tre vis ta que 
Aras con ce deu a veí cu los es tran gei-
ros. No ma te ri al, o pro cu ra dor-ge ral 
mos tra um tex to em que diz que <di- 
an te dos úl ti mos acon te ci men tos do 
país […] re cor da a ne ces si da de de dis- 
tan ci a men to, in de pen dên cia e har-
mo nia en tre os Po de res=.

Em se gui da, en tra um tre cho da en- 
tre vis ta no qual Aras res sal ta a <li su ra= 
das elei ções no país. <Nós não acei ta-
mos a ale ga ção de frau de, por que nós 
te mos vis to o su ces so da ur na ele trô- 
ni ca, ao lon go dos anos, es pe ci al men- 
te, no que to ca a li su ra dos plei tos=, 
aûr mou o PGR no ví deo.

ELEIÇÕES 2022

MDB, PSDB e Cidadania realizam convenções hoje

A CONFIRMAÇÃO DE TEBET COMO CANDIDATA É DADA COMO CERTA, APESAR DA DIVERGÊNCIA INTERNA DE SEU PARTIDO

MDB, PSDB e Ci da da nia re a li zam,
ama nhã (27/7), su as con ven ções na- 
ci o nais pa ra re fe ren dar a cha pa li de- 
ra da por Si mo ne Te bet (MDB-MS) ao
Pla nal to. A con ûr ma ção ocor re após
pe río do tur bu len to pa ra a pré-can di- 
da ta, com mo vi men ta ção de ala eme- 
de bis ta pa ra sus pen der a con ven ção e
con so li dar apoio ao ex-pre si den te
Luiz Iná cio Lu la da Sil va (PT).  

O MDB re a li za rá sua con ven ção de
for ma vir tu al, a par tir das 11h. A fe de- 
ra ção PSDB-Ci da da nia o fa rá no mes- 
mo ho rá rio, de for ma hí bri da, com vo- 
ta ção tan to na se de tu ca na em Bra sí lia
quan to vir tu al men te, em pla ta for ma
pró pria.

A con ûr ma ção de Te bet co mo can- 
di da ta é da da co mo cer ta, ape sar da
di ver gên cia in ter na de seu par ti do.
Mes mo com a ju di ci a li za ção fei ta por
mem bro do di re tó rio eme de bis ta de
Ala go as, a reu nião es tá man ti da. Nes- 
ta ter ça (26/7), o pre si den te do Tri bu- 
nal Su pe ri or Elei to ral (TSE), Ed son

Fa chin, ne gou o pe di do pa ra sus pen- 
der a con ven ção.

Há, po rém, uma in de û ni ção de
quem se rá o in di ca do pa ra com por a
cha pa co mo vi ce. O acor do ini ci al en- 
tre as le gen das é que a es co lha se ja fei- 
ta pe lo PSDB, e o se na dor Tas so Je reis- 
sa ti (PSDB-CE) é o fa vo ri to. Je reis sa ti
é, in clu si ve, pre fe rên cia pes so al de Te- 
bet. Nos bas ti do res, cor re a pos si bi li- 
da de de o se na dor ce a ren se não to- 
par a com po si ção. Não há ex pec ta ti va
de que a es co lha do vi ce se ja fei ta
ama nhã.

Par te do PSDB vê com de sâ ni mo os
re sul ta dos da eme de bis ta nas pes qui- 
sas de in ten ção de vo to. En quan to a
ex pec ta ti va com a es co lha de seu no- 
me pa ra a can di da tu ra úni ca da ter- 
cei ra via era ba se a da em seu po ten ci al
de cres ci men to e bai xa re jei ção, Te bet
não des lan chou ain da.

Além dis so, os tu ca nos dei xa ram
cla ro que a boa von ta de na ali an ça
com o MDB es ta va li ga da ao apoio ao
ex-go ver na dor gaú cho Edu ar do Lei te
(PSDB) no Rio Gran de do Sul. Às vés-
pe ras das con ven ções, o di re tó rio na- 
ci o nal eme de bis ta não con se gui ram
de sa tar o nó cau sa do pe la ve lha guar- 
da do par ti do no es ta do, que in sis te
em ter can di da tu ra pró pria e se re cu- 
sa a apoi ar Lei te. Is so po de se re üe tir
na vo ta ção de ama nhã.

Ou tro fa tor que po de mi nar a cha-
pa é o es for ço de Lu la pa ra an ga ri ar
apoio a sua can di da tu ra. Além de se
reu nir pes so al men te com ca ci ques do
MDB e re ce ber apoio de 11 di re tó ri os
es ta du ais da le gen da, Lu la tam bém se
apro xi ma de qua dros do PSDB. Ama- 
nhã (27/7), mes mo dia da con ven ção,
Tas so Je reis sa ti se reu ni rá com o ex-
pre si den te pa ra, a prin cí pio, dis cu tir a
ali an ça no Ce a rá. Os dois po lí ti cos
têm uma re la ção cor di al e já se reu ni-
ram em ou tras oca siões.

CPI DA COVID

Senadores contestam
arquivamento de ações

VICE-PGR SUGERIU ARQUIVAR AÇÕES CONTRA BOLSONARO

Um gru po de se te se na do res foi ao Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral (STF), na ma nhã des ta ter ça-fei ra (26/7), pro to- 
co lar uma ação pa ra a aber tu ra de um inqué ri to por pre- 
va ri ca ção con tra a vi ce-pro cu ra do ra-ge ral da Re pú bli- 
ca, Lindô ra Araú jo. A vi ce-PGR re co men dou o ar qui va- 
men to de ações con tra o pre si den te Jair Bol so na ro (PL) e
ali a dos na apu ra ção da CPI da Co vid.

Os se na do res di zem ha ver ir re gu la ri da des na re co- 
men da ção de en ga ve ta men to. Eles tam bém pe dem a
ma ni fes ta ção di re ta e pes so al do pro cu ra dor-ge ral da
Re pú bli ca, Au gus to Aras.

<So li ci ta-se, des de lo go, co mo for ma de as se gu rar a
não in ter rup ção in de vi da das apu ra ções pre li mi na res, a
não de ter mi na ção de ar qui va men to dos pro ce di men tos
in ves ti ga ti vos pe lo Eg. STF e a de ter mi na ção de sua con- 
ti nui da de, até que se con clua a apu ra ção quan to aos fa- 
tos nar ra dos nes te pe di do. Re quer-se que se ja de ter mi- 
na da a ma ni fes ta ção di re ta e pes so al do atu al PGR,
ANTÔ NIO AU GUS TO BRAN DÃO DE ARAS, quan to aos
fa tos des co ber tos pe la CPI da Pan de mia, a ûm de im pe- 
dir a atu a ção de sua tes ta de fer ro nas re fe ri das apu ra- 
ções=, es cre ve ram.

A ação é as si na da por Omar Aziz (PSD-AM), pre si den- 
te da CPI da Co vid; Ran dol fe Ro dri gues (Re de-AP), vi ce-
pre si den te; Re nan Ca lhei ros (MDB-AL), re la tor; Hum- 
ber to Cos ta (PT-PE), Tas so Je reis sa ti (PSDB-CE), Fa bi a- 
no Con ta ra to (PT-ES) e Ot to Alen car (PSD-BA).

<Não há cri té ri os téc ni cos no pe di do da PGR, mas sim
um ato com in te res ses par ti cu la res e que des res pei ta a
me mó ria de mi lha res de vi das per di das por cul pa de
ações cri mi no sas e do ne ga ci o nis mo=, dis se Ran dol fe
Ro dri gues, ao en tre gar a ação.

Os par la men ta res pe dem ain da que os au tos se jam
en vi a dos ao Con se lho Su pe ri or do Mi nis té rio Pú bli co
Fe de ral, ca so se ja ve ri û ca da uma con du ta omis si va por
par te da Pro cu ra do ria.

APÓS REVISÃO

FMI melhora projeção
do PIB nacional

DADOS APONTAM QUE A ECONOMIA GLOBAL TEVE CONTRAÇÃO

O Fun do Mo ne tá rio In ter na ci o nal (FMI) me lho rou a
pro je ção pa ra o Pro du to In ter no Bru to (PIB) do Bra sil
em 2022. O va lor de 0,8% apon ta do pa ra abril foi re vis to
pa ra 1,7%.

Os da dos fo ram di vul ga dos nes ta ter ça-fei ra (26/7). 

Ape sar de ser a mai or re vi são

anun ci a da pe lo or ga nis mo, o país

vai cres cer me nos que a mé dia

mun di al e seus pa res emer gen tes.

Em 2023, a pre vi são do ór gão é de

avan ço de 1,1% no PIB bra si lei ro.

O FMI tam bém vol tou a re du zir a pro je ção de cres ci- 
men to econô mi co glo bal em 2022 pa ra 3,2%, qua se a
me ta de da ex pan são de 6,1% no ano pas sa do, e não des- 
car ta re ces são nos EUA.

Os da dos apon tam ain da que a eco no mia glo bal te ve
con tra ção no se gun do tri mes tre des te ano, pu xa da prin- 
ci pal men te pe la Rús sia (por con ta da guer ra na Ucrâ nia
e das san ções apli ca das pe los de mais paí ses) e pe la Chi- 
na (on de lon gos pe río dos de lock downs pa ra con ter a
pan de mia da co vid-19 pre ju di ca ram as ati vi da des).

São Luís, quarta-feira, 27 de julho de 2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de ÁGUA MINERAL, galão de 20 

litros para atender a Policlínica de Codó, unidade de saúde administrada pela Empresa Maranhense de 

Serviços Hospitalares – EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

DATA DA ABERTURA: dia 10/08/2022, às 9h horário de Brasília/DF.

ID [nº 951866].

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

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

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

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

dayanne.emserh@gmail.com, ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 22 de julho de 2022

Dayanne Estrela da Costa Leite

Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 196/2022 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 253.070/2021 - EMSERH

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022 SRP SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS – MA, através de seu Pregoeiro e EQUIPE de 
APOIO, torna público para conhecimento de todos que estará realizando licitação na MODALIDADE: PRE-
GÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS TIPO: MENOR PREÇO  POR ITEM. OBJETO: Con-
tratação de empresa para compra e aquisição de aparelhos de ar condicionado para atender os estabelecimentos 
da Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras/MA. BASE LEGAL: LEI FEDERAL Nº 10.520/02, art. 3º, I, 
subsidiariamente pela LEI FEDERAL N. º 8.666/93 e alterações posteriores, DECRETO MUNICIPAL 006 e as 
condições do edital. Recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Habilitação: às 15h do dia 03 de agosto de 
2022 através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.licitanet.com.br. O edital estará 
à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do município https://jenipa-
podosvieiras.ma.gov.br/ e também no site do LICITANET. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão 
recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala de reunião da CPL, localizada 
na RUA JOÃO LAGO DA SILVA, S/N – Centro – esclarecimentos adicionais no mesmo endereço das 08:00 
as 12:00hs e no e-mail: cpljenipapo@gmail.com e pelo telefone 99 98511-8958. JENIPAPO DOS VIEIRAS/
MA, CEP: 65962-000. JENIPAPO DOS VIEIRAS -MA. ANTÔNIO IRANILTON DE CARVALHO. Pregoeiro.

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRÂNDIA - MA 

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022. A Câmara Municipal de Palmei-

rândia – MA, torna público para conhecimento dos interessados que realizara Licitação na forma 

da Lei Federal N 8.666/93, da Lei complementar n 147/2014 e demais normas Pertinentes a espé-

cie, modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço global, tendo por objetivo a Contratação de 

empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para reforma do Prédio e pavi-

mentação em bloquete para atender as necessidades da Câmara Municipal de Palmeirândia/MA, 

data da abertura: 12 de agosto de 2022, às 09:30 (nove horas e trinta minutos). A íntegra do Edital 

juntamente com seus anexos estará disponível na sala da Câmara Municipal na Av. João Pinhei-

ro, s/n, Bairro Belira, Palmeirândia - MA CEP: 65.238-000, E-mail: cmplpalmeirandia@gmail.

com, no horário de 08:00 às 12:00 horas, onde poderão ser lidos e retirados gratuitamente im-

pressos ou ainda através de mídia eletrônica, maiores informações cplpalmeirandia2022@gmail.

com. Palmeirândia – MA, 21 de julho de 2022. Rayssa Pereira Campos.Presidente da Câmara 

PRFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GABINETE DA SECRETÁRIA
AVISO DE LICITAÇÃO. Tomada de Preços nº 003/2022. TIPO: Empreitada Por Preço Global. OBJETO: 

contratação de empresa especializada para prestação de serviço de reforma e ampliação de uma escola na zona 

urbana de São João do Sóter – MA. ABERTURA: 12/08/2022 as 14h00min. O Edital e seus anexos estão dispo-

níveis, na íntegra, no site da prefeitura: http://transparencia.saojoaodosoter.ma.gov.br/acessoInformacao/licita-

cao/tce ou também poderão ser lidos e/ou obtidos na sala da Comissão, situada, Av. Esperança, nº 2025 – Centro 

– São João do Sóter – MA no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas) onde poderão ser 

consultados gratuitamente ou obtidos mediante a entrega de 03 (três) resmas de papel (500 folhas), tamanho A4, 

210 x 297mm, 75 g/m², ultra branco, junto ao setor de Licitação do município, referente ao custo de reprodução. 

Em nenhuma hipótese haverá atendimento aos licitantes que não atenderem as normas de saúde e os que se apre-

sentarem fora do horário de atendimento das 08:00 as 12:00 horas. São João do Sóter – MA. São João do Sóter – 

MA, 26 de julho de 2022. ROSANILDE ARAÚJO SOARES RODRIGUES, Secretária Municipal de Educação.
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Sim plí cio Araú jo

ELEIÇÕES 2022

Convenção oficializa 
Simplício ao governo
Com as ban dei ras da

ge ra ção de em pre go e

ren da, o ex-se cre tá rio de

in dús tria, co mér cio e

ener gia, Sim plí cio

Araú jo, de ve anun ci ar

seu apoio ao se na do,

apre sen tar seu

can di da to a vi ce e sua

cha pa pa ra de pu ta do

fe de ral.

 
O So li da ri e da de Ma ra nhão vai oû- 

ci a li zar a cam pa nha de Sim plí cio
Araú jo ao go ver no do Ma ra nhão du- 
ran te a con ven ção do par ti do as
07h07 da noi te, ho je em São Luís.

 
<Se rá um even to pa ra re a ûr mar

nos so com pro mis so com o po vo do
Ma ra nhão. Nos so tra ba lho é vol ta do
pa ra as pes so as. Te nho cer te za que o
Ma ra nhão vai es cre ver uma no va his- 
tó ria e vou dar mi nha con tri bui ção,
prin ci pal men te pa ra ge rar mais em- 
pre gos=, res sal tou Sim plí cio Araú jo

 
O even to se rá re a li za do no Rio Poty

Ho tel, na Pon ta d9Areia, na ca pi tal. Es- 
tá pre vis ta além da exe cu ti va es ta du al
do par ti do, a vin da de li de ran ças de
vá ri as ci da des do in te ri or do es ta do.

Nas ci do em Ba ca bal, cur sou Ad mi- 
nis tra ção de em pre sas, Mar ke ting e
Di rei to. É gra du a do em Aná li se de Sis- 
te mas.

Foi ra di a lis ta, ven de dor e em pre sá- 
rio, atu an do co mo ana lis ta de sis te- 
mas. De pu ta do Fe de ral, foi elei to pe la
re vis ta VE JA um dos 20 par la men ta res
mais atu an tes do Con gres so.

Co mo se cre tá rio de In dús tria, Co- 
mér cio e Ener gia do Ma ra nhão te ve
for te atu a ção na ge ra ção de em pre go
e ren da pa ra o Es ta do, atrain do em- 
pre sas e in ves ti men tos, in cen ti van do
a for ma ção de ar ran jos pro du ti vos em
vá ri as re giões do Ma ra nhão. Te ve pa- 
pel cru ci al du ran te a Pan de mia, li de- 

ran do um gran de mu ti rão do Go ver no
e da ini ci a ti va pri va da, lu tan do por
do a ções, in su mos, res pi ra do res e hos- 
pi tais de cam pa nha. Di a lo gou com di- 
ver sos se to res da eco no mia, for mu- 
lan do pro to co los sa ni tá ri os, o que
per mi tiu que o Es ta do não pa ras se,
mes mo du ran te o pe río do mais agu do
da CO VID-19.

A fren te da Se cre ta ria, Sim plí cio
Araú jo foi Pre si den te do Con se lho Na- 
ci o nal de Se cre tá ri os de De sen vol vi- 
men to, In dús tria e Co mér cio (Con se- 
dic), Pre si den te do Con se lho de Ad- 
mi nis tra ção da Emap do Por to de Ita- 
qui (Con sad), Con se lhei ro Es ta du al
do Ser vi ço Bra si lei ro de Apoio à Mi cro
e Pe que na Em pre sa (SE BRAE-MA) e
Co or de na dor do Con se lho Em pre sa- 
ri al do Ma ra nhão (CE MA).

En tre su as di ver sas ações pa ra pro- 
mo ver o de sen vol vi men to do Es ta do,
Sim plí cio im plan tou im por tan tes
pro gra mas, co mo o Pro gra ma de In- 
cen ti vos Fis cais do Ma ra nhão, Ma ra-
nhão Mais Pro du ti vo, Mais Avi cul tu ra,
Mais Ata ca dis tas, Mais Lo gís ti ca, Mais
Grãos, Com pras Go ver na men tais,
Pro gra ma de For ta le ci men to da In-
dús tria e Co mér cio do Ma ra nhão, en- 
tre ou tros.

Ou tra ini ci a ti va re a li za da por Sim-
plí cio Araú jo es tá re la ci o na da às con- 
tra par ti das so ci ais, que re sul ta ram na
do a ção de am bu lân ci as, equi pa men- 
tos pa ra ór gãos es ta du ais e cons tru-
ção de es co las, por meio de in ves ti- 
men tos de em pre sas que es tão se ins- 
ta lan do no Ma ra nhão.

Co mo pré-can di da to a Go ver na- 
dor, Sim plí cio Araú jo pre ten de mos- 
trar tu do o que já fez pe lo Ma ra nhão.
Que tem his tó ria. Co nhe ce os ca mi- 
nhos pa ra ge rar em pre gos e pa ra dar o
gran de sal to que nos so Es ta do pre ci-
sa.

Convenção do Pstu lançou Hertz ao governo

CONVENÇÃO ELEITORAL DO PSTU   ACONTECEU   NO PRÉDIO DO CURSO DE HISTÓRIA DA UEMA, NO CENTRO HISTÓRICO

O Par ti do So ci a lis ta dos Tra ba lha- 
do res Uni û ca do, Ps tu, e o Po lo So ci a- 
lis ta Re vo lu ci o ná rio re a li zou sua Con- 
ven ção elei to ral pa ra o plei to de 2022
nes ta ter ça-fei ra, 26 de ju lho, às 17h,
no pré dio do Cur so de His tó ria da UE- 
MA, no Cen tro His tó ri co.

No even to fo ram

apre sen ta das as pré-

can di da tu ras

ma jo ri tá ri as ao Go ver no

do Es ta do, com Hertz

Di as (pro fes sor de

His tó ria das re des

pú bli cas mu ni ci pal e

es ta du al, rap per do

Gí ria Ver me lha, e do

mo vi men to hip-hop), e

Jayro Mes qui ta

(tra ba lha dor por tuá rio);

e ao Se na do, com Sau lo

Ar can ge li (pro fes sor da

UE MA, e di ri gen te

li cen ci a do da CSP-

Con lu tas  )

En tre as pré-can di da tu ras pro por- 
ci o nais, apre sen tam-se pa ra con cor- 
rer a va ga na Câ ma ra de De pu ta dos:
Pre ta Lu (rap per, ar te sã, e in te gran te
do mo vi men to Qui lom bo Ur ba no),

Sar gen to Gui ma rães (Sar gen to da Po- 
lí cia Mi li tar) e Ben não Vi a na, de San ta
Qui té ria.

Pa ra a As sem bleia Le gis la ti va do
Ma ra nhão, apre sen tam-se: Da ni el Pa-
vão (di ri gen te li cen ci a do do sin di ca to
dos vi gi lan tes,- SIND VIG), Lu zi van da
Da mas ce no (fun ci o ná ria pú bli ca e di- 
ri gen te li cen ci a da do nú cleo do Sin- 
pro e sem ma em Ica tu), e Wal ter Maia
(pro fes sor e di ri gen te li cen ci a do do
nú cleo do Sin pro e sem ma em Cha pa- 
di nha), Do min gos Fi lho (ur ba ni tá rio
e fun ci o ná rio da Ca e ma), Ni ci nha Du- 
rans (po e ti sa do Qui lom bo Ur ba no da
Li ber da de), Tou rin (fun ci o ná rio apo- 
sen ta do da An vi sa, da ci da de de Ti- 
mon).

<Es se é um cha ma do pa ra aque les
que en ten dem a ne ces si da de de uma
al ter na ti va po lí ti ca com in de pen dên- 
cia de clas se, so ci a lis ta, re vo lu ci o ná- 
ria e na de fe sa dos tra ba lha do res e dos
se to res mais des pro te gi dos do Ma ra- 
nhão.= PS TU   26 de ju lho de 2022
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2
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Sai as jun tas (1)

Sai as jun tas (2)

Sai as Jun tas (3)

<Eu não acre di to mais na ho nes ti da de do
Bol so na ro=

Sim plí cio ofi ci al

Su bli ma ção

Vo to na ba lan ça
Se rá que o elei tor bra si lei ro, em sua gran de mai o ria, vai vo tar

no dia 2 de ou tu bro pen san do em po bre za, cor rup ção, pan de mia,
in üa ção, edu ca ção pre cá ria, pre ços dos com bus tí veis, do ar roz,
da car ne e do fei jão? O que pe sa mais: é ima gi nar num can di da to
de ex tre ma-di rei ta, ou num de es quer da mo de ra da. O que pe ga
mais na ur na ele trô ni ca é ima gi nar que ela é su pos ta men te frau- 
dá vel, pe la pa la vra do pre si den te Jair Bol so na ro, ou se Lu la po de
re pe tir as ações que mu da ram o Bra sil nos seus dois man da tos en- 
tre 2003 e 2010. Al guém se di ri ge à ur na de se jan do um fu tu ro go- 
ver no pi or do que o an te ri or?

Co mo as pes qui sam in di cam que os dois prin ci pais can di da tos
ao Pla nal to são o pre si den te Jair Bol so na ro (PL) e o ex-pre si den te
Luiz Iná cio Lu la da Sil va (PT), di û cil men te ha ve rá al guém, a me- 
nos de 70 di as do plei to, ca paz de che gar à ho ra do vo to em me lho- 
res con di ções de ven cer que os dois pro ta go nis tas. Por tan to, já
exis tem Pes qui sas da ci ên cia po lí ti ca in di can do que na mai o ria
das ve zes é o bol so que tem mai or pe so na de ci são de vo to, co mo
ex pli ca Da ni e la Cam pel lo, pro fes so ra da Fun da ção Ge tú lio Var gas
(FGV) e pes qui sa do ra do Wil son Cen ter em Washing ton, nos Es ta- 
dos Uni dos.

Foi es sa re a li da de, se gun do Cam pel lo à BBC News, que le vou o
es tra te gis ta po lí ti co ame ri ca no Ja mes Car vil le a cu nhar a má xi ma
<é a eco no mia, es tú pi do!=. Ele ex pli ca va a es pe ra da der ro ta 4 que
se con ûr mou 4 do en tão pre si den te re pu bli ca no Ge or ge H. W.
Bush, na sua ten ta ti va de re e lei ção em 1992. Na que le mo men to, o
país pas sa va por uma cri se econô mi ca e quem aca bou elei to foi o
de mo cra ta Bill Clin ton. Mas no Bra sil, em 2018, as pes qui sas
apon ta vam que os elei to res res pon dia que a cor rup ção era o mai- 
or pro ble ma. A La va Ja to <con ta mi nou= os tra di ci o nais par ti dos
com as de la ções, fer men ta das pe las mí di as, que atin gi ram, em
cheio, os go ver nos pe tis tas, de Lu la da Sil va e Dil ma Rous seff.

Aque le am bi en te tor nou crí ti ca as elei ções de 2018 3 ou fo ra da
cur va. E De le se apro pri ou o can di da to ra di cal, Jair Bol so na ro.
Rom peu a po la ri za ção his tó ri ca PT/PSDB, en rai za da na cri se
econô mi ca e impôs a po la ri za ção ide o ló gi ca. A es quer da pas sou a
ser es pé cie ide o lo gia da ter ra ar ra sa da. E pa ra sal var o país, apa re- 
ceu a û gu ra não de um out si der, mas de um <mi to=, ca paz de co lo- 
car o Bra sil nu ma ro ta no va, que ar ras tou pa ra o Con gres so um
ba ta lhão de de pu ta dos des co nhe ci dos e se na do res. Já em 2022 há
uma in ver são. O mi to, des mis ti û ca do, se per deu no ca mi nho, fez
Lu la res sus ci tar das cin zas e pas sar a li de rar to das as pes qui sas.
Uma in ver são de pois de ele pas sar 582 di as na ca deia.

Com na da a per der nas elei ções des te ano, a se na do ra Eli zi a ne
Ga ma (Ci da da nia) po de com por a pri mei ra cha pa fe mi ni na na
dis pu ta pre si den ci al no país: A can di da ta Si mo ne Te bet (MDB),
com Eli zi a ne Ga ma na vi ce. O par ti do de la faz con ven ção ho je.

En tu si as tas da par ti ci pa ção da se na do ra do Ma ra nhão di zem
que, por ser nor des ti na e evan gé li ca, <Eli zi a ne tem atri bu tos que
se so mam ao per ûl de Te bet, que é do Ma to Gros so do Sul=, on de
Bol so na ro tem for te ape lo 8mi to ló gi co9 no agro.

Eli zi a ne po de subs ti tuir o se na dor tu ca no Tas sos Je reis sa ti que
tem de mons tra do de sin te res se to tal em não com por a cha pa da
eme de bis ta Te bet. Is so mos tra o ta ma nho que o PSDB vai che gar
às elei ções de 2022, com ple ta men te des tro ça do.

 

Dis pa ro do ex-mi nis tro da Edu ca ção do go ver no Bol so na ro
Abraham Wein traub, ao ata cá-lo: “Olha se vo cê es co lher o ca mi- 
nho do chi quei ro, não vai en con trar gan sos, mas se mis tu rar com
por cos” – so bre Bol so na ro com o Cen trão.

 
Sem dú vi da a pes qui sa da Eco no mé tri ca/O Im par ci al

di vul ga da on tem, dan do Car los Bran dão com 11 pon- 
tos à fren te de We ver ton Ro cha ob te ve am pla re per cus- 

são. Da qui até as elei ções, as pes qui sas trans for ma rão a
cam pa nha em pu ra adre na li na.

 
As pes qui sas saí das ul ti ma men te apon tam quais são os

can di da tos a de pu ta do fe de ral man da chu vas do elei- 
to ra do de São Luís: Ro se a na Sarney (MDB), Du ar te Jr

(PSB), Bi ra do Pin da ré (PSB), Lo bão Fi lho, Pe dro Lu cas
e Fá bio Câ ma ra. A sur pre sa.

 
Ca da uma! Ali a dos de Jair Bol so na ro vol tam a ar ti cu lar

PEC que im pe de pri são de ex-pre si den tes, além de
con ce der fo ro pri vi le gi a do e imu ni da de par la men tar

vi ta lí ci os, que blin da o pre si den te e seus fa mi li a res. Por
que is so?

O So li da ri e da de reú ne ho je seus de le ga dos em con ven ção es- 
ta du al no Rio Po ti Ho tel, pa ra oû ci a li zar o ex-se cre tá rio Sim plí cio
Araú jo, can di da to a go ver na dor do Ma ra nhão, e a lis ta dos con- 
cor ren tes a de pu ta do fe de ral e es ta du al.

En gra ça do, on tem foi dia do avô e dia do man gue. Por coin ci- 
dên cia, os avós são clás si cos pro te to res dos ne tos 3 ga lhos do
mes mo tron co. Já o man gue é a raiz que pro te ge o tron co dos mes- 
mos ga lhos e pu ri û cam o ar. O avô su bli ma a pro le.

São Luís, quarta-feira, 27 de julho de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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CRIS TO VAM BU AR QUE
Pro fes sor emé ri to da UnB e mem bro da
Co mis são In ter na ci o nal da Unes co pa ra
o Fu tu ro da Edu ca ção

CRIS TI NA NA VA LON
Psi có lo ga com for ma ção pe la Uni ver si -
da de Me to dis ta de São Pau lo com es pe -
ci a li za ção em Psi ca ná li se do Ado les cen -
te, Psi cos so má ti ca e Do en ças Men tais.

Salvem o agro

Fal tan do pou cas

se ma nas pa ra as

elei ções, não se ve em

pro pos tas dos

can di da tos pa ra sal var o

agro ne gó cio de três

ame a ças que so fre rá no

fu tu ro. A pri mei ra é a

ame a ça eco ló gi ca.

 O agro ne gó cio não so bre vi ve rá às
mu dan ças cli má ti cas que ele aju da a
pro vo car. A des trui ção das üo res tas
fa tal men te afe ta rá a pro du ção da
agri cul tu ra lo cal, por is so a ne ces si da- 
de de re gras pa ra con ser var as ma tas é
in dis pen sá vel pa ra o agro ne gó cio.
Além dis so, os im pac tos do des üo res- 
ta men to afe tam o cli ma em es ca la
pla ne tá ria, pro vo can do con sequên ci- 
as de ses ta bi li za do ras de to do o sis te- 
ma agrí co la: o agro ne gó cio bra si lei ro
não û ca rá imu ne. Mui tos pro du to res,
com ló gi ca ime di a tis ta, ig no ran do û- 
lhos, ne tos e o Bra sil, não ve em a con- 

ser va ção üo res tal co mo par te da pro- 
du ção agrí co la. No má xi mo, li mi tam
as pre o cu pa ções às ma tas den tro de
sua pro pri e da de.

Há can di da tos que não se pre o cu- 
pam com o equi lí brio eco ló gi co, ou- 
tros que usam a agen da eco ló gi ca em
opo si ção à pro du ção agrí co la. Al guns
can di da tos mo vi dos por pre con cei tos
ide o ló gi cos con si de ram o agro ne gó- 
cio co mo ad ver sá rio por que não fa- 
zem as con tas pa ra sa be rem o que
acon te ce ria na eco no mia se não ti vés- 
se mos o agro. 

Ou tros não ve em qual quer pro ble- 
ma eco ló gi co no Bra sil, di zem que se
eu ro peus já quei ma ram su as üo res tas
no pas sa do, te mos di rei to de quei mar
as nos sas, ago ra, no sé cu lo 21. Pre ci- 
sa mos sal var o agro ne gó cio, tra zen- 
do-o pa ra o lon go pra zo, mes mo que
is so exi ja sa cri fí ci os no ime di a to. O
no vo go ver no de ve ser de fen sor das
üo res tas do mun do, in clu si ve da
Amazô nia, pa ra sal var o agro ne gó cio,
ne go ci an do com em pre sá ri os pa ra
con ven cê-los a de fen der os in te res ses
na ci o nais no lon go pra zo. Pro pon do
uma go ver nan ça mun di al pa ra to das
as üo res tas, in clu si ve as nos sas.

A se gun da ame a ça ao agro ne gó cio
vem do boi co te que se ar ma no mun- 
do con tra a im por ta ção de pro du tos
bra si lei ros. Ao mes mo tem po que to- 
ma rá me di das pro te to ras do meio
am bi en te, o pró xi mo go ver no tem de
ser ca paz de usar a di plo ma cia pa ra
evi tar o de sas tre que de sa ba rá so bre a
eco no mia bra si lei ra quan do, em de fe- 
sa da saú de da Ter ra, com pra do res se
ne ga rem a com prar nos sos pro du tos.
A coin ci dên cia do ter rí vel ve rão que
os eu ro peus en fren tam com su ces si- 
vos re cor des de des trui ção da Amazô- 
nia le va rá, cer ta men te, à pres são pa ra
sus pen são de com pra de nos sos pro- 
du tos. Há 180 anos, por ra zões mo rais
e econô mi cas, os in gle ses proi bi ram o
trá û co de es cra vos. Ini ci al men te, nos- 
sos es cra vo cra tas usa ram o con cei to
de so be ra nia pa ra jus ti û car a con ti nu- 
a ção do trá û co. O bom sen so pre va le- 
ceu e o Bra sil fez a pró pria lei proi bin- 
do o trá û co, os fa zen dei ros es cra vo- 
cra tas di mi nuí ram lu cros, mas man ti- 

ve ram a de man da por açú car. Pa ra os
eu ro peus de ho je, a quei ma da da
Amazô nia é vis ta co mo bar bá rie bra-
si lei ra, do ti po da es cra vi dão no sé cu- 
lo 19. O agro ne gó cio do sé cu lo 21 pre- 
ci sa lem brar dos es cra vo cra tas do û-
nal do sé cu lo 20.

O ter cei ro sal va men to do agro ne- 
gó cio tem a ver com o ób vio es go ta- 
men to de le no mé dio e lon go pra zo,
de vi do a mu dan ças tec no ló gi cas, ge o- 
po lí ti cas e am bi en tais. Mui tos não
que rem ver, mas acon te ceu no pas sa- 
do. As ri que zas do açú car e do al go dão
se es go ta ram no Nor des te, quan do a
pro du ção foi le va da pa ra o Ca ri be e
pa ra o sul dos Es ta dos Uni dos; a
imen sa ri que za da bor ra cha se es go- 
tou no nor te, quan do se rin guei ras fo- 
ram le va das pa ra a Ma lá sia, e quan do
a bor ra cha sin té ti ca foi in ven ta da. São
Pau lo evi tou a de ba cle do ca fé, gra ças
à pre pa ra ção pa ra o mo men to se guin- 
te, da in dus tri a li za ção. Em pre sá ri os
lú ci dos e go ver nan tes com pro me ti- 
dos per mi ti ram ao Es ta do dar o sal to
pa ra im plan tar o par que in dus tri al,
usan do o ca pi tal acu mu la do an tes da
cri se de 1929.

O Cen tro-Oes te pre ci sa se pre pa rar
pa ra o fu tu ro, quan do a Chi na pro du- 
zir so ja e car ne na Áfri ca, na me ta de
da dis tân cia pa ra seus cen tros con su-
mi do res, ou até mes mo na Si bé ria
Rus sa, le van do pro du tos de trem pa ra
Pe quim. Ou quan do eles fo rem pro- 
du zi dos sin te ti ca men te. O pró xi mo
go ver no pre ci sa sal var o agro ne gó cio,
pre pa ran do-o pa ra os no vos tem pos
da eco no mia do co nhe ci men to. As-
sim co mo foi fei to em São Pau lo ao
pas sar da ca fei cul tu ra pa ra a in dús tria
me câ ni ca. O Cen tro-Oes te de ve co-
me çar sua mar cha do agro ne gó cio
pa ra a in dús tria do co nhe ci men to. Pa- 
ra tan to, o pró xi mo go ver no pre ci sa
ofe re cer con di ções pa ra, ali a dos aos
em pre sá ri os, for mu lar um ru mo que
fa ça do Cen tro-Oes te o nos so Va le do
Si lí cio: in ves tir em edu ca ção de ba se,
uni ver si da des e cen tros de pes qui sa,
em uma es tra té gia pa ra sal var o agro-
ne gó cio, mes mo de pois de le, trans- 
for man do-o no chip ne gó cio da eco- 
no mia do fu tu ro.

A forma de expressão como reflexo psicológico

Se ex pres sar é um dos mai o res de- 
sa û os do ser hu ma no. 

Se ja atra vés de pa la vras ou ges tos, a
co mu ni ca ção faz par te da nos sa es- 
sên cia e re ve la mui to so bre nos sa per- 
so na li da de. Nor mal men te nos acos- 
tu ma mos a fa lar que uma pes soa é
mais ou me nos <fa lan te=, e atri buí mos
is so ape nas ao seu jei to de ser. O pro- 
ble ma é que a for ma co mo nos ex- 
pres sa mos es tá di re ta men te li ga da ao
mun do psí qui co e po de re ve lar até
mes mo trans tor nos men tais.

 
A co mu ni ca ção não se tra ta ape nas

de uma par te da nos sa na tu re za, mas
ao de sen vol vi men to da per so na li da- 

de ao lon go de anos, que co me ça na
in fân cia. Se uma cri an ça for aban do- 
na da no meio da üo res ta, sem o con- 
ta to hu ma no, ela se tor na rá al go to tal- 
men te di fe ren te do nos so ho mem so- 
ci al. Se rá, pro va vel men te, um sel va- 
gem. O tra ba lho de en si na men to da
fa la é fei to des de ce do pe los pais ou
por es sa û gu ra res pon sá vel, que ama e
cui da.

 
En tão nos ba se a mos não mais em

uma sim ples ins tan cia na tu ral, mas
uma fer ra men ta uti li za da por to dos.
Is so é re ve la do tam bém na nos sa mo- 
ral e nos cos tu mes. Em ca da lu gar do
mun do nos ex pres sa mos de uma for- 
ma di fe ren te, re üe tin do su as pe cu li a- 
ri da des so ci ais e cul tu rais. 

No Bra sil o abra ço e os <dois bei ji- 
nhos= são ex pres sões bá si cas de afe to,
en quan to o Ori en te Mé dio usa ape nas
pa la vras, evi tan do ao má xi mo o con- 

ta to fí si co.
 
Em uma vi são Win ni cot ti a na, a co- 

mu ni ca ção es tá li ga da à co mo nos re-
la ci o na mos a ou tros ob je tos (e nis so
in cluí mos ou tras pes so as). Es sa ca pa-
ci da de é pro ve ni en te de um am bi en te
su û ci en te men te bom ou não, e ao que
ele ofe re ce a cri an ça, e que vai acom- 
pa nha-la até a vi da adul ta. 

E quan to mais o tem po pas sa, mais
fá cil per ce ber trans tor nos psi co ló gi- 
cos de cor ren tes de um am bi en te fa- 
lho sem o olhar e a es cu ta que o be bê
ne ces si ta pa ra seu de sen vol vi men to.

 
A cri an ça é um re üe xo da û gu ra que

a aco lhe, en tão é im por tan te per mi tir
que ela se ex pres se, mos tran do em pa- 
tia. A for ma co mo nos ex pres sa mos
po de ser uma sim ples ca su a li da de, ou
um gri to de so cor ro.

EDI TO RI AL

A des con fi an ça e o
ris co Bra sil

In di ca dor da des con û an ça dos in ves ti do res em re la- 
ção à saú de ûs cal do país, o ris co Bra sil es tá aci ma de 300
pon tos des de 5 de maio

O país ho je é vis to com res sal vas por in ves ti do res es- 
tran gei ros, se ja pe lo avan ço do des ma ta men to da
Amazô nia e de nún ci as en vol ven do po pu la ções in dí ge- 
nas, se ja pe la ten são po lí ti ca, se ja pe lo au men to dos
gas tos pú bli cos. Uma com bi na ção que ele va o cha ma do
ris co Bra sil, afas ta in ves ti do res da bol sa de va lo res e exi- 
ge o au men to da ta xa de ju ros, além de pres si o nar a co- 
ta ção do dó lar, que, de pois de üer tar com um pa ta mar
abai xo de R$ 5, vol tou a su bir.

Tu do is so mes mo com a Re cei ta Fe de ral di vul gan do
uma ar re ca da ção to tal de R$ 181 bi lhões em ju nho, o
que re pre sen ta al ta de 17,96% em re la ção ao mes mo
mês do ano pas sa do. Com is so, o to tal ar re ca da do nos
seis pri mei ros me ses do ano che gou a R$ 1,1 tri lhão. Mas
es ses re cur sos, o mai or mon tan te pa ra o mês e pa ra um
se mes tre, não se rão su û ci en tes pa ra co brir os gas tos do
go ver no, com o dé û cit ûs cal es te ano de ven do che gar a
R$ 65 bi lhões. In di ca dor da des con û an ça dos in ves ti do- 
res em re la ção à saú de ûs cal do país, o ris co Bra sil es tá
aci ma de 300 pon tos des de 5 de maio e no úl ti mo dia 18
fe chou a 364 pon tos. Em de zem bro de 2021 o in di ca dor
es ta va em 220,9 pon tos, o que mos tra o avan ço da fal ta
de con û an ça no Bra sil es te ano. É por trás des se mo vi- 
men to que a bol sa de va lo res (B3) ope ra abai xo de 100
mil pon tos e não de ve su pe rar es se pa ta mar no va men te
até o ûm do ano, com o ca pi tal in ter na ci o nal mi gran do
pa ra os Es ta dos Uni dos e a Eu ro pa, que ofe re cem me nor
ris co e es tão ele van do seus ju ros – o Ban co Cen tral Eu ro- 
peu (BCE) su biu a ta xa em 0,5 pon to se ma na pas sa da,
na pri mei ra ele va ção em 11 anos. E tan to nos EUA quan- 
to no Ve lho Con ti nen te, a ten dên cia é de que a al ta se
man te nha. Com o mun do te men do uma re ces são glo bal
e os ju ros re üe tin do o au men to das in cer te zas, o mi nis- 
tro da Eco no mia, Pau lo Gue des, ten ta mais uma vez
mos trar um oti mis mo que ca da vez tem me nos cré di to
pa ra in ves ti do res. Ao di vul gar os nú me ros da ar re ca da- 
ção, Gue des aûr mou que o Bra sil es tá em um no vo ci clo
de cres ci men to pro lon ga do. De ta lhe: o go ver no pre vê
avan ço do PIB em 2% es te ano, mas pa ra o mer ca do o
cres ci men to se rá de 1,75%. Ou se ja, a ta xa de ex pan são
da ge ra ção de ri que za es tá mui to aquém do ne ces sá rio
pa ra di na mi zar a eco no mia bra si lei ra, que de ve se ex- 
pan dir ape nas 0,5% no pró xi mo ano.

Gue des po de con si de rar que cres cer por cres cer é o
pla no, mas nem de lon ge o de sem pe nho da eco no mia
bra si lei ra fa vo re ce a re du ção do imen so con tin gen te de
pes so as pas san do fo me no país e o gran de nú me ro de
bra si lei ros sem tra ba lho. E es se bai xo cres ci men to ocor- 
re rá com a in üa ção em al ta, pres si o na da pe la ele va ção
do cus to das com mo di ti es em to do o mun do.

Um cor te de im pos tos bai xou os pre ços dos com bus- 
tí veis, da ener gia, das co mu ni ca ções e do trans por te pú- 
bli co a fór ceps, e vai pro mo ver uma re du ção mo men tâ- 
nea des ses ser vi ços, mas não o su û ci en te pa ra tra zer a
in üa ção pa ra a me ta û xa da pe lo Con se lho Mo ne tá rio
Na ci o nal (CMN), de 3,5% pa ra es te ano, com to le rân cia
de 1,5 pon to per cen tu al pa ra bai xo ou pa ra ci ma. E o
pró prio go ver no já ad mi te que não cum pri rá tam bém a
me ta de 2023, de 3,25% com a mes ma to le rân cia. Pa ra
es te ano a pre vi são é de que o IP CA fe che aci ma de 7%,
en quan to no ano que vem o mer ca do pre vê al ta de 5%.

Em meio ao bai xo cres ci men to econô mi co e à in üa- 
ção ele va da, o oti mis mo de Gue des des con si de ra os ris- 
cos ûs cais pa ra os quais ele fe chou os olhos ul ti ma men- 
te, con tra ri an do in clu si ve prin cí pi os do li be ra lis mo que
diz se guir. Nes se con tex to, se ria mais pro vei to so que o
go ver no se es for ças se pa ra mos trar aos in ves ti do res es- 
tran gei ros o po ten ci al de in ves ti men tos em in fra es tru- 
tu ra e do mer ca do bra si lei ro, com mais de 210 mi lhões
de ha bi tan tes. Uma boa ini ci a ti va se ria mos trar aos em- 
bai xa do res de na ções com re pre sen ta ção di plo má ti ca
no Bra sil as pos si bi li da des e po ten ci a li da des do país.
Mas es se mo men to foi des per di ça do pe lo pre si den te
Jair Bol so na ro (PL), que op tou por re pe tir ata ques e sus- 
pei tas so bre as ur nas e elei ções ao cor po di plo má ti co,
con tri buin do não pa ra tra zer os es tran gei ros pa ra in ves- 
tir no país, mas sim au men tan do a per cep ção de ris co
so bre o Bra sil.

São Luís, quarta-feira, 27 de julho de 2022

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


São Luís, quarta-feira, 27 de julho de 2022

GERAL 5

EDITAL DE 2º PÚBLICO LEILÃO N° 002/2020 

A SPE- Construtora Sá Cavalcante LIV LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
14.877.076/0001-04, como Credor Fiduciário, promoverá a venda dos imóveis adiante descritos, no local supramen-
cionado, nos termos da Lei 9.514/97 de 20 de novembro de 1997, art. 27, por intermédio do Leiloeiro Público Gustavo 
Martins Rocha, matrícula n° 017/06, mediante 2º Público Leilão a ser realizado em 11 de agosto de 2022 às 10 horas, 
somente on-line pelo site www.grleiloes.com. Informações com o leiloeiro pelo telefone/WhatsApp: (98) 4141-2441, no 
horário comercial ou pelo endereço de e-mail: grleiloes@grleiloes.com. 

IMÓVEIS: 
Lote 01 – Sala comercial n° 1.301, Torre 01, 13° andar, Centro Empresarial Shopping da Ilha, localizado na Av. Daniel 
de La Touche, Cohama, São Luís/MA, com 01 banheiro, 40,45 m² de área privativa, área de uso comum 21,46 m², área 
real total de 61,91 m², perfeitamente descrito e caracterizado na matrícula 112.077, Lv. 2 – VN, Fls. 112 do Cartório de 
Registro Geral de Imóveis do 1° Ofício - 1ª Circunscrição de São Luís/MA.  
Lance mínimo: R$ 310.337,99. 
Lote 02 – Sala comercial n° 1.302, Torre 01, 13° andar, Centro Empresarial Shopping da Ilha, localizado na Av. Daniel 
de La Touche, Cohama, São Luís/MA, com 01 banheiro, 32,88 m² de área privativa, área de uso comum 17,35 m², área 
real total de 50,23 m², perfeitamente descrito e caracterizado na matrícula 112.078, Lv. 2 – VN, Fls. 113 do Cartório de 
Registro Geral de Imóveis do 1° Ofício - 1ª Circunscrição de São Luís/MA.  
Lance mínimo: R$ 473.891,41.  
Lote 03 – Sala comercial n° 1.303, Torre 01, 13° andar, Centro Empresarial Shopping da Ilha, localizado na Av. Daniel 
de La Touche, Cohama, São Luís/MA, com 01 banheiro, 38,65 m² de área privativa, área de uso comum 20,38 m², área 
real total de 59,03 m², perfeitamente descrito e caracterizado na matrícula 112.079, Lv. 2 – VN, Fls. 114 do Cartório de 
Registro Geral de Imóveis do 1° Ofício - 1ª Circunscrição de São Luís/MA.  
Lance mínimo: R$ 297.831,79.  
Lote 04 – Sala comercial n° 1.304, Torre 01, 13° andar, Centro Empresarial Shopping da Ilha, localizado na Av. Daniel 
de La Touche, Cohama, São Luís/MA, com 01 banheiro, 39,26 m² de área privativa, área de uso comum 20,81 m², área 
real total de 60,07 m², perfeitamente descrito e caracterizado na matrícula 112.080, Lv. 2 – VN, Fls. 115 do Cartório de 
Registro Geral de Imóveis do 1° Ofício - 1ª Circunscrição de São Luís/MA.  
Lance mínimo: R$ 310.759,25.  
Lote 05 – Sala comercial n° 1.305, Torre 01, 13° andar, Centro Empresarial Shopping da Ilha, localizado na Av. Daniel 
de La Touche, Cohama, São Luís/MA, com 01 banheiro, 33,48 m² de área privativa, área de uso comum 17,78 m², área 
real total de 51,26 m², perfeitamente descrito e caracterizado na matrícula 112.081, Lv. 2 – VN, Fls. 116 do Cartório de 
Registro Geral de Imóveis do 1° Ofício - 1ª Circunscrição de São Luís/MA.  
Lance mínimo: R$ 247.044,07.  
Lote 06 – Sala comercial n° 1.306, Torre 01, 13° andar, Centro Empresarial Shopping da Ilha, localizado na Av. Daniel 
de La Touche, Cohama, São Luís/MA, com 01 banheiro, 33,48 m² de área privativa, área de uso comum 17,78 m², área 
real total de 51,26 m², perfeitamente descrito e caracterizado na matrícula 112.082, Lv. 2 – VN, Fls. 117 do Cartório de 
Registro Geral de Imóveis do 1° Ofício - 1ª Circunscrição de São Luís/MA.  
Lance mínimo: R$ 247.044,07. 
Lote 07 – Sala comercial n° 1.307, Torre 01, 13° andar, Centro Empresarial Shopping da Ilha, localizado na Av. Daniel 
de La Touche, Cohama, São Luís/MA, com 01 banheiro, 33,48 m² de área privativa, área de uso comum 17,78 m², área 
real total de 51,26 m², perfeitamente descrito e caracterizado na matrícula 112.083, Lv. 2 – VN, Fls. 118 do Cartório de 
Registro Geral de Imóveis do 1° Ofício - 1ª Circunscrição de São Luís/MA.  
Lance mínimo: R$ 261.258,47. 
Lote 08 – Sala comercial n° 1.308, Torre 01, 13° andar, Centro Empresarial Shopping da Ilha, localizado na Av. Daniel 
de La Touche, Cohama, São Luís/MA, com 01 banheiro, 33,48 m² de área privativa, área de uso comum 17,78 m², área 
real total de 51,26 m², perfeitamente descrito e caracterizado na matrícula 112.084, Lv. 2 – VN, Fls. 119 do Cartório de 
Registro Geral de Imóveis do 1° Ofício - 1ª Circunscrição de São Luís/MA.  
Lance mínimo: R$ 269.337,72. 
Lote 09 – Sala comercial n° 1.309, Torre 01, 13° andar, Centro Empresarial Shopping da Ilha, localizado na Av. Daniel 
de La Touche, Cohama, São Luís/MA, com 01 banheiro, 33,48 m² de área privativa, área de uso comum 17,78 m², área 
real total de 51,26 m², perfeitamente descrito e caracterizado na matrícula 112.085, Lv. 2 – VN, Fls. 120 do Cartório de 
Registro Geral de Imóveis do 1° Ofício - 1ª Circunscrição de São Luís/MA.  
Lance mínimo: R$ 269.337,72. 
Lote 10 – Sala comercial n° 1.310, Torre 01, 13° andar, Centro Empresarial Shopping da Ilha, localizado na Av. Daniel 
de La Touche, Cohama, São Luís/MA, com 01 banheiro, 34,40 m² de área privativa, área de uso comum 18,21 m², área 
real total de 52,61 m², perfeitamente descrito e caracterizado na matrícula 112.086, Lv. 2 – VN, Fls. 121 do Cartório de 
Registro Geral de Imóveis do 1° Ofício - 1ª Circunscrição de São Luís/MA.  
Lance mínimo: R$ 275.929,39. 
Lote 11 – Sala comercial n° 1.311, Torre 01, 13° andar, Centro Empresarial Shopping da Ilha, localizado na Av. Daniel 
de La Touche, Cohama, São Luís/MA, com 01 banheiro, 34,40 m² de área privativa, área de uso comum 18,21 m², área 
real total de 52,61 m², perfeitamente descrito e caracterizado na matrícula 112.087, Lv. 2 – VN, Fls. 122 do Cartório de 
Registro Geral de Imóveis do 1° Ofício - 1ª Circunscrição de São Luís/MA.  
Lance mínimo: R$ 275.931,27.  
Lote 12 – Sala comercial n° 1.312, Torre 01, 13° andar, Centro Empresarial Shopping da Ilha, localizado na Av. Daniel 
de La Touche, Cohama, São Luís/MA, com 01 banheiro, 34,40 m² de área privativa, área de uso comum 18,21 m², área 
real total de 52,61 m², perfeitamente descrito e caracterizado na matrícula 112.088, Lv. 2 – VN, Fls. 123 do Cartório de 
Registro Geral de Imóveis do 1° Ofício - 1ª Circunscrição de São Luís/MA.  
Lance mínimo: R$ 275.935,63.  
Lote 13 – Sala comercial n° 1.313, Torre 01, 13° andar, Centro Empresarial Shopping da Ilha, localizado na Av. Daniel 
de La Touche, Cohama, São Luís/MA, com 01 banheiro, 34,20 m² de área privativa, área de uso comum 18,21 m², área 
real total de 52,41 m², perfeitamente descrito e caracterizado na matrícula 112.089, Lv. 2 – VN, Fls. 124 do Cartório de 
Registro Geral de Imóveis do 1° Ofício - 1ª Circunscrição de São Luís/MA.  
Lance mínimo: R$ 274.415,63.  
Lote 14 – Sala comercial n° 1.314, Torre 01, 13° andar, Centro Empresarial Shopping da Ilha, localizado na Av. Daniel 
de La Touche, Cohama, São Luís/MA, com 01 banheiro, 34,20 m² de área privativa, área de uso comum 18,21 m², área 
real total de 52,41 m², perfeitamente descrito e caracterizado na matrícula 112.090, Lv. 2 – VN, Fls. 125 do Cartório de 
Registro Geral de Imóveis do 1° Ofício - 1ª Circunscrição de São Luís/MA.  
Lance mínimo: R$ 274.415,63. 
Lote 15 – Sala comercial n° 1.315, Torre 01, 13° andar, Centro Empresarial Shopping da Ilha, localizado na Av. Daniel 
de La Touche, bairro Cohama, São Luís/MA, com 01 banheiro, 33,69 m² de área privativa, área de uso comum 17,78 
m², área real total de 51,47 m², perfeitamente descrito e caracterizado na matrícula 112.091, Lv. 2 – VN, Fls. 126 do 
Cartório de Registro Geral de Imóveis do 1° Ofício - 1ª Circunscrição de São Luís/MA.  
Lance mínimo: R$ 226.069,36.  

Os imóveis serão vendidos no estado em que se encontram, com todas as suas instalações, benfeitorias, pertences e 
acessórios, no atual estado de ocupação e conservação no qual se apresentam. Eventuais débitos que recaiam sobre o 
imóvel, especialmente dívidas condominiais e tributos (IPTU e quaisquer taxas incidentes sobre o imóvel) até a data 
do leilão, serão quitados exclusivamente pela Sá Cavalcante. Valor do lance mínimo para fins de 2º Leilão é o valor da 
dívida do imóvel, sendo somente aceito pagamento à vista, pela melhor oferta, mais a comissão do leiloeiro de 5% (cinco 
por cento) sobre o valor da arrematação, reservando-se a Credora Fiduciária o direito de recusar as propostas sempre que 
forem por preço vil e/ou inferiores ao valor da dívida e das despesas que a ela devem ser somadas nos termos do artigo 

27 da Lei n.º 9.514/97. O prazo para o pagamento do imóvel é de cinco dias úteis. 

Gustavo Martins Rocha
Leiloeiro Público Oficial 

JUCEMA nº 017-06 

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 

A Comissão Permanente de Licitação – CPL, da Prefeitura Municipal de Lima Campos - MA, torna público aos 
interessados o resultado do JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO da licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS n°. 003/2022, que tem como objeto a contratação de empresa para execução das obras de Reforma e Ampliação 
do Mercado Municipal de Lima Campos, conforme Convênio CV nº. 8.401.00/2020 (SICONV nº 909161), celebrado 
entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF e o Município de Lima 
Campos/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca. Após análise dos Documentos de 
Habilitação apresentados, a Comissão Permanente de Licitação julgou HABILITADAS as empresas: J. F. DA COSTA 
FILHO & CIA LTDA; DANILO C MOURA EIRELI; EMILENY O DA SILVA EIRELI; ETECH CONSTRUÇÕES LTDA; 
R ALMEIDA CONSTRUÇÕES EIRELI; e RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, por terem atendido às 
exigências de habilitação previstas no Edital de licitação, e INABILITADAS as empresas F B F FERREIRA SERVIÇOS 
EIRELI; HILDA ALVES BESERRA; CÍRCULO ENGENHARIA LTDA; RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS 
LTDA; MARASERV – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA; JR CONSTRUTORA EIRELI; JR CONSTRUÇÕES LTDA; 
JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI; T. A. N. COSTA; MULT SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA; 
MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA; J S COMÉRCIO EIRELI; J O DE CARVALHO MOURA 
JÚNIOR EIRELI; L V SERVIÇOS LTDA; SOLUSTER – SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES – EIRELI; BANDEIRA 
CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA; e LAÉCIO DA SILVA – COMÉRCIO E SERVIÇOS, conforme consta na 
Ata da Terceira Sessão Pública. Os autos do processo encontram-se com vista franqueada aos interessados na sala da 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lima Campos (MA), no endereço: Av. JK, s/nº - Centro, 
Lima Campos/MA, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas). Informamos ainda que a partir desta 
publicação está aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a interposição de recurso pelas empresas interessadas, referente à 
fase de habilitação. Esclarecimentos adicionais no endereço supracitado e através do e-mail: licitacao@limacampos.ma.gov.br. 

Lima Campos–MA, 25 de julho de 2022. 
Valmí Silva Júnior   

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
Portaria nº 001 de 22 de outubro de 2021 

Poder Judiciário do Estado do Maranhão
Comarca da Ilha de São Luís

Secretaria Judicial Única Digital das Varas Cíveis
Fórum Desembargador Sarney Costa

Avenida Professor Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís – MA, CEP: 65.076-820

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS

Processo nº: 0016187-76.2013.8.10.0001
Ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: SO FILTROS LTDA
EXECUTADO: NOJASA COMERCIO TRANSPORTE E REPRESENTAÇÕES LTDA

A Excelentíssima Senhora Juíza de Direito ALICE DE SOUSA ROCHA, Titular da 5ª Vara
Cível da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão.

FAZ SABER a todos quantos o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem que fica,
conforme art. 256, IV do CPC, INTIMADO(A)(S): NOJASA COMERCIO TRANSPORTE E
REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ nº 00.992.649/0001-36, com endereço incerto e não
sabido.

FINALIDADE: Intimação da parte executada, acima nomeada para, no prazo de 15 (quinze) dias,
efetuar o pagamento voluntário do valor executado, com a advertência de que caso não o faça no
prazo estabelecido será acrescido o percentual de 10% (dez por cento) sobre o montante da
dívida e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), seguindo-se com os atos
constritivos necessários à satisfação da dívida. Fica, ainda, advertida a parte vencida que
transcorrido o prazo de quinze dias, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de quinze dias
para apresentação da sua impugnação que deverá se pautar exclusivamente sobre as matérias
elencadas no § 1º do art. 525 do CPC. E para que chegue ao conhecimento de todos, foi
expedido o presente, o qual será afixado no local de costume e publicado na forma da lei.

Dado e passado o presente edital, nesta cidade de São Luis, aos 8 de julho de 2022. Eu,
GLAUCILENE COSTA PESSOA, servidora da SEJUD Cível, digitei o presente, que vai assinado
pela Juíza.

ALICE DE SOUSA ROCHA
Juíza de Direito Titular da 5ª Vara Cível de São Luís/MA

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 015/2022 PROCESSO ADM. Nº 010615/2022. A 
Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim/MA, CNPJ: 05.646.807/0001-10, através do seu Pregoeiro, torna público para 
conhecimento dos interessados que realizará no dia 11 de agosto de 2022, às 09:00 (nove horas), Licitação na modali-
dade Pregão na forma Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, objetivando, o  Registro de preços para a 
aquisição de material hospitalar, odontológico, laboratório e de medicamentos psicotrópicos, de 
interesse da secretaria municipal de saúde de vitória do Mearim - MA. Conforme detalhamentos constantes 
no Anexo I - Termo de Referência, em sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da informação – 
INTERNET através do site www.licitanet.com.br . Com fundamentação na Lei Federal nº 10.520/2002, do De-
creto Federal nº 10.024/2019, da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e 
subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame. O Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados por intermédio de sistema eletrônico, qual seja www.licitanet.com.
br  ou ainda na sede da Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL,  onde poderão ser obtidos e 
consultados gratuitamente mediante apresentação de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 13h, no 
endereço Rua Teodoro Ferreira, Bairro Itapuítapera, S/N Vitória do Mearim – MA, para consulta gratuitamente, 
disponibilizado no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim (http:// www.vitoriadomearim.ma.gov.br. 
Vitória do Mearim - MA, 20 de julho de 2022. TÉCIO BRUNO E SILVA MACIEL; Secretário Municipal de Saúde 

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022; PROCESSO ADM. Nº 130602/2022. A Prefeitura 
Municipal de Vitória do Mearim/MA, CNPJ: 05.646.807/0001-10, através do seu Pregoeiro, torna público para 
conhecimento dos interessados que realizará no dia 11 de agosto de 2022, às 14:00 (quatorze horas),  Licitação na moda
lidade Pregão na forma Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, objetivando, o Registro de preço pelo prazo 
de 12 (doze) meses para futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de produtos para 
atender as demandas da alimentação escolar dos alunos da rede municipal escolar, PNAE e afins de interesse da 
Secretaria Municipal de Educação de Vitória do Mearim – MA. Conforme detalhamentos constantes no Anexo I - Termo 
de Referência, em sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da informação – INTERNET através do site 
www.licitanet.com.br . Com fundamentação na Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 10.024/2019, da Lei 
Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de outras 
normas aplicáveis ao objeto deste Certame. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por intermédio de 
sistema eletrônico, qual seja www.licitanet.com.br  ou ainda na sede da Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação-CPL onde poderão ser obtidos e consultados gratuitamente mediante apresentação de mídia gravável (pen-drive), 
de 2ª a 6ª feira, das 8h às 13h, no endereço Rua Teodoro Ferreira, Bairro Itapuítapera, S/N Vitória do Mearim – MA, para consulta 
gratuitamente, disponibilizado no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim (http:// www.vitoriadomearim.ma.
gov.br. Vitória do Mearim - MA, 20 de julho de 2022. RAIMUNDO TEIXEIRA FRANCO; Secretário Municipal de Educação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022– SRP
A Prefeitura Municipal de Bom Jardim/ MA, por meio da Pregoeiro Oficial, torna público aos 

interessados que fará licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por 

item, em regime de Fornecimento, tendo por objeto a Formação de registro de preços para 
futura e eventual contratação de pessoa jurídica para a Aquisição de Instrumentos Musicias 
e Equipamentos para atender as necessidades do municipio de Bom Jardim/MA. A realização 

do certame está prevista para o dia 10 de agosto de 2022, às 09h30min (nove horas e trinta 
minutos) – horário local de Bom Jardim/MA. O recebimento das propostas, abertura e disputa de 

preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: www.licitabomjardinense.com.br. 
O edital completo está à disposição dos interessados no site: www.bomjardim.ma.gov.br. no 

sistema do TCE/SINC (https://apps.tce.ma.gov.br/sincsite/contrata. Esclarecimentos adicionais 

poderão ser obtidos através do e-mail: prefeiturabomjardimcpl@gmail.com. Bom Jardim/ MA, 25 

de julho de 2022. Fabiano De Jesus Barbosa Ferreira. Pregoeiro oficial. Port. N° 11.2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022– SRP
A Prefeitura Municipal de Bom Jardim/ MA, por meio da Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados 

que fará licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, em regime 

de Empreitada por preço unitário e fornecimento, tendo por objeto a Formação de registro de preços 
para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de refeições prontas, 
marmitex e prestação de serviços de Buffet para atender as necessidades das diversas 
Secretarias Municipais da Prefeitura municípal de Bom Jardim/MA. A realização do certame está 

prevista para o dia 10 de agosto de 2022, às 13h30min (treze horas e trinta minutos) – horário local 

de Bom Jardim/MA. O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente 

por meio eletrônico, no endereço: www.licitabomjardinense.com.br. O edital completo está à 

disposição dos interessados no site: www.bomjardim.ma.gov.br. no sistema do 

TCE/SINC(https://apps.tce.ma.gov.br/sincsite/contrata. Esclarecimentos adicionais poderão ser 

obtidos através do e-mail: prefeiturabomjardimcpl@gmail.com. Bom Jardim/ MA, 25 de julho de 

2022. Fabiano De Jesus Barbosa Ferreira. Pregoeiro oficial. Port. N° 11.2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022– SRP
A Prefeitura Municipal de Bom Jardim/ MA, por meio da Pregoeiro Oficial, torna público aos 

interessados que fará licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor 

preço por item, em regime de Fornecimento, tendo por objeto a Formação de registro de 
preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de 
materiais esportivos para atender as necessidades da Prefeitura municípal de Bom 
Jardim/MA. A realização do certame está prevista para o dia 10 de agosto de 2022, às 
16h30min (dezesseis horas e trinta minutos) – horário local de Bom Jardim/MA. O 

recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio 

eletrônico, no endereço: www.licitabomjardinense.com.br. O edital completo está à 

disposição dos interessados no site: www.bomjardim.ma.gov.br. no sistema do TCE/SINC 

(https://apps.tce.ma.gov.br/sincsite/contrata. Esclarecimentos adicionais poderão ser 

obtidos através do e-mail: prefeiturabomjardimcpl@gmail.com. Bom Jardim/ MA, 25 de 

julho de 2022. Fabiano De Jesus Barbosa Ferreira. Pregoeiro oficial. Port. N° 11.2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA 

CNPJ: 06.002.372/0001-33

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº054/2022

O Município de Anajatuba/MA, através da Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, por meio do 

Secretário Municipal de Saúde, designado pelo Decreto nº042/2022, torna público que realizará 

às 09:00h (Nove horas) do dia 10 de AGOSTO de 2022, na plataforma Compras Públicas, no 

endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Licitação na Modalidade 

Pregão Eletrônico, do tipo menor preços global, tendo por objeto a Seleção da proposta mais 

vantajosa visando a Contratação de empresa especializada para fornecimento de solução em 

sistemas informatizado integrado de Gestão Hospitalar, Ambulatorial, e controle de Estoque, 

para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Anajatuba 

-MA, conforme disposições previstas no Edital e seus Anexos, regido pela Lei Federal 

nº10.520/02, Decreto Federal Nº10.024/19, Decreto Municipal nº023/2021, subsidiariamente 

pela Lei nº8.666/93 e suas alterações e demais legislações pertinentes. O Edital e seus Anexos 

estão à disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, localizada na Rua Benedito Leite, 868, Centro, de 2ª a 6ª 

feira-feira, no horário das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados e retirados 

gratuitamente por mídia digital ou impresso. Assim como pelo portal da prefeitura, no endereço 

eletrônico: www.anajatuba.ma.gov.br Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. 

Anajatuba - MA, em 26 de JULHO de 2022. LUIS FERNANDO COSTA ARAGÃO. Secretário 

Municipal de Saúde. Decreto nº042/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA 

CNPJ: 06.002.372/0001-33

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº048/2022

O Município de Anajatuba/MA, através da Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, por meio do 

Secretário Municipal de Administração, designado pelo Decreto nº006/2022, torna público 

para conhecimento dos interessados que, o PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº048/2022, cujo 

objeto é o REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de empresa especializada 

para o fornecimento de Calcário Calcítico para atender as necessidades da Secretaria 

Municipal de Administração do Município de Anajatuba/MA, com abertura prevista para o dia 
01 de Agosto de 2022, às 09:00h (Nove horas), fica adiado para o dia 11 de Agosto de 
2022 às 09:00h (Nove horas), por razões técnicos administrativas. Anajatuba - MA, em 26 de 

julho de 2022. LEONARDO MENDES ARAGÃO. Secretário Municipal de Administração. 

Decreto nº006/2022.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES 
DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA, CNPJ 

nº 00.399.857/0029-27, torna público que recebeu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos 

Naturais – SEMA/MA as seguintes licenças: a) Licença Prévia - LP para construção de Ponte sobre o rio Mearim, 

interligando os municípios de Trizidela do Vale e Pedreiras, conforme processo SEMA nº 123676/2022; b) Licença 

Prévia - LP para construção de Ponte sobre o rio Pindaré, interligando os municípios de Pindaré-Mirim e Monção, 

conforme processo SEMA nº 124120/2022.

RECEBIMENTO LICENÇAS PRÉVIAS - PONTES

MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL

GOVERNO 
FEDERAL

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

DERMATOLOGIA (CONSULTAS E PROCEDIMENTOS) para atender a demanda da POLICLÍNICA DO 

CUJUPE.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.

DATA DA SESSÃO: ADIADO ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO.

MOTIVO: Conforme solicitação do setor demandante.

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

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

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

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

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

3235-7333.

São Luís (MA), 25 de julho de 2022

Fernando Wlysses Filgueira da Conceição

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

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

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 164/2022 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29.545/2022 – EMSERH

O PREGOEIRO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO MARANHÃO torna público que a 

licitação em epígrafe, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do TIPO MAIOR OFERTA POR ITEM, 

para concessão remunerada de uso de 3 (três) QUIOSQUE, localizado na margem da Lagoa da Jansen 

na Avenida Mário Meirelles, Bairro Ponta d’areia em São Luís do Maranhão, conforme especificações e 

condições estabelecidas no Termo de Referência, na forma do Decreto Estadual nº 10.024/2019, Lei 

Federal nº 10.520/2002, da Lei Complementar nº 123/2006, Lei Estadual 10.403/15, aplicando 

subsidiariamente a da Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie, anteriormente 

marcada para às 15h do dia 27 de julho de 2022, no sistema Comprasnet. Este Aviso de Suspensão 

está à disposição dos interessados na página www.segov.ma.gov.br. Informações adicionais no mesmo 

endereço.

São Luís/MA, 26 de julho de 2022

ANDERSON ARAUJO PERDIGÃO

Pregoeiro da CSL/SEGOV/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 21/2022 – CSL/SEGOV/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0075938/2022 – SEGOV/MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI

CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA.   AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 
06/2022/CPL/PMB. PROCESSO Nº 0040/2022 – Secretaria Municipal de Infraestrutura.  A Prefeitura Mu-
nicipal de Bacuri - MA, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados que 
realizará às 09:00 horas do dia 11 de Agosto de 2022, na sala da Comissão Permanente de Licitação/CPL, 
situada à Av. 07 de Setembro, n.º 210, Bairro Centro, Bacuri - MA, licitação, na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS, tipo Menor Preço, para a contratação de empresa especializada para construção de praça no povoado 
São Paulo, no Município de Bacuri/MA, pelo sistema de empreitada por preço global, na forma da Lei Federal 
nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posterior. O Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados através do endereço bacuricpl@gmail.com ou no portal de transparência do município em: http://
transparencia.bacuri.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce, bem como no (portal do Tribunal de Contas do 
Estado do Maranhão-TCE), endereço apps.tce.ma.gov.br/sinc-site/  e ainda de 2ª a 6ª feira, no horário das 08 
às 12 horas, na Comissão Permanente de Licitação – CPL, onde poderão ser consultados gratuitamente ou 
obtidos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), feito exclusivamente, através 
do Documento de Arrecadação Municipal – DAM, emitido pela Coordenação de Tributos, Arrecadação e Fis-
calização da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, situada à Av. 07 de Setembro, n.º 210, Bairro 
Centro, Bacuri – MA, ou pelo e-mail:bacuricpl@gmail.com.  Qualquer modificação no Edital será divulgada 
na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados que adquirirem o Edital na CPL. 
Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados na CPL, no endereço Av. 07 de Setembro, n.º 210, Bairro 
Centro, Bacuri – MA. Bacuri (MA), 25 de Julho de 2022.Linelson Ribeiro Rodrigues - -Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022 SRP SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 

  PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS – MA, através de seu Pregoei-
ro e EQUIPE de APOIO, torna público para conhecimento de todos que estará realizando licitação na MO-
DALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS TIPO: MENOR PREÇO  POR 
GLOBAL. OBJETO: Contratação de empresa para prestação dos serviços de instalação, manutenção pre-
ventiva com reposição de peças de aparelhos de ar condicionado dos estabelecimentos da Prefeitura Muni-
cipal de Jenipapo dos Vieiras/MA. BASE LEGAL: LEI FEDERAL Nº 10.520/02, art. 3º, I, subsidiariamente 
pela LEI FEDERAL N. º 8.666/93 e alterações posteriores, DECRETO MUNICIPAL 006 e as condições do 
edital. Recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Habilitação: às 09h do dia 03 de agosto de 2022 
através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.licitanet.com.br. O edital estará à 
disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do município https://jenipa-
podosvieiras.ma.gov.br/ e também no site do LICITANET. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão 
recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala de reunião da CPL, localizada 
na RUA JOÃO LAGO DA SILVA, S/N – Centro – esclarecimentos adicionais no mesmo endereço das 08:00 
as 12:00hs e no e-mail: cpljenipapo@gmail.com e pelo telefone 99 98511-8958. JENIPAPO DOS VIEIRAS/
MA, CEP: 65962-000. JENIPAPO DOS VIEIRAS -MA. ANTÔNIO IRANILTON DE CARVALHO. Pregoeiro. 

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N. º 007/2022 
 

 A Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras – MA, através de seu Presidente de Licitação, torna público 
para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Tomada de Preço. TIPO: 
Menor Preço Global, por lote. OBJETO: Contratação de empresa especializada em obras de pavimentação 
Asfáltica que serão asfaltadas em ruas da sede do Município de Jenipapo dos Vieiras – MA, para atender as 
necessidades da Secretaria de OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO. BASE LEGAL: Lei Federal n. º 
8.666/93, Lei nº 123/06 e alterações posteriores e as condições do Edital. Recebimento e abertura dos envelopes 
Proposta e Habilitação: às 09h do dia 15 de agosto de 2022. O Edital estará à disposição para consulta gratuita 
no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do Município https://jenipapodosvieiras.ma.gov.br/transparen-
cia/licitacoes  ou no site do Tribunal de Contas do Estado – TCE – MA. Os interessados na aquisição dos 
mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala de Reunião 
da CPL, localizada na Rua João Lago da Silva, S/N – Centro – Esclarecimentos adicionais no mesmo ende-
reço das 08:00 as 12:00hs e no email: cpljenipapo@gmail.com e pelo telefone 99 98511-8958 Jenipapo dos 
Vieiras/MA, CEP: 65962-000. Jenipapo dos Vieiras -MA. Antônio Iranilton de Carvalho. Presidente da CPL. 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022. O Município de Lago da Pedra 
(MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL avisa aos interessados que realizará 
Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de disputa: 
Aberto. Tipo de licitação: Menor preço por item, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Decre-
to nº 004/2021, subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Objeto: RE-
GISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (VAN E 
AMBULÂNCIA TIPO FURGÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA – MA.  Data e horário do início da dispu-
ta: 11 de agosto de 2022 às 08:00h (oito horas). Site para realização do Pregão: www.licitanet.com.
br. Poderão participar deste Pregão os interessados que militem no ramo pertinente ao objeto desta 
licitação e as empresas definidas como Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e 
equiparadas, especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação 
exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Meios de disponibilização do edital: no site 
do LICITANET (www.licitanet.com.br), PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (https://lagodapedra.ma.
gov.br/acessoainformacao.php). Maiores informações poderão ser obtidas nos dias de expediente das 
08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município de Lago da Pedra- MA, onde poderão ser 
consultados gratuitamente, desde que em mídia, podendo ainda ser solicitado via e-mail: cpllagoda-
pedra@gmail.com. Lago da Pedra- MA, 26 de julho de 2022. Felipe Pereira Bacelar – Pregoeiro.     

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 032/2022

(REPETIÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 027/2022)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 500/2022 – CPL/MIRADOR

A Prefeitura Municipal de Mirador - MA, localizada na Rua Jornalista Mauritônio Meire, 22 – Centro, comunica 
aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, em 05/08/2022, às 09:00hrs, horário 
local, objetivando registro de preços para futura e eventual contratação de serviços de manutenção de equipamen-
tos odontológicos para o município de Mirador/MA por meio do sistema https://www.comprasmirador.com.br/. 
 
O presente Edital estará à disposição dos interessados no endereço eletrônico https://www.comprasmirador.com.br/.

        MIRADOR (MA), 26/07/2022

____________________________
Deusevan Pereira de Brito

Pregoeiro

O DIGITAL TAMBÉM
É O NOSSO NORMAL!
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Sarí foi condenada, em maio, a oito anos e seis meses de prisão por abandono de
incapaz, que resultou na morte do menino Miguel Santana, que tinha apenas 5 anos

No vos ca sos

CASO MIGUEL

Justiça nega pedido
de prisão de Sarí Corte

A
Jus ti ça de Per nam bu co ne- 
gou a pri são de Sa rí Gas tar 
Cor te Re al, con de na da a oi to 
anos e seis me ses de pri são 

por aban do no de in ca paz, que ter mi- 
nou com a mor te do me ni no Mi guel 
Otá rio de San ta na, de 5 anos. A cri an- 
ça caiu do 9º an dar de um pré dio de 
lu xo no Re ci fe, on de Sa rí vi via, em 
2020.

A de ci são, pu bli ca da no Diá rio Ofi- 
ci al de Jus ti ça de Per nam bu co, é do 
juiz Ed mil son Cruz Jú ni or, da 1ª Va ra 
dos Cri mes Con tra a Cri an ça e o Ado- 
les cen te da Ca pi tal.

Na de ci são, o juiz lem brou que o 
pró prio Mi nis té rio Pú bli co foi con trá- 
rio à pri são de Sa rí e co mo não hou ve 
fa tos no vos, não te ria mo ti vo pa ra de- 
cre tar a pri são. 

<Des ta fei ta, con si de ran do que se 
man tém inal te ra da a fun da men ta ção 
ex pos ta na de ci são re tro e an te a ine- 
xis tên cia nes te pro ces so de fa to no vo 
que jus ti fi que re a va li ar a ci ta da de ci- 
são, in de fi ro o re que ri men to apre sen- 
ta do pe lo as sis ten te de acu sa ção=, diz 
o juiz.

Sa rí Cor te Re al foi 

con de na da em pri mei ra 

ins tân cia em maio des te 

ano. Ape sar de a 

sen ten ça pre ver o 

cum pri men to,

JUIZ LEMBROU QUE O PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI CONTRÁRIO À PRISÃO DE SARÍ 

ini ci al men te, em re gi me 

fe cha do, Sa rí te ve o 

di rei to de re cor rer em 

li ber da de.

 <Não há pe di do al gum a lhe au to ri- 
zar a pri são pre ven ti va, a sua pre sun- 
ção de ino cên cia se gue até trân si to 
em jul ga do da de ci são so bre o ca so 
nas ins tân ci as su pe ri o res em fa ce de 

re cur so, ca so ocor ra=, des ta ca a sen- 
ten ça.

Mi guel caiu do pré dio em 2 de ju- 
nho de 2020. Ele es ta va na ca sa de Sa rí 
por que a mãe de le, Mir tes San ta na, 
era em pre ga da do més ti ca de la e do 
ma ri do, o en tão pre fei to de Ta man da-
ré, Sér gio Hac ker. 

No dia, Mir tes te ve que sair pa ra 
pas se ar com o ca chor ro de Sa rí e, por 
is so, a cri an ça fi cou aos cui da dos da 
pa troa. Nes se meio tem po, Mi guel 
saiu so zi nho da ca sa, pe gou um ele va- 
dor e su biu até o 9º an dar, de on de 
caiu.

PANDEMIA

Em 2 anos Covid foi doença mais letal para crianças

NO BRASIL, EM DOIS ANOS DE PANDEMIA, A COVID CAUSOU A MORTE DE 539 CRIANÇAS ENTRE 6 MESES E 3 ANOS DE IDADE

Des de mar ço de 2020, quan do a co- 
vid-19 co me çou a se dis se mi nar no
Bra sil, a do en ça cau sou no país a mor- 
te de 539 cri an ças en tre 6 me ses e 3
anos de ida de. Es se nú me ro, atin gi do
em pou co mais de dois anos de pan- 
de mia, é mais que o tri plo do to tal de
mor tes que ou tras 14 en fer mi da des
cau sa ram jun tas em um pe río do de 10
anos.

En tre 2012 e 2021, neu ro tu ber cu lo- 
se, tu ber cu lo se mi li ar, té ta no ne o na- 
tal, té ta no, dif te ria, co que lu che, po li- 
o mi e li te, sa ram po, ru béo la, he pa ti te
B, ca xum ba, ru béo la con gê ni ta, he pa- 
ti te vi ral con gê ni ta e me nin gi te me- 
nin go có ci ca do ti po B ti ra ram a vi da
de 144 cri an ças en tre 6 me ses e 3 anos
de ida de. Em bo ra se jam en fer mi da- 
des ca pa zes de ma tar, to das elas po- 
dem ser pre ve ni das por va ci nas.

O le van ta men to, di vul ga do on tem,
foi re a li za do por pes qui sa do res do
Ob ser va tó rio de Saú de na In fân cia da
Fun da ção Oswal do Cruz (Fi o cruz).
Eles ela bo ra ram a com pa ra ção a par- 
tir de da dos do Sis te ma de In for ma- 

ção so bre Mor ta li da de (SIM), de sen- 
vol vi do pe lo Mi nis té rio da Saú de.

As 14 do en ças con si de ra das no le- 
van ta men to in te gram a Lis ta Bra si lei- 
ra de Mor tes Evi tá veis pa ra me no res
de 5 anos. Tra ta-se de uma re la ção cri- 
a da por es pe ci a lis tas da saú de in fan- 
til, sob a co or de na ção do Mi nis té rio
da Saú de. Al gu mas des sas en fer mi da- 
des não cau sa ram mor te in fan til nos
úl ti mos 10 anos. Um exem plo é a po li- 
o mi e li te, er ra di ca da no país des de
1994.

Di fe ren te men te das 14 do en ças,
não há ain da um imu ni zan te con tra a
co vid-19 apro va do pa ra a fai xa etá ria
es tu da da. Há du as se ma nas, a Agên- 
cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria
(An vi sa) au to ri zou o uso da va ci na
Co ro na Vac em cri an ças en tre 3 e 5
anos de ida de. Aque las com mais de 5
anos já es ta vam sen do aten di das no
Pla no Na ci o nal de Imu ni za ção (PNI)
des de ja nei ro.

Ain da on tem, o Mi nis té rio da Saú- 

de di vul gou no vos nú me ros so bre a
pan de mia de co vid-19 no país. De
acor do com le van ta men to diá rio fei to
pe la pas ta, o Bra sil re gis trou, em 24
ho ras, 30,6 mil no vos ca sos da do en ça
e 179 óbi tos.

Des de o iní cio da pan de mia, o país
acu mu la 33,6 mi lhões de ca sos con fir- 
ma dos e 677,1 mil mor tes re gis tra das.
Os re cu pe ra dos so mam 32 mi lhões
(95,3% dos ca sos).

O es ta do de São Pau lo tem o mai or
nú me ro de ca sos acu mu la dos, 5,8 mi- 
lhões, e de mor tes, 172,5 mil. Em se- 
gui da, apa re cem Mi nas Ge rais (3,7
mi lhões de ca sos e 62,7 mil óbi tos);
Pa ra ná (2,6 mi lhões de ca sos e 44,3
mil mor tes) e Rio Gran de do Sul (2,6
mi lhões de ca sos e 40,3 mil óbi tos).

Con for me o va cinô me tro do Mi nis- 
té rio da Saú de, 462,1 mi lhões de do ses
de va ci nas con tra a co vid-19 já fo ram
apli ca das, sen do 177,9 mi lhões da pri- 
mei ra do se; 158,8 mi lhões da se gun da
do se, além de 100,5 mi lhões da pri-
mei ra do se de re for ço e 15,1 mi lhões
do se gun do re for ço.

Vo zes da Ucrâ nia

GUER RA

Rús sia ad mi te ob je ti vo
de der ru bar Zelensky
da pre si dên cia da
Ucrâ nia

De pois de ad mi tir que Mos cou pre ten de ane xar ou- 
tras re giões da Ucrâ nia, além do Don bass (les te), o
chan ce ler rus so, Ser guei La vrov, afir mou que o Krem lin
tem um ob je ti vo: der ru bar o pre si den te da Ucrâ nia,
Volodymyr Zelensky. <Nós de fi ni ti va men te aju da re mos
o po vo ucra ni a no a se li ber tar do re gi me, que é ab so lu ta- 
men te an ti-po vo e an ti-his tó ria=, de cla rou o mi nis tro
das Re la ções Ex te ri o res. Em vi a gem ao Cai ro, La vrov dis- 
se que rus sos e ucra ni a nos <vi ve rão jun tos no fu tu ro=.

Alheio à ame a ça de de po si ção, Zelensky pe diu à Eu- 
ro pa que <res pon da= à <guer ra do gás= da Rús sia com
mais san ções econô mi cas. <Ho je ou vi mos no vas ame a- 
ças de gás con tra a Eu ro pa. Tra ta-se de uma guer ra aber- 
ta de gás que a Rús sia es tá tra van do con tra uma Eu ro pa
uni da. (…) Não se de ve pen sar em co mo re cu pe rar uma
tur bi na, mas em re for çar as san ções=, dis se.

Mais ce do, a pe tro lí fe ra rus sa Gaz prom anun ci ou
que, a par tir de ama nhã, di mi nui rá as en tre gas diá ri as
de gás pa ra a Eu ro pa por meio do ga so du to Nord Stre am
— que co nec ta Rús sia e Ale ma nha — pa ra 33 mi lhões de
me tros cú bi cos. A jus ti fi ca ti va de Mos cou en vol ve a ne- 
ces si da de de re pa ros em uma tur bi na.

Pro fes sor de po lí ti ca com pa ra ti va da Uni ver si da de
Na ci o nal de Ki ev-Mohyla, Olexiy Ha ran dis se ao Cor reio
que, ao in va dir a Ucrâ nia, o pre si den te rus so, Vla di mir
Pu tin, anun ci ou uma <ope ra ção mi li tar es pe ci al pa ra
de por o re gi me=. <Pu tin afir mou que de se ja 8li be rar9 e
8des na zi fi car9 a Ucrâ nia. Ele fra cas sou, e as ações da Rús- 
sia ti ve ram que ser re ca li bra das. Os rus sos co me ça ram a
fa lar so bre a 8li ber ta ção9 do Don bass (les te). Pri mei ro,
La vrov de cla rou que de se ja va rei ni ci ar as ne go ci a ções
com a Ucrâ nia. De pois, avi sou que mu da rá o re gi me
ucra ni a no.=

Ha ran crê que a ame a ça de de por Zelensky es te ja as- 
so ci a da ao de se jo de ane xa ção de ou tros ter ri tó ri os da
Ucrâ nia. <Is so con fir ma que a me ta da Rús sia per ma ne- 
ce a mes ma: con quis tar a Ucrâ nia. Ao bom bar de ar áre as
ci vis, os rus sos ten tam in ti mi dar os ucra ni a nos e for çar
os ci da dãos a pres si o na rem Zelensky a acei tar as con- 
ces sões de Mos cou. Não ve jo chan ce de o Krem lin der- 
ru bar o go ver no=, co men tou. <Ape sar da lei mar ci al, a
Ucrâ nia é uma de mo cra cia, que per mi te crí ti cas a
Zelensky. Os par ti dos da opo si ção es tão uni dos pa ra de- 
fen der o país.=

Cau te la
Mykola Volkivskyi, ex-as ses sor do pre si den te do Par- 

la men to, ad ver te que as de cla ra ções de La vrov de vem
ser in ter pre ta das com cui da do. De acor do com ele, há
al gu mas se ma nas, o ex-pre si den te rus so Dmitry Med ve- 
dev aler tou que ata ques ucra ni a nos à Cri mei ra se ri am
res pon di dos com um <dia do juí zo fi nal=.

<An tes, pro pa gan dis tas do Krem lin ame a ça ram a
Ucrâ nia e os EUA com um ata que nu cle ar. Quan do a Li- 
tuâ nia ba niu o trân si to de mer ca do ri as rus sas, Mos cou
ci tou 8con sequên ci as im pre vi sí veis9. Nós ob ser va mos
uma lin gua gem da chan ta gem, quan do as na ções se ve- 
em for ça das a es co lher en tre 8a de cla ra ção de um país
au to ri tá rio im pre vi sí vel9 e 8um Es ta do pa cí fi co que po de
ser des truí do a qual quer mo men to9. A fa la de La vrov se
apli ca a im por ta do res de pro du tos da Ucrâ nia=, lem- 
brou Volkivskyi.

Pa ra Kateryna Sh te pa, 17 anos, es tu dan te de his tó ria
da Uni ver si da de Na ci o nal Ki ev Ta ras Shev chen ko, as pa- 
la vras de La vrov são bra va ta. <Es tou sur pre sa com o fa to
de que a Rús sia não com pre en deu que o meu po vo não
po de ser der ro ta do. Nós ele ge mos o pre si den te, e es ta- 
re mos com ele até a vi tó ria.=

Kateryna Sh te pa, 17 anos, es tu dan te de his tó ria da
Uni ver si da de Na ci o nal Ki ev Ta ras Shev chen ko

<A Rús sia é in ca paz de der ru bar Zelensly, pois nós,
ucra ni a nos, não per mi ti re mos que is so ocor ra. Nos so
po vo tem um es pí ri to mui to for te, so mos um po vo li vre.
Quan do a in va são em lar ga es ca la co me çou, to dos os
mo ra do res saí ram pa ra de fen der su as ca sas. Foi al go re- 
al men te ins pi ra dor. Te nho cer te za de que, se a Rús sia
quer se ar ris car no va men te e ata car a ca pi tal, a po pu la- 
ção per ma ne ce rá fir me.=

An ton Sus lov, pro fes sor da Es co la de Aná li se Po lí ti ca
(naUK MA), em Ki ev

<O pe río do em que as tro pas es ta vam per to de Ki ev
pas sou. Os sol da dos rus sos en fren tam pro ble mas de re- 
cur sos hu ma nos. Ao mes mo tem po, nos sas for ças se- 
guem des truin do de pó si tos de ar mas e im por tan tes ro- 
tas lo gís ti cas na re gião de Kher son, além de con tra-ata- 
ca rem em Do netsk e em Khar kiv. Os rus sos não têm ca- 
pa ci da des mi li ta res su fi ci en tes pa ra abri rem um no vo
front.=

São Luís, quarta-feira, 27 de julho de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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O
gru po de mo to ci clis tas
Harley Club Slz, fun da do
em 2012, ini ci ou a par tir de
Seb ba Vaz, ho je pre si den te

do clu be. Após a com pra de sua pri- 
mei ra Harley, em ou tro es ta do, e de
acor do com a ne ces si da de de ma nu- 
ten ções e re pa ros na mo to, per ce beu a
fal ta de con ces si o ná ri as e oû ci nas es- 
pe ci a li za das na mar ca, na ci da de de
São Luís, on de re si de.

Em con ta to com ou tros do nos da
Harley Da vi son, o pre si den te cons ta- 
tou uma gran de de man da em ma nu- 
ten ção des ta mar ca de mo to. A par tir
dis so, co me çou a re a li zar es ses con- 
ser tos e ma nu ten ções em sua re si dên- 
cia e com a fa mo sa <pro pa gan da bo- 
ca-a-bo ca=, o mo to ci clis ta û cou co- 
nhe ci do, cri ou um gru po de Whats
App e des se iní cio pa ra os di as atu ais,

foi uma trans for ma ção de vi da pa ra
to dos do gru po. <É is so que nós so- 
mos, Harleyros, é uma mar ca que jun- 
ta mui ta gen te, jun ta fa mí lia=, con ta
Seb ba Vaz, com mui ta ale gria.

Os pas sei os or ga ni za dos pe lo gru- 
po de mo to ci clis tas vão de ca fés da
ma nhã a vi a gens in te res ta du ais, são
or ga ni za dos e com pa nhei ros uns com
os ou tros, co mo uma ver da dei ra fa mí- 
lia. In clu si ve, par te dos mem bros do
clu be é for ma do por ca sais. A es po sa
de Seb ba Vaz, Jo el ma Vaz, que tam- 
bém en ca ra as es tra das jun to de seu
ma ri do, con ta o lifestyle ad qui ri do, a
par tir da Harley Da vi son.

<Com 32 anos de ca sa da, mi nhas
con ver sas com meu ma ri do eram so- 
bre û lhos e cons tru ção, ele che ga va
em ca sa e não ha via ou tros as sun tos.
Mas de pois da Harley, do gru po e de
com par ti lhar es sa pai xão, saí mos dos
even tos pa ra nos sa ca sa e con ti nu a- 
mos a fa lar da mo to e das vi a gens. Vi- 
ra mos a noi te e a con ver sa não aca- 
ba=, aûr ma Jo el ma.

Ho je o clu be já pos sui CNPJ e é uma
ins ti tui ção sem ûns lu cra ti vos. Des û- 
lan do com su as mar cas re gis tra das,
sen do elas os co le tes, o bra são, a ban- 
dei ra e prin ci pal men te as Harleys, o
gru po é for ma do por cer ca de 70
mem bros, en tre eles, juí zes, mé di cos,
em pre sá ri os, de le ga dos e po li ci ais.

O Harley Club or ga ni za anu al men- 
te ações so ci ais, ad qui rem ces tas bá si- 
cas e brin que dos pa ra cri an ças, ana li- 
sam e es co lhem en ti da des pa ra fa zer a

do a ção. O Harley Club se pre o cu pa
em aju dar aque les que mais ne ces si- 
tam, em bair ros dis tan tes ou que não
re ce bem aju da cons tan te men te. <A
ação so ci al é uma tra di ção nos sa=,
con ta o pre si den te.

Pa ra o ad mi ra dor e do no de uma
Harley que pre ten de en trar no clu be
exis tem al gu mas eta pas de fa mi li a ri- 
za ção com o gru po, co mo trei na men- 
tos e en ga ja men to quan to ao es ti lo de
vi da que a Harley con se quen te men te
tra rá. Após is so, pa ra ser efe ti va do co- 
mo mem bro oû ci al do Harley Club, e
ter o di rei to de ves tir a ja que ta, pas sa- 
rá por um ri tu al no dia do ani ver sá rio
do clu be, que fun ci o na da se guin te
ma nei ra:

Os ini ci an tes de vem pri mei ra men- 
te pos suir um pa dri nho, que no dia do
ani ver sá rio do gru po, irá con tar a his- 
tó ria de co mo o fu tu ro mem bro che- 
gou no clu be e os porquês que ele me- 
re ce fa zer par te da fa mí lia, fa rá o ju ra- 
men to e par tir dis so te rá a hon ra de
usar o co le te.

O mem bro que não cum pre o ju ra- 
men to, cor re o ris co de ser pe na li za do
ou ser ex pul so.

Hi re no Gua rá é mem bro do Harley
club Slz des de 2018, e com par ti lha
com bas tan te sa tis fa ção sua che ga da
no mun do da Harley Da vi son e no
gru po de harleyros, que su ce deu após
um even to do clu be. <Des co bri que o
mun do Harley Da vi son traz mui ta
coi sa agre ga da, a mu dan ça do es ti lo
de vi da e es sa es fe ra gran de de ami za-
des que te mos=, û na li za o mem bro da
Harley club Slz.

COMPARATIVO

Pesquisa do Procon reúne preços de combustíveis
Mais uma edi ção da pes qui sa se- 

ma nal de pre ços de com bus tí veis foi 
di vul ga da, nes ta ter ça-fei ra (26), pe lo 
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). O le van ta men to reu niu 
os pre ços pra ti ca dos por 12 pos tos pa- 
ra os com bus tí veis ga so li na co mum e 
adi ti va da, eta nol e di e sel S10 e S500.

A ga so li na adi ti va da com me nor 
pre ço foi co mer ci a li za da pe lo Pos to 
Agui ar Coha ma (av. Da ni el de La Tou- 
che, nº12), já a co mum, sai a R$ 5,30 
no Pos to Be qui mão (Av. Da ni el de La 
Tou che, nº2, Ipa se).

Já o eta nol mais ba ra to foi ven di do 
a R$ 4,99 no pos to Ame ri ca no do 
Coheb Sa ca vém (Av. dos Fran ce ses, n° 
12, Coheb Sa ca vém), que tam bém 
tem o me nor pre ço pa ra o Di e sel S10.

O di e sel S500 saiu, por sua vez, a R$ 
7,56 no pos to Ame ri ca no do Sa ca vém 
(Ave ni da Pre si den te Mé di ce, 10, Sa ca- 
vém).

Os va lo res são re fe ren tes ao iní cio 
des ta se ma na, dia 25, e a ín te gra da 
pes qui sa po de ser con fe ri da no si te do 
Pro con/MA.

<Pa ra le lo ao tra ba lho de ûs ca li za-

O LEVANTAMENTO REUNIU OS PREÇOS PRATICADOS POR 12 POSTOS DE GASOLINA

ção, que o Pro con/MA ro ti nei ra men te 
re a li za, pa ra coi bir prá ti cas abu si vas, 
a pes qui sa do pre ço dos com bus tí veis 
vi sa mu nir os con su mi do res de in for- 
ma ções acer ca dos pre ços pra ti ca dos 
na Gran de Ilha, aju dan do nas su as de- 
ci sões de com pra=, de cla rou o pre si- 
den te em exer cí cio do ór gão, Ri car do 
Cruz.

O con su mi dor que iden ti û car um 

pos to com com bus tí vel mais ba ra to 
do que os di vul ga dos po de co la bo rar 
com o le van ta men to en vi an do fo to ou 
ví deo por meio das re des so ci ais do 
Pro con/MA. 

Já ca sos de ir re gu la ri da des de vem 
ser co mu ni ca das por meio da for ma li-
za ção de de nún ci as atra vés do si- 
te www.pro con.ma.gov.br ou apli ca ti- 
vo VI VA Pro con.

E+ GELADEIRA NOVA

Ribamar recebe projeto de troca gratuita de geladeira
Os moradores de São José de Ribamar

serão contemplados com o E+ Geladeira
Nova, que faz parte do programa de
Eûciência Energética da Equatorial
Maranhão em parceria com a Agência
Nacional de Energia Elétrica (PEE/ANEEL),
e estimula o consumo consciente através da
substituição do eletrodoméstico velho e
ineûciente, por um novo, proporcionando
economia na conta de luz.

A população poderá realizar o cadastro
para concorrer à troca de uma geladeira
antiga por uma nova e mais econômica de
forma gratuita. 

Mo to pa tru lha men to

Gi ná sio Cas te li nho

ME LHO RI AS 

Obras de pa vi men ta ção
em bair ros e re for ma 
do Cas te li nho são
vis to ri a das pe lo Go ver no

Nes ta ter ça-fei ra (25), o go ver na dor Car los Bran dão
vis to ri ou obras de in fra es tru tu ra nos bair ros João de
Deus, Vi la Pal mei ra e Vi la Ita mar, em São Luís. São obras
me lho ran do es pa ços tan to na zo na ur ba na, quan to na
zo na ru ral da ci da de. Bran dão tam bém acom pa nhou o
an da men to da re for ma do Gi ná sio Cas te li nho.

<É um mo men to de mui ta ale gria, es tar re a li zan do o
so nho de mui tas pes so as que es pe ra vam por es se mo- 
men to. Agra de ce mos a to dos que û ze ram par te des sa
con quis ta pa ra a co mu ni da de, pes so as in can sá veis que
es tão sem pre co nos co, lem bran do das de man das da po- 
pu la ção e nos aju dan do a re a li zar ações im por tan tes.
Es ta mos aqui, nes sa vi si ta, e ve mos que são ações que
ga ran tem a dig ni da de, o aces so a ser vi ços ne ces sá ri os
co mo saú de e se gu ran ça e que a po pu la ção pre ci sa e
me re ce=, fri sou o go ver na dor Car los Bran dão.

No bair ro João de Deus, o go ver na dor vi si tou obras de
pa vi men ta ção as fál ti ca. Ru as tam bém es tão sen do me- 
lho ra das com no va pa vi men ta ção na co mu ni da de de
Re can to Ver de, área da Vi la Ita mar, zo na ru ral, que tam- 
bém re ce beu a vi si ta do go ver na dor. E no Gi ná sio Cas te- 
li nho, ele vis to ri ou o an da men to dos ser vi ços de re for- 
ma da es tru tu ra. Na oca sião, o go ver na dor con ver sou
com li de ran ças e po pu la ção.

O go ver na dor Car los Bran dão tam bém es te ve com
efe ti vo do Ba ta lhão de Mo to pa tru lha men to e con ver sou
com mi li ta res. O gru pa men to é um no vo se tor da se gu- 
ran ça pú bli ca e foi im plan ta do pe la ges tão es ta du al pa ra
re for çar o com ba te à cri mi na li da de e me lho rar as ope ra- 
ções de se gu ran ça.

<Pro cu ra mos for ta le cer a se gu ran ça do nos so es ta do
com mais equi pa men tos, ar ma men tos, veí cu los, in fra- 
es tru tu ra, in ves ti men to pes so al e in te li gên cia. Is so tu do
é mui to im por tan te e re üe te po si ti va men te pa ra a so ci e- 
da de. Pa ra nós, se gu ran ça é pri o ri da de, pois, a po pu la- 
ção pre ci sa tra ba lhar, pre ci sa se des lo car e pa ra is so,
pre ci sa de se gu ran ça=, des ta cou o go ver na dor Car los
Bran dão.

Car los Bran dão en cer rou a agen da de vis to ri as no Gi- 
ná sio Cas te li nho, na Vi la Pal mei ra, que re ce be obras de
re for ma. Os ser vi ços es tão na fa se de co lo ca ção de mó- 
du los. Na sequên cia, se rá ins ta la da co ber tu ra, no vas ca- 
dei ras, no vo pi so, pin tu ra e aca ba men tos.

<Acom pa nha mos a obra no Gi ná sio Cas te li nho, uma
ação im por tan te e his tó ri ca des te es pa ço de reu nião de
atle tas, da des co ber ta de no vos ta len tos e que dá opor- 
tu ni da de aos jo vens pa ra pra ti car o es por te. Sa be mos
que o es por te é im por tan te na vi da das pes so as. Com a
con clu são dos tra ba lhos, o Ma ra nhão irá re ce ber de vol- 
ta o Gi ná sio Cas te li nho, que é uma obra em ble má ti ca
pa ra o es por te ma ra nhen se=, pon tu ou o go ver na dor.

<O pú bli co do es por te û ca mui to agra de ci do com es ta
obra do Go ver no do Es ta do, que não me diu es for ços pa- 
ra re a li zar es ta re for ma. Bre ve men te, es te es pa ço es ta rá
nas mãos dos es por tis tas ma ra nhen ses=, fri sou o se cre- 
tá rio de Es ta do de Es por tes e La zer (Se del), Nal dir Lo- 
pes.

São Luís, quarta-feira, 27 de julho de 2022
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conheça o Harley Club

O
gru po de mo to ci clis tas
Harley Club Slz, fun da do
em 2012, ini ci ou a par tir de
Seb ba Vaz, ho je pre si den te

do clu be. Após a com pra de sua pri- 
mei ra Harley, em ou tro es ta do, e de
acor do com a ne ces si da de de ma nu- 
ten ções e re pa ros na mo to, per ce beu a
fal ta de con ces si o ná ri as e oû ci nas es- 
pe ci a li za das na mar ca, na ci da de de
São Luís, on de re si de.

Em con ta to com ou tros do nos da
Harley Da vi son, o pre si den te cons ta- 
tou uma gran de de man da em ma nu- 
ten ção des ta mar ca de mo to. A par tir
dis so, co me çou a re a li zar es ses con- 
ser tos e ma nu ten ções em sua re si dên- 
cia e com a fa mo sa <pro pa gan da bo- 
ca-a-bo ca=, o mo to ci clis ta û cou co- 
nhe ci do, cri ou um gru po de Whats
App e des se iní cio pa ra os di as atu ais,

foi uma trans for ma ção de vi da pa ra
to dos do gru po. <É is so que nós so- 
mos, Harleyros, é uma mar ca que jun- 
ta mui ta gen te, jun ta fa mí lia=, con ta
Seb ba Vaz, com mui ta ale gria.

Os pas sei os or ga ni za dos pe lo gru- 
po de mo to ci clis tas vão de ca fés da
ma nhã a vi a gens in te res ta du ais, são
or ga ni za dos e com pa nhei ros uns com
os ou tros, co mo uma ver da dei ra fa mí- 
lia. In clu si ve, par te dos mem bros do
clu be é for ma do por ca sais. A es po sa
de Seb ba Vaz, Jo el ma Vaz, que tam- 
bém en ca ra as es tra das jun to de seu
ma ri do, con ta o lifestyle ad qui ri do, a
par tir da Harley Da vi son.

<Com 32 anos de ca sa da, mi nhas
con ver sas com meu ma ri do eram so- 
bre û lhos e cons tru ção, ele che ga va
em ca sa e não ha via ou tros as sun tos.
Mas de pois da Harley, do gru po e de
com par ti lhar es sa pai xão, saí mos dos
even tos pa ra nos sa ca sa e con ti nu a- 
mos a fa lar da mo to e das vi a gens. Vi- 
ra mos a noi te e a con ver sa não aca- 
ba=, aûr ma Jo el ma.

Ho je o clu be já pos sui CNPJ e é uma
ins ti tui ção sem ûns lu cra ti vos. Des û- 
lan do com su as mar cas re gis tra das,
sen do elas os co le tes, o bra são, a ban- 
dei ra e prin ci pal men te as Harleys, o
gru po é for ma do por cer ca de 70
mem bros, en tre eles, juí zes, mé di cos,
em pre sá ri os, de le ga dos e po li ci ais.

O Harley Club or ga ni za anu al men- 
te ações so ci ais, ad qui rem ces tas bá si- 
cas e brin que dos pa ra cri an ças, ana li- 
sam e es co lhem en ti da des pa ra fa zer a

do a ção. O Harley Club se pre o cu pa
em aju dar aque les que mais ne ces si- 
tam, em bair ros dis tan tes ou que não
re ce bem aju da cons tan te men te. <A
ação so ci al é uma tra di ção nos sa=,
con ta o pre si den te.

Pa ra o ad mi ra dor e do no de uma
Harley que pre ten de en trar no clu be
exis tem al gu mas eta pas de fa mi li a ri- 
za ção com o gru po, co mo trei na men- 
tos e en ga ja men to quan to ao es ti lo de
vi da que a Harley con se quen te men te
tra rá. Após is so, pa ra ser efe ti va do co- 
mo mem bro oû ci al do Harley Club, e
ter o di rei to de ves tir a ja que ta, pas sa- 
rá por um ri tu al no dia do ani ver sá rio
do clu be, que fun ci o na da se guin te
ma nei ra:

Os ini ci an tes de vem pri mei ra men- 
te pos suir um pa dri nho, que no dia do
ani ver sá rio do gru po, irá con tar a his- 
tó ria de co mo o fu tu ro mem bro che- 
gou no clu be e os porquês que ele me- 
re ce fa zer par te da fa mí lia, fa rá o ju ra- 
men to e par tir dis so te rá a hon ra de
usar o co le te.

O mem bro que não cum pre o ju ra- 
men to, cor re o ris co de ser pe na li za do
ou ser ex pul so.

Hi re no Gua rá é mem bro do Harley
club Slz des de 2018, e com par ti lha
com bas tan te sa tis fa ção sua che ga da
no mun do da Harley Da vi son e no
gru po de harleyros, que su ce deu após
um even to do clu be. <Des co bri que o
mun do Harley Da vi son traz mui ta
coi sa agre ga da, a mu dan ça do es ti lo
de vi da e es sa es fe ra gran de de ami za-
des que te mos=, û na li za o mem bro da
Harley club Slz.

COMPARATIVO

Pesquisa do Procon reúne preços de combustíveis
Mais uma edi ção da pes qui sa se- 

ma nal de pre ços de com bus tí veis foi 
di vul ga da, nes ta ter ça-fei ra (26), pe lo 
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). O le van ta men to reu niu 
os pre ços pra ti ca dos por 12 pos tos pa- 
ra os com bus tí veis ga so li na co mum e 
adi ti va da, eta nol e di e sel S10 e S500.

A ga so li na adi ti va da com me nor 
pre ço foi co mer ci a li za da pe lo Pos to 
Agui ar Coha ma (av. Da ni el de La Tou- 
che, nº12), já a co mum, sai a R$ 5,30 
no Pos to Be qui mão (Av. Da ni el de La 
Tou che, nº2, Ipa se).

Já o eta nol mais ba ra to foi ven di do 
a R$ 4,99 no pos to Ame ri ca no do 
Coheb Sa ca vém (Av. dos Fran ce ses, n° 
12, Coheb Sa ca vém), que tam bém 
tem o me nor pre ço pa ra o Di e sel S10.

O di e sel S500 saiu, por sua vez, a R$ 
7,56 no pos to Ame ri ca no do Sa ca vém 
(Ave ni da Pre si den te Mé di ce, 10, Sa ca- 
vém).

Os va lo res são re fe ren tes ao iní cio 
des ta se ma na, dia 25, e a ín te gra da 
pes qui sa po de ser con fe ri da no si te do 
Pro con/MA.

<Pa ra le lo ao tra ba lho de ûs ca li za-

O LEVANTAMENTO REUNIU OS PREÇOS PRATICADOS POR 12 POSTOS DE GASOLINA

ção, que o Pro con/MA ro ti nei ra men te 
re a li za, pa ra coi bir prá ti cas abu si vas, 
a pes qui sa do pre ço dos com bus tí veis 
vi sa mu nir os con su mi do res de in for- 
ma ções acer ca dos pre ços pra ti ca dos 
na Gran de Ilha, aju dan do nas su as de- 
ci sões de com pra=, de cla rou o pre si- 
den te em exer cí cio do ór gão, Ri car do 
Cruz.

O con su mi dor que iden ti û car um 

pos to com com bus tí vel mais ba ra to 
do que os di vul ga dos po de co la bo rar 
com o le van ta men to en vi an do fo to ou 
ví deo por meio das re des so ci ais do 
Pro con/MA. 

Já ca sos de ir re gu la ri da des de vem 
ser co mu ni ca das por meio da for ma li-
za ção de de nún ci as atra vés do si- 
te www.pro con.ma.gov.br ou apli ca ti- 
vo VI VA Pro con.

E+ GELADEIRA NOVA

Ribamar recebe projeto de troca gratuita de geladeira
Os moradores de São José de Ribamar

serão contemplados com o E+ Geladeira
Nova, que faz parte do programa de
Eûciência Energética da Equatorial
Maranhão em parceria com a Agência
Nacional de Energia Elétrica (PEE/ANEEL),
e estimula o consumo consciente através da
substituição do eletrodoméstico velho e
ineûciente, por um novo, proporcionando
economia na conta de luz.

A população poderá realizar o cadastro
para concorrer à troca de uma geladeira
antiga por uma nova e mais econômica de
forma gratuita. 

Mo to pa tru lha men to

Gi ná sio Cas te li nho

ME LHO RI AS 

Obras de pa vi men ta ção
em bair ros e re for ma 
do Cas te li nho são
vis to ri a das pe lo Go ver no

Nes ta ter ça-fei ra (25), o go ver na dor Car los Bran dão
vis to ri ou obras de in fra es tru tu ra nos bair ros João de
Deus, Vi la Pal mei ra e Vi la Ita mar, em São Luís. São obras
me lho ran do es pa ços tan to na zo na ur ba na, quan to na
zo na ru ral da ci da de. Bran dão tam bém acom pa nhou o
an da men to da re for ma do Gi ná sio Cas te li nho.

<É um mo men to de mui ta ale gria, es tar re a li zan do o
so nho de mui tas pes so as que es pe ra vam por es se mo- 
men to. Agra de ce mos a to dos que û ze ram par te des sa
con quis ta pa ra a co mu ni da de, pes so as in can sá veis que
es tão sem pre co nos co, lem bran do das de man das da po- 
pu la ção e nos aju dan do a re a li zar ações im por tan tes.
Es ta mos aqui, nes sa vi si ta, e ve mos que são ações que
ga ran tem a dig ni da de, o aces so a ser vi ços ne ces sá ri os
co mo saú de e se gu ran ça e que a po pu la ção pre ci sa e
me re ce=, fri sou o go ver na dor Car los Bran dão.

No bair ro João de Deus, o go ver na dor vi si tou obras de
pa vi men ta ção as fál ti ca. Ru as tam bém es tão sen do me- 
lho ra das com no va pa vi men ta ção na co mu ni da de de
Re can to Ver de, área da Vi la Ita mar, zo na ru ral, que tam- 
bém re ce beu a vi si ta do go ver na dor. E no Gi ná sio Cas te- 
li nho, ele vis to ri ou o an da men to dos ser vi ços de re for- 
ma da es tru tu ra. Na oca sião, o go ver na dor con ver sou
com li de ran ças e po pu la ção.

O go ver na dor Car los Bran dão tam bém es te ve com
efe ti vo do Ba ta lhão de Mo to pa tru lha men to e con ver sou
com mi li ta res. O gru pa men to é um no vo se tor da se gu- 
ran ça pú bli ca e foi im plan ta do pe la ges tão es ta du al pa ra
re for çar o com ba te à cri mi na li da de e me lho rar as ope ra- 
ções de se gu ran ça.

<Pro cu ra mos for ta le cer a se gu ran ça do nos so es ta do
com mais equi pa men tos, ar ma men tos, veí cu los, in fra- 
es tru tu ra, in ves ti men to pes so al e in te li gên cia. Is so tu do
é mui to im por tan te e re üe te po si ti va men te pa ra a so ci e- 
da de. Pa ra nós, se gu ran ça é pri o ri da de, pois, a po pu la- 
ção pre ci sa tra ba lhar, pre ci sa se des lo car e pa ra is so,
pre ci sa de se gu ran ça=, des ta cou o go ver na dor Car los
Bran dão.

Car los Bran dão en cer rou a agen da de vis to ri as no Gi- 
ná sio Cas te li nho, na Vi la Pal mei ra, que re ce be obras de
re for ma. Os ser vi ços es tão na fa se de co lo ca ção de mó- 
du los. Na sequên cia, se rá ins ta la da co ber tu ra, no vas ca- 
dei ras, no vo pi so, pin tu ra e aca ba men tos.

<Acom pa nha mos a obra no Gi ná sio Cas te li nho, uma
ação im por tan te e his tó ri ca des te es pa ço de reu nião de
atle tas, da des co ber ta de no vos ta len tos e que dá opor- 
tu ni da de aos jo vens pa ra pra ti car o es por te. Sa be mos
que o es por te é im por tan te na vi da das pes so as. Com a
con clu são dos tra ba lhos, o Ma ra nhão irá re ce ber de vol- 
ta o Gi ná sio Cas te li nho, que é uma obra em ble má ti ca
pa ra o es por te ma ra nhen se=, pon tu ou o go ver na dor.

<O pú bli co do es por te û ca mui to agra de ci do com es ta
obra do Go ver no do Es ta do, que não me diu es for ços pa- 
ra re a li zar es ta re for ma. Bre ve men te, es te es pa ço es ta rá
nas mãos dos es por tis tas ma ra nhen ses=, fri sou o se cre- 
tá rio de Es ta do de Es por tes e La zer (Se del), Nal dir Lo- 
pes.

São Luís, quarta-feira, 27 de julho de 2022

Os moradores de São José de Ribamar 
serão contemplados com o E+ Geladeira 
Nova, que faz parte do programa de Efi-
ciência Energética da Equatorial Mara-
nhão em parceria com a Agência Nacional 
de Energia Elétrica (PEE/ANEEL), e esti-
mula o consumo consciente através da 
substituição do eletrodoméstico velho e 
ineficiente, por um novo, proporcionan-
do economia na conta de luz. 

A população poderá realizar o cadastro 
para concorrer à troca de uma geladeira 
antiga por uma nova e mais econômica de 
forma gratuita. Ao todo, serão sorteadas 
100 geladeiras. Para participar da ação é 
simples: o cliente precisa ser o titular da 
conta, estar em dia com a Distribuido-
ra, estar cadastrado na Tarifa Social Baixa 
Renda, morar em São José de Ribamar e 

possuir uma geladeira velha em funcio-
namento.

Os cadastros podem ser feitos nos dias 
26 e 27 de julho, no horário de 8h às 17h, 
no Centro Educa Mais, antigo CAIC, na 
Rua São Silvestre, bairro São Raimundo. 
Ao se dirigir para o local de cadastro, o 
cliente classificado na tarifa baixa renda 
também precisa ter em mãos o Registro 

Geral (RG), o Cadastro de Pessoa Física 
(CPF) e a conta do mês de junho quitada. 
O sorteio acontecerá no dia 29 de julho, 
sexta-feira. Após o sorteio, será entregue 
um voucher (vale-geladeira) aos ganha-
dores para posterior recebimento da ge-
ladeira nova.

Durante a ação de cadastramento, os 
clientes da Equatorial Maranhão também 
terão a oportunidade de trocar até 5 lâm-
padas incandescentes ou fluorescentes (em 
funcionamento) por lâmpadas novas de 
LED. Para isso, é imprescindível que o clien-
te leve as lâmpadas antigas e em funcio-
namento. Além disso, também haverá atu-
alização e cadastro na Tarifa Social Baixa 
Renda, negociação de débitos e cadastro 
na promoção Energia em Dia, que sorteia 
prêmios todo mês.



 

Em breve o fornecimento de 
água ficará ainda melhor. 
Seguindo o cronograma de investimentos, a BRK realizará obras de interligações e 
implantação dos sistemas de abastecimento de água na sua região. 

• As obras deverão causar impactos pontuais no abastecimento e possíveis 
desvios nas ruas dos bairros.

• As vias onde houverem atuação serão recompostas pela BRK em até 7 dias 
após a conclusão das obras, e com o mesmo tipo de material encontrado 
anteriormente à intervenção.

• O prazo para restabelecimento do abastecimento é em até  48h após o 
término da intervenção.

A obra leva alguns dias, mas os benefícios são duradouros.  
Contamos com sua compreensão!

0800 771 0001
brkambiental.com.br/maranhao
Saiba mais detalhes sobre nossas obras nas redes:  

brk.ambiental   brkambiental
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SISTEMA DE ABASTECIMENTO De 25/07 à 29/07/2022

BAIRRO SA SERVIÇO DATA PRAZO ÁREA DE IMPACTO

MAIOBÃO Teste de estanqueidade
26/07

8h às 15h 6h Parte do Maiobão

MAIOBÃO Teste de estanqueidade
27/07

8h às 15h 6h Parte do Maiobão

MAIOBÃO Teste de estanqueidade
28/07

8h às 15h 6h Parte do Maiobão

ALTOS DO TURU 2 Interligação de rede
26/07

9h às 17h 48 h Jardim Turú, Altos do 
Turú I II e III

PARQUE DAS 
PALMEIRAS

Execução de registro 
em rede

26/07
9h às 17h 48 h

Jardim Turú, Altos do 
Turú I II e III, Parque das 

Palmeiras

PARQUE DAS 
PALMEIRAS

Interligação e execução de 
registro em rede

26/07
9h às 17h 48 h

Jardim Turú, Altos do 
Turú I II e III, Parque das 

Palmeiras

ALTO DO TURU I Sondagem de rede 
27/07

9h às 17h 48 h Jardim Turú, Altos do 
Turú I II e III

ALTO DO TURU I Sondagem de rede 
27/07

9h às 17h 48 h Jardim Turú, Altos do 
Turú I II e III

*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.

NEDILSON MACHADO

Vila Galé Alagoas

Se rá no pró xi mo dia 27 de agos to, a inau-
gu ra ção do Vi la Ga lé Ala go as, o 10º em pre-
en di men to da re de Vi la Ga lé no Bra sil. 

Com in ves ti men to de R$ 150 mi lhões, o
no vo em pre en di men to ge rou mais de 300
pos tos de tra ba lho em Bar ra de San to Antô-
nio. Na inau gu ra ção, o pre si den te e fun da- 
dor da Vi la Ga lé, Jor ge Re be lo de Al mei da,
tam bém irá anun ci ar no vos in ves ti men tos
no país.

Casamento e divórcio

No Bra sil, o tem po mé dio de du ra ção de
um ca sa men to an tes do di vór cio caiu no
Bra sil de qua se 16 anos (15,9) em 2010 pa ra
pou co mais de 13 anos (13,3) em 2020, de
acor do com os da dos das Es ta tís ti cas do Re-
gis tro Ci vil 4 Di vór ci os 2020, di vul ga dos
nes ta se ma na pe lo Ins ti tu to Bra si lei ro de
Ge o gra ûa e Es ta tís ti ca (IB GE). Os ca sais pas- 
sam por mo men tos di fí ceis ou cri ses ao lon- 
go de su as re la ções.

Nos sa ho me na gem a equi pe de
Pe di a tras da Na tus Lu mi ne, Hos pi tal
e Ma ter ni da de, sem pre a pos tos pa ra
cui dar da saú de in fan til, pe la pas sa -
gem do Dia do (a) Pe di a tra(a), co me -
mo ra do ho je. 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. Tra ta-se de uma
es pe ci a li da de im por tan te, pois além
de tra tar da saú de in fan til, tam bém
aju da na ori en ta ção das fa mí li as em
ques tões co mo ali men ta ção, alei ta -
men to ma ter no, va ci na ção en tre ou -
tros que si tos fun da men tais pa ra o
bom de sen vol vi men to das cri an ças e
jo vens.

A pre si den te da JA Ma -
ra nhão, Ja que li ne
Mou che rek, es tá a to do
va por or ga ni zan do a
pro gra ma ção dos 18
anos da As so ci a ção Ju -
ni or Achi e ve ment Ma -
ra nhão. O pon to al to
das co me mo ra ções se -
rá o even to mar ca do
pa ra o dia 16 de agos to
em que se rão pres ta -
das ho me na gens aos
apoi a do res da JA no
es ta do. JÁ é uma Or ga -
ni za ção Não-Go ver na -
men tal que bus ca es ti -
mu lar o em pre en de do -
ris mo en tre jo vens.

Pa ra lan çar a tem po ra -
da de apre sen ta ções
es pe ci ais, o Quin tal
La goa, gas tro bar lo ca -
li za do na La goa da
Jan sen, re ce be nos
pró xi mos di as 27 e 28,
o hu mo ris ta ce a ren se
Ada mas tor Pi ta co. De
vol ta à ca pi tal ma ra -
nhen se, Ada mas tor,
que se in ti tu la o <Lin -
dão= é mui to que ri do
pe lo pú bli co e fi cou fa -
mo so no Bra sil pe lo
bor dão <um la do pu xa
ao pai e do ou tro pu xa
a mãe=, em alu são à
pe ru ca di fe ren ci a da.

Rally dos Sertões

O mai or rally das Amé ri cas, que es te ano se
tor na o mai or rally do mun do, ga nha ou tros su- 
per la ti vos pa ra mar car as su as três dé ca das de
dis pu ta e, tam bém, o bi cen te ná rio da In de pen- 
dên cia. A par tir de Foz do Igua çu, se rão 7.216
quilô me tros 3 ro tei ro mais lon go da his tó ria 3
pas san do por oi to es ta dos das cin co re giões do
país 3 pe la or dem, Sul, Su des te, Cen tro-Oes te,
Nor des te e Nor te 3; até a che ga da, em Sa li nó po- 
lis (PA). Com a de vi da li cen ça poé ti ca, uma
aven tu ra que con ûr ma a pro mes sa de li gar o Oi-
a po que ao Chuí.

Sangue salva vidas

O Cen tro de He ma to lo gia e He mo te ra pia do
Ma ra nhão (He mo mar) es tá com bai xo es to que
de bol sas de san gue e ne ces si ta de do a ções. Se- 
gun do a ins ti tui ção, so men te dois ti pos san guí- 
ne os es tão com os es to ques re la ti va men te se gu- 
ros: A- e B-. Os de mais ti pos de san gue (A+, B-,
AB+, AB-, O+ e O-) apre sen tam es to que crí ti co.
O He mo mar man tém cons tan te men te uma ro- 
ti na de ações pa ra ma nu ten ção e au men to do
üu xo de cap ta ções no in tui to de ga ran tir a am- 
pla ofer ta de he mo com po nen tes às uni da des de
saú de no Ma ra nhão.

Coleta no E+ Reciclagem

Nes ta quin ta-fei ra (28), por con ta do Dia da
Ade são do Ma ra nhão à In de pen dên cia do Bra- 
sil, que é de cre ta do fe ri a do es ta du al, as Agên ci- 
as pre sen ci ais de Aten di men to e Pos tos de co le- 
ta do E+ Re ci cla gem de to do o Ma ra nhão, não
irão fun ci o nar. Na sex ta-fei ra (29), to dos os pos- 
tos e agên ci as re to mam as ati vi da des nor mal- 
men te. Sen do as sim, a em pre sa re co men da que
os cli en tes que pre ci sam de al gum ti po de ser vi- 
ço se di re ci o nem aos ca nais di gi tais da em pre sa
ou an te ci pem sua ida aos pon tos de aten di men- 
to pa ra evi tar trans tor nos.

Pra curtir

A FA PE MA es tá pre -
sen te na 74ª Reu nião
Anu al pa ra o Pro -
gres so da Ci ên cia –
SBPC/2022 que se -
gue até sá ba do (30),
na Uni ver si da de de
Bra sí lia, e reú ne pes -
qui sa do res, pro fes so -
res, es tu dan tes e en -
ti da des de CT&I de to -
do o país.

A FA PE MA es tá pre -
sen te jun ta men te
com a Se cre ta ria de
Es ta do da Ci ên cia,
Tec no lo gia e Ino va -
ção (Sec ti), on de es -
tão sen do apre sen ta -
das as ações de Ci ên -
cia, Tec no lo gia e Ino -
va ção co lo ca das em
prá ti ca pe lo Go ver no
do Ma ra nhão.

Nes ta quin ta-fei ra
(28) ce le bra-se o Dia
da Ade são do Ma ra -
nhão à In de pen dên -
cia do Bra sil, e se rá
pon to fa cul ta ti vo em
mui tas re par ti ções.

Mas to das as lo jas
Po ti guar de São Luís
(Cen tro, Coha ma,
Coha fu ma, Av. dos
Afri ca nos e Re tor no
da For qui lha) e de
Im pe ra triz (BR 010,
Km 252, Bair ro Co co
Gran de) es ta rão fun -
ci o nan do nor mal -
men te.

A na da do ra ma ra -
nhen se So fia Du ai li be
con ti nua am pli an do
a co le ção de con quis -
tas na tem po ra da de
2022.

A atle ta da Atlef/Ni na
foi a cam peã da ca te -
go ria Pe tiz na pro va
dos 1650m do tra di ci -
o nal De sa fio do Cas -
só, re a li za do no sá ba -
do (23) e no do min go
(24), na La goa do
Cas só, em Pri mei ra
Cruz.

São Luís, quarta-feira, 27 de julho de 2022

NEDILSON MACHADO

Vila Galé Alagoas
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mu lar o em pre en de do -
ris mo en tre jo vens.

Pa ra lan çar a tem po ra -
da de apre sen ta ções
es pe ci ais, o Quin tal
La goa, gas tro bar lo ca -
li za do na La goa da
Jan sen, re ce be nos
pró xi mos di as 27 e 28,
o hu mo ris ta ce a ren se
Ada mas tor Pi ta co. De
vol ta à ca pi tal ma ra -
nhen se, Ada mas tor,
que se in ti tu la o <Lin -
dão= é mui to que ri do
pe lo pú bli co e fi cou fa -
mo so no Bra sil pe lo
bor dão <um la do pu xa
ao pai e do ou tro pu xa
a mãe=, em alu são à
pe ru ca di fe ren ci a da.

Rally dos Sertões

O mai or rally das Amé ri cas, que es te ano se
tor na o mai or rally do mun do, ga nha ou tros su- 
per la ti vos pa ra mar car as su as três dé ca das de
dis pu ta e, tam bém, o bi cen te ná rio da In de pen- 
dên cia. A par tir de Foz do Igua çu, se rão 7.216
quilô me tros 3 ro tei ro mais lon go da his tó ria 3
pas san do por oi to es ta dos das cin co re giões do
país 3 pe la or dem, Sul, Su des te, Cen tro-Oes te,
Nor des te e Nor te 3; até a che ga da, em Sa li nó po- 
lis (PA). Com a de vi da li cen ça poé ti ca, uma
aven tu ra que con ûr ma a pro mes sa de li gar o Oi-
a po que ao Chuí.

Sangue salva vidas

O Cen tro de He ma to lo gia e He mo te ra pia do
Ma ra nhão (He mo mar) es tá com bai xo es to que
de bol sas de san gue e ne ces si ta de do a ções. Se- 
gun do a ins ti tui ção, so men te dois ti pos san guí- 
ne os es tão com os es to ques re la ti va men te se gu- 
ros: A- e B-. Os de mais ti pos de san gue (A+, B-,
AB+, AB-, O+ e O-) apre sen tam es to que crí ti co.
O He mo mar man tém cons tan te men te uma ro- 
ti na de ações pa ra ma nu ten ção e au men to do
üu xo de cap ta ções no in tui to de ga ran tir a am- 
pla ofer ta de he mo com po nen tes às uni da des de
saú de no Ma ra nhão.

Coleta no E+ Reciclagem

Nes ta quin ta-fei ra (28), por con ta do Dia da
Ade são do Ma ra nhão à In de pen dên cia do Bra- 
sil, que é de cre ta do fe ri a do es ta du al, as Agên ci- 
as pre sen ci ais de Aten di men to e Pos tos de co le- 
ta do E+ Re ci cla gem de to do o Ma ra nhão, não
irão fun ci o nar. Na sex ta-fei ra (29), to dos os pos- 
tos e agên ci as re to mam as ati vi da des nor mal- 
men te. Sen do as sim, a em pre sa re co men da que
os cli en tes que pre ci sam de al gum ti po de ser vi- 
ço se di re ci o nem aos ca nais di gi tais da em pre sa
ou an te ci pem sua ida aos pon tos de aten di men- 
to pa ra evi tar trans tor nos.

Pra curtir

A FA PE MA es tá pre -
sen te na 74ª Reu nião
Anu al pa ra o Pro -
gres so da Ci ên cia –
SBPC/2022 que se -
gue até sá ba do (30),
na Uni ver si da de de
Bra sí lia, e reú ne pes -
qui sa do res, pro fes so -
res, es tu dan tes e en -
ti da des de CT&I de to -
do o país.

A FA PE MA es tá pre -
sen te jun ta men te
com a Se cre ta ria de
Es ta do da Ci ên cia,
Tec no lo gia e Ino va -
ção (Sec ti), on de es -
tão sen do apre sen ta -
das as ações de Ci ên -
cia, Tec no lo gia e Ino -
va ção co lo ca das em
prá ti ca pe lo Go ver no
do Ma ra nhão.

Nes ta quin ta-fei ra
(28) ce le bra-se o Dia
da Ade são do Ma ra -
nhão à In de pen dên -
cia do Bra sil, e se rá
pon to fa cul ta ti vo em
mui tas re par ti ções.

Mas to das as lo jas
Po ti guar de São Luís
(Cen tro, Coha ma,
Coha fu ma, Av. dos
Afri ca nos e Re tor no
da For qui lha) e de
Im pe ra triz (BR 010,
Km 252, Bair ro Co co
Gran de) es ta rão fun -
ci o nan do nor mal -
men te.

A na da do ra ma ra -
nhen se So fia Du ai li be
con ti nua am pli an do
a co le ção de con quis -
tas na tem po ra da de
2022.

A atle ta da Atlef/Ni na
foi a cam peã da ca te -
go ria Pe tiz na pro va
dos 1650m do tra di ci -
o nal De sa fio do Cas -
só, re a li za do no sá ba -
do (23) e no do min go
(24), na La goa do
Cas só, em Pri mei ra
Cruz.

São Luís, quarta-feira, 27 de julho de 2022
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O preço médio da gasolina no estado do Maranhão, de acordo com pesquisa da ANP,
ficou em R$ 6,24 podendo chegar a uma variação de até R$ 7,49

PESQUISA DA ANP

Gasolina no Maranhão
é a 3ª mais cara do país

Pes qui sa

C
om a lei de re du ção do ICMS 
em to do o Bra sil pa ra bai xar 
o va lor dos com bus tí veis, o 
pre ço nas bom bas dos pos- 

tos tem re traí do bas tan te, mas aqui no 
Ma ra nhão de mo rou um pou co mais 
do que nos ou tros es ta dos, o que po de 
ter le va do o es ta do a ter uma das ga so- 
li nas mais ca ras do país nes te mo- 
men to.

O pre ço mé dio da ga so li na no Ma- 
ra nhão, de acor do com uma pes qui sa 
da Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo, Gás 
Na tu ral e Bi o com bus tí veis (ANP), û- 
cou em R$ 6,24 po den do che gar a 
uma va ri a ção de até R$ 7,49, de pen- 
den do da ci da de on de o com bus tí vel 
é re ven di do.

Bal sas é a ci da de do es ta do com o 
mai or pre ço nas bom bas: R$ 7,33, po- 
den do che gar em al guns pos tos a R$ 
7,49. Já a ci da de com o me nor va lor é a 
ca pi tal São Luís, on de o pre ço mé dio 
pra ti ca do nos pos tos é de R$ 5,95.

O Ma ra nhão per de ape nas pa ra Rio 
Gran de do Nor te, es ta do tam bém lo- 
ca li za do no Nor des te, e Ro rai ma, no 
Nor te do país. No Rio Gran de do Nor- 
te, o con su mi dor es tá pa gan do R$ 
6,35, po den do che gar a R$ 6,59.

Já em Ro rai ma o com bus tí veis mais 
con su mi do do país tem o va lor mé dio 
de R$ 6,25, com uma va ri a ção de um 
cen ta vo, po den do che gar a R$ 6,26.

No Ma ra nhão, a pes qui sa da Agên- 
cia Na ci o nal do Pe tró leo, Gás Na tu ral 
e Bi o com bus tí veis (ANP) ini ci ou no 
dia 17 de ju lho e se es ten deu até o dia 
23, úl ti mo sá ba do.

Fo ram vi si ta dos 128 pos tos de

Lis ta com os va lo res da ga- 
so li na nos es ta dos
• Rio Gran de do Nor te R$ 6,35
• Ro rai ma R$ 6,25
• Ma ra nhão R$ 6,24
• Bahia R$ 6,21
• Pi auí R$ 6,21

• Per nam bu co R$ 6,2
• To can tins R$ 6,17
• Acre R$ 6,14
• Ce a ra R$ 6,13
• Ama zo nas R$ 6,06
• Rio de Ja nei ro R$ 5,98
• Es pi ri to San to R$ 5,97
• Pa ra R$ 5,96
• Ala go as R$ 5,92
• Ma to Gros so R$ 5,9
• Rondô nia R$ 5,89
• San ta Ca ta ri na R$ 5,82
• Pa raí ba R$ 5,8
• Rio Gran de do Sul R$ 5,8
• Pa ra ná R$ 5,78
• São Pau lo R$ R$ 5,78
• Mi nas Ge rais 5,76
• Ser gi pe R$ 5,76
• Goiás R$ 5,66
• Dis tri to Fe de ral R$ 5,62
• Ma to Gros so do Sul R$ 5,54
• Ama pá R$ 5,27

A GASOLINA É O COMBUSTÍVEL MAIS PROCURADO NA GRANDE ILHA DE SÃO LUÍS

com bus tí veis nas ci da des de Açai lân- 
dia, Ba ca bal, Bal sas, Bar ra do Cor da, 
Ca xi as, Co dó, Im pe ra triz, Pi nhei ro, 
Pre si den te Du tra, San ta Inês, São Jo sé 
de Ri ba mar e São Luís.

A ca pi tal ma ra nhen se foi a ci da de 
com mais pos tos con sul ta dos: 43. Em 
Im pe ra triz, a ANP con sul tou 12 pos- 
tos e em São Jo sé de Ri ba mar fo ram 10 
es ta be le ci men tos. O me nor va lor en- 
con tra do no Ma ra nhão foi tam bém 
na ca pi tal, on de a ANP con se guiu ave- 
ri guar que po de-se com prar um li tro 
de ga so li na pe lo va lor de R$ 5,68.

E+ GELADEIRA NOVA

Troca de 100 geladeiras velhas por novas em Ribamar

A POPULAÇÃO PODERÁ REALIZAR O CADASTRO PARA CONCORRER À TROCA DE UMA GELADEIRA ANTIGA POR UMA NOVA 

Os mo ra do res de São Jo sé de Ri ba- 
mar se rão con tem pla dos com o E+
Ge la dei ra No va, que faz par te do pro- 
gra ma de Eû ci ên cia Ener gé ti ca da
Equa to ri al Ma ra nhão em par ce ria
com a Agên cia Na ci o nal de Ener gia
Elé tri ca (PEE/ANE EL), e es ti mu la o
con su mo cons ci en te atra vés da subs- 
ti tui ção do ele tro do més ti co ve lho e
ine û ci en te, por um no vo, pro por ci o- 
nan do eco no mia na con ta de luz.

A po pu la ção po de rá re a li zar o ca- 
das tro pa ra con cor rer à tro ca de uma
ge la dei ra an ti ga por uma no va e mais
econô mi ca de for ma gra tui ta. Ao to- 
do, se rão sor te a das 100 ge la dei ras. 

Pa ra par ti ci par da ação é sim ples: o
cli en te pre ci sa ser o ti tu lar da con ta,

es tar em dia com a Dis tri bui do ra, es- 
tar ca das tra do na Ta ri fa So ci al Bai xa
Ren da, mo rar em São Jo sé de Ri ba mar
e pos suir uma ge la dei ra ve lha em fun- 
ci o na men to.

Os ca das tros po dem ser fei tos até
ho je, quar ta-fei ra, dia 27 de ju lho, no
ho rá rio de 8h às 17h, no Cen tro Edu ca
Mais, an ti go CAIC, na Rua São Sil ves- 
tre, bair ro São Rai mun do.

Ao se di ri gir pa ra o lo cal de ca das- 
tro, o cli en te clas si û ca do na ta ri fa bai- 
xa ren da tam bém pre ci sa ter em mãos
o Re gis tro Ge ral (RG), o Ca das tro de
Pes soa Fí si ca (CPF) e a con ta do mês
de ju nho qui ta da. 

O sor teio acon te ce rá no dia 29 de
ju lho, sex ta-fei ra. Após o sor teio, se rá

en tre gue um vou cher (va le-ge la dei ra)
aos ga nha do res pa ra pos te ri or re ce bi- 
men to da ge la dei ra no va.

Du ran te a ação de ca das tra men to,
os cli en tes da Equa to ri al Ma ra nhão
tam bém te rão a opor tu ni da de de tro- 
car até 5 lâm pa das in can des cen tes ou
üu o res cen tes (em fun ci o na men to)
por lâm pa das no vas de LED. Pa ra is so,
é im pres cin dí vel que o cli en te le ve as
lâm pa das an ti gas e em fun ci o na men- 
to. 

Além dis so, tam bém ha ve rá atu a li- 
za ção e ca das tro na Ta ri fa So ci al Bai xa
Ren da, ne go ci a ção de dé bi tos e ca- 
das tro na pro mo ção Ener gia em Dia,
que sor teia prê mi os to do mês pa ra os
cli en tes.

Gas tos

Ces ta de pre sen tes

No ta

SÃO LUÍS

Mais de 76% dos
con su mi do res es tão
dis pos tos a gas tar
no Dia dos Pais

Com mais con su mi do res pre dis pos tos a pre sen tar no
Dia dos Pais 2022, o se gun do do min go de agos to de ve
ser uma da ta oti mis ta pa ra o co mér cio va re jis ta de São
Luís. Na Pes qui sa de In ten ção de Con su mo pa ra o dia,
76,7% dos en tre vis ta dos aûr ma ram ter a pre ten são de ir
às com pras.

Es te é o mai or pa ta mar já al can ça do pa ra a da ta co- 
me mo ra ti va em to das as pes qui sas re a li za das pe la Fe- 
de ra ção do Co mér cio de Bens, Ser vi ços e Tu ris mo do
Ma ra nhão (Fe co mér cio-MA), a par tir de 2012. Além dis- 
so, o da do re pre sen ta uma al ta de +42% na in ten ção de
pre sen te ar, em re la ção ao úl ti mo le van ta men to apu ra do
em 2018, quan do a pre ten são dos lu do vi cen ses em
com prar pe lo me nos um item era de 55,8%.

O au men to sig ni û ca ti vo da in ten ção de pre sen te ar
de mons tra o efei to do re pre sa men to das co me mo ra- 
ções ao lon go dos úl ti mos dois anos de pan de mia, o que
tem ge ra do um au men to ex po nen ci al da pre dis po si ção
dos con su mi do res pa ra as ce le bra ções nas da tas co me- 
mo ra ti vas es te ano, a exem plo do Dia das Mães e do pe- 
río do ju ni no. Es se fa tor com por ta men tal de re to ma da
dos la ços afe ti vos por meio das fes ti vi da des pre sen ci ais
tem si do fun da men tal pa ra dri blar as con sequên ci as da
al ta dos pre ços e in cen ti var o con su mo nas da tas sa zo- 
nais.

A par tir do ape lo emo ci o nal da re a pro xi ma ção fí si ca
após a üe xi bi li za ção das re gras de dis tan ci a men to so ci- 
al, os da dos da pes qui sa apon tam pa ra a re du ção do
per cen tu al de pes so as que não pre ten dem pre sen te ar
nes te Dia dos Pais, que atin giu o me nor ní vel his tó ri co
des de o iní cio do le van ta men to. Em 2022, ape nas 8,3%
dos en tre vis ta dos de cla ra ram não ter a in ten ção de
com prar pre sen tes na da ta, uma que da de -78,5% em re- 
la ção a 2018. Em 2014, na má xi ma his tó ri ca, o per cen tu- 
al apon ta do por aque les que não pre ten di am com prar
pre sen te na da ta era de 40,5%. 

<O re sul ta do, além de ani ma dor pa ra o atu al mo men- 
to de re cu pe ra ção econô mi ca pós-pan de mia, dá um fô- 
le go pa ra que o co mér cio de bens e ser vi ços da ca pi tal
ma ra nhen se pos sa re no var seus es to ques e am pli ar seu
le que de ofer tas ao con su mi dor= des ta ca o pre si den te
da Fe co mér cio-MA, Mau rí cio Fei jó.

Pa ra ale grar os pais nes ta da ta, que é con si de ra da a
quar ta me lhor pa ra o co mér cio va re jis ta lo cal, o con su- 
mi dor lu do vi cen se de ve de sem bol sar o va lor mé dio de
R$ 210,00 por pre sen te. Es sa mé dia é R$ 58,00 mai or do
que o ní vel de gas tos apon ta do pe lo pú bli co en tre vis ta- 
do em 2018, quan do o va lor cor res pon dia a R$ 152,00,
re pre sen tan do uma al ta de +38,2%, aci ma, in clu si ve, da
in üa ção acu mu la da do pe río do que é 27,9%. Es sa ace le- 
ra ção no va lor do pre sen te se dá pe la per cep ção do con- 
su mi dor de que os pro du tos de ho je es tão bem mais ca- 
ros do que aque les do Dia dos Pais an te ri or.

Em 2022, a mai or fa tia de con su mi do res (28,5%) pre- 
ten de gas tar en tre R$ 201 e R$ 250, se gui da por 18,2%
dos en tre vis ta dos que pre ten dem de sem bol sar en tre R$
101 e R$ 150. A al ta no apor te es te ano in üu en ci ou pa ra
que o va lor mé dio da ces ta de com pras û cas se em R$
249. Em 2018, o va lor mé dio do to tal da com pra foi R$
220. Ou se ja, nes te ano a sa co la de com pras pa ra o Dia
dos Pais ga nhou o in cre men to de R$ 29,00.

Com os con su mi do res pre ten den do gas tar um va lor
pró xi mo ao apu ra do pa ra 2018, mas com o pre sen te û- 
can do mais ca ro, a ces ta de com pras des te ano ten de a
di mi nuir. Em 2022, a sa co la de mi mos en co lheu pa ra 1,1
pre sen tes, cer ca de -17,9% abai xo da ces ta de com pras
de 2018.  Des ta for ma, os con su mi do res de vem û car
mais aten tos às con di ções de pa ga men to ofe re ci das pe- 
las lo jas, bem co mo even tu ais pro mo ções e des con tos,
de mo do que pos sam gas tar de for ma mais eû ci en te,
atin gin do o ob je ti vo de pre sen te ar, mes mo com a li mi- 
ta ção de re cur sos û nan cei ros.

Nes te ce ná rio, a fa tia de con su mi do res que pre ten de
com prar ape nas um pro du to nes te Dia dos Pais é de
84,9% en tre os en tre vis ta dos. Es te per cen tu al cor res- 
pon de a um au men to de +27,5% na es co lha por ape nas
1 pre sen te, em com pa ra ção com 2018, mos tran do que o
con su mi dor tem sen ti do a al ta dos pre ços. A par ce la de
pes so as que de ve com prar 2 pre sen tes caiu de 25,7% em
2018 pa ra 11,7% em 2022. Na mes ma ten dên cia, o quan- 
ti ta ti vo da que les que de vem com prar 3 pro du tos re du- 
ziu de 6% pa ra 2,9% es te ano. 

<A pes qui sa de 2022 mos tra que, ape sar do bom ní vel
na in ten ção de pre sen te ar, os con su mi do res sen tem o
pe so da pres são in üa ci o ná ria e por is so bus cam gas tar,
ao û nal da com pra, o pos sí vel pa ra não so bre car re gar
sua a ren da=, û na li za Fei jó.

A Pes qui sa de In ten ção de Com pras do Dia dos Pais
foi re a li za da en tre 4 e 6 de ju lho de 2022, no mu ni cí pio
de São Luís, com 700 ques ti o ná ri os apli ca dos em di ver- 
sos pon tos de üu xo de pes so as. 

Os en tre vis ta dos têm ida de aci ma de 18 anos, de mo- 
do que o ta ma nho da amos tra foi es pe lha do com ba se
na po pu la ção adul ta de São Luís es ti ma da pe lo úl ti mo
Cen so De mo grá û co, que é de cer ca de 70,6%. O in ter va- 
lo de con û an ça da pes qui sa é de 95%, com des vio-pa- 
drão de 3,7% pa ra mais ou me nos.

São Luís, quarta-feira, 27 de julho de 2022
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Os Rodoviários ameaçaram com greve caso a lei não fosse cumprida. Diante do fato, os
empresários buscaram a justiça do Trabalho alegando ser inconstitucional a lei

Ue ma 60 +

• Cam pus São Luís – En ge nha ria de
Pes ca, Ge o gra fia Ba cha re la do, Fí si ca
Li cen ci a tu ra e Fi lo so fia Li cen ci a tu ra.
• Cam pus Ca xi as – Fí si ca Li cen ci a tu -

ra, Quí mi ca Li cen ci a tu ra, Ci ên ci as
So ci ais Li cen ci a tu ra e Ci ên ci as Na tu -
rais Li cen ci a tu ra.
• Cam pus Ba ca bal – Cur so de Ma te -
má ti ca Li cen ci a tu ra.
• Cam pus Bal sas – Le tras Li cen ci a tu -
ra em Lín gua Por tu gue sa, Lín gua In -
gle sa e Li te ra tu ras e Ma te má ti ca Li -
cen ci a tu ra.

O pro gra ma

DUPLA FUNÇÃO

Justiça considera lei
inconstitucional

E
m uma de ci são ju di ci al, o Tri- 
bu nal Re gi o nal do Tra ba lho 
(TRT-MA) da 16ª re gião con si- 
de ra in cons ti tu ci o nal de lei 

6.801/2020, apro va da em fe ve rei ro 
des te ano, na Câ ma ra Mu ni ci pal de 
São Luís.

A lei, que é de au to ria do en tão ve- 
re a dor Um be li no Jr, pre vê a proi bi ção 
de acú mu lo de fun ção de mo to ris tas 
do Sis te ma de Trans por te Pú bli co de 
São Luís.

O Sin di ca to das Em pre sas de Pas sa- 
gei ros de São Luís (SET) en trou na Jus- 
ti ça do Tra ba lho con tra o Sin di ca to 
dos Tra ba lha do res em Trans por tes 
Ro do viá ri os no Es ta do do Ma ra nhão 
(St tre ma). A ação veio após o Sin di ca- 
to dos Ro do viá ri os en vi ar ofí cio ao 
SET so li ci tan do que to das as em pre- 
sas do sis te ma de trans por te da ca pi- 
tal obe de ces sem a lei que proí be que 
mo to ris tas acu mu lem a fun ção de co- 
bra dor nos ôni bus.

De acor do com o Sin di ca to dos Ro- 
do viá ri os, cer ca de 40% dos ôni bus 
que cir cu lam na Gran de Ilha tem co- 
bra do res e mais da me ta de, o mo to ris- 
ta tem que de sen vol ver du pla fun ção.

Os Ro do viá ri os ame a ça ram com 
gre ve ca so a lei não fos se cum pri da. 
Di an te do fa to, os em pre sá ri os bus ca- 
ram a jus ti ça do Tra ba lho ale gan do 
ser in cons ti tu ci o nal a lei por que a 
ma té ria é de com pe tên cia da União 
por se tra tar da le gis la ção tra ba lhis ta.

Além de aco lher a so li ci ta ção do 
SET, o de sem bar ga dor Ja mes Mag no 
Araú jo ain da proi biu que os Ro do viá- 
ri os re a li zas sem pa ra li sa ções de su as 
ati vi da des par ci al ou in te gral men te. 
Ca so se ja des cum pri do e os tra ba lha-

O que diz a lei

SINDICATO DOS RODOVIÁRIOS DIZ QUE 60% DOS COLETIVOS RODAM SEM COBRADOR

do res en trem em gre ve, uma mul ta 
diá ria de R$ 50 mil se rá apli ca da.

A Lei nº 6.801/20 tra ta da proi bi ção 
do acú mu lo das fun ções de co bra dor 
e mo to ris ta nos veí cu los des ti na dos 
aos ser vi ços de trans por te co le ti vo de 
pas sa gei ros no mu ni cí pio de São Luís 
e dá ou tras pro vi dên ci as.

A lei é re sul tan te do Pro je to de Lei 
n° 148/2019 de au to ria do ve re a dor 
Um be li no Jú ni or, <fi cam proi bi das as 
con ces si o ná ri as/per mis si o ná ri as de 
trans por te co le ti vo de pas sa gei ros de 
con tra tar ou de sig nar os mo to ris tas 
de ôni bus e mi cro-ôni bus, uti li za dos 
co mo veí cu los de trans por te co le ti vo 
de pas sa gei ros no Mu ni cí pio de São 

Luís, acu mu lar du pla fun ção de co- 
bra dor e mo to ris ta no exer cí cio da sua 
pro fis são=.

O des cum pri men to da re fe ri da le- 
gis la ção, con for me tex to pu bli ca do 
no DOM, oca si o na rá à con ces si o ná- 
ria/per mis si o ná ria as se guin tes san- 
ções: re ti ra da de cir cu la ção do veí cu lo 
e, em ca so de rein ci dên cia, sus pen são 
da per mis são da li nha em que o veí cu- 
lo cir cu la.

A re da ção do do cu men to ain da ex- 
pli ci ta que, em ca so de des cum pri-
men to de qual quer uma das re gras 
dis pos tas na Lei nº 6.801/20, im pli ca- 
rá im po si ção das pe na li da des pre vis- 
tas na pró pria le gis la ção e as dis pos- 
tas no Có di go de Ser vi ço Pú bli co de 
Trans por te Co le ti vo Ur ba no.

PAES 2023

UEMA abre inscrições mais de 5.200 vagas

SÃO OFERTADAS PARA A UEMA,4.320 VAGAS PARA O PRIMEIRO E O SEGUNDO SEMESTRES DE 2023 E 905 VAGAS PARA UEMASUL

Já es tão aber tas as ins cri ções pa ra o
Pro ces so Se le ti vo de Aces so à Edu ca- 
ção Su pe ri or – PA ES 2023, o ves ti bu lar
da Uni ver si da de Es ta du al do Ma ra- 
nhão (UE MA) e da UE MA Sul.

As ins cri ções po dem ser fei tas até 9
de se tem bro, pe lo si te www.pa es.ue- 
ma.br. A ta xa de ins cri ção no va lor de
R$ 85 po de ser pa ga até o dia 12 de se- 
tem bro.

Os can di da tos que ti ve ram a so li ci- 
ta ção de isen ção da ta xa de ins cri ção
de fe ri da tam bém de vem re a li zar o
pro ce di men to de ins cri ção no PA ES
2023.

São ofer ta das, ex clu si va men te pa ra
a UE MA, 4.320 va gas pa ra o pri mei ro e
o se gun do se mes tres de 2023 e 905 va- 
gas pa ra UE MA Sul.

A pro va com 60 ques tões de múl ti- 
pla es co lha e re da ção se rá apli ca da no
dia 27 de no vem bro.

As ques tões de Lín gua Por tu gue sa e
Li te ra tu ra e a pro du ção tex tu al te rão
co mo re fe rên cia tex tos na ci o nais e as
se guin tes obras li te rá ri as re co men da- 

das co mo lei tu ra obri ga tó ria: Ca zu za-
Vi ri a to Cor reia; Uma ideia to da azul –
Ma ri na Co la san ti; Per to do co ra ção
sel va gem – Cla ri ce Lis pec tor.

A Uni ver si da de Es ta du al do Ma ra- 
nhão (UE MA) re a li zou, no úl ti mo do- 
min go (24), a pro va em eta pa úni ca do
Sim pli fi ca do do Pro gra ma UE MA 60+,
ves ti bu lar es pe cí fi co pa ra a me lhor
ida de.

No Ves ti bu lar UE MA 60+, es tão
sen do ofer ta das 57 va gas em cur sos
de gra du a ção, na mo da li da de pre sen- 
ci al, nos cam pi Ba ca bal, Bal sas, Ca xi- 
as e São Luís pa ra o se gun do se mes tre
des te ano. Es se quan ti ta ti vo cor res- 
pon de a 5% das va gas re ma nes cen tes
do PA ES 2022.

Os cur sos ofe re ci dos nes te ves ti bu- 
lar são:

O cer ta me te ve 77 ins cri tos e o cur- 
so de Fi lo so fia do Cam pus São Luís foi
o mais con cor ri do, com 30 ins cri tos.
Os can di da tos fi ze ram uma pro va de
44 ques tões de múl ti pla es co lha e
uma re da ção. A di vul ga ção do re sul ta- 
do es tá pre vis ta pa ra 10 de agos to.

O Pro gra ma UE MA 60 + foi pen sa- 
do co mo uma po lí ti ca afir ma ti va pa ra
a Pes soa Ido sa no En si no Su pe ri or e
apro va do, em 2021, pe lo Con se lho
Uni ver si tá rio (CON SUN) e do Con se-
lho de En si no, Pes qui sa e Ex ten são
(CE PE) por meio da Re so lu ção nº
1.475/2021 – CE PE/UE MA.

BEm-Ca mi nho nei ro

BEm-Ta xis ta

BEM

Be ne fí ci os pa ra
ca mi nho nei ros e
ta xis tas se rão pa gos
em 4 par ce las

O pa ga men to dos Be ne fí ci os Emer gen ci ais BEm-Ca- 
mi nho nei ro e BEm-Ta xis ta, no va lor de R$ 1 mil, te rão
iní cio no mês de agos to com du ra ção até de zem bro. Ao
to do, se rão seis par ce las pa gas aos trans por ta do res
autô no mos de car gas. Já aos mo to ris tas de tá xis, a quan- 
ti da de de par ce las de pen de do nú me ro de ins cri tos e do
li mi te glo bal de re cur sos pre vis tos na le gis la ção.

O Mi nis té rio do Tra ba lho e Pre vi dên cia é o res pon sá- 
vel pe la ges tão e des ti na ção dos re cur sos des tes dois
pro gra mas so ci ais. Am bos be ne fí ci os fo ram ins ti tuí dos
pe la Emen da à Cons ti tui ção 123, de 14 de ju lho de 2022.

No dia 9 de agos to, os ca mi nho nei ros que têm di rei to
ao be ne fí cio re ce bem a pri mei ra e a se gun da par ce las do
BEm-Ca mi nho nei ros. Os ta xis tas be ne fi ciá ri os do BEm-
Ta xis tas re ce be rão a pri mei ra par ce la a par tir do dia 16
de agos to. O pa ga men to do bra do, no ca so dos ca mi nho- 
nei ros, ocor re em fun ção do acú mu lo dos be ne fí ci os re- 
fe ren tes aos me ses de ju lho e agos to. As de mais par ce las
se rão pa gas in di vi du al men te a ca da mês.

O ob je ti vo do pro gra ma é o en fren ta men to do es ta do
de emer gên cia de cor ren te da ele va ção ex tra or di ná ria e
im pre vi sí vel do pre ço do pe tró leo, ele van do o va lor dos
com bus tí veis aos con su mi do res.

As va ri a ções pre ju di cam, so bre tu do, tra ba lha do res
que uti li zam veí cu los au to mo to res co mo fer ra men ta de
tra ba lho. Os da dos dos ca mi nho nei ros e ta xis tas se rão
ava li a dos pe la em pre sa Da ta prev, que for ma rá a lis ta de
pro fis si o nais ele gí veis a re ce ber os re cur sos do Be ne fí- 
cio Emer gen ci al. Uma das exi gên ci as, que se en qua dra
às du as ca te go ri as de tra ba lha do res, é es tar com a Car- 
tei ra Na ci o nal de Ha bi li ta ção (CNH) e o Ca das tro de
Pes soa Fí si ca (CPF) vá li dos.

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) des ti na rá seis
par ce las de R$ 1 mil a ca mi nho nei ros que es te jam de vi- 
da men te ca das tra dos 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).

A da ta li mi te do re gis tro na Agên cia Na ci o nal de
Trans por tes Ter res tres (ANTT), vin cu la da ao Mi nis té rio
da In fra es tru tu ra (Min fra), ocor reu no dia 31 de maio
des te ano. A ANTT se rá res pon sá vel pe la des ti na ção dos
da dos atu a li za dos dos tra ba lha do res autô no mos de car- 
ga à Da ta prev, on de se rão pro ces sa das as in for ma ções
pa ra o re ce bi men to do be ne fí cio emer gen ci al.

Se rão cin co eta pas de en vio de da dos e sua con se- 
quen te li be ra ção de re cur sos, a ocor rer nos di as: 22 de
ju lho; 11 de se tem bro; 09 de ou tu bro; 13 de no vem bro; e
04 de de zem bro. As par ce las se rão pa gas res pec ti va- 
men te nos di as: 09 de agos to; 24 de se tem bro; 22 de ou- 
tu bro; 26 de no vem bro; e 17 de de zem bro.

O Be ne fí cio Emer gen ci al aos Mo to ris tas de Tá xis
(BEm-Ta xis ta) é des ti na do aos ta xis tas de vi da men te re- 
gis tra dos nas pre fei tu ras, sen do de ten to res de con ces- 
sões ou au to ri za ções (al va rá) até 31 de maio de 2022.
Os ta xis tas re si den tes do Dis tri to Fe de ral de ve rão es tar
com o ca das tro re gu la ri za do jun to à Se cre ta ria de Trans- 
por te e Mo bi li da de (Se mob) na mes ma da ta.

Ca be res sal tar que, nes te pri mei ro mo men to, não há
ne ces si da de de qual quer ação por par te dos ta xis tas. O
trâ mi te se rá ge ri do ex clu si va men te pe las pre fei tu ras,
de ven do en ca mi nhar os da dos des tes tra ba lha do res à
Da ta prev, que fa rá o pro ces sa men to das in for ma ções e a
de vi da au to ri za ção de in clu são no BEm-Ta xis ta.

Por tan to, o me ro ca das tra men to dos ta xis tas não ga- 
ran te o re ce bi men to do au xí lio, é ne ces sá rio que ele se ja
con si de ra do ele gí vel às de ter mi na ções do pro gra ma. Os
ges to res mu ni ci pais de vem se aten tar aos pra zos de
aber tu ra e fe cha men to do sis te ma da Da ta prev pa ra en- 
vi ar os da dos dos ta xis tas atu an tes em sua ci da de.

Ao to do, as pre fei tu ras te rão três mo men tos pa ra o
en vio dos re gis tros dos mo to ris tas de ta xis: 25 a 31 de ju- 
lho; 05 a 15 de agos to; e 20 de agos to a 11 de se tem bro.

Os mo to ris tas de tá xis apro va dos pa ra in te grar o pro- 
gra ma re ce be rão as par ce las de acor do com a da ta de
en vio do ca das tro pe la pre fei tu ra da ci da de. Ocor ren do
os de pó si tos, res pec ti va men te, em: 16 de agos to; 30 de
agos to; e em da ta en tre os me ses de se tem bro e de zem- 
bro àque les in te gran tes da úl ti ma par ce la de trans mis- 
são de da dos.

Os ges to res de vem aces sar o por tal da Da ta prev des ti- 
na da à in clu são da lis ta de ta xis tas ca das tra dos nas pre- 
fei tu ras por meio do link: https://be ne fi ci o ta xis ta.da ta- 
prev.gov.br/aux com bus ti vel/#/, e pre en cher o ca das tro
re que ri do.

São Luís, quarta-feira, 27 de julho de 2022

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


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

Dos times maranhenses confirmados na competição na capital do Ceará, o Juventude é
o que participará da maior quantidade de categorias: seis no total

Wil li an é dú vi da no Ti mão

FUT 7

Maranhenses disputam
Brasileiro no Ceará

A
par tir des ta quar ta-fei ra (27)
até do min go (31), a ci da de de
For ta le za se rá pal co de mais
edi ção do Cam pe o na to Bra si- 

lei ro de Ba se de Fu te bol 7. 
A com pe ti ção na ci o nal con ta rá

com dis pu tas em di ver sas ca te go ri as
e, mais uma vez, o Ma ra nhão te rá re- 
pre sen tan tes no tor neio: Ale ma nha,
Grê mio Ma ra nhen se, Ju ven tu de Ma- 
ra nhen se, Olím pi ca, Pal mei ri nha e
Pon te Pre ta.

Dos ti mes ma ra nhen ses con fir ma- 
dos na com pe ti ção na ca pi tal do Ce a- 
rá, o Ju ven tu de é o que par ti ci pa rá da
mai or quan ti da de de ca te go ri as: seis
no to tal (Sub-9, Sub-10, Sub-11, Sub-
12, Sub-13 e Sub-15). Lo go em se gui- 
da, é o ti me da Ale ma nha, que le va rá
pa ra For ta le za equi pes do Sub-9, Sub-
10 e Sub-11.

Grê mio Ma ra nhen se, Pon te Pre ta e

Olím pi ca te rão re pre sen tan tes em du- 
as ca te go ri as. Já o Pal mei ri nha, par ti- 
ci pa rá ape nas do tor neio Sub-13. <Se- 
rá uma com pe ti ção bem le gal, com
um bom ní vel téc ni co. Es ta mos na ex- 
pec ta ti va por re sul ta dos ex pres si vos
dos ti mes ma ra nhen ses. O Ma ra nhão
tem tra di ção no fu te bol 7 no ce ná rio
na ci o nal e acre di to que nes te Bra si lei- 
ro, nos sas equi pes têm tu do pa ra bri- 
lhar. To dos os nos sos seis clu bes são
tra di ci o nais no es ta do e têm ti do
gran des con quis tas nas com pe ti ções
lo cais pro mo vi das pe la Fe de ra ção
Ma ra nhen se de Fu te bol 7=, afir mou
Wal de mir Ro sa, pre si den te da FMF7.

Mais so bre o Cam pe o na to Bra si lei- 
ro de Ba se de Fu te bol 7 es tá dis po ní- 
vel no si te da Fe de ra ção Ma ra nhen se
de Fu te bol 7 (www.fut7ma.com.br) e
nas re des so ci ais ofi ci ais da fe de ra ção
(@fmf7ma).

To dos os nos sos seis

clu bes são tra di ci o nais

no es ta do e têm ti do

gran des con quis tas nas

com pe ti ções lo cais

pro mo vi das pe la

Fe de ra ção Ma ra nhen se

de Fu te bol 7

COPA DO BRASIL

Dragão terá 5 desfalques contra o Corinthians

ATACANTE KELVIN, QUE ATUALMENTE ESTÁ NO DRAGÃO, NÃO PODE JOGAR, POIS JÁ DEFENDEU O ABC NA COPA DO BRASIL

O Atlé ti co-GO vol ta a cam po nes ta
quar ta-fei ra, con tra o Co rinthi ans,
pe la Co pa do Bra sil, e o téc ni co Jor gi- 
nho não po de rá con tar com cin co jo- 
ga do res que já de fen de ram ou tros
clu bes nes ta edi ção da com pe ti ção
na ci o nal. São eles Chu rín, ex-Grê mio,
que já es ta va no elen co ru bro-ne gro,
além de Ca mu tan ga, Rhaldney, Wil li- 
an Ma ra nhão e Kel vin, re cém-con tra- 
ta dos. Ca mu tan ga e Rhaldney es ta- 
vam no Náu ti co e de fen de ram a equi- 
pe per nam bu ca na na pri mei ra fa se da
Co pa do Bra sil. Wil li an Ma ra nhão jo- 
gou pe lo San tos e Kel vin de fen deu o
ABC.

Dos re cém-con tra ta dos, três po- 
dem jo gar pe lo Dra gão na Co pa do
Bra sil: o za guei ro Lu cas Ga zal, o meia
João Pe glow e o ata can te Ri car di nho.

Atlé ti co-GO e Co rinthi ans se en- 

fren tam nes ta quar ta-fei ra, às 21h30,
no Antô nio Accioly. O jo go de vol ta se- 
rá no dia 17 de agos to, em São Pau lo.

O meia Wil li an foi ti tu lar do Co- 
rinthi ans na vi tó ria por 2 a 1 con tra o
Atlé ti co-MG, no úl ti mo do min go, no
Mi nei rão, mas aca bou sa ca do pe lo
téc ni co Ví tor Pe rei ra no in ter va lo e se
tor na dú vi da pa ra a par ti da con tra o
Atlé ti co-GO. A im pres são foi de que o
jo ga dor sen tiu al gum ti po de dor no
om bro di rei to.

Em bo ra es te ja li be ra do pa ra trei- 
nos e jo gos, a área ain da é sen sí vel.
Wil li an so freu a lu xa ção no om bro di- 
rei to em 29 de ju nho, no pri mei ro jo go
das oi ta vas de fi nal con tra o Bo ca Ju- 
ni ors, e vol tou a atu ar con tra o Co ri ti- 
ba, em 21 de ju lho.

Ima gens dos bas ti do res li be ra das
pe lo clu be na noi te da úl ti ma se gun- 
da-fei ra mos tram que o jo ga dor atu ou
com uma pro te ção no om bro. Di as
an tes, ao con ver sar com jor na lis tas, o
ca mi sa 10 dis se que ain da não es ta va
com ple ta men te re cu pe ra do do pro- 
ble ma. <Cla ro que o om bro in co mo da
um pou co, não es tou 100% ain da. Mas
evo luí bas tan te du ran te to do es se
tem po. Te nho que con ti nu ar fa zen do
tra ta men to, for ta le cen do. E is so é ine- 
vi tá vel no jo go, vou cair, mas caio me
pro te gen do. Me sen ti bem. Fo ram três
se ma nas sem jo gar, pre ci so vol tar a
ga nhar rit mo=, dis se ele após a vi tó ria
con tra o Co ri ti ba, quan do tam bém foi
ti tu lar. O Ti mão jo ga nes ta quar ta-fei-
ra, às 21h30, no Antô nio Accioly, di an- 
te do Atlé ti co-GO, no pri mei ro jo go
das quar tas de fi nal da Co pa do Bra sil.

Do ri val tem um pla no

• 13 jo gos
• 9 vi tó ri as
• 4 der ro tas
• Apro vei ta men to de 69,23%
• 27 gols mar ca dos
• 11 gols so fri dos

O efei to Fe li pão

• 21 jo gos
• 13 vi tó ri as
• 5 em pa tes
• 3 der ro tas
• Apro vei ta men to de 69,84%
• 40 gols mar ca dos
• 19 gols so fri dos

Va le va ga

FLA MEN GO X ATH LE TI CO

Do ri val e Fe li pão 
che gam em al ta
pa ra o du e lo na
Co pa do Bra sil

Do ri val Jú ni or e Luiz Fe li pe Sco la ri as su mi ram Fla- 
men go e Ath le ti co, res pec ti va men te, com cer ta sur pre sa
e tam bém des con fi an ça das tor ci das. Só que a ex pe ri ên- 
cia mos trou seu va lor, e eles pre ci sa ram de pou co tem po
pa ra trans for mar a in cer te za em vi tó ri as e um apro vei ta- 
men to de qua se 70% ca da.

Ago ra em al ta, Do ri val e Fe li pão me dem for ças pa ra
ver quem avan ça pa ra as se mi fi nais da Co pa do Bra sil. O
jo go de ida das quar tas de fi nal se rá nes ta quar ta-fei ra,
às 21h30, no Ma ra ca nã.

No co man do do Fla men go, Do ri val Jú ni or vai em
bus ca do se gun do tí tu lo de le na Co pa do Bra sil – ga nhou
pe lo San tos, em 2010. Do ou tro la do, Fe li pão ten ta com
o Ath le ti co au men tar a ga le ria de tro féus. Ele é o mai or
cam peão da Co pa do Bra sil co mo trei na dor, com qua tro
tí tu los: Cri ciú ma (1991), Grê mio (1994) e Pal mei ras
(1998 e 2012).

Aos 60 anos, Do ri val foi anun ci a do pe lo Fla men go no
dia 10 de ju nho, sain do do Ce a rá pa ra subs ti tuir Pau lo
Sou sa. O trei na dor co me çou com re sul ta dos não mui to
ani ma do res no Ru bro-Ne gro: per deu na es treia, pa ra o
In ter na ci o nal, de pois ga nhou do Cui a bá e so freu mais
du as der ro tas, am bas pa ra o Atlé ti co-MG – uma no Bra- 
si lei rão e ou tra na Co pa do Bra sil.

A cha ve vi rou des de en tão: em um mês, ele con se guiu
oi to vi tó ri as nos úl ti mos no ve jo gos, com atro pe lo so bre
o To li ma na clas si fi ca ção pa ra as quar tas de fi nal da Li- 
ber ta do res, além de vi ra da so bre o Ga lo e va ga nas quar- 
tas de fi nal da Co pa do Bra sil. No Bra si lei rão, o Fla men- 
go fe chou o pri mei ro tur no em sex to.

Es sa re to ma da do Fla men go na tem po ra da vem
acom pa nha da do bor dão nas re des so ci ais: <Do ri val Jú- 
ni or tem um pla no=. Es se pla no ga nha for ça na so ma de
um ti me que pre ci sa va re en con trar o ca mi nho das vi tó- 
ri as e de um trei na dor que es tá em bus ca de tí tu los.

Em me nos de dois me ses de tra ba lho, Do ri val Jú ni or
con se guiu co lo car nos ei xos um elen co que não es ta va
se en con tran do na tem po ra da, se ja pe los re sul ta dos ou
nas atu a ções. Re er gueu pe ças im por tan tes do elen co,
ajus tou o sis te ma de fen si vo e ga nhou for ça a ca da vi tó- 
ria.

Os nú me ros de Do ri val no Fla men go:

Luiz Fe li pe Sco la ri che gou ao Ath le ti co um pou co an- 
tes, em 4 de maio, con tra ta do pa ra o lu gar de Fá bio Ca- 
ril le (de mi ti do com ape nas 21 di as no car go). Aos 73
anos, o trei na dor mul ti cam peão es ta va sem em pre go
des de ou tu bro do ano pas sa do, quan do ti nha saí do do
Grê mio.

Con tra ta do pa ra ser di re tor-téc ni co no Fu ra cão, ele
acei tou as su mir o co man do do ti me à bei ra do cam po
até o fim des ta tem po ra da. O téc ni co pe gou o Ath le ti co
ame a ça do de não avan çar na fa se de gru pos da Li ber ta- 
do res e per to da zo na de re bai xa men to no Bra si lei rão.

O <efei to Fe li pão= foi ime di a to. Es tre ou com go le a da
so bre o To can ti nó po lis e con fir mou a va ga nas quar tas
da Co pa do Bra sil. Per deu em se gui da pa ra o Flu mi nen- 
se, no Bra si lei rão, mas de pois em ba lou: fo ram 14 jo gos
se gui dos sem per der, com clas si fi ca ção pa ra as oi ta vas e
de pois pa ra as quar tas de fi nal da Li ber ta do res. No Bra- 
si lei rão, o Ath le ti co pe gou o ele va dor e se con so li dou no
G-6, fe chan do o pri mei ro tur no em quin to.

A mu dan ça de ce ná rio com Fe li pão pas sa di re ta men- 
te pe la co nhe ci da for ma que ele tra ba lha. Ele evi ta ao
má xi mo o ter mo <fa mí lia Sco la ri=, mas usou a ex pe ri ên- 
cia em ges tão de gru po, en con trou ra pi da men te uma
ba se ti tu lar e sou be gi rar o elen co pa ra con ci li ar as três
com pe ti ções si mul tâ ne as. Sim pli fi cou o que vi nha sen- 
do com pli ca do no Ath le ti co até en tão e fez o ti me se tor- 
nar al ta men te com pe ti ti vo.

Os nú me ros de Fe li pão no Ath le ti co:

Com Do ri val e Fe li pão, Fla men go e Ath le ti co se en- 
fren tam nes ta quar ta-fei ra, às 21h30, no Ma ra ca nã, pe lo
jo go de ida das quar tas de fi nal.

Fla e Fu ra cão fa zem a sé ti ma de ci são em ma ta-ma ta
ns úl ti mos no ve anos, sen do a quar ta con se cu ti va na
Co pa do Bra sil.

O con fron to de vol ta es tá mar ca do pa ra 17 de agos to,
quar ta-fei ra, às 21h30, na Are na da Bai xa da. A equi pe
que ti ver o mai or sal do de gols nos dois jo gos avan ça às
se mi fi nais – em ca so de igual da de, de ci são nos pê nal tis.

Quem pas sar de Ath le ti co x Fla men go en fren ta rá na
se mi fi nal o ven ce dor de São Pau lo x Amé ri ca-MG. Tri co- 
lor pau lis ta e Co e lho ini ci am a dis pu ta na quin ta-fei ra,
no Mo rum bi.

São Luís, quarta-feira, 27 de julho de 2022
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O álbum da maranhense Fuega faz uma homenagem direta ao estado do Maranhão,
com o nome e materiais visuais da obra

Fa se 4

Fa se 5

Fa se 6

Sa ga do Mul ti ver so

FUEGA

Álbum <Made In MA=
alcança topo do iTunes

C
om um ex ce len te de sem pe- 
nho nas pla ta for mas di gi- 
tais, Fu e ga con quis tou o pri- 
mei ro lu gar dos ál buns mais 

ven di dos do iTu nes Bra sil com o pro- 
je to <Ma de In MA=. O fei to mar ca a 
pri mei ra vez que a ar tis ta atin ge es sa 
po si ção na pa ra da de ál buns.

O pri mei ro ál bum de es tú dio de Fu- 
e ga, car re ga con si go to da sua ma ra- 
nhen si da de, mos tran do su as re fe rên- 
ci as que ti ve ram for te in üuên cia na 
cons tru ção da ar tis ta que se tor nou 
ho je.

O ál bum faz uma ho me na gem di re- 
ta ao es ta do do Ma ra nhão, com o no- 
me e ma te ri ais vi su ais da obra. Apre- 
sen tan do as sim pa ra o pú bli co, o que 
vem pro du zin do des de 2020.

<Ma de In MA= apre sen ta 

to da a ba ga gem ar tís ti ca 

e mu si cal 

que Fu e ga vem 

cons truin do, em um 

com pi la do de mú si cas 

que tra zem sua 

me mó ria afe ti va e o seu 

amor pe lo Ma ra nhão e

FUEGA É UMA ARTISTA QUEER, CANTORA, COMPOSITORA E DJ MARANHENSE

pe las as re giões do 

Nor te e Nor des te do 

Bra sil.

Pro du zi do por Noi ze Men, Ad non 
So a res, La pa Be ats, Fa bre gas, San do- 
val Fi lho e Fri mes, o ál bum traz ao to- 
do 8 fai xas no no vo re per tó rio de Fu e- 
ga, que per pas sa pe la cul tu ra po pu lar 

com pi ta das do Pop.
O ál bum tem uma par ce ria com a 

rap per e can to ra En me, tam bém ma-
ra nhen se.

Fu e ga é uma ar tis ta que er, can to ra, 
com po si to ra e dj ma ra nhen se que 
vem con quis tan do gran de es pa ço da 
mí dia ma ra nhen se e na ci o nal, so bre 
tu do no meio LGBQIA+, tan to co mo 
DJ quan to can to ra, que tem seu tra ba- 
lho to tal men te au to ral e in de pen den-
te que bus ca di ver si û car e pro mo ver a 
veia POP na ci o nal.

COMIC CON 2022

Marvel revela produções inéditas até 2025

PARA A SURPRESA DE TODOS, KEVIN FEIGE DEIXOU OS FÃS AOS GRITOS COM O ANÚNCIO DE NOVOS FILMES E SÉRIES ATÉ O FIM DE 2025

A San Di e go Co mic Con (SDDC),
acla ma da con ven ção anu al de cul tu ra
pop, vol tou ao for ma to pre sen ci al
após dois anos em ver são re mo ta. 

Pa ra com pen sar a es pe ra, Ke vin
Fei ge, pre si den te da Mar vel Stu di os,
su biu ao fa mo so pal co do Hall H e
apre sen tou uma sé rie de no vi da des
do uni ver so ci ne ma to grá û co com
pro du ções até 2025.

Pa ra a sur pre sa de to dos, Fei ge dei- 
xou os pre sen tes no au di tó rio aos gri- 
tos com o anún cio de no vos ûl mes e
sé ri es até o ûm de 2025. En tre eles,
dois no vos ûl mes da equi pe Vin ga do- 
res.

A fa se 4, ini ci a da com a sé rie Wan- 
da Vi si on, em 2021, che ga ao ûm nes te
ano com mais du as pro du ções.

Mu lher-Hulk: de fen so ra de he róis
Lan ça men to: 17 de agos to de 2022

(Disney+)
Pan te ra ne gra: Wa kan da pa ra sem- 

pre
Lan ça men to: 11 de no vem bro de

2022 (ci ne mas)

Ho mem-For mi ga e Ves pa: quan tu- 

ma nia
Lan ça men to: 17 de fe ve rei ro de 2023
(ci ne mas)

In va são se cre ta
Lan ça men to: en tre mar ço e ju nho de
2023 (Disney+)

Guar diões da ga lá xia vol.3
Lan ça men to: 5 de maio de 2023 (ci ne- 
mas)

Eco
Lan ça men to: en tre ju nho e agos to de
2023 (Disney+)

Lo ki (2ª tem po ra da)
Lan ça men to: en tre ju nho e agos to de
2023 (Disney+)

Bla de
Lan ça men to: 3 de no vem bro de 2023
(ci ne mas)

Co ra ção de fer ro
Lan ça men to: en tre se tem bro e de- 
zem bro de 2023 (Disney+)

Agatha: co ven of cha os
Lan ça men to: en tre de zem bro de 2023
e fe ve rei ro de 2024

De mo li dor: re nas ci do
Lan ça men to: en tre mar ço e ju nho de
2024 (Disney+)

Ca pi tão Amé ri ca: no va or dem
mun di al
Lan ça men to: 3 de maio de 2024 (ci ne- 
mas)

Thun der bolts
Lan ça men to: 25 de ju lho de 2024 (ci-
ne mas)

Quar te to fan tás ti co
Lan ça men to: 8 de no vem bro de

2024
Vin ga do res: a di nas tia Kang

Lan ça men to: 2 de maio de 2025
Vin ga do res: guer ras se cre tas

Lan ça men to: 7 de no vem bro de 2025

Por ûm, Ke vin Fei ge anun ci ou que
a fa se 6 se rá o ûm de um gran de ar co
que te ve iní cio na fa se 4, com Wan da- 
Vi si on. 

As sim co mo a Sa ga do in û ni to foi
com pos ta pe las três pri mei ras fa ses e
te ve ûm com a der ro ta de Tha nos,
a Sa ga do Mul ti ver so fe cha rá a his tó ri- 
as que per pas sa as fa ses 4, 5 e 6
com Vin ga do res: guer ras se cre tas. A
his tó ria foi usa da nos qua dri nhos co- 
mo ar ti fí cio pa ra rei ni ci ar di ver sas
his tó ri as de vá ri os he róis. 

Há a pos si bi li da de de que Vin ga do- 
res: guer ras se cre tas en cer re o UCM
co mo o co nhe ce mos pa ra que no vas
his tó ri as te nham iní cio.

ME LHOR CAN ÇÃO LA TI NA

ATIVIDADES RECREATIVAS

Colônias de férias do SESI
dirverte crianças no MA

AS ATIVIDADES CIRCENSES FORAM O PONTO ALTO DA COLÔNIA

Ju lho é o mês em que as colô ni as de fé ri as pre pa ram
di ver sas ati vi da des es pe ci ais. Pen san do nis so, a tra di ci- 
o nal Colô nia de Fé ri as do SE SI mo vi men tou as cri an ças
e ado les cen tes dos mu ni cí pi os de Açai lân dia, Im pe ra- 
triz, Ca xi as, Ba ca bal e na ca pi tal ma ra nhen se. A edi ção
des te ano con tou com a te má ti ca <Cir co nas Fé ri as= e
uma pro gra ma ção re ple ta de brin ca dei ras, oû ci nas de
ali men ta ção sau dá vel, ori ga mi, pin tu ra de pe le, ati vi da- 
des cir cen ses, cir cui to es por ti vo, ati vi da des re cre a ti vas e
aquá ti cas, além de mui to la zer.

Em Ca xi as, o Cir co nas fé ri as co me çou nes ta ter ça-
fei ra, 26, e en cer ra ho jes. O SE SI Ca xi as re ce be cri an ças
de 4 a 12 anos que par ti ci pam, além das ati vi da des cir- 
cen ses, de oû ci nas de ar te, cons tru ção e con ta ção de
his tó ri as, ati vi da des aquá ti cas e ses são de ci ne ma.

O SE SI Im pe ra triz pro mo veu a colô nia de fé ri as de 6 a
8 de ju lho, e ofe re ceu, além das ati vi da des de es por te e
la zer, gin ca nas, con ta ção de his tó ri as e ses são de ci ne- 
ma. 

O mo men to de re la xar das ro ti nas es co la res, em São
Luís, ocor reu no pe río do de 13 a 15 de ju lho, na Uni da de
de Pro mo ção da Saú de SE SI Ara ça gi, pa ra o pú bli co de 5
a 12 anos de ida de, de pen den tes de in dus triá ri os, as so- 
ci a dos do SE SI Ara ça gi e co mu ni da de, e in ves tiu em
atra ções que har mo ni zas sem com a fa se de des con tra- 
ção e di ver são.

Já no SE SI Ba ca bal, fo ram três di as de di ver são en vol- 
ven do as cri an ças em ati vi da des re cre a ti vas, que co me- 
ça ram no dia 5 e en cer ra ram no dia 7 de ju lho.

Em Açai lân dia, os di as con ta ram com mui ta ani ma- 
ção e in te ra ti vi da de en tre os par ti ci pan tes e re cre a do res
du ran te o Cir co nas Fé ri as, que foi re a li za do de 20 a 22
de ju lho.

DESTAQUE NA MÚSICA

Anitta é 1ª brasileira
solo indicada ao VMA

ANITTA FOI INDICADA COMO MELHOR CLIPE DE MÚSICA LATINA

Pe la pri mei ra vez, Anit ta foi in cluí da na lis ta dos in di- 
ca dos do Vi deo Mu sic Awards (VMA). As in di ca ções fo- 
ram anun ci a das nes ta ter ça-fei ra (26/07). A MTV di vul- 
gou a lis ta com os no mes de to dos os in di ca dos às ca te- 
go ri as do VMA, que ocor re no dia 28 de agos to, em No va
Jersey (Es ta dos Uni dos) e Anit ta es tá en tre os des ta ques.

Es sa é a es treia de Anit ta co mo in di ca da na pre mi a- 
ção, que pres ti gia os gran des no mes da in dús tria mu si- 
cal. A can to ra foi in di ca da na ca te go ria Me lhor cli pe de
mú si ca la ti na, tor nan do-se, as sim, a pri mei ra ar tis ta so- 
lo bra si lei ra a com por a lis ta de in di ca dos.

<Pe la pri mei ra vez na his tó ria um ar tis ta bra si lei ro foi
in di ca do ao VMA=, es cre veu Anit ta na sua con ta do Twit- 
ter. <Pri mei ra vez, Pri mei ra vez, pri mei ra vez…. co le ci o- 
nan do pri mei ras ve zes=. co me mo rou a can to ra.

En tre ou tros des ta ques da noi te, es tão Lil Nas X, Ken- 
drick La mar e Jack Har low, com se te no me a ções ca da.
Do ja Cat, por sua vez, é a ar tis ta fe mi ni na que mais se
des ta cou, con cor ren do em seis ca te go ri as.

Con û ra a lis ta de in di ca dos na ca te go ria em que Anit- 
ta con cor re:

En vol ver – Anit ta
Ti tí Me Pre gun tó – Bad Bunny
MA MI II – Ka rol G x Becky G
RE MIX– Daddy Yankee
Pe pas – Far ru ko
In Da Get to – J Bal vin e Skril lex

São Luís, quarta-feira, 27 de julho de 2022

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

