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Sampaio ainda busca 
a primeira vitória fora

Livro de Rogaciano Leite, pai do 
repentismo no Brasil, será lançado 

em São Luís nesta sexta

ELEIÇÕES 2022: Procuradores se reúnem para alinhar procedimentos 

“CARNE E ALMA” SÉRIE B

PÁGINA 6

PÁGINA 3

CORRIDA AOS LEÕES

Convenção oficializa hoje 
candidatura de Weverton 
ao Governo do Maranhão 

Nesta sexta-feira (29/jul), a partir das 16h no Estádio Nhozinho Santos, em São Luís, o senador 

Weverton Rocha vai ter sua candidatura confirmada em convenção do PDT. “Teremos a 

oportunidade formalizar nossa proposta para todo o Maranhão”, afirma Weverton. 
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É a tua mãe! 
APARTE

Nem precisamos citar nomes, as fa-

las e condutas entregam os atu-

ais personagens feridos pela ân-

sia em chegar, continuar, subir mais 

e ser o principal em cargos e man-

datos no Maranhão e para o Bra-

sil. Ainda falta o carimbo oficial do 

TSE, mesmo assim, assistimos, ante-

cipadamente, como serão os com-

portamentos durante a campanha. 

Ideias, nada palpável. Propostas, ne-

nhuma que sabemos. Falas sem citar 

os nomes, sempre assim.

ANP abre concurso com 48 
vagas e salários de R$ 6 mil

Seap abre 8 seletivos no Maranhão 
com salários até R$ 3.546,24
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O P O R T U N I D A D E S O P O R T U N I D A D E S O P O R T U N I D A D E S

Arraial reunirá toadas inesquecíveis 
no encerramento da temporada 
junina, na Praça Maria Aragão
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OPINIÃO2

EDI TO RI AL

VÂ NIA RI OS
Di re to ra de ven das da In te lie

Alívio para o bolso e arrocho no crédito

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

O fa to de a in üa ção es tar em pro- 
ces so de de sa ce le ra ção é alí vio mai or,
até ago ra, pa ra os mo to ris tas, ou se ja,
a par ce la da po pu la ção que tem car ro
pa ra uso pró prio ou tra ba lho. Is so
por que o ca fé da ma nhã û cou mais
ca ro, com o pre ço do lei te lon ga vi da
su bin do 22,7%, e o pão fran cês,
1,47%. Em 12 me ses, o lei te en ca re ceu
51,69% e o ca fé, 60,29%. Além dis so, o
va lor do óleo di e sel, que pe sa so bre os
pre ços de to dos os pro du tos trans por- 
ta dos por ro do vi as do país au men tou

7,32% em ju lho, acu mu lan do re a jus te
de 61,89%. São es ses au men tos que
fa zem com que a in üa ção acu mu la da
em 12 me ses es te ja aci ma de dois dí gi- 
tos, fe cha da em 11,39% em ju lho. Ves- 
tuá rio (1,39%) e Ali men ta ção e be bi- 
das (1,16%) con ti nu am pres si o nan do
o or ça men to das fa mí li as.

Es ses re a jus tes fa zem com que a
de sa ce le ra ção do IP CA-15 não se ja
su û ci en te pa ra que o Ban co Cen tral
dei xe de ele var a ta xa de ju ros mais
uma vez no iní cio da pró xi ma se ma- 
na. A pre vi são é de que a ta xa bá si ca
Se lic pas se dos atu ais 13,25% ao ano
pa ra 13,75%, en ca re cen do o cré di to e
aper tan do ain da mais o cin to so bre
em pre sas e ci da dãos en di vi da dos.
Com 77,3% das fa mí li as re ve lan do
não ter co mo hon rar com pro mis sos
û nan cei ros em dia, o au men to da ta xa
de ju ros se rá mais um em pe ci lho, re- 
ve lan do que o fa to de o mer ca do de
tra ba lho dar si nais de re cu pe ra ção
não é su û ci en te ain da pa ra per mi tir
que par ce la sig ni û ca ti va dos bra si lei- 
ros con si ga pa gar su as con tas em dia.

As pers pec ti vas são de que es sa si- 
tu a ção mu de com a ace le ra ção da
eco no mia, ain da que de for ma tí mi da.
A di vul ga ção do Pro du to In ter no Bru- 
to (PIB) do se gun do tri mes tre, em 1º
de se tem bro, de ve con ûr mar o cres ci- 
men to da eco no mia no pri mei ro se- 
mes tre des te ano, com avan ço no pe- 
río do de abril a ju nho, û can do pró xi- 
mo de 0,6% em re la ção ao pri mei ro
tri mes tre, quan do cres ceu 1%. A in je- 
ção de re cur sos com sa que ex tra or di- 
ná rio do FGTS, au men to do Au xí lio
Bra sil, an te ci pa ção do 13º de ser vi do- 
res e be ne û ciá ri os do INSS e lo tes de

res ti tui ção do Im pos to de Ren da sus-
ten ta as pers pec ti vas de mai or cres ci-
men to econô mi co es te ano, com o
mer ca do ele van do as pro je ções pa ra
per to de 2% de al ta do PIB em 2022.

O oti mis mo com a ati vi da de
econô mi ca foi re for ça do on tem com o
Fun do Mo ne tá rio In ter na ci o nal (FMI)
re vi san do as pre vi sões pa ra o cres ci- 
men to econô mi co do Bra sil es te ano
— de 0,3%, no iní cio do ano, pa ra
1,7%, ago ra. Se, de um la do, mais cres- 
ci men to econô mi co po de re pre sen tar
mais em pre gos e mais ren da, de ou-
tro, é exa ta men te es se fa tor que im pe- 
de o Ban co Cen tral de man ter a ta xa
de ju ros, in ter rom pen do um mo vi-
men to de au men to da Se lic ini ci a do
em mar ço do ano pas sa do.

O re gis tro de de sa ce le ra ção em ju- 
nho e uma es pe ra da de üa ção em
agos to, com o au men to do vo lu me de
di nhei ro em cir cu la ção, po de ser a se- 
nha pa ra em pre sá ri os que até ago ra
se gu ra ram re a jus tes, mes mo com a
pres são de cus tos, pro mo vam au- 
men tos, o que po de ace le rar a in üa-
ção no va men te. O au men to do ves- 
tuá rio que acu mu la al ta de pou co
mais de 11% po de ser um exem plo.
Co mo a in üa ção me di da pe lo IP CA-15
acu mu la al ta de 5,79% no ano e es tá
aci ma do te to da me ta, o Ban co Cen-
tral ele va rá a ta xa de ju ros. Com es se
ce ná rio, é pre ci so que o go ver no atue
pa ra que tam bém os pre ços dos ali-
men tos se jam re du zi dos, pa ra que os
bra si lei ros que não têm car ro se be ne- 
û ci em do alí vio no bol so, e não ape nas
so fram com o ar ro cho no cré di to.

 

EMPRESAS

Análise de dados e estratégia de sustentabilidade 

Em meio a mu dan ças cli má ti cas e
es cas sez de re cur sos na tu rais, os go- 
ver nos e as em pre sas ao re dor do
mun do têm agi do pa ra ado tar pos tu ra
ca da vez mais sus ten tá vel. Sen do as- 
sim, a pa la vra sus ten ta bi li da de tor- 
nou-se sinô ni mo de te mas so ci ais,
am bi en tais e econô mi cos, ori gi nan do
a si gla ESG (que em por tu guês sig ni û- 
ca go ver nan ça so ci o am bi en tal e cor- 
po ra ti va). Tra ta-se de um pa râ me tro
ca paz de de û nir se as ope ra ções das
em pre sas são so ci al men te res pon sá- 
veis, sus ten tá veis e cor re ta men te ge- 
ren ci a das, con se quen te men te atin- 
gin do a ex ce lên cia ope ra ci o nal, in clu- 
si va e sus ten tá vel.

Em 2021, a Con fe de ra ção Na ci o nal
da In dús tria (CNI) re a li zou um es tu- 
do, com exe cu ti vos de 500 mé di as e
gran des em pre sas bra si lei ras, pa ra
ava li ar su as vi sões e quais ações con- 
cre tas ado ta ram em re la ção à sus ten- 
ta bi li da de. Se gun do o le van ta men to,
prá ti cas de ges tão de re sí du os e re du- 
ção do con su mo e des per dí cio de
água e ener gia já são re a li za das por
no ve a ca da 10 das em pre sas pes qui- 
sa das.

Já a pes qui sa da As so ci a ção Bra si- 
lei ra de Co mu ni ca ção Em pre sa ri al
(Aber je) apon tou, em 2021, que 95%
das em pre sas bra si lei ras têm o te ma
de ESG co mo pri o ri da de em su as
agen das cor po ra ti vas. Por meio des sa

or ga ni za ções que es tão pri o ri zan do
ques tões de sus ten ta bi li da de pre ci- 
sam sa ber que a ex ce lên cia ope ra ci o- 
nal es ta be le ce uma cul tu ra or ga ni za- 
ci o nal com o ob je ti vo de al can çar a
me lho ria con tí nua de pro ces sos e re- 
sul ta dos e, pa ra is so, po dem tor nar a
tec no lo gia uma gran de ali a da pa ra
cum prir seus ob je ti vos sus ten tá veis.

O de sa ûo de aten der às ques tões de
sus ten ta bi li da de e, ao mes mo tem po,
ga ran tir a eû ci ên cia ope ra ci o nal, pa- 
dro ni zan do e con tro lan do o cum pri- 
men to de nor mas, a ûm de evi tar cri- 
ses, aci den tes e des per dí ci os, po de ser
atin gi do por meio da apli ca ção de re- 
cur sos tec no ló gi cos — tais co mo in- 
ter net das coi sas (IoT), ma chi ne le ar- 
ning e in te li gên cia ar ti û ci al. Es ses re- 
cur sos per mi tem a au to ma ção dos
pro ces sos e o mo ni to ra men to de to do
o am bi en te ope ra ci o nal.

Po rém, mui tas em pre sas pra ti cam
a ino va ção e cri am ini ci a ti vas di gi tais
dis per sas que não con tri bu em pa ra,
efe ti va men te, trans for mar di gi tal- 
men te o ne gó cio e bus car eû ci ên cia
ope ra ci o nal, re du zir cus tos e for ne cer
ba se pa ra de ci sões es tra té gi cas.

Mui tas ve zes os cus tos au men tam
por que é fei ta a apli ca ção de tec no lo- 
gi as que não con ver sam en tre si, fa- 
zen do que a em pre sa te nha mi lhões
de da dos ge ra dos e dis po ní veis, sem
fa zer uso des ses da dos no mo men to
da to ma da de de ci são. A ma tu ri da de
di gi tal pa ra o uso de da dos se gue a
jor na da de con den sar as in for ma ções

men te, clas si û car, cru zar e re la ci o nar
es sas in for ma ções.

Con se quen te men te, elas se tor nam
mais qua li ta ti vas e pas sam a û car dis- 
po ní veis em pai néis e re la tó ri os, além
de per mi tir o en vio de aler tas e co- 
man dos (au to ma ti za dos) pa ra que os
ges to res pos sam to mar de ci são em
tem po re al ba se a da em da dos — tan to
de for ma pre di ti va quan to de for ma
pres cri ti va.

A aná li se dos da dos ge ra dos pe la
área ope ra ci o nal de uma em pre sa é
fun da men tal pa ra bus car con ti nu a- 
men te a mu dan ça efe ti va na pre ser va-
ção dos re cur sos na tu rais do pla ne ta.
Mo ni to rar tais da dos per mi te es tar
con ti nu a men te aler ta pa ra in for ma- 
ções so bre con su mo de re cur sos, bem
co mo das emis sões de car bo no, por
exem plo.

Por ûm, uti li zar tec no lo gia pa ra
aná li se de da dos em tem po re al é es- 
sen ci al não ape nas pa ra au men tar a
eû ci ên cia da es tra té gia de sus ten ta bi-
li da de, mas prin ci pal men te pa ra
aper fei ço ar a eû ci ên cia ope ra ci o nal
das em pre sas.

Is so por que a aná li se per mi te
acom pa nhar os in di ca do res-cha ves
de de sem pe nho e tra zer me lho ri as
con sis ten tes na se gu ran ça, con tro le
de ris cos, uso dos re cur sos, con tro le
de des per dí ci os, en tre ou tros, im pac-
tan do di re ta men te na re du ção dos
cus tos ope ra ci o nais e tam bém nos in- 
di re tos — é o ca so da ques tão de sus-
ten ta bi li da de ver sus a ima gem da em- 

JO SÉ VI CEN TE E ELOI FER REI RA DE ARAÚ JO
Rei tor da Uni ver si da de Zum bi dos Pal ma res e co or de na dor
do Mo vi men to AR Vi das Ne gras Im por tam /Ex-mi nis tro da
igual da de Ra ci al, ex-pre si den te da Fun da ção Cul tu ral Pal -
ma res e mem bro Mo vi men to AR

Es ta tu to da
Igual da de Ra ci al —
12 anos

O Es ta tu to da Igual da de Ra ci al, Lei nº 12.288, com- 
ple tou 12 anos no úl ti mo dia 20. San ci o na da sem ve tos
pe lo pre si den te Lu la, es sa lei é o mais im por tan te mar co
le gal pa ra a co mu ni da de ne gra bra si lei ra, des de a lei que
abo liu a es cra vi dão. Um sam ba his tó ri co da es co la de
Sam ba Man guei ra di zia que os es cra vi za dos û ca ram li- 
vres da sen za la, mas pre sos na mi sé ria da fa ve la. A apro- 
va ção do es ta tu to so men te foi pos sí vel de vi do à pres são
do mo vi men to ne gro, que, por mais de 10 anos, acom- 
pa nhou a tra mi ta ção do pro je to e con quis tou es sa im- 
por tan te vi tó ria jun to ao Con gres so Na ci o nal. A apro va- 
ção do Es ta tu to foi a pri mei ra vez, des de 1888, em que
uma le gis la ção de ma té ria não pe nal se de di cou à po pu- 
la ção ne gra bra si lei ra. O Es ta tu to da Igual da de Ra ci al in- 
cor po rou ao di rei to bra si lei ro o ins ti tu to das ações aûr- 
ma ti vas, que é a prin ci pal fer ra men ta de pro mo ção da
igual da de ma te ri al — não so men te for mal — do or de- 
na men to na ci o nal.

A Lei 12.288 de ter mi nou, ain da, que a lei or ça men tá- 
ria de ve ex pli ci tar os re cur sos pa ra o û nan ci a men to de
po lí ti cas pú bli cas pa ra a pro mo ção da igual da de ra ci al e
es ta be le ceu o Sis te ma Na ci o nal de Pro mo ção da Igual- 
da de Ra ci al, a ûm de ar ti cu lar e de apoi ar to dos os mu ni- 
cí pi os que im ple men tem ações aûr ma ti vas e re a li zem
po lí ti cas pa ra a cons tru ção da igual da de de opor tu ni da- 
des en tre ne gros e não ne gros.

É im por tan te des ta car, nes se sen ti do, que a Lei
10.639, que dis põe so bre o en si no da his tó ria ge ral da
Áfri ca e da va lo ri za ção da con tri bui ção da co mu ni da de
ne gra pa ra a bra si li da de, é par te in te gran te do Es ta tu to
da Igual da de Ra ci al. Co mo do cu men to vi go ro so que
pre ci sa ser apro pri a do pe la co mu ni da de ne gra e por to- 
da a na ção, o es ta tu to pre vê, ain da, o re co nhe ci men to
dos mes tres de ca po ei ra, pa ra que pos sam en si nar em
ins ti tui ções pú bli cas e pri va das; a ga ran tia dos di rei tos
das co mu ni da des qui lom bo las; a pro te ção das re li giões
de ma triz afri ca na; o apoio ao em pre en de do ris mo, à
edu ca ção e à pro te ção da me mó ria; a ne ces si da de de
au men to da pre sen ça ne gra nos mei os de co mu ni ca ção
e mais mui tas ou tras pos si bi li da des.

Pa ra que sua efe ti vi da de se ja ple na men te al can ça da,
é ne ces sá rio que o Es ta tu to se ja re gu la men ta do. Um
exem plo exi to so se ria a re gu la men ta ção de seu ar ti go
22, o qual po de rá pro por ci o nar a cri a ção de cer ca de 1,5
mi lhão de em pre gos pa ra mes tras e mes tres de ca po ei- 
ra. Com a re gu la men ta ção de ou tros dis po si ti vos, mui to
mais po de rá ser re a li za do.

A se ve ra de si gual da de que ain da vi ve mos e que tem
ori gem na he ran ça da es cra vi dão e no ra cis mo ad vin do
de la é o ûo con du tor de to dos os gra ves dra mas que afe- 
tam o Bra sil, ho je, co mo: o as sas si na to de jo vens ne gros;
a fo me que as so la cer ca de 40 mi lhões de bra si lei ros, dos
quais dois ter ços são ne gros; o de sem pre go que al can ça
per to de 20 mi lhões de tra ba lha do res; as inú me ras ofen- 
sas às mu lhe res ne gras; as mor tes cau sa das pe la pan de- 
mia da co vid-19, que impôs ain da mais di û cul da des aos
cer ca de 30 mi lhões de mo ra do res de co mu ni da des, en- 
cos tas e fa ve las; a mor te de in dí ge nas, qui lom bo las e
mi li tan tes am bi en ta lis tas, so ma das às in va sões de ter- 
ras in dí ge nas e de ter ras de vo lu tas; a ten ta ti va de aca bar
com uma das mais im por tan tes con quis tas pa ra a ju- 
ven tu de ne gra que é a lei de co tas; a au sên cia de iden ti û- 
ca ção dos man dan tes dos as sas si na tos de Ma ri el le e de
An der son. Por is so, a cons tru ção de um Bra sil me lhor,
mais jus to e em que exis ta o bem-es tar pa ra to dos ape- 
nas se rá pos sí vel pe la ado ção do pen sa men to e de po lí- 
ti cas an tir ra cis tas. O Es ta tu to da Igual da de Ra ci al é a ba- 
se le gal pa ra que es sa re vo lu ção an tir ra cis ta de que o
Bra sil pre ci sa se ja uma re a li da de.

São Luís, sexta-feira, 29 de julho de 2022

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


Nesta sexta-feira (29/jul), a partir das 16h, 
no Estádio Nhozinho Santos, em São Luís, o 
senador Weverton Rocha vai ter sua candida-
tura confirmada em convenção do PDT. “Tere-
mos a oportunidade formalizar nossa propos-
ta para todo o Maranhão”, afirma Weverton. 
 
A Convenção Juntos Pelo Trabalho terá a 
participação de outros partidos que for-
marão a coligação: Republicanos, PROS, 
PL e o PTB. A convenção também irá con-
firmar o nome do vice-governador na cha-
pa, o deputado estadual Hélio Soares (PL). 
 
“Minha meta é gerar oportunidades de em-
prego para o povo do Maranhão”, defende 
Weverton. “Fiz toda minha pré-campanha 
falando que o que está dando certo, vou 
continuar, mas o que estiver errado, vou 
ter coragem de mudar”, afirma. 

“Não sou filho de 
nenhum político poderoso 

nem empresário desse 
estado, por isso, incomodo 

tanto as elites”.

Convenção oficializa hoje   
Weverton candidato ao 
Governo do Maranhão 
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JUSTIÇA ELEITORAL

Procuradores alinham procedimentos das eleições  

Fo ram re a li za das

pa les tras so bre abu so de

po der, con du tas

ve da das aos agen tes

pú bli cos, com pra de

vo tos, cri mes elei to rais e

pres ta ção de con tas.

Os pro cu ra do res re gi o nais elei to- 
rais de to do o país  se reu ni ramm pa ra
fa zer  ca pa ci ta ção vol ta da às elei ções
ge rais des te ano. O ob je ti vo é de û nir
es tra té gi as de atu a ção na ûs ca li za ção
do cum pri men to das re gras elei to rais,
vi san do coi bir abu sos, as se gu rar o
equi lí brio da dis pu ta e ga ran tir a li vre
es co lha do elei tor nas ur nas. O en con- 
tro  pro mo vi do pe la Pro cu ra do ria-Ge- 
ral Elei to ral (PGE) e pe la Es co la Su pe- 
ri or do Mi nis té rio Pú bli co da União
(ESM PU). Tam bém foi acom pa nha do
por cer ca de 300 mem bros e ser vi do- 
res do Mi nis té rio Pú bli co Elei to ral, na
mo da li da de on-li ne. Na aber tu ra do
even to, o vi ce-pro cu ra dor-ge ral Elei- 
to ral, Pau lo Go net, des ta cou que o Mi- 
nis té rio Pú bli co não é o pro ta go nis ta
da dis pu ta elei to ral, mas atua pa ra as- 
se gu rar o cum pri men to das leis, ga- 
ran tin do a eû ci ên cia de to do o pro- 
ces so. Se gun do ele, o en con tro des ta
se ma na faz par te da pre pa ra ção pa ra
as elei ções. <O ob je ti vo é ca pa ci tar os
mem bros do Mi nis té rio Pú bli co pa ra
que pos sam de sem pe nhar su as fun- 
ções com in de pen dên cia e pro du ti vi- 
da de, de mo do que o re sul ta do das ur- 
nas cor res pon da efe ti va men te à von- 
ta de po pu lar=, aûr mou.

Du ran te dois di as, os pro cu ra do res 
de ba te ram te mas co mo pro pa gan da,

vi o lên cia po lí ti ca de gê ne ro, re gis tro
de can di da tu ra, abu so de po der, con- 
du tas ve da das a agen tes po lí ti cos, en- 
tre ou tros. O co or de na dor do Gru po
Exe cu ti vo Na ci o nal da Fun ção Elei to- 
ral (Ge na fe), Sidney Ma dru ga, res sal- 
tou na aber tu ra do even to a im por tân- 
cia de uma atu a ção con jun ta en tre os
pro cu ra do res re gi o nais elei to rais e os
pro mo to res, na ûs ca li za ção das elei- 
ções ge rais.

Se gun do ele, o Mi nis té rio Pú bli co
es ta rá aten to a even tu ais ex ces sos na
pro pa gan da e ca sos que con û gu rem
abu so de po der po lí ti co, econô mi co,
com pra de vo tos e ou tras ir re gu la ri da- 
des que po dem com pro me ter o equi- 
lí brio da dis pu ta. <Quan do for ne ces- 
sá rio, o MP atu a rá de for ma in ci si va,
pa ra res tau rar a le gi ti mi da de do pro- 
ces so elei to ral e as se gu rar que a von- 
ta de de elei to res não se ja dis tor ci da=,
com ple tou o co or de na dor da ca pa ci- 
ta ção e mem bro au xi li ar da PGE, Ro- 
dri go Ló pez Zi lio.

Vi o lên cia po lí ti ca – Na ter ça-fei ra
(26), os pro cu ra do res pu de ram co- 
nhe cer o tra ba lho que vem sen do de- 
sen vol vi do pe lo Gru po de Tra ba lho
(GT) Pre ven ção e Com ba te à Vi o lên- 
cia Po lí ti ca de Gê ne ro do Mi nis té rio
Pú bli co Elei to ral. O te ma tem si do tra- 
ta do de for ma pri o ri tá ria pe lo MP, pa- 
ra as se gu rar a efe ti vi da de de du as no- 
vas leis que tor na ram cri me a vi o lên- 
cia po lí ti ca con tra mu lhe res. A co or- 
de na do ra do GT, Ra quel Bran qui nho,
fa lou so bre os avan ços que vem sen do
ob ti dos pe lo gru po, co mo a cri a ção de
um üu xo in ter no pa ra agi li zar o trâ mi- 
te de de nún ci as re la ci o na das à prá ti- 
ca. Des de de zem bro, o gru po en ca mi- 
nhou 15 re pre sen ta ções de ca sos de
vi o lên cia po lí ti ca de gê ne ro a uni da- 
des do Mi nis té rio Pú bli co Elei to ral
nos es ta dos, pa ra aná li se e to ma da de
even tu ais pro vi dên ci as ca bí veis na
es fe ra cri mi nal. Tam bém mo ni to ra se
os par ti dos ade qua ram seus es ta tu tos

às no vas leis de pre ven ção e com ba te
a es sa prá ti ca. <De pen de de nós con- 
fe rir efe ti vi da de a es sa le gis la ção, pa ra
que ela não se ja de sa cre di ta da=, aûr- 
mou a pro cu ra do ra. Is so por que ca be
ao Mi nis té rio Pú bli co apre sen tar à
Jus ti ça de nún cia cri mi nal con tra
agres so res, quan do con û gu ra da a vi o- 
lên cia po lí ti ca con tra mu lhe res.

Nes se sen ti do, a co or de na do ra ad-
jun ta do GT, Natha lia Ma ri el Pe rei ra,
tam bém des ta cou a im por tân cia de se
ûs ca li zar o cum pri men to das co tas de
gê ne ro, que obri ga os par ti dos a re ser-
va rem às mu lhe res ao me nos 30% das
can di da tu ras pa ra as elei ções pro por- 
ci o nais (de pu ta do fe de ral, es ta du al e
dis tri tal). Se gun do ela, os mem bros
do MP pre ci sam es tar aten tos a even- 
tu ais frau des, co mo o uso de can di da-
tas la ran jas. A re pre sen tan te do Con- 
se lho Na ci o nal do Mi nis té rio Pú bli co
(CNMP) Bi an ca Stel la Bar ro so tam- 
bém res sal tou o pa pel das ou vi do ri as
do CNMP e dos Mi nis té ri os Pú bli cos
Es ta du ais no re ce bi men to de de nún-
ci as re la ci o na das a prá ti cas de vi o lên-
cia con tra can di da tas, nas elei ções
des te ano.

Ou tros te mas – Os re qui si tos pre-
vis tos na Cons ti tui ção e nas leis bra si- 
lei ras pa ra que uma pes soa pos sa se
can di da tar, as sim co mo as hi pó te ses
de ine le gi bi li da de in tro du zi das pe la
Lei de Fi cha Lim pa, tam bém es ti ve- 
ram en tre os te mas abor da dos no pri-
mei ro dia de cur so. Os mem bros de- 
ba te ram, ain da, os li mi tes da pro pa-
gan da elei to ral na in ter net, que te rá
iní cio no pró xi mo dia 16. A pu bli ci da- 
de pa ga é proi bi da nes se meio, com
ex ce ção do im pul si o na men to de con- 
teú do em re des so ci ais, co mo o Ins ta-
gram e o Fa ce bo ok, des de que par ti-
dos e can di da tos si gam as re gras pre-
vis tas pa ra es sa mo da li da de. Tam bém
es tá proi bi do o dis pa ro au to má ti co de
men sa gens, sem o con sen ti men to do
elei tor, as sim co mo o uso de robôs.

CON VEN ÇÃO PAR TI DÁ RIA SER VE  PA RA….

É a tua mãe!

Nem pre ci sa mos ci tar no mes, as fa las e con du tas en- 
tre gam os atu ais per so na gens fe ri dos pe la ân sia em che- 
gar, con ti nu ar, su bir mais e ser o prin ci pal em car gos e
man da tos no Ma ra nhão e pa ra o Bra sil. Ain da fal ta o ca- 
rim bo oû ci al do TSE, mes mo as sim, as sis ti mos, an te ci- 
pa da men te, co mo se rão os com por ta men tos du ran te a
cam pa nha.

Idei as, na da pal pá vel. Pro pos tas, ne nhu ma que sa be- 
mos. Fa las sem ci tar os no mes, sem pre as sim. Uti li zar da
mal da de de in ter lo cu to res pos ti ços, uma prá ti ca. Con û- 
an tes que su as opi niões mu dam pen sa men tos, obri ga- 
ção de to dos. En xer tar clo nes co mo pré-can di da tos,
acre di tam que fun ci o na. En tor tar os grá û cos das pes- 
qui sas, er ro pa ra sus ten tar no ama nhã. Ten tar in ti mi dar
o ini mi go com de nún ci as, to dos com de dos su jos. Res- 
pei to aos veí cu los, jor na lis tas e blo guei ros, vai de pen der
do hu mor no mo men to. Ver da de nos fa tos di vul ga dos
pe los pan üe tei ros, sen do re sol vi do com o Pix. Vi o lên cia
fí si ca con tra a im pren sa in de pen den te, sor te dos que ti- 
ve rem pla no de saú de. Pro ces sos ju di ci ais con tra veí cu- 
los e û gu ras da im pren sa, to dos os di as pou co im por tan- 
do a ver da de.

Es pe ra mos, re zan do, que, di fe ren te dos cam pos de
fu te bol, os jo ga do res e û lhos man te nham as mães fo ra
da par ti da!

Pro vo ca mos to dos os pré-can di da tos ao go ver no do
Ma ra nhão pa ra dar um olhar so bre a im por tân cia das
con ven ções par ti dá ri as na evo lu ção dos vo tos. Se rá so- 
men te um en con tro ju rí di co ou, re al men te, exis te ga- 
nho nas ur nas de pen den do da for ça e ta ma nho do
even to? 

 
O vo to pa ra go ver na dor e pre si den te não é de û ni do

por pi ro tec ni as ou ar ti ma nhas, a po pu la ção vo ta em
quem apre sen ta a me lhor pro pos ta e de mons tra ter ca- 
pa ci da de pa ra cum pri-la. As con ven ções são en con tros
im por tan tes pois oû ci a li zam a can di da tu ra e abrem oû- 
ci al men te, após o re gis tro de can di da tu ra, as elei- 
ções. Sim plí cio Araú jo (So li da ri e da de).

 
Ser ve cum prir a for ma li da de da le gis la ção, mas

tam bém pa ra apre sen tar mos nos so pro gra ma. Hertz
Di as (PS TU).

 
Com a con ven ção re a li za da po de sim ter mu dan ça

nas in ten ções de vo tos, é um ato for mal, mas uma vez
que o elei tor tem cla ro quem se rão os can di da tos, is so
im pac ta nas in ten ções de vo tos e di mi nu em os in de ci- 
sos. Enil ton Ro dri gues (PSOL).

 
A con ven ção é o mo men to em que nós apre sen ta- 

mos pa ra a so ci e da de, ofi ci a li zan do as can di da tu ras. A
po pu la ção de fi ne seu vo to a par tir do que ob ser va de
ca da can di da to, ao lon go de sua tra je tó ria e na cam pa- 
nha. We ver ton Ro cha (PDT).

 
A Con ven ção é um mo men to in tra par ti dá rio, on de

são efe ti va men te de û ni dos, nos ter mos es ta tu tá ri os, os
es co lhi dos pa ra a dis pu ta do man da to ele ti vo. Lo go,
mais que uma for ma li da de le gal, é ne ces sá rio ha ver a le- 
gí ti ma dis pu ta in ter na, de ma nei ra a pre va le cer a von ta- 
de par ti dá ria e for ta le cer os de síg ni os da agre mi a- 
ção. Lahe sio Bon ûm (PSC)

São Luís, sexta-feira, 29 de julho de 2022
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JUSTIÇA ELEITORAL

Procuradores alinham procedimentos das eleições  

Fo ram re a li za das

pa les tras so bre abu so de

po der, con du tas

ve da das aos agen tes

pú bli cos, com pra de

vo tos, cri mes elei to rais e

pres ta ção de con tas.

Os pro cu ra do res re gi o nais elei to- 
rais de to do o país  se reu ni ramm pa ra
fa zer  ca pa ci ta ção vol ta da às elei ções
ge rais des te ano. O ob je ti vo é de û nir
es tra té gi as de atu a ção na ûs ca li za ção
do cum pri men to das re gras elei to rais,
vi san do coi bir abu sos, as se gu rar o
equi lí brio da dis pu ta e ga ran tir a li vre
es co lha do elei tor nas ur nas. O en con- 
tro  pro mo vi do pe la Pro cu ra do ria-Ge- 
ral Elei to ral (PGE) e pe la Es co la Su pe- 
ri or do Mi nis té rio Pú bli co da União
(ESM PU). Tam bém foi acom pa nha do
por cer ca de 300 mem bros e ser vi do- 
res do Mi nis té rio Pú bli co Elei to ral, na
mo da li da de on-li ne. Na aber tu ra do
even to, o vi ce-pro cu ra dor-ge ral Elei- 
to ral, Pau lo Go net, des ta cou que o Mi- 
nis té rio Pú bli co não é o pro ta go nis ta
da dis pu ta elei to ral, mas atua pa ra as- 
se gu rar o cum pri men to das leis, ga- 
ran tin do a eû ci ên cia de to do o pro- 
ces so. Se gun do ele, o en con tro des ta
se ma na faz par te da pre pa ra ção pa ra
as elei ções. <O ob je ti vo é ca pa ci tar os
mem bros do Mi nis té rio Pú bli co pa ra
que pos sam de sem pe nhar su as fun- 
ções com in de pen dên cia e pro du ti vi- 
da de, de mo do que o re sul ta do das ur- 
nas cor res pon da efe ti va men te à von- 
ta de po pu lar=, aûr mou.

Du ran te dois di as, os pro cu ra do res 
de ba te ram te mas co mo pro pa gan da,

vi o lên cia po lí ti ca de gê ne ro, re gis tro
de can di da tu ra, abu so de po der, con- 
du tas ve da das a agen tes po lí ti cos, en- 
tre ou tros. O co or de na dor do Gru po
Exe cu ti vo Na ci o nal da Fun ção Elei to- 
ral (Ge na fe), Sidney Ma dru ga, res sal- 
tou na aber tu ra do even to a im por tân- 
cia de uma atu a ção con jun ta en tre os
pro cu ra do res re gi o nais elei to rais e os
pro mo to res, na ûs ca li za ção das elei- 
ções ge rais.

Se gun do ele, o Mi nis té rio Pú bli co
es ta rá aten to a even tu ais ex ces sos na
pro pa gan da e ca sos que con û gu rem
abu so de po der po lí ti co, econô mi co,
com pra de vo tos e ou tras ir re gu la ri da- 
des que po dem com pro me ter o equi- 
lí brio da dis pu ta. <Quan do for ne ces- 
sá rio, o MP atu a rá de for ma in ci si va,
pa ra res tau rar a le gi ti mi da de do pro- 
ces so elei to ral e as se gu rar que a von- 
ta de de elei to res não se ja dis tor ci da=,
com ple tou o co or de na dor da ca pa ci- 
ta ção e mem bro au xi li ar da PGE, Ro- 
dri go Ló pez Zi lio.

Vi o lên cia po lí ti ca – Na ter ça-fei ra
(26), os pro cu ra do res pu de ram co- 
nhe cer o tra ba lho que vem sen do de- 
sen vol vi do pe lo Gru po de Tra ba lho
(GT) Pre ven ção e Com ba te à Vi o lên- 
cia Po lí ti ca de Gê ne ro do Mi nis té rio
Pú bli co Elei to ral. O te ma tem si do tra- 
ta do de for ma pri o ri tá ria pe lo MP, pa- 
ra as se gu rar a efe ti vi da de de du as no- 
vas leis que tor na ram cri me a vi o lên- 
cia po lí ti ca con tra mu lhe res. A co or- 
de na do ra do GT, Ra quel Bran qui nho,
fa lou so bre os avan ços que vem sen do
ob ti dos pe lo gru po, co mo a cri a ção de
um üu xo in ter no pa ra agi li zar o trâ mi- 
te de de nún ci as re la ci o na das à prá ti- 
ca. Des de de zem bro, o gru po en ca mi- 
nhou 15 re pre sen ta ções de ca sos de
vi o lên cia po lí ti ca de gê ne ro a uni da- 
des do Mi nis té rio Pú bli co Elei to ral
nos es ta dos, pa ra aná li se e to ma da de
even tu ais pro vi dên ci as ca bí veis na
es fe ra cri mi nal. Tam bém mo ni to ra se
os par ti dos ade qua ram seus es ta tu tos

às no vas leis de pre ven ção e com ba te
a es sa prá ti ca. <De pen de de nós con- 
fe rir efe ti vi da de a es sa le gis la ção, pa ra
que ela não se ja de sa cre di ta da=, aûr- 
mou a pro cu ra do ra. Is so por que ca be
ao Mi nis té rio Pú bli co apre sen tar à
Jus ti ça de nún cia cri mi nal con tra
agres so res, quan do con û gu ra da a vi o- 
lên cia po lí ti ca con tra mu lhe res.

Nes se sen ti do, a co or de na do ra ad-
jun ta do GT, Natha lia Ma ri el Pe rei ra,
tam bém des ta cou a im por tân cia de se
ûs ca li zar o cum pri men to das co tas de
gê ne ro, que obri ga os par ti dos a re ser-
va rem às mu lhe res ao me nos 30% das
can di da tu ras pa ra as elei ções pro por- 
ci o nais (de pu ta do fe de ral, es ta du al e
dis tri tal). Se gun do ela, os mem bros
do MP pre ci sam es tar aten tos a even- 
tu ais frau des, co mo o uso de can di da-
tas la ran jas. A re pre sen tan te do Con- 
se lho Na ci o nal do Mi nis té rio Pú bli co
(CNMP) Bi an ca Stel la Bar ro so tam- 
bém res sal tou o pa pel das ou vi do ri as
do CNMP e dos Mi nis té ri os Pú bli cos
Es ta du ais no re ce bi men to de de nún-
ci as re la ci o na das a prá ti cas de vi o lên-
cia con tra can di da tas, nas elei ções
des te ano.

Ou tros te mas – Os re qui si tos pre-
vis tos na Cons ti tui ção e nas leis bra si- 
lei ras pa ra que uma pes soa pos sa se
can di da tar, as sim co mo as hi pó te ses
de ine le gi bi li da de in tro du zi das pe la
Lei de Fi cha Lim pa, tam bém es ti ve- 
ram en tre os te mas abor da dos no pri-
mei ro dia de cur so. Os mem bros de- 
ba te ram, ain da, os li mi tes da pro pa-
gan da elei to ral na in ter net, que te rá
iní cio no pró xi mo dia 16. A pu bli ci da- 
de pa ga é proi bi da nes se meio, com
ex ce ção do im pul si o na men to de con- 
teú do em re des so ci ais, co mo o Ins ta-
gram e o Fa ce bo ok, des de que par ti-
dos e can di da tos si gam as re gras pre-
vis tas pa ra es sa mo da li da de. Tam bém
es tá proi bi do o dis pa ro au to má ti co de
men sa gens, sem o con sen ti men to do
elei tor, as sim co mo o uso de robôs.

CON VEN ÇÃO PAR TI DÁ RIA SER VE  PA RA….

É a tua mãe!

Nem pre ci sa mos ci tar no mes, as fa las e con du tas en- 
tre gam os atu ais per so na gens fe ri dos pe la ân sia em che- 
gar, con ti nu ar, su bir mais e ser o prin ci pal em car gos e
man da tos no Ma ra nhão e pa ra o Bra sil. Ain da fal ta o ca- 
rim bo oû ci al do TSE, mes mo as sim, as sis ti mos, an te ci- 
pa da men te, co mo se rão os com por ta men tos du ran te a
cam pa nha.

Idei as, na da pal pá vel. Pro pos tas, ne nhu ma que sa be- 
mos. Fa las sem ci tar os no mes, sem pre as sim. Uti li zar da
mal da de de in ter lo cu to res pos ti ços, uma prá ti ca. Con û- 
an tes que su as opi niões mu dam pen sa men tos, obri ga- 
ção de to dos. En xer tar clo nes co mo pré-can di da tos,
acre di tam que fun ci o na. En tor tar os grá û cos das pes- 
qui sas, er ro pa ra sus ten tar no ama nhã. Ten tar in ti mi dar
o ini mi go com de nún ci as, to dos com de dos su jos. Res- 
pei to aos veí cu los, jor na lis tas e blo guei ros, vai de pen der
do hu mor no mo men to. Ver da de nos fa tos di vul ga dos
pe los pan üe tei ros, sen do re sol vi do com o Pix. Vi o lên cia
fí si ca con tra a im pren sa in de pen den te, sor te dos que ti- 
ve rem pla no de saú de. Pro ces sos ju di ci ais con tra veí cu- 
los e û gu ras da im pren sa, to dos os di as pou co im por tan- 
do a ver da de.

Es pe ra mos, re zan do, que, di fe ren te dos cam pos de
fu te bol, os jo ga do res e û lhos man te nham as mães fo ra
da par ti da!

Pro vo ca mos to dos os pré-can di da tos ao go ver no do
Ma ra nhão pa ra dar um olhar so bre a im por tân cia das
con ven ções par ti dá ri as na evo lu ção dos vo tos. Se rá so- 
men te um en con tro ju rí di co ou, re al men te, exis te ga- 
nho nas ur nas de pen den do da for ça e ta ma nho do
even to? 

 
O vo to pa ra go ver na dor e pre si den te não é de û ni do

por pi ro tec ni as ou ar ti ma nhas, a po pu la ção vo ta em
quem apre sen ta a me lhor pro pos ta e de mons tra ter ca- 
pa ci da de pa ra cum pri-la. As con ven ções são en con tros
im por tan tes pois oû ci a li zam a can di da tu ra e abrem oû- 
ci al men te, após o re gis tro de can di da tu ra, as elei- 
ções. Sim plí cio Araú jo (So li da ri e da de).

 
Ser ve cum prir a for ma li da de da le gis la ção, mas

tam bém pa ra apre sen tar mos nos so pro gra ma. Hertz
Di as (PS TU).

 
Com a con ven ção re a li za da po de sim ter mu dan ça

nas in ten ções de vo tos, é um ato for mal, mas uma vez
que o elei tor tem cla ro quem se rão os can di da tos, is so
im pac ta nas in ten ções de vo tos e di mi nu em os in de ci- 
sos. Enil ton Ro dri gues (PSOL).

 
A con ven ção é o mo men to em que nós apre sen ta- 

mos pa ra a so ci e da de, ofi ci a li zan do as can di da tu ras. A
po pu la ção de fi ne seu vo to a par tir do que ob ser va de
ca da can di da to, ao lon go de sua tra je tó ria e na cam pa- 
nha. We ver ton Ro cha (PDT).

 
A Con ven ção é um mo men to in tra par ti dá rio, on de

são efe ti va men te de û ni dos, nos ter mos es ta tu tá ri os, os
es co lhi dos pa ra a dis pu ta do man da to ele ti vo. Lo go,
mais que uma for ma li da de le gal, é ne ces sá rio ha ver a le- 
gí ti ma dis pu ta in ter na, de ma nei ra a pre va le cer a von ta- 
de par ti dá ria e for ta le cer os de síg ni os da agre mi a- 
ção. Lahe sio Bon ûm (PSC)
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Fo ram re a li za das

pa les tras so bre abu so de

po der, con du tas

ve da das aos agen tes

pú bli cos, com pra de

vo tos, cri mes elei to rais e

pres ta ção de con tas.

Os pro cu ra do res re gi o nais elei to- 
rais de to do o país  se reu ni ramm pa ra
fa zer  ca pa ci ta ção vol ta da às elei ções
ge rais des te ano. O ob je ti vo é de û nir
es tra té gi as de atu a ção na ûs ca li za ção
do cum pri men to das re gras elei to rais,
vi san do coi bir abu sos, as se gu rar o
equi lí brio da dis pu ta e ga ran tir a li vre
es co lha do elei tor nas ur nas. O en con- 
tro  pro mo vi do pe la Pro cu ra do ria-Ge- 
ral Elei to ral (PGE) e pe la Es co la Su pe- 
ri or do Mi nis té rio Pú bli co da União
(ESM PU). Tam bém foi acom pa nha do
por cer ca de 300 mem bros e ser vi do- 
res do Mi nis té rio Pú bli co Elei to ral, na
mo da li da de on-li ne. Na aber tu ra do
even to, o vi ce-pro cu ra dor-ge ral Elei- 
to ral, Pau lo Go net, des ta cou que o Mi- 
nis té rio Pú bli co não é o pro ta go nis ta
da dis pu ta elei to ral, mas atua pa ra as- 
se gu rar o cum pri men to das leis, ga- 
ran tin do a eû ci ên cia de to do o pro- 
ces so. Se gun do ele, o en con tro des ta
se ma na faz par te da pre pa ra ção pa ra
as elei ções. <O ob je ti vo é ca pa ci tar os
mem bros do Mi nis té rio Pú bli co pa ra
que pos sam de sem pe nhar su as fun- 
ções com in de pen dên cia e pro du ti vi- 
da de, de mo do que o re sul ta do das ur- 
nas cor res pon da efe ti va men te à von- 
ta de po pu lar=, aûr mou.

Du ran te dois di as, os pro cu ra do res 
de ba te ram te mas co mo pro pa gan da,

vi o lên cia po lí ti ca de gê ne ro, re gis tro
de can di da tu ra, abu so de po der, con- 
du tas ve da das a agen tes po lí ti cos, en- 
tre ou tros. O co or de na dor do Gru po
Exe cu ti vo Na ci o nal da Fun ção Elei to- 
ral (Ge na fe), Sidney Ma dru ga, res sal- 
tou na aber tu ra do even to a im por tân- 
cia de uma atu a ção con jun ta en tre os
pro cu ra do res re gi o nais elei to rais e os
pro mo to res, na ûs ca li za ção das elei- 
ções ge rais.

Se gun do ele, o Mi nis té rio Pú bli co
es ta rá aten to a even tu ais ex ces sos na
pro pa gan da e ca sos que con û gu rem
abu so de po der po lí ti co, econô mi co,
com pra de vo tos e ou tras ir re gu la ri da- 
des que po dem com pro me ter o equi- 
lí brio da dis pu ta. <Quan do for ne ces- 
sá rio, o MP atu a rá de for ma in ci si va,
pa ra res tau rar a le gi ti mi da de do pro- 
ces so elei to ral e as se gu rar que a von- 
ta de de elei to res não se ja dis tor ci da=,
com ple tou o co or de na dor da ca pa ci- 
ta ção e mem bro au xi li ar da PGE, Ro- 
dri go Ló pez Zi lio.

Vi o lên cia po lí ti ca – Na ter ça-fei ra
(26), os pro cu ra do res pu de ram co- 
nhe cer o tra ba lho que vem sen do de- 
sen vol vi do pe lo Gru po de Tra ba lho
(GT) Pre ven ção e Com ba te à Vi o lên- 
cia Po lí ti ca de Gê ne ro do Mi nis té rio
Pú bli co Elei to ral. O te ma tem si do tra- 
ta do de for ma pri o ri tá ria pe lo MP, pa- 
ra as se gu rar a efe ti vi da de de du as no- 
vas leis que tor na ram cri me a vi o lên- 
cia po lí ti ca con tra mu lhe res. A co or- 
de na do ra do GT, Ra quel Bran qui nho,
fa lou so bre os avan ços que vem sen do
ob ti dos pe lo gru po, co mo a cri a ção de
um üu xo in ter no pa ra agi li zar o trâ mi- 
te de de nún ci as re la ci o na das à prá ti- 
ca. Des de de zem bro, o gru po en ca mi- 
nhou 15 re pre sen ta ções de ca sos de
vi o lên cia po lí ti ca de gê ne ro a uni da- 
des do Mi nis té rio Pú bli co Elei to ral
nos es ta dos, pa ra aná li se e to ma da de
even tu ais pro vi dên ci as ca bí veis na
es fe ra cri mi nal. Tam bém mo ni to ra se
os par ti dos ade qua ram seus es ta tu tos

às no vas leis de pre ven ção e com ba te
a es sa prá ti ca. <De pen de de nós con- 
fe rir efe ti vi da de a es sa le gis la ção, pa ra
que ela não se ja de sa cre di ta da=, aûr- 
mou a pro cu ra do ra. Is so por que ca be
ao Mi nis té rio Pú bli co apre sen tar à
Jus ti ça de nún cia cri mi nal con tra
agres so res, quan do con û gu ra da a vi o- 
lên cia po lí ti ca con tra mu lhe res.

Nes se sen ti do, a co or de na do ra ad-
jun ta do GT, Natha lia Ma ri el Pe rei ra,
tam bém des ta cou a im por tân cia de se
ûs ca li zar o cum pri men to das co tas de
gê ne ro, que obri ga os par ti dos a re ser-
va rem às mu lhe res ao me nos 30% das
can di da tu ras pa ra as elei ções pro por- 
ci o nais (de pu ta do fe de ral, es ta du al e
dis tri tal). Se gun do ela, os mem bros
do MP pre ci sam es tar aten tos a even- 
tu ais frau des, co mo o uso de can di da-
tas la ran jas. A re pre sen tan te do Con- 
se lho Na ci o nal do Mi nis té rio Pú bli co
(CNMP) Bi an ca Stel la Bar ro so tam- 
bém res sal tou o pa pel das ou vi do ri as
do CNMP e dos Mi nis té ri os Pú bli cos
Es ta du ais no re ce bi men to de de nún-
ci as re la ci o na das a prá ti cas de vi o lên-
cia con tra can di da tas, nas elei ções
des te ano.

Ou tros te mas – Os re qui si tos pre-
vis tos na Cons ti tui ção e nas leis bra si- 
lei ras pa ra que uma pes soa pos sa se
can di da tar, as sim co mo as hi pó te ses
de ine le gi bi li da de in tro du zi das pe la
Lei de Fi cha Lim pa, tam bém es ti ve- 
ram en tre os te mas abor da dos no pri-
mei ro dia de cur so. Os mem bros de- 
ba te ram, ain da, os li mi tes da pro pa-
gan da elei to ral na in ter net, que te rá
iní cio no pró xi mo dia 16. A pu bli ci da- 
de pa ga é proi bi da nes se meio, com
ex ce ção do im pul si o na men to de con- 
teú do em re des so ci ais, co mo o Ins ta-
gram e o Fa ce bo ok, des de que par ti-
dos e can di da tos si gam as re gras pre-
vis tas pa ra es sa mo da li da de. Tam bém
es tá proi bi do o dis pa ro au to má ti co de
men sa gens, sem o con sen ti men to do
elei tor, as sim co mo o uso de robôs.

CON VEN ÇÃO PAR TI DÁ RIA SER VE  PA RA….

É a tua mãe!

Nem pre ci sa mos ci tar no mes, as fa las e con du tas en- 
tre gam os atu ais per so na gens fe ri dos pe la ân sia em che- 
gar, con ti nu ar, su bir mais e ser o prin ci pal em car gos e
man da tos no Ma ra nhão e pa ra o Bra sil. Ain da fal ta o ca- 
rim bo oû ci al do TSE, mes mo as sim, as sis ti mos, an te ci- 
pa da men te, co mo se rão os com por ta men tos du ran te a
cam pa nha.

Idei as, na da pal pá vel. Pro pos tas, ne nhu ma que sa be- 
mos. Fa las sem ci tar os no mes, sem pre as sim. Uti li zar da
mal da de de in ter lo cu to res pos ti ços, uma prá ti ca. Con û- 
an tes que su as opi niões mu dam pen sa men tos, obri ga- 
ção de to dos. En xer tar clo nes co mo pré-can di da tos,
acre di tam que fun ci o na. En tor tar os grá û cos das pes- 
qui sas, er ro pa ra sus ten tar no ama nhã. Ten tar in ti mi dar
o ini mi go com de nún ci as, to dos com de dos su jos. Res- 
pei to aos veí cu los, jor na lis tas e blo guei ros, vai de pen der
do hu mor no mo men to. Ver da de nos fa tos di vul ga dos
pe los pan üe tei ros, sen do re sol vi do com o Pix. Vi o lên cia
fí si ca con tra a im pren sa in de pen den te, sor te dos que ti- 
ve rem pla no de saú de. Pro ces sos ju di ci ais con tra veí cu- 
los e û gu ras da im pren sa, to dos os di as pou co im por tan- 
do a ver da de.

Es pe ra mos, re zan do, que, di fe ren te dos cam pos de
fu te bol, os jo ga do res e û lhos man te nham as mães fo ra
da par ti da!

Pro vo ca mos to dos os pré-can di da tos ao go ver no do
Ma ra nhão pa ra dar um olhar so bre a im por tân cia das
con ven ções par ti dá ri as na evo lu ção dos vo tos. Se rá so- 
men te um en con tro ju rí di co ou, re al men te, exis te ga- 
nho nas ur nas de pen den do da for ça e ta ma nho do
even to? 

 
O vo to pa ra go ver na dor e pre si den te não é de û ni do

por pi ro tec ni as ou ar ti ma nhas, a po pu la ção vo ta em
quem apre sen ta a me lhor pro pos ta e de mons tra ter ca- 
pa ci da de pa ra cum pri-la. As con ven ções são en con tros
im por tan tes pois oû ci a li zam a can di da tu ra e abrem oû- 
ci al men te, após o re gis tro de can di da tu ra, as elei- 
ções. Sim plí cio Araú jo (So li da ri e da de).

 
Ser ve cum prir a for ma li da de da le gis la ção, mas

tam bém pa ra apre sen tar mos nos so pro gra ma. Hertz
Di as (PS TU).

 
Com a con ven ção re a li za da po de sim ter mu dan ça

nas in ten ções de vo tos, é um ato for mal, mas uma vez
que o elei tor tem cla ro quem se rão os can di da tos, is so
im pac ta nas in ten ções de vo tos e di mi nu em os in de ci- 
sos. Enil ton Ro dri gues (PSOL).

 
A con ven ção é o mo men to em que nós apre sen ta- 

mos pa ra a so ci e da de, ofi ci a li zan do as can di da tu ras. A
po pu la ção de fi ne seu vo to a par tir do que ob ser va de
ca da can di da to, ao lon go de sua tra je tó ria e na cam pa- 
nha. We ver ton Ro cha (PDT).

 
A Con ven ção é um mo men to in tra par ti dá rio, on de

são efe ti va men te de û ni dos, nos ter mos es ta tu tá ri os, os
es co lhi dos pa ra a dis pu ta do man da to ele ti vo. Lo go,
mais que uma for ma li da de le gal, é ne ces sá rio ha ver a le- 
gí ti ma dis pu ta in ter na, de ma nei ra a pre va le cer a von ta- 
de par ti dá ria e for ta le cer os de síg ni os da agre mi a- 
ção. Lahe sio Bon ûm (PSC)

São Luís, sexta-feira, 29 de julho de 2022

“Quando for necessário, o MP atuará de forma 
incisiva, para restaurar a legitimidade do 
processo eleitoral e assegurar que a vontade 
de eleitores não seja distorcida”, disse  Rodrigo 
López Zilio coordenador da capacitação e 
membro auxiliar da PGE
.



São Luís, sexta-feira, 29 de julho de 2022

GERAL 4

Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de Tutóia/MA, torna público que realizará a licitação na modali-
dade abaixo discriminada, cujo certame será regido pela Lei 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019, do Decreto 
nº 7.746/2012, do Decreto n° 8.538/2015, da Lei Complementar nº 123/06 que institui o Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e suas alterações na Lei 147/2014 e 155/2016, Decreto Federal nº 
10.024/2019, pelo Decreto Municipal N° 015/2021 (que regulamenta a modalidade pregão) e subsidiariamente, 
pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022 – PMT. Processo Adminis-
trativo: 041-05/2022-05-PMT. OBJETO: Registro de preço para eventual contratação de empresa para prestação 
de serviços de acesso à internet via rádio/fibra ótica, com a disponibilização de equipamentos para viabilizar o 
referido acesso, entregues pelo sistema de comodato, instalação, configuração, manutenção e suporte nos pontos 
de acesso, para atender as demandas das secretarias do município de Tutóia (MA), de acordo com condições, 
especificações e quantidades constantes no Termo de Referência.. DA SESSÃO DE ABERTURA: Realizar-se no 
dia 11 de agosto de 2022, às 09h:00mim. A sessão Pública de julgamento será realizada eletronicamente no site 
www.portaldecompraspublicas.com.br no dia e horário marcados. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e anexos 
poderão ser obtidos nos endereços eletrônicos: http://www.tce.ma.gov.br, https://tutoia.ma.gov.br ou pelo e-mail: 
cclcapmtutoia@gmail.com, e informações podem ser obtidas pelo Telefone: (*98) 98457 0412. Tutóia/MA, 29 de 
julho de 2022. FABIANA DE PAIVA LIMA GALENO. Pregoeira da Prefeitura Municipal de Tutóia (MA).

A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES - por intermédio do seu 

Pregoeiro torna público que realizará licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, na forma do Decreto 

Federal nº 10.024/2019, do tipo Menor Preço cujo objeto é a Contratação de empresa para aquisição 

de utensílios e material de consumo para o Banco de Alimentos do Estado do Maranhão, sediado 

no centro de abastecimento CEASA, município de São Luís – MA, conforme especificações 

detalhadas no ANEXO I – Termo de Referência do Edital. Data de Recebimento das Propostas: 29 de 

julho de 2022. Fim do Recebimento das Propostas: 11 de agosto das 2022, às 14h29. Data de abertura 

da Sessão: 11 de agosto de 2022, às 14h30. O Edital poderá ser acessado através do site: 

http://www.compras.ma.gov.br. Informações: Sala da Comissão Setorial Permanente de Licitação, situada 

na Rua das Gardênias, Quadra 01, n° 25 – Jardim Renascença, São Luís/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário 

de 14h às 18h.

São Luís/MA, 25 de julho de 2022

THIAGO VANDERLEI BRAGA

Pregoeiro

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2022 - CSL/SEDES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0079171/2022 - SEDES

O PREGOEIRO DA SEGOV/MA torna público que será realizada às 15h (horário local) do dia 10 de 

agosto do corrente ano, no site eletrônico www.comprasnet.gov.br, licitação na modalidade PREGÃO 

ELETRÔNICO, do tipo MAIOR OFERTA POR ITEM, para a concessão remunerada de uso de 03 (três) 

QUIOSQUE, localizado na margem da Lagoa da Jansen na Avenida Mário Meirelles, Bairro Ponta d’areia 

em São Luís do Maranhão, conforme especificações e condições estabelecidas neste Termo de 

Referência, conforme especificações e detalhamento e quantitativos fixados no Termo de Referência, na 

forma Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Federal nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 

10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, 

aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993, de 21 de junho de 1993, e demais normas 

regulamentares pertinentes à espécie.

O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos no endereço eletrônico: 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br e https://segov.ma.gov.br/, e, ainda, em caso de 

problemas nos sites acima, poderão ser solicitados através do e-mail csl@segov.ma.gov.br, em dias 

úteis, das 9h às 18h.

São Luís/MA, 27 de julho de 2022

ANDERSON ARAUJO PERDIGÃO

Pregoeiro da CSL/SEGOV/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 21/2022 - CSL/SEGOV - MA REPUBLICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0075938/2022

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/MA, através da Comissão de Credenciamento 

composta através da PORTARIA/SES/MA Nº 424 de 30/03/2022, TORNA PÚBLICO o Resultado do 

Credenciamento n° 003/2022, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO, VIA CREDENCIAMENTO, DE 

ESTABELECIMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

AMBULATORIAIS, ALÉM DE EXAMES COMPLEMENTARES EM DIVERSAS ESPECIALIDADES 

MÉDICAS, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA MACRORREGIÃO LESTE DO ESTADO DO 

MARANHÃO, conforme especificações do termo de referência e documento descritivo – Anexo I do Edital, 

referente ao Processo Administrativo n° 211657/2021 - SES, com o DEFERIMENTO DO 

CREDENCIAMENTO da Fundação participante:

� FUNDAÇÃO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA DE TUNTUM (CENTRO DE IMAGEM ANTÔNIO JOAQUIM 

DA CUNHA), CNPJ n° 07.006.760/0001-55;

Fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de recurso, nos termos do Edital, a 

considerar da publicação deste Resultado.

São Luís (MA), 25 de julho de 2022

TIAGO JOSÉ MENDES FERNANDES

Secretário de Estado da Saúde

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO DO CREDENCIAMENTO N° 003/2022 - CSL/SES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 211657/2021 - SES

Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de Tutóia/MA, torna público que realizará a licitação 
na modalidade abaixo discriminada, cujo certame será regido pela Lei 10.520/2002, Decreto nº 
10.024/2019, do Decreto nº 7.746/2012, do Decreto n° 8.538/2015, da Lei Complementar nº 
123/06 que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e suas 
alterações na Lei 147/2014 e 155/2016, Decreto Federal nº 10.024/2019, pelo Decreto Municipal 
N° 015/2021 (que regulamenta a modalidade pregão) e subsidiariamente, pela Lei 8.666/93 e al-
terações posteriores. PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 011/2022 – PMT. Processo Administrati-
vo: 053-06/2022-14-PMT. OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição de gás oxigênio 
(gás medicinal), insumos e com comodato dos cilindros para atender as necessidades da Secreta-
ria Municipal de Saúde do Município de Tutóia (MA), de acordo com condições, especificações 
e quantidades constantes no Termo de Referência.  DA SESSÃO DE ABERTURA: Realizar-se 
no dia 11 de agosto de 2022, às 14h:00mim. A sessão Pública de julgamento será realizada ele-
tronicamente no site www.portaldecompraspublicas.com.br no dia e horário marcados. OBTEN-
ÇÃO DO EDITAL: O Edital e anexos poderão ser obtidos nos endereços eletrônicos: http://
www.tce.ma.gov.br, https://tutoia.ma.gov.br ou pelo e-mail: cclcapmtutoia@gmail.com, e infor-
mações podem ser obtidas pelo Telefone: (*98) 98457 0412. Tutóia/MA, 29 de julho de 2022. 
FABIANA DE PAIVA LIMA GALENO. Pregoeira da Prefeitura Municipal de Tutóia (MA). 

 Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de Tutóia/MA, torna público que realizará a licitação na modalidade 

abaixo discriminada, cujo certame será regido pela Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei 

Complementar 123/06 e suas alterações Lei 147/2014 e Lei 155/2016. TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 

– PMT. Processo Administrativo: 052-06/2022.15-PMT. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-

CIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALMEIDA 

GALHARDO, NO MUNICÍPIO DE TUTÓIA - MA. DE ACORDO COM QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES 

DO PROJETO BÁSICO. DA SESSÃO: A abertura dos envelopes de proposta será realizada no dia 15 de agosto de 

2022, às 09h:00mim, no Auditório da Secretaria Municipal de Educação, localizado à Rua Nazaré, N.º 61, Centro, 

Tutóia (MA). OBTENÇÃO DO EDITAL: Na sede da CPLP localizada à Rua Aeroporto, N.º 118, Centro, Tutóia 

(MA). HORÁRIO DE ATENDIMENTO: segunda à sexta-feira, de 8 às 13 horas, onde poderá ser consultado 

gratuitamente ou em consonância com art. 32, § 5º, da Lei nº 8.666/1993 será cobrado pela a reprodução gráfica 
da documentação fornecida, conforme o número de páginas do Edital e seus Anexos mediante o recolhimento do 

valor da reprodução através de Documento de Arrecadação Municipal (DAM) ou nos endereços eletrônicos: http://

www.tce.ma.gov.br;www.transparencia.tutoia.ma.gov.br ou pelo e-mail: cclcapmtutoia@gmail.com  e informa-

ções podem ser obtidas pelo Telefone: (*98) 98457 0412. Tutóia/MA, 29 de julho de 2022. LEIDIANE PEREI-

RA VIEIRA. Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Tutóia(MA). 

Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de Tutóia/MA, torna público que realizará a licitação 
na modalidade abaixo discriminada, cujo certame será regido pela Lei Federal n.º 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, Lei Complementar 123/06 e suas alterações Lei 147/2014 e Lei 155/2016. 
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022 – PMT. Processo Administrativo: 055-06/2022.11-
PMT. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE TU-
TÓIA(MA), DE ACORDO COM QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁ-
SICO. PROPOSTA Nº 030981/2021. DA SESSÃO: A abertura dos envelopes de proposta será 
realizada no dia 16 de agosto de 2022, às 09h:00mim, no Auditório da Secretaria Municipal de 
Educação, localizado à Rua Nazaré, N.º 61, Centro, Tutóia (MA). OBTENÇÃO DO EDITAL: 
Na sede da CPLP localizada à Rua Aeroporto, N.º 118, Centro, Tutóia (MA). HORÁRIO DE 
ATENDIMENTO: segunda à sexta-feira, de 8 às 13 horas, onde poderá ser consultado gratuita-
mente ou em consonância com art. 32, § 5º, da Lei nº 8.666/1993 será cobrado pela a reprodução 
gráfica da documentação fornecida, conforme o número de páginas do Edital e seus Anexos 
mediante o recolhimento do valor da reprodução através de Documento de Arrecadação Muni-
cipal (DAM) ou nos endereços eletrônicos: http://www.tce.ma.gov.br;www.transparencia.tutoia.
ma.gov.br ou pelo e-mail: cclcapmtutoia@gmail.com , e informações podem ser obtidas pelo 
Telefone: (*98) 98457 0412. Tutóia/MA, 29 de julho de 2022. LEIDIANE PEREIRA VIEIRA. 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Tutóia(MA). 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO – MA.
CNPJ: nº 06.460.026/0001-07

Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n – Centro
CEP: 65710-000 Lago do Junco – Maranhão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO – MA.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) nº 017/2022. Objeto: Regis-
trar preços para futura Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Confec-
ção de Materiais Gráficos para atender as necessidades das Secretarias de Lago do Jun-
co – MA. Na forma da Lei 10.520/02, Decreto Federal 10.024/2019, Decretos Municipais 
001/2017, 008/2021 e 017/2021 e subsidiariamente pela Lei 8.666/93. Data abertura das 
propostas: 10 de Agosto de 2022 às 09h:00 no sítio www.compraslagodojunco.com.br. 
O Edital poderá ser consultá-lo gratuitamente ou adquirido em horário de expediente das 
08:00 às 12:00horas na sala da Comissão Permanente de Licitação na Rua Coronel Hosano 
Gomes Ferreira, s/n, Centro, Lago do Junco/MA ou através do site: www.compraslago-
dojunco.com.br ou no e-mail: cpl-pmlj@hotmail.com. Lago do Junco (MA), 26 de julho de 
2022. Maria da Glória Pereira de Oliveira Silva – Secretária Municipal de Administração.

ATA DA QUINQUAGÉSIMA SEXTA ASSEMBLEIA GERAL EXTRORDINÁRIA  

COMPANHIA MARANHENSE DE GÁS - GASMAR 

CNPJ/MF Nº 05.121.359/0001-30 - NIRE 21300008969 
 
DATA, HORA E LOCAL – Aos vinte e quatro dias do mês de junho de 2022 às 10h00min, 
na sede da Companhia Maranhense de Gás – GASMAR, à Rua Azulões, Quadra 02, Lote 01, 
Sala 607, Ed. Office Tower – Jardim Renascença, CEP 65.075-060, nesta cidade de São Luís, 
Capital do Estado do Maranhão. PRESENÇA - Reuniram-se em Assembleia Geral 
Extraordinária, o ESTADO DO MARANHÃO, CNPJ/MF Nº 06.354.468/0001-60, com sede 
à Av. Juscelino Kubitschek, São Luís/MA, neste ato representado pelo Procurador Geral 
Adjunto do Estado do Maranhão Dr. Bruno Tomé Fonseca, advogado, inscrito na OAB/MA sob 
o nº 6457; e a TERMOGÁS S.A., CNPJ/MF nº 02.723.396/0001-20, com sede à Rua Miguel 
Calmon nº 555, Ed. Citibank, n. 10º, andar – Comercio, Salvador, Estado da Bahia, 
representada pela Dra. Mariana Nunes Vilhena, advogada inscrita na OAB/MA nº 5869. 
COMPOSIÇÃO DA MESA - foi indicado pelos acionistas presentes, por unanimidade, para 
presidir a Assembleia, o representante do acionista Estado do Maranhão, Dr. Bruno Tomé Fonseca 
e, para secretariar a Assembleia, a representante da Termogás S.A., Dra. Mariana Nunes Vilhena. 
PUBLICAÇÃO - Confirmado o quórum de instalação, nos termos do artigo 125, da Lei nº 6.404/76 e do 
Estatuto Social da GASMAR, com a assinatura dos presentes no livro de presença de 
acionistas, sendo dispensada a convocação da presente Assembleia, nos termos do artigo 124, § 
4º, da Lei nº 6.404/76, face à presença de todos os acionistas, em pleno exercício dos direitos. 
DELIBERAÇÕES: 1 – Eleger, nos termos do art. 7º, §3º, II, do Estatuto Social da GASMAR, 
para o exercício de mandato que vigorará a partir do dia 1º de Julho até a realização da próxima 
Assembleia Geral Ordinária, os membros titulares do Conselho de Administração, indicados 
pelo acionista Estado do Maranhão:  i) em substituição ao Sr. Luiz Amorim Fernandes Júnior, 
o Sr. Anderson Pires Ferreira; ii) em substituição à Sra. Letícia Cristine Ribeiro Pinheiro, o 
Sr. Flávio Vinicius Araújo Costa; iii) em substituição ao Sr. Manoel Júnior Ferreira Veloso, a 
Sra. Leilivania Lima da Silva; iv) Eleger para o cargo de membro titular do Conselho Fiscal da 
GASMAR, o Sr. Wilton Jose Lobo e Silva, para o cumprimento de mandato que vigerá até a 
próxima Assembleia Geral Ordinária, destinada a eleger os administradores da Companhia; v) 
Eleger para o cargo de Presidente do Conselho de Administração o Sr. Anderson Pires Ferreira, 
e de Vice-Presidente, o Sr. José Carlos de Salles Garcez. Os conselheiros eleitos tomaram posse 
imediatamente, declarando, sob as penas da Lei, não estarem impedidos, por lei especial, de 
exercer a administração de sociedade e nem condenado ou sob efeito de condenação, a pena 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o 
sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública ou a propriedade. ENCERRAMENTO E APROVAÇAO DA ATA - Nada 
mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia suspendeu a mesma pelo tempo necessário 
à lavratura desta Ata que, após lida e aprovada, foi por mim, Secretária da Assembleia, e por 
todos, assinada em 02 (duas) vias de igual teor e forma. São Luís/MA, 24 de junho de 2022. 
 . 

  
Allan Kardec Duailibe Barros Filho 

Diretor Presidente 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de saúde em PEDIATRIA, 

para atender à demanda da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) – ITAQUI BACANGA.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Lote.

SITUAÇÃO DA LICITAÇÃO: FICA ADIADA ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO.

MOTIVO: Conforme solicitação do setor demandante.

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

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

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

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

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

3235-7333.

São Luís (MA), 26 de julho de 2022

Osmália Roberta de Oliveira Borges

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

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

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 171/2022 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48.021/2022 - EMSERH

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços em oftalmologia, para 

atender a demanda do Hospital Macrorregional Dr. Ruth Noleto Imperatriz.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

DATA DA DISPUTA: Adiamento até ulterior deliberação.

MOTIVO DA PUBLICAÇÃO: Sanear a ausência de publicidade do aviso de adiamento da presente 

licitação nos meios oficiais, anteriormente publicados: DOE, DOU, JORNAL NACIONAL E JORNAL 

LOCAL.

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

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

ID: 902352.

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

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

e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou laurocsl8@gmail.com, ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 26 de julho de 2022

Dayanne Estrêla da Costa Leite

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

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

LICITAÇÃO ELETRÔNICA N.º 369/2021 – CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 157.634/2021 – EMSERH

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que realizará às 14h do dia 11 

de agosto de 2022, no auditório da SEGEP - 4º andar, Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício 

Clodomir Milet, s/nº, Calhau - São Luís/MA. CEP: 65074-220, nesta Capital, licitação na modalidade 

Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por item, objetivando o Registro de Preços para a 

contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, de 

interesse da Polícia Militar do Maranhão – PMMA e da Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e 

Assistência dos Servidores - SEGEP/MA, em conformidade com especificações e quantidades 

constantes no Termo de Referência (ANEXO I), na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal 

nº 3.555/2000, do Decreto Estadual nº 36.184, de 21 de setembro de 2020, da Lei Complementar nº 

123/2006 e da Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015, e suas alterações, aplicando 

subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. O 

Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, na página www.compras.ma.gov.br e no site da 

www.segep.ma.gov.br.

São Luís, 25 de julho de 2022

ÍTALO REIS BROWN

Secretário Adjunto de Registro de Preços

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO

E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 115352/2022 – SARP

Nosso papel 
tá on, 

tá impresso, 
todo dia

88
MILHÕES
DE ACESSOS
o imparcial.com.br

OImparcialMA oimparcialonline oimparcial Tv Imparcial98 99144-5645



oimparcial.com.br VIDA Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br 5

Para atuar nos cargos, é necessário que o candidato tenha idade mínima de 18 anos,
esteja em dia com obrigações eleitorais e militares quando do sexo masculino

As va gas se rão pa ra:
• Fis ca li za ção da Pro du ção de Com -
bus tí veis (2);
• Fis ca li za ção e Pro du ção de Com -
bus tí veis II (3);
• Fis ca li za ção de In fra es tru tu ra e Mo -
vi men ta ção (3);
• Re gu la ção de No vas Atri bui ções (1);
• Re gu la ção de No vas Atri bui ções II
(3);
• Re gu la ção de No vas Atri bui ções III
(4);
• Re gu la ção de No vas Atri bui ções IV
(1);
• Re gu la ção de No vas Atri bui ções V
(1);
• Fis ca li za ção do Abas te ci men to (30).

Da se le ção

• Edi tal nº 74/2022 – Ba ca bal – Agen te
Pe ni ten ciá rio Tem po rá rio Mas cu li no;
• Edi tal nº 75/2022 – Pi nhei ro – Agen -
te Pe ni ten ciá rio Tem po rá rio Fe mi ni -
no;
• Edi tal nº 76/2022 – Co li nas – Au xi li -
ar Pe ni ten ciá rio Tem po rá rio;
• Edi tal nº 77/2022 – Im pe ra triz – Au -
xi li ar Pe ni ten ciá rio Tem po rá rio;
• Edi tal nº 78/2022 – Go ver na dor Nu -
nes Frei re – Agen te Pe ni ten ciá rio
Tem po rá rio Mas cu li no;
• Edi tal nº 79/2022 – Co ro a ta – Au xi li -
ar Pe ni ten ciá rio Tem po rá rio;
• Edi tal nº 80/2022 – São João dos Pa -

tos – Au xi li ar Pe ni ten ciá rio Tem po rá -
rio;
• Edi tal nº 81/2022 – Vi a na – Es pe ci a -
lis ta Pe ni ten ciá rio em Ser vi ço So ci al.

Ins cri ção e se le ção

• Edi tal nº 74/2022 – aná li se cur ri cu -
lar e exa me de con di ci o na men to fí si -
co;
• Edi tal nº 75/2022 – aná li se cur ri cu -
lar e tes te de ap ti dão fí si ca;
• Edi tal nº 76/2022 – aná li se cur ri cu -
lar e tes te de ap ti dão fí si ca;
• Edi tal nº 77/2022 – aná li se cur ri cu -
lar e tes te de ap ti dão fí si ca;
• Edi tal nº 78/2022 – aná li se cur ri cu -
lar e exa me de con di ci o na men to fí si -
co;
• Edi tal nº 79/2022 – aná li se cur ri cu -
lar e tes te de ap ti dão fí si ca;
• Edi tal nº 80/2022 – aná li se cur ri cu -
lar e tes te de ap ti dão fí si ca;
• Edi tal nº 81/2022 – aná li se cur ri cu -
lar.

Vi gên cia

48 VAGAS

ANP abre concurso com
salários de R$ 6 mil

A Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo,
Gás Na tu ral e Bi o com bus tí veis- ANP
de cla ra a aber tu ra de Pro ces so Se le ti- 
vo que vi sa pre en cher 48 va gas pa ra
pro ûs si o nais em ati vi da des de ní vel
su pe ri or.

As opor tu ni da des es tão dis tri buí- 
das en tre as se guin tes lo ca li da des: Rio
de Ja nei ro, Be lo Ho ri zon te, Bra sí lia,
Ma naus, Por to Ale gre, Sal va dor e São
Pau lo. A ûm de atu ar nos car gos, é ne- 
ces sá rio que o can di da to te nha ida de
mí ni ma de 18 anos, es te ja em dia com
obri ga ções elei to rais, e mi li ta res
quan do do se xo mas cu li no, pos sua
di plo ma de vi da men te re gis tra do de
con clu são de cur so su pe ri or em En ge- 
nha ria ou Quí mi ca In dus tri al, Di rei to,
Eco no mia, Ci ên ci as Econô mi cas, Ma- 
te má ti ca, Es ta tís ti ca, Ci ên ci as Con tá- 
beis, ou qual quer ou tra área de for ma- 
ção, de acor do com ca da fun ção, den- 
tre ou tros. Pa ra pes so as que go zam
das ca rac te rís ti cas lis ta das no edi tal,
uma por cen ta gem de va gas se rá re- 
ser va da.

O va lor da re mu ne ra ção se rá de R$
6.130,00, com car ga ho rá ria de 40 ho- 
ras se ma nais a se rem cum pri das.

As ins cri ções de vem ser re a li za das

pe lo si te do Ce bras pe, a par tir das 10h
de 11 de ju lho de 2022 até as 18h do
dia 1º de agos to, com a ta xa sen do de
R$ 149,40. No en tan to, a so li ci ta ção de
isen ção po der ser so li ci ta da pe los
can di da tos que se en qua dram nos
cri té ri os es ta be le ci dos no edi tal.

Os can di da tos se rão ava li a dos por
meio de pro va ob je ti va, en glo ban do
co nhe ci men tos ge rais e co nhe ci men-
tos es pe cí û cos. Ha ve rá tam bém pro va
de tí tu los, ex ce to pa ra o car go de ûs- 
ca li za ção de abas te ci men to. A pro va
ob je ti va ocor re rá na da ta pre vis ta de
25 de se tem bro de 2022 e te rá du ra ção
de qua tro ho ras.

O pra zo de va li da de do pro ces so se- 
le ti vo sim pli û ca do se es go ta rá após
dois anos, con ta dos a par tir da da ta de
pu bli ca ção da ho mo lo ga ção do re sul-
ta do û nal, po den do ser pror ro ga do,
uma úni ca vez, por igual pe río do.

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

Seap abre 8 seletivos no estado do Maranhão

No es ta do do Ma ra nhão, a Se cre ta- 
ria de Ad mi nis tra ção Pe ni ten ciá ria
(Se ap-MA) anun cia a re a li za ção de oi- 
to no vos Pro ces sos Se le ti vos, ten do
co mo ob je ti vo a for ma ção de ca das tro
re ser va pa ra pro ûs si o nais de ní veis
mé dio e su pe ri or.

As opor tu ni da des são pa ra os se- 
guin tes car gos e ci da des:

Pa ra con cor rer a uma das chan ces é
ne ces sá rio que o can di da to com pro ve
o ní vel de es co la ri da de exi gi do pa ra a
fun ção em que de se ja atu ar, te nha
ida de mí ni ma de 18 anos, ap ti dão fí si- 
ca e men tal pa ra o exer cí cio das atri- 
bui ções do car go, den tre ou tros re qui- 
si tos es ta be le ci dos nos edi tais.

Ao ser ad mi ti do, o pro ûs si o nal de- 
ve rá cum prir jor na das de 30 a 40 ho- 
ras se ma nais e con ta rá com re mu ne- 
ra ção men sal de R$ 1.500,00 a R$
3.546,24.

Os in te res sa dos po de rão se ins cre- 
ver do dia 22 de ju lho de 2022 até às
23h59 do dia 9 de agos to de 2022 (ho- 
rá rio lo cal), pe lo si te da Se ap-MA. A
clas si û ca ção se rá fei ta eta pas:

Os Pro ces sos Se le ti vos te rão va li da-
de de 12 me ses, po den do ser pror ro- 
ga dos a cri té rio da ad mi nis tra ção, por
igual pe río do.

SAÚ DE

Mi tos e ver da des
so bre o cân cer de
be xi ga

Con si de ra do o dé ci mo ti po de cân cer mais co mum
do mun do, o cân cer de be xi ga apre sen ta bo as ta xas de
cu ra, mas seu di ag nós ti co pre co ce é um gran de de sa ûo,
uma vez que, em fa ses ini ci ais, os sin to mas se ma ni fes- 
tam de for ma bran da e aca bam sen do ne gli gen ci a dos
pe los pa ci en tes.

Co mo o atra so na des co ber ta da do en ça e, con se- 
quen te men te, no tra ta men to, po de au men tar a pos si bi- 
li da de de o tu mor avan çar e se tor nar me tas tá ti co
(quan do se es pa lha pa ra ou tras par tes do cor po), o mês
de ju lho é um mar co pa ra cons ci en ti zar a res pei to do
cân cer de be xi ga, ex pan din do o co nhe ci men to da po- 
pu la ção com o ob je ti vo de an te ci par o di ag nós ti co. <Es- 
sa cons ci en ti za ção é fun da men tal pa ra aler tar as pes so- 
as a res pei to da im por tân cia de iden ti û car a do en ça em
es tá gio ini ci al pa ra que o pa ci en te co me ce o tra ta men to
ade qua do o mais bre ve pos sí vel=, ex pli ca Pau lo La ges,
on co lo gis ta com fo co em tu mo res ge ni tu ri ná ri os na On- 
co Vi da, Ins ti tu to Es pe ci a li za do de On co lo gia.

O es pe ci a lis ta res sal ta que é fun da men tal û car aten to
aos sin to mas e pro cu rar aju da mé di ca tão lo go ha ja a
per cep ção dos pri mei ros si nais. <É pre ci so ob ser var a
uri na e ver se há pre sen ça de san gue, além de aten tar-se
à dor ou quei ma ção na ho ra de uri nar e a mu dan ças nos
há bi tos uri ná ri os, tan to em re la ção ao üu xo, co mo von- 
ta de de uri nar mes mo com a be xi ga va zia e au men to na
frequên cia de idas ao ba nhei ro=, es cla re ce.

San gue na uri na é o prin ci pal sin to ma
Ver da de. O san gue na uri na é o prin ci pal sin to ma do
cân cer de be xi ga, pre sen te em 90% dos ca sos. Po rém,
não é o úni co. Ou tras ma ni fes ta ções da do en ça po dem
in cluir dor ao uri nar, in con ti nên cia uri ná ria, von ta de de
uri nar fre quen te, can sa ço, dor ab do mi nal; dor lom bar e
per da de pe so. <Quan do a uri na û ca com a co lo ra ção di- 
fe ren te, ala ran ja da, ver me lha bri lhan te ou ro sa, é mais
fá cil de no tar. No en tan to, nos es tá gi os ini ci ais o san gue
po de ser im per cep tí vel, sen do cons ta ta do ape nas em
exa mes so li ci ta dos pe lo mé di co=, re la ta La ges.

Além dis so, san gue na uri na tam bém po de ser si nal
de ou tras en fer mi da des me nos gra ves, por is so são ne- 
ces sá ri as ou tras aná li ses la bo ra to ri ais pa ra che gar no
di ag nós ti co.

Cân cer de be xi ga só aco me te os ho mens
Mi to. Ape sar da in ci dên cia mai or em pes so as do se xo
mas cu li no – de acor do com es ti ma ti va do Ins ti tu to Na- 
ci o nal de Cân cer (IN CA), a pre vi são é que o cân cer de
be xi ga te nha atin gi do cer ca de 10.640 bra si lei ros em
2020, sen do 7.590 pa ci en tes ho mens – as mu lhe res tam- 
bém po dem apre sen tar o tu mor. <Ain da que os ho mens
con ti nu em en tre os pa ci en tes mais pre va len tes, a in ci- 
dên cia da do en ça em mu lhe res vem au men tan do nos
úl ti mos anos mui to pro va vel men te por cau sa de mu- 
dan ças no es ti lo de vi da co mo ta ba gis mo e ga nho de pe- 
so=, en fa ti za o on co lo gis ta.

Ta ba gis mo é a prin ci pal cau sa
Ver da de. Po pu lar men te as so ci a do ao cân cer de pul- 
mão, o ta ba gis mo tam bém é o prin ci pal fa tor de ris co
pa ra o cân cer de be xi ga, es tan do pre sen te em 50-70%
dos ca sos. Os fu man tes têm até qua tros ve zes mais
chan ces de apre sen tar a do en ça em com pa ra ção aos in- 
di ví du os que não fu mam. <Sa be mos que o ci gar ro po de
li be rar um nú me ro mui to gran de de com pos tos can ce- 
rí ge nos no or ga nis mo e es ses po dem ata car as cé lu las
do re ves ti men to da be xi ga, ori gi nan do os tu mo res. Mes- 
mo quem ape nas ina la a fu ma ça, ou se ja, é fu man te pas- 
si vo, cor re ris co de de sen vol ver a do en ça=, aûr ma. Ou tra
cau sa im por tan te é a ex po si ção a agen tes quí mi cos, co- 
mo ocor re com as pes so as que tra ba lham nas in dús tri as
têx til e si de rúr gi ca, en tre ou tras.

To dos os cân ce res de be xi ga são iguais
Mi to. Mui tas pes so as des co nhe cem que o cân cer de be- 
xi ga é cau sa do por di ver sas mu ta ções ge né ti cas que va- 
ri am de pes soa pa ra pes soa. Cer ca de um em ca da cin co
pa ci en tes com me tás ta se tem uma al te ra ção no ge ne do
FG FR (Fi bro blast Growth Fac tor Re cep tor), por exem- 
plo. Tra ta-se de uma fa mí lia de re cep to res que, quan do
so frem al te ra ções ge né ti cas, le vam a um pi or prog nós ti- 
co, ace le ran do o cres ci men to e a so bre vi vên cia do tu- 
mor. <Por is so o mé di co de ve pe dir um tes te, cu jo re sul- 
ta do in di ca rá exa ta men te em qual ge ne é a al te ra ção, o
que, con se quen te men te, fa rá o pa ci en te ser en ca mi- 
nha do pa ra o tra ta men to mais apro pri a do=, ex pli ca o
Dr. Pau lo La ges. As prin ci pais op ções de tra ta men to pa- 
ra o cân cer de be xi ga são ci rur gia, te ra pia in tra ve si cal
(quan do os me di ca men tos são ad mi nis tra dos di re ta- 
men te na be xi ga por meio de um ca te ter), qui mi o te ra- 
pia, ra di o te ra pia, imu no te ra pia e te ra pia al vo. Atu al- 
men te, as 8te ra pi as-al vo9 são ca da vez mais per so na li za- 
das e ata cam pre ci sa men te as cé lu las mu ta das, co mo é
o ca so de er da û ti ni be, pa ra pa ci en tes que não res pon- 
de ram ou ti ve ram re caí da após tra ta men to pré vio com
qui mi o te ra pia e apre sen tam a al te ra ção no ge ne do FG- 
FR. O es pe ci a lis ta re for ça que, ao es co lher o tra ta men to,
o mé di co vai se ba se ar nas ca rac te rís ti cas do tu mor e
nas par ti cu la ri da des de ca da pa ci en te pa ra de ter mi nar a
op ção mais ade qua da.

Cân cer de be xi ga tem cu ra
Ver da de. Co mo a mai o ria dos cân ce res, o cân cer de be- 
xi ga tem cu ra, prin ci pal men te se for de tec ta do no iní cio.
<O di ag nós ti co pre co ce é mui to im por tan te pa ra au- 
men tar as chan ces de cu ra, por is so de ve-se pro cu rar
aju da es pe ci a li za da des de os pri mei ros sin to mas. A par- 
tir do re la to do pa ci en te, o mé di co in ves ti ga a pre sen ça
da do en ça por meio de exa mes e, de pen den do da agres- 
si vi da de, é pos sí vel fa zer a re mo ção do tu mor via ci rur- 
gia, au men tan do mui to as chan ces de cu ra=, con clui.

São Luís, sexta-feira, 29 de julho de 2022
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São 10 partidas e apenas dois pontos conquistados em dois empates. Para conseguir os
primeiros 3 pontos longe de seus domínios, o Tricolor maranhense se preparou bem

Re en con tro com Ci el

Ma ra nhão

SÉRIE B

Sampaio ainda busca
a primeira vitória fora

O
Sam paio Cor rêa ain da bus- 
ca a sua pri mei ra vi tó ria fo ra
de ca sa, na Sé rie B do Cam- 
pe o na to Bra si lei ro 2022.

São 10 par ti das e ape nas dois pon- 
tos con quis ta dos em dois em pa tes.
Pa ra con se guir os pri mei ros 3 pon tos
lon ge de seus do mí ni os, o Tri co lor

ma ra nhen se se pre pa rou bem e já es tá
em Mi nas Ge rais, des de da noi te da
úl ti ma quar ta-fei ra (27), pois nes ta
sex ta (29), en ca ra o Tom ben se-MG,
pe la 21ª ro da da da Sé rie B. A par ti da
acon te ce às 21h30, no es tá dio So a res
de Oli vei ra.

O ti me ma ra nhen se en cer rou sua
pre pa ra ção em ca sa, na ma nhã da úl- 
ti ma quar ta-fei ra, no CT Jo sé Car los
Ma ci ei ra. O trei no foi fe cha do lon ge
das len tes das câ me ras e olha res dos
jor na lis tas.

A de le ga ção sam paí na che gou em
Be lo Ho ri zon te-MG du ran te a noi te
de quar ta e na quin ta-fei ra, pe la tar de,
foi pa ra Mu ri aé-MG, on de acon te ce a
par ti da.

A ten dên cia do téc ni co Léo Con dé é
man dar a cam po o mes mo ti me que
go le ou o Sport-PE por 4 a 1, na úl ti ma
ro da da, no Cas te lão, com: Ga bri el Ba- 
tis ta; Ma teu si nho, Alan Go dói, Nil son
Jú ni or e Pa rá; An dré Luiz, Fer rei ra e
Ra fa el Vi la; Pi men ti nha, Ga bri el Po ve- 
da e Ygor Ca ta tau.

O Sam paio de sem bar ca em Mi nas
Ge rais na noi te des ta quar ta-fei ra. A
par ti da con tra o Tom ben se, se rá nes ta
sex ta-fei ra,

Com 28 pon tos, o Tri co lor bus ca
uma vi tó ria fo ra de ca sa pa ra po der
che gar mais pró xi mo do G-4 e do tão
so nha do aces so à eli te do fu te bol bra- 
si lei ro.

O Sam paio vai re e di tar o re en con- 
tro com o ata can te Ci el, que te ve uma
óti ma pas sa gem pe lo ti me em 2021.
Com a ca mi sa tri co lor fo ram 35 par ti- 
das, 11 gols ano ta dos e 3 as sis tên ci as,

ou se ja, a ca da 225 mi nu tos, Ci el par ti-
ci pa va de um gol pe lo Sam paio, com
uma mé dia de gol de 0,31.

Aos 40 anos, ele vi ve uma ex ce len te
fa se na Tom ben se. Ape sar de pas sar
em bran co no em pa te sem gols com o
Ope rá rio-PR, na úl ti ma ro da da, Ci el já
fez 27 par ti das pe lo ti me mi nei ro com
14 gols, ou se ja, a ca da 173 mi nu tos o
ata can te ba lan çou as re des ad ver sá- 
ria, com mé dia de 0,51, um gol a ca da
du as par ti das.

CERAPIÓ/PIOCERÁ

Livro dos 35 anos do Rally será lançado no Maranhão

O Rally Ce ra pió/Pi o ce rá com ple- 
tou 35 anos em 2022. Pa ra co me mo rar
a da ta do tra di ci o nal even to off-ro ad
do país, um li vro co me mo ra ti vo se rá
lan ça do nes ta sex ta-fei ra, dia 29 de ju- 
lho, às 19h, no es pa ço Se brae no Fes ti- 
val da Ca cha ça Mul ti cen ter Ne gó ci os
e Even tos, em São Luís.

A pu bli ca ção Ro ta das Emo ções:
Rally Ce ra pió 35 anos, em re fe rên cia
ao per cur so tu rís ti co re a li za do na úl ti- 
ma edi ção, re tra ta em ima gens e tex- 
tos as be le zas na tu rais e cul tu rais de
lo ca li da des de três es ta dos que fa zem
par te des se ro tei ro: Ma ra nhão, Pi auí e
Ce a rá. A co or de na ção ge ral é de Ehr li- 
ch Cor dão e Fla via Mo rei ra, com pro- 
du ção de Ha rol do No guei ra de Sá e
tex tos de Ana Lú cia Gui ma rães Nei va.

O Se brae no Es ta do do Ma ra nhão e
no Es ta do do Pi auí in ves ti ram nes te
pro je to que irá con tri buir no de sen- 
vol vi men to e con so li da ção da Ro ta
das Emo ções. <Apoi a mos o Rally Ce ra- 
pió por en ten der mos que even tos
des se por te trans cen dem o âm bi to es- 
por ti vo e mo vi men tam to da a ca deia

do tu ris mo e ser vi ços das ci da des por
on de pas sam. É uma gran de opor tu- 
ni da de pa ra os pe que nos ne gó ci os lo- 
cais e con tri bu em pa ra a di vul ga ção
de no vos des ti nos tu rís ti cos ain da
pou co co nhe ci dos. É uma for ma de
apoi ar o de sen vol vi men to lo cal, agre- 
gan do a nos sa mar ca a ini ci a ti vas que
unem o es por te a be ne fí ci os so ci ais,
de ci da da nia, e que in je tam ca pi tal no
mer ca do lo cal=, diz o di re tor su pe rin- 
ten den te do Se brae Ma ra nhão, Al ber- 
ti no Le al.

A Praia do Cum bu co, em Cau caia
(CE), lo cal da lar ga da do Rally Ce ra pió
2022, abre o li vro. De pois, é pos sí vel
vi a jar pe las se guin tes ci da des ce a ren- 
ses Cruz; Ji jo ca de Je ri co a co a ra; Vi ço- 
sa, que in clui a Ser ra da Ibi a pa ba, e
Uba ja ra, com o Par que Na ci o nal de
Uba ja ra. 

No Pi auí, o des ta que é pa ra os mu- 
ni cí pi os de Bra si lei ra e Pi ra cu ru ca,
on de fi ca o Par que Na ci o nal de Se te
Ci da des. Ca ju ei ro da Praia; Bar ra
Gran de e Luís Cor reia, li to ral do es ta- 
do, e Par naí ba, por ta de en tra da pa ra

o Del ta do Par naí ba, que faz di vi sa
com o Ma ra nhão.

Nes se ter cei ro es ta do re gis tra do no
li vro, as lo ca li da des re pre sen ta das
são: Tu toia; Pau li no Ne ves, área dos
Pe que nos Len çóis, Bar rei ri nhas, on de
tem iní cio o Par que Na ci o nal dos Len- 
çóis Ma ra nhen ses, Atins, Ca bu ré,
Man da ca ru, San to Ama ro do Ma ra- 
nhão. A pu bli ca ção traz tam bém re- 
cei tas re gi o nais e de poi men tos de
pes so as que fa zem par te da his tó ria
da re gião. Pa ra fi na li zar a obra, o úl ti- 
mo ca pí tu lo re su me a com pe ti ção do
Rally Ce ra pió 2022, com os cam peões
de to das as mo da li da des: bi kes, mo- 
tos, car ros, qua dri ci clos, UTVs, além
de ima gens das ex pe di ções e mo to tu- 
ris mo. O li vro ter mi na com fo tos dos
mais de 700 in te gran tes da fa mí lia da
35ª edi ção do Rally Ce ra pió. O li vro
Ro ta das Emo ções: Rally Ce ra pió 35
anos tem pa tro cí nio do Se brae Pi auí e
Ma ra nhão, Go ver no do Es ta do do Pi- 
auí e Mi nis té rio do Tu ris mo.

Tem po ra da re ple ta de con quis tas

NA TA ÇÃO

So fia Du ai li be
con quis ta tí tu lo no
tra di ci o nal De sa fio
do Cas só

A na da do ra ma ra nhen se So fia Du ai li be con ti nua am- 
pli an do a co le ção de con quis tas na tem po ra da de 2022.
A atle ta da Atlef/Ni na, que con ta com os pa tro cí ni os do
go ver no do Es ta do e do Cen tro Elé tri co por meio da Lei
Es ta du al de In cen ti vo ao Es por te, e do Ban co da Amazô- 
nia, foi a cam peã da ca te go ria Pe tiz na pro va dos 1650m
do tra di ci o nal De sa fio do Cas só, re a li za do no úl ti mo sá- 
ba do (23) e do min go (24), na La goa do Cas só, em Pri- 
mei ra Cruz. So fia, de ape nas 12 anos, con cluiu a pro va
com o tem po de 00:24’31=.

So fia Du ai li be ga ran tiu o tí tu lo no De sa fio do Cas só
lo go após fa tu rar três me da lhas de ou ro nas pro vas dos
200m medley, 400m li vre e do re ve za men to 4x50m li vre
mis to no Cam pe o na to Ma ra nhen se de Na ta ção de In- 
ver no / Tro féu Ro dri go Al mei da, que ocor reu no iní cio
de ju lho, e de sa grar-se cam peã dos 1500m e dos 2500m
na se gun da eta pa do Cir cui to Ce a ren se de Águas Aber- 
tas, re a li za do no fi nal de ju nho, no Ia te Clu be, em For ta- 
le za (CE).

An tes des sas con quis tas, So fia Du ai li be re pre sen tou o
Co lé gio Li te ra to nos Jo gos Es co la res Lu do vi cen ses
(JELs) e foi cam peã nas pro vas dos 100m cos tas e 100m
bor bo le ta, além de fi car com o vi ce-cam pe o na to na
com pe ti ção dos 400m li vre. Va le des ta car que a jo vem
atle ta re gis trou su as me lho res mar cas pes so ais na con- 
quis ta dos 100m bor bo le ta e na se gun da co lo ca ção dos
400m li vre.

So fia Du ai li be tam bém te ve um gran de de sem pe nho
na dis pu ta do Fes ti val Nor te-Nor des te Mi rim e Pe tiz de
Na ta ção – Tro féu Pe dro Ni co las Se na da Sil va, re a li za do
em maio, em São Luís, con quis tan do uma me da lha de
pra ta no re ve za men to 4×50 medley mis to e cin co me da- 
lhas de bron ze nas pro vas dos 50m cos tas, 100m cos tas,
100m li vre, 200m li vre e 400m li vre. Já em abril, So fia foi
me da lha de ou ro na pro va dos 400m li vre do Tor neio
Nor des ti nho e cam peã ge ral fe mi ni na nos 1500m da pri- 
mei ra eta pa do Cir cui to Ce a ren se de Águas Aber tas, na
ci da de de For ta le za.

So fia Du ai li be vi ve gran de fa se na tem po ra da de 2022.
Em mar ço, a na da do ra da Atlef/Ni na fa tu rou três me da- 
lhas de ou ro nas pro vas dos 50m li vre, 200m medley e
400m li vre do Tro féu João Vic tor Cal das do Nor te, além
de re gis trar o me lhor ín di ce téc ni co da com pe ti ção na
ca te go ria Mi rim/Pe tiz.

Pou co an tes, em fe ve rei ro, So fia Du ai li be con quis tou
qua tro me da lhas de ou ro nas pro vas dos 50m cos tas,
100m medley, 200m li vre e re ve za men to 4x50m mis to li- 
vre do Tor neio Iní cio / Se le ti va Es co lar, or ga ni za do pe la
Fe de ra ção Ma ra nhen se do Des por to Es co lar (Fe ma de).

A na da do ra So fia Du ai li be é pa tro ci na da pe lo go ver- 
no do Es ta do e pe lo Cen tro Elé tri co, por meio da Lei de
In cen ti vo ao Es por te, e pe lo Ban co da Amazô nia. Ela
ain da con ta com os apoi os da As so ci a ção do Pes so al da
Cai xa Econô mi ca Fe de ral do Ma ra nhão (Ap cef/MA) e do
Co lé gio Li te ra to.

São Luís, sexta-feira, 29 de julho de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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A despedida reunirá alguns dos maiores e mais tradicionais grupos de manifestação
cultural maranhense e terá a gravação das suas toadas mais marcantes

Par ce ria

TCHAU, MEU BOI...

Arraial na Maria Aragão
encerra São João do MA

P
a ra fi na li zar a tem po ra da ju- 
ni na com cha ve de ou ro e se- 
guin do a tra di ção des de 2017, 
a Equa to ri al Ma ra nhão pa tro- 

ci na, por meio da Lei Es ta du al de In- 
cen ti vo à Cul tu ra, o pro je to Ener gia 
do São João que acon te ce nos di as 29 e 
30 de ju lho na Pra ça Ma ria Ara gão, 
gra tui ta men te. Es te ano o for ma to se- 
rá di fe ren te dos anos an te ri o res, mas 
reu ni rá os mai o res e mais tra di ci o nais 
gru pos de ma ni fes ta ção cul tu ral ma- 
ra nhen se e te rá a gra va ção das su as 
to a das mais mar can tes.

O apoio às ma ni fes ta ções cul tu rais 
ma ra nhen ses, em es pe ci al ao São 
João, faz par te das ações de res pon sa- 
bi li da de so ci al da Equa to ri al Ma ra- 
nhão, por acre di tar e va lo ri zar a cul tu- 
ra lo cal. Além do apoio ofi ci al ao São 
João do Ma ra nhão, do Go ver no do Es- 
ta do, a Equa to ri al tam bém apoi ou 
gru pos tra di ci o nais de bum ba meu 
boi, qua dri lhas e fes tas tí pi cas e es te é 
um ex ce len te in ves ti men to no ri co 
pa trimô nio ima te ri al do es ta do. Ao in- 
ves tir em um even to co mo es se, além 
de fo men tar a cul tu ra lo cal, a dis tri- 
bui do ra in cen ti va a eco no mia in for- 
mal, o la zer e o tu ris mo.

O Exe cu ti vo de Co mu ni ca ção e 
Mar ke ting da Equa to ri al Ma ra nhão, 
Car los Hu bert Car de al, apon ta a im- 
por tân cia de pa tro ci nar o Ener gia do 
São João. <O ar rai al é um even to que 
mar ca o en cer ra men to des se gran di o- 
so e bri lhan te São João do Ma ra nhão. 
A for ça e a be le za da nos sa cul tu ra se- 
rão eter ni za das com a gra va ção e pu- 
bli ca ção de um ál bum com as prin ci- 
pais mú si cas, e nós da Equa to ri al te- 
mos o or gu lho de fa zer par te des se

Pro gra ma ção do Ar rai al 
Ener gia do São João

Dia 29/07

Dia 30/07

O PROJETO ENERGIA DO SÃO JOÃO QUE ACONTECE NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO

mo men to’’, des ta ca Car los. Di an te 
dis so, o apoio às ma ni fes ta ções cul tu- 
rais ma ra nhen ses faz par te das ações 
de res pon sa bi li da de so ci al da Equa to- 
ri al Ma ra nhão, por acre di tar e va lo ri- 
zar a cul tu ra lo cal.

Após dois anos sem es sa fes ta, o 
Ener gia do São João vol ta com mui ta 
for ça, a fim de per pe tu ar a cul tu ra 
ma ra nhen se. Pa ra o pre si den te da 
Com pa nhia Bar ri ca, Jo sé Pe rei ra Go- 
dão, a re a li za ção de um mo men to co- 
mo es te en fa ti za o po ten ci al cul tu ral 
ma ra nhen se. <Es ta mos no pro ces so 
de re to ma da pós cri se sa ni tá ria e en- 
con trar es se apoio pa ra o for ta le ci- 
men to do mo vi men to da cul tu ra po- 
pu lar ma ra nhen se, que é, sem dú vi da, 
al go ne ces sá rio, é um gran de im pul so 
pa ra que pos sa mos re er guer a for ça 
da di ver si da de cul tu ral do es ta do, le- 
van do ar te, la zer, di ver são, en tre te ni- 
men to e a am pli a ção da eco no mia in- 
for mal. As sim, o Ener gia do São João 
evi den cia a vi va ci da de da nos sa cul- 

tu ra’’, afir ma Go dão.

Con fi ra abai xo as atra ções que es- 
ta rão nos dois di as de ar rai al!  A pro- 
gra ma ção di ver sa in clui rá shows, 
atra ções cul tu rais, gru pos de bum ba-
meu-boi, um es pa ço kids es pe ci al, se- 
gu ran ça re for ça da, den tre ou tras ati- 
vi da des:

Ca cu riá de Do na Te té
BMB de San ta Fé
Show Gru po Lam pa ri na
Boi Pi ri lam po
BMB de Ma ra ca nã

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

SHOPPING DA ILHA

Arraial recebe ação de conscientização ambiental
O Go ver no do Es ta do es tá pro mo- 

ven do ati vi da des de cons ci en ti za ção
am bi en tal no Ar rai al do Shop ping da
Ilha. A ação foi in cluí da na pro gra ma- 
ção do mai or São João do Bra sil, que é
um gran de su ces so de pú bli co, com
mo vi men ta ção da eco no mia, va lo ri- 
za ção de ar tis tas e da cul tu ra lo cal, ge- 
ra ção de em pre go e ren da e for ta le ci- 
men to do tu ris mo. Já dis po ni bi li zou
cer ca de 800 atra ções ao lon go de qua- 
se dois me ses.

Ago ra, o São João do Ma ra nhão
2022 tem en tre su as ati vi da des a pro- 
mo ção da cons ci ên cia am bi en tal por
meio de um pro gra ma de ge ren ci a- 
men to de re sí du os só li dos, de sen vol- 
vi do pe la Se cre ta ria de Es ta do do
Meio Am bi en te e Re cur sos Na tu rais
(Se ma).

A ini ci a ti va tem o apoio da Se cre ta- 
ria de Es ta do da Cul tu ra (Sec ma) pa ra
ins ta lar co le to res es pe cí fi cos de pon- 
tei ra (ou bi tu ca) de ci gar ro no Ar rai al
do Shop ping da Ilha.

O lo cal, des de a quar ta-fei ra (27),
con ta com es ses co le to res. A ini ci a ti va
é fru to do pro gra ma de ge ren ci a men- 
to de re sí du os só li dos, de sen vol vi do
pe la Se ma, por meio da Su pe rin ten- 
dên cia de Re sí du os Só li dos. O ob je ti- 
vo é re co lher es se ma te ri al pa ra que a
em pre sa par cei ra, a Poi a to Re ci cla,
pos sa re ci clar e re a pro vei tar, trans for- 
man do em pa pel es ses re sí du os no ci- 
vos à saú de e ao meio am bi en te.

Pa ra a su pe rin ten den te de Re sí du- 
os Só li dos da Se ma, Ra fa el la Nas ci- 
men to, fa lou da ini ci a ti va con jun ta e
das ações edu ca ti vas que se rão de- 
sen vol vi das pa ra a cons ci en ti za ção da
pre ser va ção do meio am bi en te.  <Ho je
te mos al ter na ti vas es sen ci ais co mo o
pro je to da Poi a to, uma em pre sa que
co le ta es sas bi tu cas de ci gar ro, re ci cla
e as trans for ma em pa pel ar te sa nal,
dan do uma des ti na ção cor re ta e so lu- 
ção econô mi ca às ins ti tui ções e ao
meio am bi en te. A Se ma, em par ce ria
com a Sec ma, es co lheu o Ar rai al da

Ilha pa ra a ins ta la ção do co le tor de bi- 
tu cas por ser um lo cal mui to uti li za do
por fu man tes nes sas épo cas fes ti vas –
em que o des car te ir re gu lar é ní ti do -,
no qual se rão im ple men ta das ações
edu ca ti vas=, ex pli cou.

O des car te in cor re to das bi tu cas de
ci gar ro re pre sen ta mui tos ris cos am- 
bi en tais. Com pos to de ace ta to de ce- 
lu lo se em 95% dos fil tros, além de
con ter mais de 4,7 mil ele men tos tó xi- 
cos, es se ma te ri al po de le var até cin co
anos pa ra se de com por.

O se cre tá rio de Es ta do da Cul tu ra,
Pau lo Vic tor, co men tou so bre a im- 
por tân cia da ini ci a ti va. <O me lhor
mes mo, cla ro, é não fu mar, mas, uma
vez que se op te por es sa prá ti ca, é ne- 
ces sá rio de sen vol ver mos uma cul tu ra
pa ra dar mos o cor re to des ti no pa ra as
bi tu cas de ci gar ro, pois a sua de com- 
po si ção len ta pre ju di ca o so lo e con- 
ta mi na ri os e cór re gos. O mai or São
João do Bra sil, com es sa im por tan te

par ce ria en tre Se ma, Sec ma e Poi a to
Re ci cla, tam bém tem es se com pro- 
mis so com a cons ci en ti za ção am bi- 
en tal=, ex pli cou.

O Ar rai al do Shop ping

da Ilha con ti nua

ofe re cen do, até o

pró xi mo dia 29, o

me lhor da cul tu ra

ma ra nhen se.

Nes ta quar ta-fei ra (27), além de re-
ce ber os co le to res de bi tu ca de ci gar-
ro, a pro gra ma ção se guiu com Tam- 
bor de Cri ou la Flor de La ran jei ra, às
18h; Bum ba Meu Boi Bri lho da Ter ra,
às 19h; Ro nald Pi nhei ro, às 20h; Bum- 
ba Meu Boi da Flo res ta, às 21h; João
Blu es, às 22h; e Samyra Show, às 23h.
A ini ci a ti va es tá atrain do um gran de
pú bli co.

O São João do Ma ra nhão 2022 é re-
a li za do pe lo Go ver no do Ma ra nhão,
por meio da Sec ma, com apoio cul tu-
ral da Equa to ri al Ener gia, Su per mer- 
ca dos Ma teus, Gua ra ná Je sus e Co ca-
Co la.

O Poi a to Re ci cla é a em pre sa que
re a li za a ges tão com ple ta, abran gen-
do des de a co le ta, trans por te, re ci cla-
gem e a des ti na ção fi nal do re sí duo.

É uma usi na de re ci cla gem de re sí- 
du os de ci gar ro que atua em to do o
ter ri tó rio na ci o nal, aten den do os se-
to res pú bli co e pri va do. Tem co mo
com pro mis so ofe re cer so lu ções am- 
bi en tais in te gra das com ser vi ços e
pro du tos pa ra o tra ta men to ade qua-
do des ses re sí du os.

FRAN CI MON TE LES | ES PE CI AL PA RA O IM PAR CI AL
Jor na lis ta e tro va do ra da Aca de mia Ma ra nhen se de Tro vas

<CAR NE E AL MA=

Li vro de Ro ga ci a no
Lei te, pai do re pen tis mo
no Bra sil, se rá lan ça do 
em São Luís nes ta sex ta

[…] Es se mo ço as som bro so der ra mou, en tre nós, por
vá ri as ve zes, uma bor bu lhan te e so no ra tor ren te de ver- 
sos, que, es cri tos, se ri am ad mi rá veis, mas, im pro vi sa- 
dos, são ab so lu ta men te in con ce bí veis. A fra se é de Ama- 
ral Ra po so, pu bli ca da no Jor nal O Im par ci al, em 1947,
re fe rin do-se à apre sen ta ção de seu re ci tal no Te a tro
Arthur Aze ve do. Dé ca das de pois Ro ga ci a no es tá de vol ta
ao Ma ra nhão. Um dos gran des no mes da li te ra tu ra bra- 
si lei ra e con si de ra do pai do re pen tis mo no Bra sil, o es- 
cri tor, po e ta e jor na lis ta per nam bu ca no te rá seu fa mo so
li vro de po e mas <Car ne e Al ma= lan ça do em São Luís,
nes ta sex ta-fei ra, dia 29, sex ta, às 17h,30, na Ca sa de Cul- 
tu ra Jo sué Mon te lo.

A obra ga nhou edi ção es pe ci al (5ª edi ção) em co me- 
mo ra ção ao cen te ná rio do ar tis ta, ocor ri do em 2020, e
se rá lan ça da em São Luís pe la fi lha do po e ta, He le na Ro- 
rai ma Lei te.

O even to é or ga ni za do pe la Fe de ra ção das Aca de mi as
de Le tras do Ma ra nhão (Fal ma), Aca de mia Lu do vi cen se
de Le tras, Aca de mia Ma ra nhen se de Tro vas (AMT) e Ins- 
ti tu to His tó ri co e Ge o grá fi co Ma ra nhão (IHGM), com
apoio na Ins pi rar Co mu ni ca ção.

O lan ça men to em São Luís tra rá Ro ga ci a no Lei te por
meio de sua obra e uma par ti ci pa ção es pe ci al do ator e
di re tor de te a tro ma ra nhen se Jo si ma el Ca das que fa rá
uma per for man ce com re ci tal poé ti co e mu si cal, acom- 
pa nha do do mú si co Da ni el Berthol do. Na oca sião, tam- 
bém se rá apre sen ta do o clip do po e ma <Per gun te a Ela=
(1952), mu si ca do pe la es cri to ra e pre si den te da Aca de- 
mia Ma ra nhen se de Tro vas (AMT), Wan da Cu nha, e gra- 
va do pe la can to ra Ca rol Cu nha.

A 5ª edi ção de <Car ne e Al ma= foi or ga ni za da pe la fi lha
do ho me na ge a do, a his to ri a do ra He le na Lei te, que ago- 
ra lan ça a obra nos es ta dos por on de Ro ga ci a no Lei te
pas sou. Um de les foi o Ma ra nhão, on de apre sen tou um
re ci tal no Te a tro Arthur Aze ve do em 1947 com seus po e- 
mas e ver sos im pro vi sa dos. No Ma ra nhão, Ro ga ci a no
tam bém co nhe ceu jor na lis tas co mo Ban dei ra Tri buz zi,
Per gen ti no Ho lan da e ou tros po e tas e es cri to res, en tre
eles, Car los Cu nha, Fer nan do Vi an na e Nas ci men to Mo- 
rais.

A no va edi ção de <Car ne e Al ma= foi lan ça da pe la edi- 
to ra pe la IMEPH na 26ª Bi e nal In ter na ci o nal do Li vro de
São Pau lo, de 2 a 10 de ju lho, no Es pa ço Cor del e Re pen- 
te, even to no qual o es cri tor foi ho me na ge a do e re ve ren- 
ci a do. <As ho me na gens que Ro ga ci a no Lei te re ce be re- 
for ça a im por tân cia e o le ga do de seu pai pa ra a li te ra tu- 
ra e a cul tu ra po pu lar e eru di ta com re per cus são in ter- 
na ci o nal=, ob ser va He le na Lei te.

Pu bli ca da ori gi nal men te em 1950, <Car ne e Al ma=, é
uma co le tâ nea de po e si as di vi di da em três par tes: <Po e- 
mas Ser ta ne jos=, <Ver sos a Es mo= e <Li a nas Amazô ni- 
cas=. A no va edi ção con ta com ar tes do ilus tra dor Mau rí- 
cio Ne gro. <Res ga ta mos a ver são ori gi nal de 1950, acres- 
cen ta mos tam bém a ca pa da pri mei ra edi ção, o con teú- 
do das ca pas e con tra ca pas da 1ª e 3ª edi ção, além de ou- 
tras obras do au tor=, con ta He le na Lei te, fi lha do au tor.

De pois da Bi e nal, o lan ça men to se gue um ca len dá rio
em vá ri as ca pi tais bra si lei ras por on de pas sou o es cri tor
per nam bu ca no. En tre elas, es tá São Luís, on de Ro ga ci a- 
no Lei te te ve en con tro com ou tros imor tais, en tre os
quais, os ma ra nhen ses Car los Cu nha e Fer nan do Vi a na.

Pa tro no de vá ri as Aca de mi as, en tre elas a Aca de mia
Bra si lei ra de Li te ra tu ra de Cor del, Ro ga ci a no Lei te foi
um gran de di vul ga dor da can to ria de vi o la nos cen tros
ur ba nos. For ma do em le tras clás si cas, era po e ta, jor na- 
lis ta, lo cu tor, com po si tor e pes qui sa dor. Era con si de ra- 
do um às no im pro vi so, ca paz de com por 18 so ne tos
com um mo te. O ar tis ta fa le ceu em 07 de ou tu bro de
1969, ví ti ma de in far to do mi o cár dio. Sua obra es tá
imor ta li za da na me mó ria cul tu ral do ser tão bra si lei ro. A
edi ção atu al tam bém con ta com tex to in tro du tó rio de
He le na Lei te <em re ve rên cia à obra e ao cen te ná rio do
po e ta= e aos 70 anos da pri mei ra edi ção.

São Luís, sexta-feira, 29 de julho de 2022
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