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Convenção confirma 
hoje Brandão ao 

Governo do Estado  

Este fim de semana é marcado pelas 
convenções partidárias dos principais 
pré-candidatos a governador do Mara-

nhão. Por coincidência, todos já realiza-
ram ou vão realizá-las em São Luís, prin-

cipal reduto eleitoral do Estado.  

Nós, protagonistas 

   
Na presença de uma ampla aliança, com maioria na Câmara Municipal de São Luís, 
na Assembleia Legislativa e de várias lideranças espalhadas por todo o estado, tam-
bém com a maioria de prefeitos e vice-prefeitos, a candidatura à reeleição do gover-

nador do Estado do Maranhão, Carlos Brandão, será confirmada neste sábado (30), às 
16h, no Parque João Paulo II, no Aterro do Bacanga, em São Luís.   

O governador Carlos Brandão participou, juntamente com o ex-governador Flávio Dino, da Convenção Nacional do PSB que oficializou a candidatura do ex-
governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, como vice na chapa encabeçada pelo ex-presidente Lula, à presidência da República. O evento, que contou com a presença 

de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi um grande ato com os principais nomes do Partido Socialista Brasileiro (PSB) e integrantes da campanha lulista. PÁGINA 2

Vice-governador por dois mandatos durante as duas gestões do governo Flávio Dino, 
Brandão disputará em outubro de 2022 pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), aos 64 
anos de idade, sua primeira eleição majoritária como cabeça de chapa. Ele assumiu o 
Governo em abril de 2022, após Flávio Dino se desincompabilizar do cargo, visando 
concorrer a uma vaga no Senado Federal. PÁGINA  3

OPINIÃO 
Uma festa 
para o ano
 inteiro
JOSÉ SARNEY 
Ex-presidente do Brasil

Expoema 2022  inicia na
 primeira semana de setembro, 

apos 2 anos de pandemia  
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Monte Castelo: 27º Festival de
 Bumba meu boi de  Zabumba 

acontece neste sábado 
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Candidatura de Edivaldo será oficializada  a partir  das 14h no Villa Reale
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Aniversário da Alumar 
e do Parque Ambiental

Uma história no coração 
da indústria maranhense
HELDER TEIXEIRA  - Diretor da Alumar
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Maranhão fecha junho com 6.626 empregos formais

O ESTADO ACUMULA SALDO DE 20.895 POSTOS DE TRABALHO NO PRIMEIRO SEMESTRE, SENDO A SEGUNDA MAIOR ALTA DO NORDESTE

O Ma ra nhão fe chou o úl ti mo mês
de ju nho com 6.626 em pre gos for mais
cri a dos, al can çan do o sex to re sul ta do
po si ti vo con se cu ti vo no ano, con for- 
me ba lan ço do Mi nis té rio do Tra ba lho
e Pre vi dên cia, por meio do Ca das tro
Ge ral de Em pre ga dos e De sem pre ga- 
dos (Ca ged).

A pes qui sa apon ta ain da que o es- 
ta do te ve a se gun da mai or va ri a ção
po si ti va do Nor des te, che gan do a
1,23%. To dos os gru pa men tos de ati- 
vi da de econô mi ca, tam bém se gun do
o le van ta men to, apre sen ta ram re sul- 
ta do po si ti vo em ju nho, com des ta- 
que pa ra os ser vi ços (+2.708 va gas) e
cons tru ção (+1.502).

O se tor da agro pe cuá ria, por exem- 
plo, te ve mais 1.314 no vas va gas, se- 
gui do pe lo co mér cio com 791 e a in- 
dús tria com 311, to ta li zan do, as sim,
6.626 ad mis sões lí qui das em ju nho de
2022.

 O es ta do acu mu la sal do de 20.895
pos tos de tra ba lho no pri mei ro se- 
mes tre, sen do a se gun da mai or al ta

pro por ci o nal da re gião Nor des te
(3,98%).

A se cre tá ria de Es ta do do Tra ba lho
e da Eco no mia So li dá ria, Lí lia Ra quel
Sou za, fa lou so bre os re sul ta dos al- 
can ça dos. <Es se re sul ta do se de ve ao
com pro mis so do Go ver no do Es ta do
do Ma ra nhão em fa zer no vos in ves ti- 
men tos, so bre tu do, na área da in fra- 
es tru tu ra. Pro va dis to, foi o au men to
na cri a ção de pos tos de tra ba lho no
se tor da cons tru ção ci vil=, pon tu ou a
se cre tá ria.

A Se cre ta ria do Tra ba lho e da Eco- 
no mia So li dá ria (Se tres) cri ou, co mo
for ma de ame ni zar o im pac to do pe- 
río do de pan de mia na eco no mia das
fa mí li as ma ra nhen ses, im por tan tes
pro gra mas so ci ais que ge ram opor tu- 
ni da de de em pre go e ren da pa ra a ju- 
ven tu de ma ra nhen se, a exem plo do
Pro gra ma Tra ba lho Jo vem.

<Fo ram mais de 1500 jo vens in se ri- 
dos no mer ca do de tra ba lho com car- 

tei ra as si na da du ran te os anos de
2021/2022. Es se pro gra ma foi cri a do
du ran te o pe río do crí ti co de pan de- 
mia pa ra além de co lo car jo vens no
mer ca do de tra ba lho, evi tar o fe cha- 
men to de cen te nas de em pre sas=,
con tou Lí lia Ra quel.

Ou tra im por tan te ini ci a ti va que ga-
ran tiu os bons nú me ros, foi a Se tres,
por meio das agên ci as do Sis te ma Na-
ci o nal de Em pre go (SI NE), man ter
for te re la ção com as em pre sas, atu an- 
do na cap ta ção de no vas va gas de tra- 
ba lho e, tam bém, na exe cu ção de cur- 
sos de ca pa ci ta ção e qua li fi ca ção pro- 
fis si o nal.

<Nos so ob je ti vo é pro por ci o nar aos
tra ba lha do res ca das tra dos no SI NE e
àque les que bus cam ca pa ci ta ção pro- 
fis si o nal, aces so a uma opor tu ni da de
de tra ba lho. Es se tem si do o com pro- 
mis so do Go ver no do Ma ra nhão, in- 
ves tir e con ti nu ar avan çan do na ge ra- 
ção de tra ba lho pa ra to dos os ci da- 
dãos do nos so Es ta do=, con cluiu a se- 
cre tá ria.

São Luís, sábado e domingo, 30 e 31 de julho
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
CNPJ: 06.191.001/0001-47

Av. Nagib Haickel, s/nº - Centro, Santa Luzia - Maranhão.
CEP: 65.390-000

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022. PROCESSO ADMINISTRATI-
VO Nº 093/2022. O Município de Santa Luzia/MA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público aos 
interessados que realizará às 09h:00m (nove horas) do dia 10 de agosto de 2022, por meio eletrônico, através do 
site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo 
menor preço GLOBAL, objetivando o Registro de Preços para eventual contratação de empresa para 
a execução integral dos serviços de manutenção preventiva e corretiva no sistema de iluminação 
pública, por ponto de manutenção, incluindo a destinação final ambientalmente sustentável dos 
materiais retirados do parque de iluminação pública no Município de Santa Luzia/MA, incluindo 
perímetro urbano e povoados, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal n° 10.024/2019, 
Lei Complementar nº 123/2006, aplicando, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 
e demais normas pertinentes à espécie. O Edital, seus anexos e informações adicionais estão à 
disposição dos interessados no referido site a ser realizado o certame ou ainda através do nº (98) 98595-4913. 
Santa Luzia/MA, 25 de julho de 2022. THIAGO SILVA DE ASSUNÇÃO - Pregoeiro da CPL/PMSL.

Oi S.A., em Recuperação Judicial, autorizatária do Serviço de Comunicação Multimídia - SCM na região I 
do PGO, informa os novos valores máximos do pacote de serviço Oi Leitura Empresarial para clientes não 
residenciais, incluindo impostos e contribuições sociais nos estados de Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, 
Ceará, Espirito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraiba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande 
do Norte, Roraima e Sergipe. A vigência dos novos valores será a partir de 01 de setembro de 2022.

Comunicado oi aos clientes

Estado Oi Leitura Empresarial Estado Oi Leitura Empresarial

AL  R$ 66,63 PA  R$ 66,63 

AM  R$ 66,63 PB  R$ 66,63 

AP  R$ 66,63 PE  R$ 66,63 

BA  R$ 66,63 PI  R$ 66,63 

CE  R$ 66,63 RJ  R$ 66,63 

ES  R$ 66,63 RN  R$ 66,63 

MA  R$ 66,63 RR  R$ 66,63 

MG  R$ 66,63 SE  R$ 66,63 

Observações:

1) Valores em reais, com tributos inclusos;

2) Os demais valores dos planos acima não divulgados nesse comunicado, permanecem inalterados. Qualquer alteração 

será previamente divulgadas;

3) Caso haja ajuste na tributação será repassado ao cliente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS MA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 016/2022 PMODC O município 
de Olho d’Água das Cunhas/MA, através da Prefeitura Municipal de Olho d’Água das Cunhas /
MA, CNPJ: 06.014.005/0001-50, por meio do Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, 
designado pelo portaria nº 064/2022 de 21 janeiro de 2022, torna público para conhecimento 
dos interessados que com base na Lei nº 10.520/02, decreto nº 10.024/2019, lei nº 123/06 e suas 
alterações dadas pela lei nº 147/2014 e aplicado subsidiariamente no que couberem a Lei nº 8.66
6/93 e demais normas pertinentes à espécie, que fará licitação na modalidade Pregão, na forma 
eletrônica, do tipo menor preço por item, Pregão Eletrônico SRP nº 016/2022, tendo como objeto 
a prestação de serviços de Automação de Processos Administrativos e Judiciais para atender 
necessidades da Prefeitura Municipal de Olho d’Água das Cunhãs - MA, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. A realização do certame 
está prevista para o dia 12/08/2022 às 10:00hs (horário local). O recebimento das propostas, 
abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: 
www.comprasodc.com.br – Prefeitura de Olho d’Água das Cunhas -MA. O edital completo está a 
disposição dos interessados nos sites: www.olhodaguadascunhas.ma.gov.br e SACOP – Sistema de 
Acompanhamento de Contratações Públicas, Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos
 através do e-mail: cplodc@gmail.com. Pregoeiro Oficial:  EVANDRO SOUSA BARBOSA.  Olho 
d’Água das Cunhas /MA, 27 de julho de 2022. EVANDRO SOUSA BARBOSA Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
CNPJ: 06.191.001/0001-47

Av. Nagib Haickel, s/nº - Centro, Santa Luzia - Maranhão.
CEP: 65.390-000

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
077/2022. O Município de Santa Luzia/MA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados que 
realizará às 14h:00m (quatorze horas) do dia 09 de agosto de 2022, por meio eletrônico, através do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor preço 
por ITEM, objetivando o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de peças e lubrificantes para os 
veículos e máquinas pesadas da frota do Município de Santa Luzia/MA, na forma da Lei 
Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal n° 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006, aplicando, 
subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O Edital, seus anexos e 
informações adicionais estão à disposição dos interessados no referido site a ser realizado o certame ou ainda através do nº 
(98) 98595-4913. Santa Luzia/MA, 25 de julho de 2022. THIAGO SILVA DE ASSUNÇÃO - Pregoeiro da CPL/PMSL.

Carlos Brandão e Flávio Dino participam 
da Convenção Nacional do PSB; evento 
chancelou a chapa Lula/Alckmin 

Nesta sexta-feira (29), em Brasília, o governador Carlos Bran-
dão participou, juntamente com o ex-governador Flávio Dino, 
da Convenção Nacional do PSB que oficializou a candidatura 
do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, como vice 
na chapa encabeçada pelo ex-presidente Lula, à presidência 
da República.

O evento, que contou com a presença de Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT), foi um grande ato com os principais nomes do Parti-
do Socialista Brasileiro (PSB) e integrantes da campanha lulista.

“Nós estamos fazendo a maior aliança já feita entre todos 
os partidos de esquerda e democráticos deste país. Hoje, temos 
o companheiro Alckmin filiado ao PSB e pré-candidato a vice-
-presidente da República. O povo brasileiro está saturado, está 
enojado e cansado de tanta mentira, fake news e tanta destruição 
deste país. O Alckmin e eu temos uma tarefa, eu tenho certeza 
que é possível consertar este país”, garantiu o pré-candidato a 
presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva.

Para o pré-candidato a vice-presidente da República, Geral-
do Alckmin, o encontro suprapartidário promovido pelo PSB 
resulta da determinação de livrar o Brasil da desastrosa políti-
ca do atual Governo Federal que submergiu o país em situação 
de fome, pobreza e ameaça à democracia.

“A esperança tem nome e ela se chama Lula. E o futuro do 
Brasil é a realização dessa esperança que, se Deus quiser, com 
o apoio e a força de todos nós, haverá de se realizar já no dia 2 
de outubro. Hoje é dia de o PSB abrir as portas e promover este 
grande encontro suprapartidário. Estamos firmes e determina-
dos a livrar o Brasil do fanatismo político, das ameaças do Bol-
sonarismo ao Estado Democrático de Direito, da ruinosa polí-
tica econômica que pôs o Brasil de volta ao mapa da fome, que 
trouxe, de novo, a inflação e que empobreceu”, disse Alckmin.

Acompanhado de sua comitiva maranhense, o atual gover-
nador do Maranhão e pré-candidato à reeleição, Carlos Bran-
dão, enfatiza que a solenidade reúne os que acreditam em um 
Estado e país melhores.

“Estamos aqui, em comitiva, oficializando a pré-candida-
tura de Geraldo Alckmin como vice-presidente e Lula como 
presidente da República. Somos aqui, portanto, uma comiti-
va de todos que acreditam em um Maranhão e em um Brasil 
melhor”, afirmou o governador.

Para o ex-governador do Maranhão, Flávio Dino, a chancela 
da chapa Lula/Alckmin é o que direciona o Brasil no caminho 
do progresso e nas lutas por dignidade e justiça social. Dino 
reafirma, ainda, o apoio à chapa Brandão/Camarão ao Gover-
no Maranhense, e o seu compromisso com o Estado, no qual 
tentará dar continuidade como senador.

“A chapa Lula/Alckmin sendo confirmada oficialmente e 
reafirmando essa visão de que é preciso virar a página de tre-
vas que o Brasil atravessa atualmente, e colocar o no lugar a 
esperança, o caminho de luta pela dignidade, pela justiça so-
cial, de progresso para o Brasil. Estamos levando essa luta tam-
bém para o Maranhão, com a chapa Brandão/Camarão para 
o Governo do Estado e Flávio Dino senador”,  afirmou o pré-
-candidato ao Senado.

O presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro, Car-
los Siqueira, considera esta a convenção de maior importân-
cia desde a reconstrução do partido e ressalta que a luta pela 

plenitude democrática no Brasil é o que fortifica um apoio in-
condicional dos partidos a Lula e Alckmin.

“Aqui está uma coligação histórica que vai dar uma virada de 
página na história do nosso país. Ao meu ver, essa convenção 
é a mais importante que o Partido Socialista Brasileiro realiza 
desde a sua reconstrução. O Brasil se aproxima da realização do 
pleito eleitoral de 2022, a disputa se afigura, essencialmente, 
entre democracia e autoritarismo, entre civilização e barbárie, 
neste contexto em que pesa a luta pela plenitude democrática, 
unindo de forma sólida o campo progressista no apoio incon-
dicional a Lula e Alckmin”, pontuou o presidente do partido.

Na avaliação do líder do PSB na Câmara, deputado federal 
Bira do Pindaré, a coalizão junto ao Partido dos Trabalhadores 
foi a decisão mais acertada que o seu partido tomou no com-
bate ao facismo e à violação de direitos fundamentais da po-
pulação brasileira.

“A bancada aguerrida do PSB na Câmara Federal esteve com-
batendo com muita qualidade e firmeza o facismo que está ins-
talado neste país. Combatemos todos aqueles que atacam e 
violam os direitos fundamentais da população brasileira, como 
aconteceu na pandemia. Nós vamos vencer esta eleição com 
Lula presidente e com Alckmin vice, esse é o caminho corre-
to. Nunca o PSB tinha tomado uma decisão tão acertada como 
essa”, frisou o deputado maranhense.

Simplício divulga gastos 
realizados na convenção 
estadual do Solidariedade 

ELEIÇÕES 2022

Num vídeo em suas redes sociais (@simplicioaraujo) 
o candidato a governador homologado em convenção, 
Simplício Araújo, detalhou os gastos realizados prestan-
do contas com a sociedade.

Simplício também disse que, mesmo sem ter sido so-
licitado, está enviando a relação de doadores e de gastos 
realizados para o Ministério Público e para qualquer ci-
dadão que queira ter acesso aos mesmos.

“Acredito que a transparência é importante, na pré 
campanha e na campanha, quem quer gerir recursos pú-
blicos, precisa fornecer acesso ao povo do Maranhão, que 
é o verdadeiro dono destes recursos”, disse o candidato 
a governador do partido Solidariedade.

Os gastos na convenção de Simplício Araújo totaliza-
ram R$ 21.815,00 (vinte e um mil, oitocentos e quinze re-
ais) e, segundo o partido Solidariedade foram despesas 
com Locação de espaço do Fornecedor Hotel Rio Poty no 
Valor de R$ 6.300,00(seis mil e trezentos reais), Locação 
de som, palco, iluminação, estruturas, decoração e diver-
sos do Fornecedor Marka No Valor de R$ 10.000,00(dez 
mil reais),  Material Gráfico do Fornecedor Gráfica Líder 
no Valor de R$ 3.315,00(três mil, trezentos e quinze reais) 
Salgados e bebidas do Fornecedor Cantinho dos Salga-
dos no Valor de R$ 2.200,00(dois mil e duzentos reais).

Esperamos que todos sigam o exemplo, pois se trata 
de uma louvável iniciativa, jamais um pré candidato no 
Maranhão fez isso.
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Con ven ção no ater ro (1)

Con ven ção no ater ro (2)

Con ven ção no ater ro (3)

<So ci e da de vê Au gus to Aras co mo ad vo ga -
do de Bol so na ro=

For ça fe mi ni na

Em pre gos em al ta

Nós, pro ta go nis tas
Es te ûm de se ma na é mar ca do pe las con ven ções par ti dá ri as

dos prin ci pais pré-can di da tos a go ver na dor do Ma ra nhão. Por
coin ci dên cia, to dos já re a li za ram ou vão re a li zá-las em São Luís,
prin ci pal re du to elei to ral do Es ta do. Ten tam, com is so, bus car vi- 
si bi li da de elei to ral. Os dois lí de res das pes qui sas, Car los Bran dão
(PSB) e We ver ton Ro cha (PDT) dis pu tam até nú me ros de se gui do- 
res nas con ven ções. O pe de tis ta fez on tem a sua con ven ção, ten- 
tan do lo tar o Es tá dio Nho zi nho San tos, en quan to Bran dão fa rá
ho je, a do PSB e mais dez par ti dos, no Ater ro do Ba can ga. O ob je ti- 
vo é le var pa ra lá mais de 35 mil par ti dá ri os e sim pa ti zan tes. Já o
PSD de Edi val do Jr tam bém reú ne tam bém seus con ven ci o nais
pa ra oû ci a li zá-lo co mo can di da to, en quan to Lahe sio Bon ûm, do
PSC, pre fe riu es te do min go.

Até o dia 5 de agos to os par ti dos po de rão fa zer con ven ção, mas
a cam pa nha elei to ral só co me ça no dia 16, de pois que o TRE re gis- 
trar as can di da tu ras. Em 42 di as, os elei to res te rão a cam pa nha
mais cur ta pa ra ou vir, pes qui sar, dis cu tir, de ba ter, acre di tar, des- 
con û ar e se tor nar o prin ci pal pro ta go nis ta das elei ções de pre si- 
den te do Bra sil, go ver na dor de ca da es ta do, se na do res e de pu ta- 
dos. Em 2022, os 155 mi lhões de elei to res te rão o mo men to mais
re le van te, em dé ca das, pa ra exer cer o ato po lí ti co de mai or re per- 
cus são pa ra os pró xi mos qua tro anos e tam bém pa ra as fu tu ras
ge ra ções. Pa ra is so é obri ga ção de ca da elei tor fa zer tu do pa ra não
er rar no dia 2 de ou tu bro.

O ní vel de in for ma ção po lí ti ca é o su por te elei to ral pa ra se li- 
ber tar-se do vo to de ca bres to, dos dis cur sos de ma go gos, dos po lí- 
ti cos en vol vi dos em cor rup ção, dos be ne û ciá ri os do or ça men to
se cre to e do de bo cha da po bre za, dan do abra ço de ta man duá e
der ra man do lá gri mas de cro co di lo. A cons ci ên cia po lí ti ca es bar ra
no vo to. Quan do se fa la em vo to cons ci en te, faz-se re fe rên cia à
im por tân cia de um vo to to ma do a par tir de in for ma ções ade qua- 
das. Além dis so, tra ta-se tam bém de um vo to <de sa pe ga do=: an tes
de pen sar em van ta gens pes so ais, o elei tor de ve pen sar na co le ti- 
vi da de. É exa mi nan do o per ûl do vo ta do que se des co bre o que ele
pen sa so bre as ne ces si da des co le ti vas.

Nun ca an tes exis tiu tan ta in for ma ção ao al can ce da mão do
elei tor. Por tan to, não há des cul pas pa ra vo tar er ra do. O vo to cons- 
ci en te nun ca es te ve tão pre sen te na vi da de ca da vo tan te. Ele es tá
no pre ço da car ne, dos com bus tí veis, nas ta xas de ju ros, na in üa- 
ção, nas û las dos res tau ran tes po pu la res de R$ 1, na de vas ta ção do
meio am bi en te, na fal ta de em pre go e na vi o lên cia ur ba na e ru ral.
Por tan to a tem po de se co nhe cer os can di da tos, sa ber com quem
an dam, co mo se por ta ram no man da to an te ri or e, prin ci pal men- 
te, o que pro me tem de no vo e que é fac tí vel. Co mo se diz no in te ri- 
or: <Não se dei xe em pre nhar pe los ou vi dos=.

A con ven ção dos on ze par ti dos que acom pa nham a cha pa do
go ver na dor Car los Bran dão da rá a ca da um, no Ater ro do Ba can- 
ga, ten da pa ra aco mo dar os con ven ci o nais e sim pa ti zan tes. De- 
pois, to dos se reú nem, num ato só. Inú me ras co mi ti vas vi rão do
in te ri or.

Se gun do o pre si den te re gi o nal do PT, Fran ci mar Me lo, a ex pec- 
ta ti va dos or ga ni za do res da con ven ção co le ti va de ho je é reu nir
apro xi ma da men te 30 mil pes so as. A es co lha do Ater ro foi ideia de
Flá vio Di no, com a anuên cia de Bran dão e de mais par ti dos.

Dos on ze par ti dos fe de ra dos e co li ga dos, po de rão so mar 400
pré-can di da tos a de pu ta do es ta du al e fe de ral. A co li ga ção bran- 
dão nis ta reú ne PT, PSB, PC doB, Po de mos, PV, MDB, Avan te, Pa tri- 
o ta, Ci da da nia, PSDB e PP.

 

Do pre si den te da As so ci a ção Na ci o nal dos Pro cu ra do res da Re- 
pú bli ca (AN PR), Ubi ra tan Ca zet ta, so bre o che fe da PGR, Au gus to
Aras, es co lhi do por Jair Bol so na ro fo ra da lis ta trí pli ce da elei ta na
en tre mem bros do MPF.

————————————————————————————
Em res pos ta a <Car ta pe la De mo cra cia=, que já re ce beu

mais de 400 mil sig na tá ri os, Bol so na ro iro ni zou no
twit ter: <Por meio des ta, ma ni fes to que sou a fa vor da

de mo cra cia. As si na do: Jair Mes si as Bol so na ro, pre si- 
den te da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil=.

O par ti do União Bra sil, o mai or no Con gres so, te ria so- 
fri do in ter ven ção no Ma ra nhão de pois da bri ga en tre
os de pu ta dos fe de rais Pe dro Lu las (ex-DEM), apoi an- 

do Car los Bran dão, e Jus ce li no Fi lho (ex-PSL), pre fe rin- 
do We ver ton Ro cha.

O di re tó rio es ta du al es ta ria sob o co man do da ad vo ga- 
da Re na ta Ma cha do Bei er, no me a da no 18\07. En- 
quan to is so, Lu la ten ta fa zer Lu ci a no Bi var, pre si den te

na ci o nal da UB, de sis tir de con cor rer ao Pla nal to e
apoiá-lo.

O de pu ta do Othe li no Ne to (PC doB) ga nhou den tro de ca sa
uma enor me for ça po lí ti ca à sua cam pa nha de re e lei ção à Ale ma.
A es po sa de le, Ana Pau la, vi ce-pre fei ta de Pi nhei ro, tem uma atu a- 
ção po lí ti ca ad mi rá vel, com sim pa tia e de ter mi na ção.

Car los Bran dão co me mo rou o sal do de 6.626 no vos em pre gos
em ju nho no Ma ra nhão, sex to mês con se cu ti vo com re sul ta do po- 
si ti vo e o 2º me lhor do Nor des te. Dis se que tra ba lha for te pa ra am- 
pli ar os in ves ti men tos e ge rar em pre gos.

São Luís, sábado e domingo, 30 e 31 de julho

Candidatura de Edivaldo ao governo 
será confirmada hoje no Villa Reale

O ex-prefeito de São Luís, Edival-
do Holanda Junior, oficializará a sua 
candidatura ao governo do Maranhão 
neste sábado (30), na Convenção Es-
tadual do Partido Social Democráti-
co (PSD), a partir das 14h, no espaço 
Villa Reale, em São Luís.

O nome do Edivaldo na disputa 
ao Palácio dos Leões foi lançado pela 
direção nacional do PSD ainda no 
ano passado, integrando um sólido 
projeto que tem como objetivo não 
apenas fortalecer eleitoralmente o 
partido, mas contribuir com o desen-
volvimento do Maranhão e do Brasil.

   
Na presença de uma ampla alian-
ça, com maioria na Câmara Muni-
cipal de São Luís, na Assembleia 
Legislativa e de várias lideranças 
espalhadas por todo o estado, tam-
bém com a maioria de prefeitos e 
vice-prefeitos, a candidatura à re-
eleição do governador do Estado 
do Maranhão, Carlos Brandão, será 
confirmada neste sábado (30), às 
16h, no Parque João Paulo II, no 
Aterro do Bacanga, em São Luís.   
   
Vice-governador por dois man-
datos durante as duas gestões do 
governo Flávio Dino, Brandão dis-
putará em outubro de 2022 pelo 
Partido Socialista Brasileiro (PSB), 
aos 64 anos de idade, sua primei-
ra eleição majoritária como ca-
beça de chapa. Ele assumiu o 
Governo em abril de 2022, após 
Flávio Dino se desincompabili-
zar do cargo, visando concorrer 
a uma vaga no Senado Federal.   
   
Brandão já foi assessor especial da 
Secretaria de Estado da Agricultu-
ra; secretário adjunto de Estado de 
Meio Ambiente; chefia de gabine-
te do vice-governador; secretário 
de Estado de Articulação Política; 
secretário de Estado chefe da Casa 
Civil; secretário de Estado chefe do 
gabinete do governador; além de 
deputado federal por dois manda-
tos. Ele é casado com Larissa Bran-

ELEIÇÕES 2022

Convenção confirma hoje 
candidatura de  Brandão 
ao governo do Estado  

dão, com quem tem dois filhos.    
   
A convenção também vai de-
finir as candidaturas do ex-se-
cretário de Estado da Educação 
Felipe Camarão (PT), a vice-go-
vernador; e a do ex-governador 
Flávio Dino (PSB), a senador.   
   
Além do PSB, a maior convenção 
para a eleição de 2002 reúne Avan-

te, Cidadania, Movimento Democrá-
tico Brasileiro (MDB), Partido Comu-
nista do Brasil (PCdoB), Partido dos 
Trabalhadores (PT), Partido Verde, 
Patriota, Podemos e Progressistas.   
   
O quê? Candidatura à reeleição 
do governador Carlos Brandão   
Quando? Neste sábado (30), às 16h    
Onde? Parque João Paulo II, no Ater-
ro do Bacanga, em São Luís

Bem pontuado nas pesquisas de 
intenção de voto para o governo, Edi-
valdo é um dos nomes mais fortes na 
disputa para chegar ao Palácio dos Le-
ões nas eleições deste ano.

Em agendas de pré-candidatura 
há cerca de um ano, ele tem percor-
rido todo o Maranhão apresentando 
o seu nome e o seu legado de traba-
lho. Em suas visitas aos municípios, o 
ex-prefeito tem conquistado impor-
tantes apoios de lideranças políticas, 
religiosas, comunitárias e da popula-
ção em geral.

Em sua trajetória pública de qua-
se 20 anos, Edivaldo acumula dois 
mandatos de vereador, deputado fe-
deral e oito anos como prefeito de 
São Luís. Como gestor da capital, 
promoveu um importante processo 
de desenvolvimento urbano, eco-
nômico e social. Pelo seu trabalho 
dinâmico, abrangente e inovador, 
foi reconhecido ao fim do mandato 
como o prefeito que mais trabalhou 
e realizou obras na cidade, encer-
rando a gestão com mais de 6 mil 
obras entregues e cerca de 70% de 
aprovação dos ludovicenses.
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JO SÉ CUR SI NO RA PO SO MO REI RA
Eco no mis ta/mo rei ra cur si no@gmail.com.

JO SÉ LE MOS
Pro fes sor Ti tu lar, Co or de na dor do La bo -
ra tó rio do Se miá ri do na Uni ver si da de
Fe de ral do Ce a rá

Taxas de Juros

O fa tor mais de ter mi nan te pa ra o
cres ci men to das eco no mi as dos paí- 
ses é o in ves ti men to. Es te con sis te no
dis pên dio da ren da pe lo se tor pú bli co
e pe lo pri va do em itens que ve nham
au men tar e/ou re por a ca pa ci da de
pro du ti va do sis te ma econô mi co. Ma- 
te ri al men te, eles se con cre ti zam nas
fá bri cas, nas fa zen das, nas es tra das,
por tos, ae ro por tos, shop ping cen ters,
hos pi tais, que vão sen do im plan ta- 
dos, am pli a dos, re for ma dos ao lon go
do tem po e que, me di an te a sua ope- 
ra ção sob a or ga ni za ção e ges tão de
seus pro pri e tá ri os e tra ba lha do res,
ge ram o üu xo de bens e ser vi ços que
vão aten der as mais di ver sas ne ces si- 
da des dos mem bros da so ci e da de.

Du ran te o pro ces so de in ves ti men- 

to, há to da uma <ati va ção= de cir cui tos
econô mi cos, des de a com pra das má- 
qui nas e equi pa men tos, aqui si ção de
in su mos até a ge ra ção de um üu xo de
pa ga men tos de sa lá ri os, alu guéis de
imó veis e dis tri bui ção de lu cros e pa- 
ga men tos de en car gos û nan cei ros no
ca so de os que in ves tem re cor re rem a
ope ra ções de em prés ti mos e û nan ci a- 
men tos. É cla ro en tão que, quan to
mai o res fo rem os in ves ti men tos du- 
ran te os ci clos econô mi cos, mai or se- 
rá es te pro ces so de re mu ne ra ções,
que per mi ti rão aos seus re ce be do res a
aqui si ção dos bens de que ne ces si- 
tam, as sim ati van do ou tros se to res da
eco no mia, que ati va rão ou tros e as- 
sim su ces si va men te. A es te pro ces so
os eco no mis tas dão o no me de <cír cu- 
lo vir tu o so=.

Do pon to de vis ta pri va do, o prin ci- 
pal mó vel do in ves ti dor em apli car re- 
cur sos em al gu ma ati vi da de é a pers- 
pec ti va de lu cro por ele vis lum bra da
na apli ca ção de seus re cur sos ne la. Ao
fa zer es sa <con ta=, o in ves ti dor le va
em con si de ra ção se ele po de ria ga- 
nhar mais fa zen do o in ves ti men to em
ou tra ati vi da de que não aque la ou
mes mo des ti nan do es tes re cur sos pa- 
ra al gum ti po de pou pan ça, na ex pec- 
ta ti va de mai or ga nho fu tu ro no mer- 
ca do û nan cei ro, no lu gar de des ti ná-
lo a al gu ma ati vi da de pro du ti va no
pre sen te.

Os in ves ti men tos são <ba li za dos=
na eco no mia pe las ta xas de ju ros, is to
é a re mu ne ra ção es pe ra da pe lo uso do
ca pi tal. Tal co mo acon te ce com as de- 
mais mer ca do ri as, ha ve rá uma re la- 
ção in ver sa en tre o pre ço do ca pi tal e a
sua pro cu ra. Quan to mais ele va das
es tas fo rem, me nor se rá a sua de man- 

da e vi ce-ver sa. Já os pou pa do res, es- 
ta rão mais dis pos tos a adi a rem seu
con su mo, quan to mais ele va das es ti- 
ve rem as ta xas de ju ros. Já quan to me- 
no res fo rem os in ves ti men tos, me nor
se rá a ta xa de cres ci men to da eco no-
mia, pro vo can do um pro ces so in ver- 
so ao do cír cu lo vir tu o so. Nes te ca so, a
pro du ção en tra em es tag na ção, o üu- 
xo de re mu ne ra ções vai min guan do e
as re la ções en tre os se to res da eco no- 
mia per dem di nâ mi ca e a es tag na ção
do pri mei ro ci clo vai se am pli an do,
con û gu ran do ago ra um <cír cu lo vi ci o- 
so=, ca rac te ri za do por que da da pro- 
du ção de bens e ser vi ços e de re mu ne-
ra ções aos fa to res pro du ti vos.

Eis a ra zão da pre o cu pa ção que to- 
mou con ta da eco no mia bra si lei ra
nes ta se ma na, ao sa ber-se que as ta-
xas de ju ros que o go ver no es tá pa- 
gan do por seus tí tu los de dí vi da cha- 
ga ram ao mais al to pa ta mar des de de
2016, às vés pe ras da que da de Dil ma
da Pre si dên cia da Re pú bli ca. Pa ra tí- 
tu los com 10 anos de pra zo as ta xas
es tão em 13,21% a.a., en quan to as pa- 
ra tí tu los de 40 anos che ga ram a 6,17%
a.a.

Des de es sa épo ca, o país pas sou
por uma se ve ra re ces são que che gou
até o ano de 2019, quan do se es bo çou
uma le ve re a ção, lo go der ru ba da pe la
pan de mia de Co vid 19. Sen do as sim, é
pre o cu pan te o ce ná rio pa ra os pró xi-
mos anos, so bre tu do de pois da apro- 
va ção da cha ma da PEC das bon da des
elei to rais, ao cus to de R$41,2 bi lhões,
já que, <no û nal da li nha=, pro vo ca rá
no vas ele va ções dos ju ros, sig ni û can-
do me nos in ves ti men tos e mais dí vi-
da pú bli ca.

Agricultores: Nossos Heróis Anônimos

Em ca da 28 de ju lho é co me mo ra do
o dia do Agri cul tor. Su jei tos anô ni mos
a quem não va lo ri za mos o tra ba lho,
fa ze mo-lhes acu sa ções in jus tas, em
boa par te das ve zes, por des co nhe cer- 
mos co mo é a sua li de diá ria.

A Agri cul tu ra é a pi o nei ra das ci ên- 
ci as e a mais im por tan te das in ven- 
ções da hu ma ni da de. Sem agri cul tu- 
ra, que é a ar te de pro du zir bens agrí- 
co las, do man do a na tu re za, na da dos
avan ços que te mos ho je, em to das as
de mais ci ên ci as, se ria se quer ima gi- 
ná vel. Sim, por que em vez de des pen- 
der mos tem po es tu dan do e apren- 
den do ou tros ofí ci os ou ci ên ci as, tí- 
nha mos que alo car o nos so tem po
pro du zin do a nos sa co mi da, ten do
em vis tas que a ali men ta ção é uma
das du as fun ções vi tais de to dos os se- 
res vi vos (a ou tra é a per pe tu a ção da
es pé cie).

Com a Agri cul tu ra, al gu mas pes so- 
as, por op ção ou tra di ção fa mi li ar,
pro du zem co mi da pa ra a gran de mai- 
o ria de to dos nós. E nos li be ram pa ra
dar mos va zão aos nos sos ta len tos,
des pre o cu pa dos de co mo pro du zir o
nos so ali men to. Não é pou ca coi sa. É
tu do tão tri vi al, que o iló gi co se ria nós
che gar mos num su per mer ca do ou
num mer ca do, pro cu rás se mos e não
en con trás se mos o ali men to que bus- 
ca mos. No ta ma nho, no pe so, na qua- 
li da de, acon di ci o na do na quan ti da de
que de se ja mos.

Pa ra que te nha mos o con for to de che- 
gar nes ses lu ga res e en con trar tu do do
jei to que que re mos, exis te uma quan- 
ti da de enor me de su jei tos anô ni mos,
em ge ral gen te sim ples, que têm as
mãos ca le ja das. São as Ma ri as, os Jo- 
sés, as Fran cis cas, os Chi cos, as Rai- 
mun das, os Bas tiãos, … Es sa gen te,
nu ma li de pe sa da, os pro du ziu pa ra
che gar até as nos sas me sas. Su jei tos
que tra ba lham de pri mei ro de ja nei ro
a 31 de de zem bro de to dos os anos,
sem di rei to a des can sos em fe ri a dos,
do min gos, di as san tos…

Uma oû ci na de con ser tar car ros,
uma fá bri ca de rou pas, de qual quer
por te, uma car pin ta ria, uma oû ci na
de fer rei ros…Em qual quer lu gar des- 
ses, os tra ba lha do res de sen vol vem a
sua fai na diá ria pro te gi dos do sol e da
chu va. Tem di rei to às fol gas se ma nais.
Se o tra ba lha dor ti ver le ga li za do o seu
con tra to com o em pre ga dor, te rá tam- 
bém di rei to às fé ri as re mu ne ra das.
Sen do mu lher, quan do es ti ver pres tes
a ga nhar ne nê e com o û lhos re cém-
nas ci do, te rá di rei to à li cen ça ma ter- 
ni da de. Sen do pai, te rá di rei to à li cen- 
ça pa ter ni da de. Es tan do de sem pre ga- 
do, te rá o se gu ro de sem pre go, FGTS.
Os agri cul to res, ao con trá rio, tra ba- 
lham sob sol, chu vas, frio… As mu lhe- 
res agri cul to ras não têm di rei to à li- 
cen ça ma ter ni da de. Tão pou co o pai
tem di rei to à li cen ça pa ter ni da de. O
dia de tra ba lho co me ça com o ama- 
nhe cer e se aca ba com o por do sol.

Em to das as eta pas de pro du ção ex- 
pe ri men tam ris cos e in cer te zas de to- 
da or dem. As ida des apa ren tes des ses
su jei tos são sem pre mai o res do que as
ida des bi o ló gi cas.

As in cer te zas e os ris cos ini ci am
quan do o agri cul tor de ci de o mo men- 
to de pre pa rar a área, o ta ma nho, e os
pro du tos a cul ti var. O Có di go Flo res- 
tal já lhe im põe que se pos suir cem
hec ta res na Amazô nia, só po de rá tra- 
ba lhar em vin te. Es tan do no Nor des- 
te, se ti ver dez hec ta res só po de rá tra- 
ba lhar em oi to.

Lan ça das as se men tes ao so lo, û ca
es pe ran do cho ver em quan ti da de
ade qua da pa ra fa zê-las bro tar. Bro ta- 
das as se men tes, û ca na ex pec ta ti va
de cli ma bom pa ra que as la vou ras se
de sen vol vam bem na fa se ve ge ta ti va.
Nes sa fa se po dem apa re cer ex ces sos
de chu vas, pra gas, do en ças… Te rá
que û car em vi gí lia per ma nen te pa ra
con tor nar es ses pro ble mas e re sol vê-
los da me lhor for ma pos sí vel. Ca so

use de fen si vos agrí co las pa ra não dei- 
xar as pra gas e as do en ças de vas ta rem
as su as la vou ras e o seu ano de tra ba- 
lho ár duo, se rá acu sa do de usar <agro- 
tó xi cos= por gen te que ado ra de gus tar
um bi fe su cu len to, uma fru ta fres ca e
que, quan do tem uma do en ça gra ve
não he si ta (e es tá cer ta) em to mar um
an ti bió ti co for te, por que sa be que o
im por tan te é û car vi va. Em ge ral não
se pre o cu pam com o des ti no dos fras- 
cos em que es ta vam acon di ci o na dos
os re mé di os que to ma ram. Mas pa ra
es sa gen te, o agri cul tor po de per der
tu do o que cul ti vou pa ra não ser acu- 
sa do de <de vas ta dor da na tu re za=
usan do <agro tó xi co=.

Che ga o tão so nha do mo men to da
co lhei ta. Ca so tu do te nha ocor ri do
bem, a sua boa sa fra se rá com par ti-
lha da com a de ou tros agri cul to res
que ti ve ram as mes mas von ta des, as
mes mas di û cul da des e pro du zi ram o
mes mo item. Co mo a pro du ção ocor- 
re rá to da nu ma mes ma épo ca do ano,
to dos te rão o pro du to em quan ti da de
além da que la que as pes so as es tão
dis pos tas a ad qui rir na que le pe río do.
Ai os pre ços do que pro du ziu des pen- 
cam. Co mo são bens pe re cí veis, di fe-
ren te men te da pe ça de ves tuá rio fa- 
bri ca do nu ma in dús tria de con fec-
ções que po de ser ar ma ze na da in de û- 
ni da men te, te rá que ven dê-los por
pre ço que, qua se sem pre, não é aque- 
le que de se ja ria. De ta lhe, o pre ço do
seu pro du to não é de ter mi na do por
ele. Vem de sig na do de fo ra.

E se a chu va não cair em quan ti da- 
de ade qua da nas di fe ren tes fa ses do
de sen vol vi men to da cul tu ra, se as
pra gas e do en ças acon te ce rem de for- 
ma in con tro la da, ha ve rá frus tra ção
de sa fra. O agri cul tor não te rá ren da,
nem o pró prio ali men to, e te rá que
de po si tar as su as es pe ran ças pa ra o
pró xi mo ano e co me çar tu do de no vo.
Es ses são os ver da dei ros He róis a
quem de ve re mos re ve ren ci ar. Sem-
pre!

De ve mos a eles o con for to de po-
der mos es co lher ou tras pro ûs sões.
Mes mo que nem lhe va lo ri ze mos o
tra ba lho que têm, e lhe fa ça mos acu-
sa ções in jus tas, sa be mos que po de- 
mos ir, em qual quer lo cal que ven de
co mi da, e com prar o que de se ja mos
des de que te nha mos pos se. E não nos
in te res sa sa ber co mo é que es se <mi la-
gre= acon te ceu. Pen se mos nis so! E
res pei te mos mais es sas mu lhe res e
ho mens anô ni mos.

LOU RI VAL SE RE JO
De sem bar ga dor do TJ-MA

Mas sa cres por eta pas

Sem pre que leio a pá gi na po li ci al de um jor nal (quem
ain da lê jor nal?), di an te da no tí cia de ho mi cí dio, pro cu- 
ro ver lo go a ida de da ví ti ma. Nos úl ti mos anos, o pre do- 
mí nio de jo vens as sas si na dos au men tou con si de ra vel- 
men te. Jo vens en tre 17 e 25 anos mor rem di a ri a men te.
Quan do não são con üi tos com a po lí cia, são aci den tes
de to da es pé cie. A mor te de um jo vem é um trau ma pa ra
a fa mí lia e pa ra a so ci e da de. Se ja quem te nha si do ou o
que te nha fei to, sem pre é um fa to la men tá vel, por que se
es tan ca uma vi da na sua pri ma ve ra.

Co mo au to ri da de, sin to-me im po ten te sem na da po- 
der fa zer. Ten to me le van tar da ca dei ra pa ra co me çar a
fa zer al gu ma coi sa e não ve jo co mo pros se guir. Pre ci sa- 
ria, a prin cí pio, de ali a dos pa ra aler tar a so ci e da de e as
au to ri da des exe cu ti vas so bre o de sem pre go, a dis tân cia
da sa la de au las, e to dos os ma les da ex clu são so ci al, in- 
clu si ve a fo me, que, no di zer de Hél der Câ ma ra, já é, em
sim, um es ta do de guer ra.

So bre a vi o lên cia po li ci al, não pos so dei xar de re gis- 
trar mi nha in dig na ção com o ocor ri do no dia 21 des te
mês, no Com ple xo do Ale mão (Rio de Ja nei ro), quan do a
po lí cia eli mi nou 18 pes so as, in clu si ve uma se nho ra do- 
na de ca sa, que vi via pa ra o tra ba lho e a fa mí lia. A mai o- 
ria era jo vens. Pou cos di as an tes, hou ve ou tro mas sa cre,
na Vi la Cru zei ro, on de uma ação da po lí cia ca ri o ca dei- 
xou 23 mor tos, tam bém a mai o ria jo vens. Ano pas sa do,
no mês de maio, foi em Ja ca re zi nho, com 28 mor tos. Os
re cen tes ata ques fo ram pra ti ca dos co mo ação de go ver- 
no, ou se ja, co mo o co nhe ci men to do go ver na dor, a pre- 
tex to de de be la rem ação de su pos tas qua dri lhas. Se rá
que es sas ações fa zem par te da com pa nha pe la sua re e- 
lei ção?

Im por ta e pre o cu pa mui to cons ta tar que es ses úl ti- 
mos mas sa cres fo ram atos afron to sos ao Su pre mo Tri- 
bu nal Fe de ral, que ha via proi bi do ope ra ções po li ci ais
nos mor ros ca ri o cas.

Por sua vez, o go ver na dor de São Pau lo au to ri zou sua
po lí cia a ma tar to dos os sus pei tos que le van ta rem as
mãos du ran te as ope ra ções po li ci ais, sob o en ten di men- 
to de que as sim fa zen do es tá de fen den do o bem-es tar
da so ci e da de.

A com pro va ção do que a po lí cia tem pra ti ca do, no
Bra sil, le va à con clu são de que o Es ta do de cla rou guer ra
aos pos sí veis cri mi no sos, vis tos da ma nei ra mais ge né ri- 
ca pos sí vel. Vi la Cru zei ro é um exem plo dis so. O am pa ro
po lí ti co que os po li ci ais têm ho je le va qual quer mem bro
das po lí ci as es ta du ais a tor nar-se um fa ze dor de jus ti ça,
um agen te da le ga li da de, po den do – ou de ven do – eli mi- 
nar to dos que ame a çam a or dem pú bli ca.

Não é a pri mei ra vez que lem bro nes te es pa ço a û gu ra
do ho mo sa cer, lá da an ti ga Ro ma. Eram aque les in di ví- 
du os <ma tá veis=, cu jas vi das na da im por ta vam. O û ló so- 
fo ita li a no Gi or gio Agam ben faz uma aná li se pro fun da
des se fenô me no, sob a pers pec ti va da bi o po lí ti ca. Se rá
que uma par te dos mo ra do res das fa ve las são es ses no- 
vos <ma tá veis=? Es ta ría mos di an te de uma ne cro po lí ti- 
ca, de que fa la Achil le Mbem be?

Pa ra de mons trar pre o cu pa ção com a vi o lên cia, sem- 
pre sur ge um par la men tar com a ideia <ori gi nal= de pro- 
por uma lei pa ra cri mi na li zar tal ação ou au men tar a pe- 
na pa ra de ter mi na do cri me. Ima gi nam os le gis la do res
que au men tar a pe na ini be o cri me. As sim sen do, bas ta- 
va ado tar a pe na de mor te – pra ti ca da em al guns paí ses –
e não ha ve ria mais cri mes.

En tão, ocor re o se guin te fenô me no: a vul ga ri za ção da
mor te, dos as sas si na tos. De tan to se ver e ou vir so bre
mor tes, ma tan ças e ope ra ções po li ci ais, já não se sen te
na da. A frequên cia ge ra a in sen si bi li da de.

Al guns mais in sen sa tos tor cem pa ra a eli mi na ção dos
<ban di dos= a ba la. Ou tros, in te gram-se ao gru po dos
pre ca vi dos e com pram ar mas. E as sim, as mor tes con ti- 
nu am e não se vê na da no ho ri zon te pa ra evi tá-las. Vê-
se, en tre tan to, a con ûr ma ção de que es ta mos com uma
po pu la ção de 33 mi lhões de bra si lei ros pas san do fo me.

São Luís, sábado e domingo, 30 e 31 de julho

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


oimparcial.com.br OPINIÃO Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com 5

JO SÉ SARNEY
Ex-pre si den te do Bra sil

MÁR CIA ABRAHÃO
Rei to ra da UnB

 

  

Uma festa para o ano inteiro

 
São Luís mais uma vez se en cheu de

ale gria com os fes te jos de São João.
Fo ram dois anos sem a nos sa mais tra- 
di ci o nal fes ta po pu lar, dois anos lon- 
ge dos ter rei ros, das to a das de bum ba
meu boi, da fo guei ra que aû na o tam- 
bor, dos fo gos que fa zem a ale gria da
cri an ça da, das co res nos ade re ços dos
ca bo clos e ín di as. Mas ti ve mos ago ra,
pa ra com pen sar es sa ale gria re pre sa- 
da nos tem pos de pan de mia, dois me- 
ses de ar rai al em pro fu são.

 
O can sa ço da so li dão, que nos to- 

mou um tem po pre ci o so por lon gos
dois anos, e que mais pa re ci am du as
dé ca das, foi em bo ra ao api to do pri- 
mei ro gru po de bum ba meu boi. A ci- 
da de de São Luís não é a mes ma sem
uma brin ca dei ra de rua. So mos mo vi- 
dos a tra di ção, a mo vi men to, a fes ta
po pu lar. Os ar rai ais vol ta ram por que
nos ali men ta mos tam bém de fo lia.

 
São Luís tem es se en can to por na- 

tu re za. Não so mos um po vo que cul ti- 
va o si lên cio. Apren de mos des de mui- 
to ce do a fes te jar. Gos ta mos da rua, de
gen te amon to a da, de uma or ques tra
to can do. Em ma té ria de fes ta, não te- 
mos ce rimô nia. Nes ses di as de São
João do bra do, ou vi di zer que al guns
brin can tes û ca ram mal acos tu ma dos
com dois me ses de ar rai al. Os mais
en tu si as ma dos já an dam à ca ça de
ou tros san tos 3 além de San to Antô- 
nio, São João, São Pe dro e São Mar çal 3
pa ra es ti car o cul to pe lo ano in tei ro.

 
Fa lo de São Luís pa ra fa lar da ale- 

gria do nos so po vo, dos fol gue dos po- 
pu la res, do nos so Car na val 4 que até
ho je re sis tiu às in va so ras ten dên ci as
de mo der ni da de pa ra se man ter au- 
tên ti co e pu ro. De pois o São João, que
co pi a ram da gen te e em que ja mais
se rão o que nós so mos.

E fa lar de São João é fa lar de ju nho e
ago ra ju lho, me ses dos ven tos ge rais,
dos di as que vão se trans for man do de
chu vo sos a sol aber to, e as noi tes são
os so ta ques dos bois, em que se mis-
tu ram os ca bo clos de paus de û ta, os
ín di os de ca be ças de pe na, as <ca ti ri-
nas=, os <pais-fran cis cos=, e, por ûm,
os <bois=, de cou ro, de mi çan gas e
com û gu ras re li gi o sas bor da das por
mãos de fa da, co mo aque la <Neu sa=,
can ta da nas to a das de ma tra ca e de
pan dei ros gi gan tes: <foi Neu sa quem
bor dou=. E os can ta do res, he róis do
nos so po vo, que dei xa ram até pro vér-
bi os co mo es te: <co mo o Boi de To len-
ti no, só fa ma=, quan do a de ca dên cia
che ga va, ou com a ve lhi ce ou com a
per da do pres tí gio e be le za.

 
E ain da o tam bor de cri ou la, das

sai as ro da das e das <pun gas sen su- 
ais=, das um bi ga das que con ti nu am a
en can tar os tu ris tas. Tu do is so mis tu- 
ra do com os fo gos, os bus ca-pés, as
dan ças e o tre jei to das mu la tas.

 
En tre fo gos e fes tas brin ca mos to-

dos. Tri bu zi, Man du ca, Evan dro, Luís
Car los, Síl vio, Cad mo, Flo ri a no, Fi- 
guei re do e eu pas sá va mos a noi te
acom pa nhan do, com ma tra cas na
mão, o Boi da Mai o ba.  An tes era só ju-
nho. Ago ra, de pois dos dois anos de
re clu são, te mos ju nho e ju lho, de um
Ma ra nhão de fes tas e fo gos. Mas com
fô le go pa ra o ano in tei ro.

SBPC

A ciência se encontra na UnB

A Uni ver si da de de Bra sí lia (UnB)
re ce be de 24 a 30 de ju lho a 74ª reu- 
nião anu al da So ci e da de Bra si lei ra pa- 
ra o Pro gres so da Ci ên cia (SBPC).

 É o mai or e mais im por tan te en- 
con tro da co mu ni da de de pes qui sa- 
do res bra si lei ros. Nas co me mo ra ções
dos 60 anos de exis tên cia da UnB, aco- 
lher es se even to nos en che de or gu lho
e nos con vo ca, so bre tu do, a pen sar a
ci ên cia no país ho je.

A si tu a ção não é na da boa. Há em
cur so um pro je to sis te má ti co de re ti- 
ra da de re cur sos das uni ver si da des e
ins ti tu tos fe de rais e de to do o apa ra to
de ci ên cia e tec no lo gia cons truí do no
Bra sil des de a dé ca da de 1950. 

Es tão sen do as û xi a dos, por exem- 
plo, o Ins ti tu to Na ci o nal de Es tu dos e
Pes qui sas Edu ca ci o nais Aní sio Tei xei- 
ra (Inep), o Con se lho Na ci o nal de De- 
sen vol vi men to Ci en tí û co e Tec no ló gi- 
co (CNPq) e a Co or de na ção de Aper- 
fei ço a men to de Pes so al de Ní vel Su- 
pe ri or (Ca pes).

Os cor tes que atin gem di re ta men te
as uni ver si da des fe de rais são dra má- 
ti cos e pro je tam ce ná rio de so la dor
pa ra nos sas ins ti tui ções, que, jun to
com as uni ver si da des es ta du ais, são
res pon sá veis por mais de 90% da pro- 
du ção ci en tí û ca no Bra sil.

 Va mos di zer com to das as pa la vras:
es sas de ci sões go ver na men tais so bre
or ça men to pa ra edu ca ção pro mo vem
um ca os pro po si tal, com a cla ra in ten- 
ção de mi nar o en si no su pe ri or pú bli- 
co e gra tui to.

Só que não: a so ci e da de bra si lei ra
não per mi ti rá o su ca te a men to pro po- 

si tal de um se tor que pro mo ve in clu- 
são e ex ce lên cia.

 Não ad mi ti re mos a pro pa gan da
en ga no sa da <bal búr dia= quan do o
que se faz na uni ver si da de pú bli ca é
tão so men te o cum pri men to de mis- 
são de le ga da cons ti tu ci o nal men te
por to dos e pa ra to dos: de sen vol ver
uma na ção a par tir do co nhe ci men to,
em en si no, pes qui sa e ex ten são.

Ape nas da UnB fo ram sa ca dos R$
18,1 mi lhões es te ano, de um or ça- 
men to que vem sen do di mi nuí do des- 
de 2017. No ano pas sa do, não re ce be- 
mos um cen ta vo se quer do go ver no
fe de ral pa ra in ves ti men to. 

Sem es se di nhei ro, dei xa mos de
com prar equi pa men tos de la bo ra tó- 
rio e li vros, por exem plo. A ver ba blo- 
que a da re cen te men te afe ta o pa ga- 
men to de ser vi ços bá si cos, co mo
água, luz, lim pe za e se gu ran ça.

Re ti rar di nhei ro do en si no su pe ri or
é tor nar ain da mais pre cá ria a vi da de
mi lha res de jo vens bra si lei ros que so- 
nham com um fu tu ro me lhor pa ra su- 
as fa mí li as. 

Es sa ati tu de de des ca so pa ra com a
edu ca ção pú bli ca pre ju di ca a per ma- 
nên cia na uni ver si da de de es tu dan tes
em si tu a ção de vul ne ra bi li da de so ci o- 
e conô mi ca. Pres cin dir da ci ên cia, da
ino va ção e da tec no lo gia sig ni û ca
abrir mão da so be ra nia na ci o nal.

Lan ça do pe lo cen tro de es tu dos
Sou Ci ên cia, da Uni ver si da de Fe de ral
de São Pau lo (Uni fesp), o Pai nel de Fi- 
nan ci a men to da Ci ên cia e Tec no lo gia
e da Edu ca ção Su pe ri or Pú bli ca ana li- 
sa a ori gem e o des ti no do di nhei ro
que de ve ria ser des ti na do à ci ên cia e
pro je ta so lu ções. 

O exem plo mais gri tan te do des- 
mon te é o blo queio dos re cur sos do
Fun do Na ci o nal de De sen vol vi men to
Ci en tí û co e Tec no ló gi co (FNDCT).

 As es tru tu ras de pes qui sa bra si lei- 
ras per de ram qua se R$ 35 bi lhões (dos
R$ 64 bi lhões ar re ca da dos), nos úl ti- 
mos cin co anos. Os re cur sos, pro ve ni- 
en tes de ta xas e im pos tos ob ti dos com
o ûm es pe cí û co de apli ca ção na ci ên- 
cia e tec no lo gia, fo ram des vi a dos pa ra
ou tros ûns.

 A lu ta das en ti da des da co mu ni da- 
de ci en tí û ca, en tre elas a As so ci a ção
Na ci o nal dos Di ri gen tes da Ins ti tui-
ções Fe de rais de En si no Su pe ri or (An- 
di fes) e a So ci e da de Bra si lei ra pa ra o
Pro gres so da Ci ên cia (SBPC), é pe la
re com po si ção to tal dos or ça men tos.
Sem me nos, com mais.

Aû nal, que país é es te que não
apren de su as li ções? O que se viu nos
dois úl ti mos anos, in fe liz men te atra-
ves sa dos por uma pan de mia, fo ram
res pos tas cla ras e bas tan te ob je ti vas
da ci ên cia bra si lei ra.

 Ain da in su û ci en tes, é cla ro, di an te
de um mun do em cons tan te ebu li ção
e de um pla ne ta em fran ca des trui ção
pe lo ser hu ma no. Pa ra cor res pon der
aos an sei os de um país se den to por
pro gres so efe ti vo, a pes qui sa ci en tí û-
ca pre ci sa de û nan ci a men to per ma- 
nen te e sem pre em as cen são.

As sim, o en con tro da SBPC na pró-
xi ma se ma na, pro gra ma do pa ra os
qua tro câm pus da UnB 4 Darcy Ri-
bei ro, na Asa Nor te, Cei lân dia, Ga ma e
Pla nal ti na 4, cons ti tui opor tu ni da de
úni ca pa ra dar mos vi si bi li da de e voz a
pro fes so res, pes qui sa do res e es tu-
dan tes de to do o país com um de se jo:
tra ba lhar em paz em prol do bem co-
mum. Que re mos con ti nu ar a en trar
em sa las e la bo ra tó ri os to ma dos pe la
for ça de en si nar e apren der.

Sob o te ma <Ci ên cia, in de pen dên- 
cia e so be ra nia na ci o nal=, a vas ta pro- 
gra ma ção da reu nião da SBPC, nos
for ma tos pre sen ci al e on-li ne, re tra ta
es sa gran de za.

É mo men to de mos trar o que sa be- 
mos e fa ze mos. Que es se en con tro
his tó ri co mar que a re to ma da do va lor
jus to e re al da edu ca ção e da ci ên cia,
pa ra que o Bra sil saia da con tra mão e
não se tor ne mais vul ne rá vel nas res- 
pos tas aos de sa û os lo cais e glo bais.

Em par ce ria com vá ri as en ti da des e
or ga ni za ções go ver na men tais e não
go ver na men tais, às quais agra de ce- 
mos, a UnB se co lo ca de bra ços aber-
tos pa ra re ce ber as co mu ni da des uni-
ver si tá ri as e a so ci e da de bra si li en se,
bra si lei ra e es tran gei ra em seus es pa- 
ços de afe to e sa ber, cons truí dos no
co ti di a no da ca pi tal há seis dé ca das.
Mais do que nun ca, nos pró xi mos di as
a uni ver si da de é um lu gar aber to, di- 
ver so e de mo crá ti co.

OTÁ VIO RÊ GO BAR ROS
Ge ne ral de Di vi são da Re ser va, ex-che fe do Cen tro de Co -
mu ni ca ção So ci al do Exér ci to

Zeit geist, o es pí ri to
do tem po

O con cei to de Zeit geist 4 es pí ri to do tem po 4 te ve
ori gem na in te lec tu a li da de ale mã. Ba si ca men te se re ve- 
la quan do os atos e omis sões da so ci e da de se ajus tam às
va gas da opi nião que se for ma em um de ter mi na do mo- 
men to. As pes so as re üe tem so bre os acon te ci men tos
an te ri o res e, quan do es ses acon te ci men tos pa re cem
lhes di zer res pei to, mui tas ve zes ten tam, cons ci en te ou
in cons ci en te men te, pro je tar e ajus tar seu com por ta- 
men to de mo do a atin gir ou a evi tar um re sul ta do com- 
pa rá vel. Em fa ce das dis pu tas elei to rais, es ta mos re üe- 
tin do um es pí ri to do tem po que não es tá en cai xa do com
a re a li da de na ci o nal e in ter na ci o nal.

 Na tu ral men te, a so ci e da de bra si lei ra pas sa rá por so- 
la van cos po de ro sos 4 cho ro e ran ger de den tes 4 até a
û na li za ção da cor ri da elei to ral. Os in te res ses pes so ais e
gru pais já de mons tram es sa li nha de agres si vi da de. Os
can di da tos mais pró xi mos a to ma rem as sen to no Pla- 
nal to es tão usan do uma po la ri da de exa cer ba da, que se
es ta be le ceu por au sên cia de ter cei ros, pa ra man ter o
cal dei rão de emo ções em fer vu ra ele va da. To da via, acre- 
di tar que exis tam con di ções de gol pes ar ma dos ou ins ti- 
tu ci o nais à se me lhan ça da que les de sen ca de a dos em
me a dos do sé cu lo pas sa do é ob ser var o ce ná rio com an- 
to lhos.

Quan do um país é par te de uma co mu ni da de ide o ló- 
gi ca in ter na ci o nal on de a de mo cra cia é qua se in con tes- 
ta da na sua es sên cia, sen do usa da in clu si ve co mo mu le- 
ta a par ti dos au to ri tá ri os pa ra che ga da ao po der, as
chan ces de es se país sub ver ter os prin cí pi os que ela de- 
fen de são me no res. Quan do se so mam à in üuên cia ide- 
o ló gi ca, as ne ces si da des econô mi cas, tec no ló gi cas, mi- 
li ta res, mi gra tó ri as, psi cos so ci ais, am bi en tais etc.,
amal ga ma das em in te res ses ge o po lí ti cos his tó ri cos de
paí ses he gemô ni cos, pra ti ca men te elas de sa pa re cem.

Vol tan do ao Bra sil. Dis cur sos de cam pa nha são ins pi- 
ra do ras de se gui do res e ten ta ti vas de mu dan ça de opi- 
nião a in de ci sos e até a ad ver sá ri os. Po dem não ter subs- 
tân cia, se rem chu los, des pre o cu pa dos com a re a li da de
do país e até ins ti ga rem vi o lên cia. Po dem ser des con- 
cer tan tes pe ran te ou tros paí ses, al vo de es cár nio in ter- 
no e não ofe re ce rem so lu ções a de sa û os pre men tes. Mas
eles só se trans for ma rão em ins tru men tos de con tur ba- 
ção so ci al se a so ci e da de acei tar ser em pur ra da pa ra o
pre ci pí cio da con fron ta ção.

 Se as Ins ti tui ções de mons tra rem üa ci dez em su as
res pos tas cor re ti vas. Se or ga ni za ções que li dam com a
se gu ran ça e de fe sa em no me do Es ta do ab di ca rem de
seus pa péis de fer ra men ta da es ta bi li da de e le ga li da de
cons ti tu ci o nais. A so ci e da de, ain da que di vi di da, não
pa re ce que rer mar char co mo ga do pa ra o cor re dor do
aba te. As ins ti tui ções, ain da que so fren do ata ques diá ri- 
os, não pa re cem que rer a bri ga de rua in con se quen te. As
for ças de se gu ran ça e de fe sa, ain da que pres si o na das,
não pa re cem que rer tri lhar um ca mi nho de aven tu ras
co mo no pas sa do. A im pren sa tam bém se faz vi gi lan te, a
aca de mia se faz vi gi lan te, o PIB se faz vi gi lan te, a Igre ja
se faz vi gi lan te, mui tos es tão vi gi lan tes.

As For ças Ar ma das bra si lei ras, seus co man dan tes e
seus qua dros acom pa nha ram ins ti tu ci o nal men te es se
mo vi men to. A guer ra fria, co mo jus ti û ca ti va pa ra agru- 
pa men tos de paí ses em tor no das du as po tên ci as, û cou
pe lo ca mi nho. Trin ta anos após o <ûm da his tó ria=, o que
se vê são mo vi men tos mais am plos de re a co mo da ção
dos in te res ses ge o po lí ti cos com ba se em re a ûr ma ção de
pre e mi nên ci as pre té ri tas. Es ta dos Uni dos, Chi na, União
Eu ro peia e Rús sia, os he gemô ni cos, se gui dos por po tên- 
ci as com in te res ses re gi o nais co mo o Ja pão, a Ín dia, a
Aus trá lia, o Irã, a Áfri ca do Sul e o pró prio Bra sil se ajus- 
tam ao no vo rit mo. O es pí ri to do tem po não pa re ce es tar
ali nha do com fric ções que le vem a der ru ba das ou to ma- 
das de po der se me lhan tes àque le pe río do bi po lar. O co- 
mu nis mo era uma ex pe ri ên cia no va que na opi nião de
mui tos mos tra va-se al ta men te pro mis so ra. Fa liu.O fas- 
cis mo, com su as ma ni fes ta ções na ci o na lis tas, che gou a
ser elo gi a do pe los Es ta dos Uni dos. Fa liu. Al guém po de
aûr mar que um fas cis mo com co res mo der nas es tá se
as su min do co mo con tra pon to à de mo cra cia. Tal vez.
Mas qual o Zeit geist pa ra que ele se tor ne ver da dei ra- 
men te ame a ça dor? Di û cil men te as li de ran ças dos paí- 
ses <do nos do mun do= gas ta rão ener gia pa ra in ter vir no
quin tal de ou tro blo co.

Mas cer ta men te es ta rão dis pos tas a ar car com o ônus
des sa ação se lhes for ten ta do ti rar o es pa ço de pro te ção
ge o grá û co vi tal ao seu po vo e a seus ali a dos mais pró xi- 
mos. Por tan to, a So ci e da de (la to sen su) aten ta não se rá
le va da ao ca da fal so. E as li de ran ças que bus cam a ins ta- 
bi li da de em be ne fí cio de um pro je to pa tri mo ni a lis ta,
mui ta aten ção. Ca da um no seu qua dra do. Paz e bem.

 

São Luís, sábado e domingo, 30 e 31 de julho

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


São Luís, sábado e domingo, 30 e 31 de julho de 2022
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- Usado para FNS 

 

FERROVIA NORTE SUL S.A.
CNPJ/MF n° 09.257.877/0001-37 - NIRE 21.300.009.540
(Companhia Aberta)
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2022. 1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 09 (nove) 
de maio de 2022, às 18:00h, ocorreu a Reunião do Conselho de Administração Ferrovia Norte Sul S.A. (“Companhia” ou “FNS”) 
com sede na Avenida dos Portugueses, s/n, Prédio DILN, 1º andar, sala 1, Itaqui-Pedrinhas, Retorno do Itaqui, CEP 65.085-582, 
São Luís/MA. 2. CONVOCAÇÃO, PRESENÇA E INSTALAÇÃO: Dispensadas as formalidades de convocação, na forma do Estatuto 
Social da Companhia, ante a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Manifestaram seus votos por 
e-mail e por isso considerados presentes na reunião, os membros titulares: Ernesto Peres Pousada Jr.; Silvana Alcântara Oliveira 
de Souza; Rute Melo Araújo; Alessandro Pena da Gama e Joyce Andrews da Costa. Ante a presença de todos os membros do 
Conselho de Administração da Companhia, a reunião foi considerada regularmente instalada. 3. MESA: Assumiu a Presidência 
da Mesa o Sr. Ernesto Peres Pousada Jr., que convidou a Sra. Lília Gomes Oliveira para secretariar a reunião. 4. ORDEM DO DIA: 
Deliberar sobre: (i) o Formulário de Informações Trimestrais – ITR da Companhia, referente ao Primeiro Trimestre do exercício 
de 2022. 5. DELIBERAÇÕES: Após a análise e discussões, os Conselheiros, sem quaisquer ressalvas ou reservas, aprovaram as 
Informações Contábeis Intermediárias Individuais da Companhia, devidamente auditadas, relativas ao Primeiro Trimestre do 
exercício de 2022, data base 31 de março de 2022, bem como a sua disponibilização para Comissão de Valores Mobiliários – CVM 
e para a B3. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente da mesa declarou encerrados os trabalhos, tendo sido 
lavrada a presente ata, que foi lida e achada conforme e foi assinada por todos os presentes: Mesa: Ernesto Peres Pousada Jr., 
Presidente; Lília Gomes Oliveira, Secretária; e, Conselheiros: Ernesto Peres Pousada Jr.; Silvana Alcântara Oliveira de Souza; Rute 
Melo Araújo; Alessandro Pena da Gama e Joyce Andrews da Costa. São Luis/MA, 09 de maio de 2022. Certifico que a presente ata é 
cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Lília Gomes Oliveira - Secretária da Mesa. JUCEMA em 31/05/22 sob o nº 20220648913. 
Ricardo Diniz Dias - Secretária - Geral.

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

CNPJ: 05.282.801/0001

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N. º 004/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
080.30.05/2022- CPL/PMR. A Prefeitura Municipal de Riachão, estado do Maranhão, com sede na Praça Nossa 
Senhora de Nazaré, n.º 742, Centro, CEP 65.990-000, na forma da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, 
através do Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público, que fará realizar Licitação 
na modalidade TOMADA DE PREÇOS, com critério de julgamento de MENOR VALOR GLOBAL, cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a construção de quadra 
escolar poliesportiva coberta e vestiário (modelo 2) na Unidade Escolar Boanerges Coelho localizada no Po-
voado Bacuri, no município de Riachão/MA. A sessão de abertura será realizada no dia 16 de agosto de 2022, 
às 09h00min (nove horas). Os interessados poderão consultar e obter o Edital e seus Anexos gratuitamente 
através dos endereços eletrônicos http://www.riachao.ma.gov.br. Outras informações pelo e-mail cplriachao.ma@
gmail.com ou pelo telefone (99) 9 8448-5262 das 09:00 às 12:00 h. Base Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articu-
lados. Riachão/MA, 26 de julho de 2022. Saulo Rego Lima. Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

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

CNPJ: 05.282.801/0001

AVISO DE ADIAMENTO. TOMADA DE PREÇOS N. º 003/2022. PROCESSO ADMINISTRATI-
VO Nº 032.08.03/2022- CPL/PMR. A Prefeitura Municipal de Riachão, estado do Maranhão, com sede na 
Praça Nossa Senhora de Nazaré, n. º 742, Centro, CEP 65.990-000, na forma da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público, o 
ADIAMENTO do certame da TOMADA DE PREÇOS N. º 003/2022, para o dia 01 de agosto de 
2022 às 14h30min (quatorze horas e trinta minutos). O objeto do certame é a contratação de empresa 
especializada em serviços de engenharia para fornecimento e implantação de grama sintética no Centro 
Esportivo do município de Riachão/MA. Os interessados poderão consultar e obter o Edital e seus Anexos 
gratuitamente através dos endereços eletrônicos http://www.riachao.ma.gov.br. Outras informações pelo e-mail 
cplriachao.ma@gmail.com ou pelo telefone (99) 9 8448-5262 das 09:00 às 12:00 h. Base Legal Lei nº 8.666/93 e seus 
Articulados. Riachão/MA, 26 de julho de 2022. Saulo Rego Lima. Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
CNPJ: 06.191.001/0001-47

Av. Nagib Haickel, s/nº - Centro, Santa Luzia - Maranhão.
CEP: 65.390-000

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022. PROCESSO ADMINISTRATI-
VO Nº 084/2022. O Município de Santa Luzia/MA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público aos inte-
ressados que realizará às 14h:00m (quatorze horas) do dia 10 de agosto de 2022, por meio eletrônico, 
através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrôni-
ca, do tipo menor preço por ITEM, objetivando a Contratação de empresa para serviços de manutenção 
preventiva e corretiva de móveis, equipamentos e eletroeletrônicos das diversas secretarias do Mu-
nicípio de Santa Luzia/MA, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal n° 10.024/2019, 
Lei Complementar nº 123/2006, aplicando, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 
e demais normas pertinentes à espécie. O Edital, seus anexos e informações adicionais estão à disposi-
ção dos interessados no referido site a ser realizado o certame ou ainda através do nº (98) 98595-4913. San-
ta Luzia/MA, 25 de julho de 2022. THIAGO SILVA DE ASSUNÇÃO - Pregoeiro da CPL/PMSL. 

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

CNPJ: 05.282.801/0001

Comunicação

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO, torna público que recebeu 
junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA a 
solicitação da Outorga de Direito de Uso -ODU, para a atividade de lazer e turismo 
denominado Parque Natural e Balneário Frutuoso, localizado na MA 334, S/N, zona rural, 
Município de Riachão - Maranhão, conforme o processo 060567/2021.

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

CNPJ: 05.282.801/0001

Comunicação 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO, torna público que recebeu 
junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA a 
solicitação da Licença Ambiental de Regularização – LAR, para a atividade de 
lazer e turismo denominado Parque Natural e Balneário Frutuoso, localizado na MA 334, 
S/N, zona rural, Município de Riachão - Maranhão, conforme o processo 127102/2022. 

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

PREFEITURA DE POÇÃO DE PEDRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 019/2022

REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura, Obras e Urbanismo, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico para 
Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019 e pela Lei nº 8.666/93 e 
alterações. OBJETO: seleção de proposta visando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual e 
futura contratação de empresa para fornecimento de material elétrico, de forma parcelada, para atender as 
necessidades do município de Poção de Pedras (MA). ABERTURA: 18 de agosto de 2022 às 10:00 horas. 
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, na Rua Alto Brilhante, s/n – Centro – Poção de Pedras/MA, horário de 08:00 
às 12:00 horas, Telefone: (99) 98534-1094 ou endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br . por 
e-mail pmppmacpl@outlook.com ou na página www.pocaodepedras.ma.gov.brPoção de Pedras (MA), 29 de 
julho de 2022.Gilfran Oliveira Pinto. Secretário Mun. Infraestrutura, Obras e Urbanismo.Portaria nº 035/2022

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

PREFEITURA DE POÇÃO DE PEDRAS

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA Nº. 002/2022 

 
O MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura, Obras e Urbanismo, torna público que fará licitação na modalidade Concorrência. BASE LEGAL: 
Lei nº 8.666, de 21.06.1993 e alterações e Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006 e alterações. OBJETO: 
Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
desobstrução de córregos, valas, canais, bueiros em logradouros públicos no município de Poção de Pedras/MA. 
ABERTURA: 05 de setembro de 2022 às 8:20 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à 
disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Rua Alto Brilhante, s/n – Centro – 
Poção de Pedras/MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, telefone (99) 98534-1094 ou no endereço eletrônico e-mail 
pmppmacpl@outlook.com ou na página www.pocaodepedras.ma.gov.br Poção de Pedras (MA), 29 de julho de 
2022. Gilfran Oliveira Pinto. Secretário Mun. Infraestrutura, Obras e Urbanismo. Portaria nº 035/2022 GPM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº 06.096.218/0001-78

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2022-SRP. O 
Município de Benedito Leite(MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público aos 
interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 009/2017, Decreto federal 10.024/2019 
aplicando-se também os procedimentos determinados pela Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei 
Complementar 147/2014 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO nº 007/2022 - SRP, tendo por OBJETO: Registro de Preços para 
eventual e futura contratação de serviços de locação de máquinas e caminhões, para atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal de Benedito Leite, conforme quantidades, condições e 
especificações constantes no Termo de Referência, com abertura prevista para às 08h30 (oito horas e trinta 
minutos) do dia 05 de agosto de 2022, fica adiada para o dia 11 de agosto de 2022, 08h00 (oito horas).  
LOCAL: O presente Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos dias de 
expediente das 08h00min às 12h00min, na Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na sede da 
Prefeitura Municipal, à Rua 07 de Setembro, 03, Centro, Benedito Leite/MA, bem como no site da 
Prefeitura Municipal: www.beneditoleite.ma.gov.br e no www.bnc.org.br , onde poderão ser consultados e obtidos 
gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou através do fone: (89) 3544-7075 ou e-mail: cplb.
leite@gmail.com.  Benedito Leite/MA, 28 de julho de 2022. Ramon Carvalho de Barros – Prefeito Municipal.

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA

CNPJ – 01.612.834/0001-10
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 025/2022
O município de Governador Nunes Freire, Estado do Maranhão, através da Prefeitura Municipal de 
Governador Nunes Freire/MA, torna público aos interessados que, por motivos de força maior a licitação em epígrafe, 
objetivando O Registro de Preços, para futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de 
refeições prontas acondicionadas em marmitex de interesse da secretaria municipal de Administração da Prefeitura 
Municipal de Governador Nunes Freire/MA, com abertura prevista para o dia 27 de JULHO de 2022 às 09h00min. 
Fica Adiada para o dia 11 de Agosto de 2022 às 09h00min, A presente licitação será realizada no portal de compras 
públicas www.portaldecompraspublicas.com.br   e será presidida pelo pregoeiro desta prefeitura municipal. O 
Edital e seus anexos encontram-se disponíveis para consulta grátis ou ser adquirido no site oficial deste poder 
executivo - www.governadornuesfreire.ma.gov.br  e no Portal de Compras Públicas www.portaldecompraspublicas.
com.br  onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra, ou 
pelo e-mail: cplgnf2017@hotmail.com  Governador Nunes Freire – MA, Governador Nunes Freire, 26 de JULHO 
de 2022. JOSE FABIO ANDRADE DE SOUZA – Secretario Municipal de Administração, Comercio e Industria.

- Usado para FNS 

 

FERROVIA NORTE SUL S.A.
CNPJ/MF n° 09.257.877/0001-37 - NIRE 21.300.009.540 
(Companhia Aberta)
ATA DA REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2022. 1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 28 (vinte 
e oito) dias do mês de abril de 2022, às 14h00 horas, na sede social da Ferrovia Norte Sul S.A (“Companhia”), na Avenida 
dos Portugueses, s/n, Prédio DILN, 1º andar, sala 1, Itaqui-Pedrinhas, Retorno do Itaqui, CEP 65.085-582, São Luís/MA.  
1. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, a reunião 
foi regularmente instalada nos termos do § 6º do art. 17 do Estatuto Social da Companhia. 2. MESA: Assumiu a Presidência da 
Mesa o Sr. Ernesto Peres Pousada Jr., que convidou a Sra. Lilia Gomes Oliveira para secretariá-la. 3. ORDEM DO DIA: Deliberar 
sobre a eleição e reeleição da Diretoria Executiva da Companhia. 4. DESENVOLVIMENTO E DELIBERAÇÕES: Após a análise da 
matéria constante da Ordem do Dia, os Conselheiros, sem quaisquer restrições, ressalvas ou reservas, deliberam nos termos a 
seguir: 4.1 Aprovar a eleição e reeleição dos seguintes membros da Diretoria Executiva da Companhia, com mandato unificado 
de 2 (dois) anos, a contar da presente data, ou até primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer após a realização 
da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2024: a) Gustavo Serrão Chaves, brasileiro, união estável, 
engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 051.508.247-39, portador da carteira de identidade nº 18.287.053, com endereço 
profissional na Avenida dos Portugueses, s/n, Prédio DILN, 1º andar, sala 1, Itaqui-Pedrinhas, Retorno do Itaqui, CEP 65.085-
582, São Luís/MA, como Diretor Presidente. b) Fábio Tadeu Marchiori Gama, brasileiro, casado, engenheiro químico, inscrito 
no CPF sob o nº 117.106.628-75, portador da carteira de identidade nº 15549110, com endereço profissional na Avenida dos 
Portugueses, s/n, Prédio DILN, 1º andar, sala 1, Itaqui-Pedrinhas, Retorno do Itaqui, CEP 65.085-582, São Luís/MA, para o cargo 
de Diretor Vice-presidente, cumulativamente, com o cargo de Diretor de Relações com Investidores. c) Fabrício Rezende de 
Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 076.569.617-71, portador da carteira de identidade nº 1306270, 
com endereço profissional na Avenida dos Portugueses, s/n, Prédio DILN, 1º andar, sala 1, Itaqui-Pedrinhas, Retorno do Itaqui, 
CEP 65.085-582, São Luís/MA, como Diretor de Planejamento e Integração. d) Alessandro Pena da Gama, brasileiro, casado, 
engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 323.751.902-20, portador da carteira de identidade nº 1942457, com endereço profissional na 
Avenida dos Portugueses, s/n, Prédio DILN, 1º andar, sala 1, Itaqui-Pedrinhas, Retorno do Itaqui, CEP 65.085-582, São Luís/MA, 
como Diretor de Portos e Terminais. 4.1.1 Tendo em vista as eleições retro realizadas, a composição consolidada de membros 
da Diretoria Executiva da Companhia passa a ser:

Nome Cargo
Gustavo Serrão Chaves Diretor Presidente

Fábio Tadeu Marchiori Gama Diretor Vice-Presidente e de RI

Fabrício Rezende de Oliveira Diretor de Planejamento e Integração

Alessandro Pena da Gama Diretor de Portos e Terminais

4.1.2 Permanecerá vago, por ora, o cargo de Diretor Comercial, anteriormente ocupado pelo Sr. Sebastião Fernando da Costa 
Furquim, que apresentou carta de renúncia dia 20 de abril de 2022. O substituto será indicado oportunamente em Reunião 
do Conselho de Administração específica, nos termos do Estatuto Social da Companhia, em conformidade com a Lei 6.404/76. 
Na oportunidade, a Acionista agradece o diretor retirante pelos serviços prestados. 4.1.3 A posse de cada um dos membros da 
Diretoria Executiva ora eleitos será realizada mediante assinatura do Termo de Posse contendo Declaração de Desimpedimento, 
lavrado em livro próprio da Companhia e conforme legislação aplicável. 5. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, 
lavrou-se a presente ata, que foi aprovada por todos os presentes e será arquivada na sede da Companhia juntamente com os 
documentos e materiais apresentados ao longo da Reunião. Mesa: Ernesto Peres Pousada Jr. – Presidente da Mesa; Lilia Gomes 
Oliveira – Secretária da Mesa. Conselheiros: Ernesto Peres Pousada Jr.; Silvana Alcântara Oliveira de Souza; Rute Melo Araújo; 
Alessandro Pena da Gama e Joyce Andrews da Costa. São Luis/MA, 28 de abril de 2022. Certifico que a presente ata é cópia fiel 
da ata lavrada em livro próprio. Lilia Gomes Oliveira - Secretária da Mesa. JUCEMA em 22/06/22 sob o nº 20220778876. Carlos 
André de Moraes Pereira - Secretário-Geral.

NOTA DE FALECIMENTO

O Conselho Regional de Medicina do Maranhão comunica aos médicos e à 
sociedade em geral o falecimento do médico cardiologista Armando Bogéa de 
Oliveira, 77 anos, CRMMA nº 419, ocorrido em São Luís, na última quinta-feira, 28.
Dr. Armando era um médico com mais de 50 anos de formação, e considerado um dos 
profissionais mais respeitados da área. Por onde passou, deixou a marca de sua conduta e 
trabalho sério. Certamente, sua partida deixará saudades e uma lacuna no meio médico. Neste 
momento de tristeza, prestamos nossa solidariedade e condolências aos familiares e aos amigos.

          Dr. José Carlos Figueiredo Fernandes
          Presidente em exercício do CRMMA

          São Luís-MA, 29 de julho de 2022.

EDITAL DE INTIMAÇÃO 

Pelo presente Edital, e, por estarem em iugar incerto e não sabido, ficam os abaixo relacionados, intimados 
para ciência, que nos termos do Art. 26 da Lei n° 9514/97; Poderá ser consolidada em nome do fiduciário, os 
imóveis onerados fiduciariamente por estes, em razão dos contratos também relacionados abaixo. Pelo que 
por este, também ficam cientes, que á partir da publicação deste, tem um prazo de 15 dias, para querendo, 
purgarem o débito, e, evitarem a consolidação de suas propriedades, em nome do fiduciário. Cuja purgação, 
nos seguintes locais, e, endereços indicados: Agencia ITAÚ: Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 
100, Torres Olavo Setúbal, São Paulo - SP, OU, CARTÓRIO 1° OFICIO EXTRAJUDICIAL: Avenida Paulo 
Ramos, 430, Centro, 65.630-140, Timon-MA. 1 - Luciana de Oliveira Correia - Contrato n° 10150824606 - 
endereço: Rua 20, n°211, Quadra 78, Lote 15, Bairro Cidade Nova, Timon-Ma, CEP: 65.633-650. Timon 
(MA) data, 21 de julho de 2022. Dr. Raimundo Lucas de Brito Filho. Escrivão. VALIDE ESTE DOCUMEN-
TO EM www.cartoriosmaranhao.com.br COM O CÓDIGO 2041A170-0D10-11ED-888A-331CD2DEA1AD.

INTIMA: LUCIANA DE OLIVEIRA CORREIA 

Estado do Maranhão - Cartório do 1° Ofício Extrajudicial da Comarca de Timon
Tel (Fax) (0xx99) 3212 - 4499 - e-mail: rluquinha56@hotmail.com Dr. Raimundo Lucas de Brito Filho Titular Fe-
lipe Gustavo Varão Brito de Brito. Substituto. Ruth Maria de Oliveira Substituta | Timon (Ma), 21 de julho de 2022.

Resolução CONAMA nº 274/200 de 29 de novembro de 2000. Art. 2º As águas doces, salobras e salinas 

destinadas à balneabilidade (recreação de contato primário) terão sua condição avaliada nas categorias 

própria e imprópria. Atenção: A ocorrência de chuvas influencia negativamente na qualidade das águas 

das praias, considerando que ocorre maior carreamento de matéria orgânica oriunda da lavagem das 

vias públicas para os rios e, consequentemente, para os mares. Portanto, na ocorrência de chuvas, 

recomenda-se evitar a recreação nas 24h que as sucederem. O monitoramento foi realizado no período 

de 27/06/2022 a 25/07/2022, integrando a série de acompanhamento semanal das condições de 

balneabilidade das praias da Ilha do Maranhão. 

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA

Av. dos Holandeses, N° 04, Qd. 06, Ed. Manhattan, Calhau - São Luís/MA - CEP 65.071-38.

Endereço Eletrônico: ouvidoria@sema.ma.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

PONTOS COORDENADAS LOCALIZAÇÃO REFERÊNCIA CONDIÇÃO
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P17

P18
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P22 02º27’00.4”S
44º09’47.20”O

02º30’01.08”S
44º19’11.3”O

02º29’51.40”S
44º18’44.30”O

02º29’39.50”S
44º18’28.10”O

02º29’11.0”S
44º18’07.20”O

02º29’12.10”S
44º17’32.30”O

02º29’12.50”S
44º17’05.60”O

02º29’11.40”S
44º16’32.20”O

02º28’59.90”S
44º16’01.90”O

02º28’52.70”S
44º15’40.30”O

02º28’53.70”S
44º15’12.60”O

02º28’53.40”S
44º14’19.60”O

02º28’46.20”S
44º14’19.0”O
02º38’29.0”S

44º13’33.60”O

02º28’30.0”S
44º13’14.90”O

02º28’13.40”S
44º12’41.80”O

02º28’05.20”S
44º12’22.70”O

02º27’50.80”S
44º11’55.0”O
02º27’47.90”S
44º11’29.0”O

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

02º27’33.50”S
44º10’32.20”O

02º27’22.70”S
44º10’22.20”O

Praia Ponta do
Farol - São Luís

Praia de
São Marcos

São Luís

Praia da
Ponta d’Areia

São Luís

Praia do
Calhau

São Luís

Praia do
Olho d’Água

São Luís

Praia do Meio
São José de

Ribamar

Praia do Araçagy
São José de

Ribamar

Praia do Araçagy
Paço do Lumiar

Praia Olho de Porco
Paço do Lumiar

Praia Olho de Porco
Raposa

Praia do Mangue
Seco - Raposa

Em frente à Bibliot. do Caranguejo próx.
às barracas da Val e do Sr. Pedro

Ao lado do
Espigão Ponta d’ Areia

Em frente à rampa de acesso à
praia, lado direito do Praia Mar Hotel

Em frente ao Centro de Atendimento
ao Banhista na Praça do Sol

Em frente ao Farol e
Forte de São Marcos

Em frente à Praça do Pescador,
próximo à Barraca do Chef

Em frente ao Posto Guarda
Vidas - Bombeiros

Em frente ao prédio
verde com o heliporto

Em frente à banca de jornal da
pç. de alimentação da Litorânea

Em frente à Estação Elevatória
de Esgoto 2.2 (E.E.E 2.2) da

CAEMA e Círculo Militar

Em frente à descida da Rua Altamira,
proximidades da Pousada Vela Mar

Em frente à descida da Avenida
Copacabana e Pousada Suíça

Em frente à descida da rua
São Geraldo

À direita da Elevatória Iemanjá II

Em frente à casa com pirâmides
no teto, antes da falésia

Próximo ao Kacthus Bar e
Restaurante

Próximo ao Bar e
Restaurante Capiau 2

Em frente à rampa principal
de acesso a praia

Em frente ao Bar da Atalaia 

Em frente ao Bar e
Restaurante Rainha

Em frente ao Las Vegas Bar
e Restaurante 

Última barraca antes da foz do igarapé
do Mangue Seco/Olho de Porco

BALNEABILIDADE DAS PRAIAS DA REGIÃO
METROPOLITANA DE SÃO LUÍS

DATA DA
ÚLTIMA
COLETA

25/07/2022

A Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, por meio da Pró-Reitoria de Graduação - PROG/UEMA, 

torna público para conhecimento dos interessados que se encontrará disponível no endereço eletrônico 

<www.uema.br> e publicado no Diário Oficial do Estado do Maranhão, o Edital nº 311/2022 - 

PROG/UEMA, a ser divulgado no dia 1º de agosto de 2022, que trata das normas e instruções para 

matrícula e rematrícula dos estudantes veteranos, readmitidos, transferidos, graduados e núcleo comum, 

para o segundo semestre de 2022.2, cujo período dar-se-á de 8 a 12 de agosto de 2022, conforme 

cronograma expresso a seguir.

São Luís - MA, 26 de julho de 2022

Profa. Dra. Fabíola de Jesus Soares Santana

Pró-Reitora de Graduação

Visto:

Prof. Dr. Gustavo Pereira da Costa

Reitor

ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA

AVISO DE EDITAL N.º 06/2022-PROG/UEMA - MATRÍCULA
E REMATRÍCULA DE ESTUDANTES VETERANOS,
READMITIDOS, TRANSFERIDOS, GRADUADOS E

NÚCLEO COMUM PARA SEGUNDO SEMESTRE 2022

DATAS EVENTOS

Dias 8, 9, 10, 11 e
12/8/2022

Dia 15/8/2022

Matrícula e rematrícula de estudantes veteranos, readmitidos, 
transferidos, graduados e núcleo comum para o segundo semestre de 
2022.2

Rematrícula de estudantes veteranos retardatários para o segundo 
semestre de 2022.2

- Usado para FNS 

 

FERROVIA NORTE SUL S.A.
CNPJ/MF n° 09.257.877/0001-37 - NIRE 21.300.009.540
(Companhia Aberta)
Ata de RCA realizada em 13/07/22. 1. Data, Hora e Local: Realizada virtualmente aos 13/07/22, às 18h, ocorreu a Reunião do 
Conselho de Administração Ferrovia Norte Sul S.A (“Cia.” ou “FNS”) com sede na Av. dos Portugueses, s/n, Prédio DILN, 1º andar, 
sala 1, Itaqui-Pedrinhas, Retorno do Itaqui, CEP 65.085-582, São Luís/MA. 2. Convocação: A convocação foi realizada mediante 
correspondência eletrônica, enviada por solicitação do Presidente do Conselho de Administração. 3. Presença e Quórum: 
Ante a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Cia. e em observância ao disposto no Estatuto 
Social da Cia., a presente reunião foi considerada regularmente instalada. 4. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o  
Sr. Ernesto Peres Pousada Jr., que convidou a Sra. Daniela Soares Vieira para secretariar a reunião. 5. Ordem do Dia: (i) Tomar 
ciência da renúncia de membro da Diretoria Executiva da Cia. e (ii) Eleição de novo membro da Diretoria Executiva da Cia.  
6. Desenvolvimento e Deliberações: Após a análise das matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros, sem 
quaisquer restrições, ressalvas ou reservas, deliberaram nos termos a seguir: 6.1. Consignaram renúncia apresentada pelo 
Sr. Gustavo Serrão Chaves ao cargo de Diretor Presidente no dia 13/07/22. Na oportunidade, os conselheiros agradecem o 
diretor retirante pelos serviços prestados. 6.2. Em decorrência da renúncia acima consignada e consequente vacância do cargo 
de Diretor Presidente da Cia., os Conselheiros aprovaram a realocação do membro da Diretoria da Cia., abaixo qualificado, 
antes Diretor de Portos e Terminais e eleito em 28/04/22, para o Cargo de Diretor Presidente, com mandato até 28/04/24, a 
saber: (a) Alessandro Pena da Gama, brasileiro, estado civil casado, profissão engenheiro, RG nº 1942457- SSP/PA, CPF/MF  
sob o nº 323.751.902-20, com endereço comercial profissional na Rua Sapucaí, n° 383, Bairro Floresta, na cidade de  
BHMG, para o cargo de Diretor Presidente. 6.2.1 A posse para o novo cargo do membro da Diretoria Executiva ora eleito 
será realizada mediante assinatura do Termo de Posse contendo Declaração de Desimpedimento, lavrado em livro 
próprio da Cia. e conforme legislação aplicável. 6.3 Tendo em vista a eleição retro realizada, a composição consolidada de 
membros da Diretoria Executiva da Cia. passa a ser: Nome - Cargo:  Alessandro Pena da Gama - Diretor Presidente; Fábio 
Tadeu Marchiori Gama - Diretor Financeiro e RI; Fabrício Rezende de Oliveira - Diretor de Planejamento e Integração; Vago - 
Diretor s/ designação específica; Vago - Diretor s/ designação específica. 6. Encerramento: E, nada mais havendo a tratar, 
suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura dessa ata, que, lida e achada conforme, foi assinada pela 
mesa e por todos os conselheiros presentes - Presidente: Sr. Ernesto Peres Pousada Jr. e Secretária: Daniela Soares Vieira.  
Conselheiros: Ernesto Peres Pousada Jr.; Joyce Andrews da Costa, Silvana Alcântara Oliveira de Souza, Rute Melo Araújo e Alessandro 
Pena da Gama. BH/MG, 13/07/22. Daniela Soares Vieira - Secretária da Mesa. JUCEMA em 26/07/22 sob o nº 20220883378.  
Carlos André de Moraes Pereira - Secretário - Geral.

Passo um 
consórcio (em 
andamento) de 
uma moto CG 

FAN 160 ESDI. 
Contato: 

98 98769 2059.

A Oi S.A., em Recuperação Judicial, autorizatária do Serviço de Comunicação Multimídia - SCM na região I do PGO, informa os novos valores máximos do Velox para clientes não residenciais, incluindo impostos e contribuições 

sociais nos estados de Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espirito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraiba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe, sob o plano SCM Nº 001 

comunicado à Anatel. A vigência dos novos valores será a partir de 01 de setembro de 2022.

Comunicado oi aos clientes

Velocidade AL  AM AP BA CE ES MA MG PA PB PE PI RJ RN RR SE

128 Kpbs  R$     167,54  R$        165,39  R$     192,42  R$     160,78  R$     164,97  R$     163,32  R$     165,40  R$     181,63  R$     151,87  R$     169,75  R$     158,45  R$     165,40  R$     167,10  R$     160,76  R$     163,32  R$        160,76 

150 Kpbs  R$     335,45  R$        568,73  R$     385,25  R$     317,24  R$     330,31  R$     326,99  R$     321,88  R$     331,16  R$     304,08  R$     316,02  R$     317,24  R$     331,17  R$     334,61  R$     321,88  R$     326,99  R$        321,88 

256 Kpbs  R$     268,33  R$        627,56  R$     308,20  R$     257,51  R$     271,85  R$     261,58  R$     264,93  R$     290,91  R$     243,25  R$     271,84  R$     253,77  R$     264,91  R$     287,85  R$     264,91  R$     261,58  R$        257,50 

300 Kpbs  R$     503,18  R$        853,09  R$     992,42  R$     475,86  R$     495,48  R$     490,49  R$     482,82  R$     496,75  R$     456,11  R$     474,04  R$     475,86  R$     496,76  R$     501,92  R$     482,83  R$     490,49  R$        482,83 

512 Kpbs  R$     417,63  R$        933,87  R$     479,62  R$     400,73  R$     423,10  R$     407,09  R$     412,29  R$     452,73  R$     378,56  R$     423,09  R$     394,95  R$     412,29  R$     416,58  R$     412,30  R$     407,09  R$        400,72 

600 Kpbs  R$     838,61  R$     1.516,59  R$  1.764,27  R$     793,10  R$     825,78  R$     817,48  R$     804,70  R$     827,91  R$     760,19  R$     790,06  R$     793,10  R$     827,90  R$     836,53  R$     804,70  R$     817,48  R$        804,70 

800 Kpbs  R$     585,33  R$        577,87  R$     672,25  R$     561,68  R$     576,39  R$     570,58  R$     561,67  R$     634,57  R$     530,60  R$     551,45  R$     553,58  R$     577,85  R$     583,89  R$     561,68  R$     570,58  R$        561,68 

1 Mbps  R$     862,19  R$     2.274,91  R$  1.103,25  R$     827,32  R$     849,00  R$     840,44  R$     827,32  R$     934,69  R$     781,55  R$     812,25  R$     815,39  R$     851,19  R$     860,04  R$  1.609,38  R$     936,40  R$        827,33 

2 Mbps  R$     639,68  R$     2.274,91  R$     734,66  R$     613,82  R$     629,89  R$     623,56  R$     613,81  R$     631,52  R$     579,86  R$     602,65  R$     604,97  R$     631,53  R$     647,70  R$     613,81  R$     623,56  R$        613,81 

 4 Mbps  R$     669,19  R$     2.483,74  R$     768,56  R$     642,17  R$     658,96  R$     652,32  R$     642,13  R$     660,65  R$     606,61  R$     630,44  R$     632,87  R$     660,65  R$     667,52  R$     642,14  R$     652,32  R$        642,14 

 5 Mbps  R$     853,64  R$     2.767,33  R$     980,40  R$     819,11  R$     840,59  R$     832,14  R$     819,13  R$     842,74  R$     773,83  R$     804,23  R$     807,32  R$     842,74  R$     864,36  R$     819,13  R$     832,14  R$        819,13 

8 Mbps  R$     836,94  R$     3.311,66  R$     961,19  R$     803,08  R$     824,12  R$     815,83  R$     803,07  R$     826,24  R$     758,66  R$     788,47  R$     791,50  R$     826,24  R$     834,83  R$     803,08  R$     815,83  R$        803,08 

10 Mbps  R$  1.067,60  R$     3.689,79  R$  1.226,10  R$  1.024,43  R$  1.051,27  R$  1.040,69  R$  1.024,42  R$     612,63  R$     967,76  R$  1.005,79  R$  1.009,65  R$  1.053,98  R$     619,02  R$  1.024,44  R$  1.040,69  R$     1.024,44 

15 Mbps  R$     705,80  R$        708,74  R$     770,49  R$     677,25  R$     695,02  R$     688,02  R$     643,77  R$     696,78  R$     608,15  R$     664,95  R$     634,49  R$     662,33  R$     714,65  R$     677,28  R$     653,98  R$        643,76 

20 Mbps  R$     754,75  R$        797,35  R$     866,82  R$     713,80  R$     743,21  R$     735,74  R$     724,25  R$     745,12  R$     684,18  R$     711,06  R$     713,80  R$     745,12  R$     752,88  R$     724,24  R$     735,74  R$        724,24 

25 Mbps  R$     766,64  R$        808,85  R$     879,35  R$     724,10  R$     753,94  R$     746,36  R$     734,70  R$     755,86  R$     694,05  R$     721,33  R$     724,09  R$     755,89  R$     775,24  R$     734,71  R$     746,36  R$        734,71 

30 Mbps  R$     771,34  R$        761,49  R$     885,87  R$     740,17  R$     759,54  R$     751,89  R$     740,16  R$     761,50  R$     699,20  R$     726,68  R$     729,48  R$     761,50  R$     769,44  R$     740,15  R$     751,89  R$        740,15 

35 Mbps  R$  1.073,27  R$     1.132,40  R$  1.231,07  R$  1.013,75  R$  1.055,52  R$  1.044,90  R$  1.028,58  R$  1.058,22  R$     971,68  R$  1.009,86  R$  1.013,73  R$  1.058,24  R$  1.085,37  R$  1.028,57  R$  1.044,90  R$     1.028,57 

40 Mbps  R$     435,90  R$        827,74  R$     962,93  R$     418,28  R$     429,23  R$     424,90  R$     418,26  R$     430,32  R$     395,13  R$     410,65  R$     412,23  R$     430,33  R$     434,81  R$     418,28  R$     424,90  R$        418,28 

45 Mbps  R$     469,45  R$        430,96  R$     539,13  R$     450,46  R$     462,26  R$     457,62  R$     450,46  R$     463,45  R$     425,55  R$     442,27  R$     443,97  R$     463,45  R$     468,28  R$     450,46  R$     457,62  R$        450,46 

 50 Mbps  R$     888,76  R$        877,41  R$  1.020,71  R$     852,83  R$     875,16  R$     866,36  R$     852,81  R$     877,40  R$     805,65  R$     837,30  R$     840,52  R$     877,41  R$     886,55  R$     852,82  R$     866,36  R$        852,82 

 60 Mbps  R$     553,31  R$        927,09  R$  1.078,49  R$     530,93  R$     544,85  R$     539,36  R$     530,93  R$     546,23  R$     501,56  R$     521,27  R$     523,29  R$     546,24  R$     551,93  R$     530,94  R$     539,36  R$        530,94 

70 Mbps  R$  1.006,18  R$        993,32  R$  1.155,55  R$     965,47  R$     990,76  R$     980,81  R$     965,48  R$     993,31  R$     912,08  R$     947,92  R$     951,55  R$     993,33  R$  1.003,67  R$     965,47  R$     980,81  R$        965,47 

80 Mbps  R$  1.056,50  R$     1.042,99  R$  1.213,33  R$  1.013,75  R$  1.040,30  R$  1.029,86  R$  1.013,77  R$  1.043,01  R$     957,69  R$     995,32  R$     999,14  R$  1.042,99  R$  1.053,84  R$  1.013,74  R$  1.029,86  R$     1.013,74 

 90 Mbps  R$  1.106,80  R$     1.092,67  R$  1.271,14  R$  1.062,06  R$  1.089,87  R$  1.078,88  R$  1.062,03  R$  1.092,66  R$  1.003,28  R$  1.042,70  R$  1.046,72  R$  1.092,67  R$  1.104,06  R$  1.062,05  R$  1.078,88  R$     1.062,05 

 100 Mbps  R$     888,76  R$     1.158,90  R$  1.348,19  R$     852,83  R$     875,16  R$     866,36  R$     852,81  R$     877,40  R$     805,65  R$     837,30  R$     840,52  R$     877,41  R$     886,55  R$     852,82  R$     866,36  R$        852,82 

1) Valores em reais, com tributos inclusos;

2) Os demais valores dos planos acima não divulgados nesse comunicado, permanecem inalterados. Qualquer alteração será previamente divulgada;

3) Caso haja ajuste na tributação será repassado ao cliente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
CNPJ: 06.191.001/0001-47

Av. Nagib Haickel, s/nº - Centro, Santa Luzia - Maranhão.
CEP: 65.390-000

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
062/2022. O Município de Santa Luzia/MA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados 
que realizará às 09h:00m (nove horas) do dia 09 de agosto de 2022, por meio eletrônico, através do site 
www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor 
preço por ITEM, objetivando o Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de construção para 
as diversas Secretarias do Município de Santa Luzia/MA, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto 
Federal n° 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006, aplicando, subsidiariamente, no que couber, a Lei 
Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O Edital, seus anexos e informações adicionais 
estão à disposição dos interessados no referido site a ser realizado o certame ou ainda através do nº (98) 98595-
4913. Santa Luzia/MA, 25 de julho de 2022. THIAGO SILVA DE ASSUNÇÃO - Pregoeiro da CPL/PMSL.

O DIGITAL TAMBÉM
É O NOSSO NORMAL!

88
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o imparcial.com.br

ESTADO DO MARANHÃO. MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA. AVISO DE 
LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 092/2022 – PMBDC/MA. O Município de Barra do 
Corda - MA, através da Comissão Especial de Licitação, torna-se público, para conhecimento dos 
interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com 
critério de julgamento, menor preço por item, nos termos da Lei nº. 10.520/2002, subsidiariamen-
te, a Lei nº. 8.666/93. Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa 
para aquisição de brinquedos para compor brinquedotecas para os alunos da Creche Pré-Escola 
Educação Infantil da rede municipal de ensino de Barra do Corda-MA. A abertura em 15/08/2022 
as 09:00h, horário de Brasília/DF. Local: Portal de compras Licitanet - www.licitanet.com.br. 
Edital disponível no Portal de Compras Licitanet, Portal do Município: www.barradocorda.ma.
gov.br ou na sede a Comissão Especial de Licitação onde serão também fornecidos elementos, 
informações e outros esclarecimentos sobre a Licitação, pelo e-mail: celbarradocorda@gmail.
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O Parque reabre para visitas e volta a oferecer um espaço para pesquisas, atividades
lúdicas, encontros, trilhas, palestras, além de workshops de educação ambiental

So bre a Alu mar

CELEBRAÇÃO

Aniversário da Alumar
e do Parque Ambiental

Em ce le bra ção aos 42 anos da Alu- 
mar e 26 anos do seu Par que Am bi en- 
tal, o Con sór cio brin dou, na úl ti ma
quar ta-fei ra (27), as da tas es pe ci ais
com uma pro gra ma ção de even tos di- 
ver si û ca dos.

O Par que re a bre pa ra vi si tas e vol ta
a ofe re cer um es pa ço pa ra pes qui sas,
ati vi da des lú di cas, en con tros, tri lhas,
pa les tras, além de workshops de edu- 
ca ção am bi en tal, ofe re cen do um im- 
por tan te es pa ço de con ta to com a na- 
tu re za pa ra co la bo ra do res, fa mi li a res
e to da a co mu ni da de.

Pa ra a ge ren te de Re la ções Ins ti tu- 
ci o nais, Dul ci mar So a res, <es te es pa ço
na tu ral, que com ple ta seus 26 anos,

tem sig ni û ca do fun da men tal: além de
ser o mai or par que na tu ral do Bra sil
den tro de uma fá bri ca, o re tor no das
ati vi da des vem acom pa nha do de no- 
vi da des, co mo uma no va mar ca, mais
mo der na e que re me te à pre ser va ção
de nos sa fau na e üo ra, além de mais
ati vi da des de edu ca ção am bi en tal=,
dis se.

Se gun do o di re tor da Alu mar, Hel- 
der Tei xei ra, <a tra di ção da Alu mar no
to can te à pre ser va ção do meio am bi- 
en te, nos ren deu os mai o res prê mi os
mun di ais li ga dos às cau sas am bi en- 
tais. Tu do is so tem um sig ni û ca do
mai or ao lem brar mos do pri mei ro ato
de ins ta la ção da fá bri ca há 42 anos,

que te ve co mo pe dra fun da men tal a
plan ta ção de um Ipê, cu jo va lor sim-
bó li co de de fe sa do meio am bi en te
nos con duz até ho je=, con cluiu.

A tra di ção da Alu mar no

to can te à pre ser va ção do

meio am bi en te, nos

ren deu os mai o res

prê mi os mun di ais

Outros eventos durante comemoração de aniversário

Ou tros even tos mar ca ram a ce le- 
bra ção de ani ver sá rio da Alu mar e do
Par que. Na por ta ria da fá bri ca, ocor- 
reu a tra di ci o nal <Fei ri nha da Gen te=,
uma ini ci a ti va da Alu mar com os pro- 
du to res lo cais de 10 co mu ni da des vi- 
zi nhas à fá bri ca.

Após um pe río do sem acon te cer
por con ta da pan de mia, a Fe ri nha ofe- 
re ceu ao pú bli co ca fé da ma nhã, mel,
ju ça ra, ar te sa na tos, pro du tos hor ti- 
fru ti gran jei ros, mu das de plan tas e
ou tros pro du tos.  Ain da acon te ceu
uma apre sen ta ção es pe ci al da dan ça
por tu gue sa En can to de Por tu gal, da
co mu ni da de da Es ti va e o Fes ti val de
Ta len tos One A lu mar, que deu es pa ço
aos co la bo ra do res  mos tra rem seus
ta len tos nas ca te go ri as fo to gra ûa, po- 
e sia e mú si ca.

O Con sór cio de Alu mí nio do Ma ra- 
nhão – Alu mar é um dos mai o res
com ple xos in dus tri ais de pro du ção
de alu mi na e alu mí nio do mun do.
Inau gu ra do em ju lho de 1984, é for- 
ma do pe las em pre sas Al coa, Rio Tin to
e South32 e de sem pe nha um pa pel
im por tan te no Ma ra nhão. Cer ca de
90% de seus co la bo ra do res são ma ra- 
nhen ses, além de con tar com cen te- 
nas de for ne ce do res lo cais.

O sis te ma de ges tão da Alu mar é in- 
te gra do e en glo ba ges tões de qua li da- 
de, saú de, se gu ran ça e meio am bi en te
es ta be le ci do com ba se nas nor mas
NBR ISO 9001, NBR ISO 14001 e NBR
ISO 45001. Em 2019, ob te ve a cer ti û- 
ca ção ASI (Alu mi nium Stewardship
Ini ti a ti ve), o mais im por tan te Se lo de

Sus ten ta bi li da de na ca deia de va lor
do alu mí nio.

HEL DER TEI XEI RA
Di re tor da Alu mar

Uma his tó ria no
co ra ção da in dús tria
ma ra nhen se

O tem po his tó ri co é ca pri cho so. Das cir cuns tân ci as e
fa tos que for mam seu ber ço, às lei tu ras e in ter pre ta ções
que com pre en dem o pas sa do, o ch ro nos, mais que uma
sequên cia tem po ral, é um te ci do com su as tra mas es- 
ten di das so bre o es pa ço.

Es ta in tro du ção nos ser ve pa ra jo gar luz so bre al go es- 
pe cí û co que é a im por tân cia da in dús tria do alu mí nio
no pro ces so do de sen vol vi men to do Ma ra nhão. E se dis- 
se mos <tra ma=, nas li nhas aci ma, é por que nos or gu lha- 
mos do pro ta go nis mo que a Alu mar con ti nua exer cen- 
do na con so li da ção econô mi ca do es ta do, co mo um en- 
te de sig ni û cân cia pro du ti va na fe de ra ção bra si lei ra.

É fa to que o im pul so que co lo cou o es ta do na pau ta
na ci o nal co mo ca pa ci ta dor de mão de obra es pe ci a li za- 
da e for ne ce dor de pro du tos que de man dam tec no lo gia
de pon ta, tem mui to da pre sen ça do Con sór cio.

É evi den te que a Alu mar não in ven tou es sa ro da de- 
sen vol vi men tis ta, con tu do, é cla ro que o gran de em pu- 
xo econô mi co lo cal, a par tir da dé ca da de 80, só po de ser
com pre en di do se ne le es ti ver in se ri do a exis tên cia das
fá bri cas de alu mi na e alu mí nio.

É evi den te que a Alu mar não

in ven tou es sa ro da

de sen vol vi men tis ta, con tu do, é cla ro

que o gran de em pu xo econô mi co

lo cal, a par tir da dé ca da de 80, só

po de ser com pre en di do se ne le

es ti ver in se ri do a exis tên cia das

fá bri cas de alu mi na e alu mí nio

A his tó ria re cen te da in dús tria ma ra nhen se con ta da
em li vros, te ses, dis ser ta ções, tra ba lhos de pes qui sa, to- 
dos per pas sam pe la pre sen ça da Alu mar.

Ve ja mos que, o ar co das ações pro du ti vas é de tal en- 
ver ga du ra – e não cus ta res sal tar – que nos úl ti mos anos
re cor des con se cu ti vos de pro du ção fo ram ba ti dos. Ca be
res sal tar que tais mar cas fo ram ca pi ta ne a das por uma
for ça de tra ba lho for ma da por mais de 92% de ma ra- 
nhen ses de com pe tên cia téc ni ca glo bal men te re co nhe- 
ci da, com pro va da pe los ma ra nhen ses que da qui par ti- 
ram pa ra bri lhar em ter ras dis tan tes do ex te ri or.

O em pre en di men to tor na-se ain da mais sin gu lar
quan do, ali a do ao pro ces so pro du ti vo, bus ca mos na
me mó ria o pri mei rís si mo ato de ins ta la ção da Alu mar:
ao in vés da pe dra fun da men tal, plan ta mos um Ipê, num
tem po em que qua se nin guém fa la va em meio am bi en te
e sus ten ta bi li da de. Es se as pec to é ou tro in di ca dor do ta- 
ma nho e da res pon sa bi li da de do que aqui che ga va.

Mais uma vez, a his tó ria con ûr ma o pre sen te quan do
o Con sór cio, ao lon go da sua ca mi nha da, co lheu os mais
im por tan tes prê mi os am bi en tais do mun do.

Ou tro de ta lhe:  ao fa lar so bre res pon sa bi li da de, im- 
por ta en ten der a raiz da pa la vra que é aque le que res- 
pon de pe lo que faz. Is to não fal tou à fá bri ca quan do
uniu seu in te res se aos in te res ses das co mu ni da des vi zi- 
nhas e ins ti tui ções pri va das sem ûns lu cra ti vos com o
in tui to de, por meio da in te ra ção, em po de ra men to, ex- 
pres sões cul tu rais, di ver si da de e tro ca de ex pe ri ên ci as,
cres cer e fa zer cres cer. Co mo se vê, o que ao lon ge as se- 
me lha a um te ci do, de per to no ta-se o ali nha vo cui da do- 
so e com ple xo de uma his tó ria ri ca e de ter mi na da. Sim,
ri ca de cons tru ções so ci o e conô mi cas, de ter mi na da pe- 
lo fo co no fu tu ro a par tir de in ves ti men tos no pre sen te
sus ten ta dos pe la ex pe ri ên cia do pas sa do. Es tes elos são
a es sên cia da Alu mar. In ti tu la do = Uma his tó ria no co ra- 
ção da in dús tria ma ra nhen se=, es te tex to cui da, co mo se
per ce be, da pre sen ça da Alu mar no Ma ra nhão e sua vin- 
cu la ção van guar dis ta que ser viu de guia, em um de ter- 
mi na do tem po e es pa ço, so bre o ca rá ter ino va dor e pro- 
mis sor das in dús tri as nes tas ter ras. Res ga tan do-se a po- 
si ção de re le vân cia in dus tri al que tão bem exer ceu o es- 
ta do no se tor têx til no sé cu lo XIX.

Ao com ple tar os seus 42 anos, a Alu mar te ce seu te ci- 
do com û os de alu mí nio ali nha va dos pe las mãos da gen- 
te ma ra nhen se.

São Luís, sábado e domingo, 30 e 31 de julho

https://banca.oimparcial.com.br/
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DOU GLAS CU NHA

No vo au men to

Mer ca do cen tral
• Pa ti nho, chã, e al ca tra: com os so R$ 30, e sem os so a R$
35.
• Acém, e pei to bo vi no: R$ 25
• Cos te la: R$ 20
• Cham ba ril: R$ 18

Nos fri go rí fi cos
• Pa le ta ou pei to bo vi no: R$ 21
• Acém e cham ba ril: R$ 19,99
• Mi o lo de acém: R$ 23,99
• Bis te ca: R$ 27,99

Su per mer ca dos
• Pa ti nho: R$ 41,99
• Chã de Fo ra: R$ 38,99
• Al ca tra: R$ 36,90
• Acém: R$ 26,99
• Cos te la di an tei ra: R$ 29,99
• Mi o lo de acém: R$ 29,99
• Cham ba ril: R$ 24,99

Be ne fí ci os da car ne bo vi na

Variação

Preço da carne pesa no
bolso do consumidor

A
car ne de boi é a prin ci pal pro teí na ani mal con- 
su mi da pe lo ma ra nhens. No en tan to, com a al ta
nos pre ços do pro du to, se ve ri û ca acen tu a da
bai xa no con su mo, prin ci pal men te nas ca ma- 

das so ci ais de bai xa ren da. Pa ra ga ran tir o pra to na me- 
sa, o con su mi dor op ta por ou tras car nes co mo a suí na e
de fran go. A ou tra op ção é o pes ca do, que tam bém es tá
com seus pre ços bas tan te ele va dos. O im por tan te a ser
res sal ta do é que a au sên cia da car ne ver me lha na ali- 
men ta ção po de cau sar de û ci ên ci as fí si cas ao con su mi- 
dor.

O açou guei ro Adail ton Cos ta dos San tos, do Mer ca do
Cen tral, pre vê que po de rá ha ver uma ma jo ra ção nos
pre ços da car ne bo vi na, du ran te o pe río do da en tres sa- 
fra que se ini cia em ou tu bro, mas que es te au men to não
ul tra pas sa rá de cin co a dez por cen to. O pre ço da car ne
bo vi na va ria nas fei ras, fri go rí û cos, e su per mer ca dos
com pre ços que os ci lam en tre 18,00 e 41,99 re ais, com
di fe ren ças que che gam aci ma de 100%.

A do més ti ca Ma ria Lui za Sil va dis se que a si tu a ção es- 
tá mui to di fí cil pa ra os as sa la ri a dos, que tem ga nho re al
abai xo de 40 re ais/dia, quan tia in su û ci en te pa ra ga ran- 
tir o sus ten to de uma fa mí lia de qua tro pes so as. <A do na
de ca sa tem que bus car os pro du tos mais ba ra tos op tan- 
do por pra tos na ba se de fei jão e ovos. Car ne so men te a
de se gun da que tem pre ços mais bai xos=, dis se.

A do na de ca sa tem que bus car os

pro du tos mais ba ra tos op tan do por

pra tos na ba se de fei jão e ovos.

Car ne so men te a de se gun da que

tem pre ços mais bai xos

O autô ni mo Antô nio Cas tro de Sou sa, dis se que o pai
de fa mí lia, que não tem em pre gos, vi ve a ca da dia uma
aven tu ra pa ra le var pa ra ca sa o ali men to da fa mí lia. <No
meu ca so que tra ba lho com en tre gas, com ven da va ri- 
an do en tre 40 e 60 re ais, com mui to jei to con se gue pa ra
a co mi da, as de mais des pe sas da fa mí lia û ca pa ra o por- 
vir=. Ele dis se ain da que pa ra eco no mi zar, faz su as re fei- 
ções no res tau ran te Po pu lar pa gan do so men te um re al.

No meu ca so que tra ba lho com

en tre gas, com ven da va ri an do en tre

40 e 60 re ais, com mui to jei to

con se gue pa ra a co mi da, as de mais

des pe sas da fa mí lia fi ca pa ra o

por vir

A car ne ver me lha faz par te do car dá pio do bra si lei ro,
se ja no chur ras co ou na pa ne la, no en tan to du ran te um
tem po, foi ti da co mo vi lã da saú de.Os be ne fí ci os da car- 
ne ine ga vel men te fo ram com pro va dos atra vés de pes- 
qui sas dei xan do es se mi to pa ra trás.

Co nhe ça os be ne fí ci os da car ne ver me lha pa ra sua
saú de, já que além de sa bo ro sa ela tam bém é ex tre ma- 
men te nu tri ti va:

Pro teí nas – A car ne bo vi na é ri ca em pro teí nas. Elas
aju dam a me lho rar a mas sa mus cu lar, além de au xi li ar
na re pa ra ção dos os sos, pe le e car ti la gem.

Fer ro – Co mer car ne bo vi na aju da a pre ve nir a ane- 
mia por de û ci ên cia de fer ro. A ane mia fer ro pri va é uma
epi de mia cres cen te em to do o mun do.

Mi ne rais – Ri ca em mi ne rais: Sa bia que um dos be ne- 
fí ci os da car ne é for ne cer mais de me ta de da quan ti da de
diá ria re co men da da de se lê nio, zin co e mag né sio?

Car ni ti na – A car ne pos sui L-car ni ti na, que tem efei- 
to be né û co so bre hi per ten são, in üa ma ção e até em pa- 
ci en tes com in su û ci ên cia car día ca.

Glu ta ti o na – O an ti o xi dan te glu ta ti o na en con tra do
na car ne é as so ci a do ao an ti en ve lhe ci men to, re du ção
de ocor rên ci as de do en ças crô ni cas e ain da for ta le ce o
sis te ma imu no ló gi co.

Car no si na – Con tém car no si na, um dos be ne fí ci os
da car ne, já que ele é um po ten te ami noá ci do, que pos- 
sui pro pri e da des de an ti-gli co si la ção.Em su ma, ela aju- 
da a pre ve nir a ate ros cle ro se, ou tras do en ças crô ni cas e
re duz a in üa ma ção.

Cre a ti na – A car ne bo vi na con tém a cre a ti na, que
me lho ra o de sem pe nho do exer cí cio. For ne ce ener gia,
me lho ra a re sis tên cia, além de fa vo re cer o cres ci men to e
de sen vol vi men to mus cu lar.

São Luís, sábado e domingo, 30 e 31 de julho
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De acordo com os cálculos do INSS, em apenas 7 benefícios, o prejuízo inicialmente
apontado é de R$ 860 mil. Entretanto, há previsão dessa cifra ser muito maior

REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUÍS

PF deflagra operação
contra fraude no INSS

A
Po lí cia Fe de ral, por meio da
For ça-Ta re fa Pre vi den ciá ria e
Tra ba lhis ta do Es ta do do Ma- 
ra nhão, com a û na li da de de

re pri mir A frau des con tra o Ins ti tu to
Na ci o nal do Se gu ro So ci al – INSS de- 
üa grou, na ma nhã da sex ta-fei ra (29),
a Ope ra ção Ad Ae ter num.

O inqué ri to po li ci al, ini ci a do no
ano de 2020, le vou à iden ti û ca ção de
um es que ma cri mi no so no qual eram
fal si û ca dos do cu men tos pú bli cos pa- 
ra ûns de con ces são e ma nu ten ção
dos be ne fí ci os de am pa ro so ci al ao
ido so. Os ti tu la res eram pes so as ûc tí- 
ci as, cri a das vir tu al men te.

Du as equi pes da Po lí cia Fe de ral
cum pri ram os man da dos ju di ci ais de
bus ca e apre en são nos mu ni cí pi os de
São Luís e Pa ço do Lu mi ar. As in ves ti- 
ga ções se rão apro fun da das a par tir da
aná li se dos ma te ri ais apre en di dos,
bus can do a iden ti û ca ção de ou tros
in te gran tes do gru po cri mi no so.

Os en vol vi dos es tão sen do in ves ti- 
ga dos pe la prá ti ca dos cri mes de es te- 
li o na to qua li û ca do, pre vis to no
art.171, §3º, do có di go pe nal, cu jas
pe nas de re clu são va ri am de 2 anos e 4
me ses a 6 anos e 8 me ses. 

De acor do com os cál cu los do INSS,
em ape nas 7 be ne fí ci os, o pre juí zo

ini ci al men te apon ta do é de R$ 860
mil, en tre tan to há pre vi são des sa ci fra
ser mui to mai or após a aná li se do ma- 
te ri al re co lhi do.

A eco no mia pro por ci o na da com a
fu tu ra sus pen são dos be ne fí ci os já
iden ti û ca dos, con si de ran do-se a ex- 
pec ta ti va de so bre vi da pro je ta da pe lo
Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra ûa Es ta-
tís ti ca (IB GE), é de R$ 634 mil.

O no me da Ope ra ção é uma ex pres- 
são em la tim, sig ni û can do al go eter- 
no, que du ra rá pe la eter ni da de. Tra ta-
se de uma re fe rên cia ao mo dus ope- 
ran di dos cri mi no sos.

HOSPITAL VETERINÁRIO

UEMA tem 90 dias para regularizar atendimentos 

Em de ci são des ta se ma na, o Tri bu- 
nal de Jus ti ça do Es ta do do Ma ra nhão
con de nou a Uni ver si da de Es ta du al do
Ma ra nhão (UE MA) a de po si tar em
con ta ban cá ria es pe cí û ca, por meio
de bo le to de re co lhi men to, os pa ga- 
men tos efe tu a dos por ser vi ços pres ta- 
dos do Hos pi tal Ve te ri ná rio Uni ver si- 
tá rio (HVU).

A con de na ção foi pro te la da pe lo
Juiz Au xi li ar de En trân cia Fi nal, res- 
pon den do pe la Va ra de Di rei tos Di fu- 
sos e Co le ti vos da Co mar ca de São
Luís, Fran cis co So a res Reis Jú ni or, em
res pos ta à Ação Ci vil Pú bli ca im pe tra- 
da pe la As so ci a ção Na ci o nal de Clí ni- 
ca de Pe que nos Ani mais (An cli ve pa)
do Ma ra nhão. “JUL GO PAR CI AL MEN- 
TE PRO CE DEN TE, nos ter mos do art.
487, I, do CPC, de for ma que CON DE- 
NO a UNI VER SI DA DE ES TA DU AL DO
MA RA NHÃO em Obri ga ção de Fa zer
pa ra que, no pra zo de 90 (no ven ta) di- 
as, re gu la ri ze o pro ce di men to de re ce- 
bi men to de va lo res re fe ren tes aos exa- 
mes, con sul tas e de mais ser vi ços ofe re- 
ci dos, de mo do que se jam de po si ta dos

em con ta ban cá ria es pe cí fi ca, por
meio de bo le to de re co lhi men to em no- 
me do Hos pi tal Ve te ri ná rio Uni ver si- 
tá rio. Ou tros sim, CON DE NO a que
pro ce da, no mes mo pra zo, o iní cio de
pro ces so li ci ta tó rio pa ra aqui si ção de
in su mos, de me di ca men tos e de mais
pro du tos ne ces sá ri os pa ra ma nu ten- 
ção do Hos pi tal Ve te ri ná rio Uni ver si- 
tá rio, bem co mo a ob ser vân cia à le ga- 
li da de na con tra ta ção de pro fes so res”,
diz a de ci são ju di ci al

Re nan Nas ci men to Mo ra es, que é
di re tor da An cli ve pa, a en ti da de de ve- 
rá so li ci tar o afas ta men to do di re tor
do hos pi tal, o mé di co ve te ri ná rio Jo sé
Ar nod son Co e lho de Sou sa Cam pe lo,
pe lo pra zo de 90 di as, pe río do es ta be- 
le ci do pa ra que os pro ce di men tos se- 
jam ado ta dos.

Den tro do mes mo pra zo o Hos pi tal
Ve te ri ná rio Uni ver si tá rio (HVU) da
Ue ma de ve rá dar iní cio ao pro ces so li- 
ci ta tó rio pa ra aqui si ção de in su mos,
de me di ca men te e de mais pro du tos
ne ces sá ri os pa ra ma nu ten ção do cen- 
tro de tra ta men to. Tam bém de ve rá

con tra tar pro fes so res. O HVU é uma
uni da de com ple men tar do Cen tro de
Ci ên ci as Agrá ri as, vin cu la do à Uni da- 
de Es ta du al do Ma ra nhão. A ad mi nis- 
tra ção é fei ta pe la Fun da ção de Apoio
ao En si no, Pes qui sa e Ex ten são (FA- 
PE AD), ins ti tui ção de di rei to pri va do
sem ûns lu cra ti vos, cri a da por uma
equi pe de pro fes so res da Uni ver si da- 
de Es ta du al do Ma ra nhão (UE MA).

Se gun do o re gi men to in ter no da
uni da de a ren da é ob ti da por meio do
re co lhi men to de ta xas por ser vi ços
pres ta dos. Os va lo res, no en tan to,
eram re co lhi do em es pé cie sem emis- 
são de ne nhum do cu men to ûs cal. O
Hos pi tal não emi te ne nhum do cu- 
men to ûs cal pe los ser vi ços pres ta dos
e o pa ga men to é re ce bi do ape nas em
es pé cie.

Os de pó si tos eram fei tos pes so al- 
men te pe lo di re tor do HVU ou ou tro
fun ci o ná rio de sig na do, na con ta da
FA PE AD sem da ta es pe ci û ca da. O
pro ce di men to não per mi tiu qual quer
con tro le so bre as con tas do hos pi tal
da UE MA.

Lei de Exe cu ções Pe nais

RE MI ÇÃO DA PE NA

De ten tos fa zem
pa vi men ta ção de
ru as em Co ro a tá

A juí za Ane li se No guei ra Re gi na to, da 1ª Va ra de Co ro- 
a tá, in for mou que a for ça de tra ba lho de dez pes so as
pre sas em re gi me se mi a ber to na Uni da de Pri si o nal de
Res so ci a li za ção da ci da de es tá sen do uti li za da na pa vi- 
men ta ção de ru as na pe ri fe ria da ci da de.

A juí za, acom pa nha da do se cre tá rio de as sis tên cia so- 
ci al da pre fei tu ra mu ni ci pal, Da ni el Sou sa, vi si ta ram
tre chos de du as ru as no bair ro Ma ri ol, on de dez ape na- 
dos do re gi me se mi a ber to tra ba lha ram nas obras de pa- 
vi men ta ção, já fo ram con cluí das. A obra pro por ci o nou
mais con for to, hi gi e ne e co mo di da de aos mo ra do res,
com a subs ti tui ção das ru as de ter ra ba ti da por pa vi- 
men ta ção com blo que tes de con cre to, dan do no vo as- 
pec to ao bair ro.

Du ran te a vi si ta, a juí za per cor reu as ru as e con ver sou
com os pre sos be ne û ci a das com a re mi ção da pe na por
meio do tra ba lho e cons ta tou a sa tis fa ção de les pe la
opor tu ni da de de po der tra ba lhar ao mes mo tem po em
que re du zem o pra zo de cum pri men to da pe na.

A par ti ci pa ção dos pre sos na obra foi so li ci ta da pe la
Pre fei tu ra Mu ni ci pal ao Ju di ciá rio de Co ro a tá. Os blo- 
que tes de con cre to são pro du zi dos na UPR, com ma te ri- 
ais (areia, ci men to e bri ta) for ne ci dos pe la Se cre ta ria de
Ad mi nis tra ção Pe ni ten ciá ria do Es ta do (SE AP), que
tam bém é res pon sá vel pe la ali men ta ção e re mu ne ra ção
dos tra ba lha do res, em al guns ca sos. A per ma nên cia dos
pre sos na rua é acom pa nha da por es col ta po li ci al.

A juí za res sal tou a fun ção edu ca ti va da apli ca ção da
pe na, por meio do tra ba lho. <A lei diz que a pri são, além
da ques tão pu ni ti va, tem a edu ca ti va. Es se tra ba lho tem
vá ri os be ne fí ci os pa ra eles. Eles es tão apren dem a ter
um ofí cio que vai aju dá-los no fu tu ro. Eles apren dem
que o tra ba lho tem va lor e se sen tem úteis, por que eles
es tão aju dan do a so ci e da de=, de cla rou a juí za.

A lei diz que a pri são, além da

ques tão pu ni ti va, tem a edu ca ti va.

Es se tra ba lho tem vá ri os be ne fí ci os

pa ra eles. Eles es tão apren dem a ter

um ofí cio que vai aju dá-los no

fu tu ro. Eles apren dem que o

tra ba lho tem va lor e se sen tem úteis

A Lei de Exe cu ções Pe nais (nº 7.210, de 11 de ju lho de
1984), co nhe ci da co mo LEP, re gu la men ta o be ne fí cio da
di mi nui ção de pe na do pre so con de na do por tra ba lho
ou es tu do (re mi ção), sen do um dia de pe na a ca da do ze
ho ras de frequên cia es co lar ou três di as de tra ba lho.
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De acordo com os cálculos do INSS, em apenas 7 benefícios, o prejuízo inicialmente
apontado é de R$ 860 mil. Entretanto, há previsão dessa cifra ser muito maior

REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUÍS

PF deflagra operação
contra fraude no INSS

A
Po lí cia Fe de ral, por meio da
For ça-Ta re fa Pre vi den ciá ria e
Tra ba lhis ta do Es ta do do Ma- 
ra nhão, com a û na li da de de

re pri mir A frau des con tra o Ins ti tu to
Na ci o nal do Se gu ro So ci al – INSS de- 
üa grou, na ma nhã da sex ta-fei ra (29),
a Ope ra ção Ad Ae ter num.

O inqué ri to po li ci al, ini ci a do no
ano de 2020, le vou à iden ti û ca ção de
um es que ma cri mi no so no qual eram
fal si û ca dos do cu men tos pú bli cos pa- 
ra ûns de con ces são e ma nu ten ção
dos be ne fí ci os de am pa ro so ci al ao
ido so. Os ti tu la res eram pes so as ûc tí- 
ci as, cri a das vir tu al men te.

Du as equi pes da Po lí cia Fe de ral
cum pri ram os man da dos ju di ci ais de
bus ca e apre en são nos mu ni cí pi os de
São Luís e Pa ço do Lu mi ar. As in ves ti- 
ga ções se rão apro fun da das a par tir da
aná li se dos ma te ri ais apre en di dos,
bus can do a iden ti û ca ção de ou tros
in te gran tes do gru po cri mi no so.

Os en vol vi dos es tão sen do in ves ti- 
ga dos pe la prá ti ca dos cri mes de es te- 
li o na to qua li û ca do, pre vis to no
art.171, §3º, do có di go pe nal, cu jas
pe nas de re clu são va ri am de 2 anos e 4
me ses a 6 anos e 8 me ses. 

De acor do com os cál cu los do INSS,
em ape nas 7 be ne fí ci os, o pre juí zo

ini ci al men te apon ta do é de R$ 860
mil, en tre tan to há pre vi são des sa ci fra
ser mui to mai or após a aná li se do ma- 
te ri al re co lhi do.

A eco no mia pro por ci o na da com a
fu tu ra sus pen são dos be ne fí ci os já
iden ti û ca dos, con si de ran do-se a ex- 
pec ta ti va de so bre vi da pro je ta da pe lo
Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra ûa Es ta-
tís ti ca (IB GE), é de R$ 634 mil.

O no me da Ope ra ção é uma ex pres- 
são em la tim, sig ni û can do al go eter- 
no, que du ra rá pe la eter ni da de. Tra ta-
se de uma re fe rên cia ao mo dus ope- 
ran di dos cri mi no sos.

HOSPITAL VETERINÁRIO

UEMA tem 90 dias para regularizar atendimentos 

Em de ci são des ta se ma na, o Tri bu- 
nal de Jus ti ça do Es ta do do Ma ra nhão
con de nou a Uni ver si da de Es ta du al do
Ma ra nhão (UE MA) a de po si tar em
con ta ban cá ria es pe cí û ca, por meio
de bo le to de re co lhi men to, os pa ga- 
men tos efe tu a dos por ser vi ços pres ta- 
dos do Hos pi tal Ve te ri ná rio Uni ver si- 
tá rio (HVU).

A con de na ção foi pro te la da pe lo
Juiz Au xi li ar de En trân cia Fi nal, res- 
pon den do pe la Va ra de Di rei tos Di fu- 
sos e Co le ti vos da Co mar ca de São
Luís, Fran cis co So a res Reis Jú ni or, em
res pos ta à Ação Ci vil Pú bli ca im pe tra- 
da pe la As so ci a ção Na ci o nal de Clí ni- 
ca de Pe que nos Ani mais (An cli ve pa)
do Ma ra nhão. “JUL GO PAR CI AL MEN- 
TE PRO CE DEN TE, nos ter mos do art.
487, I, do CPC, de for ma que CON DE- 
NO a UNI VER SI DA DE ES TA DU AL DO
MA RA NHÃO em Obri ga ção de Fa zer
pa ra que, no pra zo de 90 (no ven ta) di- 
as, re gu la ri ze o pro ce di men to de re ce- 
bi men to de va lo res re fe ren tes aos exa- 
mes, con sul tas e de mais ser vi ços ofe re- 
ci dos, de mo do que se jam de po si ta dos

em con ta ban cá ria es pe cí fi ca, por
meio de bo le to de re co lhi men to em no- 
me do Hos pi tal Ve te ri ná rio Uni ver si- 
tá rio. Ou tros sim, CON DE NO a que
pro ce da, no mes mo pra zo, o iní cio de
pro ces so li ci ta tó rio pa ra aqui si ção de
in su mos, de me di ca men tos e de mais
pro du tos ne ces sá ri os pa ra ma nu ten- 
ção do Hos pi tal Ve te ri ná rio Uni ver si- 
tá rio, bem co mo a ob ser vân cia à le ga- 
li da de na con tra ta ção de pro fes so res”,
diz a de ci são ju di ci al

Re nan Nas ci men to Mo ra es, que é
di re tor da An cli ve pa, a en ti da de de ve- 
rá so li ci tar o afas ta men to do di re tor
do hos pi tal, o mé di co ve te ri ná rio Jo sé
Ar nod son Co e lho de Sou sa Cam pe lo,
pe lo pra zo de 90 di as, pe río do es ta be- 
le ci do pa ra que os pro ce di men tos se- 
jam ado ta dos.

Den tro do mes mo pra zo o Hos pi tal
Ve te ri ná rio Uni ver si tá rio (HVU) da
Ue ma de ve rá dar iní cio ao pro ces so li- 
ci ta tó rio pa ra aqui si ção de in su mos,
de me di ca men te e de mais pro du tos
ne ces sá ri os pa ra ma nu ten ção do cen- 
tro de tra ta men to. Tam bém de ve rá

con tra tar pro fes so res. O HVU é uma
uni da de com ple men tar do Cen tro de
Ci ên ci as Agrá ri as, vin cu la do à Uni da- 
de Es ta du al do Ma ra nhão. A ad mi nis- 
tra ção é fei ta pe la Fun da ção de Apoio
ao En si no, Pes qui sa e Ex ten são (FA- 
PE AD), ins ti tui ção de di rei to pri va do
sem ûns lu cra ti vos, cri a da por uma
equi pe de pro fes so res da Uni ver si da- 
de Es ta du al do Ma ra nhão (UE MA).

Se gun do o re gi men to in ter no da
uni da de a ren da é ob ti da por meio do
re co lhi men to de ta xas por ser vi ços
pres ta dos. Os va lo res, no en tan to,
eram re co lhi do em es pé cie sem emis- 
são de ne nhum do cu men to ûs cal. O
Hos pi tal não emi te ne nhum do cu- 
men to ûs cal pe los ser vi ços pres ta dos
e o pa ga men to é re ce bi do ape nas em
es pé cie.

Os de pó si tos eram fei tos pes so al- 
men te pe lo di re tor do HVU ou ou tro
fun ci o ná rio de sig na do, na con ta da
FA PE AD sem da ta es pe ci û ca da. O
pro ce di men to não per mi tiu qual quer
con tro le so bre as con tas do hos pi tal
da UE MA.

Lei de Exe cu ções Pe nais

RE MI ÇÃO DA PE NA

De ten tos fa zem
pa vi men ta ção de
ru as em Co ro a tá

A juí za Ane li se No guei ra Re gi na to, da 1ª Va ra de Co ro- 
a tá, in for mou que a for ça de tra ba lho de dez pes so as
pre sas em re gi me se mi a ber to na Uni da de Pri si o nal de
Res so ci a li za ção da ci da de es tá sen do uti li za da na pa vi- 
men ta ção de ru as na pe ri fe ria da ci da de.

A juí za, acom pa nha da do se cre tá rio de as sis tên cia so- 
ci al da pre fei tu ra mu ni ci pal, Da ni el Sou sa, vi si ta ram
tre chos de du as ru as no bair ro Ma ri ol, on de dez ape na- 
dos do re gi me se mi a ber to tra ba lha ram nas obras de pa- 
vi men ta ção, já fo ram con cluí das. A obra pro por ci o nou
mais con for to, hi gi e ne e co mo di da de aos mo ra do res,
com a subs ti tui ção das ru as de ter ra ba ti da por pa vi- 
men ta ção com blo que tes de con cre to, dan do no vo as- 
pec to ao bair ro.

Du ran te a vi si ta, a juí za per cor reu as ru as e con ver sou
com os pre sos be ne û ci a das com a re mi ção da pe na por
meio do tra ba lho e cons ta tou a sa tis fa ção de les pe la
opor tu ni da de de po der tra ba lhar ao mes mo tem po em
que re du zem o pra zo de cum pri men to da pe na.

A par ti ci pa ção dos pre sos na obra foi so li ci ta da pe la
Pre fei tu ra Mu ni ci pal ao Ju di ciá rio de Co ro a tá. Os blo- 
que tes de con cre to são pro du zi dos na UPR, com ma te ri- 
ais (areia, ci men to e bri ta) for ne ci dos pe la Se cre ta ria de
Ad mi nis tra ção Pe ni ten ciá ria do Es ta do (SE AP), que
tam bém é res pon sá vel pe la ali men ta ção e re mu ne ra ção
dos tra ba lha do res, em al guns ca sos. A per ma nên cia dos
pre sos na rua é acom pa nha da por es col ta po li ci al.

A juí za res sal tou a fun ção edu ca ti va da apli ca ção da
pe na, por meio do tra ba lho. <A lei diz que a pri são, além
da ques tão pu ni ti va, tem a edu ca ti va. Es se tra ba lho tem
vá ri os be ne fí ci os pa ra eles. Eles es tão apren dem a ter
um ofí cio que vai aju dá-los no fu tu ro. Eles apren dem
que o tra ba lho tem va lor e se sen tem úteis, por que eles
es tão aju dan do a so ci e da de=, de cla rou a juí za.

A lei diz que a pri são, além da

ques tão pu ni ti va, tem a edu ca ti va.

Es se tra ba lho tem vá ri os be ne fí ci os

pa ra eles. Eles es tão apren dem a ter

um ofí cio que vai aju dá-los no

fu tu ro. Eles apren dem que o

tra ba lho tem va lor e se sen tem úteis

A Lei de Exe cu ções Pe nais (nº 7.210, de 11 de ju lho de
1984), co nhe ci da co mo LEP, re gu la men ta o be ne fí cio da
di mi nui ção de pe na do pre so con de na do por tra ba lho
ou es tu do (re mi ção), sen do um dia de pe na a ca da do ze
ho ras de frequên cia es co lar ou três di as de tra ba lho.
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PF deflagra operação
contra fraude no INSS

A
Po lí cia Fe de ral, por meio da
For ça-Ta re fa Pre vi den ciá ria e
Tra ba lhis ta do Es ta do do Ma- 
ra nhão, com a û na li da de de

re pri mir A frau des con tra o Ins ti tu to
Na ci o nal do Se gu ro So ci al – INSS de- 
üa grou, na ma nhã da sex ta-fei ra (29),
a Ope ra ção Ad Ae ter num.

O inqué ri to po li ci al, ini ci a do no
ano de 2020, le vou à iden ti û ca ção de
um es que ma cri mi no so no qual eram
fal si û ca dos do cu men tos pú bli cos pa- 
ra ûns de con ces são e ma nu ten ção
dos be ne fí ci os de am pa ro so ci al ao
ido so. Os ti tu la res eram pes so as ûc tí- 
ci as, cri a das vir tu al men te.

Du as equi pes da Po lí cia Fe de ral
cum pri ram os man da dos ju di ci ais de
bus ca e apre en são nos mu ni cí pi os de
São Luís e Pa ço do Lu mi ar. As in ves ti- 
ga ções se rão apro fun da das a par tir da
aná li se dos ma te ri ais apre en di dos,
bus can do a iden ti û ca ção de ou tros
in te gran tes do gru po cri mi no so.

Os en vol vi dos es tão sen do in ves ti- 
ga dos pe la prá ti ca dos cri mes de es te- 
li o na to qua li û ca do, pre vis to no
art.171, §3º, do có di go pe nal, cu jas
pe nas de re clu são va ri am de 2 anos e 4
me ses a 6 anos e 8 me ses. 

De acor do com os cál cu los do INSS,
em ape nas 7 be ne fí ci os, o pre juí zo

ini ci al men te apon ta do é de R$ 860
mil, en tre tan to há pre vi são des sa ci fra
ser mui to mai or após a aná li se do ma- 
te ri al re co lhi do.

A eco no mia pro por ci o na da com a
fu tu ra sus pen são dos be ne fí ci os já
iden ti û ca dos, con si de ran do-se a ex- 
pec ta ti va de so bre vi da pro je ta da pe lo
Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra ûa Es ta-
tís ti ca (IB GE), é de R$ 634 mil.

O no me da Ope ra ção é uma ex pres- 
são em la tim, sig ni û can do al go eter- 
no, que du ra rá pe la eter ni da de. Tra ta-
se de uma re fe rên cia ao mo dus ope- 
ran di dos cri mi no sos.
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Em de ci são des ta se ma na, o Tri bu- 
nal de Jus ti ça do Es ta do do Ma ra nhão
con de nou a Uni ver si da de Es ta du al do
Ma ra nhão (UE MA) a de po si tar em
con ta ban cá ria es pe cí û ca, por meio
de bo le to de re co lhi men to, os pa ga- 
men tos efe tu a dos por ser vi ços pres ta- 
dos do Hos pi tal Ve te ri ná rio Uni ver si- 
tá rio (HVU).

A con de na ção foi pro te la da pe lo
Juiz Au xi li ar de En trân cia Fi nal, res- 
pon den do pe la Va ra de Di rei tos Di fu- 
sos e Co le ti vos da Co mar ca de São
Luís, Fran cis co So a res Reis Jú ni or, em
res pos ta à Ação Ci vil Pú bli ca im pe tra- 
da pe la As so ci a ção Na ci o nal de Clí ni- 
ca de Pe que nos Ani mais (An cli ve pa)
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TE PRO CE DEN TE, nos ter mos do art.
487, I, do CPC, de for ma que CON DE- 
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tá rio. Ou tros sim, CON DE NO a que
pro ce da, no mes mo pra zo, o iní cio de
pro ces so li ci ta tó rio pa ra aqui si ção de
in su mos, de me di ca men tos e de mais
pro du tos ne ces sá ri os pa ra ma nu ten- 
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tá rio, bem co mo a ob ser vân cia à le ga- 
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Re nan Nas ci men to Mo ra es, que é
di re tor da An cli ve pa, a en ti da de de ve- 
rá so li ci tar o afas ta men to do di re tor
do hos pi tal, o mé di co ve te ri ná rio Jo sé
Ar nod son Co e lho de Sou sa Cam pe lo,
pe lo pra zo de 90 di as, pe río do es ta be- 
le ci do pa ra que os pro ce di men tos se- 
jam ado ta dos.

Den tro do mes mo pra zo o Hos pi tal
Ve te ri ná rio Uni ver si tá rio (HVU) da
Ue ma de ve rá dar iní cio ao pro ces so li- 
ci ta tó rio pa ra aqui si ção de in su mos,
de me di ca men te e de mais pro du tos
ne ces sá ri os pa ra ma nu ten ção do cen- 
tro de tra ta men to. Tam bém de ve rá

con tra tar pro fes so res. O HVU é uma
uni da de com ple men tar do Cen tro de
Ci ên ci as Agrá ri as, vin cu la do à Uni da- 
de Es ta du al do Ma ra nhão. A ad mi nis- 
tra ção é fei ta pe la Fun da ção de Apoio
ao En si no, Pes qui sa e Ex ten são (FA- 
PE AD), ins ti tui ção de di rei to pri va do
sem ûns lu cra ti vos, cri a da por uma
equi pe de pro fes so res da Uni ver si da- 
de Es ta du al do Ma ra nhão (UE MA).

Se gun do o re gi men to in ter no da
uni da de a ren da é ob ti da por meio do
re co lhi men to de ta xas por ser vi ços
pres ta dos. Os va lo res, no en tan to,
eram re co lhi do em es pé cie sem emis- 
são de ne nhum do cu men to ûs cal. O
Hos pi tal não emi te ne nhum do cu- 
men to ûs cal pe los ser vi ços pres ta dos
e o pa ga men to é re ce bi do ape nas em
es pé cie.

Os de pó si tos eram fei tos pes so al- 
men te pe lo di re tor do HVU ou ou tro
fun ci o ná rio de sig na do, na con ta da
FA PE AD sem da ta es pe ci û ca da. O
pro ce di men to não per mi tiu qual quer
con tro le so bre as con tas do hos pi tal
da UE MA.

Lei de Exe cu ções Pe nais

RE MI ÇÃO DA PE NA

De ten tos fa zem
pa vi men ta ção de
ru as em Co ro a tá

A juí za Ane li se No guei ra Re gi na to, da 1ª Va ra de Co ro- 
a tá, in for mou que a for ça de tra ba lho de dez pes so as
pre sas em re gi me se mi a ber to na Uni da de Pri si o nal de
Res so ci a li za ção da ci da de es tá sen do uti li za da na pa vi- 
men ta ção de ru as na pe ri fe ria da ci da de.

A juí za, acom pa nha da do se cre tá rio de as sis tên cia so- 
ci al da pre fei tu ra mu ni ci pal, Da ni el Sou sa, vi si ta ram
tre chos de du as ru as no bair ro Ma ri ol, on de dez ape na- 
dos do re gi me se mi a ber to tra ba lha ram nas obras de pa- 
vi men ta ção, já fo ram con cluí das. A obra pro por ci o nou
mais con for to, hi gi e ne e co mo di da de aos mo ra do res,
com a subs ti tui ção das ru as de ter ra ba ti da por pa vi- 
men ta ção com blo que tes de con cre to, dan do no vo as- 
pec to ao bair ro.

Du ran te a vi si ta, a juí za per cor reu as ru as e con ver sou
com os pre sos be ne û ci a das com a re mi ção da pe na por
meio do tra ba lho e cons ta tou a sa tis fa ção de les pe la
opor tu ni da de de po der tra ba lhar ao mes mo tem po em
que re du zem o pra zo de cum pri men to da pe na.

A par ti ci pa ção dos pre sos na obra foi so li ci ta da pe la
Pre fei tu ra Mu ni ci pal ao Ju di ciá rio de Co ro a tá. Os blo- 
que tes de con cre to são pro du zi dos na UPR, com ma te ri- 
ais (areia, ci men to e bri ta) for ne ci dos pe la Se cre ta ria de
Ad mi nis tra ção Pe ni ten ciá ria do Es ta do (SE AP), que
tam bém é res pon sá vel pe la ali men ta ção e re mu ne ra ção
dos tra ba lha do res, em al guns ca sos. A per ma nên cia dos
pre sos na rua é acom pa nha da por es col ta po li ci al.

A juí za res sal tou a fun ção edu ca ti va da apli ca ção da
pe na, por meio do tra ba lho. <A lei diz que a pri são, além
da ques tão pu ni ti va, tem a edu ca ti va. Es se tra ba lho tem
vá ri os be ne fí ci os pa ra eles. Eles es tão apren dem a ter
um ofí cio que vai aju dá-los no fu tu ro. Eles apren dem
que o tra ba lho tem va lor e se sen tem úteis, por que eles
es tão aju dan do a so ci e da de=, de cla rou a juí za.

A lei diz que a pri são, além da

ques tão pu ni ti va, tem a edu ca ti va.

Es se tra ba lho tem vá ri os be ne fí ci os

pa ra eles. Eles es tão apren dem a ter

um ofí cio que vai aju dá-los no

fu tu ro. Eles apren dem que o

tra ba lho tem va lor e se sen tem úteis

A Lei de Exe cu ções Pe nais (nº 7.210, de 11 de ju lho de
1984), co nhe ci da co mo LEP, re gu la men ta o be ne fí cio da
di mi nui ção de pe na do pre so con de na do por tra ba lho
ou es tu do (re mi ção), sen do um dia de pe na a ca da do ze
ho ras de frequên cia es co lar ou três di as de tra ba lho.

São Luís, sábado e domingo, 30 e 31 de julho
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De acordo com os cálculos do INSS, em apenas 7 benefícios, o prejuízo inicialmente
apontado é de R$ 860 mil. Entretanto, há previsão dessa cifra ser muito maior

REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUÍS

PF deflagra operação
contra fraude no INSS

A
Po lí cia Fe de ral, por meio da
For ça-Ta re fa Pre vi den ciá ria e
Tra ba lhis ta do Es ta do do Ma- 
ra nhão, com a û na li da de de

re pri mir A frau des con tra o Ins ti tu to
Na ci o nal do Se gu ro So ci al – INSS de- 
üa grou, na ma nhã da sex ta-fei ra (29),
a Ope ra ção Ad Ae ter num.

O inqué ri to po li ci al, ini ci a do no
ano de 2020, le vou à iden ti û ca ção de
um es que ma cri mi no so no qual eram
fal si û ca dos do cu men tos pú bli cos pa- 
ra ûns de con ces são e ma nu ten ção
dos be ne fí ci os de am pa ro so ci al ao
ido so. Os ti tu la res eram pes so as ûc tí- 
ci as, cri a das vir tu al men te.

Du as equi pes da Po lí cia Fe de ral
cum pri ram os man da dos ju di ci ais de
bus ca e apre en são nos mu ni cí pi os de
São Luís e Pa ço do Lu mi ar. As in ves ti- 
ga ções se rão apro fun da das a par tir da
aná li se dos ma te ri ais apre en di dos,
bus can do a iden ti û ca ção de ou tros
in te gran tes do gru po cri mi no so.

Os en vol vi dos es tão sen do in ves ti- 
ga dos pe la prá ti ca dos cri mes de es te- 
li o na to qua li û ca do, pre vis to no
art.171, §3º, do có di go pe nal, cu jas
pe nas de re clu são va ri am de 2 anos e 4
me ses a 6 anos e 8 me ses. 

De acor do com os cál cu los do INSS,
em ape nas 7 be ne fí ci os, o pre juí zo

ini ci al men te apon ta do é de R$ 860
mil, en tre tan to há pre vi são des sa ci fra
ser mui to mai or após a aná li se do ma- 
te ri al re co lhi do.

A eco no mia pro por ci o na da com a
fu tu ra sus pen são dos be ne fí ci os já
iden ti û ca dos, con si de ran do-se a ex- 
pec ta ti va de so bre vi da pro je ta da pe lo
Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra ûa Es ta-
tís ti ca (IB GE), é de R$ 634 mil.

O no me da Ope ra ção é uma ex pres- 
são em la tim, sig ni û can do al go eter- 
no, que du ra rá pe la eter ni da de. Tra ta-
se de uma re fe rên cia ao mo dus ope- 
ran di dos cri mi no sos.

HOSPITAL VETERINÁRIO

UEMA tem 90 dias para regularizar atendimentos 

Em de ci são des ta se ma na, o Tri bu- 
nal de Jus ti ça do Es ta do do Ma ra nhão
con de nou a Uni ver si da de Es ta du al do
Ma ra nhão (UE MA) a de po si tar em
con ta ban cá ria es pe cí û ca, por meio
de bo le to de re co lhi men to, os pa ga- 
men tos efe tu a dos por ser vi ços pres ta- 
dos do Hos pi tal Ve te ri ná rio Uni ver si- 
tá rio (HVU).

A con de na ção foi pro te la da pe lo
Juiz Au xi li ar de En trân cia Fi nal, res- 
pon den do pe la Va ra de Di rei tos Di fu- 
sos e Co le ti vos da Co mar ca de São
Luís, Fran cis co So a res Reis Jú ni or, em
res pos ta à Ação Ci vil Pú bli ca im pe tra- 
da pe la As so ci a ção Na ci o nal de Clí ni- 
ca de Pe que nos Ani mais (An cli ve pa)
do Ma ra nhão. “JUL GO PAR CI AL MEN- 
TE PRO CE DEN TE, nos ter mos do art.
487, I, do CPC, de for ma que CON DE- 
NO a UNI VER SI DA DE ES TA DU AL DO
MA RA NHÃO em Obri ga ção de Fa zer
pa ra que, no pra zo de 90 (no ven ta) di- 
as, re gu la ri ze o pro ce di men to de re ce- 
bi men to de va lo res re fe ren tes aos exa- 
mes, con sul tas e de mais ser vi ços ofe re- 
ci dos, de mo do que se jam de po si ta dos

em con ta ban cá ria es pe cí fi ca, por
meio de bo le to de re co lhi men to em no- 
me do Hos pi tal Ve te ri ná rio Uni ver si- 
tá rio. Ou tros sim, CON DE NO a que
pro ce da, no mes mo pra zo, o iní cio de
pro ces so li ci ta tó rio pa ra aqui si ção de
in su mos, de me di ca men tos e de mais
pro du tos ne ces sá ri os pa ra ma nu ten- 
ção do Hos pi tal Ve te ri ná rio Uni ver si- 
tá rio, bem co mo a ob ser vân cia à le ga- 
li da de na con tra ta ção de pro fes so res”,
diz a de ci são ju di ci al

Re nan Nas ci men to Mo ra es, que é
di re tor da An cli ve pa, a en ti da de de ve- 
rá so li ci tar o afas ta men to do di re tor
do hos pi tal, o mé di co ve te ri ná rio Jo sé
Ar nod son Co e lho de Sou sa Cam pe lo,
pe lo pra zo de 90 di as, pe río do es ta be- 
le ci do pa ra que os pro ce di men tos se- 
jam ado ta dos.

Den tro do mes mo pra zo o Hos pi tal
Ve te ri ná rio Uni ver si tá rio (HVU) da
Ue ma de ve rá dar iní cio ao pro ces so li- 
ci ta tó rio pa ra aqui si ção de in su mos,
de me di ca men te e de mais pro du tos
ne ces sá ri os pa ra ma nu ten ção do cen- 
tro de tra ta men to. Tam bém de ve rá

con tra tar pro fes so res. O HVU é uma
uni da de com ple men tar do Cen tro de
Ci ên ci as Agrá ri as, vin cu la do à Uni da- 
de Es ta du al do Ma ra nhão. A ad mi nis- 
tra ção é fei ta pe la Fun da ção de Apoio
ao En si no, Pes qui sa e Ex ten são (FA- 
PE AD), ins ti tui ção de di rei to pri va do
sem ûns lu cra ti vos, cri a da por uma
equi pe de pro fes so res da Uni ver si da- 
de Es ta du al do Ma ra nhão (UE MA).

Se gun do o re gi men to in ter no da
uni da de a ren da é ob ti da por meio do
re co lhi men to de ta xas por ser vi ços
pres ta dos. Os va lo res, no en tan to,
eram re co lhi do em es pé cie sem emis- 
são de ne nhum do cu men to ûs cal. O
Hos pi tal não emi te ne nhum do cu- 
men to ûs cal pe los ser vi ços pres ta dos
e o pa ga men to é re ce bi do ape nas em
es pé cie.

Os de pó si tos eram fei tos pes so al- 
men te pe lo di re tor do HVU ou ou tro
fun ci o ná rio de sig na do, na con ta da
FA PE AD sem da ta es pe ci û ca da. O
pro ce di men to não per mi tiu qual quer
con tro le so bre as con tas do hos pi tal
da UE MA.

Lei de Exe cu ções Pe nais

RE MI ÇÃO DA PE NA

De ten tos fa zem
pa vi men ta ção de
ru as em Co ro a tá

A juí za Ane li se No guei ra Re gi na to, da 1ª Va ra de Co ro- 
a tá, in for mou que a for ça de tra ba lho de dez pes so as
pre sas em re gi me se mi a ber to na Uni da de Pri si o nal de
Res so ci a li za ção da ci da de es tá sen do uti li za da na pa vi- 
men ta ção de ru as na pe ri fe ria da ci da de.

A juí za, acom pa nha da do se cre tá rio de as sis tên cia so- 
ci al da pre fei tu ra mu ni ci pal, Da ni el Sou sa, vi si ta ram
tre chos de du as ru as no bair ro Ma ri ol, on de dez ape na- 
dos do re gi me se mi a ber to tra ba lha ram nas obras de pa- 
vi men ta ção, já fo ram con cluí das. A obra pro por ci o nou
mais con for to, hi gi e ne e co mo di da de aos mo ra do res,
com a subs ti tui ção das ru as de ter ra ba ti da por pa vi- 
men ta ção com blo que tes de con cre to, dan do no vo as- 
pec to ao bair ro.

Du ran te a vi si ta, a juí za per cor reu as ru as e con ver sou
com os pre sos be ne û ci a das com a re mi ção da pe na por
meio do tra ba lho e cons ta tou a sa tis fa ção de les pe la
opor tu ni da de de po der tra ba lhar ao mes mo tem po em
que re du zem o pra zo de cum pri men to da pe na.

A par ti ci pa ção dos pre sos na obra foi so li ci ta da pe la
Pre fei tu ra Mu ni ci pal ao Ju di ciá rio de Co ro a tá. Os blo- 
que tes de con cre to são pro du zi dos na UPR, com ma te ri- 
ais (areia, ci men to e bri ta) for ne ci dos pe la Se cre ta ria de
Ad mi nis tra ção Pe ni ten ciá ria do Es ta do (SE AP), que
tam bém é res pon sá vel pe la ali men ta ção e re mu ne ra ção
dos tra ba lha do res, em al guns ca sos. A per ma nên cia dos
pre sos na rua é acom pa nha da por es col ta po li ci al.

A juí za res sal tou a fun ção edu ca ti va da apli ca ção da
pe na, por meio do tra ba lho. <A lei diz que a pri são, além
da ques tão pu ni ti va, tem a edu ca ti va. Es se tra ba lho tem
vá ri os be ne fí ci os pa ra eles. Eles es tão apren dem a ter
um ofí cio que vai aju dá-los no fu tu ro. Eles apren dem
que o tra ba lho tem va lor e se sen tem úteis, por que eles
es tão aju dan do a so ci e da de=, de cla rou a juí za.

A lei diz que a pri são, além da

ques tão pu ni ti va, tem a edu ca ti va.

Es se tra ba lho tem vá ri os be ne fí ci os

pa ra eles. Eles es tão apren dem a ter

um ofí cio que vai aju dá-los no

fu tu ro. Eles apren dem que o

tra ba lho tem va lor e se sen tem úteis

A Lei de Exe cu ções Pe nais (nº 7.210, de 11 de ju lho de
1984), co nhe ci da co mo LEP, re gu la men ta o be ne fí cio da
di mi nui ção de pe na do pre so con de na do por tra ba lho
ou es tu do (re mi ção), sen do um dia de pe na a ca da do ze
ho ras de frequên cia es co lar ou três di as de tra ba lho.

São Luís, sábado e domingo, 30 e 31 de julho
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Para o confronto decisivo, os motenses deverão contar com sua força máxima. Todos os
atletas que estavam no departamento médico já se encontram recuperados

Ama zo nas x Ju ven tu de

Es ca la ções
• Ama zo nas: Luiz Hen ri que, Yuri Fer -
raz,Lu cão,Luís Gus ta vo e Hen ri que
Ávi la; Ch ris ti an, Ro ber ti nho, Ra fa el e
Del ci ne; Ru an e Íta lo. Téc ni co: Ra fa el
La cer da
• Ju ven tu de: An der son Tes ta, Fer -
nan do,Gus ta vo,Moi sés e Ro dri go Ma -
ra nhão; Gus ta vo Ro dri gues, Giu li ed -
son, Go ti nha e Mar cos Ale xan dre; Zé
Arthur e Cles si o ne. Téc ni co: Zé Au -
gus to. (N.P)

CASTELÃO

Moto joga por <vida
ou morte= na Série D
NERES PINTO

U
m jo go de <vi da ou mor te=. 
É com es ta dis po si ção que o 
Mo to Club en tra em  cam po 
na tar de des te do min go, a 

par tir das 17h, no Es tá dio Cas te lão, 
pa ra en fren tar o São Rai mun do-RR, 
na se gun da par ti da do pri mei ro ma ta-
ma ta vá li do pe la Sé rie D do Cam pe o- 
na to Bra si lei ro. Os dois ti mes em pa ta- 
ram o pri mei ro jo go em  Ro rai ma (0 a 
0) e ago ra quem ga nhar es ta rá clas si fi- 
ca do pa ra con ti nu ar na dis pu ta da 
com pe ti ção. Se hou ver no vo em pa te 
nos 90 mi nu tos, a de ci são se rá por 
meio de co bran ças li vres di re to da 
mar ca do pê nal ti.

Pa ra o con fron to de ci si vo, os mo- 
ten ses de ve rão con tar com sua for ça 
má xi ma. To dos os atle tas que es ta vam 
no de par ta men to mé di co já se en con- 
tram re cu pe ra dos. O téc ni co Jú lio Cé- 
sar Nu nes te ve uma se ma na pa ra de fi- 
nir o com por ta men to tá ti co da equi- 
pe, mas já adi an tou que, co mo pre ci sa 
do re sul ta do no tem po nor mal, o ti me 
se rá ofen si vo,  sem se des cui dar no 
mo men to em que ne ces si tar se de fen- 
der.

O vo lan te Naíl son re cu pe rou a con- 
di ção de ti tu lar no lu gar de Lu cas 
Hulk. Nas de mais po si ções não de ve- 
rão ocor rer al te ra ções. Co mo pre ci sa 
ga nhar o jo go, o trei na dor ru bro-ne- 
gro vol ta a se uti li zar do es que ma 4-3-
3, com Ro nald sen do des lo ca do pa ra o 
se tor es quer do de ata que e Eli o mar 
sen do o prin ci pal meia der ar ma ção.

Por sua vez, o téc ni co Chi qui nho 
Vi a na, do São Rai mun do, já de cla rou

Mo to Club x São Rai mun do
• Lo cal:Es tá dio Cas te lão, 17h
• Ár bi tro:  Mar cos Ma teus Pe rei ra-
MS
• As sis ten te 1: Luiz Fer nan do Vi e gas 
Co le te-MS
• As sis ten te 2:Mar cos dos San tos Bri- 
to-MS
• Quar to Ár bi tro: Mayron Fre de ri co 
dos Reis No vais-MA

Es ca la ções
• Mo to Club: Ro dri go Car va lho, Dou- 
glas, Ro dri go Mi la nez, De dé e Ca ri o- 
ca; Hulk, Jair Ale mão, Eli o mar e Ro- 
nald;  Má rio Sér gio e Dag son. Téc ni co: 
Jú lio Cé sar Nu nes
• São Rai mun do: Mar cão; Bru no Li- 
mão, Ve ra Cruz, Sel son e Le an dro Ca- 
be ci nha; Pau lo e Be lão; Wan der, Fi ni- 
nho e Ju ni nho; Raí. Téc ni co: Chi qui- 

O MOTO CLUB  É UMA DAS MELHORES EQUIPES DA SÉRIE D DO BRASILEIRO DE 2022

YAGO FERREIRA

que sua equi pe não vai en trar em 
cam po com um es que ma de fen si vo. O 
ob je ti vo é ga nhar o jo go no tem po 
nor mal e evi tar a de ci são por pê nal tis. 
No en tan to, a for ma ção ini ci al não foi 
an te ci pa da e só  de ve rá ser co nhe ci da 
mo men tos an tes da par ti da.

A pre vi são é de que o Mo to re ce be- 
rá seu me lhor pú bli co na Sé rie D nes te 
ano, pois a tor ci da es tá bas tan te mo ti- 
va da com a cam pa nha da equi pe. Os 
in gres sos co me ça ram a ser ven di dos 
du ran te a se ma na em vá ri os pos tos 
es pa lha dos pe la ci da de e no dia do jo- 
go se rão en con tra dos nas bi lhe te ri as 
do es tá dio. Dois se to res do Cas te lão 
de ve rão ser aber tos. No nu me ro 1, 
cus tam R$ 20, com a pro mo ção de 
dois in gres sos por R$ 35, en quan to 
nas ca dei ras vão cus tar R$ 40, sen do 
dois ape nas R$ 70.

SÉRIE D

Juventude Samas precisa vencer fora de casa

Ou tra equi pe ma ra nhen se que en- 
tra em cam po nes te do min go é o Ju- 
ven tu de Sa mas, da ci da de de São Ma- 
teus. O Po raquê es ta rá jo gan do a par- 
tir das 17h, em Ma naus, con tra o
Ama zo nas, às 16h (de Bra sí lia), no Es- 
tá dio Car los Za mith.  Co mo hou ve
em pa te sem gols na pri mei ra par ti da,
no es ta do do Ma ra nhão, a equi pe co- 
man da da por Zé Au gus to vai ten tar
sur pre en der os ama zo nen ses em seu
pró prio ter ri tó rio.

O oti mis mo do trei na dor da equi pe
do Va le do Me a rim se jus ti fi ca pe los
bons re sul ta dos ob ti dos fo ra de ca sa
na pri mei ra fa se da com pe ti ção. Sua
úl ti ma fa ça nha foi der ro tar o Flu mi- 
nen se-PI, em  Te re si na, re sul ta do que
va leu a clas si fi ca ção pa ra es ta fa se.
Ocor re que o Sa mas vai en fren tar o
ad ver sá rio num cal dei rão que de ve rá
es tar lo ta do pe la tor ci da, pois o clu be

man dan te re sol veu bai xar os pre ços
dos in gres sos pa ra R$ 10 (meia) e R$
20 (in tei ra). O úl ti mo trei na men to do
Ju ven tu de Sa mas ocor reu nes ta sex ta-
fei ra, pe la ma nhã, no Es tá dio Pi nhei- 
rão, em São Ma teus. A de le ga ção vi a- 
jou à noi te pa ra São Luís, de on de ru- 
mou pa ra a ca pi tal ama zo nen se e não
le vou o ata can te João Vi tor,                 que
foi dis pen sa do. Um trei na men to foi
mar ca do pa ra o CT do Fast Club.Zé
Au gus to tam bém não di vul gou a for- 
ma ção ini ci al, mas a ten dên cia é de
que não de ve rão ocor rer mui tas al te- 
ra ções. Es tre an te na Sé rie D, o Ama zo- 
nas vi ve um gran de mo men to, pois
pos sui o me lhor ata que das qua tro di- 
vi sões na ci o nais, além da ter cei ra me- 
lhor cam pa nha da quar ta di vi são.

Lo cal: Es tá dio Car los Za mith (Ma- 

naus)
Iní cio: 16h (de Bra sí lia)
Ár bi tro: Ra fa el Ro dri go Klein (RS)
As sis ten te 1: Ma teus Oli vé rio Ro- 

cha (RS)
As sis ten te 2:  Gus ta vo Ma rin Schi er

(RS)
Quar to Ár bi tro: Antô nio Pe que no

Fru tu o so (AM)

A tra je tó ria

Os pro ble mas fo ra de cam po

RE FOR ÇO

Quem é Erick
Pul gar? Co nhe ça
o no vo vo lan te do
Fla men go

O Fla men go fe chou a con tra ta ção do vo lan te chi le no
Erick Pul gar, de 28 anos, da Fi o ren ti na. Ele de sem bar- 
cou no Rio de Ja nei ro na noi te da úl ti ma quin ta-fei ra pa- 
ra re a li zar os exa mes e as si nar o con tra to.

Pe lo jo ga dor da se le ção chi le na, o clu be pa ga rá uma
quan tia pró xi ma a 3 mi lhões de eu ros (cer ca de R$ 15
mi lhões). Co mo a si tu a ção de Va re la com pli ca da em re- 
la ção a do cu men ta ção dos rus sos, Pul gar tem chan ce de
ser o ter cei ro no me na lis ta do Fla men go pa ra as quar tas
da Li ber ta do res, jun to com Vi dal e Ever ton Ce bo li nha.

Pul gar, que tem 1,87m, co me çou sua car rei ra no An- 
to fas gas ta, de sua ci da de na tal, e se trans fe riu pa ra a
Uni ver si dad Ca tó li ca. No iní cio de sua tra je tó ria pro fis- 
si o nal, foi za guei ro, mas de pois pas sou a atu ar co mo
pri mei ro vo lan te e era apon ta do co mo um pos sí vel su- 
ces sor de Vi dal, a quem en con tra rá no Ni nho do Uru bu.
<Ele tem um bom con tro le de bo la e ca pa ci da de pa ra
che gar ao gol, es pe ci al men te nas bo las aé re as. É dos
pou cos que não foi da ge ra ção de ou ro que con se guiu
um lu gar en tre os ti tu la res da se le ção=, dis se o jor na lis ta
chi le no Ale jan dro Cis ter nas.

Sua pri mei ra ex pe ri ên cia na Eu ro pa foi em 2015, no
Bo log na, on de se des ta cou. Em 2019, foi com pra do pe la
Fi o ren ti na e te ve um bom iní cio, com de sem pe nho elo- 
gi a do. Se trans for mou tam bém no res pon sá vel pe las bo- 
las pa ra das do ti me – se es pe ci a li zou tam bém em co- 
bran ças de pê nal tis. Em 82 jo gos pe la Vi o la, mar cou oi to
gols.

Eu sua re ta fi nal na Fi o ren ti na, o ren di men to caiu, e
ele foi em pres ta do ao Galatasaray. Na Tur quia dis pu tou
11 par ti das e não te ve mui to bri lho. Ago ra no Bra sil pa ra
ves tir as co res do Fla men go, o vo lan te pre ten de re to mar
o ca mi nho das gló ri as.

Na se le ção chi le na, Erick Pul gar, que te ve a pri mei ra
con vo ca ção em 2015, se con so li dou co mo uma das pe- 
ças im por tan tes do meio de cam po e tem 40 jo gos dis- 
pu ta dos, com qua tro gols mar ca dos. Foi cam peão da
Co pa Amé ri ca Cen te ná rio, em 2016.

Mui to no vo, ain da com 18 anos, em 2013, Pul gar atro- 
pe lou um se nhor de 65 anos em An to fa gas ta e não pres- 
tou so cor ro. Uma ho ra mais tar de, o ho mem mor reu no
hos pi tal.

Pul gar foi jul ga do e con de na do em 2014. A pe na aca- 
bou sen do mais bran da, pois a Jus ti ça en ten deu que a
ví ti ma atra ves sou a rua em lo cal não au to ri za do no mo- 
men to do atro pe la men to. A fa mí lia tem em cur so uma
ação cí vel con tra o jo ga dor. <Re la ti va men te ao ca so do
ano de 2013, Pul gar foi con de na do co mo au tor do ho mi- 
cí dio cul po so, por agir ne gli gen te men te en quan to con- 
du zia. A con de na ção lhe con ce deu a pe na de 300 di as de
re clu são e dois anos de sus pen são da li cen ça, com o be- 
ne fí cio de re mi ção con di ci o nal da pe na na Gen dar me- 
ría de Chi le (ou se ja, subs ti tui ção do cum pri men to da
pe na pri va ti va de li ber da de por ob ser va ção e as sis tên cia
do con de na do pe ran te a Gen dar me ría de Chi le) – ex pli- 
cou o Mi nis té rio Pú bli co.

Pul gar se en vol veu em ou tra po lê mi ca po li ci al es te
ano por cau sa de um ca so de es tu pro ocor ri do em uma
fes ta em sua ca sa, mas, de acor do com o Mi nis té rio Pú- 
bli co do Chi le, o jo ga dor é par te do pro ces so ape nas co- 
mo tes te mu nha. <Atu al men te a Fis ca lia Re gi o nal Me tro- 
po li ta na Oc ci den te es tá in ves ti gan do uma de nún cia por
es tu pro na qual o se nhor Erick Pul gar fi gu ra na qua li da- 
de de tes te mu nha=.

O ca so foi ini ci a do no dia 28 de ju nho, quan do a ví ti- 
ma, de 24 anos de ida de, de nun ci ou o es tu pro que te ria
ocor ri do um dia an tes. No dia 25 de ju nho, ela es te ve
com um gru po de 10 pes so as na dis co te ca La Ru bia, em
Las Con des, en tre elas Pul gar.

A ví ti ma ale gou ter per di do a cons ci ên cia de pois de
in ge rir be bi da e acor da do na ca sa do jo ga dor, com si nais
de es tu pro, in cluin do he ma to mas pe lo cor po e le sões
nas per nas. Se gun do os veí cu los de co mu ni ca ção do
Chi le na épo ca da de nún cia, a jo vem de cla rou ter en tra- 
do em um cô mo do no qual não te ria co mo ofe re cer re- 
sis tên cia por efei to da be bi da que ha via con su mi do.

São Luís, sábado e domingo, 30 e 31 de julho
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FEIRA AGROPECUÁRIA

Expoema está de
volta após dois anos
N

a noi te de quin ta-fei ra (28),
dia da Ade são do Ma ra nhão
à In de pen dên cia do Bra sil,
o se cre tá rio de Es ta do da

Cul tu ra, Pau lo Vic tor, du ran te dis cur- 
so no Ar rai al da Ilha, rei te rou que a re- 
a li za ção da 62ª edi ção da Ex po si ção
Agro pe cuá ria do Es ta do do Ma ra nhão
(Ex po e ma) es tá con fir ma da pa ra
acon te cer de 4 a 11 de se tem bro des te
ano.

<Gos ta ria de dei xar anun ci a do pa ra
vo cês e con vi dar, por que o go ver no do
Es ta do irá pro mo ver a Ex po e ma es te
ano=, dis se Pau lo Vic tor.

Na úl ti ma quar ta-fei ra (20), o pró- 
prio go ver na dor Car los Bran dão, em
con ver sa com in te gran tes da As so ci a- 
ção dos Cri a do res, ga ran tiu a re a li za- 
ção do even to.

<A Ex po e ma é a mai or fes ta da agro- 
pe cuá ria ma ra nhen se e, de for ma al- 
gu ma, po de ría mos dei xar de re a li zá-
la. E o me lhor de tu do é que vol ta re- 
mos aos gran des mo men tos da Ex po- 
e ma, de por tões aber tos e com pú bli- 
cos es pe ta cu la res=, afir mou o go ver- 
na dor.

Pa ra re ce ber a Ex po e ma 2022, o
Par que da In de pen dên cia, lo ca li za do
no bair ro São Cris tó vão, em São Luís,
es tá pas san do por re for mas e re es tru- 
tu ra ção, por meio da Se cre ta ria de Es- 
ta do da In fra es tru tu ra (Sin fra). A ex- 
pec ta ti va é a de que nes te ano o even- 
to se ja trans mi ti do em tem po re al pe- 
las re des so ci ais e ofe re ça mais es pa ço
pa ra a par ti ci pa ção de cri a do res de
bo vi nos, equi nos, ca pri nos, ovi nos,
pei xes e suí nos. En tre as atra ções ar- 
tís ti cas, a ban da Cal ci nha Pre ta já es tá
con fir ma da. Ou tras no vi da des se rão
di vul ga das em bre ve.

A tra di ci o nal Ex po e ma não é re a li- 
za da há dois anos em vir tu de da pan- 
de mia oca si o na da pe la co vid-19. A úl- 
ti ma edi ção ocor reu em 2019, no pe- 
río do de 20 a 27 de ou tu bro.

A pro je ção dos or ga ni za do res é de
que a Ex po e ma 2022 mo vi men te R$
200 mi lhões com a ven da de ani mais,
im ple men tos, au to mó veis, má qui nas
e pro du tos agrí co las.

Já a ex pec ta ti va de pú bli co é de 500
mil pes so as nos 8 di as do even to. A Se- 
cre ta ria de Es ta do de Agri cul tu ra e Pe-
cuá ria (Sa gri ma) es tá re a li zan do uma
ação de di vul ga ção da ex po si ção du- 
ran te o Fes ti val Ma ra nhen se da Ca-
cha ça nes te fim de se ma na em São
Luís.

No mo men to, o Par que In de pen- 
dên cia es tá sen do re cu pe ra do e adap- 
ta do pa ra a ex po si ção. A área per ten ce
ao Es ta do e tem ges tão da Sa gri ma. As
obras es tão sen do re a li za das pe lo Go- 
ver no do Es ta do, em par ce ria com a
As so ci a ção dos Cri a do res do Ma ra- 
nhão (As cem).

Es ta se ma na o se cre tá rio da Sa gri- 
ma, Jo sé Antô nio Heluy, vi si tou o par-
que pa ra vis to ri ar as obras de re cu pe- 
ra ção, ao la do do pre si den te da As- 
cem, Ri car do Ataí de, e de re pre sen- 
tan tes do De tran, Po lí cia Mi li tar e Se-
des.

<A Ex po e ma é uma fes ta tra di ci o nal
pa ra o ma ra nhen se que tam bém ge ra
ne gó ci os e mui tos em pre gos di re tos e
in di re tos. A re a li za ção é da As cem,
mas nós do Go ver no do Es ta do so mos
par cei ros e es ta re mos pre sen tes com
mais de 10 se cre ta ri as e ór gãos es ta- 
du ais=, afir mou o se cre tá rio de Agri- 
cul tu ra e Pe cuá ria, Jo sé Antô nio
Heluy.

No mo men to, além das obras no
Par que In de pen dên cia, es tão sen do
de fi ni dos o nú me ro de stands, as em- 
pre sas ex po si to ras e o ca len dá rio de
shows. A en tra da se rá gra tui ta, mas o
aces so aos shows de ve rá ocor rer me-
di an te a do a ção de ali men tos não pe- 
re cí veis que se rão en tre gues a ins ti tui-
ções so ci ais.

Es tão pre vis tos na pro gra ma ção
ofi ci al os tra di ci o nais lei lões de bo vi-
nos, ovi nos, ca pri nos e equi nos. A úl- 
ti ma edi ção da Ex po e ma ocor reu em
2019.

TRADIÇÃO

27º Festival de boi de Zabumba acontece neste sábado

A lei mu ni ci pal nº 6.599, de 18 de
de zem bro de 2019, ins ti tuiu o Fes ti val
Bum ba-meu-boi de Za bum ba no ca- 
len dá rio ofi ci al das fes ti vi da des e
even tos do mu ní ci pio de São Luís.

A Pre fei tu ra de São Luís, por meio
da Fun da ção Mu ni ci pal de Pa trimô- 
nio His tó ri co (FUMPH) e a Se cre ta ria
Mu ni ci pal de Cul tu ral (SE CULT), jun- 
ta men te com o Clu be Cul tu ral de
Bum ba-meu-boi de Za bum ba e Tam- 
bor de Cri ou la, re a li za a vi gé si ma sé ti- 
ma edi ção do tra di ci o nal Fes ti val de
Bum ba-meu boi de Za bum ba

Even to ocor re rá no dia 30 de ju lho,
a par tir das 20h00, na Ave ni da New ton
Be lo no Bair ro do Mon te Cas te lo.

Na oca sião, di fe ren tes can ta do res,
za bum bei ros, ta pui as, pan dei rei ros e
co mu ni da des de mons tram a for ça
des se es ti lo de ca dên cia rít mi ca mar- 
can te e exu be ran tes bor da dos her da- 
dos de an ces trais ne gros pro ve ni en tes
das re giões da Bai xa da e Li to ral Oci- 
den tal Ma ra nhen ses.

Há mais de du as dé ca das, o Clu be
Cul tu ral de Bum ba-meu-boi de Za- 
bum ba e Tam bor de Cri ou la trans for- 
mou um pe que no en con tro de can ta- 
do res de Bum ba-meu-boi em um re- 
le van te fes ti val de cul tu ra.

O Mes tre Ba sí lio Du rans res pon de
pe la or ga ni za ção e ide a li za ção do
even to jun ta men te com o apoio dos
com pa nhei ros Fer nan do Vi a na (fi lho
do fi na do An te ro, amo do ex tin to Boi
de Za bum ba do Mon te Cas te- 
lo), Antô nio Ri bei ro (mes tre Tu ni co
do Boi da Fé em Deus) e o sau do so Jo- 
sé Ri ba mar Pe rei ra.

A pri mei ra edi ção do Fes ti val de Boi
de Za bum ba foi re a li za da em bai xo

da cen te ná ria ár vo re Bar ri gu dei ra,
na Ave ni da New ton Be lo no bair ro
do Mon te Cas te lo, com ple men ta do
por um cor te jo dos gru pos de Bum ba
meu boi de Za bum ba pe las ru as do
bair ro.

Des de seu iní cio, o even to, ano a
ano, vem mo bi li zan do di fe ren tes co- 
le ti vos cul tu rais que re pre sen tam os
Bum ba-meu-bois de so ta que de Za-
bum ba de São Luís e in te ri or do Ma ra-
nhão.

Na 27ª Edi ção, o fes ti val ho me na- 
geia a Pre si den te da Fun da ção Mu ni- 
ci pal de Pa trimô nio His tó ri co, Ká tia
Bo géa. Ela é con si de ra da uma das
prin ci pais res pon sá veis pe los tí tu los
de Pa trimô nio Cul tu ral Ima te ri al Bra- 
si lei ro e de Pa trimô nio Cul tu ral da
Hu ma ni da de. 

Os prê mi os fo ram con ce di dos
ao Com ple xo Cul tu ral Bum ba meu-
boi do Ma ra nhão, res pec ti va men te,
em 2011, pe lo Ins ti tu to do Pa trimô nio
His tó ri co e Ar tís ti co Na ci o nal – Iphan,
e, em 2019, pe la Or ga ni za ção das Na- 
ções Uni das pa ra a Edu ca ção, a Ci ên-
cia e a Cul tu ra – UNES CO.

CA MIL LA RO DRI GUES

No sá ba do (30)

Bu te co

Pro je to En can ta Cor del

Fil tro de Bar ro e Bia Mar

Ar rai al Ener gia do São João

Show de Cí ce ro

Ca ba ré Sel va gem

No do min go (31)

Ma ra to na de apre sen ta ções cir cen ses

Pro je to En can ta Cor del

A GEN DA CUL TU RAL

Con fi ra pro gra ma ção
pa ra se di ver tir nes te
fi nal de se ma na em
São Luís

O fi nal de se ma na pe de uma pro gra ma ção im per dí- 
vel, e jus ta men te pa ra acal mar (ou não) o co ra ção dos
<ru ei ros= da Ilha, o O Im par ci al pre pa rou uma lis ta com
os me lho res even tos pa ra re la xar e apro vei tar a me re ci- 
da fol gui nha. Vem con fe rir!

O que: O mai or bu te co do mun do con ta com apre- 
sen ta ções de Leo San ta na, Gus ta vo Li ma e Jo nas Es ti ca- 
do.
On de: Es ta ci o na men to do São Luís Shop ping, Av. Prof.
Car los Cu nha, 1000 – Jaracaty.
Quan do: Nes se sá ba do, com aber tu ra dos por tões a par- 
tir das 17h.

In gres sos no: Apli ca ti vo do Ba la dAPP ou ba la- 
dapp.com.br, 4 mãos sto re, Óti ca Di niz Ilha, Óti ca Di niz
Tro pi cal, Óti ca Di niz Mo nu men tal, Óti ca Di niz Rio Anil,
Óti ca Di niz 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. (Fo to: Di- 
vul ga ção)
O que: O pro je to tem iní cio no dia 30 de ju lho e se rão
ofe re ci das ofi ci nas, de ba tes, de cla ma ção de cor déis,
den tre ou tras ati vi da des.

Pa ra se ins cre ver em uma das ofi 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. 

O que: Quer um bai le pe sa do? Quer um show que te
fa ça can tar, gri tar, pu lar, dan çar a dois, a três, a cin co e
até mais se qui ser? Pois en tão o Te bas tem DOIS
SHOWS pra ofe re cer tu do is so.
On de: Te bas Bar e Ca fé, Rua do Ri bei rão – Cen tro.
Quan do: Sá ba do (30), a par tir das 21h.

O que: A pro gra ma ção do ar rai al da Equa to ri al Ener- 
gia veio pa ra fi na li zar a tem po ra da ju ni na com cha ve de
ou ro.
On de: Pra ça Ma ria Ara gão, Cen tro.
Quan do: Nes se sá ba do (30), a par tir das 18h.

BMB de Axi xá
BMB de Mor ros
Com pa nhia Bar ri ca
Boi de Pin da ré
Boi da Mai o ba

O que: Tur nê do can tor, com po si tor e pro du tor ca ri o- 
ca Cí ce ro, que vem cri an do uma pró pria lin gua gem
den tro da MPB e do rock Al ter na ti vo.
On de: Te a tro Arthur Aze ve do, Rua do Sol – Cen tro.
Quan do: Sá ba do (30), a par tir das 21h.

O que: Per mi ta-se! Sol te su as fe ras! O Ca ba ré Sel va- 
gem é uma fes ta pa ra dan çar e se di ver tir ao som dos DJs
Di Quin ta e La Si er ra.
On de: Fa la de li Ta ba ca ria Bar e Ca fé, Rua do Egi to, 166 –
Cen tro.
Quan do: No Sá ba do (30), às 20h.

In gres sos são li mi ta dos e de vem ser com pra dos an te- 
ci pa da men te, mais in for ma ções pe lo nú me ro 98 98196
2241 ou no Ins ta gram @car ru a gem pro du co es. Va lor: R$
30,00.

O que: A ma gia do Sesc Cir co es tá en can tan do ma ra- 
nhen ses de to das as ida des des de o iní cio do mês de ju- 
lho.
On de: Sesc De o do ro, Av. Sil va Maia, 164 – Cen tro.
Quan do: No do min go (31), das 15h às 20h.

15h – Vi vên cia cir cen se com o co le ti vo <O Cir co tá na
rua= (MA)
16h – <O ja cá do Ca bu ré= com Je an Pes soa – Ti mon (MA)
17h – <Cir co do K9Os – Os Clás si cos da Pa lha ça ria= com
K9OS Co le ti vo (CE)
18h – Ca ba ré das de bu tan tes com Mi chel le Ca bral e
con vi da das (MA)
19h – A Ori gem do Fo go – Lu cas Dark (MA)
To da a pro gra ma ção é gra tui ta, com clas si fi ca ção li vre e
aber ta ao pú bli co. A re ti ra da de in gres sos é re a li za da 1h
an tes de ca da apre sen ta ção.

O que: 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.
On de: 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.
Quan do: Nes se do min go (31), das 14h às 21h.

São Luís, sábado e domingo, 30 e 31 de julho
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NM em dois momentos, com o colunista Luciano Rocha (de Fortaleza)  e Jair Mendonça (C), gerente de Jornalismo da
Agência LK, responsável pela assessoria de imprensa do espaço . Ao lado, recebendo o carinho da querida Nicole Bahls

Camarote da Brahma agita, brilha e
encanta no Fortal 2022

Um dos gran des des ta ques do For tal 2022, que acon te ceu de 21 a 24 des se mês  que ûn da, em For ta le za
(CE), foi o ca ma ro te da Brah ma, pro mo vi do pe la Am bev. Por lá, nos qua tro di as do even to, pas sa ram mais de
70 in üu en ci a do res e per so na li da des da mí dia – in clu si ve es te jor na lis ta NM. En tre eles ain da: Ni co le Bahls,

Ga bi Mar tins, Ker li ne Car do so, Bill Araú jo, Duh Ma ri nho, Kenya Bor ges, Pe dro Mon tei ro, Only Fu e go, Ed gel e
Ma ris sa Pi men ta. Ar nal do Gar cia, he ad de mar ke ting re gi o nal da Am bev, clas si û cou a 29ª edi ção do For tal
co mo a mais cre mo sa en tre to das re a li za das até ho je, já que pe la pri mei ra vez, Brah ma e Be ats es ti ve ram
jun tas co mo pa tro ci na do ras do even to, que tam bém con tou com as mar cas Mi kes e Zé Delivery, da cia.

<A Am bev es tá pre sen te em to dos os lu ga res. Na praia, no bar, no res tau ran te, nas fes tas e não po de ria û car de
fo ra des sa que é um das prin ci pais even tos do Bra sil. Brah ma, Be ats, Mi kes e Zé Delivery mar ca ram pre sen ça

e le va ram pa ra os fo liões ex pe ri ên ci as com ple tas, co mo um ca ma ro te es pe ci al que foi um dos mais elo gi a- 
dos pe los pre sen tes e, o tú nel Be ats que foi his tó ri co=, co me mo ra Ar nal do.

O Es pa ço Brah ma reu niu ar tis tas lo cais, co mo Brendynha, Ian E Ou sa dia, La ni nha Show e Ve rão S/A, além de
in üu en ci a do res e jor na lis tas. O Tú nel Be ats pro por ci o nou um mo men to úni co pa ra o fo lião, ao dis tri buir

uma su per no vi da de, o Ice Pops, da Be ats, que até en tão es te ve pre sen te no Car na val de São Pau lo. Se guem
mais al guns üashes do even to. (Fo tos Le o nar do Ro dri gues/For ta le za-CE)

A Ambev está presente em todos os lugares. Na praia, no bar, no restaurante, nas festas e não poderia ficar de fora dessa
que é um dos principais eventos do Brasil.

Brahma, Beats, Mikes e Zé Delivery marcaram presença e levaram para os foliões experiências completas e inesquecíveis 

A apresentadora Paulinha Lobão vai receber inúmeras atrações e grandes
homenagens no programa especial deste sábado

A mais nova médica, a maranhense Ana Zeile Melo Rolim, entre os pais
SebastiãoVanderlaan e Conceição Rolim; que se encontram em Minas Gerais para a
colaçãode grau e baile, neste sábado

São Luís, sábado e domingo, 30 e 31 de julho
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Mariusha Cavalcante (Instituto Univie),  os anfitriões Madalena Nobre e Marcos Davi e o  Dr. José Aparecido Valadão

Prêmio Nobre chega a sua 16ª edição
com muita elegância

A 16ª edi ção do Prê mio No bre foi um mix de cre di bi li da de, mé ri to, su ces so e ele gâ nia. O even to se con so li-
da, co mo uma das ce rimô ni as de ho me na gens mais im por tan tes do Ma ra nhão e reu niu no úl ti mo dia 22 de
ju lho, nos sa lões do Es pa ço Re si den ci al em São Luís, os mais des ta ca dos pro ûs si o nais, ges to res e em pre sas,
da re gião, que atu am lo cal e na ci o nal men te, com mui to ta len to, em pre en de do ris mo e fo co nas pes so as. Co- 
nhe çam al guns ho me na ge a dos, que fo ram se le ci o na dos e ti ve ram seus tra ba lhos re co nhe ci dos, pe la apre- 
sen ta do ra de TV, blo guei ra e co lu nis ta So ci al, Ma da le na No bre. O even to con tou com atra ções re no ma das,
en tre elas, DJ Ro gé rio Mix, Bum ba Boi No vi lho dos Len çóis, da be la ci da de de Hum ber to de Cam pos, show
de Bal let e Tan go do Cen tro de Mo vi men to Soraya Li ra e show com Thaís Mo re no e ban da. Ma da le na No bre
apro vei tou a noi te pa ra apre sen tar al gu mas no vi da des, en tre elas, a edi ção nº 3 da Re vis ta No bre, que tra rá a
co ber tu ra com ple ta do even to e es tá sen do pro du zi da, pe la Grá û ca e Edi to ra Lu ce na. Aqui al guns üashes da

pre mi a ção.

Bia Cunha  (Bacutte) , o  vereador Ivaldo Rodrigues e  o  ateliê de Vanio e Leonice Azevedo foram destaques 

O cabeleireiro César Diniz e Patrícia Sampaio recebendo o
troféu de Madalena Nobre

Família Reis (da Raposa Móveis )

A cantora Thaís Moreno também foi homenageada e levou toda a sua banda ao podium

O médico endocrinologista João Furtado Neto com a esposa Ceres das Graças
Ribeiro Furtado, comandam a organização local

Reunião do Conselho
Distrital LA-6 do Lions

Clube encerra
programação em São Luís

Ho je se rá o dia das con fra ter ni za ções na pro gra ma ção da 1ª Reu nião
do Con se lho Dis tri tal LA-6 do Li ons Clu be, que acon te ce em São Luís des- 
de sex ta-fei ra (29), com ple ná ri as no au di tó rio da OAB-MA. O even to es tá
sen do co man da do pe lo go ver na dor do Dis tri to LA-6 do Li ons Clu be, DG

Jo sé Wil son Odo ri co/ CaL Lui za He le na, do ano le o nís ti co 2022/2023.
Na or ga ni za ção lo cal es tá o tam bém leão, PCC João Fur ta do Ne to (um dos
mais re no ma dos mé di cos en do cri no lo gis tas do Ma ra nhão), que pre pa- 
rou uma pro gra ma ção in ten sa e mui to es pe ci al pa ra es te even to, cu ja û- 

na li da de é a tro ca de ex pe ri ên ci as en tre clu bes, bem co mo mo men tos
apra zí veis de com pa nhei ris mo. No even to, es tão reu ni dos cer ca de 120

as so ci a dos da or ga ni za ção, que de sem bar ca ram em São Luís dos es ta dos
do Pa rá, Pi auí e Ama pá, além de leões as so ci a dos em clu bes lo cais. Fi na li- 
zan do a pro gra ma ção, acon te ce ho je no au di tó rio da OAB-MA as úl ti mas
ses sões ple ná ri as so bre te mas le o nís ti cos e na pro gra ma ção so ci al es tão
pre vis tos um al mo ço de ade são, às 12h, no Ho tel Lu zei ros, e um jan tar no

res tau ran te Co co Bam bu, às 19h30.

 Augusto Diniz, diretor da Maxx é convidado para live da AMC no dia 3 de agosto

São Luís, sábado e domingo, 30 e 31 de julho
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MELHORES DO ANO

A FESTA! Prêmio
Nobre 2022

A
16ª edi ção do Prê mio No bre foi um mix de cre- 
di bi li da de, mé ri to, su ces so e lu xo. O even to se
con so li da, co mo a ce rimô nia de ho me na gens
mais im por tan te do Ma ra nhão e reu niu nos lu- 

xu o sos sa lões do Es pa ço Re si den ci al em São Luís, os
mais des ta ca dos pro fis si o nais, ges to res e em pre sas, da
re gião, com mui to ta len to, em pre en de do ris mo e fo co
nas pes so as.

Co nhe çam al guns ho me na ge a dos, que fo ram se le ci- 
o na dos e ti ve ram seus tra ba lhos re co nhe ci dos, pe la
apre sen ta do ra de TV, Blo guei ra e Co lu nis ta So ci al, Ma- 
da le na No bre. Fo tos: Mar cos Sa les e Her bert Al ves.

AL MIS TRON MA RI NHO, MA DA LE NA NO BRE E CE LIA MA RI- 
NHO – AMO VI NHO

AME RI CO, ADRI A NA, DA NI E LE RA MOS E MA DA LE NA NO BRE –
GRU PO RE SI DEN CI AL

DRA. LE TI CIA DAN TAS (HAR MO NI ZA ÇÃO FA CI AL), MA DA LE- 
NA NO BRE E FA BIO AN DRA DE

DRA LO RE NA SABOYA – AD VO GA DA DES TA QUE.

FRAN CIS CO NE TO, MA DA LE NA NO BRE E RO SAN GE LA DI AS –
RES TAU RAN TE FEI JÃO DE COR DA

GAR DE NIA RO DRI GUES – GAR DEN MUL TI STO RE

JO SI LA NIA DEL FI NO, MA DA LE NA NO BRE E LE AN DRO OLI- 
VEI RA – COM PAS SO MÍ DIA EX TE RIO

LIN DAL VA REIS E EDI NEI VI E GAS REIS – ÓTI CAS VE JA

LUIZ LU CE NA, MA DA LE NA NO BRE E RE GI NA LU CE NA – GRÁ- 
FI CA LU CE NA

MA DA LE NA NO BRE E DOU GLAS PI NHO – AS SOC. CO MER CI AL
DO MA

MA DA LE NA NO BRE E FÁ BIO NAHUZ – SIN DUS CON

 

MA DA LE NA NO BRE E WA LA CE AZE VE DO – PRE FEI TU RA DE
ICA TU

São Luís, sábado e domingo, 30 e 31 de julho
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CREDIBILIDADE, MÉRITO E SUCESSO

Homenageados do
Prêmio Nobre 2022
A

edi ção 2022 do Prê mio No bre, a mais im por tan- 
te ce rimô nia de ho me na gens do Ma ra nhão, te- 
ve a mar ca da sim pa tia, gla mour e su ces so, dos
even tos as si na dos, pe la em pre sá ria, Ma da le na

No bre.
A ce rimô nia de en tre ga do Tro féu No bre, acon te ceu

no lu xu o so sa lão do Es pa ço Re si den ci al e foi bas tan te
pres ti gi a da.

En tre as atra ções, DJ Ro gé rio Mix, Bum ba Boi No vi lho
dos Len çóis, es pe tá cu lo de bal let e tan go do Cen tro de
Mo vi men to Soraya Li ra e Show com Thais Mo re no e
Ban da.

Ma da le na No bre apro vei tou a noi te, pa ra apre sen tar
al gu mas no vi da des, en tre elas, a edi ção 03 da Re vis ta
No bre, que trou xe a co ber tu ra com ple ta e to dos de ta- 
lhes da edi ção 2021.

A de co ra ção foi obra do con cei tu a do pai sa gis ta, Re gi- 
nal do Sil va da Fo lha gem Am bi en ta ções e da de co ra do ra
Adri a na Gou lart. O ce ri mo ni al do even to, foi da equi pe
de Fer nan da Na po leão.

Com buf fet ser vi do pe lo Re si den ci al Re cep ções, o
even to te ve vi nhos e pro sec cos da Amo Vi nho, drinks da
Im pe ri al Bar Ten der e fil ma gem da Mi le nar te Pro du ções,
que pro du zi rá um Pro gra ma No bre, com os me lho res
mo men tos, da chi que e ele gan te fes ta. Co nhe ça al guns
ho me na ge a dos, nas fo tos de Her bert Al ves e Mar cos Sa- 
les.

MA DA LE NA NO BRE E AU DI BRI TO – CER VE JA RIA DO NA

CA ROL CAR VA LHO E PAU LO RO CHA – CYBER EVEN TOS

MA DA LE NA NO BRE E DA NI E LA REIS – DON NA CON CEPT

MA DA LE NA NO BRE E DRA. DI A NA FER REI RA – CET FA MA.

MA DA LE NA NO BRE E FER NAN DA NA PO LEÃO CE RI MO NI AL E
AS SES SO RIA

MA DA LE NA NO BRE E LI VI O MAR MA CA TRÃO – SE MA PA

MA DA LE NA NO BRE E MA RA SAN TA NA – IM PE RI AL BAR TEN- 
DER

MA DA LE NA NO BRE E PO LI E NE SCHAL CHER – KI TE TRIP DEL- 
TA LEN ÇÓIS

MA DA LE NA NO BRE E RE GI NAL DO SIL VA – FO LHA GEM AM BI- 
EN TA ÇÕES

MA DA LE NA NO BRE COM RI CAR DO E TA MI RES BRA SIL – FÓ- 
TON SO LAR

MA DA LE NA NO BRE E TA NIA MA RA DO CES

MA DA LE NA NO BRE, VAL DEZ MA RA NHÃO E FA BI A NO CA ZE- 
CA – GRU PO MUL TI MAR CAS

São Luís, sábado e domingo, 30 e 31 de julho
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