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Orçamento de  São Luís para 
o próximo ano recebe mais 
de 19 emendas na Câmara 

Depois de 134 anos do golpe que der-
rubou o imperador D. Pedro II e foi im-
plantado o regime republicano, o Brasil 
se depara com uma surpreendente “no-
vidade política” trazida do período im-

perial.  PÁGINA  3

Os novos biônicos Maranhão recebe oficina 
de Vogue Femme

PÁGINA 6

Neymar irá a
 julgamento um mês 

antes da Copa do Catar

DIVIDINDO O DINHEIRO

Relatório final deve ser entreguea ainda hoje ao presidente da Casa, vereador Osmar Filho (PDT), e a votação está 
prevista para ocorrer na próxima segunda-feira (1º) na Câmara dss Vereadores. Em seguida, após a sua aprovação em 

plenário, o texto segue para sanção do prefeito Eduardo Braide (sem partido).  PÁGINA 3

A transferência de Neymar do Santos para o Bar-
celona, em 2013, levará o atacante brasileiro ao tri-
bunal um mês antes da Copa do Mundo no Catar. 
Segundo o jornal “El País”, começa no dia 17 de ou-
tubro, em Barcelona, o julgamento do processo no 
qual o jogador, seus pais e ex-presidentes do Bar-
ça e do Santos são acusados de fraude e corrupção.

 PÁGINA 5

A oficina com carga horária de 20h, trará em específico o Vogue Femme, uma das cate-
gorias dançadas que tem seu estilo marcado por poses, "caras e bocas"

O  Grito de Independência do 
Brasil e a adesão do Maranhão

QUASE UM ANO APÓS O GRITO DO IPIRANGA, O MARANHÃO SE MANTINHA FIEL A PORTUGAL E RESISTIA, ARMADO, À “AUTONOMIA” QUE VINHA DO SUL

FALANDO DO ASSUNTO
EUGES LIMA 

(historiador, professor e membro efetivo do IHGM/eugeslima@gmail.com)
PÁGIINA  2 E  4
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Gasolina no Maranhão é a 3ª mais cara do país, diz ANP
PÁGINA 4

Mais de 76% dos 
consumidores 

estão dispostos 
a gastar no 
Dia dos Pais

PÁGINA 4
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AU RE LI A NO NE TO
* Mem bro da AML e AIL au ri ne to@hot -
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EU GES LI MA
(his to ri a dor, pro fes sor e mem bro efe ti vo
do IHGM/eu ges li ma@gmail.com)

A carne é forte, o espírito é fraco

Há uma pas sa gem bí bli ca que aûr ma o
con trá rio: <Vi gi ai e orai, pa ra que não en treis
em ten ta ção; o es pí ri to, na ver da de, es tá
pron to, mas a car ne é fra ca.= (Ma teus, 26.41)
Des se en si na men to cris tã, fez-se es ta re du- 
ção, pa ra, na re la ção co ti di a na, pu des se ha- 
ver um en ten di men to me nos fun da men ta- 
lis ta, afas tan do-se das con cep ções dog má ti- 
cas me ra men te re li gi o sas. E aí con ce beu-se
a se guin te fra se: a car ne é fra ca, e o es pí ri to é
for te. Ou se ja: os pe ca dos ou os des vi os de
con du ta de cor rem da fra que za da car ne, por
con ta da na tu re za hu ma na que pos sui fra gi- 
li da des, in du zin do as pes so as às prá ti cas de
ações que in frin gem as nor mas éti cas, re li gi- 
o sas e ju rí di cas.

 
Len do, de pas sa gem, o li vro Co ti di a no, de

Wal ter Du ar te, au tor que des co nhe cia, en- 
con tro es ta aûr ma ção, que fo ge do dog ma
bí bli co: <Eu acho que a car ne é for te, o es pí ri- 
to é que é fra co.= Pen san do bem, exa mi nei
com um cer to cui da do es sa con tra di tó ria
con cep ção, cu jo sen ti do in ver te os va lo res,
con ce bi dos a es sa má xi ma cris tã, que o
após to lo Ma teus dei xou pa ra aque les que
são se gui do res de Cris to, o û lho de Deus, ou
Deus vi vo que se fez ho mem. Ora, pois, pois,
pa ro di an do os nos sos pa trí ci os, se, de fa to, o
es pí ri to for for te, a car ne, que sem pre é fra ca,
ou, pe lo me nos, as sim se de duz, por que ela é
pó e ao pó vol ta rá, não fra que ja rá di an te das
ten ta ções ter re nas. O es pí ri to, se di men ta do
pe la fé, re sis ti rá. Mas, se o es pí ri to for fra co,
não há car ne for te que re sis ta. Que o di gam
os abs tê mi os, no mo men to das ten ta ções,
que são tan tas nes te mun do ca da vez mais
ten ta dor, a par tir das tri vi ais ce nas no ve les- 
cas das nos sas te le vi sões, nas quais o ato se- 
xu al, tra di ci o nal e co nhe ci dís si mo de to dos
os vi ven tes, des de o pré-nas ci men to, fal ta a
ele só um ti qui nho de na da pa ra os jo vens, as
jo vens e as cir cuns pec tas cri an ças te rem
uma ideia per fei ta da sua con su ma ção, não
só com a û na li da de pe da gó gi ca do cres cei e
mul ti pli cai, mas co mo um meio nor mal de
en tre te ni men to, sem que se jam cum pri das
quais quer re gras ab sur das cri a das pe la en fa- 
do nha cen su ra mo ral. Aí, meu dig nís si mo e
dig nís si ma ami go e ami ga, é di fí cil sa ber-se

quem é o ver da dei ro fra co: a car ne ou o es pí- 
ri to. Te nho uma cer te za, que não tem ca rá ter
ci en tí û co 3 tra ta-se tão só me ra elu cu bra ção
-, mas lon ge de mim de as su mir a hi po cri sia
de ser ves tal, de vi su a li zar que, do jei to que
as coi sas an dam, não o es pí ri to nem a car ne,
ain da que for te ou fra ca, es tar-se-á lo go, lo- 
go, atra ves san do to das as fron tei ras do sen- 
sa to ou do in sen sa to.

Mas, con ti nu ei a ler e-bo ok de Wal ter Du- 
ar te, com pos to de fra ses, com for te sa bor de
in te li gên cia, não bem co mum nos di as nos- 
sos, que es ta mos a vi ver nes ta ár dua tra ves- 
sia. E uma ou ou tra des sas sen ten ças me

des per ta ram a cu ri o si da de de ci tá-las e
fa zer al gu mas li gei ras pon de ra ções, sem ar- 
ro gar qual quer en fa do nho resquí cio de in te- 
lec tu a lis mo. Pas so à fa zê-lo: <A con ve ni ên cia
da men ti ra co mo se fos se ver da de, afas ta a
ver da de, co mo se fo ra men ti ra.= Men ti ra e
ver da de, fenô me nos pró pri os da vi da hu ma- 
na, que se har mo ni zam e se con üi tam, a de- 
pen de rem dos in te res ses a se rem al me ja dos
pe lo men ti ro so ou pe lo do no da ver da de.
An da mui to di fí cil sa ber-se se o di to é ver da- 
dei ro ou não. A si tu a ção de in cre du li da de
che gou a tal pon to que de ram um so ûs ti ca- 
do ape li do à men ti ra: fa ke news. De no mi na- 
ção com to dos os re quin tes con tem po râ ne- 
os da glo ba li za ção. To do o mun do sa be, sem
os ten tar qual quer le ve dú vi da, que fa ke
news é uma men ti ra mui to bem ela bo ra da,
dis far ça da com a rou pa da ver da de. Tan to é
as sim que me en con tra va num de ter mi na do
am bi en te, on de ne le tam bém se en con tra va
uma ou tra pes soa. Ocor reu en tão um pe- 
que no e rá pi do diá lo go. E es sa pes soa dis se
que um pa dre foi ví ti ma de uma agres são por
par te um ho mem (ou um ani mal ir ra ci o nal,
dis far ça do de ho mem) des ses que gos tam de
agre dir ou ma tar. Mas ela con cluiu, não dei- 
xan do por me nos e ex pon do a sua ver são, ou
aver são, in ves ti ga ti va e <ide o ló gi ca=: 3 Foi
um co mu nis ta. E eu, per ple xo, in da guei: Co- 
mo? Don de veio? Da Rús sia? Da Chi na? A
res pos ta û cou por aí mes mo. Ain da bem que
Cris to foi cru ci û ca do pe los fa ri seus, que
apre go a vam a sua cren ça em Deus, e, na
épo ca, os co mu nis tas ain da não ha vi am
che ga do ao mun do. Te ve aqui no Bra sil um
tal de Luiz Car los Pres tes, que foi pre so por
uma das nos sas di ta du ras e que, pa ra con se- 
guir ser sol to, te ve o pa tro cí nio de um ad vo- 
ga do ca tó li co, aliás, ter ri vel men te ca tó li co,

co nhe ci do pe lo no me de So bral Pin to, que
re cor reu, nos fun da men tos li be ra tó ri os do
HC, à lei de pro te ção dos ani mais 3 ga tos, ca- 
chor ro, ca va lo etc. E com re za ou sem re za,
com ora ção ou sem ora ção, con se guiu o al-
va rá de sol tu ra do co mu nis ta, que de ve ter
res sus ci ta do e veio acer tar as con tas com o
in di to so pa dre.

 
O in te res san te é que es sa per so na gem,

não o co mu nis ta Pres tes e mui to o Dr. So bral
Pin to, mas a ou tra pes soa, per gun ta da por
al guém pre sen te so bre os gas tos do car tão
cor po ra ti vo do nos so ca pi tão pre si den te, cu- 
jas des pe sas são re a li za das em se gre do, de
cho fre, res pon deu que é pe lo fa to de ele não
fa zer gas tos. Eis uma men ti ra con ve ni en te,
com fo ro de ver da de. Su pri mir es se an ta go- 
nis mo vai sem pre de pen der do que se quer
que se ja ver da de ou men ti ra.

Mais du as fra ses de Wal ter Du ar te es cla- 
re cem es se fenô me no do mun do das con tra-
di ções, on de, às du as pe nas, vi ve mos e so-
bre vi ve mos. Uma de las é: <O pes si mis ta é
tris to nho; o oti mis ta, en fa do nho.= E ou tra é:
<Nun ca mer gu lhe fun do com pes so as ra- 
sas.= Na pri mei ra, des pon ta a ideia de du as
û gu ras ra di cal men te an tagô ni cas: o pes si-
mis ta e oti mis ta. Ca da um de las cria um
mun do ora som brio, ora re ple to de ma ra vi- 
lhas. O pes si mis ta tem su as gra ves com pli- 
ca ções, até por que, se tu do es ti ver azul co-
mo o céu do ama nhe cer, sol bri lhan do de
ale gria, pra ele é na da. O sol não bri lha e o
azul do céu é cin zen to. Já o oti mis ta é 3 e não
po de ria ser de ou tra for ma 3 acon tra di ção
do pes si mis ta. Tu do pra ele es tá tão bom,
que es se bom se trans for ma nu ma re ma ta da
ale go ria de pra zer e ego cen tris mo.

Ca mi nha so bre es pi nhos co mo se es ti- 
ves se a atra ves sar um ta pe te má gi co, aco- 
ber ta do de ro sas sem es pi nhos. Pa ra o oti- 
mis ta, pi or do que co mu nis tas (vol to ao per- 
so na gem de ci ma) são os con su me ris tas,
que fa zem da vi da um eter no e fe liz shop- 
ping cen ter, ain da que de vam os olhos da ca- 
ra. Fi na li zo com es ta dis to pia (pa la vra da
mo da), pa ra di zer que o fra sis ta, no fun do,
no fun do, é só um fra sis ta. Um bom su ce di-
do fra sis ta. E, as sim, li vra-se da con vi vên cia
com as in di gi ta das pes so as ra sas, que têm a
vir tu de de não men tir, mas tam bém não di- 
zem a ver da de. São as pe re nes e inex pli cá- 
veis con tra di ções. Nem Freud ex pli ca.

Grito de Independência do Brasil e a adesão do MA

O 28 de ju lho é a da ta que tra di ci o- 
nal men te mar ca a Ade são da Pro vín- 
cia do Ma ra nhão à In de pen dên cia do
Bra sil. Há exa tos 199 anos, o Ma ra- 
nhão dei xa va de per ten cer ao Im pé rio
Por tu guês e pas sa va a in te grar o Im- 
pé rio do Bra sil. O Ma ra nhão foi a pe- 
núl ti ma pro vín cia do Bra sil a se in cor- 
po rar ao Im pé rio bra si lei ro, só no û nal
de ju lho de 1823. Quan do Pe dro I dá o
fa mo so gri to às mar gens do ri a cho
Ipi ran ga em São Pau lo em 7 de se tem- 
bro 3 da ta mais sim bó li ca, que de pois
foi se con so li dan do co mo mar co des- 
ses acon te ci men tos, es se gri to, não
eco ou nas pro vín ci as do Nor te do Bra- 
sil. O pro ces so de In de pen dên cia co- 
me çou co mo um pro je to do Rio de Ja- 
nei ro e São Pau lo e so men te de pois foi
con se guin do ade sões das de mais pro- 
vín ci as. Po rém, as pro vín ci as do Nor te
não com par ti lha vam des se pro je to e
se man ti ve ram û eis às Côr tes por tu- 
gue sas, foi o ca so do Ma ra nhão. Não
ha via en tão, uma uni da de na ci o nal,
eram vá ri os bra sis com pro je tos di ver- 
sos.

En tão por que o Ma ra nhão só foi
ade rir à In de pen dên cia dez me ses de- 
pois? Por que a pro vín cia do Ma ra- 
nhão, as sim co mo as de mais pro vín- 
ci as do Nor te, era co man da da por
uma eli te por tu gue sa, de mi li ta res,
po lí ti cos e co mer ci an tes que ti nham
vín cu los di re tos com a me tró po le, que
não re co nhe ci am o po der do Rio de
Ja nei ro e ti nham seus in te res ses po lí- 
ti cos e econô mi cos vin cu la dos a Por- 
tu gal, por tan to, pa ra es se seg men to,
não era in te res san te o pro je to po lí ti co
de eman ci pa ção que es ta va se ges tan- 
do a par tir do Cen tro-Sul.

E co mo es sa re sis tên cia foi que bra- 
da e hou ve û nal men te a in cor po ra ção
da pro vín cia do Ma ra nhão ao Im pé rio
do Bra sil? Bem, D. Pe dro I, não que ria
a frag men ta ção do ter ri tó rio e per der

as pro vín ci as do Nor te, cer ca de 40 %
do ter ri tó rio bra si lei ro, en tão, re sol- 
veu con tra tar um mer ce ná rio es co- 
cês, o len dá rio Lor de Co ch ra ne pa ra
aju dar a or ga ni zar a Ma ri nha bra si lei- 
ra e su fo car a re sis tên cia das pro vín ci- 
as re bel des do Nor te. Co ch ra ne era
uma es pé cie de ce le bri da de à épo ca e
ti nha uma enor me lis ta de fei tos mi li- 
ta res na vais no cur rí cu lo. Ti nha si do
da Ma ri nha Re al Bri tâ ni ca; lu ta ra nas
Guer ras Na po leô ni cas e ob ti do len dá- 
ri as vi tó ri as, além de ter con tri buí do
pa ra a In de pen dên cia do Chi le e do
Pe ru.

É im por tan te no tar que Por tu gal
ain da man ti nha uma gran de for ça mi- 
li tar es ta ci o na da nes sas pro vín ci as do
Nor te com vis ta a re ce ber mais re for- 
ços; en tão, a con quis ta de û ni ti va des- 
sas pro vín ci as em que pe se as co lu nas
de com ba ten tes in de pen den tis tas
que mar cha ram do Pi auí e Ce a rá pa ra
com ba ter as for ças por tu gue sas no in- 
te ri or do Ma ra nhão, se da va re al men- 
te pe lo do mí nio dos ma res. É nes se as- 
pec to, que a û gu ra do Lor de Co ch ra- 
ne, foi fun da men tal pa ra ca pi tu la ção
das tro pas por tu gue sas e da in cor po- 
ra ção ao Im pé rio do Bra sil des sas pro- 
vín ci as nor tis tas.

No ca so do Ma ra nhão, em bo ra a
mai or par te dos dis tri tos já ti ves se de- 
cla ra do a sua In de pen dên cia, al guns
até so le ne men te e na vi são do his to ri- 
a dor Ri bei ro do Ama ral, quan do Co- 
ch ra ne che ga ao Ma ra nhão a cau sa da
In de pen dên cia já es ta va ga nha, pois a
re sis tên cia se con cen tra va ape nas em
São Luís, Al cân ta ra, Gui ma ra es e Ca- 
xi as, não se de ve su bes ti mar a im por- 
tân cia de le nes se pro ces so de in cor- 
po ra ção do Ma ra nhão ao Im pé rio do
Bra sil. Co mo já des ta ca mos, não po- 
de ria ha ver vi tó ria sem o do mí nio dos
ma res. Pois ca so con trá rio, as ci da des
po de ri am re ce ber re for ços pe los por- 
tos, por meio de na vi os por tu gue ses,
co mo era o ca so de São Luís que es pe- 
ra va tro pas e su pri men tos quan do da

che ga da do Lor de na ca pi tal ma ra- 
nhen se, in clu si ve, cap tu ran do no ca-
mi nho um na vio por tu guês que vi nha
da Bahia pa ra o Ma ra nhão.

De pois de ex pul sar as tro pas e a es- 
qua dra por tu gue sa da Bahia, Co ch ra- 
ne, di ri ge-se ao Ma ra nhão, che gan do
à baía de São Mar cos em 26 de ju lho
de 1823. Co mo era seu cos tu me, usar
de es tra té gi as pa ra lu di bri ar o ad ver- 
sá rio, tro cou a ban dei ra da sua nau
por uma ban dei ra por tu gue sa a ûm de
sur pre en der o ini mi go. Os por tu gue- 
ses em São Luís es pe ra vam re for ços
por aque les di as e acha ram que era o
na vio Pé ro la que eles aguar da vam.
Nis so, en vi am ao en con tro da Pe dro I
pa ra dar as bo as vin das, o bri gue D.
Mi guel, que ra pi da men te foi cap tu ra- 
do por Co ch ra ne, que tra tou de en ca- 
mi nhar de vol ta um ul ti ma to à Jun ta
Go ver na ti va, ame a çan do bom bar de- 
ar a ci da de ca so não hou ves se a ren di- 
ção in con di ci o nal das tro pas por tu-
gue sas.

No dia se guin te, o pre si den te da
Jun ta Go ver na ti va, D. Frei Jo a quim de
Na za ré, di an te do ce ná rio de di û cul- 
da de que se en con tra va, com tro pas
pro 3 D. Pe dro I mar chan do pa ra ca pi- 
tal e a su pos ta es qua dra Im pe ri al co- 
man da da pe lo Lor de Co ch ra ne, ame- 
a çan do bom bar de ar São Luís, aca bou
ven do-se sem al ter na ti va e foi ter
abor do com o Lor de e acer ta ram û- 
nal men te ade são da pro vín cia do Ma-
ra nhão ao Im pé rio do Bra sil. Fi cou
acer ta do tam bém que no dia se guin- 
te, 28 de ju lho, se ria as si na da a Ata de
Ade são do Ma ra nhão ao Im pé rio, co-
mo foi fei to em ce rimô nia so le ne no
Pa lá cio do Go ver no, às 11 ho ras da
ma nhã, sem a pre sen ça do Al mi ran te
Co ch ra ne, que ale gou pro ble mas de

saú de. Lem bran do que além do ar- 
dil da tro ca de ban dei ras na en tra da
do por to, Co ch ra ne es ta va ble fan do,
não ha via es qua dra al gu ma che gan- 
do, ele es ta va ape nas no co man do de
um úni co na vio, o Pe dro I.

EDI TO RI AL

Alí vio pa ra o bol so e
ar ro cho no cré di to  

A de sa ce le ra ção re gis tra da pe lo Ín di ce de Pre ços ao
Con su mi dor 15 (IP CA-15), que mos tra a in üa ção re cu- 
an do de 0,69%, em ju nho, pa ra 0,13%, nes te mês, re ve la
o alí vio que con su mi do res de to do o país es tão per ce- 
ben do nos pos tos de com bus tí vel e em ser vi ços de ener- 
gia elé tri ca e de te le co mu ni ca ções, mas não nas gôn do- 
las dos su per mer ca dos. Os pre ços da ga so li na caí ram
5,01%, as sim co mo os do eta nol,8,16%, e pu xa ram pa ra
bai xo a pré via da in üa ção oû ci al em ju lho, em pur ran do
pa ra o ne ga ti vo os pre ços da ener gia elé tri ca (-4,61%) e
co mu ni ca ções (-0,05%), ser vi ços que, as sim co mo os
com bus tí veis, ti ve ram a alí quo ta do Im pos to so bre Cir- 
cu la ção de Mer ca do ri as e Ser vi ços (ICMS) re du zi da e li- 
mi ta da a 18% a par tir de pro je to de lei apro va do pe lo
Con gres so Na ci o nal no mês pas sa do. O pe río do de 15 de
ju nho a 15 de ju lho só não fe chou com de üa ção por que
a co le ta de da do se deu nos di as que an te ce de ram a re- 
du ção do ICMS, no mês pas sa do.

O fa to de a in üa ção es tar em pro ces so de de sa ce le ra- 
ção é alí vio mai or, até ago ra, pa ra os mo to ris tas, ou se ja,
a par ce la da po pu la ção que tem car ro pa ra uso pró prio
ou tra ba lho. Is so por que o ca fé da ma nhã û cou mais ca- 
ro, com o pre ço do lei te lon ga vi da su bin do 22,7%, e o
pão fran cês, 1,47%. Em 12 me ses, o lei te en ca re ceu
51,69% e o ca fé, 60,29%. Além dis so, o va lor do óleo di e- 
sel, que pe sa so bre os pre ços de to dos os pro du tos trans- 
por ta dos por ro do vi as do país au men tou 7,32% em ju- 
lho, acu mu lan do re a jus te de 61,89%. São es ses au men- 
tos que fa zem com que a in üa ção acu mu la da em 12 me- 
ses es te ja aci ma de dois dí gi tos, fe cha da em 11,39% em
ju lho. Ves tuá rio (1,39%) e Ali men ta ção e be bi das
(1,16%) con ti nu am pres si o nan do o or ça men to das fa- 
mí li as. Es ses re a jus tes fa zem com que a de sa ce le ra ção
do IP CA-15 não se ja su û ci en te pa ra que o Ban co Cen tral
dei xe de ele var a ta xa de ju ros mais uma vez no iní cio da
pró xi ma se ma na. A pre vi são é de que a ta xa bá si ca Se lic
pas se dos atu ais 13,25% ao ano pa ra 13,75%, en ca re cen- 
do o cré di to e aper tan do ain da mais o cin to so bre em- 
pre sas e ci da dãos en di vi da dos. Com 77,3% das fa mí li as
re ve lan do não ter co mo hon rar com pro mis sos û nan cei- 
ros em dia, o au men to da ta xa de ju ros se rá mais um em- 
pe ci lho, re ve lan do que o fa to de o mer ca do de tra ba lho
dar si nais de re cu pe ra ção não é su û ci en te ain da pa ra
per mi tir que par ce la sig ni û ca ti va dos bra si lei ros con si- 
ga pa gar su as con tas em dia.

As pers pec ti vas são de que es sa si tu a ção mu de com a
ace le ra ção da eco no mia, ain da que de for ma tí mi da. A
di vul ga ção do Pro du to In ter no Bru to (PIB) do se gun do
tri mes tre, em 1º de se tem bro, de ve con ûr mar o cres ci- 
men to da eco no mia no pri mei ro se mes tre des te ano,
com avan ço no pe río do de abril a ju nho, û can do pró xi- 
mo de 0,6% em re la ção ao pri mei ro tri mes tre, quan do
cres ceu 1%. A in je ção de re cur sos com sa que ex tra or di- 
ná rio do FGTS, au men to do Au xí lio Bra sil, an te ci pa ção
do 13º de ser vi do res e be ne û ciá ri os do INSS e lo tes de
res ti tui ção do Im pos to de Ren da sus ten ta as pers pec ti- 
vas de mai or cres ci men to econô mi co es te ano, com o
mer ca do ele van do as pro je ções pa ra per to de 2% de al ta
do PIB em 2022. O oti mis mo com a ati vi da de econô mi ca
foi re for ça do on tem com o Fun do Mo ne tá rio In ter na ci- 
o nal (FMI) re vi san do as pre vi sões pa ra o cres ci men to
econô mi co do Bra sil es te ano 4 de 0,3%, no iní cio do
ano, pa ra 1,7%, ago ra. Se, de um la do, mais cres ci men to
econô mi co po de re pre sen tar mais em pre gos e mais ren- 
da, de ou tro, é exa ta men te es se fa tor que im pe de o Ban- 
co Cen tral de man ter a ta xa de ju ros, in ter rom pen do um
mo vi men to de au men to da Se lic ini ci a do em mar ço do
ano pas sa do. O re gis tro de de sa ce le ra ção em ju nho e
uma es pe ra da de üa ção em agos to, com o au men to do
vo lu me de di nhei ro em cir cu la ção, po de ser a se nha pa- 
ra em pre sá ri os que até ago ra se gu ra ram re a jus tes, mes- 
mo com a pres são de cus tos, pro mo vam au men tos, o
que po de ace le rar a in üa ção no va men te. O au men to do
ves tuá rio que acu mu la al ta de pou co mais de 11% po de
ser um exem plo. Co mo a in üa ção me di da pe lo IP CA-15
acu mu la al ta de 5,79% no ano e es tá aci ma do te to da
me ta, o Ban co Cen tral ele va rá a ta xa de ju ros. Com es se
ce ná rio, é pre ci so que o go ver no atue pa ra que tam bém
os pre ços dos ali men tos se jam re du zi dos, pa ra que os
bra si lei ros que não têm car ro se be ne û ci em do alí vio no
bol so, e não ape nas so fram com o ar ro cho no cré di to.

São Luís, quinta-feira, 28 de julho de 2022
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Relatório final deve ser entregue ainda hoje ao presidente da Casa, vereador Osmar
Filho (PDT), e a votação está prevista para ocorrer na próxima segunda-feira (1º)

Pre vi são de vo ta ção

O que faz a COFPPM?

ORÇAMENTO DE 2023

LDO de São Luís recebe
mais de 19 emendas

A
Co mis são de Or ça men to, Fi- 
nan ças, Pla ne ja men to e Pa- 
trimô nio Mu ni ci pal
(COFPPM) da Câ ma ra Mu ni- 

ci pal de São Luís, pre si di da pe lo ve re- 
a dor Antô nio Mar cos Sil va – o Mar- 
qui nhos (PSC) se reu niu, na tar de des- 
ta quar ta-fei ra (27), pa ra fa zer um ba- 
lan ço pre li mi nar das emen das par la- 
men ta res apre sen ta das à Lei de Di re- 
tri zes Or ça men tá ri as (LDO) pa ra o
exer cí cio 2023.

Ao tex to ori gi nal, en vi a do pe lo Po- 
der Exe cu ti vo, fo ram pro to co la das 19
emen das à LDO, sen do 08 mo di fi ca ti- 
vas, 08 adi ti vas e 03 su pres si vas. No
en tan to, até o fe cha men to des ta edi- 
ção, a re la to ra da pe ça, ve re a do ra
Rejanny Bra ga (DC), não ti nha in for- 
ma do quan tas pro pos tas ha vi am si do
aca ta das pe lo co le gi a do. O nú me ro de
su ges tões, en tre tan to, po de ser ain da
mai or, con for me ex pli cou a re la to ra.

<Es ta mos na lu ta con tra o tem po
pa ra cum prir o cro no gra ma de tra ba- 
lho. Nos so ob je ti vo é que a pe ça fi nal
se ja apre ci a da e vo ta da em ple ná rio
na pró xi ma se gun da-fei ra, dia 1º de
agos to. Fo ram 19 emen das, mas eu
tam bém pre ten do apre sen tar su ges- 
tões. Só ao fi nal da reu nião de ho je te- 
re mos uma ba se de quan tas emen das
se rão aca ta das=, fri sou.

Da dos pre li mi na res fo ram di vul ga- 
dos pe la re la to ra da pe ça na Co mis são
de Or ça men to, ve re a do ra Rejanny
Bra ga (DC).
Bra ga des ta cou ain da que, nu ma ava- 
li a ção pre li mi nar, as áre as da Saú de,
In fra es tru tu ra e Edu ca ção, ti ve ram
mais in te res se dos ve re a do res na
apre sen ta ção das emen das. Os par la- 

men ta res que apre sen ta ram pro pos- 
tas fo ram: Ál va ro Pi res (PMN), Antô- 
nio Gar cez (Agir), Co le ti vo Nós (PT),
Mar lon Gar cia (PSC), Char les dos Car- 
ri nhos (PRTB), Mar lon Bo tão (PSB) e a
pró pria re la to ra.

 
De acor do com o no vo ca len dá rio

de vo ta ção da LDO, a pre vi são é de
que o ve re a dor Mar qui nhos apre sen te
o re la tó rio fi nal ao pre si den te da Ca sa,
ve re a dor Os mar Fi lho (PDT), até es ta
quin ta-fei ra (28/07). A vo ta ção da pe- 
ça or ça men tá ria es tá pre vis ta pa ra
ocor rer na pró xi ma se gun da-fei ra
(1º/08). Em se gui da, após a sua apro- 
va ção em ple ná rio, o tex to se gue pa ra
san ção do pre fei to Edu ar do Brai de
(sem par ti do).

 

 
À Co mis são de Or ça men to, Fi nan- 

ças, Pla ne ja men to e Pa trimô nio Mu- 
ni ci pal (COFPPM) com pe te opi nar

so bre pro po si ções e as sun tos, in clu si-
ve os de com pe tên cia de ou tras Co- 
mis sões, que con cor ram pa ra au men- 
tar ou di mi nuir a des pe sa as sim co mo
a re cei ta pú bli ca.

A es pe ci a li da de é ana li sar to do e
qual quer as pec to cons ti tu ci o nal, le- 
gal ou ju rí di co, a ati vi da de fi nan cei ra
do Mu ni cí pio; so bre a fi xa ção de sub- 
sí di os e aju da de cus to a ve re a do res,
pre fei to e vi ce-pre fei to; so bre o pro je- 
to de lei or ça men tá ria, em es pe ci al os
que dis po nham so bre o Pla no

Plu ri a nu al, as Di re tri zes Or ça men- 
tá ri as e o Or ça men to Anu al, bem co-
mo os pro je tos re fe ren tes à aber tu ra
de cré di tos.

Além dis so, com pe te ain da ao co le- 
gi a do, fis ca li zar a exe cu ção or ça men-
tá ria e emi tir pa re cer so bre co mu ni- 
ca ção do Tri bu nal de Con tas re fe ren te
à ile ga li da de de des pe sas de cor ren tes
de con tra to; bem co mo opi nar so bre a
or ga ni za ção ou re or ga ni za ção de re- 
par ti ções da ad mi nis tra ção di re ta ou
in di re ta apli ca das a es ses fins.

Com po si ção – Atu al men te, a
COFPPM da Câ ma ra é com pos ta por 6
ve re a do res, sen do 5 ti tu la res e 1 su- 
plen te. Além do pre si den te Mar qui- 
nhos Sil va (PSC), tam bém in te gram o
co le gi a do os ve re a do res Da ni el Oli- 
vei ra (PL), Mar lon Gar cia (PSC), Fá bio
Câ ma ra (PDT) e An der son Mar tins
(Avan te) que, res pec ti va men te, es tão
ocu pan do va gas dos ve re a do res Dr.
Gu tem berg (PSC), Na to Jú ni or (PDT)
e Be to Cas tro (Avan te), que se li cen ci- 
a ram dos car gos; e, co mo su plen te,
Rejanny Bra ga, que subs ti tui o ve re a- 
dor Thyago Frei tas (DC) que pe diu li- 
cen ça do man da to.

SAÍDA PELA ESQUERDA

Maranhense  em encontro de candidatas do PT

Cri ci el le par ti ci pa de

En con tro com a vi ce-

pre si den ta da Colôm bia

A pré-can di da ta a de pu ta da es ta- 
du al do PT-MA e mem bro da Exe cu ti- 
va Na ci o nal do Par ti do dos Tra ba lha- 
do res, Cri ci el le, par ti ci pou nes ta
quar ta-fei ra (27) do En con tro com
Pré- can di da tas e Par la men ta res que
con tou com a pre sen ça da vi ce-pre si- 
den te da Colôm bia, Fran cia Már quez,
que es tá no Bra sil e es te ve com os ex
pre si den tes Lu la e Dil ma, on tem (26).

O En con tro de ba teu a im por tân cia
da re pre sen ta ção das mu lhe res ne- 
gras no par la men to bra si lei ro e te ve
co mo mo te <Eu sou por que so mos=,
que tra duz a va lo ri za ção da lu ta das
mu lhe res ne gras e a de fe sa de uma
agen da que in clua os di rei tos à vi da, à
ter ra e aos ter ri tó ri os, a de fe sa do
meio am bi en te e a lu ta con tra as di- 
ver sas for mas de vi o lên cia.

 O even to foi co or de na do pe la pre- 

si den te da Fun da ção Ma ri el le Fran co,
Ani el le Fran co, e con tou com a pre- 
sen ça de di ver sas mu lhe res ne gras lí- 
de res po lí ti cas, in cluin do par la men- 
ta res, in te lec tu ais ne gras e pré-can di- 
da tas, co mo Be ne di ta da Sil va, Su e li
Car nei ro, Áu rea Ca ro li na, Vil ma Reis e
ou tras.

Cri ci el le des ta cou a im por tân cia da
reu nião. <Es te en con tro é mui to sig ni- 
fi ca ti vo por en vol ver mu lhe res de par- 
ti dos, mo vi men tos, re des e or ga ni za- 
ções que têm bus ca do for ta le cer a re- 
pre sen ta ção das mu lhe res ne gras nos
di ver sos es pa ços po lí ti cos=, dis se a
pré-can di da ta a de pu ta da es ta du al do
PT no Ma ra nhão.

Na oca sião, a vi ce-pre si den ta da
Colôm bia, Fran cia Mar quez, fa lou da
sua tra je tó ria e des ta cou que pa ra
uma mu lher ne gra e ru ral que tra ba- 
lhou co mo do més ti ca e em mi ne ra- 
ção, a lu ta po de ser ár dua, mas não há
o que per der e nem de sis tir.

Após o en con tro, as par ti ci pan tes
mar ca ram pre sen ça no ato de inau gu-
ra ção do mo nu men to Ma ri el le Fran-
co.

1
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Es drú xu la

Al vo ro ço

Ten são ao ex tre mo

<‘Não creio em gol pe, se Bol so na ro brin car
com de mo cra cia, pa ga rá ca ro=

Os no vos bi ô ni cos
De pois de 134 anos do gol pe que der ru bou o im pe ra- 

dor D. Pe dro II e foi im plan ta do o re gi me re pu bli ca no, o
Bra sil se de pa ra com uma sur pre en den te <no vi da de po- 
lí ti ca= tra zi da do pe río do im pe ri al. Por coin ci dên cia, a
pro pos ta de trans for mar to dos os ex-pre si den tes em se- 
na dor vi ta lí cio ocor re exa ta men te no go ver no que pro- 
me teu na cam pa nha eli mi nar a ve lha po lí ti ca e cri ar um
sis te ma no vi nho em fo lha. A po lí ti ca em po ei ra da a que
se re fe ria o can di da to Jair Bol so na ro era, em sín te se, as
prá ti cas ado ta da pe lo Cen trão, blo co par la men tar que
co man da e apoia ações de seu in te res se. Foi o Cen trão
que der ru bou Dil ma Rous seff em 2016 e jo ga pe sa do
com Jair Bol so na ro.

É ina cre di tá vel que a dois me ses das elei ções e a seis
do fim dos atu ais man da tos, o Cen trão, que man da e
des man da no go ver no, vol te a ar ti cu lar a pro pos ta de
emen da à Cons ti tui ção que blin da, con tra even tu ais
man da dos de pri são, to dos os ex-pre si den tes da Re pú- 
bli ca, com o pos to de se na dor vi ta lí cio. É co mo se o Bra- 
sil vol tas se às do bras do tem po pa ra 1824, quan do a sua
pri mei ra cons ti tui ção cri ou o Se na do e os se na do res vi- 
ta lí ci os. Eles eram elei tos de acor do com os de pu ta dos
por pro vín cia – um se na dor pa ra ca da dois de pu ta dos,
es co lhi do em lis ta trí pli ce pe lo im pe ra dor.

Dos se na do res, prín ci pes da Ca sa Im pe ri al tam bém
ti nham di rei to a as sen to no Se na do, tão lo go com ple tas- 
sem 25 anos. Por es se cri té rio, a Prin ce sa Isa bel foi a pri- 
mei ra se na do ra do Bra sil. A com po si ção ini ci al do Se na- 
do, con tou com mem bros da no bre za, da ma gis tra tu ra e
do cle ro. Eram 50 se na do res – sen do 23 ba rões, vis con- 
des ou mar que ses, no ve juí zes, se te da Igre ja Ca tó li ca,
qua tro do Exér ci to, dois mé di cos, um ad vo ga do e qua tro
pro pri e tá ri os de ter ra. Ho je, a Itá lia tem cin co se na do res
vi ta lí ci os, cu ja prer ro ga ti va – sal vo re nún cia – é dos ex-
pre si den tes após o tér mi no do man da to com che fe de
Es ta do.

Po rém, no Bra sil, du ran te a di ta du ra mi li tar, com ba- 
se na emen da Cons ti tu ci o nal Nº 08/1977 (go ver no Gei- 
sel), pe lo cha ma do <pa co te de abril=, foi cri a da a fi gu ra
do se na dor sem vo to pa ra 1/3 do Se na do. O Pa co te adi- 
ou as elei ções in di re tas de go ver na do res pa ra 1982, au- 
men tou o co lé gio elei to ral dos es ta dos me no res (on de a
ARE NA do mi na va), fi xou a cam pa nha elei to ral sur da-
mu da (só apa re cia na TV uma fo to ¾ e o cur rí cu lo re su- 
mi do do can di da to) e 1/3 dos se na do res se ria in di ca do
pe lo Pre si den te da Re pú bli ca, elei tos pe lo vo to in di re to.
Os se na do res <bi ô ni cos= fi gu ra vam co mo <agen tes do
go ver no=, ga ran tin do a he ge mo nia dos mi li ta res atra vés
do quó rum ma jo ri tá rio. O ter mo <bi ô ni co= foi a for ma
pe jo ra ti va cri a da pe la opo si ção ao re gi me mi li tar, pa ra
de no mi nar os se na do res sem vo to. Alu dia à sé rie de TV
ame ri ca na da épo ca, trans mi ti da pe la Re de Ban dei ran- 
tes. O ho mem de US$ 6 mi lhões ga nhou po de res bi ô ni- 
cos após uma ci rur gia mi li o ná ria que lhe sal vou a vi da.
Em tro ca, pas sou a tra ba lhar pa ra o go ver no de seu país
co mo agen te es pe ci al. Ago ra, os se na do res bi ô ni cos bra- 
si lei ros são os su plen tes no man da to.

Pa ra o can di da to ao Se na do, Flá vio Di no (PSB), a pro- 
pos ta de cri ar se na dor vi ta lí cio, <além de es drú xu la, é in- 
com pa tí vel com a Cons ti tui ção. O po der po lí ti co, no
nos so sis te ma cons ti tu ci o nal, é tem po rá rio e ba se a do
no vo to po pu lar=.

A pes qui sa da Eco no mé tri ca/O Im par ci al (2ª fei ra-25)
até ho je re per cu te. Dei xou a cam pa nha do go ver na dor
Car los Bran dão em al vo ro ço, gra ças aos on ze pon tos à
fren te de We ver ton Ro cha (PDT), e es te, co lo can do mais
com bus tí vel no fo gue te.

Os dois ali a dos de 2018, Bran dão e We ver ton, ho je
pro ta go ni zam a dis pu ta mais aguer ri da de 2022 ao Pa lá- 
cio dos Leões, ca da la do vi ve a ten são das pes qui sas, das
con ven ções e dos acor dos ain da sen do fe cha dos na ca- 
la da da noi te e em ple na luz do dia. É jo go jo ga do.

 

Do ex-pre si den te Lu la, di zen do que vai per cor rer o
país, mas to pa de ba te com qual quer can di da to.

 
O Ma ra nhão con se guiu no STF sus pen der o pa- 

ga men to de re la ção a con tra tos fir ma dos com
a União, o Ban co do Bra sil, a CEF, BN DES, BID
e Bra zil Lo an Trust 1, quer so mam R$ 600 mi- 

lhões até o fim do ano.
 

Se gun do a PGE, R$ 298 mi lhões se ria o to tal a
ven cer ain da em ju lho – to ta li zan do R$ 611,1
mi lhões até de zem bro. O di nhei ro se ria a ar re- 
ca da ção do ICMS cu ja alí quo ta foi re du zi da,

mas a União de ci diu não res sar cir os es ta dos pe la
que bra de re cei ta.

 
Uma mu lher ne gra elei to ra de We ver ton Ro cha,

apa re ce na re de so ci al do se na dor ba ten do do
pei to di zen do: <Mas sa! Ele é po bre. É do po vo,
da mi nha cor, veio de bai xo e me re pre sen ta=. É

tan to en tu si as mo que po de fa zê-lo vol tar a cho- 
rar.

São Luís, quinta-feira, 28 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.

28 DE JULHO 

Adesão do Maranhão à Independência do Brasil

Ho je, quin ta-fei ra, dia 28 de ju lho, é
fe ri a do es ta du al. Mas nem to dos sa- 
bem qual o mo ti vo que o es ta do do
Ma ra nhão co me mo ra o fe ri a do, pois é
lem bra da a an ti ga da ta mag na ma ra- 
nhen se. Pro cla ma da a in de pen dên cia
do Bra sil no dia 7 de se tem bro de
1822, no país não rei nou a cal ma. Nos
es ta dos da Bahia e Ma ra nhão as lu tas
con tra a in de pen dên cia fo ram mais
san gren tas; o Ma ra nhão só ade riu a
mes ma em 28 de ju lho de 1823, e Ca xi- 
as foi o úl ti mo fo co de re sis tên cia.

Se gun do o his to ri a dor ca xi en se Cé- 
sar Au gus to Mar ques, a Vi la de Ca xi as
ade riu à cau sa da in de pen dên cia da
se guin te for ma: a jun ta pro vi só ria do
go ver no do Ce a rá, de se jan do fa vo re- 
cer as in ten ções dos ha bi tan tes do Pi- 
auí que am bi ci o na vam a sua in de- 
pen dên cia, de li be rou pa ra ex pe dir es- 
sa pro vín cia o go ver na dor das Ar mas,
Jo sé Pe rei ra Fil guei ras, e Tris tão Gon- 
çal ves Pe rei ra Alen car Ara ri pe, pa ra
que pro mo ves se o bom êxi to do tal
pro je to.

Pon do-se em mar cha os ex pe di ci o- 
ná ri os a 30 de mar ço de 1823, re ce beu
o di to go ver na dor a car ta im pe ri al, de
16 de abril do mes mo ano, au to ri zan- 
do-o a reu nir to da a for ça pa ra pro cla- 
mar a in de pen dên cia do Ma ra nhão.

Apre sen tou-se a jun ta aos re do res
da Vi la de Ca xi as com 6.000 ho mens,
e, de pois de lon gas fa di gas e pri va- 
ções, no dia 31 de ju lho do mes mo
ano foi ce le bra da uma hon ro sa con- 
ven ção em ses são ex tra or di ná ria da
Câ ma ra Mu ni ci pal, reu ni da na en tão
ca pe la de Nos sa Se nho ra dos Re mé di- 
os, ten do a ela com pa re ci do: o cle ro, a
no bre za, o po vo e os si ti an tes co man- 
da dos pe lo ma jor Sal va dor Car do so
de Oli vei ra e João da Cos ta Ale crim e
os si ti a dos sob o co man do do ma jor
por tu guês João Jo sé da Cu nha Fi dié.

No dia se guin te: 1º de agos to de
1823, as tro pas in de pen den tes en tra- 
ram em Ca xi as e no dia 6 da que le mês
pro ce deu-se a elei ção pa ra ve re a do- 
res, ten do si do elei tos: Fran cis co Hen- 
ri que Wilk, ca pi tão Cle men te Jo sé da
Cos ta, Jo sé Isi do ro Vi a na, Fran cis co
Jo a quim de Car va lho, João Ri bei ro de
Vas con ce los Pes soa e Jo sé Ma ria Cé- 
sar Bran dão.

Na re a li da de, a bra vu ra do po vo ca- 
xi en se foi, é, e sem pre se rá uma ca rac- 
te rís ti ca mar can te nas con quis tas de
uma ci da da nia li vre e so be ra na.

Em ver da de, no ano de 1822, quan- 
do ocor reu, sim bo li ca men te, o Gri to
da In de pen dên cia do Bra sil, a Vi la de
Ca xi as era ha bi ta da, pre do mi nan te- 

men te, por uma po pu la ção lu si ta na. A
clas se he gemô ni ca, cons ti tuí da de
por tu gue ses, exer cia a do mi na ção ao
co mér cio, a igre ja e a edu ca ção no lu- 
gar. E, por tan to, as sim, não que ria
con tra ri ar os in te res ses da Co roa de
Por tu gal à qual tí nha mos o ju go de su- 
bor di na ção po lí ti ca. Mas, so men te
qua se um ano de pois, pre ci sa men te,
em 1º de agos to de 1823, o po vo ca xi-
en se li vrou-se do do mí nio por tu guês
e a ade riu à in de pen dên cia pa ra se
tor nar so be ra no e pa tri o ta, tam bém, à
ci da da nia bra si lei ra. A Vi la de Ca xi as
tor na va-se, tam bém, li vre do cu nho
de es ta do co lo ni al e se cons ti tuía em
um prós pe ro cen tro co mer ci al e so be-
ra no da no va Pro vín cia do Ma ra nhão.

É bom lem brar que, ao con trá rio do
que mui tos pen sam, o no me Ca xi as
não se atri bui a Luís Al ves de Li ma e
Sil va, pa tro no do Exér ci to Bra si lei ro;
ele, sim, re ce beu o tí tu lo <Ba rão de
Ca xi as= por ter su fo ca do a mai or re vo- 
lu ção so ci al exis ten te no Es ta do do
Ma ra nhão: a Ba lai a da. 

A ci da de de Ca xi as foi pal co da úl ti- 
ma ba ta lha do mo vi men to. Pos te ri or- 
men te, já em ter ras do Rio de Ja nei ro,
o Ba rão de Ca xi as foi con de co ra do,
no va men te, com o tí tu lo de Du que de
Ca xi as.

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, quinta-feira, 28 de julho de 2022

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


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

GERAL 5

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022.
A Prefeitura Municipal de Icatu/MA, através da Comissão Permanente de 
Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que fará 
realizar, sob a égide do Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente as 
disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade 
Pregão na sua Forma Eletrônico, do tipo Menor Preço Por Item, sob o regime de 
Fornecimento, visando a Formação de registro de preços para futura e eventual 
contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de lanches e refei-
ções prontas, a fim de atender as necessidades das diversas Secretarias do Muni-
cípio de Icatu - MA. ABERTURA: 11 de agosto de 2022, às 08h00min, através da 
plataforma: https://licitar.digital/#home, demais informações no e-mail cplicatulicita-
cao@gmail.com. Icatu/MA, 26 de julho de 2022.  Denilson Odilon Fonsêca Pregoeiro.

A Vale S.A. torna público que recebeu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos 

Naturais - SEMA, em 17/06/2022, a renovação da Outorga de Direito de Uso Nº 0283305/2022, para 

captação superficial no reservatório da Mapaúra, sob as coordenadas 2°34’33.20”S e 44°21’2.00”W, 
localizado no Complexo de Ponta da Madeira - CPM, em São Luís/MA, com finalidade industrial, 
conforme dados constantes no processo SEMA nº 21080012616/2021, e-processo: 147793/2021.

A Vale S.A. torna público que recebeu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais - SEMA, em 17/06/2022, a retificação da Outorga de Direito de Uso Nº 0692212/2021 
para lançamento de efluentes do sistema de tratamento do Pátio Sul (Bacia Oeste Superior) para 
o reservatório da Mapaúra, sob as coordenadas 2°34’33.84”S e 44°20’53.00”O, localizado no 
Complexo de Ponta da Madeira, em São Luís/MA, conforme dados constantes no processo SEMA nº 
18120020544/2018, e-processo: 293857/2018.

 São Luís, 27 de Julho de 2022. 

 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PRESENCIAL 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

                              Convocamos todos os CONDÔMINOS a participarem da ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA PRESENCIAL, a realizar-se no próximo dia 09 de Agosto de 

2022 (terça-feira) às 16:30 horas, com qualquer número de condôminos presentes, para 
discutirem e votarem a seguinte ORDEM DO DIA:  

 
“CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS” 

 OBSERVAÇÕES:  

- É lícito aos senhores condôminos se fazerem representar na Assembleia ora convocada por 
procuradores, munidos com procurações específicas;  

- A ausência dos senhores condôminos não os desobriga de aceitarem como tácita 
concordância aos assuntos que forem tratados e deliberados;  

- NOVO CÓDIGO CIVIL: Artigo 1.335 - São direitos dos condôminos - inciso III: Votar nas 
deliberações da assembleia e delas participar estando quite.  

 

CONDOMÍNIO TROPICAL SHOPPING CENTER 

Kátia Maria Altenkirch Borba Pessoa 

Administradora   

REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2022-CPL/PMB

A Prefeitura Municipal de Bacabal, com sede na Travessa 15 de Novembro, n.º 229, Centro, CEP 65.700-000, 
Bacabal, Estado do Maranhão, através do Pregoeiro Municipal, torna público, que fará realizar Licitação na 
modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com finalidade de 
REGISTRO DE PREÇOS, tendo por objeto o Registro de Preço para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) 
para fornecimento de armação de óculos com lente, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde do Município de 
Bacabal/MA, conforme Edital e Anexos. A sessão será realizada no dia 11 de agosto de 2022 às 09h:00min (nove 
horas), no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital e seus Anexos estão disponíveis para consulta e 
retirada nos endereços eletrônicos www.portaldecompraspublicas.com.br e www.bacabal.ma.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas por e-mail no licitacao@bacabal.ma.gov.br com cópia para cpl.bacabal@hotmail.
com ou pelo telefone (99) 3621-0533. Informa, ainda que diariamente, na sede da Prefeitura Municipal de Bacabal, de 
segunda a sexta-feira em dias úteis, das 08h:00min (oito horas) às 12h:00min (doze horas), o Edital e seus anexos estão 
à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL. Esclarecimentos adicionais no 
mesmo endereço. Bacabal/MA, 27 de julho de 2022. CARLOS HENRIQUE FERRO SOUSA. Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA

ERRATA. A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar – MA, 
através de sua Pregoeira, torna público para conhecimento dos 
interessados a presente ERRATA do Aviso de Licitação PE nº 
035/2022, publicado no Jornal O Imparcial dia 07/06/2022, Pág. 
05, Caderno Geral: Onde se lê: “Registro de Preço para Futura 
e Eventual Contratação de Empresa Especializada em prestação 
de serviços na área de beleza, visando os cursos de cabeleireiro 
profissional [...]”. Leia-se “Contratação de Empresa Especializada 
em prestação de serviços na área de beleza, visando os cursos de 
cabeleireiro profissional [...]”. São José de Ribamar, 27 de julho de 
2022. Jérllida de Freitas Nunes. Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 19/2022 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 163/2022

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
INTERESSADO: Município de São Raimundo das Mangabeiras – MA.
objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para aquisição de lousas de vidro para as escolas do 
Município de São Raimundo das Mangabeiras – MA, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas.
• MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM.
• ONDE LÊ-SE: ENVIO DA PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO: Do dia 13/07/2022, às 08h00min. ao dia 29/07/2022 às 
09h59min. Horário de Brasília/DF.
• LEIA-SE: ENVIO DA PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO: Do dia 13/07/2022, às 08h00min. ao dia 15/08/2022 às 09h59min. 
Horário de Brasília/DF.
• ONDE LÊ-SE: ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO PÚBLICA: Dia 29/07/2022 às 10h00min.  Horário de Brasília/DF.
• LEIA-SE: ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO PÚBLICA: Dia 15/08/2022 às 10h00min. Horário de Brasília – DF.
• FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORDINÁRIOS.
• VALOR ESTIMADO: Registro de Preços. 
• ORÇAMENTO SIGILOSO (   ) SIM  (  X  ) NÃO
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado nos seguintes endereços eletrônicos: 
www.comprasnet.gov.br, no site da Prefeitura municipal de São Raimundo das Mangabeiras/MA: https://
saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br e no site do Tribunal de Contas do Estado: www.tce.ma.gov.br. Mais 
informações poderão ser consultadas e obtidas através do e-mail da CPL: cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.
br.

São Raimundo das Mangabeiras - MA, 27 de julho de 2022.

GLORIA MARIA AGUIAR COSTA
Pregoeira Municipal

EXTRATO DE LEILÃO ELETRÔNICO JUDICIAL
A Drª. Elaile Silva Carvalho, MMª. Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível 
da Comarca de Codó-MA, na forma da lei, FAZ SABER, que será realizado 
leilão público pela Gestora HASTA VIP, por MEIO ELETRÔNICO, através do 
Portal www.hastavip.com.br, conduzido por seu Leiloeiro Ofi cial, Sr. Vicente 
de Paulo Albuquerque Costa Filho, matrícula 12/96-JUCEMA, do móvel 
nos autos da ação EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, processo n°: 
0000954-66.2015.8.10.0034, que NUTRECO BRASIL NUTRICAO ANIMAL 
LTDA move em face do ANTONIO JOAQUIM ARAUJO NETO, em 1º LEILÃO 
com início no dia 05/08/2022, às 10:30hs. pelo valor do maior lance, que 
não poderá ser inferior ao da avaliação.  Caso não haja licitantes, seguirá 
sem interrupção até o 2º LEILÃO com início no dia 12/08/2022, às 10:30hs. 
pelo valor do maior lance, que não poderá ser inferior a 50% do valor da 
avaliação, tudo conforme o Provimento 1625/2009. Descrição do bem: 
VEÍCULO MARCA GM-CHEVROLET, MODELO S-10, ano de fabricação 2012, 
ano modelo 2013, cor cinza, RENAVAM 496390740, placa OIV3124-São Luís, 
CHASSI 9BG148EPODC446734. O Edital completo e seus anexos estão 
à disposição dos interessados no website da Gestora HASTA VIP. Maiores 
informações poderão ser obtidas pelo E-mail contato@hastavip.com.br ou (11) 
3093-5251. São Paulo, 27 de julho de 2022.

www.hastavip.com.br 11 3093-5251

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO. A Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Bom 

Jardim/MA, apresenta a V. Ex.ª o relatório referente a Tomada de Preços Nº 001.2022, que teve 

como objeto a Contratação de pessoa jurídica especializada para a construção de escolas com 

01 (uma) sala em vários povoados no Município de Bom Jardim/MA, sob Regime de 

Empreitada por preço Global, do tipo menor preço por lote, sagrando-se vencedora a Empresa 

K. R. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI com o valor do Lote 1 em R$ 488.294,22 

(Quatrocentos e oitenta e oito mil, duzentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos) e 

do Lote 2 em R$ 325.529,48 (Trezentos e vinte e cinco mil, quinhentos e vinte e nove reais e 

quarenta e oito centavos); perfazendo o valor global de R$ 813.823,70 (oitocentos e treze mil, 

oitocentos e vinte e três reais e setenta centavos).A presidente da CPL julgou e apontou o 

vencedor acima citado, tudo em conformidade com o Edital da Tomada de Preços Nº 008/2021, 

e a Lei Nº. 8.666/1993 e alterações. Bom Jardim/MA, 26 de julho de 2022. Ingrid Silva dos 
Santos. Presidente da CPL. Portaria nº 17/2021 – GB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001.2022. A 

Prefeitura Municipal de Bom Jardim/MA, através da Presidente da Comissão Permanente 

de Licitação, torna público o resultado da Licitação, Tomada de Preços nº 001.2022 tendo 

por objeto: objetivando a Contratação de pessoa jurídica especializada para a construção 

de escolas com 01 (uma) sala em vários povoados no Município de Bom Jardim/MA, sob 

Regime de Empreitada por preço Global, do tipo menor preço por lote, sagrando-se 

vencedora a Empresa K. R. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI com o valor do Lote 

1 em R$ 488.294,22 (Quatrocentos e oitenta e oito mil, duzentos e noventa e quatro reais 

e vinte e dois centavos) e do Lote 2 em R$ 325.529,48 (Trezentos e vinte e cinco mil, 

quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos); perfazendo o valor global de 

R$ 813.823,70 (oitocentos e treze mil, oitocentos e vinte e três reais e setenta centavos) 

estando de acordo com a Lei nº. 8.666/93. Bom Jardim/MA, 26 de julho de 2022. Ingrid 
Silva dos Santos. Presidente da CPL. Portaria nº 17/2021 – GB  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 002/2022. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N° 156/2022 A Prefeitura Municipal de Bom Jardim/MA, através da Comissão Permanente de 
Licitação-CPL, torna público o resultado do julgamento das propostas de preços da Tomada de Preços n° 002/2022 referente 
à Contratação de pessoa jurídica especializada para a execução de serviços de reforma do conselho tutelar no Município de 
Bom Jardim/MA, Processo Administrativo n° 0156/2022. Conforme a análise da Comissão Permanente de Licitação do 
Município, chegou-se ao seguinte julgamento: As empresas habilitadas são: 1- JFK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 
inscrita no CNPJ sob o nº 21.572.395/0001-77; 2- PAZ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI inscrita no CNPJ 
sob o nº 12.484.847/0001-78; 3- IOS EMPREENDIMENTOS EIREI EPP inscrita no CNPJ sob o nº 19.541.608/0001-51. As 
Empresas não habilitadas são: 1 - O J CONSTRUTORA LTDA EPP inscrita no CNPJ sob o nº 26.826.898/0001-45 a. não 
anexou o comprovante de pagamento do seguro garantia, não comprovando assim a eficácia do documento apresentado. 2 - 
RR ASSESSORIA E EMPREENDIEMNTOS LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 37.382.431/0001-70 a. A validade da certidão de 
quitação de pessoa FÍSICA emitida pelo CREA está vencida. 3 - JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA inscrita no 
CNPJ sob o nº 08.866.317/0001-17 a. Não apresentou a certidão de capacidade técnica operacional, só a profissional; b. Não 
anexou o CRC na habilitação. 4 - EL DOURADO COMERCIO E SERVIÇOS inscrita no CNPJ sob o nº 74.088.154/0001-13 a. 
Não apresentou a certidão de IPTU; b. Cadastro de fornecedores do município realizado fora do prazo obrigatório por lei; c. 
não anexou o comprovante de pagamento do seguro garantia, não comprovando assim a eficácia do documento apresentado. 
Desta forma, está aberto o prazo de 05 (cinco) dias para interposição de recurso nos termos do Art. 109, inciso I, alínea “b”, da 
Lei Federal nº 8.666/1993. Os autos do Processo Administrativo encontram-se com vistas aos interessados na Comissão 
Permanente de Licitação – CPL.Bom Jardim/MA, 25 de julho de 2022. Ingrid Silva dos Santos Presidente da CPL Daniel 
Araújo Costa Equipe de Apoio Margareth Tatcher de Sousa Oliveira Equipe de Apoio.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 003/2022. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N° 157/2022. A Prefeitura Municipal de Bom Jardim/MA, através da Comissão Permanente de 
Licitação-CPL, torna público o resultado do julgamento das propostas de preços da Tomada de Preços n° 003/2022 
referentes a Contratação de pessoa jurídica especializada para a implantação de uma praça com playground e quadra de 
esportes na Vila Esperança no Município de Bom Jardim/MA, Processo Administrativo n° 0157/2022. Conforme a análise da 
Comissão Permanente de Licitação do Município, chegou-se ao seguinte julgamento: As empresas habilitadas são: 1- 
PAZ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI inscrita no CNPJ sob o nº 12.484.847/0001-78. As Empresas não 
habilitadas são: 1 - O J CONSTRUTORA LTDA EPP inscrita no CNPJ sob o nº 26.826.898/0001-45 a. Não anexou o CRC 
na habilitação. 2 - RR ASSESSORIA E EMPREENDIEMNTOS LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 37.382.431/0001-70 a. 
Atestado de capacidade técnica operacional não condizente com o objeto licitado. 3 - JOSE ROSINALDO RIBEIRO 
BARROS LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 08.866.317/0001-17 a. Não apresentou a certidão de capacidade técnica 
operacional, só a profissional; 4- JFK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI inscrita no CNPJ sob o nº 
21.572.395/0001-77; a. Atestado de capacidade técnica operacional não condizente com o objeto licitado. 5- IOS 
EMPREENDIMENTOS EIREI EPP inscrita no CNPJ sob o nº 19.541.608/0001-51. a. Atestado de capacidade técnica 
operacional não condizente com o objeto licitado. 6- GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 
43.722.532/0001-45. a. Atestado de capacidade técnica operacional não condizente com o objeto licitado. Desta forma, está 
aberto o prazo de 05 (cinco) dias para interposição de recurso nos termos do Art. 109, inciso I, alínea “b”, da Lei Federal nº 
8.666/1993. Os autos do Processo Administrativo encontram-se com vistas aos interessados na Comissão Permanente de 
Licitação – CPL. Bom Jardim/MA, 25 de julho de 2022. Ingrid Silva dos Santos Presidente da CPL Daniel Araújo Costa 
Equipe de Apoio Margareth Tatcher de Sousa Oliveira Equipe de Apoio.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 004/2022. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 158/2022 A Prefeitura Municipal de Bom Jardim/MA, através da 
Comissão Permanente de Licitação-CPL, torna público o resultado do julgamento das propostas de 
preços da Tomada de Preços n° 004/2022 referente a Contratação de pessoa jurídica especializada 
para a ampliação, reforma predial e implantação de uma piscina na sede do instituto Ser Criança no 
Município de Bom Jardim/MA, Processo Administrativo n° 0158/2022. Conforme a análise da Comissão 
Permanente de Licitação do Município, chegou-se ao seguinte julgamento: As empresas habilitadas 
são: 1- PAZ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI inscrita no CNPJ sob o nº 
12.484.847/0001-78. 2 - RR ASSESSORIA E EMPREENDIEMNTOS LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 
37.382.431/0001-70. Desta forma, está aberto o prazo de 05 (cinco) dias para interposição de recurso 
nos termos do Art. 109, inciso I, alínea “b”, da Lei Federal nº 8.666/1993. Os autos do Processo 
Administrativo encontram-se com vistas aos interessados na Comissão Permanente de Licitação – 
CPL.Bom Jardim/MA, 25 de julho de 2022. Ingrid Silva dos Santos. Presidente da CPL. Margareth 
Tatcher de Sousa Oliveira. Equipe de Apoio.

A Eneva S.A., torna público que requereu à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais – SEMA a renovação da Licença Prévia de Perfuração (LPper) nº 1014800/2021, 
e-processo nº 150175/2022, para a Atividade de Perfuração de Poços de Exploração de Gás 
Natural no Bloco PN-T-69, Bacia do Parnaíba -MA.
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Com bons desempenhos e sendo considerados muitas vezes um dos melhores
jogadores da partida, o lateral Matheuzinho é alvo de propostas de outros clubes

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

Con tra ta ção e dis pen sa

O Co e lho vem de me lhor

PROPOSTAS

<Primeiro lugar o
Sampaio=, diz lateral

O
Sam paio Cor rêa pos sui um
dos la te rais-di rei tos que es- 
tão sen do co ta dos pa ra a se- 
le ção da Sé rie b do Cam pe o- 

na to Bra si lei ro 2022. Matheu zi nho
vem se des ta can do pe lo Tri co lor, que
cha man do aten ção pe lo apoio ofen si- 
vo e bo as as sis tên ci as.

Ao to do são 33 jo gos, in cluin do Ma- 
ra nhen se, Co pa do Bra sil e Co pa do
Nor des te, 3 gols e 5 as sis tên ci as. Pe lo
Sé rie B, Matheu zi nho atu ou 18 ve zes e
to das co mo ti tu lar do Sam paio Cor- 
rêa, com um gol e às três as sis tên ci as.
Com bons de sem pe nhos e sen do con- 
si de ra dos mui tas ve zes um dos me- 
lho res jo ga do res da par ti da, o la te ral é
al vo de pro pos tas de ou tros clu bes.

<Mi nha vi da nes sa ja ne la aí es tá bem
fo ca da no Sam paio. Em ques tões de
ne go ci a ções is so aí quem re sol ve é
meu em pre sá rio e o pre si den te. Eu
que ro es tá com a ca be ça fo ca da co mo
es tou pa ra po der aju dar o Sam paio.
Pri mei ro lu gar o Sam paio e de pois ex- 
ter na men te […] é es que cer pro pos tas
que es tão vin do e pri mei ra men te é
aqui.=, de cla ra Matheu zi nho. 

O la te ral-di rei to tem 23 anos e no
es ta do já pas sou por Mo to , Tun tum e
ago ra de fen de o Sam paio. O atle ta não
en trou em de ta lhes so bre as pro pos- 
tas que já re ce beu e afir mou que o seu
fo co é no Sam paio Cor rêa até o fim da
Sé rie B. <Sei que o meu mo men to é
bom e a gen te vem tra ba lhan do no dia
a dia pa ra es tar atu an do bem e aju dar
ca da vez mais o Sam paio. Te nho que
agra de cer a mi nha equi pe por que a

gen te só se des ta ca in di vi du al men te
por con ta do co le ti vo=. O pró xi mo
com pro mis so do Sam paio se rá con tra
a Tom ben se na sex ta-fei ra (29) às
21h30 fo ra de ca sa. 

O Sam paio Cor rêa apre sen tou ofi- 
ci al men te o ata can te Léo To can tis. O
atle ta es te ve por úl ti mo no Grê mio
No vo ri zon ti no por três tem po ra das,
2020, 21 e 22. 

Ao to do fo ram 33 jo gos e ne nhum
gol mar ca do. Por ou tro la do, o cen tro- 
a van te Wil li am, que che gou por em- 
prés ti mo vin do do IA PE, te ve o fim do
seu con tra to anun ci a do com pe lo
Sam paio Cor rêa, por meio das su as
re des so ci ais. O jo ga dor atu ou ape nas
du as ve zes pe lo tri co lor e não mar cou
ne nhum gol.

COPA DO BRASIL

São Paulo já está pronto para encarar o Coelho

O São Pau lo con ta com du as no vi- 
da des no gra ma do pa ra o jo go das
quar tas de fi nal da Co pa do Bra sil: o
go lei ro Jan drei e o meia Alis son, que
po dem re for çar o ti me no du e lo de
ho je, quin ta-fei ra, 20h, con tra o Amé- 
ri ca-MG, no Mo rum bi.

Alis son re cu pe rou-se de uma en- 
tor se no jo e lho di rei to e tra ba lhou
nor mal men te com o elen co. Jan drei
par ti ci pou de par te da ati vi da de com
os jo ga do res e ain da de pen de rá do
trei no des ta quar ta pa ra sa ber se tem
con di ções de vol tar ao ti me ti tu lar de
Ro gé rio Ce ni.

O la do ne ga ti vo fi cou por con ta de
Pa trick. Di ag nos ti ca do com um ede- 
ma na co xa es quer da, o meio-cam pis- 
ta per ma ne ceu to da a ses são no Ref- 
fis.

Mi ran da e Léo, que co me ça ram a
se ma na trei nan do nor mal men te com
o gru po, tam bém par ti ci pa ram de to- 
do o tra ba lho no CT da Bar ra Fun da.

Em cam po, o téc ni co Ro gé rio Ce ni
co man dou uma ati vi da de tá ti ca de 11
con tra 11, tan to em cam po re du zi do
quan to por to da ex ten são do gra ma- 

do.
Uma pos sí vel es ca la ção do São

Pau lo tem: Jan drei (Thi a go Cou to);
Di e go Cos ta, Mi ran da e Léo; Igor Vi ni- 
cius, Ga bri el Ne ves, Igor Go mes, Ro- 
dri go Nes tor e We ling ton; Lu ci a no e
Cal le ri.

Fo ra de cam po, Rei nal do e Lu an se- 
gui ram com o cro no gra ma de re cu pe- 
ra ção sob cui da dos dos fi si o te ra peu- 
tas. Além de Pa trick, Ar bo le da, An dré
An der son e Caio fi ca ram to da a ati vi- 
da de na par te in ter na do CT.

Clas si fi ca do com au to ri da de pa ra
as quar tas de fi nal da Co pa do Bra sil,
após ven cer o Bo ta fo go por 5 a 0 no
pla car agre ga do, o Amé ri ca-MG faz o
pri mei ro jo go con tra o São Pau lo nes- 
ta quin ta-fei ra, no Mo rom bi. O za- 
guei ro Éder ga ran tiu que o Co e lho es- 
ta rá for te na com pe ti ção e mi ni mi zou
as di fe ren ças de elen co.

Éder elo gi ou os ri vais, mas ga ran tiu
que o Amé ri ca-MG po de dis pu tar em
pé de igual da de com to das as equi pes
clas si fi ca das pa ra a Co pa do Bra sil. O

za guei ro mi ni mi zou a dis pa ri da de de
dos elen cos. Pa ra ele, a clas si fi ca ção
do ti me pa ra a se mi fi nal não se ria ne- 
nhu ma sur pre sa, mas sim me re ci- 
men to. <Co pa do Bra sil são 180 mi nu- 
tos. Mui tas ve zes uma es tru tu ra mui to
me lhor, ela não en tra em cam po. Sa lá- 
ri os as tronô mi cos tam bém não en- 
tram em cam po=.

O Amé ri ca-MG é o do no da me lhor
cam pa nha da Co pa do Bra sil, com
100% de apro vei ta men to. São qua tro
vi tó ri as em qua tro jo gos, além de ser o
úni co ti me que não so freu ne nhum
gol até aqui. Va le lem brar que a za ga
ti tu lar foi di fe ren te em três dos qua tro
jo gos. Nas par ti das con tra o CSA, pe la
ter cei ra fa se, os za guei ros es ca la dos
fo ram Con ti e Éder (ida) e Mai da na e
Con ti (vol ta). Con tra o Bo ta fo go, pe las
quar tas, a du pla foi Lu an Pa trick e
Éder.

Após a vi tó ria so bre o Bo ta fo go no
Nil ton San tos, no jo go de vol ta das oi- 
ta vas, Éder foi es co lhi do co mo za- 
guei ro da se le ção das oi ta vas de fi nal
da Co pa do Bra sil, ao la do de Ni no, do
Flu mi nen se.

TRI BU NAIS

Neymar irá a
jul ga men to um mês
an tes da Co pa do
Ca tar, em pro ces so
por trans fe rên cia
pa ra o Bar ce lo na

A trans fe rên cia de Neymar do San tos pa ra o Bar ce lo- 
na, em 2013, le va rá o ata can te bra si lei ro ao tri bu nal um
mês an tes da Co pa do Mun do no Ca tar. Se gun do o jor- 
nal <El País=, co me ça no dia 17 de ou tu bro, em Bar ce lo- 
na, o jul ga men to do pro ces so no qual o jo ga dor, seus
pais e ex-pre si den tes do Bar ça e do San tos são acu sa dos
de frau de e cor rup ção. O Mun di al de 2022 co me ça em 21
de no vem bro.

De acor do com as in for ma ções da pu bli ca ção, a pro- 
mo to ria con si de ra que Neymar as si nou, em 2011, <con- 
tra tos si mu la dos com o Bar ça, ig no ran do que os di rei tos
do jo ga dor per ten ci am ao San tos e à DIS, gru po de em- 
pre sá ri os=. E, por is so, pe de dois anos de pri são pa ra o
jo ga dor, além do pa ga men to de mul ta de 10 mi lhões de
eu ros (R$ 54,2 mi lhões) – o pe di do da DIS é de cin co
anos de pri são pa ra o atle ta, além da proi bi ção de exer- 
cer a pro fis são pe lo mes mo pe río do.

Con tra tos si mu la dos com o Bar ça,

ig no ran do que os di rei tos do jo ga dor

per ten ci am ao San tos e à DIS, gru po

de em pre sá ri os

O ca so te ve iní cio di an te de uma de nún cia apre sen ta- 
da pe la DIS, em pre sa que de ti nha par te dos di rei tos fe- 
de ra ti vos do as tro da se le ção bra si lei ra e ale ga ter si do
pre ju di ca da na trans fe rên cia do jo ga dor pa ra o Bar ça. A
DIS afir ma que um con tra to de 40 mi lhões de eu ros foi
as si na do en tre Neymar e o Bar ce lo na sem co nhe ci men- 
to da em pre sa, e, por is so, as par tes en vol vi das te ri am
que bra do as re gras de li vre con cor rên cia no mer ca do de
trans fe rên ci as.

O pro ces so pas sou do Tri bu nal Su pe ri or Na ci o nal da
Es pa nha pa ra o Tri bu nal Su pe ri or de Bar ce lo na e vem se
es ten den do há se te anos, des de a de nún cia da DIS. A
em pre sa ain da de se ja ria 150 mi lhões de eu ros (R$ 813
mi lhões) de in de ni za ção. Ha ve rá se te ses sões pa ra re- 
sol ver o ca so até o dia 31 de ou tu bro, se gun do o <El País=.

Além do jo ga dor, es ta rão em jul ga men to co mo acu sa- 
dos seus pais, Neymar e Na di ne, o ex-pre si den te do San- 
tos Odí lio Ro dri gues e os ex-pre si den tes do Bar ce lo na
Jo sep Ma ria Bar to meu e San dro Ro sell. O Bar ça tam bém
apa re ce no pro ces so co mo pes soa ju rí di ca acu sa da, a
quem a pro mo to ria pe de pa ga men to de mul ta de 8,4
mi lhões de eu ros (R$ 45,5 mi lhões).

São Luís, quinta-feira, 28 de julho de 2022
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Com bons desempenhos e sendo considerados muitas vezes um dos melhores
jogadores da partida, o lateral Matheuzinho é alvo de propostas de outros clubes

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

Con tra ta ção e dis pen sa

O Co e lho vem de me lhor

PROPOSTAS

<Primeiro lugar o
Sampaio=, diz lateral

O
Sam paio Cor rêa pos sui um
dos la te rais-di rei tos que es- 
tão sen do co ta dos pa ra a se- 
le ção da Sé rie b do Cam pe o- 

na to Bra si lei ro 2022. Matheu zi nho
vem se des ta can do pe lo Tri co lor, que
cha man do aten ção pe lo apoio ofen si- 
vo e bo as as sis tên ci as.

Ao to do são 33 jo gos, in cluin do Ma- 
ra nhen se, Co pa do Bra sil e Co pa do
Nor des te, 3 gols e 5 as sis tên ci as. Pe lo
Sé rie B, Matheu zi nho atu ou 18 ve zes e
to das co mo ti tu lar do Sam paio Cor- 
rêa, com um gol e às três as sis tên ci as.
Com bons de sem pe nhos e sen do con- 
si de ra dos mui tas ve zes um dos me- 
lho res jo ga do res da par ti da, o la te ral é
al vo de pro pos tas de ou tros clu bes.

<Mi nha vi da nes sa ja ne la aí es tá bem
fo ca da no Sam paio. Em ques tões de
ne go ci a ções is so aí quem re sol ve é
meu em pre sá rio e o pre si den te. Eu
que ro es tá com a ca be ça fo ca da co mo
es tou pa ra po der aju dar o Sam paio.
Pri mei ro lu gar o Sam paio e de pois ex- 
ter na men te […] é es que cer pro pos tas
que es tão vin do e pri mei ra men te é
aqui.=, de cla ra Matheu zi nho. 

O la te ral-di rei to tem 23 anos e no
es ta do já pas sou por Mo to , Tun tum e
ago ra de fen de o Sam paio. O atle ta não
en trou em de ta lhes so bre as pro pos- 
tas que já re ce beu e afir mou que o seu
fo co é no Sam paio Cor rêa até o fim da
Sé rie B. <Sei que o meu mo men to é
bom e a gen te vem tra ba lhan do no dia
a dia pa ra es tar atu an do bem e aju dar
ca da vez mais o Sam paio. Te nho que
agra de cer a mi nha equi pe por que a

gen te só se des ta ca in di vi du al men te
por con ta do co le ti vo=. O pró xi mo
com pro mis so do Sam paio se rá con tra
a Tom ben se na sex ta-fei ra (29) às
21h30 fo ra de ca sa. 

O Sam paio Cor rêa apre sen tou ofi- 
ci al men te o ata can te Léo To can tis. O
atle ta es te ve por úl ti mo no Grê mio
No vo ri zon ti no por três tem po ra das,
2020, 21 e 22. 

Ao to do fo ram 33 jo gos e ne nhum
gol mar ca do. Por ou tro la do, o cen tro- 
a van te Wil li am, que che gou por em- 
prés ti mo vin do do IA PE, te ve o fim do
seu con tra to anun ci a do com pe lo
Sam paio Cor rêa, por meio das su as
re des so ci ais. O jo ga dor atu ou ape nas
du as ve zes pe lo tri co lor e não mar cou
ne nhum gol.

COPA DO BRASIL

São Paulo já está pronto para encarar o Coelho

O São Pau lo con ta com du as no vi- 
da des no gra ma do pa ra o jo go das
quar tas de fi nal da Co pa do Bra sil: o
go lei ro Jan drei e o meia Alis son, que
po dem re for çar o ti me no du e lo de
ho je, quin ta-fei ra, 20h, con tra o Amé- 
ri ca-MG, no Mo rum bi.

Alis son re cu pe rou-se de uma en- 
tor se no jo e lho di rei to e tra ba lhou
nor mal men te com o elen co. Jan drei
par ti ci pou de par te da ati vi da de com
os jo ga do res e ain da de pen de rá do
trei no des ta quar ta pa ra sa ber se tem
con di ções de vol tar ao ti me ti tu lar de
Ro gé rio Ce ni.

O la do ne ga ti vo fi cou por con ta de
Pa trick. Di ag nos ti ca do com um ede- 
ma na co xa es quer da, o meio-cam pis- 
ta per ma ne ceu to da a ses são no Ref- 
fis.

Mi ran da e Léo, que co me ça ram a
se ma na trei nan do nor mal men te com
o gru po, tam bém par ti ci pa ram de to- 
do o tra ba lho no CT da Bar ra Fun da.

Em cam po, o téc ni co Ro gé rio Ce ni
co man dou uma ati vi da de tá ti ca de 11
con tra 11, tan to em cam po re du zi do
quan to por to da ex ten são do gra ma- 

do.
Uma pos sí vel es ca la ção do São

Pau lo tem: Jan drei (Thi a go Cou to);
Di e go Cos ta, Mi ran da e Léo; Igor Vi ni- 
cius, Ga bri el Ne ves, Igor Go mes, Ro- 
dri go Nes tor e We ling ton; Lu ci a no e
Cal le ri.

Fo ra de cam po, Rei nal do e Lu an se- 
gui ram com o cro no gra ma de re cu pe- 
ra ção sob cui da dos dos fi si o te ra peu- 
tas. Além de Pa trick, Ar bo le da, An dré
An der son e Caio fi ca ram to da a ati vi- 
da de na par te in ter na do CT.

Clas si fi ca do com au to ri da de pa ra
as quar tas de fi nal da Co pa do Bra sil,
após ven cer o Bo ta fo go por 5 a 0 no
pla car agre ga do, o Amé ri ca-MG faz o
pri mei ro jo go con tra o São Pau lo nes- 
ta quin ta-fei ra, no Mo rom bi. O za- 
guei ro Éder ga ran tiu que o Co e lho es- 
ta rá for te na com pe ti ção e mi ni mi zou
as di fe ren ças de elen co.

Éder elo gi ou os ri vais, mas ga ran tiu
que o Amé ri ca-MG po de dis pu tar em
pé de igual da de com to das as equi pes
clas si fi ca das pa ra a Co pa do Bra sil. O

za guei ro mi ni mi zou a dis pa ri da de de
dos elen cos. Pa ra ele, a clas si fi ca ção
do ti me pa ra a se mi fi nal não se ria ne- 
nhu ma sur pre sa, mas sim me re ci- 
men to. <Co pa do Bra sil são 180 mi nu- 
tos. Mui tas ve zes uma es tru tu ra mui to
me lhor, ela não en tra em cam po. Sa lá- 
ri os as tronô mi cos tam bém não en- 
tram em cam po=.

O Amé ri ca-MG é o do no da me lhor
cam pa nha da Co pa do Bra sil, com
100% de apro vei ta men to. São qua tro
vi tó ri as em qua tro jo gos, além de ser o
úni co ti me que não so freu ne nhum
gol até aqui. Va le lem brar que a za ga
ti tu lar foi di fe ren te em três dos qua tro
jo gos. Nas par ti das con tra o CSA, pe la
ter cei ra fa se, os za guei ros es ca la dos
fo ram Con ti e Éder (ida) e Mai da na e
Con ti (vol ta). Con tra o Bo ta fo go, pe las
quar tas, a du pla foi Lu an Pa trick e
Éder.

Após a vi tó ria so bre o Bo ta fo go no
Nil ton San tos, no jo go de vol ta das oi- 
ta vas, Éder foi es co lhi do co mo za- 
guei ro da se le ção das oi ta vas de fi nal
da Co pa do Bra sil, ao la do de Ni no, do
Flu mi nen se.

TRI BU NAIS

Neymar irá a
jul ga men to um mês
an tes da Co pa do
Ca tar, em pro ces so
por trans fe rên cia
pa ra o Bar ce lo na

A trans fe rên cia de Neymar do San tos pa ra o Bar ce lo- 
na, em 2013, le va rá o ata can te bra si lei ro ao tri bu nal um
mês an tes da Co pa do Mun do no Ca tar. Se gun do o jor- 
nal <El País=, co me ça no dia 17 de ou tu bro, em Bar ce lo- 
na, o jul ga men to do pro ces so no qual o jo ga dor, seus
pais e ex-pre si den tes do Bar ça e do San tos são acu sa dos
de frau de e cor rup ção. O Mun di al de 2022 co me ça em 21
de no vem bro.

De acor do com as in for ma ções da pu bli ca ção, a pro- 
mo to ria con si de ra que Neymar as si nou, em 2011, <con- 
tra tos si mu la dos com o Bar ça, ig no ran do que os di rei tos
do jo ga dor per ten ci am ao San tos e à DIS, gru po de em- 
pre sá ri os=. E, por is so, pe de dois anos de pri são pa ra o
jo ga dor, além do pa ga men to de mul ta de 10 mi lhões de
eu ros (R$ 54,2 mi lhões) – o pe di do da DIS é de cin co
anos de pri são pa ra o atle ta, além da proi bi ção de exer- 
cer a pro fis são pe lo mes mo pe río do.

Con tra tos si mu la dos com o Bar ça,

ig no ran do que os di rei tos do jo ga dor

per ten ci am ao San tos e à DIS, gru po

de em pre sá ri os

O ca so te ve iní cio di an te de uma de nún cia apre sen ta- 
da pe la DIS, em pre sa que de ti nha par te dos di rei tos fe- 
de ra ti vos do as tro da se le ção bra si lei ra e ale ga ter si do
pre ju di ca da na trans fe rên cia do jo ga dor pa ra o Bar ça. A
DIS afir ma que um con tra to de 40 mi lhões de eu ros foi
as si na do en tre Neymar e o Bar ce lo na sem co nhe ci men- 
to da em pre sa, e, por is so, as par tes en vol vi das te ri am
que bra do as re gras de li vre con cor rên cia no mer ca do de
trans fe rên ci as.

O pro ces so pas sou do Tri bu nal Su pe ri or Na ci o nal da
Es pa nha pa ra o Tri bu nal Su pe ri or de Bar ce lo na e vem se
es ten den do há se te anos, des de a de nún cia da DIS. A
em pre sa ain da de se ja ria 150 mi lhões de eu ros (R$ 813
mi lhões) de in de ni za ção. Ha ve rá se te ses sões pa ra re- 
sol ver o ca so até o dia 31 de ou tu bro, se gun do o <El País=.

Além do jo ga dor, es ta rão em jul ga men to co mo acu sa- 
dos seus pais, Neymar e Na di ne, o ex-pre si den te do San- 
tos Odí lio Ro dri gues e os ex-pre si den tes do Bar ce lo na
Jo sep Ma ria Bar to meu e San dro Ro sell. O Bar ça tam bém
apa re ce no pro ces so co mo pes soa ju rí di ca acu sa da, a
quem a pro mo to ria pe de pa ga men to de mul ta de 8,4
mi lhões de eu ros (R$ 45,5 mi lhões).

São Luís, quinta-feira, 28 de julho de 2022
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Com bons desempenhos e sendo considerados muitas vezes um dos melhores
jogadores da partida, o lateral Matheuzinho é alvo de propostas de outros clubes

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

Con tra ta ção e dis pen sa

O Co e lho vem de me lhor

PROPOSTAS

<Primeiro lugar o
Sampaio=, diz lateral

O
Sam paio Cor rêa pos sui um
dos la te rais-di rei tos que es- 
tão sen do co ta dos pa ra a se- 
le ção da Sé rie b do Cam pe o- 

na to Bra si lei ro 2022. Matheu zi nho
vem se des ta can do pe lo Tri co lor, que
cha man do aten ção pe lo apoio ofen si- 
vo e bo as as sis tên ci as.

Ao to do são 33 jo gos, in cluin do Ma- 
ra nhen se, Co pa do Bra sil e Co pa do
Nor des te, 3 gols e 5 as sis tên ci as. Pe lo
Sé rie B, Matheu zi nho atu ou 18 ve zes e
to das co mo ti tu lar do Sam paio Cor- 
rêa, com um gol e às três as sis tên ci as.
Com bons de sem pe nhos e sen do con- 
si de ra dos mui tas ve zes um dos me- 
lho res jo ga do res da par ti da, o la te ral é
al vo de pro pos tas de ou tros clu bes.

<Mi nha vi da nes sa ja ne la aí es tá bem
fo ca da no Sam paio. Em ques tões de
ne go ci a ções is so aí quem re sol ve é
meu em pre sá rio e o pre si den te. Eu
que ro es tá com a ca be ça fo ca da co mo
es tou pa ra po der aju dar o Sam paio.
Pri mei ro lu gar o Sam paio e de pois ex- 
ter na men te […] é es que cer pro pos tas
que es tão vin do e pri mei ra men te é
aqui.=, de cla ra Matheu zi nho. 

O la te ral-di rei to tem 23 anos e no
es ta do já pas sou por Mo to , Tun tum e
ago ra de fen de o Sam paio. O atle ta não
en trou em de ta lhes so bre as pro pos- 
tas que já re ce beu e afir mou que o seu
fo co é no Sam paio Cor rêa até o fim da
Sé rie B. <Sei que o meu mo men to é
bom e a gen te vem tra ba lhan do no dia
a dia pa ra es tar atu an do bem e aju dar
ca da vez mais o Sam paio. Te nho que
agra de cer a mi nha equi pe por que a

gen te só se des ta ca in di vi du al men te
por con ta do co le ti vo=. O pró xi mo
com pro mis so do Sam paio se rá con tra
a Tom ben se na sex ta-fei ra (29) às
21h30 fo ra de ca sa. 

O Sam paio Cor rêa apre sen tou ofi- 
ci al men te o ata can te Léo To can tis. O
atle ta es te ve por úl ti mo no Grê mio
No vo ri zon ti no por três tem po ra das,
2020, 21 e 22. 

Ao to do fo ram 33 jo gos e ne nhum
gol mar ca do. Por ou tro la do, o cen tro- 
a van te Wil li am, que che gou por em- 
prés ti mo vin do do IA PE, te ve o fim do
seu con tra to anun ci a do com pe lo
Sam paio Cor rêa, por meio das su as
re des so ci ais. O jo ga dor atu ou ape nas
du as ve zes pe lo tri co lor e não mar cou
ne nhum gol.

COPA DO BRASIL

São Paulo já está pronto para encarar o Coelho

O São Pau lo con ta com du as no vi- 
da des no gra ma do pa ra o jo go das
quar tas de fi nal da Co pa do Bra sil: o
go lei ro Jan drei e o meia Alis son, que
po dem re for çar o ti me no du e lo de
ho je, quin ta-fei ra, 20h, con tra o Amé- 
ri ca-MG, no Mo rum bi.

Alis son re cu pe rou-se de uma en- 
tor se no jo e lho di rei to e tra ba lhou
nor mal men te com o elen co. Jan drei
par ti ci pou de par te da ati vi da de com
os jo ga do res e ain da de pen de rá do
trei no des ta quar ta pa ra sa ber se tem
con di ções de vol tar ao ti me ti tu lar de
Ro gé rio Ce ni.

O la do ne ga ti vo fi cou por con ta de
Pa trick. Di ag nos ti ca do com um ede- 
ma na co xa es quer da, o meio-cam pis- 
ta per ma ne ceu to da a ses são no Ref- 
fis.

Mi ran da e Léo, que co me ça ram a
se ma na trei nan do nor mal men te com
o gru po, tam bém par ti ci pa ram de to- 
do o tra ba lho no CT da Bar ra Fun da.

Em cam po, o téc ni co Ro gé rio Ce ni
co man dou uma ati vi da de tá ti ca de 11
con tra 11, tan to em cam po re du zi do
quan to por to da ex ten são do gra ma- 

do.
Uma pos sí vel es ca la ção do São

Pau lo tem: Jan drei (Thi a go Cou to);
Di e go Cos ta, Mi ran da e Léo; Igor Vi ni- 
cius, Ga bri el Ne ves, Igor Go mes, Ro- 
dri go Nes tor e We ling ton; Lu ci a no e
Cal le ri.

Fo ra de cam po, Rei nal do e Lu an se- 
gui ram com o cro no gra ma de re cu pe- 
ra ção sob cui da dos dos fi si o te ra peu- 
tas. Além de Pa trick, Ar bo le da, An dré
An der son e Caio fi ca ram to da a ati vi- 
da de na par te in ter na do CT.

Clas si fi ca do com au to ri da de pa ra
as quar tas de fi nal da Co pa do Bra sil,
após ven cer o Bo ta fo go por 5 a 0 no
pla car agre ga do, o Amé ri ca-MG faz o
pri mei ro jo go con tra o São Pau lo nes- 
ta quin ta-fei ra, no Mo rom bi. O za- 
guei ro Éder ga ran tiu que o Co e lho es- 
ta rá for te na com pe ti ção e mi ni mi zou
as di fe ren ças de elen co.

Éder elo gi ou os ri vais, mas ga ran tiu
que o Amé ri ca-MG po de dis pu tar em
pé de igual da de com to das as equi pes
clas si fi ca das pa ra a Co pa do Bra sil. O

za guei ro mi ni mi zou a dis pa ri da de de
dos elen cos. Pa ra ele, a clas si fi ca ção
do ti me pa ra a se mi fi nal não se ria ne- 
nhu ma sur pre sa, mas sim me re ci- 
men to. <Co pa do Bra sil são 180 mi nu- 
tos. Mui tas ve zes uma es tru tu ra mui to
me lhor, ela não en tra em cam po. Sa lá- 
ri os as tronô mi cos tam bém não en- 
tram em cam po=.

O Amé ri ca-MG é o do no da me lhor
cam pa nha da Co pa do Bra sil, com
100% de apro vei ta men to. São qua tro
vi tó ri as em qua tro jo gos, além de ser o
úni co ti me que não so freu ne nhum
gol até aqui. Va le lem brar que a za ga
ti tu lar foi di fe ren te em três dos qua tro
jo gos. Nas par ti das con tra o CSA, pe la
ter cei ra fa se, os za guei ros es ca la dos
fo ram Con ti e Éder (ida) e Mai da na e
Con ti (vol ta). Con tra o Bo ta fo go, pe las
quar tas, a du pla foi Lu an Pa trick e
Éder.

Após a vi tó ria so bre o Bo ta fo go no
Nil ton San tos, no jo go de vol ta das oi- 
ta vas, Éder foi es co lhi do co mo za- 
guei ro da se le ção das oi ta vas de fi nal
da Co pa do Bra sil, ao la do de Ni no, do
Flu mi nen se.

TRI BU NAIS

Neymar irá a
jul ga men to um mês
an tes da Co pa do
Ca tar, em pro ces so
por trans fe rên cia
pa ra o Bar ce lo na

A trans fe rên cia de Neymar do San tos pa ra o Bar ce lo- 
na, em 2013, le va rá o ata can te bra si lei ro ao tri bu nal um
mês an tes da Co pa do Mun do no Ca tar. Se gun do o jor- 
nal <El País=, co me ça no dia 17 de ou tu bro, em Bar ce lo- 
na, o jul ga men to do pro ces so no qual o jo ga dor, seus
pais e ex-pre si den tes do Bar ça e do San tos são acu sa dos
de frau de e cor rup ção. O Mun di al de 2022 co me ça em 21
de no vem bro.

De acor do com as in for ma ções da pu bli ca ção, a pro- 
mo to ria con si de ra que Neymar as si nou, em 2011, <con- 
tra tos si mu la dos com o Bar ça, ig no ran do que os di rei tos
do jo ga dor per ten ci am ao San tos e à DIS, gru po de em- 
pre sá ri os=. E, por is so, pe de dois anos de pri são pa ra o
jo ga dor, além do pa ga men to de mul ta de 10 mi lhões de
eu ros (R$ 54,2 mi lhões) – o pe di do da DIS é de cin co
anos de pri são pa ra o atle ta, além da proi bi ção de exer- 
cer a pro fis são pe lo mes mo pe río do.

Con tra tos si mu la dos com o Bar ça,

ig no ran do que os di rei tos do jo ga dor

per ten ci am ao San tos e à DIS, gru po

de em pre sá ri os

O ca so te ve iní cio di an te de uma de nún cia apre sen ta- 
da pe la DIS, em pre sa que de ti nha par te dos di rei tos fe- 
de ra ti vos do as tro da se le ção bra si lei ra e ale ga ter si do
pre ju di ca da na trans fe rên cia do jo ga dor pa ra o Bar ça. A
DIS afir ma que um con tra to de 40 mi lhões de eu ros foi
as si na do en tre Neymar e o Bar ce lo na sem co nhe ci men- 
to da em pre sa, e, por is so, as par tes en vol vi das te ri am
que bra do as re gras de li vre con cor rên cia no mer ca do de
trans fe rên ci as.

O pro ces so pas sou do Tri bu nal Su pe ri or Na ci o nal da
Es pa nha pa ra o Tri bu nal Su pe ri or de Bar ce lo na e vem se
es ten den do há se te anos, des de a de nún cia da DIS. A
em pre sa ain da de se ja ria 150 mi lhões de eu ros (R$ 813
mi lhões) de in de ni za ção. Ha ve rá se te ses sões pa ra re- 
sol ver o ca so até o dia 31 de ou tu bro, se gun do o <El País=.

Além do jo ga dor, es ta rão em jul ga men to co mo acu sa- 
dos seus pais, Neymar e Na di ne, o ex-pre si den te do San- 
tos Odí lio Ro dri gues e os ex-pre si den tes do Bar ce lo na
Jo sep Ma ria Bar to meu e San dro Ro sell. O Bar ça tam bém
apa re ce no pro ces so co mo pes soa ju rí di ca acu sa da, a
quem a pro mo to ria pe de pa ga men to de mul ta de 8,4
mi lhões de eu ros (R$ 45,5 mi lhões).

São Luís, quinta-feira, 28 de julho de 2022
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O projeto chega a São Luís com oficinas, debates, visita de mestres detentores do saber
às escolas, declamação de cordéis, dentre outras atividades. Tudo gratuito

So bre o Vo guing

SÃO LUÍS

<Encanta Cordel=  tem
programação até dia 5

Pro gra ma ção

O
pro je to En can ta Cor del, pa- 
tro ci na do pe lo Ins ti tu to 
Cul tu ral Va le, por meio 
da Lei Fe de ral de in cen ti vo à 

cul tu ra, ini cia sua pro gra ma ção no 
Ma ra nhão nes se sá ba do (30). A pri- 
mei ra ci da de a re ce ber o ro tei ro ma ra- 
nhen se se rá São Luís. Na ca pi tal, as 
ações acon te cem até o dia 5 de agos to.

Se rão ofe re ci das oû ci nas, de ba tes, 
vi si ta de mes tres de ten to res do sa ber 
às es co las, de cla ma ção de cor déis, 
den tre ou tras ati vi da des. Tu do gra tui- 
to. Na pro gra ma ção, tam bém se rá 
apre sen ta da ao pú bli co a ex po si ção 
8Uni ver sos do Cor del: Do Fe mi ni no a 
Cul tu ra Po pu lar9.

Ex po si ção traz trin ta obras do xi lo- 
gra vu ris ta Mar ce lo So a res, ar tis ta re- 
co nhe ci do no dos siê de re gis tro pa ra 
ava li a ção e per ti nên cia do cor del co- 
mo pa trimô nio cul tu ral bra si lei ro, 
ela bo ra do pe lo Cen tro Na ci o nal do 
Fol clo re e Cul tu ra Po pu lar.

Após pas sar por São Luís, o pro je to 
8En can ta Cor del9 se gue ain da pa- 
ra San ta Ri ta, de 6 a 9 de agos to; Ana- 
ta ju ba, dia 8 de agos to; e, Ba ca bei ra, 
de 9 a 13.

A ação, que te ve iní cio em ju nho 
des te ano, já pas sou pe las ci da des de 
Ita bai a na (PB), São Jo sé do Egi to (PE), 
Ma tu reia (PB) e Te xei ra (PB).

Pa ra se ins cre ver em uma das oû ci- 
nas ofe re ci das e acom pa nhar a pro- 
gra ma ção com ple ta, bas ta aces sar o 
si te www.en can ta cor del.com.br. 
Além do si te, é pos sí vel se ins cre ver 
pa ra as oû ci nas no lo cal on de as ações 
se rão re a li za das, ca so ha ja dis po ni bi- 
li da de de va gas.

30 de ju lho – sá ba do
15h às 20 h – Lan ça men to do En-

AÇÕES ACONTECEM ATÉ DIA 5 DE AGOSTO EM SÃO LUÍS; PROJETO SEGUIRÁ NO INTERIOR

can ta Cor del e inau gu ra ção da Ex po- 
si ção iti ne ran te de Xi lo gra vu ra: Uni- 
ver so do Cor del- Do fe mi ni no à Cul tu- 
ra Po pu lar de Mar ce lo So a res.
Lo cal: pra ça do Vi va e Bi bli o te ca Mu- 
ni ci pal Jo sé Sarney, no bair ro de Fá ti- 
ma.

16h às 18h – Pa les tra so bre os ele- 
men tos da po e sia po pu lar
Lo cal: área de vi vên cia da Igre ja Nos sa 
Se nho ra de Fá ti ma, no bair ro de Fá ti- 
ma.

31 de ju lho – do min go
14h às 21h – Ex po si ção iti ne ran- 

te de Xi lo gra vu ra: Uni ver so do Cor- 
del – Do fe mi ni no à Cul tu ra Po pu lar 
de Mar ce lo So a res e Pa les tra so bre os 
ele men tos do Cor del
Lo cal: se de do bum ba meu boi da Flo- 
res ta, do Mes tre Apolô nio. Rua To mé 
de Sou sa 101 Flo res ta, Bair ro da Li ber- 
da de.

3 de agos to – quar ta-fei ra
14h às 16h – Me sa de de ba te Cor del 

Pa trimô nio Na ci o nal
17h às 18h30 – Oû ci na Pro je tos Cul tu- 
rais e Lei Rou a net (LIC)
Lo cal: Cen tro Cul tu ral Va le (CCVM), 

rua Di rei ta, 149, Cen tro His tó ri co 
de São Luís.

4 de agos to – quin ta-fei ra
14h às 19h – Ex po si ção iti ne ran- 

te de Xi lo gra vu ra: Uni ver so do Cor del- 
Do fe mi ni no à Cul tu ra Po pu lar 
de Mar ce lo So a res.
Lo cal: Co le ti vo de Mu lhe res Ne gras da 
Pe ri fe ria, rua Rai mun da n. 143, Co ro- 
a di nho.

16h às 18h – Pa les tra: Os ele men tos 
da po e sia Po pu lar –
Lo cal: Área de vi vên cia da Igre ja Nos- 
sa Se nho ra de Fá ti ma, rua Rai mun da 
n. 143, Co ro a di nho.

5 de agos to – sex ta-fei ra
8h as 18h: Ex po si ção iti ne ran- 

te de Xi lo gra vu ra: Uni ver so do Cor- 
del – Do fe mi ni no à Cul tu ra Po pu lar 
de Mar ce lo So a res e oû ci na de Cor del
Lo cal: Ins ti tu to Fe de ral do Ma ra nhão 
(IF MA), ave ni da dos Cu riós, s/n, Vi la 
Es pe ran ça, zo na ru ral de São Luís.

Após pas sar por São Luís, o pro je to 
8En can ta Cor del9 se gue ain da pa-
ra San ta Ri ta, de 6 a 9 de agos to; Ana-
ta ju ba, dia 8 de agos to; e, Ba ca bei ra, 
de 9 a 13.

DANÇA

Maranhão recebe oficina de Vogue Femme
O Sesc abre  ins cri ções pa ra a Oû ci- 

na de Dan ça <Vo gue Fem me=, que
acon te ce rá na Uni da de Sesc De o do ro
pe río do de 04 a 30 de agos to, às ter ças
e quin tas, das 15h às 17h. 

In te res sa dos a par tir de 16 anos po- 
dem se ins cre ver vir tu al men te
(abre.ai/oû ci na vo gue fem me), me di- 
an te in ves ti men to de R$10,00 pa ra
co mer ciá ri os e de pen den tes e R$20
pa ra o pú bli co ge ral (sem car tão Sesc).

O Sesc û gu ra co mo pi o nei ro no ofe- 
re ci men to de uma oû ci na de Vo guing
no Ma ra nhão, bus can do as sim opor- 
tu ni zar o con ta to com a cul tu ra ball- 
ro om, um mo vi men to de re a ûr ma ção
de iden ti da de de gê ne ro e se xu a li da de
que des cons trói  pa drões re la ci o na- 
dos à be le za, fe mi ni li da de e mas cu li- 
ni da de.

A oû ci na com car ga ho rá ria de 20h,
tra rá em es pe cí û co o Vo gue Fem me,
uma das ca te go ri as dan ça das que tem
seu es ti lo mar ca do por po ses, 8ca ras e
bo cas9, ten do cin co ele men tos ba ses,
que se rão abor da dos du ran te os en- 
con tros e que exi gem dos par ti ci pan- 
tes um bom con di ci o na men to fí si co e
dis po si ção: hands (mo vi men tos ape- 
nas com os bra ços), spins (Gi- 
ros), catwalk (an dan do co mo um ga- 

to), duckwalk (an dan do co mo pa ti- 
nho), üo or (mo vi men tos no
chão, sem pre pla no bai xo) e o fa mo- 
so dip (que da que vai ao chão).

As au las se rão mi nis tra das por Ga- 
bri el Mar tins, co nhe ci do co mo Baby
Vyper. In te gran te da <Hou se of Vyper=,
pri mei ra Ki ki Hou se de São Luís, ini ci- 
ou sua tra je tó ria na dan ça com o ba lé
clás si co no ano de 2017 on de bus cou
apri mo rar téc ni ca e cons ci ên cia so bre
seu cor po em mo vi men to; um cor po
que sem pre es te ve em bus ca de de- 
sen vol vi men to atra vés das ar tes. Baby
Vyper é um ar tis ta eclé ti co, plás ti co e
vo lá til, que pas seia atra vés de vá ri- 

os es ti los o que lhe per mi te ser um
per for mer com ple to na dan ça.

In clu si va, de mo crá ti ca, his tó ri ca,
em po de ra do ra, sím bo lo de re sis tên- 
cia: to dos são ad je ti vos per fei tos pa ra
clas si û car o vo guing; dan ça que tem
as su as ori gens nos ball ro om pro mo- 
vi dos em meio à co mu ni da de
LGBTQIA+, ne gra, la ti na e pe ri fé ri ca
do Har lem, em No va York. Ga nhou
po pu la ri da de nos anos 90, com a mú-
si ca e cli pe <Vo gue= da Ma don na. 

Pa ra mui tos, o sin gle da es tre la pop
se rá o pri mei ro en con tro com o vo- 
guing en quan to dan ça, mo da e sub- 
cul tu ra. Ou tros o co nhe cem a par tir
do do cu men tá rio Pa ris is Bur ning, de
1990. 

Atu al men te, fenô me nos te le vi si vos
co mo Ru Paul9s Drag Ra ce e Po se po- 
pu la ri za ram o vo guing em meio as
no vas ge ra ções, for ta le cen do ain da
mais a mo da li da de em meio ao uni- 
ver so das dan ças ur ba nas.

A oû ci na <Vo gue Fem me= in te gra o
pro je to <Der re sol Cul tu ral= que con- 
sis te na re a li za ção de ações sis te má ti- 
cas que con tem plam pro du ções con-
tem po râ ne as e da cul tu ra po pu lar no
for ma to de apre sen ta ções e ações for-
ma ti vas nas ex pres sões Ar tes Cê ni cas,
Li te ra tu ra e Mú si ca.

<QUINTAL CULTURAL=

Boi de Guimarães se
apresenta no Casa d’Arte

O GRUPO DE BUMBA MEU BOI SE APRESENTA NESTE SÁBADO, 30

O even to <Quin tal Cul tu ral= es tá de vol ta no Ca sa
d9Ar te Cen tro de Cul tu ra. Nes te sá ba do, 30, ao pôr do
sol, se apre sen tam o Bum ba Meu Boi de Gui ma rães e o
Tam bor de Cri ou la Ben ção Di vi na de São Be ne di to. A
en tra da é fran ca (Con tri bui ção vo lun tá ria).

O Bum ba meu boi de Gui ma rães, que é um dos gran- 
des ex po en tes do so ta que de za bum ba, é pro ce den te do
Qui lom bo de Da má sio, lo ca li za do na zo na ru ral da ci da- 
de de Gui ma rães, na Bai xa da Ma ra nhen se. O Boi de Gui- 
ma rães com ple tou em 2021, 50 anos da sua ins ti tu ci o- 
na li za ção.

O Ca sa d9Ar te é um Cen tro de Cul tu ra ide a li za do por
ar tis tas pa ra ins pi rar, cri ar, ex por, re gis trar e di fun dir a
cul tu ra em to das as su as ma ni fes ta ções.

O lo cal é cer ti û ca do pe lo Minc co mo Pon to de Cul tu ra
que se ar ti cu la pra ins pi rar e ser re fe rên cia em pro ces sos
cri a ti vos e com par ti lha dos em to das as áre as do sa ber.
Aqui se as sen ta tam bém a se de do Ins ti tu to Ma ra nhão
Sus ten tá vel, as so ci a ção que o apoia e jun tos se au to re- 
co nhe cem co mo Pon tão de Cul tu ra.

O Ca sa d9Ar te  û ca lo ca li za do na Rua do Fa rol, 09, 
(Rua em fren te a Cli ni ca Ruy Pa lha no), Al to do Fa rol, Ra- 
po sa – MA.

MULTIVERSUS

Novo jogo de luta da
Warner já está disponível

O GAME TRAZ O MODO 2 VS. 2 E UMA MISTURA DE PERSONGENS

Me ses após as pri mei ras no tí ci as so bre o seu de sen- 
vol vi men to, o jo go Mul ti Ver sus û nal men te che gou em
sua fa se de be ta aber to na ter ça-fei ra, 26, já po den do ser
aces sa do por to dos os usuá ri os. O no vo jo go de lu ta de
pla ta for ma gra tui to foi de sen vol vi do pe la Player First
Ga me, e to dos os jo ga do res e jo ga do ras já po dem re a li- 
zar o seu down lo ad.

O tí tu lo em ques tão con ta com to tal su por te cross-
play en tre PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox
Se ri es X|S e PC. Ele tam bém con ta com ser vi do res de di- 
ca dos com tec no lo gia roll back net co de pa ra uma ro bus- 
ta fun ci o na li da de on li ne.

Mul ti Ver sus traz ba ta lhas épi cas es tre la das por uma
va ri e da de de he róis e per so na li da des ado ra das pe lo pú- 
bli co, ten do a sua lis ta de per so na gens dis po ní veis pa ra
es co lhas for ma dos por no mes co nhe ci os de fran qui as
co mo Scooby-Doo, Ga me of Th ro nes, DC Co mics,
Looney Tu nes, e mui tas ou tras.

Apre sen tan do par ti das com bas tan te fo co em uma jo- 
ga bi li da de co o pe ra ti va, ca da lu ta dor é equi pa do com
um con jun to sem igual de me câ ni cas de com ba te que se
des ta cam no no vís si mo mo do 2 vs. 2. Is so per mi te aos
com ba ten tes os ten ta rem mo vi men tos de lu ta per so na- 
li za dos que se unem di na mi ca men te com ou tros per so- 
na gens en quan to ba ta lham pe la vi tó ria.

Do ata que do La ço da Ver da de da Mu lher-Ma ra vi lha
que ines pe ra da men te se une aos pro jé teis de san dui- 
ches do Sal si cha, até a ha bi li da de de tro ca de ros to de
Arya Stark que com ple men ta o raio la ser do Su per man,
o im pos sí vel po de se tor nar re al pe la com bi na ção de ti- 
mes em Mul ti Ver sus.

As di ver ti das lu tas multiplayers acon te cem em vá ri os
am bi en tes rei ma gi na dos de uni ver sos im pres si o nan tes,
co mo a Bat ca ver na (DC), Ca sa na Ár vo re (Ho ra da Aven- 
tu ra), a Man são Mal-As som bra da do Scooby (Scooby-
Doo), Are na do Céu (Ste ven Uni ver so) e ou tros lo cais
que os fãs vão re co nhe cer.

São Luís, quinta-feira, 28 de julho de 2022

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


NEDILSON MACHADONedilson Machado E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

Agora é <deepfake=

Já ima gi nou o pre si den te Bol so na ro (PL)
de short ver me lho, sem ca mi sa e dan çan do o
funk <Vai dar PT=, do Mc Rahell? Ou o ex-pre- 
si den te Lu la (PT) re cla man do do pre ço da
<pa ço qui nha=? Am bos os ví de os vi ra li za ram
nas re des so ci ais, mas não são re ais. A prá ti- 
ca, cha ma da de de ep fa ke, é uma tec no lo gia
que usa in te li gên cia ar ti û ci al pa ra cri ar ví de- 
os fal sos, mas re a lis tas, de pes so as fa zen do
coi sas que nun ca û ze ram na vi da re al.

Vila Galé em 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.

No re gis tro de Da ni el le Vi ei ra, Zé
Pe rei ra Go dão, do Boi Bar ri ca,  que se
apre sen ta nes te sá ba do, à par tir das
18h, na Pra ça Ma ria Ara gão, no Ar -
rai al Ener gia do São João, vis to  com
o exe cu ti vo de Co mu ni ca ção e Mar -
ke ting, Car los Hu bert, da Equa to ri al
Ma ra nhão. A pro gra ma ção di ver sa
in clui rá shows, atra ções cul tu rais,
gru pos de bum ba-meu-boi, es pa ço
kids es pe ci al, se gu ran ça re for ça da,
den tre ou tras ati vi da des. Nos dois
di as a ce le bra ção tem iní cio às 18h,
na Pra ça Ma ria Ara gão. Na sex ta, a
fes ta con ta com a pre sen ça do Ca cu -
riá de Do na Te té, Boi de San ta Fé,
Gru po Lam pa ri na, Boi Pi ri lam po e
Boi de Ma ra ca nã. No sá ba do (30) tem
mui to mais.

Da no va ge ra ção do
for ró (ou se ria pi sei -
ro?), Jo nas Es ti ca do foi
um dos gran des su ces -
sos do For tal 2022,
even to que o co lu nis ta
NM mar cou pre sen ça a
con vi te do Ca ma ro te
Brah ma. Mas quem
não te ve a opor tu ni da -
de de vê-lo por lá, vai
po der con fe rir seu ta -
len to no <Bu te co= do
Gust ta vo Li ma, gran de
atra ção des te fim de
se ma na na Ilha. O ou -
tro con vi da do da fes ta
é Léo San ta na. Im per -
dí vel.

Tra mi ta na Câ ma ra de
São Luís o Pro je to de
Lei n.º 87/2022, de au -
to ria do ve re a dor
Andrey Mon tei ro (Re -
pu bli ca nos), que dis -
põe so bre a re gu la -
men ta ção es por ti va
ele trô ni ca na ca pi tal. A
pro po si ção se gue em
aná li se nas co mis sões
de Jus ti ça e de Des por -
to e La zer. A pro pos ta
vi sa re co nhe cer o es -
por te ele trô ni co ou e-
sport, que são as ati vi -
da des que ocor rem por
meio de pla ta for mas
di gi tais.

Projeto Alvorada

Dis pu ta do em Ma ceió, de 22 a 24 de ju lho, o
Cam pe o na to Bra si lei ro de Fu te bol 7 reu niu as
me lho res equi pes de fu te bol de ba se do país. E
foi ines que cí vel pa ra to dos do Pro je to Al vo ra da,
pro je to so ci al de Im pe ra triz pa tro ci na do pe la
Fri bal, via Lei Es ta du al de in cen ti vo ao Es por te.
A cam pa nha dos ma ra nhen ses te ve sal do mais
que po si ti vo con quis ta do na Are na Ou ro, ren-
den do dois tí tu los iné di tos de Cam peão. Em
uma par ti da mui to dis pu ta da, a equi pe ma ra- 
nhen se Sub 15 do Al vo ra da ven ceu o ti me CRB
de Ala go as por 3×3.

Fortal de muita praia

O FOR TAL 2022 já aca bou, mas con ti nua dan- 
do bons nú me ros às bar ra cas na Praia do Fu tu ro
e à to da ca deia pro du ti va li ga da di re ta ou in di re- 
ta men te ao seg men to. O üu xo de cli en tes, so ma- 
dos o pú bli co lo cal e tu ris tas, é 30% mai or com- 
pa ra do ao mo vi men to ge ral re gis tra do nos di as
an te ri o res. 

O da do é de Fá ti ma Quei roz , pre si den te da
As so ci a ção de Em pre sá ri os da Praia do Fu tu ro
(AEP FU TU RO). Con for me Fá ti ma, são pe lo me- 
nos 200 mil pes so as que pas sa ram pe los es ta be- 
le ci men tos nos úl ti mos qua tro di as.

Beiju, Batata e Cuscuz

O Te a tro Sesc, lo ca li za do no Con do mí nio Fe- 
co mér cio/Sesc/Se nac, na Ave ni da dos Ho lan de- 
ses, se trans for ma em pi ca dei ro na sex ta e sá ba- 
do, di as 28, 29 e 30 de ju lho, às 17h. 

O Gru po Va gão, de Te re si na (PI) re tra ta as
aven tu ras e des ven tu ras de três pa lha ços: Bei ju,
Ba ta ta e Cus cuz no es pe tá cu lo <Clás si cos de Pa- 
lha ços=. 

Em <Guer ra de Cup&Ca ke=, com K’OS Co le ti- 
vo (CE), Cup e Ca ke são dois mes tres cu cas ex- 
perts em do ces que lu tam pe lo prê mio de mai or
e me lhor con fei tei ro.

Pra curtir

O em bai xa dor Gust -
ta vo Li ma re tor na a
São Luís nes te sá ba -
do (30), com a la bel
<Bu te co=, pro je to que
tem a sua as si na tu ra
e per cor re to do o país
com edi ções em de -
ze nas de ci da des. 

O even to já é con si de -
ra do um dos mai o res
e mais im por tan tes
da atu a li da de.

Além do show do an -
fi trião, o Bu te co em
São Luís re ce be os
can to res Jo nas Es ti -
ca do e Léo San ta na, a
par tir das 17h, no Es -
ta ci o na men to do São
Luís Shop ping.

Apon ta da co mo uma
das mai o res fei ras do
Nor te e Nor des te vol -
ta da pa ra a ca deia
pro du ti va da ca cha ça
de alam bi que e da ti -
qui ra, o Fes ti val Ma -
ra nhen se da Ca cha ça
acon te ce rá de 28 a 30
des te mês, no Mul ti -
cen ter Ne gó ci os e
Even tos, em São Luís.

Du ran te três di as, os
vi si tan tes po de rão
par ti ci par gra tui ta -
men te de pa les tras,
ca pa ci ta ções so bre
pro du ção, blends e
ven das de ca cha ça,
gim e ti qui ra, e, ain da,
au las com ex pe ri ên -
ci as gas tronô mi cas.

A UF MA, por meio da
Uni ver si da de Aber ta
do Sis te ma Úni co de
Saú de vin cu la do à
ins ti tui ção – a UNA-
SUS-UF MA, es tá ofe -
re cen do o cur so
<Aten ção à Saú de na
Re a bi li ta ção Vi su al=.

As ma trí cu las es tão
dis po ní veis até 30 de
no vem bro. 
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