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Selva sem lei 
 

 
 
 

A noite na floresta tem sua sonorida-
de indescritível para quem não é do 
mato. Foi nesse ambiente domina-

do pela escuridão e o cantar de sapos 
e aves e insetos, além do som toca-

do nas árvores pelo vento ou a chuva, 
que muitos ambientalistas perderam 

a vida ao longo dos anos.

O peso de Lahésio
ELEIÇÕES 2022

Morte de líder indígena no  
Maranhão é investigada

Fácil e muito 
barata: aprenda a 
fazer pamonha na 
panela de pressão

Hoje vamos te ensinar como 
fazer pamonha na panela de 

pressão que fica pronta em ape-
nas 15 minutos e é uma receita 

muito simples de fazer.
PÁGINA 11

RECEITAS 
JUNINAS

Mais de 400 denúncias de violência contra idosos neste ano
PÁGINA 9

PÁGINA 10

Amorte do líder indígena Sarapó Ka’apor, no dia 14 de maio, é investiga-
da pela Polícia Civil. De acordo com informações, o falecimento de Sarapó 
Ka’apor está cercada de desconfiança pelos indígenas Ka’apor na região de 

Centro do Guilherme, cidade distante a cerca de 300 km de São Luís.

M I S T É R I O

Maranhense é campeão 
Europeu de Beach 

Soccer pelo Benfica
PÁGINA 11

Comissão  do Senado vai 
acompanhar  situação dos 

ferry boat no Maranhão

Teto do ICMS: entenda as 
propostas compensatórias e 

estimativa de perdas
PÁGINA 2

PÁGINA 2

SEGURANÇA ALIMENTAR
Governo inaugura 
112º Restaurante 
Popular no Interior

PÁGINA 7

“Eu não sei quem é o candidato do 
Bolsonaro porque ele não falou (...) Eu 
tinha ouvido nuns blogs que ela disse 
que Bolsonaro teria pedido a ela para 

apoiar Weverton, mas ela não deu 
essa informação. Então é sinal de que 

o presidente não decidiu quem é o 
candidato dele aqui no Maranhão"

APOIO DE 
BOLSONARO ?

“Na verdade, eu acredi-
to que a disputa não é entre 
Lahésio e Weverton. Eu acho 

que a disputa pelo segun-
do turno é Weverton e Bran-
dão, porque Lahésio já está 
lá no segundo turno. Vocês 

tem a pesquisa de vocês, mas 
eu também tenho as minhas 

pesquisas"

CORRIDA PARA 
2 º TURNO ?

Pré-candidato ocupa 3º lugar nas intenções de votos, na pesquisa O Imparcial/Exata divulagada ontem. Com uma pré-campanha popular e com 
uso das redes sociais e dos internautas, o candidato que diz apoiar o presidente Bolsonaro tem surpreedido pelo crescimento nas intençoes de voto. 

O Jornal O Imparcial recebeu Lahésio Bonfim para falar de sua campanha, projetos e suas alianças para eleições de 2022.

O pré-candidato a Governo do Estado, 
Lahésio Bonfim (Agir 36), foi recebido na sede 
de O Imparcial pelo diretor Presidente, Pedro 
Freire, e pelo superintendente , Celio Sergio
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A finalização do processo de capitalização da empresa marca o fim do controle do
governo Brasileiro sobre a maior empresa nacional do setor elétrico

PRIVATIZAÇÃO

GF deixa de ser acionista
majoritário da Eletrobras

O
pre si den te Jair Bol so na ro 
(PL) foi quem to cou o si no 
na B3, a Bol sa de Va lo res de 
São Pau lo, pa ra fir mar as 

ven das das ações da Ele tro bras, em 
ce rimô nia re a li za da nes ta ter ça-fei ra 
(14/6), às 12h. A fi na li za ção do pro- 
ces so de ca pi ta li za ção da em pre sa 
mar ca o fim do con tro le go ver na men- 
tal so bre a mai or em pre sa na ci o nal do 
se tor elé tri co.

<Com o pro ces so de des ca pi ta li za- 
ção, a com pa nhia po de rá olhar pa ra o 
lon go pra zo. Tam bém é ino va do ra pe- 
lo uso do FGTs pe los tra ba lha do res, 
que am pli ou a ca pa ci da de des sa ope- 
ra ção pa ra que mui tos bra si lei ros se 
apro xi mas sem do mer ca do de ca pi- 
tais=, dis se o pre si den te da B3, Gil son 
Fin kelsz tain.

O pre si den te da Ele tro bras, Ro dri- 
go Limp, fa lou que a re cu pe ra ção da 
com pa nhia con tri bui pa ra o re sul ta do 
da ca pi ta li za ção. <Lem bro que o pre- 
si den te foi pes so al men te en tre gar o 
pro je to ao Con gres so=, des ta cou.

Gus ta vo Mon te za no, pre si den te do 
BN DES, se di ri giu ao pre si den te ao fa- 
lar na tri bu na na B3. <Mis são da da é 
mis são cum pri da. Mui to obri ga da por 
es se mo men to, por nos di re ci o nar pa- 
ra o fu tu ro. O tem po vai mos trar a 
mag ni tu de des se mo men to=, afir- 
mou.

Ex-mi nis tro de Mi nas e Ener gia, 
Ben to Al bu quer que, tam bém com pa- 
re ceu à ce rimô nia e di vi diu a tri bu na 
com o atu al ti tu lar da pas ta, Adol fo 
Sa ch si da. <A no va cor po ra ção te rá a 
obri ga ção em in ves tir R$ 8,7 bi lhões 
nas re giões do Nor te e Nor des te. Aliás, 
nós não pa ra mos de ba ter re cor de Ele tro bras

BOLSONARO (PL) FOI QUEM TOCOU O SINO NA B3, A BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO

por que mu da mos a po lí ti ca econô mi- 
ca. Em pa la vras sim ples, o Bra sil ven- 
ceu=, dis se.

Mi nis tro da Eco no mia, Pau lo Gue- 
des, de fen deu a ope ra ção. <Hou ve o 
es go ta men to do mo de lo. A Ele tro bras 
pre ci sa in ves tir R$ 16 bi lhões ao ano 
pa ra man ter fa tia do mer ca do, mas in- 
ves tia ape nas R$ 3 bi lhões. En fim, é 
uma em pre sa que ago ra es tá li vre. Es- 
ta mos de vol ven do a ele a ca pa ci da de 
de vo ar=.

Cri a da em 1961, a Ele tro bras foi cri-
a do com o ob je ti vo de as se gu rar o for- 
ne ci men to ener gé ti co aos bra si lei ros, 
com in ves ti men tos em in fra es tru tu ra 
e po lí ti cas pú bli cas pa ra o se tor ener- 
gé ti co.

O pla no da ca pi ta li za ção apre sen-
ta do pe la es ta tal à Co mis são de Va lo- 
res Mo ne tá ri os (CVM) era re du zir a 
par ti ci pa ção de 72% pa ra 45% a par ti- 
ci pa ção do go ver no. No en tan to, até o 
mo men to, ain da não há cer te zas so- 
bre a no va com po si ção aci o ná ria da 
es ta tal.

MARANHÃO

Senado vai acompanhar situação dos ferryboats

FOI CRIADA UMA COMISSÃO EXTERNA NO SENADO PARA ACOMPANHAR A SITUAÇÃO DA TRAVESSIA DE FERRYBOAT DO MARANHÃO 

O Ple ná rio do Se na do apro vou, na
noi te des ta se gun da-fei ra (13), a cri a- 
ção de uma Co mis são Ex ter na pa ra
acom pa nhar a si tu a ção da tra ves sia
de ferry bo at que co nec ta a re gião oci- 
den tal do Ma ra nhão à ilha de São
Luís, ca pi tal do es ta do (REQ
442/2022).

A Co mis são se rá

com pos ta de três

se na do res ti tu la res e

igual nú me ro de

su plen tes e te rá 120 di as

de pra zo pa ra con cluir

seus tra ba lhos. O

re que ri men to é de

au to ria do se na dor

Ro ber to Ro cha (PTB-

MA).

De acor do com o se na dor, es se sis- 
te ma de trans por te é fun da men tal pa- 
ra os ma ra nhen ses e vem pas san do
por uma cri se sem pre ce den tes, que
tem im pe di do os ci da dãos de exer cer
seu di rei to de ir e vir, co lo can do <em
ris co a se gu ran ça da que les que, após
en fren tar fi las qui lo mé tri cas, pre ci- 
sam uti li zar di a ri a men te as em bar ca- 
ções ain da dis po ní veis=.

Ro ber to Ro cha in for ma que a si tu a- 

ção pre cá ria vem des de o ano de 2015
e que as re cla ma ções têm au men ta do
nos úl ti mos tem pos.

Ne go ci a ções

CON GRES SO NA CI O NAL

Te to do ICMS:
en ten da as pro pos tas
com pen sa tó ri as e
es ti ma ti va de per das

O Se na do Fe de ral apro vou, na noi te des ta se gun da-
fei ra (13/6), o Pro je to de Lei Com ple men tar (PLP)
18/2022, que es ta be le ce um te to en tre 17% e 18% ao Im- 
pos to so bre Cir cu la ção de Mer ca do ri as e Ser vi ços
(ICMS) co bra do so bre bens e ser vi ços co bra do em com- 
bus tí veis, gás na tu ral, ener gia elé tri ca, trans por te pú bli- 
co e co mu ni ca ções.

A tra mi ta ção do pro je to no Se na do en vol veu uma in- 
ten sa ne go ci a ção com go ver na do res, se cre tá ri os de Fa- 
zen da, além do re la tor do tex to, se na dor Fer nan do Be- 
zer ra Co e lho (MDB-PE), e do pre si den te do Se na do, Ro- 
dri go Pa che co (PSD-MG). Ape sar das di ver sas reu niões
re a li za das, os go ver nos es ta du ais fo ram con tem pla dos
em pou cos pon tos e não ti ve ram su as prin ci pais rei vin- 
di ca ções co lo ca das no tex to, co mo a de uma con ta de
com pen sa ção, on de a União de vol ve ria exa ta men te o
va lor ar re ca da tó rio per di do pe los es ta dos.

No en tan to, a com pen sa ção se rá fei ta por meio do
aba ti men to das dí vi das dos es ta dos com a União, man- 
ten do os ter mos do tex to apro va do na Câ ma ra. O tex to
de Be zer ra adi ci o na ain da aos es ta dos com aba ti men to
de dí vi das e re pas ses da União por meio da Com pen sa- 
ção Fi nan cei ra pe la Ex plo ra ção Mi ne ral (CFEM) pa ra os
en tes fe de ra dos que não pos su em dé bi tos com a União.

Os Es ta dos rei vin di ca vam, en tre ou tros pon tos, a cri- 
a ção de uma con ta pa ra com pen sa ção com o re pas se de
re cur sos equi va len tes às per das que te rão. Es se fun do
de equa li za ção se ria ir ri ga do, en tre ou tras fon tes, com
par ce la dos lu cros da Pe tro bras des ti na da à União.

O tex to de re la to ria do se na dor Fer nan do Be zer ra Co- 
e lho foi apro va do por 65 vo tos fa vo rá veis a 12 vo tos con- 
trá ri os e ago ra re tor na à Câ ma ra dos De pu ta dos, on de
se rá no va men te apre ci a do, já que so freu al te ra ções no
Se na do.

Des de o iní cio da ses são, às 14h, o re la tor do tex to e o
lí der do go ver no, Car los Por ti nho (PL-RJ), já con ver sa- 
vam com os de mais se na do res em prol da apro va ção da
pro pos ta. En tre as al te ra ções con ti das no tex to fi nal, es- 
tá ze rar os im pos tos fe de rais da Ci de-Com bus tí veis, Co- 
fins e PIS/Pa sep so bre a ga so li na e o eta nol até o fim do
ano. O tex to apre sen ta do na se ma na pas sa da pre via a
re du ção até ju nho de 2027.

<Mo di fi ca mos nos so en ten di men to em re la ção à tri- 
bu ta ção do eta nol. Fa re mos a de so ne ra ção so men te até
31 de de zem bro de 2022, de po si tan do, na PEC 15/2022,
a con fi an ça em uma so lu ção de fi ni ti va pa ra o se tor=,
dis se Be zer ra Co e lho.

A pe di do dos go ver na do res, o re la tor tam bém pôs no
tex to que o ga ti lho pro pos to pe lo pro je to apro va do na
Câ ma ra se ja ati va do quan do a per da ar re ca da tó ria com
o te to do ICMS nos bens e ser vi ços ul tra pas se a mar gem
de 5%. Be zer ra ain da acres cen tou um des ta que do se na- 
dor Jo sé Ser ra (PSDB-SP) pa ra in cluir o IP CA no cál cu lo
des te me ca nis mo pa ra aci o nar a com pen sa ção aos Es ta- 
dos.

Se na do res da opo si ção aler ta ram pa ra a di fi cul da de
des te ga ti lho ser aci o na do, en quan to a ba se do go ver no
de fen de que es sa di fi cul da de em atin gir o me ca nis mo se
dá pa ra os en tes fe de ra dos não per de rem a ar re ca da ção
es ti pu la da. Os es ta dos pre ve em per das de R$ 83 bi lhões,
en quan to o go ver no apon ta um pre juí zo de R$ 53 bi- 
lhões — o que na vi são do re la tor, são per das que os Es- 
ta dos con se guem ab sor ver.

<Com is so pre ser va mos os mei os de com pen sa ção
pre vis tos no PLP 18, na for ma apro va da pe la Câ ma ra, e
já aper fei ço a do em nos so pa re cer. Con si de ra mos que os
da dos de ar re ca da ção de 2021 e das es ti ma ti vas pa ra
2022 nos per mi tem pre ver que os Es ta dos pos sam re du- 
zir su as alí quo tas sem que so fram uma per da de ar re ca- 
da ção mui to gran de em re la ção a 2021. Se is so acon te- 
cer, o Fun deb es ta rá pre ser va do, bem co mo as ações e
ser vi ços de saú de. No en tan to, se for ne ces sá rio com- 
pen sar, em quais quer das três mo da li da des ofe re ci das,
o Es ta do e Mu ni cí pi os be ne fi ci a dos de ve rão man ter es- 
sas vin cu la ções=, diz o re la tó rio.

São Luís, quarta-feira, 15 de junho de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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Pré-candidato ocupa 3º lugar nas intenções de votos na pesquisa O Imparcial/Exata,
com uma pré-campanha popular e com uso das redes sociais 

ELEIÇÕES 2022

Lahésio Bonfim sobe
em pesquisa eleitoral
DIEGO NOLETO

O
pré-can di da to a Go ver no do 
Es ta do, Lahé sio Bon ûm 
(Agir 36), tem apos ta do em 
uma cam pa nha mais for te 

nos mu ni cí pi os e re giões mais afas ta- 
das da ca pi tal, além de con tar com a 
for ça e sua par ti ci pa ção ati va nas re- 
des so ci ais, com o ob je ti vo de con- 
quis tar elei to res e mais apoi a do res. O 
ex-pre fei to de São Pe dro dos Cren tes 
foi re e lei to pa ra a ci da de, em 2020, 
com mais de 90% dos vo tos vá li dos, 
mos tran do sua po pu la ri da de, que, 
atu al men te, tem cres ci do nas in ten- 
ções pa ra o Go ver no, acre di tan do 
num ide al de po lí ti ca de re no va ção. 
Na pes qui sa  O Im par ci al/Exa ta, pu- 
bli ca da nes sa ter ça-fei ra (14), Lahé sio 
Bo ûm apa re ce em 3º lu gar das in ten- 
ções de vo tos, tor nan do-se um ra zoá- 
vel po ten ci al po lí ti co das elei ções na 
cor ri da elei to ral pa ra o car go mais im- 
por tan te do exe cu ti vo ma ra nhen se. O 
Jor nal O Im par ci al re ce beu Lahé sio 
Bon ûm pa ra fa lar de sua cam pa nha, 
pro je tos e su as ali an ças pa ra elei ções 
de 2022.

O Im par ci al: Va mos fa lar da pas sa- 
gem e tran si ção PSL, PTB e ago ra 
PSC. Co mo es sa mu dan ça in flu en cia 
es se mo men to em sua cam pa nha?

Lahé sio Bon fim: <Es ta mos cons- 
truin do al go que nos des se uma pos si- 
bi li da de de ser mos can di da tos. Mas, 
in fe liz men te, vi ve mos num país em 
que pa ra ter vo to vo cê pre ci sa de um 
par ti do. Em paí ses mo der nos, em paí- 
ses com so ci e da des mo der nas, es se 
sen ti men to não exis te mais. En tão um

LAHÉSIO BONFIM ACREDITA QUE ESTARÁ  NO SEGUNDO TURNO NAS ELEIÇÕES 2022 

can di da to não pre ci sa de par ti do pa ra 
con cor rer, ele po de con cor rer in de- 
pen den te de par ti do. Mas o país nos 
obri ga a ter par ti do. O que acon te ce é 
que to do par ti do nes se país tem um 
do no, aí to do do no tem seus in te res- 
ses e da qui a pou co es ses in te res ses 
en tram em con üi tos. Com is so vo cê 
po de cair nu ma ar ma di lha. O que 
acon te ceu co mi go já acon te ceu na 
his tó ria re cen te do Ma ra nhão. O que 
im por ta é que gra ças a Deus con se- 
gui mos uma si gla que acre di ta na pré-
cam pa nha des se pré-can di da to, acre- 
di ta no seu po ten ci al, que abriu as 
por tas, e que ho je não te mos só uma 
le gen da, mas vá ri as le gen das que nos 
apoi am nes sa ca mi nha da, e não du vi- 
de que até o PTB po de es tar co nos co 
na co li ga ção que vai nos le var ao Pa lá- 
cio dos Leões.=

Par ce ri as são im por tan tes pa ra a 
po lí ti ca no Bra sil. Quem é seu par cei- 
ro? Quem lhe apoia?

<O po vo. Não te nho o apoio de 
gran des po lí ti cos, e, se brin car, eu não 

te nho ne nhum pre fei to que me apoie 
di re ta men te. O po der é mui to du ro, o 
po der é mui to for te, o po der opri me 
os seus ali a dos, en tão ho je não te nho 
nem um pre fei to que se de cla re apoi-
a dor do Lahé sio Bon ûm, e, mes mo as-
sim, a gen te vai ca mi nhan do e cres-
cen do. E sou gra to por que es tou cres- 
cen do no meio do po vo, por que os 
gran des não en xer gam o Lahé sio, mas 
o pe que no me en xer ga por que vê o 
Lahé sio do mes mo ta ma nho que ele, e 
a mai o ria dos que vo tam são os pe-
que nos, por is so eu me as se me lho à 
von ta de do po vo, por is so meu mai or 
apoi a dor é o po vo. É a do na de ca sa, o 
tra ba lha dor, o em pre sá rio. <O po der é 
mui to du ro, o po der é mui to for te, o 
po der opri me os seus ali a dos, en tão 
ho je não te nho nem um pre fei to que 
se de cla re apoi a dor do Lahé sio Bon- 
ûm, e, mes mo as sim, a gen te vai ca mi- 
nhan do e cres cen do=.

<Eu não sei quem é o candidato do Bolsonaro=
 Re cen te men te, vo cê es te ve na FI- 

E MA, pa ra de ba ter po lí ti cas. En tão,
qual re sul ta do po si ti vo des sa par ce- 
ria?

<O em pre sa ri a do quer um go ver no
que pos sa ao me nos ter diá lo go com o
em pre sa ri a do, que es se go ver no se
co lo que à dis po si ção de ou vir os an- 
sei os do em pre sa ri a do. E o que eu fui
fa zer na FI E MA? Fa lar pa ra os em pre- 
sá ri os e in dus tri ais ma ra nhen ses de
que não exis te um es ta do que cres ça
que não te nha uma in dus tri a li za ção
cres cen te, que não te nha um co mér- 
cio for te, uma cons tru ção ci vil for te,
uma in dús tria for te. Fui di zer pa ra es- 
sa clas se em pre sa ri al que te mos um
pro je to de trans for ma ção des se es ta- 
do, que pas sa pe la ge ra ção de em pre- 
go. E quem tem que dar em pre go no
es ta do é o em pre sa ri a do. O go ver no
de ve ser par cei ro de quem tem que
dar em pre go e se co lo car à dis po si ção
de quem quer cres cer e in cen ti var à
ge ra ção de em pre go. Mas o que te mos
no es ta do? Um go ver no que é o se- 
gun do mais po bre da fe de ra ção, e um
dos que mais ar re ca da na fe de ra ção. E
por que é bo ni to o pro je to? Por que é
um pro je to ino va dor. Não exis te um
es ta do que cres ça que não te nha uma
in dus tri a li za ção cres cen te, que não
te nha um co mér cio for te, uma cons- 
tru ção ci vil for te, uma in dús tria for te.
Fui di zer pa ra es sa clas se em pre sa ri al
que te mos um pro je to de trans for ma- 
ção des se es ta do, que pas sa pe la ge ra- 
ção de em pre go.=

 
Vo cê tem fa la do em po lí ti ca de

ino va ção. Mas o que é es sa po li ti ca de
ino va ção?

<É al go não li ga do à ve lha po lí ti ca; é
um go ver no que diz <olha, nós te mos
que fa zer o de ver de ca sa=. Se vo cê vê
te mos 50 car gos aná lo gos à de se cre- 
tá rio, com seus car gos co mis si o na- 
dos, en tão um go ver no que nas ce di- 
zen do te mos que en xu gar a má qui na
pú bli ca, di mi nuir a car ga tri bu tá ria,
di mi nuir o ICMS, os en car gos, e aí re- 
cru tar mais in ves ti men tos pa ra o Ma- 

ra nhão. Por is so que o pro je to é bo ni- 
to, por que tem al guém não com pro- 
me ti do com a ver ba po lí ti ca, com es sa
coi sa de fa zer po lí ti ca do tu me apoia
que eu vou te dar is so e aqui lo. Não.
Eu de sa ûo qual quer um que diz <eu
apoio o Lahé sio por que ele já me pro- 
me teu uma se cre ta ria. Não que ro que
nin guém acom pa nhe o pro je to do
Lahé sio Bon ûm por que es tá atrás de
uma se cre ta ria, mas que acre di ta que
o Lahé sio po de trans for mar o es ta do
do Ma ra nhão.

 
Sua po lí ti ca de cam pa nha tem si- 

do mais for te nas ci da des do in te ri or
e lo cais afas ta dos da gran de ca pi tal.
Por quê?

Eu di go que se to do pre fei to co nhe- 
ces se o que es tá no meu co ra ção, ele
era um apoi a dor na to do Lahé sio, por- 
que eu co nhe ço a dor de um pre fei to,
eu co nhe ço a dor de quem mo ra nu- 
ma ci da de pe que na. Eu te nho um es- 
ta do aon de ge ral men te o po lí ti co não
vai.

 
Quem é o can di da to de Bol so na ro

no Ma ra nhão? Vo cê es tá em apoio
com a ba se do Go ver no Fe de ral?

<Eu não sei quem é o can di da to do
Bol so na ro por que ele não fa lou. Eu
até pen sei que on tem a Mau ra Jor ge
fos se fa lar quem era, mas ela não dis- 
se. Eu ti nha ou vi do nuns blogs que ela
dis se que Bol so na ro te ria pe di do a ela
pa ra apoi ar We ver ton, mas ela não
deu es sa in for ma ção. En tão é si nal de
que o pre si den te não de ci diu quem é

o can di da to de le aqui no Ma ra nhão.
Mas não que ro ser can di da to do Bol-
so na ro, eu que ro ser o seu can di da to,
por que nos so fo co ho je é o Ma ra nhão.
Se vo cê me per gun tar em quem eu
vou vo tar, eu di go que vo to no meu
pre si den te, por que eu acre di to ne le.
Mas eu vou fa zer cam pa nha pa ra
Lahé sio Bon ûm, pa ra o go ver na dor,
Lahé sio Bon ûm, uma cam pa nha pa ra
trans for mar o es ta do do Ma ra nhão.
Mas não que ro ser can di da to do Bol-
so na ro, eu que ro ser o seu can di da to,
por que nos so fo co ho je é o Ma ra- 
nhão.=

 
A pes qui sa O Im par ci al/Exa ta

mos tra que vo cê es tá dis pu tan do
com We ver ton o pri mei ro ou se gun- 
do lu gar nes sa cor ri da, e um ali a do
seu, Jo si mar Ma ra nhão zi nho, de cla- 
rou apoio pa ra o We ver ton. O que vo- 
cê acha des sa si tu a ção?

<Na ver da de, eu acre di to que a dis- 
pu ta não é en tre Lahé sio e We ver ton.
Eu acho que a dis pu ta pe lo se gun do
tur no é We ver ton e Bran dão, por que
Lahé sio já es tá lá no se gun do tur no.
Vo cês tem a pes qui sa de vo cês, mas eu
tam bém te nho as mi nhas pes qui sas.
Na sua pes qui sa, vo cês acre di tam que
eu es tou dis pu tan do o se gun do lu gar,
mas o que eu acre di to é que We ver ton
e Bran dão es tão dis pu tan do a úl ti ma
va ga pa ra se gun do tur no, por que
quem já tem uma va ga cer ta lá é Lahé- 
sio Bon ûm.=

1

2

3

Bem na fi ta (1)

Bem na fo ta (2)

8São vá ri as va gas, e há es pa ço9

Pró-tem po re (1)

Pró-tem po re (2)

Sel va sem lei
A noi te na üo res ta tem sua so no ri da de in des cri tí vel pa ra quem

não é do ma to. Foi nes se am bi en te do mi na do pe la es cu ri dão e o
can tar de sa pos e aves e in se tos, além do som to ca do nas ár vo res
pe lo ven to ou a chu va, que mui tos am bi en ta lis tas per de ram a vi- 
da ao lon go dos anos. São ví ti mas das or ga ni za ções cri mi no sas
que û ze ram da imen si dão da Amazô nia um pa raí so sem do no.
Uma ter ra sem lei. Foi nes se am bi en te dis tan te, sel va gem, inós pi- 
to e co bi ça do pe lo mun do di to ci vi li za do que, na noi te de 22 de
de zem bro de 1988, o eco lo gis ta Chi co Men des, pre si den te do Sin- 
di ca to dos Tra ba lha do res Ru rais de Xa pu ri, no Acre, foi mor to a ti- 
ros de es pin gar da, no quin tal de sua ca sa, por Darcy Al ves da Sil va,
a man do do pai, o fa zen dei ro Darly Al ves da Sil va. Chi co Men des
ha via si do con de co ra do pe la ONU no ano an te ri or, por lu tar em
de fe sa do meio am bi en te. O eco lo gis ta, que aju da ra a or ga ni zar o
tra ba lho e a re sis tên cia dos se rin guei ros, foi o fun da dor da pri- 
mei ra re ser va ex tra ti vis ta do Bra sil, 40 mil hec ta res de ex plo ra ção
con ser va ci o nis ta, em São Luiz do Re man so, a 80 quilô me tros de
Rio Bran co, ca pi tal do Acre. Sua mor te re per cu tiu no mun do in tei- 
ro, on de era co nhe ci do co mo o <he rói da üo res ta=, ten do si do o
úni co bra si lei ro a par ti ci par, em 1988, de uma reu nião de 500 eco- 
lo gis tas de to do o mun do na ONU, em Washing ton.

Há 10 di as, o in di ge nis ta Bru no Pe rei ra e o jor na lis ta in glês
Dom Phil lips de sa pa re ce ram no rio que cor ta a Ter ra In dí ge na do
Va le do Ja va ri. Num ví deo an ti go que vi ra li zou nas re des so ci ais
mun do afo ra, Bru no apa re ce sen ta do no meio da ma ta, mar can do
com o pé, o rit mo de um can to in dí ge na da re gião. Ter mi na rin do
jun to com pes so as que não apa re cem na ima gem, dan do em se- 
gui da dois tra gos num ci gar ro. As ima gens que po de ri am ser só
um re gis tro bo ni to, ga nha ares de co mo ção em con tex to de in for- 
ma ções de sen con tra das, pres são na ci o nal e in ter na ci o nal que
pai ram so bre o de sa pa re ci men to e as mo ti va ções. Tra ta-se de um
trá gi co pa ra do xo que se re tro a li men ta, quan to mais o Bra sil pre ci- 
sa de de fen so res dos po vos das üo res tas e seus ter ri tó ri os, mais
pe ri go so é ser um de les. Se gun do re la tó rio da Co mis são Pas to ral
da Ter ra (CPT) di vul ga do em abril, o nú me ro de mor tes em con üi- 
tos nas zo nas ru rais do país au men tou 1.000% en tre 2020 e 2021,
co mo diz uma re por ta gem da re vis ta Bra sil de Fa to. A re gião
amazô ni ca, on de Bru no e Dom de sa pa re ce ram, pal co de ca sos
em ble má ti cos de atu a ções e exe cu ções de ati vis tas am bi en tais
co mo Chi co Men des e da frei ra ame ri ca na Dorothy Stang.

A mis si o ná ria foi as sas si na da em 2005, em Ana pu, no Pa rá,
com vá ri os ti ros na ca be ça e cor po. Ela lu ta va co mo Chi co Men des
pe los po vos da üo res ta. Os as sas si nos são os mes mo de sem pre:
gri lei ros, ma dei rei ros, tra û can tes de ar mas, de dro gas, fa zen dei- 
ros e ga rim pei ros. Em mar ço de 2020, o di re tor do Cen tro de Edu- 
ca ção In dí ge na Ze zi co Ro dri gues Gua ja ja ra, no Ma ra nhão, foi al- 
ve ja do pró xi mo a Al deia Zu tiuá, mu ni cí pio de Ara me. Ele vi nha
de nun ci an do a der ru ba da da üo res ta e o rou bo de ma dei ra da re- 
gião. Tam bém Pau li nho Gua ja ja ra, ape li da do de <Lo bo mau= e
<Guar dião da üo res ta=, foi em bos ca do em 2019, e mor to a ti ros pe- 
las cos tas, quan do vol ta va de uma ca ça da, com o ami go Laér cio
Gua ja ja ra, que con se guiu es ca par fe ri do. As sim, de mor te em
mor te, a üo res ta vai de sa pa re cen do e sua pro te ção jun to.

Na con fe rên cia In ter na ci o nal pa ra o For ta le ci men to da Ges tão
Pe ni ten ciá ria, or ga ni za da pe la ONU em Bra sí lia, o go ver no do
Ma ra nhão foi des ta que na con du ção dos ca mi nhos pa ra o en fren- 
ta men to do cri me or ga ni za do e trans for ma ção do sis te ma.

 

O se cre tá rio de Ad mi nis tra ção Pe ni ten ciá ria, Mu ri lo An dra de
res pon sá vel pe la ele va ção do ní vel de qua li da de do sis te ma do
Ma ra nhão, o qual foi me re ce dor de pre mi a ção pe la ado ção de po- 
lí ti cas de edu ca ção, pro ûs si o na li za ção e hu ma ni za ção dos in ter- 
nos.

Do ex-juiz Sér gio Mo ro ne gan do atri to com o tam bém ex-pro cu- 
ra dor fe de ral Del tan Dal lag nol ca so os dois – man da chu vas da ex- 
tin ta La va Ja to – se jam can di da tos a de pu ta do fe de ral pe lo Pa ra- 
ná.

 
O ex-go ver na dor Flá vio Di no in da gou on tem no twit ter:

Por que o Con gres so não po de anu lar de ci sões do STF?
Prin cí pio da se pa ra ção de Po de res. Cláu su la pé trea

(ar ti go 60, pa rá gra fo 4º, in ci so III, da Cons ti tui ção).
 

Co mo pro fes sor de Di rei to Cons ti tu ci o nal na Uf ma, Di- 
no diz que uma fun ção atí pi ca (Le gis la ti vo <jul gan do=)
não po de se so bre por à fun ção tí pi ca de ou tro Po der

(Ju di ciá rio). Mas o Cen trão propôs uma PEC que da ria
ao Con gres so o po der de re vo gar de ci sões do STF.

 
O tex to é as si na do pe lo de pu ta do Do min gos Sá vio

(MG), do mes mo PL do pre si den te Jair Bol so na ro, que
rei te ra da men te ata ca o Su pre mo Tribu8nal e al guns

mi nis tros. Nem pre ci sa ima gi nar o ta ma nho da po lê- 
mi ca que es tá cri a da.

En quan to o pre si den te Othe li no Ne to con ti nua cum prin do
sua agen da de com pro mis sos po lí ti cos co mo pre si den te da As- 
sem bleia Le gis la ti va e Car los Bran dão sem da ta pa ra re tor nar ao
Ma ra nhão, o de sem bar ga dor Pau lo Vel ten con ti nu ar sen do o go- 
ver na dor.

Vel ten pre si de o Tri bu nal de Jus ti ça e des pa cha no Pa lá cio dos
Leões até a che ga da de Car los Bran dão. É um bom si nal de que,
pe lo me nos no Ma ra nhão, os po de res atu am de for ma har mo ni o- 
sa, ao con trá rio dos con fron tos diá ri os em Bra sí lia.

São Luís, quarta-feira, 15 de junho de 2022
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IR LAM RO CHA LI MA

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

Nós, os barreirenses (2)

A crô ni ca, pu bli ca da nes te es pa ço,
em 24 de maio, in ti tu la da Nós, os bar- 
rei ren ses, re per cu tiu en tre os con ter- 
râ ne os ra di ca dos em Bra sí lia, os de fo- 
ra dos li mi tes do Dis tri to Fe de ral e,
prin ci pal men te, os que mo ram em
Bar rei ras. Vá ri os che ga ram a achar
que o tex to po de ria ter se es ten di do,
fa lan do de ou tros as pec tos, lu ga res,
even tos e per so na gens que fa zem
par te da his tó ria da ci da de 4 cha ma- 
da or gu lho sa men te de ca pi tal do Oes- 
te Bai a no.

Is so me le vou a es cre ver, di ga mos, a
se gun da par te do ar ti go. Pa ra tan to
não me ati ve ape nas à me mó ria. Fiz
co ne xão com um con tem po râ neo
Ma no el Be ne vi des Fi lho, mais co nhe- 
ci do por Be né Se ten ta, bar rei ren se-
raiz, em bo ra se ja há mui to tem po mo- 
ra dor da ca pi tal. Aqui, cri ou o gru po
te a tral Grut ta, que en ce nou pe ças co- 
mo Eles não usam black-tie, de Gi an- 
fran ces co Guar ni e ri. De Be né, ob ti ve
in for ma ções que con tri buí ram pa ra
le var ao lei tor, re mi nis cên ci as, dos pe- 
río dos da in fân cia e de par te da ado- 
les cên cia 4 tão ca ras pa ra mim.

Vou co me çar pe la co mu ni ca ção.
Em nos sa ci da de, as pes so as eram li- 
ga das no ser vi ço de au to fa lan te: Ha vi- 
am dois. Um era o do Ci ne Ro ma, que
en tra va no ar às 17h, ten do co mo pre- 
fi xo In the mo od, um stan dard do jazz,
gra va do pe la or ques tra de Glenn Mil- 
ler. O ou tro, o do Dra gão So ci al, que a
par tir das 20h, to ca va su ces sos de ar- 
tis tas da Rá dio Na ci o nal. Em bo ra fos- 
se ape nas um mo des to ser vi ço de au- 

to fa lan te, en trou pa ra o nos so ima gi- 
ná rio de for ma gran di lo quen te, co mo
Rá dio Edu ca do ra de Bar rei ras (REB).
Pa ra tan to, con tri buiu o pro gra ma de
au di tó rio, com a par ti ci pa ção de Con- 
cei ção Sil va. Del zui te Go mes, Eu dó xia
Ro cha, Ia ci Ja ca ran dá, Ie ta Di as e Vi la- 
ní, que in ter pre ta vam mú si cas de su- 
ces so gra va das por No ra Ney, Dal va de
Oli vei ra, Ân ge la Ma ria, Mar le ne e
Emi li nha Bor ba,4 es tre las da Na ci o- 
nal. A emis so ra trans mi tia jo gos do
Cam pe o na to Ca ri o ca, pe la voz de Jor- 
ge Cury, que ou vía mos com ab so lu ta
aten ção 4 prin ci pal men te os do Fla- 
men go.

PU BLI CI DA DE
Por fa lar em fu te bol, o Co rin ti ans,

cri a do por Ge ral dão 4 ho je, no me do
es tá dio lo cal 4 , nos en chia de ale gria
aos do min gos, após as vi tó ri as do ti- 
me que te ve Ti ti nho, Ney Me lo, Zé Do- 
min gos, Wal mir zi nho, He ron di no, Zé
de Her mes e os ir mãos Mo ra es en tre
os cra ques. Tem pos de pois, Zé de Her- 
mes se tor nou agi ta dor cul tu ral, en- 
car nan do in clu si ve o per so na gem do
Pi er rot, du ran te o car na val, des fi lan- 
do no Blo co das Mu lhe res Ca sa das,
cri a do por Ma ga li Gual ber to. O Sá
Mãe foi ou tro blo co fa mo so. Tem pos
de pois, com o ad ven to da axé mu sic, a
pro du to ra Ki-Mar rei, de Gu ga Li ma,
pas sou a co man dar a fo lia.

Guar do bo as lem bran ças, igual- 
men te, das no ve nas de São João na
igre ja-ma triz (cu jas ba da la das do si no
eram fei tas pe lo sau do so Ne zi nho); e
da ce le bra ção do Na tal, na Igre ja Ba- 
tis ta, quan do ao la do o meu ir mão,
Dar lam, das mi nhas ir mãs, Deyse e

Evi le ne, e dos ir mãos John son e Aní- 
bal Bar bo sa Fi lho, en tre ou tros, par ti- 
ci pa va do co ro, can tan do hi nos e can- 
ções na ta li nas. Re cor do-me tam bém
das mis sas do mi ni cais da Igre ja de
San ta Te re zi nha, na Rua Sil va Jar dim,
pró xi ma à ca sa da mi nha fa mí lia. Des- 
ta co, por ra zões di ver sas, ou tras vi as:
Rua das Pal mei ras, Rua do Hu mai tá,
Rua de To dos os San tos e Rua da Um- 
bu ra na, além da Pra ça Du que de Ca xi- 
as, on de fi ca vam o Pa ço Mu ni ci pal
(pre fei tu ra) e o co re to, pal co pa ra
apre sen ta ções da fi larmô ni ca, que
cha má va mos de Fu ri o sa; e dos re ci-
tais de Jo a quim Ne to, que te a tral men- 
te cos tu ma va in ter pre tar Es me ral da,
bo le ro bas tan te po pu lar na épo ca.

Não pos so dei xar de me re fe rir,
igual men te, a lu ga res co mo o cais,
pon to de en con tro pa ra in ter mi ná veis
ba te-pa pos, prin ci pal men te nas tar- 
des de do min gos; Bar Pa rai ba no, mis- 
to de sor ve te ria e sa lão de si nu ca; Big
Bar, ou tra sor ve te ria com sa lão de fes- 
ta em ane xo; Bar be a ria do Ko li nos,
on de cos tu ma va ler o jor nal Úl ti ma
Ho ra, tra zi do do Rio de Ja nei ro por
aviões da Pa nair, que fa zi am es ca la
em Bar rei ras, an tes de se guir pa ra Be- 
lém. São ines que cí veis, tam bém, as fi- 
gu ras fol cló ri cas e mar can tes de Ba-
du, Fulô, João Ga so li na, Jo a quim Ga li- 
nha Ce ga, Su rin ga, An to ni nha, Ma ria
Bor cão, Pe gué e Ni ca nor do Boa 4 ca- 
da um com sua his tó ria 4, pe las quais
ti nha gran de sim pa tia. Por es sas e ou- 
tras, Bar rei ras fi ca rá guar da da pa ra
sem pre, de for ma in de lé vel, na mi nha
me mó ria afe ti va.

A lição da Bolívia

No mes mo dia em que o mi nis tro da De- 
fe sa man dou car ta ao Tri bu nal Su pe ri or Elei- 
to ral (TSE) com a ar ro gân cia usu al de pes so- 
as ar ma das, in si nu an do des con fi an ça quan- 
to à trans pa rên cia do pro ces so elei to ral, a
de mo cra cia bo li vi a na con de nou sua ex-pre- 
si den te a 10 anos de pri são, por ter con tes ta- 
do os re sul ta dos elei to rais que re e le geu o
pre si den te Evo Mo ra les. As pes so as mais ve- 
lhas lem bram que a Bo lí via era sím bo lo da
<de mo cra cia de ba na na=: seus pre si den tes
cons tan te men te des ti tuí dos e subs ti tuí dos
por mi li ta res ou ci vis. Hou ve ano com mais
de um pre si den te no es pa ço de pou cos me- 
ses. Até que a Bo lí via fez sua re de mo cra ti za- 
ção e ele geu o pri mei ro pre si den te em 1982.
A par tir de en tão, to dos os re sul ta dos eram
res pei ta dos.

O ri gor de mo crá ti co só fi cou sob sus pei- 
ção quan do a elei ção de Evo Mo ra les foi con- 
tes ta da de vi do a uma van ta gem mí ni ma so- 
bre seu opo si tor. Va le lem brar que Mo ra les
fez a pri mei ra in ter fe rên cia den tro do mar co
le gal ao in du zir a re for ma da Cons ti tui ção
que lhe per mi tiu re e lei ções su ces si vas, cu jos
re sul ta dos aper ta dos le va ram ao gol pe da do
pe la pre si den te do Con gres so, su ces so ra le- 
gal, ago ra con de na da a 10 anos de pri são, co- 
mo gol pis ta.

En quan to is so, no Bra sil, te mos um pre si- 
den te que, pre ven do sua der ro ta, se pre pa ra,
com ro tei ro pron to me ses an tes, pa ra dar
um gol pe e con ti nu ar no po der, mes mo de- 
pois de der ro ta do. Sua ar ro gân cia e es tu pi- 

dez per mi tem aler tar pa ra o que es tá pre pa- 
ra do: le van tar sus pei ta so bre a apu ra ção
com ur nas ele trô ni cas; ter a jus ti fi ca ti va
pron ta pa ra ale gar que hou ve frau de. A par tir
daí, po de usar di ver sos ca mi nhos, um de les
se ria mo bi li zar os con gres sis tas, in clu si ve os
que tam bém fo ram der ro ta dos, pa ra re co- 
nhe ce rem frau de e pror ro ga rem to dos os
man da tos de de pu ta dos, se na do res, go ver- 
na do res, pre si den te até 2024. Ho je, is so ain- 
da é uma fic ção, fan ta sia, tan to quan to se ria
ima gi nar a ten ta ti va de gol pe do Trump.

Não se ri am dis pa ra dos ti ros, o Con gres so
fun ci o na ria com a mai o ria do cen trão e ou- 
tras for ças, tu do is so ga ran ti do pe las For ças
Ar ma das, cu ja tra di ção se pres ta a es se ti po
de in ter ven ção. Faz par te da for ma ção de
mui tos dos nos sos mi li ta res se pa rar pa tri o- 
tis mo de de mo cra cia e não ter pe los ci vis o
res pei to de ci da dãos do mes mo ní vel.

Por is so, a li ção da Bo lí via é tão im por tan- 
te ao con de nar a ex-pre si den te Je a ni ne Anès.
Tam bém a li ção que vem do Con gres so ame- 
ri ca no, que apu ra a ten ta ti va de gol pe por
Trump, em ja nei ro do ano pas sa do. Gol pe
que ser ve de re cei tuá rio pa ra Bol so na ro.
Com a di fe ren ça de que nos sas For ças Ar ma- 
das não têm a tra di ção de mo crá ti ca e res pei- 
to sa das ins ti tui ções e do po der ci vil que têm
as dos Es ta dos Uni dos. O pre si den te, os co- 
man dan tes mi li ta res e par la men ta res ci vis
pre ci sam per ce ber que des ta vez não ha ve rá
anis tia pa ra os cri mes de de so be di ên cia à or- 
dem de mo crá ti ca. Eles ter mi na rão pre sos,
tal vez anos de pois do gol pe, mas cer ta men te
não ha ve rá es que ci men to.

O li vro Por que fa lha mos: O Bra sil de 1992
a 2018 co lo ca a fal ta de jul ga men to dos cri- 
mes con tra a de mo cra cia e a li ber da de, em

1964, co mo uma das cau sas de o Bol so na ro
ter si do elei to por 56 mi lhões de elei to res.
Vo tos que ele re al men te te ve, sem frau des,
mas que não te ria se os cri mes da di ta du ra ti-
ves sem si do jul ga dos. Os de mo cra tas bra si-
lei ros tam bém pre ci sam con si de rar que o
pre si den te, seus mi nis tros e as For ças Ar ma- 
das es tão avi san do o que vão fa zer: de nun ci-
ar frau de e não re co nhe cer a der ro ta do Bol- 
so na ro.

Por is so, des de já, os de mo cra tas de vem
agir com a úni ca ar ma que têm: o apoio da
po pu la ção ao tra ba lho do TSE com as res pei-
ta das ur nas ele trô ni cas, apu ran do a von ta de
ma ni fes ta da pe lo po vo, no vo to. Ex pli ci tar
es se apoio de mo cra ta trans for man do a elei- 
ção em um ple bis ci to do ti po fei to no Chi le,
dé ca das atrás, pa ra aca bar com o re gi me mi- 
li tar de Pi no chet.To das as for ças po lí ti cas
chi le nas, ape sar de su as di ver gên ci as, es ti- 
ve ram uni das pe lo <NO= à con ti nu a ção do
gol pe mi li tar.

No Bra sil, ago ra não é mo men to pa ra di- 
vi são no pri mei ro tur no, mas pa ra uma vi tó- 
ria aca cha pan te con tra a mi no ria que es tá ao
la do do gol pe. Fa zen do as ur nas si len ci a rem
as ar mas, não im por ta o que pen se, o que
sin ta e o que or de ne o mi nis tro da De fe sa.
Ele tem di rei to a um vo to, re co nhe ci do pe las
re gras, com o mes mo va lor de qual quer ou- 
tro bra si lei ro com mais de 16 anos. A for ça
des sa uni da de é a me lhor de fe sa da von ta de
de mo cra ta con tra a for ça dos au to ri tá ri os,
dos quais, te mos de re co nhe cer, te mos re ce-
bi do su ces si vos aler tas, com a sin ce ri da de
dos ar ro gan tes e dos des pu do ra dos por ta- 
do res de ar mas di an te de de sar ma dos aco- 
var da dos.

CLÁU DIA BAR RE TO
En ge nhei ra quí mi ca pe la Uni ver si da de Es ta du al de Cam pi -
nas (Uni camp) e ge ren te de stewardship da UPL Bra sil. 

Con cei to de
stewardship en tra em
cam po pa ra mar car
um gol pe lo pla ne ta 

Em tem pos de va lo ri za ção das prá ti cas ESG, ga nha
ca da vez mais re le vân cia o ter mo in glês <stewardship=,
usa do no am bi en te cor po ra ti vo pa ra abor dar te mas re- 
la ci o na dos à éti ca e à res pon sa bi li da de na ges tão de re- 
cur sos.

Po ten ci a li za do a par tir da cri se econô mi ca que afe tou
o mun do há pou co mais de uma dé ca da, es se con cei to
es tá in ti ma men te li ga do a agro ne gó cio, sus ten ta bi li da- 
de am bi en tal e go ver nan ça. Afi nal, por meio dos có di- 
gos de stewardship, as em pre sas cui dam de to do o ci clo
de vi da dos pro du tos que se rão apli ca dos nas la vou ras.
Des de a aqui si ção e o trans por te. A pre o cu pa ção com o
pro ces so tam bém pas sa pe la ar ma ze na gem, apli ca ção
cor re ta, se gu ran ça dos tra ba lha do res, des ti na ção das
em ba la gens va zi as, cons ci en ti za ção e bo as prá ti cas no
cam po.

Ca da tó pi co é es sen ci al pa ra o ob je ti vo da UPL de
rein ven tar a agri cul tu ra e, as sim, rei ma gi nar a sus ten ta- 
bi li da de. Pre sen te em mais de 130 paí ses, a em pre sa é
uma das cin co mai o res do mun do em so lu ções agrí co- 
las, sen do pi o nei ra no has te a men to da ban dei ra do uso
cor re to e se gu ro de pro du tos pa ra de fe sa ve ge tal, que
exi gem cui da dos es pe ci ais e são es sen ci ais pa ra a pro- 
du ção de ali men tos pa ra aten der à cres cen te de man da
glo bal.

Um exem plo vi vo des se com pro mis so é o pro gra ma
Apli que Bem, cri a do em 2007 e re a li za do em par ce ria
com o Ins ti tu to Agronô mi co (IAC). O tra ba lho con sis te
na re a li za ção de cur sos gra tui tos so bre o uso cor re to e
se gu ro de de fen si vos agrí co las pa ra pro du to res ru rais de
to do o país. Até o mo men to, 76 mil pes so as já par ti ci pa- 
ram da prá ti ca.

O Apli que Bem con ta com cin co la bo ra tó ri os iti ne- 
ran tes, os <Te ch Mó veis=. Qua tro de les per cor rem o ter- 
ri tó rio na ci o nal, en quan to um se des ti na ao cir cui to das
fru tas do in te ri or de São Pau lo. Em ca da trei na men to,
são reu ni dos cer ca de 20 pro du to res e tra ba lha do res ru- 
rais, que re ce bem in for ma ções em de ta lhes so bre o pro- 
ces so de uso se gu ro e cor re to dos in su mos agrí co las, in- 
cluin do ex pli ca ção e cons ci en ti za ção so bre os equi pa- 
men tos de pro te ção in di vi du al (EPI).

Em vez de trans por ta mos os agri cul to res e fun ci o ná- 
ri os das fa zen das pa ra a sa la de au la, nós le va mos o co- 
nhe ci men to até o cam po, on de eles es tão e atu am. As in- 
for ma ções são pas sa das por en ge nhei ros agrô no mos,
trei na dos pe lo IAC, sob a co or de na ção do pes qui sa dor e
dou tor em agro no mia Ha mil ton Ra mos. A efi cá cia des- 
ses trei na men tos é com pro va da em ca da cur so.

Ao to do, o Apli que Bem já re a li zou mais de 4 mil cur- 
sos em mais de 1 mil mu ni cí pi os de 22 es ta dos bra si lei- 
ros, além do Dis tri to Fe de ral. Os re sul ta dos do pro gra ma
cha ma ram a aten ção de se te paí ses, que im por ta ram a
ideia: Bur ki na Fa so, Colôm bia, Cos ta do Mar fim, Ga na,
Mé xi co, Re pú bli ca de Ma li e Vi et nã. Nos so ob je ti vo é
con ti nu ar am pli an do es se pro je to fan tás ti co, em prol de
uma agri cul tu ra ca da vez mais sus ten tá vel.

Aliás, es se tra ba lho cui da do so é re co nhe ci do, in clu si- 
ve pe lo Mi nis té rio da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci- 
men to (MA PA), que re co nhe ceu o Pro gra ma Apli que
Bem co mo uma das três me lho res Bo as Prá ti cas na ca te- 
go ria Res pon sa bi li da de So ci al. Mais do que is so, o pro je- 
to au xi lia pro du to res bra si lei ros 3 co mo os gru pos Ha se- 
gawa e Ro chet to 3 a con quis ta rem cer ti fi ca ções in ter na- 
ci o nais de bo as prá ti cas agrí co las, com be ne fí ci os di re- 
tos aos con su mi do res.

A pro te ção do meio am bi en te e, ain da, o con cei to de
stewardship são tão im por tan tes pa ra a UPL que a em- 
pre sa cri ou glo bal men te o Stewardship Day, ce le bra do
to dos os anos com o Dia Mun di al do Meio Am bi en te, em
5 de ju nho. Por meio des se mar co tem po ral, re a fir ma- 
mos nos so com pro mis so com a agri cul tu ra sus ten tá vel,
con cei to que en tram em cam po com a UPL pa ra mar car
um gol pe lo nos so pla ne ta.

São Luís, quarta-feira, 15 de junho de 2022

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


São Luís, quarta-feira, 15 de junho de 2022

5GERAL

EDITAL DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DO MARANHÃO- SIN-
DUSCON-MA, inscrito no CNPJ sob nº 05.644.315/0001-95, com sede na Avenida Jerônimo de 
Albuquerque, Casa da Indústria Albano Franco, s/n, 4° andar, Bequimão, São Luís-MA, CEP 65076-
001, representado por seu presidente, Fábio Ribeiro Nahuz, convoca seus associados em pleno 
gozo de seus direitos sociais para participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, que 
se realizará na sede da entidade e também através da plataforma de reunião online ZOOM, ID Reu-
nião: 873 5754 7235 na seguinte data e horário: 22 de junho de 2022 às 08h30min em 1ª (primeira) 
convocação, e às 09h00min do mesmo dia, com qualquer número em 2ª (segunda) convocação, 
para deliberar a seguinte ordem do dia:
 
a)  Apreciação da prestação de contas e parecer do Conselho Fiscal do exercício 2021.

O link contendo os dados para acessar a reunião será enviado aos associados do Sindicato.
 

São Luís, 13 de junho de 2022.

                                                 
Fábio Nahuz

Presidente do Sinduscon-MA

AVISO DE CREDENCIAMENTO

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - Departamento Regional no Maranhão comunica aos interessados a publicação 
do Edital de Arbitragem Esportiva que estará recebendo inscrições no período de período de 08 a 24 de junho de 2022 
através do preenchimento de formulário disponibilizado no site  e www.sescma.com.br/editaisdecredenciamento
entrega de cópias dos documentos solicitados, conforme item 4.2 do edital, em envelope lacrado, na Recepção do 
Setor Esportivo DFE Unidade Sesc Deodoro, situado à Av. Silva Maia, 164, Centro; na Recepção do Setor Esportivo 
DFE Unidade Sesc Turismo, situado à Av. São Carlos, S/N, Jardim Paulista – Olho D'água; no Setor Esportivo DFE 
Unidade Sesc Caxias, situado Praça Cândido Mendes, n° 1131 - Centro, CEP: 65606-010 e no Setor Esportivo Unidade 
Sesc Itapecuru, situado BR 222, Km 14, s/n, Bairro Roseana Sarney.. O Edital de Credenciamento e seus anexos 
encontram-se à disposição dos interessados no site www.sescma.com.br/editais.

 
São Luís - MA, 14 de junho de 2022  

Rutineia Amaral Monteiro
 Diretora Regional

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA, CNPJ nº 00.399.857/0029-
27, torna público que requereu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA/MA as seguintes 
licenças: a) Licença Prévia - LP para construção de Ponte sobre o rio Mearim, interligando os municípios de Trizidela do Vale 
e Pedreiras, conforme processo SEMA nº 123676/2022; b) Licença Prévia - LP para construção de Ponte sobre o rio Pindaré, 
interligando os municípios de Pindaré-Mirim e Monção, conforme processo SEMA nº 124120/2022.

REQUERIMENTO DE LP - PONTES

MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 006/2022 – SRP. O Município de Benedito 
Leite(MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público aos 
interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 009/2017, 
Decreto federal 10.024/2019 aplicando-se também os procedimentos determinados 
pela Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014 e 
subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar 
às 08h30 (oito horas e trinta minutos) do dia 30 de junho de 2022, licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 006/2022 - SRP, tendo por OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura 
contratação de empresa para fornecimento parcelado de material de construção, elétrico, hidráu-
lico, sanitário, ferramentas e iluminação pública, para todas as unidades da Prefeitura Municipal 
de Benedito Leite  - MA, conforme Termo de Referência. O presente Pregão Eletrônico será realizado 
em sessão pública, por meio de sistema eletrônico. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados nos dias de expediente das 08h00min às 12h00min, na Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, situada na sede da Prefeitura Municipal, à Rua 07 de Setembro, 03, 
Centro, Benedito Leite/MA, bem como no site da Prefeitura Municipal: www.beneditoleite.ma.gov.br e 
no ww.portaldecompraspublicas.com.br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Infor-
mações adicionais no endereço acima ou através do fone: (89) 3544-7075 ou e-mail: cplb.leite@gmail.
com. Benedito Leite/MA, 13 de junho de 2022.

A Agropecuária Saudade de Minas, CNPJ 
nº 20.613.218/0002-00, comunica que soli-
citou à SEMA-MA a Licença Única Ambien-
tal de Regularização - LUAR para a ativi-
dade de pecuária em uma área de 547,16 
ha na Fazenda Serra Morena no município 
de Açailândia - MA, conforme requerimen-
to número 220600042303.

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA

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

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 020/2022
O município de Governador Nunes Freire, Estado do Maranhão, através da Prefeitura Municipal de 
Governador Nunes Freire/MA, torna público aos interessados que, por motivos de força maior a licitação em 
epígrafe, objetivando O Registro de futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para Fornecimento 
de Gêneros Alimentícios (Perecíveis e não perecíveis) de interesse da Secretaria Municipal de Administração, 
Comércio e Industria do município de Governador Nunes Freire/MA, com abertura prevista para o dia 14 de 
JUNHO de 2022 às 09h00min. Fica Adiada para o dia 06 de JULHO de 2022 às 09h00min, A presente licitação 
será realizada no portal de compras públicas www.portaldecompraspublicas.com.br   e será presidida pelo 
pregoeiro desta prefeitura municipal. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis para consulta grátis 
ou ser adquirido no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00hs (oito horas) às 12h00hs (doze 
horas) e no site oficial deste poder executivo - www.governadornuesfreire.ma.gov.br  e no Portal de Compras 
Públicas www.portaldecompraspublicas.com.br  onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. 
Esclarecimentos adicionais no endereço supra, ou pelo e-mail: cplgnf2017@hotmail.com  Governador Nunes 
Freire – MA, Governador Nunes Freire, 13 de JUNHO de 2022. JOSE FABIO ANDRADE DE SOUZA – 
Secretaria Municipal de Administração, Comercio e Industria.

 

GRÁFICA ESCOLAR S/A 

CNPJ 06.273.072/0001-99 

NIRE 21300005170 

Assembleia Geral Extraordinária 

Edital de Convocação 

 

Ficam convocados os Srs. Acionistas para reunirem-se em 
Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se às 10h do dia 04 de 
julho de 2022, na sede social, local izada à Av.  Ana Jansen, nº 
200, bairro São Francisco, na cidade de São Luís/MA, CEP 
65.076-902, a f im de deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 

1. Ratif icar o grupamento de ações aprovado na AGE de 18 de 
fevereiro de 2022. 

2. Declarar concluso o processo de grupamento de ações e 
fixar prazo para os acionistas que não recompuseram suas 
posições recebam seus haveres. 

3. Reduzir o capital em razão do grupamento de ações em R$ 
180.465,47 (cento e oitenta mil,  quatrocentos e sessenta e 
cinco reais e quarenta e sete centavos). 

4. Aumentar o capital em R$ 180.465,47 (cento e oitenta mil,  
quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e sete 
centavos), com incorporação de Reservas de Capital (saldo 
da conta de “Correção Monetária IPC 90” mais parte do saldo 
da conta de “Correção Monetária do Capital”) no valor de R$ 
180.465,47 (cento e oitenta mil,  quatrocentos e sessenta e 
cinco reais e quarenta e sete centavos).  
 
São Luís, 14 de junho de 2022. 

 

 

Fernando José Macieira Sarney 

Presidente do Conselho de Administração 
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Presidente do Conselho de Administração 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2022.
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022.

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Sambaíba - MA, na forma da Lei Federal n• 
8.666/93 e suas alterações, torna público que realizará licitação na modalidade de TOMADA DE 
PREÇOS Nº 003/2022, cujo objeto trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO NO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA/MA. O 
recebimento e abertura dos envelopes de Documentação e Proposta será em Sessão Pública a 
ser realizada às 08h:30min, do dia 04 de julho de 2022, na Sala de Licitações da CPL, localizada 
na Praça Jose do Egito Coelho, nº 200, Centro, Sambaíba/MA. O edital está disponível para todos 
os interessados no Site do TCE/MA no sistema SACOP, poderá ser consultado e obtido na sala da 
Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Praça José do Egito, 200, Centro, Sambaíba 
- MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: 
sambaibacpl@gmail.com, seus respectivos avisos estarão disponíveis no Portal da Transparência 
do Município: http://www.sambaiba.ma.gov.br/. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e 
e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 98464-4897. Sambaíba (MA), 14 de junho de 
2022. Edson da Silva Santos –Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE  DUTRA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 015/2022. A 
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA, torna público que realizará 
Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 015/2022. Objeto: Registro 
de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada 
para fornecimento de materiais de construção em geral para atender as 
necessidades da Secretaria de Infraestrutura do Município de Presidente 
Dutra - MA. REALIZAÇÃO: 29/06/2022 às 09:00 horas DIPLOMA LE-
GAL: Lei nº 10.520/2002 com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações. OBSERVAÇÕES: O Edital estará disponível na íntegra, 
no endereço eletrônico: www.compraspresidentedutra.com.br e na Plata-
forma SACOP-TCE/MA. Presidente Dutra, 13 de junho de 2022. Otávio 
Renan Meneses Delmondes Santana – Pregoeiro Municipal. 

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Saúde em 

Gastroenterologia, consultas e exames com equipamentos em comodato para atender à demanda da 

POLICLÍNICA DE IMPERATRIZ.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.

DATA DA ABERTURA: 13/07/2022, às 9h, horário de Brasília.

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.gov.br e osmalia.emserh@gmail.com, ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 10 de junho de 2022

Osmália Roberta de Oliveira Borges

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 157/2022 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO 234.849/2021 - EMSERH

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em CLÍNICA MÉDICA, para atender à demanda do 

SISTEMA PRISIONAL DO MARANHÃO, Unidade de Imperatriz, administrado pela EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

DATA DA SESSÃO: 12/07/2022, às 9h, horário de Brasília.

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 gabrielle.emserh@gmail.com, ou pelo telefone (98) 

3235-7333.

São Luís (MA), 10 de junho de 2022

Gabrielle Duarte Pires Cutrim

Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 159/2022 – CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32.847/2022 – EMSERH

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS MA

REAVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 010/2022 PMODC O município 
de Olho d’Água das Cunhas/MA, através da Prefeitura Municipal de Olho d’Água das Cunhas /MA, 
CNPJ: 06.014.005/0001-50, por meio do Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, designado 
pelo portaria nº 029/2021 de 01 janeiro de 2021, torna público para conhecimento dos interessados que 
com base na Lei nº 10.520/02, decreto nº 10.024/2019, lei nº 123/06 e suas alterações dadas pela lei nº 
147/2014 e aplicado subsidiariamente no que couberem a Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes 
à espécie, que fará licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, 
Pregão Eletrônico SRP nº 010/2022, tendo como objeto a prestação de serviços de dedetização em 
prédios públicos para atender a demanda da administração municipal do município de Olho d’ Água 
das Cunhas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
A realização do certame está prevista para o dia 30/06/2022 às 10:00hs (horário local). O recebimento 
das propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: 
www.comprasodc.com.br – Prefeitura de Olho d’Água das Cunhas -MA. O edital completo está a 
disposição dos interessados nos sites: www.olhodaguadascunhas.ma.gov.br e SACOP – Sistema de 
Acompanhamento de Contratações Públicas, Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através 
do e-mail: cplodc@gmail.com. Pregoeiro Oficial:  EVANDRO SOUSA BARBOSA.  Olho d’Água das 
Cunhas /MA, 13 de junho de 2022. EVANDRO SOUSA BARBOSA Pregoeiro Oficial

COMUNICAÇÃO

SUZANO S.A torna público que RECEBEU 
da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 
Recursos Naturais - SEMA/MA, a LUAR para 
a atividades Agrossilvipastoris para a Fazen-
da São João localizada na Zona Rural no mu-
nicípio de João LisboaMA, conforme dados 
constantes no processo nº 237002/2014.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTIO E FINANÇAS
CNPJ Nº 06.342.240/0001-50

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 06/2022

A Prefeitura Municipal de Mirinzal/MA, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, tor-
na público aos interessados que no dia 29 de Junho de 2022 às 08:30hs, realizará licitação na modalidade 
Pregão Presencial nº 06/2022, pelo Sistema de Registro de Preços, do tipo menor preço por item, tendo por 
objeto o Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa para prestação de serviços de 
malharia e confecção em geral destinados as diversas secretarias do Município de Mirinzal/MA. O Edital 
encontra-se a disposição dos interessados onde poderão ser consultados e retirados gratuitamente, na sala da 
Comissão de Licitação, situada na Avenida Pedro Almeida Junior, nº 466, Centro – CEP: 65.265-000, inscrita 
no CNPJ 06.342.240/0001-50, das 08:00 às 12:00h., ou disponíveis para download gratuitamente no site do 
TCE/MA – SACOP. Mais informações complementares diretamente na Comissão Permanente de Licitação. 
BASE LEGAL: Lei Nacional nº 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93 e suas altera-
ções, Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas constantes no Edital. Mais informações: E-mail: cpl@
mirinzal.ma.gov.br. Mirinzal/MA, 14 de Junho de 2022. Claudio Santos Almeida – Secretario Municipal de 
Planejamento e Finanças.

A Secretaria de Estado da Saúde – SES, torna público que RECEBEU junto a Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, a Licença de Operação do Hospital de Carutapera, situado 

na Rua Deputado Manoel Ribeiro – Santa Luzia, S/N, no município de Carutapera/MA, com a finalidade 

de regularização do hospital, conforme dados constantes no processo n° 21080021031/2021 e 

E-processos 149717/2021.

São Luís (MA), 7 de junho de 2022

Erick Goiabeira Feques

ID: 852454

Superintendente da Secretaria Adjunta de Engenharia e Manutenção

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SECRETARIA ADJUNTA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO
COMUNICAÇÃO

A Secretaria de Estado da Saúde – SES, torna público que REQUEREU junto a Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, em 26/08/2021 a Licença de Operação do Hospital 

Macrorregional de Coroatá, situado na Travessa do Buriti, 122, Trizidela, no município de Coroatá/MA, 

com a finalidade de regularização do Centro, conforme dados constantes no processo n° 

21080064132/2021 e E-processo 164230/2021.

São Luís (MA), 7 de junho de 2022

Erick Goiabeira Feques

ID: 852454

Superintendente da Secretaria Adjunta de Engenharia e Manutenção

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SECRETARIA ADJUNTA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO
COMUNICAÇÃO

A Secretaria de Estado da Saúde – SES, torna público que RECEBEU junto a Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, a Licença de Operação do Hospital de Lago da Pedra, 

situado na Rua 7 de setembro, S/N, no município de Lago da Pedra/MA, conforme dados constantes no 

processo n° 21090040335/2021 e E-processo nº 182234/2021.

São Luís (MA), 7 de junho de 2022

Erick Goiabeira Feques

ID: 852454

Superintendente da Secretaria Adjunta de Engenharia e Manutenção

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SECRETARIA ADJUNTA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO
COMUNICAÇÃO

A Secretaria de Estado da Saúde – SES, torna público que RECEBEU junto a Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, a Licença de Operação do Centro de Hemodiálise, situado 

na Rua Castro Alves, na Vila Passos, no município de São Luís/MA, com a finalidade de regularização do 

Centro, conforme dados constantes no processo n° 21080063655/2021 e E-processo 164160/2021.

São Luís (MA), 7 de junho de 2022

Erick Goiabeira Feques

ID: 852454

Superintendente da Secretaria Adjunta de Engenharia e Manutenção

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SECRETARIA ADJUNTA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO
COMUNICAÇÃO

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar designada pelo Secretário de Estado 

da Saúde, por meio da Portaria/SES/MA nº 561, de 3 de maio de 2022, publicada no Diário Oficial do 

Estado do Maranhão nº 87, de 11 de maio de 2022, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto 

no art. 256, II, § 3º, do Código de Processo Civil Brasileiro, CITA pelo presente Edital, DJANILCE SILVA 

BRITO, Agente de Saúde Pública, para, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da publicação deste, 

comparecer na Sala do Serviço de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar da Secretaria 

de Estado da Saúde – SESPAD/SES, instalado no 2º andar do Prédio da Casa do Trabalhador, 

localizado na Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Calhau – São Luís-MA, a fim de saber que 

estão correndo em seus termos legais, os autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 99640/2022 

(apenso nº 215343/2018) em que o mesmo figura como servidor arguido, em razão da denúncia de 

possíveis irregularidades relacionadas a abandono de cargo, conforme a Lei nº 6.107/1994 de julho de 

1994.

São Luís, 6 de junho de 2022

Heitor Ferreira de Carvalho

Presidente

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE SERVIDOR
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Nº 99640/2022 (APENSO Nº 021533/2018)

A Secretaria de Estado da Saúde – SES, torna público que REQUEREU junto a Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, em 27/09/2021 a renovação da Licença de Operação do 

Hospital Regional Materno Infantil de Imperatriz, situado na Rua Coriolano Milhomem, nº 42, no município 

de Imperatriz/MA, com a finalidade de regularização do Centro, conforme dados constantes no processo 

n° 21090059703/2021 e E-processo nº 188462/2021.

São Luís (MA), 7 de junho de 2022

Erick Goiabeira Feques

ID: 852454

Superintendente da Secretaria Adjunta de Engenharia e Manutenção

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SECRETARIA ADJUNTA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO
COMUNICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16

Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA
CEP: 65.360-000

AVISO DE SUSPENSÃO DE SESSÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP 
nº 023/2022/CCL/PMM. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONÇÃO/MA, por intermédio 
da Comissão Central de Licitação – CCL, através de seu Pregoeiro, torna público para co-
nhecimento dos interessados que a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 
023/2022/CCL/PMM, tendo por objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação 
de pessoa(s) jurídica(s) especializada(s) em fornecimento, confecção e impressão de materiais 
gráficos em geral para atender as demandas das diversas Secretarias do município de Monção/
MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
Resolve SUSPENDER a presente sessão licitação, com fundamentação jurídica: no art. 49, da 
Lei nº 8.666/1993. Monção/MA, 14 de junho de 2022. Kedma Oliveira Nussrala - Secretária 
Municipal de Finanças e Planejamento.

ATA DE ASSEMBLEIA 

GERAL EXTRAORDINÁRIA 

DE ACIONISTAS DE 

NOVO MUNDO 

AMAZÔNIA S.A. 

CNPJ nº 13.530.973/0001-84 

NIRE 21.300.013.075

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 041/2022 – CCL/PMB

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.119/2022
OBJETO: Registro de preços para futura aquisição de Livros e Jogos pedagógicos para alunos da 

Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Barreirinhas.

DATA DA ABERTURA: 01/07/2022 às 14h00min, horário de Brasília. 

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Portal de CMB – www.centralcomprasbhsma.com.br
Informações adicionais em www.barreirinhas.ma.gov.br, www.centralcomprasbhsma.com.br e 
Mural de Contratações do SACOP - www.tcema.tc.br.

Barreirinhas (MA), 13 de junho de 2022.

Áquilas Conceição Martins
Pregoeira CCL/PMB

Presidente da Comissão Integrada de Licitação e Obras
José Pereira de Santana

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de obras civis 
complementares de reforma, ampliação e modernização do Centro de Educação Profissional de São 
Luís, situado na Rua do Passeio, 495 – Centro, São Luís – MA, conforme Termo de Referência, 
especificações e demais elementos técnicos constantes neste Edital e seus anexos, visando atender as 
necessidades desta Ins tuição, em face de Rescisão Contratual com a Empresa contratada anterior.
1. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO E PROPOSTA 
COMERCIAL: De 15/06/2022 até às 09h00 do dia 01/07/2022.
2. ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO: Às 09h00 do dia 
01/07/2022, na sala de reuniões da sede da Administração Regional, situada na Av. dos Holandeses, 
S/N, Qd 04, Edif. FECOMÉRCIO / SESC / SENAC, 5º andar, Jardim Renascença - São Luís / MA, CEP: 65.075-
650
3. ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS: Até as 17h30min do dia 27.06.2022, por meio eletrônico, via 
internet, para o seguinte endereço:  ou por meio de correspondência em papel colic@ma.senac.br

mbrado da empresa licitante, dirigida à Comissão Integrada de Licitação e Obras, no endereço 
indicado acima.
4. PRAZO MÁXIMO PARA RETIRADA DO EDITAL: Poderá ser re rado o Edital em até 02(dois) dias úteis 
anterior à abertura da Sessão Pública, no endereço indicado acima.

São Luís, 13 de junho de 2022

REGIDO PELA RESOLUÇÃO SENAC 958/2012–CN
CONCORRÊNCIA Nº. 001/2022

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

A Oi, em Recuperação Judicial, Concessionária do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) na 
modalidade local na Região I do Plano Geral de Outorgas - PGO (exceto no Setor 3), comunica ao 
público em geral os novos valores máximos homologados na ANATEL, para os Planos Alternativos 
nº 152, 174 e 161  conforme relacionados abaixo. A vigência dos novos valores será a partir do dia 
15 de julho de 2022.

Estados
PA 152

FALE 1.000 
NÃO RESIDENCIAL

PA 174
FRANQUIA 

10.000 MINUTOS

PA 161
ASSINATURA SEM 
FRANQUIA NRES

AL  R$ 399,64  R$ 1.428,28  R$ 66,80 

AM  R$ 399,64  R$ 1.366,48  R$ 84,99 

AP  R$ 393,71  R$ 1.447,65  R$ 65,80 

BA  R$ 387,94  R$ 1.386,48  R$ 64,83 

CE  R$ 399,64  R$ 1.428,28  R$ 63,07 

ES  R$ 371,65  R$ 1.366,48  R$ 62,09 

MA  R$ 393,71  R$ 1.407,06  R$ 62,10 

MG  R$ 382,37  R$ 1.405,88  R$ 63,90 

PA  R$ 399,64  R$ 1.366,48  R$ 66,80 

PB  R$ 399,64  R$ 1.366,48  R$ 60,33 

PE  R$ 399,64  R$ 1.407,67  R$ 66,80 

PI  R$ 399,64  R$ 1.469,45  R$ 84,99 

RJ  R$ 424,87  R$ 1.474,64  R$ 90,34 

RN  R$ 399,64  R$ 1.428,28  R$ 66,80 

RR  R$ 371,65  R$ 1.366,48  R$ 62,09 

SE  R$ 399,64  R$ 1.428,28  R$ 66,80 

Observações:
1) Valores em reais, com tributos inclusos.
2) Os demais valores dos planos acima não divulgados nesse comunicado, permanecem inalterados. Qualquer 

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

Comunicado oi aos clientes
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Na segunda-feira (13), o jornal The Guardian divulgou que a Embaixada do Brasil no
Reino Unido disse aos familiares que os corpos de Dom e Bruno haviam sido achados

<Es ta do de ne ces si da de=

DESAPARECIDOS NA AMAZÔNIA

Embaixada admite erro
sobre achado de corpos

A Em bai xa da do Bra sil no Rei no
Uni do pe diu des cul pas em uma men- 
sa gem pri va da pa ra as fa mí li as de
Dom Phil lips e Bru no Pe rei ra, após
ter in for ma do que os cor pos de les ha- 
vi am si do en con tra dos na úl ti ma se- 
gun da-fei ra (13/6). O jor na lis ta e o in- 
di ge nis ta es tão de sa pa re ci dos des de o
dia 5 de ju nho.

As in for ma ções fo ram con ûr ma das
pe lo jor nal The Guar di an e pe lo blog
da An dreia Sa di, do por tal G1. Am bos
os por tais con ûr mam tam bém que os
fa mi li a res re ce be ram o pe di do de des- 
cul pa.

Na se gun da-fei ra (13), o jor nal The
Guar di an ha via re ce bi do a no tí cia dos
fa mi li a res de que os cor pos do jor na- 

lis ta e in di ge nis ta ti nham si do en con- 
tra dos, no en tan to, a in for ma ção re- 
pas sa da pe lo em bai xa dor bra si lei ro
no Rei no Uni do foi des men ti da pe la
equi pe da Po lí cia Fe de ral que es tá co- 
man dan do as bus cas no Va le do Ja va- 
ri, na Amazô nia.

O Em bai xa dor Fred

Ar ru da fez um pe di do

de des cul pas pa ra as

fa mí li as e aûr mou ain da

que fo ram <en ga na dos=

por in for ma ções que

re ce be ram, se gun do o

tex to do The Guar di an.

Os fa mi li a res dos de sa pa re ci- 
dos ha vi am fei to uma no ta cri ti can do
as in for ma ções con tra di tó ri as do ca- 
so mas, até a úl ti ma atu a li za ção des ta
ma té ria, ain da não co men ta ram pu- 
bli ca men te so bre o pe di do de des cul- 
pas.

Permissão inédita para cultivo de maconha no Brasil

MINISTROS DO STF ANALISARAM NESTA TERÇA OS RECURSOS DOS PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS GRAVES E SEUS FAMILIARES 

Os mi nis tros da Sex ta Tur ma do Su- 
pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça (STJ) de ter- 
mi na ram, nes ta ter ça-fei ra (14/6),
a le ga li da de pa ra o plan tio e cul ti vo de
ma co nha pa ra ûns me di ci nais a um
gru po de três pes so as. A vo ta ção foi
unâ ni me e iné di ta na Cor te. 

Os ma gis tra dos ana li sa ram os re- 
cur sos dos pa ci en tes por ta do res de
do en ças gra ves e seus fa mi li a res que
pe di ram pa ra não se rem en qua dra- 
dos na Lei de Dro gas. A de ter mi na ção
do STJ va le ape nas pa ra o gru po.

Con tu do, o en ten di men to abre
pre ce den te pa ra ori en ta ção em de ci- 
sões de ins tân ci as in fe ri o res que ve- 
nham a dis cu tir o mes mo te ma. Se- 
gun do o re la tor de uma das ações, mi- 
nis tro Ro gé rio Schi et ti, se ria uma
ques tão de <saú de pú bli ca= e <dig ni- 
da de da pes soa hu ma na=.

Pa ra o ma gis tra do, há mo ro si da de
no Po der Exe cu ti vo na ava li a ção dos
pro ces sos, em que um ór gão jo ga pa ra
o ou tro, pre ju di can do mi lha res de pa- 
ci en tes. <E as sim mi lha res de fa mí li as

bra si lei ras û cam à mer cê da omis são,
inér cia e des pre zo es ta tal por al go
que, re pi to, im pli ca a saú de e bem-es- 
tar de mui tos bra si lei ros, a mai o ria in- 
ca pa ci ta dos de cus te ar a im por ta ção
des sa me di ca ção=, fri sou.

Ele ain da de fen deu que os dis cur- 
sos con tra a plan ta são <mo ra lis tas=,
ba se a dos em re li gião, dog mas, es tig- 
mas e <fal sas ver da des=. <Por que
quan do se fa la ma co nha, pa re ce que
tu do que há de pi or ad vém des sa pa- 
la vra, quan do é uma plan ta me di ci nal
co mo qual quer ou tra. Se pos sui al- 
guns ma le fí ci os, pro duz mui tos be ne- 
fí ci os. Pa re mos com pre con cei to, com
es se mo ra lis mo que atra sa o de sen- 
vol vi men to do te ma no âm bi to do Po- 
der Le gis la ti vo e ob nu bi la o pen sa- 
men to de juí zes bra si lei ros=, cri ti cou.

Se gun do o mi nis tro Se bas tião Reis,
é ne ces sá rio <en fren tar es sa ques tão=
pa ra mos trar os pos sí veis be ne fí ci os.
<Sim ples men te ta char de mal di ta

uma plan ta por que há pre con cei to
con tra ela, sem um cui da do mai or em
se ve ri û car os be ne fí ci os que seu uso
po de tra zer, é de uma ir res pon sa bi li-
da de to tal=, fri sou.

De acor do com o sub pro cu ra dor-
ge ral da Re pú bli ca Jo sé Ela e res Mar-
ques, o cul ti vo da ma co nha me di ci nal
pa ra pes so as com do en ças gra ves não
de ve ser con si de ra do cri me, pois é
con si de ra do co mo <es ta do de ne ces- 
si da de=, in ci din do so bre o ex clu den te
de ili ci tu de. 

Na ava li a ção de Mar ques, há vá ri os
fa to res im pe di ti vos pa ra dar con ti nui- 
da de a es se ti po de tra ta men to. <Em
ra zão dis so, di ver sas fa mí li as, em bus- 
ca de uma al ter na ti va viá vel, têm tri-
lha do o ca mi nho do Ju di ciá rio, pos tu- 
lan do por meio de ha be as cor pus sal- 
vo con du to pa ra cul ti var e ex trair em
ca sa o ex tra to me di ci nal de can na bis,
sem o ris co de se rem pre sas e fre- 
quen tan do tam bém cur sos de cul ti vo
e oû ci nas de ex tra ção pro mo vi dos pe-
las as so ci a ções=, fri sou.

CON FLI TO

Taiwan: EUA e Chi na
po dem en trar em
guer ra pe la ilha?

Se ma nas após o pre si den te dos Es ta dos Uni dos, Joe
Bi den, aler tar a Chi na so bre Taiwan, o go ver no chi nês
fez sua de cla ra ção mais in ci si va até ago ra so bre o te ma,
di zen do que <es ma ga ria re so lu ta men te qual quer ten ta- 
ti va= de in de pen dên cia da ilha. No do min go (12/6), o
mi nis tro da De fe sa da Chi na, ge ne ral Wei Fenghe, acu- 
sou os EUA de apoi ar a in de pen dên cia de Taiwan, di zen- 
do que os ame ri ca nos es ta vam <vi o lan do sua pro mes sa
em Taiwan= e <in ter fe rin do= nos as sun tos da Chi na.

<Vou dei xar is so cla ro: se al guém ou sar se pa rar
Taiwan da Chi na, não he si ta re mos em lu tar. Va mos lu tar
a to do cus to e va mos lu tar até o ûm. Es ta é a úni ca op ção
pa ra a Chi na=, dis se o mi nis tro du ran te o Diá lo go Shan- 
gri-la, uma cú pu la de se gu ran ça asiá ti ca re a li za da em
Sin ga pu ra.

Bi den ha via di to que a Chi na es ta va <üer tan do com o
pe ri go= ao pi lo tar seus aviões de guer ra per to de Taiwan.
O ame ri ca no pro me teu pro te ger a ilha mi li tar men te ca- 
so ela se ja ata ca da. Taiwan, que se con si de ra uma na ção
so be ra na, é his to ri ca men te rei vin di ca da pe la Chi na. Já a
Chi na a con si de ra uma pro vín cia <re bel de=. Mas Taiwan
tem nos EUA seu mai or ali a do. Uma lei ame ri ca na de- 
ter mi na que os EUA aju dem a ilha a se de fen der.

A es ca la da na re tó ri ca dos dois paí ses ocor re em um
mo men to em que a Chi na en via ca da vez mais aviões de
guer ra pa ra a zo na de de fe sa aé rea de Taiwan, en quan to
os EUA des lo cam na vi os de guer ra pa ra as águas da ilha.

Os EUA e a Chi na es tão per to de um con üi to mi li tar?
Um gran de te mor é que uma guer ra co me ce com a

Chi na in va din do Taiwan. O go ver no de Pe quim dis se no
pas sa do que po de re to mar o con tro le da ilha à for ça, ca- 
so se ja ne ces sá rio. Mas a mai o ria dos ana lis tas diz que
is so não é pro vá vel — pe lo me nos por en quan to.

Exis te um de ba te en tre es pe ci a lis tas so bre se a Chi na
tem ca pa ci da de mi li tar pa ra con se guir to mar Taiwan. A
ilha tem au men ta do con si de ra vel men te su as de fe sas
aé re as e ma rí ti mas. Mas mui tos con cor dam que até
mes mo Pe quim re co nhe ce que es sa me di da se ria ca ra e
de sas tro sa, não ape nas pa ra a Chi na, mas tam bém pa ra
o res tan te do mun do.

<Há mui ta re tó ri ca, mas os chi ne ses pre ci sam ter
mui to cui da do se qui se rem in va dir Taiwan, es pe ci al- 
men te nes te mo men to tão per to da cri se da Ucrâ nia. A
eco no mia chi ne sa es tá mui to mais in ter co nec ta da com
a eco no mia glo bal do que a da Rús sia=, diz Wil li am Cho- 
ong, do Ins ti tu to de Es tu dos do Su des te Asiá ti co, um
ins ti tu to de pes qui sas li ga do ao go ver no de Sin ga pu ra.

A Chi na tem con sis ten te men te di to que bus ca <reu ni- 
û ca ção pa cí û ca= com Taiwan — um ar gu men to que o
ge ne ral Wei re pe tiu no do min go — e que só agi ria ca so
en fren tas se uma pro vo ca ção. 

Um en con tro en tre Gen Wei e Aus tin no Diá lo go
Shan gri-la foi vis to co mo um si nal po si ti vo, mos tran do
que am bos os la dos que rem mos trar que <ain da es tão
dis pos tos a sen tar e con ver sar, che gar a um con sen so, e
que con cor dam em dis cor dar=, as si na la Koh. Is so, dis se
o pes qui sa dor, re du zi ria a pos si bi li da de de er ros de cál- 
cu lo que re sul ta ri am em um con üi to e a um <re vi go ra- 
men to ge ral do diá lo go= — al go que es ta va fal tan do no
go ver no de Do nald Trump (2017-2021).

Ape sar dis so, ana lis tas acre di tam que Chi na e EUA
con ti nu a rão com ten sa re tó ri ca no fu tu ro pró xi mo. 

São Luís, quarta-feira, 15 de junho de 2022

oimparcial.com.brBRASIL E MUNDOThayane Maramaldo
E-mail: maramaldothay@gmail.com6

Na segunda-feira (13), o jornal The Guardian divulgou que a Embaixada do Brasil no
Reino Unido disse aos familiares que os corpos de Dom e Bruno haviam sido achados

<Es ta do de ne ces si da de=

Embaixada admite erro
sobre achado de corpos

A Em bai xa da do Bra sil no Rei no
Uni do pe diu des cul pas em uma men- 
sa gem pri va da pa ra as fa mí li as de
Dom Phil lips e Bru no Pe rei ra, após
ter in for ma do que os cor pos de les ha- 
vi am si do en con tra dos na úl ti ma se- 
gun da-fei ra (13/6). O jor na lis ta e o in- 
di ge nis ta es tão de sa pa re ci dos des de o
dia 5 de ju nho.

As in for ma ções fo ram con ûr ma das
pe lo jor nal The Guar di an e pe lo blog
da An dreia Sa di, do por tal G1. Am bos
os por tais con ûr mam tam bém que os
fa mi li a res re ce be ram o pe di do de des- 
cul pa.

Na se gun da-fei ra (13), o jor nal The
Guar di an ha via re ce bi do a no tí cia dos
fa mi li a res de que os cor pos do jor na- 

lis ta e in di ge nis ta ti nham si do en con- 
tra dos, no en tan to, a in for ma ção re- 
pas sa da pe lo em bai xa dor bra si lei ro
no Rei no Uni do foi des men ti da pe la
equi pe da Po lí cia Fe de ral que es tá co- 
man dan do as bus cas no Va le do Ja va- 
ri, na Amazô nia.

O Em bai xa dor Fred

Ar ru da fez um pe di do

de des cul pas pa ra as

fa mí li as e aûr mou ain da

que fo ram <en ga na dos=

por in for ma ções que

re ce be ram, se gun do o

tex to do The Guar di an.

Os fa mi li a res dos de sa pa re ci- 
dos ha vi am fei to uma no ta cri ti can do
as in for ma ções con tra di tó ri as do ca- 
so mas, até a úl ti ma atu a li za ção des ta
ma té ria, ain da não co men ta ram pu- 
bli ca men te so bre o pe di do de des cul- 
pas.

USO MEDICINAL

Permissão inédita para cultivo de maconha no Brasil

MINISTROS DO STF ANALISARAM NESTA TERÇA OS RECURSOS DOS PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS GRAVES E SEUS FAMILIARES 

Os mi nis tros da Sex ta Tur ma do Su- 
pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça (STJ) de ter- 
mi na ram, nes ta ter ça-fei ra (14/6),
a le ga li da de pa ra o plan tio e cul ti vo de
ma co nha pa ra ûns me di ci nais a um
gru po de três pes so as. A vo ta ção foi
unâ ni me e iné di ta na Cor te. 

Os ma gis tra dos ana li sa ram os re- 
cur sos dos pa ci en tes por ta do res de
do en ças gra ves e seus fa mi li a res que
pe di ram pa ra não se rem en qua dra- 
dos na Lei de Dro gas. A de ter mi na ção
do STJ va le ape nas pa ra o gru po.

Con tu do, o en ten di men to abre
pre ce den te pa ra ori en ta ção em de ci- 
sões de ins tân ci as in fe ri o res que ve- 
nham a dis cu tir o mes mo te ma. Se- 
gun do o re la tor de uma das ações, mi- 
nis tro Ro gé rio Schi et ti, se ria uma
ques tão de <saú de pú bli ca= e <dig ni- 
da de da pes soa hu ma na=.

Pa ra o ma gis tra do, há mo ro si da de
no Po der Exe cu ti vo na ava li a ção dos
pro ces sos, em que um ór gão jo ga pa ra
o ou tro, pre ju di can do mi lha res de pa- 
ci en tes. <E as sim mi lha res de fa mí li as

bra si lei ras û cam à mer cê da omis são,
inér cia e des pre zo es ta tal por al go
que, re pi to, im pli ca a saú de e bem-es- 
tar de mui tos bra si lei ros, a mai o ria in- 
ca pa ci ta dos de cus te ar a im por ta ção
des sa me di ca ção=, fri sou.

Ele ain da de fen deu que os dis cur- 
sos con tra a plan ta são <mo ra lis tas=,
ba se a dos em re li gião, dog mas, es tig- 
mas e <fal sas ver da des=. <Por que
quan do se fa la ma co nha, pa re ce que
tu do que há de pi or ad vém des sa pa- 
la vra, quan do é uma plan ta me di ci nal
co mo qual quer ou tra. Se pos sui al- 
guns ma le fí ci os, pro duz mui tos be ne- 
fí ci os. Pa re mos com pre con cei to, com
es se mo ra lis mo que atra sa o de sen- 
vol vi men to do te ma no âm bi to do Po- 
der Le gis la ti vo e ob nu bi la o pen sa- 
men to de juí zes bra si lei ros=, cri ti cou.

Se gun do o mi nis tro Se bas tião Reis,
é ne ces sá rio <en fren tar es sa ques tão=
pa ra mos trar os pos sí veis be ne fí ci os.
<Sim ples men te ta char de mal di ta

uma plan ta por que há pre con cei to
con tra ela, sem um cui da do mai or em
se ve ri û car os be ne fí ci os que seu uso
po de tra zer, é de uma ir res pon sa bi li-
da de to tal=, fri sou.

De acor do com o sub pro cu ra dor-
ge ral da Re pú bli ca Jo sé Ela e res Mar-
ques, o cul ti vo da ma co nha me di ci nal
pa ra pes so as com do en ças gra ves não
de ve ser con si de ra do cri me, pois é
con si de ra do co mo <es ta do de ne ces- 
si da de=, in ci din do so bre o ex clu den te
de ili ci tu de. 

Na ava li a ção de Mar ques, há vá ri os
fa to res im pe di ti vos pa ra dar con ti nui- 
da de a es se ti po de tra ta men to. <Em
ra zão dis so, di ver sas fa mí li as, em bus- 
ca de uma al ter na ti va viá vel, têm tri-
lha do o ca mi nho do Ju di ciá rio, pos tu- 
lan do por meio de ha be as cor pus sal- 
vo con du to pa ra cul ti var e ex trair em
ca sa o ex tra to me di ci nal de can na bis,
sem o ris co de se rem pre sas e fre- 
quen tan do tam bém cur sos de cul ti vo
e oû ci nas de ex tra ção pro mo vi dos pe-
las as so ci a ções=, fri sou.

Taiwan: EUA e Chi na
po dem en trar em
guer ra pe la ilha?

Se ma nas após o pre si den te dos Es ta dos Uni dos, Joe
Bi den, aler tar a Chi na so bre Taiwan, o go ver no chi nês
fez sua de cla ra ção mais in ci si va até ago ra so bre o te ma,
di zen do que <es ma ga ria re so lu ta men te qual quer ten ta- 
ti va= de in de pen dên cia da ilha. No do min go (12/6), o
mi nis tro da De fe sa da Chi na, ge ne ral Wei Fenghe, acu- 
sou os EUA de apoi ar a in de pen dên cia de Taiwan, di zen- 
do que os ame ri ca nos es ta vam <vi o lan do sua pro mes sa
em Taiwan= e <in ter fe rin do= nos as sun tos da Chi na.

<Vou dei xar is so cla ro: se al guém ou sar se pa rar
Taiwan da Chi na, não he si ta re mos em lu tar. Va mos lu tar
a to do cus to e va mos lu tar até o ûm. Es ta é a úni ca op ção
pa ra a Chi na=, dis se o mi nis tro du ran te o Diá lo go Shan- 
gri-la, uma cú pu la de se gu ran ça asiá ti ca re a li za da em
Sin ga pu ra.

Bi den ha via di to que a Chi na es ta va <üer tan do com o
pe ri go= ao pi lo tar seus aviões de guer ra per to de Taiwan.
O ame ri ca no pro me teu pro te ger a ilha mi li tar men te ca- 
so ela se ja ata ca da. Taiwan, que se con si de ra uma na ção
so be ra na, é his to ri ca men te rei vin di ca da pe la Chi na. Já a
Chi na a con si de ra uma pro vín cia <re bel de=. Mas Taiwan
tem nos EUA seu mai or ali a do. Uma lei ame ri ca na de- 
ter mi na que os EUA aju dem a ilha a se de fen der.

A es ca la da na re tó ri ca dos dois paí ses ocor re em um
mo men to em que a Chi na en via ca da vez mais aviões de
guer ra pa ra a zo na de de fe sa aé rea de Taiwan, en quan to
os EUA des lo cam na vi os de guer ra pa ra as águas da ilha.

Os EUA e a Chi na es tão per to de um con üi to mi li tar?
Um gran de te mor é que uma guer ra co me ce com a

Chi na in va din do Taiwan. O go ver no de Pe quim dis se no
pas sa do que po de re to mar o con tro le da ilha à for ça, ca- 
so se ja ne ces sá rio. Mas a mai o ria dos ana lis tas diz que
is so não é pro vá vel — pe lo me nos por en quan to.

Exis te um de ba te en tre es pe ci a lis tas so bre se a Chi na
tem ca pa ci da de mi li tar pa ra con se guir to mar Taiwan. A
ilha tem au men ta do con si de ra vel men te su as de fe sas
aé re as e ma rí ti mas. Mas mui tos con cor dam que até
mes mo Pe quim re co nhe ce que es sa me di da se ria ca ra e
de sas tro sa, não ape nas pa ra a Chi na, mas tam bém pa ra
o res tan te do mun do.

<Há mui ta re tó ri ca, mas os chi ne ses pre ci sam ter
mui to cui da do se qui se rem in va dir Taiwan, es pe ci al- 
men te nes te mo men to tão per to da cri se da Ucrâ nia. A
eco no mia chi ne sa es tá mui to mais in ter co nec ta da com
a eco no mia glo bal do que a da Rús sia=, diz Wil li am Cho- 
ong, do Ins ti tu to de Es tu dos do Su des te Asiá ti co, um
ins ti tu to de pes qui sas li ga do ao go ver no de Sin ga pu ra.

A Chi na tem con sis ten te men te di to que bus ca <reu ni- 
û ca ção pa cí û ca= com Taiwan — um ar gu men to que o
ge ne ral Wei re pe tiu no do min go — e que só agi ria ca so
en fren tas se uma pro vo ca ção. 

Um en con tro en tre Gen Wei e Aus tin no Diá lo go
Shan gri-la foi vis to co mo um si nal po si ti vo, mos tran do
que am bos os la dos que rem mos trar que <ain da es tão
dis pos tos a sen tar e con ver sar, che gar a um con sen so, e
que con cor dam em dis cor dar=, as si na la Koh. Is so, dis se
o pes qui sa dor, re du zi ria a pos si bi li da de de er ros de cál- 
cu lo que re sul ta ri am em um con üi to e a um <re vi go ra- 
men to ge ral do diá lo go= — al go que es ta va fal tan do no
go ver no de Do nald Trump (2017-2021).

Ape sar dis so, ana lis tas acre di tam que Chi na e EUA
con ti nu a rão com ten sa re tó ri ca no fu tu ro pró xi mo. 

São Luís, quarta-feira, 15 de junho de 2022

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 040/2022 – CCL/PMB

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.355/2022
OBJETO: Registro de preços para futura contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços de exames laboratoriais, com emissão de laudos e diagnósticos, fornecimento de insumos, 

equipamentos e mão de obra especializada.

DATA DA ABERTURA: 01/07/2022 às 09h00min, horário de Brasília. 

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Portal de CMB – www.centralcomprasbhsma.com.br
Informações adicionais em www.barreirinhas.ma.gov.br, www.centralcomprasbhsma.com.br e 
Mural de Contratações do SACOP - www.tcema.tc.br.

Barreirinhas (MA), 13 de junho de 2022.

Áquilas Conceição Martins
Pregoeira CCL/PMB

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2022 – CCL/PMB

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.883/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza urbana e 

coleta de lixo.

DATA DA ABERTURA: 04/07/2022 às 09h00min, horário de Brasília. 

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Portal de CMB – www.centralcomprasbhsma.com.br
Informações adicionais em www.barreirinhas.ma.gov.br, www.centralcomprasbhsma.com.br e 

Mural de Contratações do SACOP - www.tcema.tc.br.
Barreirinhas (MA), 13 de junho de 2022.

Áquilas Conceição Martins
Pregoeira CCL/PMB

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

CNPJ: 06.002.372/0001-33

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 039/2022

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

Secretária Municipal de Educação, designada pelo Decreto nº 043/2022, torna público que 

realizará às 09:00h (Nove horas) do dia 30 de junho de 2022, na plataforma Compras Públicas, 

no endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Licitação na 

Modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, tendo por objeto a Seleção da 

proposta mais vantajosa visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação 

de empresa especializada  no fornecimento de equipamentos, periféricos, suprimentos e 

acessórios de informática para atender as necessidades das Unidades Escolares do Município de 

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

10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/19, Decreto Municipal nº 029/2021, Decreto Municipal nº 

023/2021, Decreto Municipal nº 022/2021 subsidiariamente pela Lei nº8.666/93 e suas alterações 

e demais legislações pertinentes. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados na 

Sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, localizada 

na Rua Benedito Leite, 868, Centro, de 2ª a 6ª feira-feira, no horário das 08h00min às 12h00min, 

onde poderão ser consultados e retirados gratuitamente por mídia digital ou impresso. Assim como 

pelo portal da prefeitura, no endereço eletrônico: www.anajatuba.ma.gov.br Esclarecimentos 

adicionais no mesmo endereço.  Anajatuba - MA, em 14 de junho de 2022. AURISCILEY GUIA 
SAMPAIO. Secretária Municipal de Educação. Decreto nº 043/2022 

ESTADO DO MARANHÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 13/2022
Processo n° 4045/2022

Objeto: “Contratação eventual e futura de empresa especializada na área de Engenharia e Geotecnia para a pres-

tação de serviços técnicos de topografia e sondagem, em terrenos pertencentes à Procuradoria-Geral de Justiça, 
em diversos municípios do Estado, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus 
anexos.”; Abertura: 30/06/2022, às 10h (horário de Brasília-DF); Local: Site do Portal de Compras do Gover-
no Federal: www.compras.gov.br. Informações: Procuradoria-Geral de Justiça, situada à Avenida Prof. Carlos 
Cunha, nº 3261, Calhau, São Luís-MA. CEP: 65076-820; E-mail: licitacoes@mpma.mp.br; Fones: (98) 3219-
1645 e 3219-1766.

São Luís-MA, 14 de junho de 2022.
JOÃO CARLOS A. DE CARVALHO

Pregoeiro Oficial
CPL/PGJ-MA
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NOVOS EQUIPAMENTOS

Governo do MA vistoria
obras na IV Centenário
O

Go ver no do Es ta do pros se- 
gue com ações de re vi ta li za- 
ção e me lho ra men tos em
in fra es tru tu ra, con tem- 

plan do di ver sas co mu ni da des da
Gran de Ilha. No bair ro Cam boa, nes ta
ter ça-fei ra (14), co mi ti va da ges tão es- 
ta du al vi si tou os equi pa men tos de ur- 
ba ni za ção da Ave ni da IV Cen te ná rio.
O go ver na dor em exer cí cio, Pau lo Vel- 
ten, con du ziu a agen da.

A co mi ti va do Go ver no do Es ta do
vi si tou o Re si den ci al Cam boa, con- 
jun to de apar ta men tos que ti rou vá ri- 
as fa mí li as de cons tru ções sem es tru- 
tu ra e ga ran tiu se gu ran ça e mo ra dia
dig na; a Cre che da Li ber da de, que
aten de cri an ças do bair ro e en tor no,
em tem po in te gral; a se de da  De le ga- 
cia da Po li cia Ci vil – 8° Dis tri to Po li ci al
e do 38° Ba ta lhão Ti ra den tes da Po lí- 
cia Mi li tar, pro mo ven do a se gu ran ça
pú bli ca ade qua da na re gião; na saú- 
de, re for ço com a Po li clí ni ca do Ido so;
na edu ca ção, o Cen tro de En si no Pro- 
fes sor Luiz Al ves Fer rei ra, in te gran do
as ações do pro gra ma Es co la Dig na; e
na pro mo ção do tra ba lho e ren da, co- 
nhe ce ram a se de do Cen tro de Ini ci a- 
ção ao Tra ba lho (CTI) que ofe re ce di- 
ver sas ca pa ci ta ções pa ra a co mu ni da- 
de.

<É mui to bom ver um go ver no que
tra ba lha com efi cá cia e co or de na ção
pa ra pro du zir bons re sul ta dos. Nes te
pro je to de ur ba ni za ção ve mos is so
com a in te gra ção de vá ri as se cre ta ri as
e ór gãos que es tão pre sen tes nes te es- 
pa ço, fun ci o nan do de ma nei ra mui to
bem co or de na da e pro du zin do re sul- 
ta dos ani ma do res e in clu si vos. Fi co
fe liz em ter es sa opor tu ni da de de ver
uma ati vi da de cen tral ad mi nis tra ti va
em ple no de sen vol vi men to em to do o
Ma ra nhão=, pon tu ou o go ver na dor
em exer cí cio, Pau lo Vel ten.

A se cre tá ria de Es ta do do Tra ba lho
e Eco no mia So li dá ria (Se tres), Li lia
Ra quel, des ta cou a ação con jun ta que
re sul tou na con cre ti za ção da ur ba ni- 
za ção da área. <Foi fru to de um es for- 
ço con jun to. O Es ta do tem se es for ça- 
do e in ves ti do em for ma ção pro fis si o- 
nal e qua li fi ca ção pa ra a ju ven tu de e
po pu la ção em ge ral. O go ver na dor em
exer cí cio co nhe ceu as ins ta la ções e as
ati vi da des de sen vol vi das aqui nes te
cen tro e que che gam a cen te nas de
pes so as=, pon tu ou.

O CTI ofe re ce ca pa ci ta ções di ver- 
sas, aten den do a área e o en tor no do

mai or qui lom bo da Amé ri ca La ti na,
que fi ca no bair ro Li ber da de. <São
ofer ta dos ser vi ços de qua li fi ca ção e,
so bre tu do, dig ni da de e ci da da nia pa- 
ra quem mais pre ci sa=, en fa ti zou Li lia
Ra quel.

A Po li clí ni ca do Ido so aten de pa ci- 
en tes a par tir dos 60 anos, que po dem
ter aces so aos ser vi ços pe lo Vi va Pro- 
con ou apre sen tan do o en ca mi nha-
men to di re ta men te na uni da de. <Com
is so, os ido sos po dem usu fruir das es- 
pe ci a li da des dis po ni bi li za das pe la
Po li clí ni ca=, rei te rou a di re to ra ad mi- 
nis tra ti va da uni da de, Da ni e le Fal cão.

O se cre tá rio de Es ta do de Se gu ran- 
ça Pú bli ca (SSP), co ro nel Sil vio Lei te,
des ta cou a im por tân cia das es tru tu- 
ras de se gu ran ça pú bli ca que in te-
gram o pro je to de ur ba ni za ção. <Com
a che ga da des ses ór gãos, os ín di ces de
cri mi na li da de e vi o lên cia fo ram re du-
zin do e ho je es tão de cli nan tes, a po-
pu la ção se sen te bem mais tran qui la.
É o Go ver no do Es ta do pre sen te na vi- 
da do ci da dão ma ra nhen se, ga ran tin- 
do edu ca ção, saú de, se gu ran ça=, ava-
li ou o se cre tá rio.

A se cre tá ria de Es ta do da Edu ca ção
(Se duc), Leu zi ne te Pe rei ra da Sil va,
tam bém re for çou o sig ni fi ca do das
ações de ur ba ni za ção na área, des ta- 
can do a cre che no bair ro Li ber da de.
<Uma cre che des te mo de lo con tri bui
mui to nes ta co mu ni da de. São aten di- 
das cri an ças de um a cin co anos, em
tem po in te gral. Is so é de gran de im- 
por tân cia pa ra as co mu ni da des, prin- 
ci pal men te as mais vul ne rá veis. É o
go ver no Car los Bran dão cui dan do da
edu ca ção dos que mais pre ci sam=,
ava li ou.

A di re to ra da cre che, Már cia Por to,
en fa ti zou a sa tis fa ção com o equi pa- 
men to pú bli co. <A cre che es tar ins ta- 
la da nes ta lo ca li da de foi fru to da sen-
si bi li da de, de uma pro pos ta de tra ba- 
lho da ges tão es ta du al, uma pro pos ta
cui da do sa afe ti va e res pon sá vel=, fri- 
sou Már cia Por to.

BRK NO MARANHÃO

Novas ações facilitam pagamentos e negociações

Sim pli fi car o aten di men to aos cli- 
en tes é uma das pri o ri da des da BRK.

Nos me ses de maio e ju nho, a con- 
ces si o ná ria res pon sá vel pe los ser vi- 
ços de sa ne a men to bá si co em Pa ço do
Lu mi ar e São Jo sé de Ri ba mar re to ma
du as das ações co mer ci ais de mai or
su ces so da em pre sa:

 

o cash back nos

pa ga men tos com o

apli ca ti vo PicPay e o

Fei rão de Ne go ci a ção

BRK, que nes ta edi ção

traz ain da mais

fa ci li da des pa ra

qui ta ção de dé bi tos.

<Com a pan de mia, sa be mos que
mui tos bra si lei ros ti ve ram as su as fi- 
nan ças afe ta das, por is so cri a mos es- 
sas ações que vi sam aten der de for ma
per so na li za da as ne ces si da des de ca- 
da um de nos sos cli en tes. E ini ci a mos
no Ma ra nhão o pa ga men to de fa tu ras
via PIX, atra vés da Mi nha BRK, nos sa
agên cia vir tu al. Nos so ob je ti vo é dis- 
po ni bi li zar op ções ca pa zes de se ade- 
quar aos di fe ren tes per fis de con su- 
mi do res, tu do is so sem a ne ces si da de
de sair de ca sa=, ex pli ca Ra ni e re Si- 
quei ra, ge ren te co mer ci al da BRK no
Ma ra nhão.

Na no va edi ção da cam pa nha
PicPay, os cli en tes que re a li za rem o
pa ga men to da pri mei ra con ta pe lo
apli ca ti vo e da pri mei ra fa tu ra da
BRK, com car tão de cré di to ca das tra- 
do no app, re ce bem até 40% de cash- 
back. Pa ra os no vos cli en tes do apli ca- 

ti vo que es co lhe rem par ce lar as con- 
tas, as con di ções ofe re ci das são: pa ga-
men to de 2 a 5 ve zes re ce bem até 5%
de vol ta; de 6 a 11 ve zes ga ran tem
10%; e em 12 ve zes tem um cash back
de 20%. O va lor li mi te que o cli en te
po de re ce ber de vol ta é de R$ 700,00.

Pa ra re a li zar o pa ga men to no
PicPay o cli en te pre ci sa bai xar o app,
fa zer o ca das tro e lo gin, se le ci o nar a
op ção <Pa gar con ta= e se guir os pas sos
do apli ca ti vo, se le ci o nan do a lei tu ra
do có di go de bar ras (ma nu al ou di gi- 
tal), da dos ban cá ri os e, no item for ma
de pa ga men to, con fir mar a quan ti da- 
de de par ce las. Ao cli car em pa gar o
pa ga men to vai pa ra aná li se e, se apro- 
va do, o com pro van te fi ca dis po ní vel
no pró prio apli ca ti vo.

Já o Fei rão de Ne go ci a ção BRK, tem
co mo ob je ti vo au xi li ar os cli en tes a re- 
gu la ri za rem seus dé bi tos de ma nei ra
rá pi da e se gu ra. To do o pro ces so é re-
a li za do por te le fo ne (0800 7710001)
ou na pla ta for ma Acor do Cer to
(www.acor do cer to.com.br/brk).

CONFERÊNCIA DA ONU

Maranhão é destaque
em Gestão Penitenciária

EVENTO DEBATEU ESTRATÉGIAS DE GESTÃO PENITENCIÁRIA

En tre os di as 9 e 10 de ju nho, o Go ver no do Es ta do,
por meio da Se cre ta ria de Es ta do de Ad mi nis tra ção Pe- 
ni ten ciá ria (SE AP), par ti ci pou da Con fe rên cia In ter na- 
ci o nal <For ta le ci men to da Ges tão Pe ni ten ciá ria e Co o- 
pe ra ção  In te rins ti tu ci o nal: Ca mi nhos pa ra a Res pos ta
ao Cri me Or ga ni za do nas Pri sões=.

O even to, pro mo vi do pe lo Es cri tó rio das Na ções Uni- 
das so bre Dro gas e Cri me (UNODC), foi re a li za do em
Bra sí lia e te ve co mo ob je ti vo pro mo ver um de ba te téc- 
ni co so bre es tra té gi as de ges tão pe ni ten ciá ria fren te à
atu a ção no com ba te ao cri me or ga ni za do no sis te ma
pe ni ten ciá rio e so bre ex pe ri ên ci as in te rins ti tu ci o nais
de con ten ção da cri mi na li da de or ga ni za da, des ta can do
ex pe ri ên ci as ado ta das por es ta dos bra si lei ros e ou tros
paí ses. Na oca sião, o Es ta do foi re pre sen ta do pe lo se cre- 
tá rio da SE AP e tam bém pre si den te do Con se lho Na ci o- 
nal de Se cre tá ri os de Es ta do de Jus ti ça, Ci da da nia, Di rei- 
tos Hu ma nos e Ad mi nis tra ção Pe ni ten ciá ria (CON SEJ),
Mu ri lo An dra de, além de co mi ti va.

No pri mei ro dia, o se cre tá rio Mu ri lo An dra de par ti ci- 
pou da me sa de aber tu ra ofi ci al e do pai nel <No vas pers- 
pec ti vas de ges tão pe ni ten ciá ria – Dis se mi na ção de ex- 
pe ri ên ci as e prá ti cas na ci o nais=, on de apre sen tou nú- 
me ros so bre o Sis te ma Pe ni ten ciá rio Ma ra nhen se, os pi- 
la res de re es tru tu ra ção, as ações de se gu ran ça e ca pa ci- 
ta ções re a li za das; a im plan ta ção do Pro gra ma de Ges tão
Pe ni ten ciá ria (GES PEN), que ele vou o ní vel e qua li da de
do sis te ma, sen do re co nhe ci do na ci o nal men te atra vés
de prê mi os; e os in di ca do res de edu ca ção e tra ba lho, re- 
fe rên cia em to do o país, com o tí tu lo de pri mei ro lu gar
pe lo De par ta men to Pe ni ten ciá rio Na ci o nal (De pen).

Mu ri lo An dra de apro vei tou o mo men to e agra de ceu o
to tal apoio do Go ver no do Es ta do do Ma ra nhão nes sa
tra je tó ria, des de a re es tru tu ra ção até o aper fei ço a men to
das ati vi da des, pois <sem dú vi das, os re sul ta dos po si ti- 
vos con quis ta dos ho je não po de ri am ter ocor ri do sem a
au to no mia que nos foi da da, os in ves ti men tos re a li za- 
dos no Sis te ma, a ges tão apli ca da e o de se jo de mu dan ça
por par te dos nos sos go ver nan tes=, pon tu ou.

SÃO JOÃO BATISTA

Governo inaugura 112º
Restaurante Popular

TAMBÉM FORAM FEITAS ENTREGAS À AGRICULTURA FAMILIAR

Nes ta ter ça-fei ra (14), em co me mo ra ção ao ani ver sá- 
rio da ci da de de São João Ba tis ta, o se cre tá rio-che fe da
Ca sa Ci vil, Se bas tião Ma dei ra, inau gu rou, o 112º Res- 
tau ran te Po pu lar e o pré dio da AGED.

Na opor tu ni da de, o se cre tá rio-che fe da Ca sa Ci vil, Se- 
bas tião Ma dei ra, as si nou or dem de ser vi ço pa ra pa vi- 
men ta ção em blo cos de con cre to, ins ta la ção de sis te- 
mas de abas te ci men to de água, vis to ri ou obras do Cen- 
tro Ad mi nis tra ti vo e en tre gou, ain da, três to ne la das de
pes ca do, 15 mo to res de pes ca, for ra gei ras e ro ça dei ras. 

<Nós vi e mos aqui ho me na ge ar São João Ba tis ta pe los
seus 64 anos com a en tre ga de im por tan tes obras co mo
o Res tau ran te Po pu lar, o Cen tro Ad mi nis tra ti vo, a se de
da AGED, além de no vas obras co mo qua tro sis te mas de
água, blo que tes e Es tra da do San ta na=, dis se o se cre tá- 
rio-che fe da Ca sa Ci vil, Se bas tião Ma dei ra.

O se cre tá rio es ta du al de De sen vol vi men to So ci al (Se- 
des), Pau lo Ca sé, res sal ta que a inau gu ra ção do Res tau- 
ran te Po pu lar faz par te da me ta de ex pan são da re de es- 
ta du al. <A gen te es tá inau gu ran do o Res tau ran te de nú- 
me ro 112. A gen te tem uma me ta de 150 res tau ran tes e
es ta mos cum prin do a ca da dia, co mo de ter mi na o go- 
ver na dor Car los Bran dão=, res sal tou o se cre tá rio.

O pre si den te da AGED, Cauê Ara gão, des ta cou a en- 
tre ga do pré dio do ór gão, que vai ga ran tir mais fa ci li da- 
des ao pro du tor ru ral. <Vai fa ci li tar a vi da do pro du tor
ru ral na emis são de GTAs [Gui as de Trân si to Ani mal], na
emis são de au to ri za ções pa ra que o pro du tor con si ga
ga ran tir que a co mi da che gue sau dá vel na me sa dos ci- 
da dãos=, afir mou o pre si den te.

<É uma par ce ria su per cer ta, que tem aju da do mui to
São João Ba tis ta. Vá ri as obras já fo ram inau gu ra das. A
gen te só tem a agra de cer ao Go ver no do Ma ra nhão por
es sa aju da e di zer que es ta mos jun tos=, dis se o pre fei to
de São João Ba tis ta, Me ci nho So a res.

São Luís, quarta-feira, 15 de junho de 2022
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Auditório OAB-MA

Após um lon go tem po de es pe ra, a OAB
Ma ra nhão vai rei nau gu rar o au di tó rio da Ca- 
sa e ce le bra rá o mo men to com um gran de
even to de qua li fi ca ção pa ra a ad vo ca cia ma- 
ra nhen se no dia 20 de ju nho, às 18h30. A Pa-
les tra Mag na pa ra re a ber tu ra do es pa ço con- 
ta rá com a ilus tre pre sen ça do gran de ad vo-
ga do cri mi na lis ta, Antô nio Car los de Al mei-
da Cas tro, o Kakay, que é bas tan te co nhe ci do
no ce ná rio na ci o nal.

Camarote Solidário

A 19ª edi ção do Ca ma ro te So li dá rio, pro- 
mo vi do pe la Agên cia Aids, que in cen ti va a
so li da ri e da de e o or gu lho LGBTQI AP+ na Pa- 
ra da de São Pau lo, vai con tar com a trans- 
mis são de ima gens aé re as ao vi vo du ran te o
even to, dia 19 de ju nho, do min go, na Ave ni- 
da Pau lis ta. O Ca ma ro te So li dá rio tem por
ob je ti vo ar re ca dar ali men tos pa ra ONGs que
aco lhem pes so as vi ven do com HIV/Aids e
pes so as em si tu a ção de vul ne ra bi li da de.

O li ne up do For tal 2022, que
acon te ce na Ci da de For tal 2022, em
For ta le za (CE) do dia 21 a 24 de ju lho
des te ano, con ta com uma se le ção de
pe so, ar tis tas co mo Ive te San ga lo,
Har mo nia do Sam ba, Clau dia Leit te,
Matheus Fer nan des e tan tos ou tros
vão co man dar a fes ta. A pro pó si to,
Ive te e Clau dia (fo to), elei tas as di vas
do even to, es tão ba ten do re cor tes de
ven das de aba dás em 2022. Ive te
San ga lo pro me te ani ma ção ge ral no
<Blo co Vil la ge=. Não me nos,  Clau dia
Leit te re tor na pa ra a sex ta-fei ra de
For tal com o <Blo co Lar ga di nho=. Em
2019, Clau dia não se apre sen tou por -
que es ta va grá vi da. Não dá pa ra per -
der.

O chef Ra fa el Bru no é
um dos or ga ni za do res
do Fes ti val EN CHEFS
Ma ra nhão, que vai
acon te cer nos di as 1º e
2 de ju lho des te ano,
ten do com se des o
Ceu ma Re nas cen ça e a
Ca sa do Ma ra nhão, no
Cen tro His tó ri co. Na
pro gra ma ção au las
show, fó rum gas tronô -
mi co es ta du al e con -
cur sos gas tronô mi cos.
O te ma es co lhi do pa ra
es te ano  foi <Sa be res e
Sa bo res do Ma ra nhão=.

A di re to ra ge ral do
Blue Tree São Luís, Ja -
ci ra Haic kel, es tá no
cli ma pro gra ma ção
pa ra a tem po ra da ju ni -
na do Ma ra nhão. O Ho -
tel or ga ni zou uma es -
ta ção ju ni na no ca fé da
ma nhã pa ra os hós pe -
des co nhe ce rem as de -
lí ci as da épo ca. Além
dis so, o Oi to Res tau -
ran te pre pa rou um me -
nu exe cu ti vo, es pe ci al -
men te, pa ra ce le brar o
São João, só com pra -
tos e gu lo sei mas tí pi -
cos da épo ca.

Fortal 2022: quem vai?

Uma boa di ca pa ra a ga le ra do agi to de São
Luís é mar car pre sen ça no For tal 2022, que re- 
tor na com uma edi ção his tó ri ca e cheia de no vi- 
da des pa ra agi tar o pú bli co. Lem bran do que
For tal acon te ce de 21 a 24 de ju lho na Ci da de
For tal em uma me ga es tru tu ra pa ra re ce ber fo- 
liões de to do o país com mui ta co mo di da de e se- 
gu ran ça. No cor re dor da fo lia, o pú bli co vai sen- 
tir a ener gia in con fun dí vel de íco nes da mú si ca
no co man do dos tri os elé tri cos. A ave ni da vai re- 
ce ber os ar tis tas con sa gra dos na his tó ria do For- 
tal e es tre an tes no cir cui to.

Vagas no Lacmar

O La bo ra tó rio Lac mar pos sui um dos mais
mo der nos par ques tec no ló gi cos do país, e es tá
em fran co pro ces so de ex pan são. E o me lhor,
com va gas aber tas pa ra con tra ta ções ime di a tas,
nas fun ções de Téc ni co(a) de Ban ca da e Su per- 
vi sor(a) de Ma nu ten ção. Pa ra a va ga de Téc ni- 
co(a) de Ban ca da a for ma ção de se ja da é de Téc-
ni co(a) em Aná li ses Clí ni cas, com ex pe ri ên cia
pro fis si o nal de no mí ni mo de 6 (seis) me ses . 

Pa ra par ti ci par do se le ti vo, os in te res sa dos
de vem se ca das trar pe lo si te do Lac mar: lac- 
mar.com.br.

Dia dos Namorados faturou

O va re jo ain da con ta bi li za os re sul ta dos das
ven das nes te Dia dos Na mo ra dos, mas um le- 
van ta men to re a li za do pe la SmartHint, mai or e
mais uti li za do sis te ma de bus ca in te li gen te e re- 
co men da ção pa ra e-com mer ce da Amé ri ca La- 
ti na – per ten cen te ao Gru po Ma ga lu, já re ve la
que as pro je ções po si ti vas pa ra a da ta fo ram
con fir ma das. Se gun do a em pre sa, o tic ket mé- 
dio foi de R$ 375,33, 8,86% a mais do que o re gis- 
tra do em 2021. O le van ta men to apon ta ain da
que os seg men tos de Mo da e Aces só ri os fo ram
os mais bus ca dos na pla ta for ma.

Pra curtir

O gru po Cai xei ros
Uni dos da Pal mei ra,
de Pin da ré-Mi rim, é a
atra ção da pro gra -
ma ção vir tu al do
Cen tro Cul tu ral Va le
Ma ra nhão pa ra quem
quer apro vei tar o São
João sem sair de ca -
sa.

De quar ta a sá ba do, o
ca nal da ins ti tui ção
no Youtube te rá ví de -
os de apre sen ta ções
de Cai xei ras e Bum ba
Meu Boi, além de um
show de cor del em
re pen te. Con fi ra a
pro gra ma ção no si te
da CCV MA.

A na da do ra So fia Du -
ai li be fa tu rou dois tí -
tu los e con quis tou
um vi ce-cam pe o na to
na com pe ti ção de na -
ta ção in fan til nos Jo -
gos Es co la res Lu do -
vi cen ses (JELs), que
são or ga ni za dos pe la
Pre fei tu ra de São
Luís.

So fia, que re pre sen ta
o Co lé gio Li te ra to, é
atle ta da Atlef/Ni na e
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.

As lo jas Po ti guar de
São Luís es ta rão
aber tas nes ta quin ta-
fei ra (16), Dia de Cor -
pus Ch ris ti.

As lo jas do Cen tro
(Ca mi nho da Boi a da),
For qui lha, Av. dos
Afri ca nos, Coha ma e
Coha fu ma, as sim co -
mo o CD / Cen tro de
Dis tri bui ção irão fun -
ci o nar no ho rá rio
nor mal.

São Luís, quarta-feira, 15 de junho de 2022

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

Auditório OAB-MA

Após um lon go tem po de es pe ra, a OAB
Ma ra nhão vai rei nau gu rar o au di tó rio da Ca- 
sa e ce le bra rá o mo men to com um gran de
even to de qua li fi ca ção pa ra a ad vo ca cia ma- 
ra nhen se no dia 20 de ju nho, às 18h30. A Pa-
les tra Mag na pa ra re a ber tu ra do es pa ço con- 
ta rá com a ilus tre pre sen ça do gran de ad vo-
ga do cri mi na lis ta, Antô nio Car los de Al mei-
da Cas tro, o Kakay, que é bas tan te co nhe ci do
no ce ná rio na ci o nal.

Camarote Solidário

A 19ª edi ção do Ca ma ro te So li dá rio, pro- 
mo vi do pe la Agên cia Aids, que in cen ti va a
so li da ri e da de e o or gu lho LGBTQI AP+ na Pa- 
ra da de São Pau lo, vai con tar com a trans- 
mis são de ima gens aé re as ao vi vo du ran te o
even to, dia 19 de ju nho, do min go, na Ave ni- 
da Pau lis ta. O Ca ma ro te So li dá rio tem por
ob je ti vo ar re ca dar ali men tos pa ra ONGs que
aco lhem pes so as vi ven do com HIV/Aids e
pes so as em si tu a ção de vul ne ra bi li da de.

O li ne up do For tal 2022, que
acon te ce na Ci da de For tal 2022, em
For ta le za (CE) do dia 21 a 24 de ju lho
des te ano, con ta com uma se le ção de
pe so, ar tis tas co mo Ive te San ga lo,
Har mo nia do Sam ba, Clau dia Leit te,
Matheus Fer nan des e tan tos ou tros
vão co man dar a fes ta. A pro pó si to,
Ive te e Clau dia (fo to), elei tas as di vas
do even to, es tão ba ten do re cor tes de
ven das de aba dás em 2022. Ive te
San ga lo pro me te ani ma ção ge ral no
<Blo co Vil la ge=. Não me nos,  Clau dia
Leit te re tor na pa ra a sex ta-fei ra de
For tal com o <Blo co Lar ga di nho=. Em
2019, Clau dia não se apre sen tou por -
que es ta va grá vi da. Não dá pa ra per -
der.

O chef Ra fa el Bru no é
um dos or ga ni za do res
do Fes ti val EN CHEFS
Ma ra nhão, que vai
acon te cer nos di as 1º e
2 de ju lho des te ano,
ten do com se des o
Ceu ma Re nas cen ça e a
Ca sa do Ma ra nhão, no
Cen tro His tó ri co. Na
pro gra ma ção au las
show, fó rum gas tronô -
mi co es ta du al e con -
cur sos gas tronô mi cos.
O te ma es co lhi do pa ra
es te ano  foi <Sa be res e
Sa bo res do Ma ra nhão=.

A di re to ra ge ral do
Blue Tree São Luís, Ja -
ci ra Haic kel, es tá no
cli ma pro gra ma ção
pa ra a tem po ra da ju ni -
na do Ma ra nhão. O Ho -
tel or ga ni zou uma es -
ta ção ju ni na no ca fé da
ma nhã pa ra os hós pe -
des co nhe ce rem as de -
lí ci as da épo ca. Além
dis so, o Oi to Res tau -
ran te pre pa rou um me -
nu exe cu ti vo, es pe ci al -
men te, pa ra ce le brar o
São João, só com pra -
tos e gu lo sei mas tí pi -
cos da épo ca.

Fortal 2022: quem vai?

Uma boa di ca pa ra a ga le ra do agi to de São
Luís é mar car pre sen ça no For tal 2022, que re- 
tor na com uma edi ção his tó ri ca e cheia de no vi- 
da des pa ra agi tar o pú bli co. Lem bran do que
For tal acon te ce de 21 a 24 de ju lho na Ci da de
For tal em uma me ga es tru tu ra pa ra re ce ber fo- 
liões de to do o país com mui ta co mo di da de e se- 
gu ran ça. No cor re dor da fo lia, o pú bli co vai sen- 
tir a ener gia in con fun dí vel de íco nes da mú si ca
no co man do dos tri os elé tri cos. A ave ni da vai re- 
ce ber os ar tis tas con sa gra dos na his tó ria do For- 
tal e es tre an tes no cir cui to.

Vagas no Lacmar

O La bo ra tó rio Lac mar pos sui um dos mais
mo der nos par ques tec no ló gi cos do país, e es tá
em fran co pro ces so de ex pan são. E o me lhor,
com va gas aber tas pa ra con tra ta ções ime di a tas,
nas fun ções de Téc ni co(a) de Ban ca da e Su per- 
vi sor(a) de Ma nu ten ção. Pa ra a va ga de Téc ni- 
co(a) de Ban ca da a for ma ção de se ja da é de Téc-
ni co(a) em Aná li ses Clí ni cas, com ex pe ri ên cia
pro fis si o nal de no mí ni mo de 6 (seis) me ses . 

Pa ra par ti ci par do se le ti vo, os in te res sa dos
de vem se ca das trar pe lo si te do Lac mar: lac- 
mar.com.br.

Dia dos Namorados faturou

O va re jo ain da con ta bi li za os re sul ta dos das
ven das nes te Dia dos Na mo ra dos, mas um le- 
van ta men to re a li za do pe la SmartHint, mai or e
mais uti li za do sis te ma de bus ca in te li gen te e re- 
co men da ção pa ra e-com mer ce da Amé ri ca La- 
ti na – per ten cen te ao Gru po Ma ga lu, já re ve la
que as pro je ções po si ti vas pa ra a da ta fo ram
con fir ma das. Se gun do a em pre sa, o tic ket mé- 
dio foi de R$ 375,33, 8,86% a mais do que o re gis- 
tra do em 2021. O le van ta men to apon ta ain da
que os seg men tos de Mo da e Aces só ri os fo ram
os mais bus ca dos na pla ta for ma.

Pra curtir

O gru po Cai xei ros
Uni dos da Pal mei ra,
de Pin da ré-Mi rim, é a
atra ção da pro gra -
ma ção vir tu al do
Cen tro Cul tu ral Va le
Ma ra nhão pa ra quem
quer apro vei tar o São
João sem sair de ca -
sa.

De quar ta a sá ba do, o
ca nal da ins ti tui ção
no Youtube te rá ví de -
os de apre sen ta ções
de Cai xei ras e Bum ba
Meu Boi, além de um
show de cor del em
re pen te. Con fi ra a
pro gra ma ção no si te
da CCV MA.

A na da do ra So fia Du -
ai li be fa tu rou dois tí -
tu los e con quis tou
um vi ce-cam pe o na to
na com pe ti ção de na -
ta ção in fan til nos Jo -
gos Es co la res Lu do -
vi cen ses (JELs), que
são or ga ni za dos pe la
Pre fei tu ra de São
Luís.

So fia, que re pre sen ta
o Co lé gio Li te ra to, é
atle ta da Atlef/Ni na e
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.

As lo jas Po ti guar de
São Luís es ta rão
aber tas nes ta quin ta-
fei ra (16), Dia de Cor -
pus Ch ris ti.

As lo jas do Cen tro
(Ca mi nho da Boi a da),
For qui lha, Av. dos
Afri ca nos, Coha ma e
Coha fu ma, as sim co -
mo o CD / Cen tro de
Dis tri bui ção irão fun -
ci o nar no ho rá rio
nor mal.

São Luís, quarta-feira, 15 de junho de 2022

Uma boa dica 
para a galera do 
agito de São Luís é 
marcar presença 
no Fortal 2022, que 
retorna com uma 
edição histórica e 
cheia de novidades 
para agitar o públi-
co. Lembrando que 
Fortal acontece de 
21 a 24 de julho na 
Cidade Fortal em 
uma megaestrutu-
ra para receber fo-
liões de todo o país 
com muita como-
didade e seguran-
ça. No corredor da 
folia, o público vai 
sentir a energia in-
confundível de íco-
nes da música no 
comando dos trios 
elétricos. A avenida 
vai receber os artis-
tas consagrados na 
história do Fortal e 
estreantes no cir-
cuito.

Fortal 
2022: 
quem 
vai?



oimparcial.com.br VIDA Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br 9

De janeiro a maio deste ano foram realizados, na Defensoria Pública do Estado, 986
atendimentos, sendo 414 relacionados à violência contra idosos

PA TRÍ CIA CU NHA

7 si nais de vi o lên cia con tra o
ido so

SÃO LUÍS

Mais de 400 denúncias
de violência contra idosos

N
a ca pi tal, so men te de ja nei- 
ro a maio des te ano, fo ram
re a li za dos, na De fen so ria
Pú bli ca do Es ta do, 986

aten di men tos, sen do 414 re la ci o na- 
dos à vi o lên cia pra ti ca da con tra a po- 
pu la ção com 60 anos ou mais. Por is- 
so, a ins ti tui ção, jun ta men te com a
Re de Na ci o nal de De fe sa e Pro te ção
da Pes soa Ido sa (Re na di), lan çou a
Cam pa nha de Cons ci en ti za ção da Vi- 
o lên cia con tra a Pes soa Ido sa 2022.
Até o dia 30 de ju nho, a cam pa nha
mo vi men ta rá a ca pi tal e o in te ri or do
es ta do, com in ten sas ati vi da des, den- 
tre elas ações so ci ais, li ve e pa les tras,
abor dan do o te ma <Vi ver sem vi o lên- 
cia é o nos so ide al=.

<A te má ti ca do ido so foi sem pre
mui to ca ra pa ra a De fen so ria. E, por
is so, pre ci sa mos con ti nu ar avan çan- 
do no de se nho des sa po lí ti ca, de for- 
ma que to dos os nos sos de fen so res
pú bli cos e ser vi do res da ca pi tal e in te- 
ri or a in ter na li zem, pa ra que fa ça mos
ca da vez mais e me lhor. Te nham a
con vic ção de que a De fen so ria não faz
na da sem a co mu ni da de e nin guém
es tá so zi nho=, de cla rou o ges tor, des- 
ta can do que é ne ces sá rio um olhar
ain da mais aten to pa ra a iden ti û ca ção
de to dos os ti pos de vi o lên cia, que
mui tas ve zes pas sam de sa per ce bi- 
das=, dis se o de fen sor-ge ral Ga bri el
Fur ta do.

Mes mo an tes da pan de mia, o Dis- 
que 100 4 ser vi ço que aten de de nún- 
ci as e re cla ma ções que en vol vem a vi- 
o la ção dos Di rei tos Hu ma nos, já re- 

gis tra va mais de 140 mil de nún ci as de
agres sões a es te pú bli co por ano
(2017). Po rém, du ran te a pan de mia e
di an te da ne ces si da de de iso la men to
so ci al, es ses nú me ros au men ta ram
as sus ta do ra men te. En tre mar ço e ju- 
nho de 2020, fo ram re gis tra das 25.533
de nún ci as. Nos 6 pri mei ros me ses do
ano pas sa do, se gun do o re la tó rio da
Ou vi do ria Na ci o nal de Di rei tos Hu- 
ma nos, fo ram re gis tra das 156.777 vi o- 
la ções de Di rei tos Hu ma nos: fí si ca,
pa tri mo ni al, psí qui ca, de li ber da de,
en tre ou tras.

De acor do com o Sis te ma de Vi gi- 
lân cia de Vi o lên ci as e Aci den tes (Vi- 
va), do Mi nis té rio da Saú de, na mai or
par te dos ca sos, os agres so res são os
pró pri os û lhos da ví ti ma (29,7%), o
que po de ter in üu en ci a do no au men- 
to ex po nen ci al de vi o lên cia du ran te o
iso la men to pro vo ca do pe la pan de mia
de Co vid-19, de acor do com a Pro fes- 
so ra de Di rei to da Es tá cio e Pós-Gra- 
du a da em De man das So ci ais e Po lí ti- 
cas Pú bli cas de In clu são So ci al, Clau- 
di ne Ro dem bus ch. <A con clu são é que
as me di das de iso la men to pa ra con- 

tro lar o ví rus re sul ta ram no au men to
da vi o lên cia ba se a da no gê ne ro, abu- 
so e ne gli gên cia de pes so as ido sas
con û na das com pa ren tes e cui da do- 
res=, co men ta a do cen te.

A con clu são é que as

me di das de iso la men to

pa ra con tro lar o ví rus

re sul ta ram no au men to

da vi o lên cia

No û nal do ano pas sa do, a Po li cia
Ci vil do Ma ra nhão   re a li zou aten di-
men to a 113 ido sos, ví ti mas aten di das
por meio de de nún ci as e uma pes soa
res ga ta da. Es se foi o re sul ta do da
Ope ra ção Ve tus II, que ti nha co mo ob-
je ti vo, com ba ter cri mes de vi o lên cia
con tra ido sos, por meio de ações co-
or de na das das for ças de se gu ran ça do
es ta do e o Mi nis té rio Pú bli co, es pe ci-
al men te da De le ga cia do Ido so.

Pa ra Clau di ne Ro dem bus ch, <ao
con trá rio do que mui tas pes so as pen- 
sam, a vi o lên cia con tra ido sos não é
ca rac te ri za da ape nas por abu sos fí si-
cos, mas psi co ló gi cos tam bém. Ame-
a ças, aban do no, abu so û nan cei ro,
não cui dar da pes soa ido sa co mo se
de ve tam bém são for mas de abu so.
Tu do o que po de com pro me ter a in te- 
gri da de fí si ca e/ou emo ci o nal do ido- 
so de ve ser con si de ra do vi o lên cia=,
ex pli ca.

Veja como identificar os abusos contra idosos
Um gran de de sa ûo pa ra iden ti û car

os abu sos psi co ló gi cos é que eles não
dei xam mar cas fí si cas. Nes tes ca sos, a
do cen te aûr ma que já exis tem es tu- 
dos apon tan do si nais que po dem ser
ob ser va dos e po dem in di car um his- 
tó ri co de vi o lên cia ou so fri men to
men tal.

Cri me pre vis to em lei
A vi o lên cia con tra o ido so é cri me

pre vis to em lei e po de ter pe na de dois
me ses a um ano de re clu são, além de
mul ta. De nún ci as po dem ser fei tas
atra vés do Dis que Di rei tos Hu ma nos
(Dis que 100), Dis que De nún cia (98)
3223-5800(ca pi tal), 0300 31 35 800(in- 
te ri or) e (98)99224-8660(What sApp).
Quem bus ca aten di men to tam bém
po de fa zê-lo na De fen so ria Pú bli ca
(Jar dim Re nas cen ça), ou ain da na De- 
le ga cia de Pro te ção à Pes soa Ido sa
(Rua 13, s/n, Con jun to Cohab Anil IV,
no mes mo pré dio do Cen tro de Re fe- 
rên cia da Pes soa Ido sa).

Além des ses ser viç so, os pro ûs si o- 
nais de saú de têm pa pel fun da men tal
na per cep ção do que acon te ce com o
ido so. On de tam bém é pos sí vel pro- 
cu rar ori en ta ção ou re a li zar de nún ci- 
as: Uni da des Mu ni ci pais de Saú de,
De le ga ci as, 190 3 Po lí cia Mi li tar (pa ra
si tu a ções de ris co imi nen te).

<Aju dar a pre ser var a vi da, prin ci- 
pal men te de vul ne rá veis, é um de ver
de to dos os ci da dãos. Por is so, a so ci e- 
da de em ge ral de ve to mar pa ra si es sa
res pon sa bi li da de. Não in ter vir em
uma si tu a ção de vi o lên cia con tra o
ido so é ne gli gen ci ar a vi da de al guém
que pre ci sa de aju da e já não tem con- 
di ções psí qui cas e mo to ra pa ra bus cá-
la=, de cla ra a ad vo ga da.

Fal ta de ape ti te ou per da de pe so:
Uma das prin ci pais for mas de per ce- 
ber maus tra tos con tra os ido sos é
quan do a pes soa em ques tão per de o
ape ti te de uma ho ra pa ra ou tra. Se a
pes soa não es tá do en te e, mes mo as- 
sim, re cu sa co mi da com frequên cia,

po de ser um si nal de abu so psi co ló gi- 
co. Is so por que pes so as emo ci o nal- 
men te aba la das po dem sen tir di û cul- 
da de em que rer se ali men tar. Po de
acon te cer tam bém de ido sos se rem
pri va dos de co mi da pe los seus cui da- 
do res ou não se rem ali men ta dos cor- 
re ta men te. Nes ses ca sos, é pre ci so ob- 
ser var se o ido so es tá ema gre cen do de
for ma anor mal. Se es ti ver, seu cui da- 
dor não es tá for ne cen do ali men ta ção
ade qua da pa ra ele;

Não in ter vir em uma

si tu a ção de vi o lên cia

con tra o ido so é

ne gli gen ci ar a vi da de

al guém que pre ci sa de

aju da

Mu dan ças de hu mor e com por ta- 
men to: Ou tra tris te con sequên cia dos
maus tra tos é a mu dan ça de hu mor
com frequên cia e com por ta men to es- 
tra nho sem mo ti vo apa ren te. Por is so,
quan do vo cê per ce ber que um ido so,
que era ale gre e ex tro ver ti do co me çou
a se <fe char= de uma ho ra pa ra ou tra,
û que de olho. Es te po de ser um in dí- 
cio de vi o lên cia psi co ló gi ca;

Hi gi e ne pre cá ria: Em bo ra es se se ja
um si nal bem cla ro de maus tra tos
com ido sos, o cui da do hi gi ê ni co po de
ser mas ca ra do por al gum tem po. Nes- 
ses ca sos, quan do vo cê des con û ar
que os cui da dos com a hi gi e ne do ido- 
so es tão sen do ne gli gen ci a dos, pro cu- 
re vi si tá-lo com mais frequên cia e
pas sar mais tem po em sua ca sa. As- 
sim, vo cê con se gue iden ti û car si nais
de maus tra tos;

 Pre sen ça de he ma to mas ou ma- 
chu ca dos: As agres sões fí si cas dei xam
mar cas, mas que po dem ser fa cil men- 

te dis far ça das com o uso de de ter mi- 
na das ves ti men tas. Por tan to, se vo cê
no tar que o ido so ape nas ves te rou pas
de man ga lon ga ou cal ças com pri das,
mes mo quan do es tá ca lor, des con ûe.
Uma óti ma di ca, se ria acom pa nhar a
pes soa du ran te o ba nho. Es ta é uma
óti ma for ma de ve ri û car se exis tem
ma chu ca dos ou he ma to mas. Se vo cê
per ce ber que a pes soa es tá sen tin do
do res, mas es tá pro cu ran do dis far çar
o pro ble ma, sus pei te, pois es se po de
ser um jei to de es con der a agres são;

Ar ma ções de ócu los que bra das: O
ato de sem pre pre ci sar tro car as ar ma-
ções dos ócu los por mo ti vos de que-
bra é um for te in dí cio de que ele es tá
so fren do abu sos. É co mum que as ví- 
ti mas re ce bam bo fe ta das no ros to, o
que nem sem pre dei xa mar cas, mas
po de der ru bar os ócu los. Por is so, é
im por tan te û car aten to a es se si nal;

Iso la men to: Um si nal co mum em
ido sos que so frem maus tra tos é o iso- 
la men to so ci al. A pes soa nem sem pre
en ten de o que es tá acon te cen do com
ela, mas pre fe re se afas tar da fa mí lia e
dos ami gos. Is so acon te ce por que a
pes soa se sen te tris te, de pri mi da ou
até mes mo en ver go nha da pe lo que
es tá pas san do. Co mo as pes so as que
so frem maus tra tos não cos tu mam fa- 
lar de sua con di ção, elas pre fe rem se
afas tar das pes so as até mes mo por
ver go nha ou me do de que os ou tros
per ce bam os maus tra tos;

Me do ou res pei to exa ge ra do com o
cui da dor: Uma pes soa fre quen te- 
men te abu sa da te rá me do de seu
agres sor. En tão, quan do vo cê per ce-
ber que o ido so û ca ner vo so per to do
cui da dor ou sim ples men te não o con- 
tra ria, û que de olho. 

Es sa ati tu de mos tra que a ví ti ma
ten ta evi tar ser agre di da no va men te,
pois quem mau tra ta um ido so faz is so
sem mo ti vo apa ren te e sem pre es tá
ame a çan do agre dir a pes soa no va- 
men te. En tão, por me do de so frer no-
vas agres sões, o ido so se tor na sub-
mis so e não tem voz ati va den tro de
sua pró pria ca sa.

In gre di en tes:
• 3 es pi ga de mi lho (bem gra na das)
• 300 ml de lei te
• 1/2 xí ca ra de (chá) de açú car
• 500 ml de água (apro xi ma da men te)
• 1 co lher de so pa de vi na gre

Mo do de Pre pa ro:

• La ve e lim pe bem as es pi gas de mi lho.
• Com a aju da de uma fa ca bem aû a da, re ti re os grãos de
mi lho das es pi gas.
• Co lo que os grãos de mi lho no li qui di û ca dor e jun te o
lei te e o açú car.
• Ba ta por cer ca de 3 mi nu tos ou até û car bem ho mo gê -
neo. Re ser ve.
• DI CA: Não pre ci sa co ar, por is so vo cê de ve ba ter bem.
• Un te uma for ma re don do com bu ra co no meio com
mar ga ri na e pol vi lhe açú car (For ma nor mal de pu dim).
• DI CA: An tes de un tar e pol vi lhar, cer ti û que-se de que
a for ma cai ba den tro da sua pa ne la de pres são.
• Co lo que cer ca de 500 ml de água na pa ne la de pres são
e o vi na gre.
• Em se gui da des pe je a mis tu ra que foi ba ti da na for ma
que es tá un ta da e en fa ri nha da.
• Cu bra a for ma com pa pel alu mí nio, ve dan do bem as
la te rais.
• De pois aco mo de a for ma den tro da pa ne la de pres são
que es tá com água.
• DI CA: Cer ti û que-se de que a água es tá pró xi mo à me -
ta de da for ma, ca so con tra rio adi ci o ne um pou co mais
de água.
• Tam pem a pa ne la de pres são e le ve ao fo go mé dio/al -
to.
• Dei xe co zi nhar por 15 mi nu tos após pe gar pres são.
• Em se gui da des li gue o fo go e dei xe a pres são sair so zi -
nha.
• Des tam pe a pa ne la e re ti re a for ma com cui da do.
• OBS: Quan do vo cê re ti rar a pa mo nha da pa ne la de
pres são, ela ain da es ta rá um pou co mo le, mas é nor mal.
• Es pe re es fri ar e de sen for me a pa mo nha.
• Sir va com ca ne la em pó sal pi ca da por ci ma.

RE CEI TA IM PAR

Fá cil e mui to ba ra ta:
apren da a fa zer
pa mo nha na pa ne la
de pres são

Ho je va mos te en si nar co mo fa zer pa mo nha na pa ne- 
la de pres são que û ca pron ta em ape nas 15 mi nu tos e é
uma re cei ta mui to sim ples de fa zer. Qual quer pes soa vai
po der fa zer em ca sa sem di û cul da des es sa re cei ta de pa- 
mo nha na pa ne la de pres são que é mui to fá cil de pre pa- 
rar e ren de bas tan te.

Es sa re cei ta é pa ra quem sem pre gos ta de fa zer al go
de li ci o so nos fes te jos ju ni nos. Ho je em dia é tão di û cil
en con trar pa mo nha de sí tio tra di ci o nal que pas sa vam
ven den do nas ru as. En tão va mos fa zer a nos sa pró pria
pa mo nha ca sei ra.

Ela é bem mais sim ples de pre pa rar e bem mais
econô mi ca tam bém, en tão se vo cê tam bém es ta va mor- 
ren do de von ta de de co mer uma pa mo nha ca sei ra e
gos to sa, fa ça ago ra mes mo a pa mo nha na pa ne la de
pres são que é sen sa ci o nal!

Ga ran ti mos que to do mun do aí na sua ca sa vai gos tar.
E pa ra quem es tá pen san do em fa zer a pa mo nha na pa- 
ne la de pres são pa ra ven der na fes ta ju ni na, a di ca é ven- 
der a pa mo nha em pe da ços, as sim to do mun do com pra
por que sai bem mais ba ra to do que com prar a pa mo nha
in tei ra, e vo cê lu cra ain da mais. Mas vo cê po de ven der a
pa mo nha in tei ra tam bém, û ca a seu cri té rio.

São Luís, quarta-feira, 15 de junho de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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A morte de Sarapó Ka'apor, ocorrida no dia 14 de maio, e que está cercado de
desconfiança pelos indígenas Ka'apor na região de Centro do Guilherme

Ou tras mor tes de in dí ge nas

• Téc ni co(a) de Ban ca da
• Su per vi sor(a) de Ma nu ten ção

Co mo par ti ci par

MARANHÃO

Morte de líder
indígena é investigada

A
mor te do lí der in dí ge na Sa ra- 
pó Ka9apor, no dia 14 de maio,
é in ves ti ga da pe la Po lí cia Ci- 
vil. De acor do com in for ma- 

ções, o fa le ci men to de Sa ra pó Ka9apor
es tá cer ca da de des con û an ça pe los
in dí ge nas Ka9apor na re gião de Cen tro
do Gui lher me, ci da de dis tan te a cer ca
de 300 km de São Luís.

No dia 14 de maio, Sa ra po Ka9apor,
aos 45 anos, te ria co mi do um pei xe e
ho ras de pois, mor reu du ran te a ma- 
dru ga da, den tro de uma re si dên cia na
al deia in dí ge na. A mor te foi atri buí da
a um 8AVC ou der ra me9, mes mo sem a
re a li za ção de um exa me ca da vé ri co. O
cor po foi en ter ra do em um ce mi té rio
na co mu ni da de.

Mas in con for ma dos com a mor te
do lí der in dí ge na, pois Sa ra pó ti nha
so men te 45 anos e era con si de ra do
um ho mem sau dá vel pe la tri bo, os in- 
dí ge nas Ka9apor co me ça ram a co brar
ex pli ca ções so bre es sa mor te, in clu si- 
ve a exu ma ção do cor po. Eles des con- 
û am de en ve ne na men to. <Te me mos
que pes so as in üu en tes te nham en co- 
men da do ser vi ço de ma ta do res pa ra

en ve ne nar Sa ra po=, es cre veu em no ta
o Tu xa Ta Pa me, Con se lho de Ges tão
do po vo Ka9apor. Por is so, os in dí ge- 
nas rei vin di cam a exu ma ção do cor po
da li de ran ça e jus ti ça.

Li de ran ça da Guar da de Au to de fe sa
dos Ka9apor na Ter ra In dí ge na Al to Tu- 
ri a çu, na Amazô nia ma ra nhen se, Sa- 
ra pó atu a va no com ba te à in va são de
ma dei rei ros, ga rim pei ros e mi ne ra- 
do res na área pro te gi da.

Al vo de per se gui ção e ame a ças, co- 
mo uma tor na da pú bli ca pe lo Con se- 
lho In di ge nis ta Mis si o ná rio (Ci mi) em
ja nei ro, Sa ra po es ta va in cluí do no
pro gra ma es ta tal de pro te ção pa ra
pes so as ame a ça das.

Ze zi co Ro dri gues Gua ja ja ra

Tam bém no Ma ra nhão, a 476 km de
São Luís, Ze zi co Ro dri gues Gua ja ja ra
foi al ve ja do pró xi mo a Al deia Zu tiuá,
na ci da de de Ara me, no dia 31 de mar- 
ço de 2020.

Ze zi co era di re tor do Cen tro de

Edu ca ção Es co lar In dí ge na Aru ru e vi- 
nha de nun ci an do a der ru ba da da üo-
res ta e o rou bo de ma dei ra da re gião.

Foi nes sa mes ma Ter ra In dí ge na
Ara ri bóia – área de 413 mil hec ta res
on de vi vem cer ca de 12 mil in dí ge nas
– que o po vo Gua ja ja ra já ha via vi vi do,
no ano an te ri or, a exe cu ção do jo vem
Pau lo Pau li no, ou tra de su as li de ran- 
ças.

Pau lo Pau li no Gua ja ja ra
Ape li da do de <Lo bo mau= e <Guar- 

dião da üo res ta=, Pau lo Pau li no Gua- 
ja ja ra foi ví ti ma de uma em bos ca da
quan do vol ta va de um dia de ca ça
com um ami go, Laér cio Gua ja ja ra,
que con se guiu es ca par fe ri do. Era 1º
de no vem bro de 2019 e, atin gi do com
ti ros pe las cos tas, Pau li no não so bre- 
vi veu.

Ca sa do e com um û lho pe que no,
Pau li no Gua ja ja ra tam bém in te gra va
o gru po in dí ge na que atu a va na pre- 
ser va ção da ma ta e de seu po vo, no
com ba te à ex tra ção de ma dei ra. Seu
pai, lí der es pi ri tu al, é um dos im por- 
tan tes can ta do res tra di ci o nais dos
Gua ja ja ra.

SÃO LUÍS

Laboratório Lacmar abre oportunidades de emprego

O LABORATÓRIO LACMAR ESTÁ COM VAGAS ABERTAS PARA FUNÇÕES DE TÉCNICO(A) DE BANCADA E SUPERVISOR(A) DE MANUTENÇÃO

O La bo ra tó rio Lac mar pos sui um
dos mais mo der nos par ques tec no ló- 
gi cos do país, e es tá em fran co pro ces- 
so de ex pan são. E o me lhor, com va gas
aber tas pa ra con tra ta ções ime di a tas,
nas fun ções de:

Pa ra a va ga de Téc ni co(a) de Ban- 
ca da:

A for ma ção de se ja da é de Téc ni- 
co(a) em Aná li ses Clí ni cas, com ex pe- 
ri ên cia pro ûs si o nal de no mí ni mo de
seis me ses na área téc ni ca; ex pe ri ên- 
cia nas áre as da uri ná li se, mi cro bi o lo- 
gia, he ma to lo gia, imu no lo gia,
hormô nio e pa ra si to lo gia. De se ja da
üe xi bi li da de de ho rá rio en tre 7h e

19h, com es ca la de Di a ris ta.
Pa ra a va ga de Su per vi sor(a) de

Ma nu ten ção:
É so li ci ta da for ma ção téc ni ca ou

su pe ri or nas áre as de En ge nha ria Ci vil
ou Elé tri ca; além de ex pe ri ên cia com
ge ren ci a men to de obram con tro le de
es to que, ma nu ten ção e li de ran ça de
equi pes. E pre fe ren ci al men te pos suir
ha bi li ta ção do ti po B.

Pa ra par ti ci par do se le ti vo, os in te- 
res sa dos de vem se ca das trar pe lo si te
do Lac mar: lac mar.com.br. Na área de
<Tra ba lhe Co nos co= no for mu lá rio,
ane xar o cur rí cu lo pro ûs si o nal até o
dia 15, es ta quar ta-fei ra.

De pó si to de li xo a céu aber to

Le gis la ção am bi en tal 

Ga ro to acha ár vo re de na tal

ATÉ 2 DE AGOS TO

Mu ni cí pio de Pi nhei ro
de ve aca bar com
li xão a céu aber to

O Mu ni cí pio de Pi nhei ro de ve rá im plan tar des ti na- 
ção e dis po si ção ade qua das aos re sí du os só li dos (li xo)
até o dia 2 de agos to de 2023. A de ter mi na ção, do juiz Pe- 
dro Ho lan da Pas co al, da 1ª Va ra de Pi nhei ro, aten deu ao
pe di do do Mi nis té rio Pú bli co em <Ação Ci vil Pú bli ca de
Obri ga ção de Fa zer=.

O tra ta men to do li xo de ve rá ser fei to de acor do com a
le gis la ção e as nor mas téc ni cas, in de pen den te men te da
im plan ta ção do <Pla no Mu ni ci pal de Ge ren ci a men to
In te gra do de Re sí du os Só li dos=.

Se gun do o MP, o li xo pro du zi do em Pi nhei ro é de po si- 
ta do in dis cri mi na da men te no lu gar de no mi na do <Li- 
xão=, ope ra do pe lo mu ni cí pio e por ter cei ros e a fal ta de
lo cal am bi en tal men te ade qua da re sul ta da fal ta de ação
do mu ni cí pio, que, ao lon go de to da a sua exis tên cia,
nun ca foi do ta do de ater ro sa ni tá rio.

<É de co nhe ci men to am plo que o lan ça men to de re sí- 
du os só li dos ou re jei tos in na tu ra a céu aber to ca rac te ri- 
za evi den te da no am bi en tal pe la con ta mi na ção do so lo,
do ar e dos re cur sos hí dri cos sub ter râ ne os, as sim co mo
pe la pro li fe ra ção de ve to res de pa to lo gi as e, em al guns
ca sos, a con ta mi na ção de re cur sos hí dri cos de su per fí- 
cie=, diz os au tos do pro ces so.

A ação foi do cu men ta da com lau do de vis to ria e ima- 
gens fo to grá û cas com pro van do que o li xão fun ci o na a
céu aber to, sem se pa ra ção, in clu si ve com re sí du os di- 
ver sos de ati vi da des po lui do ras ao ar, água, so lo e sub- 
so lo, em lo cal im pró prio e sem li cen ci a men to am bi en- 
tal ou tra ta men to de re jei tos do més ti cos.

O mu ni cí pio ale gou que já for ma li zou o Pla no de Ges- 
tão In te gra da de Re sí du os Só li dos (PGIRS) de Pi nhei ro,
que reú ne os prin cí pi os, as di re tri zes, os ob je ti vos, os
ins tru men tos, as me tas e as ações a se rem ado ta das pe lo
mu ni cí pio, vi san do à ges tão in te gra da e ao ge ren ci a- 
men to am bi en tal men te ade qua do dos re sí du os só li dos.
A de fe sa da ad mi nis tra ção mu ni ci pal re que reu a re jei- 
ção do pe di do mi nis te ri al e po de rá re cor rer da de ci são.

Na sen ten ça, o juiz in for ma que a le gis la ção am bi en- 
tal (Lei n° 12.305/2010), que ins ti tuiu a Po lí ti ca Na ci o nal
de Re sí du os Só li dos es ta be le cen do o pra zo pa ra a dis po- 
si ção û nal am bi en tal men te ade qua da dos re jei tos= em
04/08/2014, mas es se pra zo foi re cen te men te pror ro ga- 
do.
De acor do com a no va da ta es ti pu la da em lei, mu ni cí pi- 
os com po pu la ção en tre 50 mil e 100 mil ha bi tan tes no
Cen so 2010, de ve rá aca bar com os de pó si tos de li xo a
céu aber to até 2 de agos to de 2023.

Se gun do da dos do IB GE dis po ní veis na in ter net, a po- 
pu la ção da ci da de de Pi nhei ro es tá es ti ma da em 84.160
ha bi tan tes.

<Di to is to, de acor do com as pro vas pro du zi das nos
au tos e, ten do em vis ta a cons ta ta ção de ir re gu la ri da des
na ma nu ten ção do lo cal em re fe rên cia, bem co mo de
que a ati vi da de ûm do li xão é de sen vol vi da em des com- 
pas so com a le gis la ção am bi en tal, ou tra não é a so lu ção
se não a de sa ti va ção do de pó si to de re sí du os só li dos…=,
de cla rou o juiz na sen ten ça.

No ca so de des cum pri men to da or dem, o juiz û xou
mul ta men sal no va lor de R$ 10 dez mil re ais, que de ve rá
in ci dir a par tir do pri mei ro dia ime di a ta men te se guin te
ao ter mo û nal do pra zo es ta be le ci do no pa rá gra fo an te- 
ri or.

Em de zem bro de 2021, um me ni no de 12 anos ga- 
nhou re per cus são na ci o nal após achar uma ár vo re de
na tal nes te li xão, on de cer ca de 300 fa mí li as so bre vi vem
di re ta men te do lo cal, no mu ni cí pio de Pi nhei ro.

O lo cal fun ci o na há cer ca de 30 anos na Zo na Ru ral do
mu ni cí pio que pos sui mais de 80 mil ha bi tan tes, sen do
um dos mais im por tan tes da re gião co nhe ci da co mo
bai xa da ma ra nhen se. A eco no mia da ci da de é ba se a da
na agri cul tu ra e na pes ca.

São Luís, quarta-feira, 15 de junho de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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Segundo colocado geral, o Sampaio Basquete já tem seu adversário definido nas
quartas de final, o Sport/Glória do Goitá, no dia 29, no Ginásio Marcelino Lopes

FINAIS DA LBF

Sampaio já tem
adversário definido

C
om mais uma atu a ção con- 
tun den te, o Sam paio Bas- 
que te en cer rou sua par ti ci- 
pa ção na pri mei ra fa se da 

LBF 2022 após atro pe lar a Pró-Es por- 
te/So ro ca ba por 96 a 59, no gi ná sio da 
Es co la Por tal, em So ro ca ba (SP).

O tu ba rão te ve 15 pon tos da di na- 
mar que sa So fie Tryggeddsson, e ou- 
tros 14 de Tai ná Pai xão, am bas vin das 
do ban co. A ala/ar ma do ra bra si lei ra 
te ve 5 as sis tên ci as e le vou o tro féu 
GOL Li nhas Aé re as de Me lhor Jo ga do- 
ra da Par ti da, com 18 de efi ci ên cia.

A pivô Jen ni fer No na to, da Pró-Es- 
por te, foi a ces ti nha do jo go, com du- 
plo-du plo de 21 pon tos e 11 re bo tes.

O Sam paio ter mi na a fa se de clas si- 
fi ca ção na se gun da po si ção, com 32 
pon tos, 77,8% de apro vei ta men to e 14 
vi tó ri as em 18 jo gos. Com um jo go por 
fa zer, a Pró-Es por te che gou aos 17 
pon tos, com 17 der ro tas e ain da 0% de 
apro vei ta men to.

O téc ni co Mar ci nho es ca lou o ti me 
pau lis ta com Aruzha, Iza Ar no ni, No- 
na to, Lo re na e Nas ci men to. Ro dri go 
Ga le go es ca lou o Sam paio com Ala na, 
O’Neill, Patty, Ga bi Gui ma rães e Éri ka.

O ti me de São Luís co me çou o jo go 
me lhor, pon tu an do com Patty, do pe- 
rí me tro, e Éri ka, no gar ra fão, fa zen do 
15 a 11 no pri mei ro pe río do. As so ro- 
ca ba nas vol ta ram bem no se gun do 
pe río do e che ga ram a vi rar o pla car 
por um mo men to, mas lo go as vi si- 
tan tes re to ma ram a fren te e abri ram, 
fe chan do o pri mei ro tem po com 14 de 
van ta gem (28×42).

O ter cei ro pe río do foi o me lhor do 
Sam paio, que te ve qua tro bo las de 
três – du as de Tryggeddsson, pa ra

Pró xi mos jo gos

O SAMPAIO BASQUETE SE PREPARA PARA AS QUARTAS DE FINAL DA LBF

MARINA GOUVÊA/ PRÓ-ESPORTE

abrir 30 pon tos (41×72).
Com o jo go de ci di do, as equi pes fo- 

ram fran cas ati ra do ras no úl ti mo pe- 
río do e ele va ram o re sul ta do fi nal. 
Ain da so brou tem po pa ra Éri ka con- 
ver ter uma bo la de três, no fi nal – ra ro 
even to, que não acon te cia des de a 
tem po ra da 2013/2014.

Se gun do co lo ca do ge ral, o Sam paio 
Bas que te já tem seu ad ver sá rio de fi ni- 
do nas quar tas de fi nal, o Sport/Gló ria 

do Goi tá, no dia 29 des te mês, no Gi-
ná sio Mar ce li no Lo pes, às 20h. O jo go 
2 es tá mar ca do pa ra o dia três de ju- 
lho, no Cas ta Ro dri gues, às 11h. O 
pos sí vel jo go 3 es tá mar ca do pa ra o 
dia cin co de ju lho, às 19h30, no va-
men te no Cos ta Ro dri gues.

A Pró-Es por te/So ro ca ba fi na li za 
sua par ti ci pa ção na tem po ra da na 
quin ta, 16 (16h, LBF LI VE), em ca sa, 
con tra o Be bi das Poty/Ti e tê/BAX Ca- 
tan du va, ou tra equi pe que não se 
clas si fi cou aos playoffs.

BEACH SOCCER

Maranhense é campeão
Europeu pelo Benfica

PAULINHO É MULTICAMPEÃO PELO TIME DO SAMPAIO CORRÊA

Fez-se his tó ria! A Ca sa Ben fi ca Lou res ven ceu o SC
Bra ga, por 3 x 1, na ci da de de Na za ré, e con quis tou, no
úl ti mo do min go, a Ta ça Eu ro peia de Be a ch Soc cer.

A Ta ça Eu ro peia de clu bes de Be a ch Soc cer é um tor- 
neio anu al, em que par ti ci pam os cam peões na ci o nais e
os me lho res clas si fi ca dos dos cam pe o na tos na ci o nais
da mo da li da de na Eu ro pa, de mo do se me lhan te à Li ga
dos Cam peões em fu te bol.

Mas a con quis ta foi es pe ci al pa ra um ma ra nhen se.
Pau li nho, que já atu ou pe la equi pe de Be a ch Soc cer do
Sam paio Cor rêa, foi um dos gran des des ta ques do Ben- 
fi ca, na com pe ti ção eu ro peia. Na vi tó ria por 3 x 1 so bre o
Bra ga, Pau li nho fez um go la ço de fal ta.

Com a tem po ra da na Eu ro pa che gan do ao fim, Pau li- 
nho vol ta ao Ma ra nhão no se gun do se mes tre, pa ra de- 
fen der a do Sam paio Cor rêa no fu te bol de areia, equi pe
que já foi cam peão Ma ra nhen se, da Co pa do Bra sil e
Bra si lei ro.

A com pe ti ção foi na Are na do Vi mei ro, em Na za ré, en- 
tre 5 e 12 de ju nho, a Ca sa Ben fi ca Lou res fez uma ca mi- 
nha da de ex ce lên cia e er gueu o tí tu lo na sua es treia em
fi nais.

PALMEIRAS X ATLÉTICO-GO

Gomez deve reforçar o Verdão 

O za guei ro Gus ta vo Gó mez se re a pre- 
sen tou na Aca de mia de Fu te bol do Pal mei- 
ras na úl ti ma se gun da-fei ra. Com o gru po
de fol ga, o ca pi tão do Ver dão ini ci ou a sua
pre pa ra ção de pois de ser vir a se le ção do
Pa ra guai.

Gó mez foi des fal que nas par ti das con tra
Atlé ti co-MG, Bo ta fo go e Co ri ti ba. Nes te
pe río do, ele par ti ci pou dos 90 mi nu tos do
em pa te em 2 a 2 da sua equi pe con tra a Co- 
réia do Sul, na úl ti ma sex ta-fei ra, na ci da de
de Suwon.

O res tan te elen co do Pal mei ras vol tou
aos tra ba lhos na Aca de mia de Fu te bol no
fim da ma nhã da ter ça-fei ra. Com o re tor no
do ca pi tão, Abel Fer rei ra ago ra te rá de es- 
co lher quem se rá o par cei ro do pa ra guaio
na za ga al vi ver de.

Lu an es tá re cu pe ra do de uma gra ve le- 
são mus cu lar e vol tou a ter sequên cia na
equi pe nas úl ti mas ro da das. Mu ri lo, que vi- 
nha jo gan do ao la do de Gó mez, é ou tra
pos si bi li da de.

Lí der do Cam pe o na to Bra si lei ro com 22
pon tos, o Pal mei ras re ce be o Atlé ti co-GO
nes ta quin ta-fei ra, no Al li anz Par que, às
18h, em jo go da 12ª ro da da da com pe ti ção
na ci o nal.

CONTRA O CUIABÁ

Dorival tem todos os atletas à disposição

O de par ta men to mé di co do Fla men go
es tá ze ra do. Al vo de crí ti cas e co bran ças
nos úl ti mos dois anos, o se tor vi ve mo- 
men tos de cal ma ria com 35 di as sem no- 
vas le sões e en tre gou nes ta se ma na to do
elen co pa ra co mis são téc ni ca de Do ri val
Jú ni or. Fa brí cio Bru no e Matheus Fran ças
são os úni cos que ain da não es tão à dis po- 
si ção pa ra jo gar, mas es tão nas mãos da
pre pa ra ção fí si ca.

Pa ra não fa lar que o de par ta men to es tá
to tal men te li vre de atri bui ções, o pla ne ja- 
men to pa ra o za guei ro ain da é mo ni to ra- 
do de per to pe los mé di cos e con ta com
ati vi da des pre ven ti vas no lo cal da ci rur gia
no pé es quer do. A ex pec ta ti va, po rém, é
de que em um pe río do bre ve Fa brí cio já
es te ja com o gru po nor mal men te. O de- 
fen sor foi o úl ti mo a dei xar a ro ti na diá ria
de tra ta men to.

O Fla men go não re gis tra no vas le sões
des de o dia 9 de maio, se guin te ao clás si co
con tra o Bo ta fo go. Na oca sião, o clu be,
que ti nha con fir ma do di as an tes a le são
grau dois na co xa de San tos, in for mou dos

pro ble mas de Fi li pe Luís, tam bém grau
dois na pan tur ri lha, e Di e go Al ves, pu bal- 
gia. Des de en tão, são 35 di as com ple tos
sem no vas in ter cor rên ci as. O má xi mo foi
a pan ca da no tor no ze lo de Ar ras ca e ta so- 
fri da no Fla-Flu, que foi ad mi nis tra da em
par ce ria com o de par ta men to mé di co do
Uru guai com re pou so e tra ta men to pre- 
ven ti vo. O meia aca bou pou pa do de dois
amis to sos, jo gou con tra o Pa na má e se re- 
a pre sen tou na úl ti ma se gun da-fei ra em
con di ções ide ais. Não hou ve le são de tec- 
ta da.

Nes te ce ná rio, Do ri val Jú ni or co me ça o
tra ba lho com pra ti ca men te to dos os jo ga- 
do res à dis po si ção pa ra o du e lo com o
Cui a bá, ho je, quar ta-fei ra, às 20h30 (de
Bra sí lia), no Ma ra ca nã, pe la 12ª ro da da do
Bra si lei rão.

Dos 30 jo ga do res do elen co prin ci pal,
Ma ri nho es tá fo ra por sus pen são, Fa brí cio
Bru no e Matheus Fran ça em tran si ção pa- 
ra pre pa ra ção fí si ca, e San tos pas sou a
trei nar nor mal men te com os com pa nhei- 
ros na se gun da.

São Luís, quarta-feira, 15 de junho de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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A Caravana do Patrimônio Cultural Brasileiro inicia em Pindaré Mirim, no Maranhão,
em 20 de junho

INTERIOR DO MARANHÃO

Projeto promove cultura
para crianças e jovens 

N
a con tra mão dos gran des 
even tos fo ca dos nas prin ci- 
pais ca pi tais, uma ex pe ri- 
ên cia úni ca e am bi ci o sa de 

cul tu ra, edu ca ção e en tre te ni men to 
es tá sen do le va da pa ra o pú bli co in- 
fan to ju ve nil de ci da des do in te ri or do 
Nor des te e do Nor te do Bra sil.

A Ca ra va na do Pa trimô nio Cul tu ral 
Bra si lei ro ini cia em Pin da ré Mi rim, no 
Ma ra nhão, em 20 de ju nho, on de se rá 
mon ta da no his tó ri co En ge nho Cen- 
tral de São Pe dro, edi fí cio tom ba do 
pe lo Iphan, e de pois se gui rá per cor- 
ren do oi to mu ni cí pi os do Ma ra nhão e 
do Pa rá, nu ma jor na da de se te me ses.

A Ca ra va na é gra tui ta, aber ta ao pú- 
bli co em ge ral to dos os di as, com 
aces so pri o ri tá rio de gru po es co la res 
agen da dos. O Pro je to tem ca pa ci da de 
pa ra re ce ber até 400 pes so as di a ri a- 
men te. Se rão, em mé dia, 15 di as em 
ca da ci da de, pos si bi li tan do as sim que 
cen te nas de cri an ças e jo vens, a par tir 
de cin co anos de ida de, te nham a 
opor tu ni da de de co nhe cer, in te ra gir e 
vi ven ci ar se te di fe ren tes ex pe ri ên ci as 
sen so ri ais so bre o pa trimô nio cul tu- 
ral.

Em um es pa ço de 520m², se rão 
abor da dos di fe ren tes as pec tos do pa- 
trimô nio ma te ri al, ima te ri al, ar que o- 
ló gi co e mun di al, ten do co mo fo co 
um des per tar das no vas ge ra ções pa ra 
a im por tân cia do re co nhe ci men to e 
da pre ser va ção des ses bens.

O pro je to pre ten de dar a opor tu ni- 
da de pa ra que os par ti ci pan tes pos- 
sam, por meio do co nhe ci men to, am- 
pli ar os ho ri zon tes, va lo ri zar a au to es- 
ti ma e ga nhar um no vo olhar pa ra si 
mes mo e o mun do, por meio da vi- 
vên cia do pa trimô nio cul tu ral.

Nes se sen ti do, a pa la vra-cha ve da 
pro pos ta é aco lhi men to, ten do co mo

A CARAVANA É GRATUITA, ABERTA AO PÚBLICO EM GERAL TODOS OS DIAS

fer ra men ta três pi la res: em pa tia, 
emo ção e, por ûm, trans for ma ção.

Além do lo cal de es treia, o Pro je to 
vai pas sar por Al to Ale gre do Pin da ré, 
Bu ri ti cu pu e Açai lân dia, no Ma ra- 
nhão, e Bom Je sus do To can tins, Ma- 
ra bá, Pa rau a pe bas e Ou ri lân dia do 
Nor te, no Pa rá.

Pro du zi da pe la ca ri o ca LP Ar te, a 
Ca ra va na é pa tro ci na da pe lo Ins ti tu to 
Cul tu ral Va le, por meio da Lei Fe de ral 
de In cen ti vo à Cul tu ra, e par ce ria das 
se cre ta ri as de edu ca ção das ci da des 
vi si ta das.

<Pa ra vi a bi li zar es sa imer são, a Ca- 
ra va na con ta com uma sé rie de ob je- 
tos, ví de os, es pa ços de in te ra ti vi da de, 
brin ca dei ras e mui tas ou tras ex pe ri- 
ên ci as que con ver sam com o pú bli co 
des sas ci da des, ao mes mo tem po em 
que per mi te que eles fa çam uma ver- 
da dei ra vi a gem pe lo Bra sil por meio 
do pa trimô nio cul tu ral em to da sua 
di ver si da de e ri que za=, ex pli ca o pro- 
du tor Luiz Pra do, da LP Ar te, cu ra dor 
do Pro je to.

A Ca ra va na tam bém con vi da rá, ao 
lon go do seu tra je to, ou tras ma ni fes- 
ta ções cul tu rais lo cais en vol ven do a 
co mu ni da de pa ra par ti ci par des sas 

ex pe ri ên ci as. O lan ça men to em Pin- 
da ré Mi rim vai con tar com apre sen ta- 
ção do gru po Bum ba-Meu-Boi Ca pri- 
cho de São João.

Di a ri a men te se rão dis po ni bi li za- 
dos ôni bus gra tui tos pa ra o trans por te 
de ida e vol ta dos es tu dan tes, com ca- 
pa ci da de mé dia pa ra 40 pes so as. O 
pro je to tam bém pro mo ve con di ções 
de aces si bi li da de, com dis po ni bi li za-
ção de in tér pre tes de li bras, pro du ção 
de con teú do em brai le e es pa ço aces- 
sí veis pa ra ca dei ran tes.

Em pa ra le lo às ex pe ri ên ci as, se rá 
re a li za do um workshop de ca pa ci ta- 
ção de 100 pro fes so res e edu ca do res 
em ca da ci da de. O ob je ti vo é apre sen- 
tar for mas di nâ mi cas de in tro du zir o 
te ma em ati vi da des nas sa las de au la 
ou até mes mo ex tra cur ri cu la res.

As es co las par ti ci pan tes se rão, as- 
sim, uma es pé cie de ba se cen tral de 
di fu são de co nhe ci men to pa ra ou tras 
ins ti tui ções de en si no da ci da de e dos 
mu ni cí pi os vi zi nhos.

Ao lon go des ses se te me ses de pro- 
je to, a Ca ra va na pre ten de al can çar 40 
mil pes so as di re ta men te, abran gen do 
um to tal de 30 mu ni cí pi os e mais de 
120 es co las.

<AMIGO DA BIBLIOTECA=

Biblioteca Benedito Leite homenageia colaboradores

As ins ti tui ções e pes so as fí si cas,
que con tri buí ram e con tri bu em pa ra
o for ta le ci men to das ações e da his tó- 
ria da Bi bli o te ca Pú bli ca Be ne di to Lei- 
te, se rão ho me na ge a das em so le ni da- 
de no pró xi mo dia 28 de ju nho, na se- 
gun da edi ção do <Ami go da Bi bli o te- 
ca=, às 17h, no Te a tro João do Va le.

Nes te ano, 26 pes so as e ins ti tui ções
se rão ho me na ge a das com o tí tu lo,
den tre elas: o Go ver na dor do Es ta do,
Car los Bran dão; o es cri tor e pes qui sa- 
dor: Ale xan dre Maia La go; o co la bo ra- 
dor  de ex po si ções te má ti cas Cláu dio
de Aqui no Me lo Go mes;  o Co lé gio Li- 
ceu Ma ra nhen se; o Jor nal O Im par ci- 
al, só pa ra ci tar al guns. Du ran te o
even to, o pú bli co vai con fe rir uma
pro gra ma ção cul tu ral com o cor de lis- 
ta Moi zes No bre e a Com pa nhia En- 
can tar.

A pri mei ra edi ção do <Ami go da Bi- 
bli o te ca= foi em 2019, no ani ver sá rio
de 188 anos da ins ti tui ção. Nes te ano,

no dia 3 de maio, a Bi bli o te ca com ple- 
tou 191 anos. Ser <Ami go da Bi bli o te- 
ca= sig ni û ca ter con tri buí do ou par ti- 
ci pa do de al gu ma for ma com a his tó- 
ria da bi bli o te ca ao lon gos des ses 191
anos.

Cri a da em maio de

1831, a Bi bli o te ca

Pú bli ca Be ne di to Lei te é

a se gun da  mais an ti ga

do país. Pos sui um

acer vo de mais de 140

mil exem pla res,

for ma do

prin ci pal men te por

obras ra ras e a mais

com ple ta co le ção de

jor nais ma ra nhen ses.

Den tre as ações, de sen vol ve pro je- 
tos de in cen ti vo à lei tu ra, con ser va ção
e pre ser va ção de acer vo, aces si bi li da-
de em bi bli o te cas pú bli cas, en tre ou- 
tros. Co or de na o Sis te ma Es ta du al de
Bi bli o te cas Pú bli cas do Ma ra nhão, as- 
sim co mo o Es cri tó rio de Di rei tos Au- 
to rais. Es tão en tre os ser vi ços ofe re ci- 
dos: vi si tas gui a das, te le cen tro, ex po- 
si ções te má ti cas, em prés ti mo do mi- 
ci li ar e du as bi bli o te cas di gi tais.

A Bi bli o te ca û ca na Pra ça do Pan te- 
on, Cen tro, e fun ci o na de se gun da a
sex ta-fei ra, das 8h30 às 19h.

Con fi ra a pro gra ma ção:

CCVM

Programação online tem
Bumba Meu Boi e cordel

TODAS AS ATRAÇÕES SÃO DO INTERIOR DO MARANHÃO

O Cen tro Cul tu ral Va le Ma ra nhão pre pa rou uma pro- 
gra ma ção vir tu al pa ra quem quer apro vei tar o São João
sem sair de ca sa. De quar ta a sá ba do, o ca nal da ins ti tui- 
ção no Youtube te rá ví de os de apre sen ta ções de Cai xei- 
ras e Bum ba Meu Boi, além de um show de cor del em re- 
pen te.

– 15/06, quar ta-fei ra – Cai xei ros Uni dos da Pal mei ra –
Pin da ré-Mi rim
– 16/06, quin ta-fei ra – Apre sen ta ção Bum ba Meu Boi Es- 
pe ran ço so – Ti mon
– 17/06, sex ta-fei ra – Show De Re pen te o Cor del – Ca ná- 
rio Bran co – San ta Inês
– 18/06, sá ba do – Cai xei ras do Di vi no Es pí ri to San to de
Oi tei ro – Mon ção (fo to)

To das as atra ções são do in te ri or do Ma ra nhão e fa- 
zem par te do pro je to Pá tio Aber to. Os ví de os es trei am
sem pre às 19h, no ca nal do Cen tro Cul tu ral Va le Ma ra- 
nhão (youtube.com/c/Cen tro Cul tu ral Va le Ma ra nhao).

COMPETIÇÃO

Netflix anuncia reality
inspirado em Round 6

SERÃO 456 COMPETIDORES E PRÊMIO DE US$ 4,56 MILHÕES

A Net üix anun ci ou, nes ta ter ça-fei ra (14/6), um no vo
reality show ins pi ra do na sé rie Round 6, su ces so no
mun do in tei ro. As sim co mo na tra ma, se rão 456 com pe- 
ti do res, que lu tam por um prê mio û nal de US$ 4,56 mi- 
lhões. A pla ta for ma de stre a ming es tá cha man do a no va
atra ção, que te rá 10 epi só di os, de <a mai or com pe ti ção
de re a li da de de to dos os tem pos=.

En tre tan to, di fe ren te da sé rie, to dos os jo ga do res sai- 
rão ile sos. Aque les que eram eli mi na dos na sé rie le va- 
vam ti ros com ar ma de fo go. A Net üix tam bém re ve lou
que es se é o mai or prê mio em di nhei ro já pa go na te le vi- 
são, as sim co mo o elen co mais ex ten so. Es tes, in clu si ve,
já es tão sen do re cru ta dos on-li ne, mas os ins cri tos pre- 
ci sam fa lar in glês.

<Os fãs da sé rie dra má ti ca es tão em uma jor na da fas- 
ci nan te e im pre vi sí vel en quan to nos sos 456 com pe ti do- 
res do mun do re al na ve gam na mai or sé rie de com pe ti- 
ção de to dos os tem pos, cheia de ten são e re vi ra vol tas,
com o mai or prê mio em di nhei ro de to dos os tem pos no
û nal=, de cla rou Bran don Ri egg, vi ce-pre si den te de sé ri- 
es do cu men tais e sem ro tei ro da Net üix.

Os pro du to res, en tre tan to, tem uma di û cul da de com
re la ção às ima gens. Is so por que não é pos sí vel sa ber
quem vai <so bre vi ver= até o û nal da his tó ria e, por tan to,
di û cul ta a cap ta ção das ima gens ini ci ais da que les par ti- 
ci pan tes que se tor na rem pro ta go nis tas. Os jo ga do res
te rão que pas sar por de sa û os se me lhan tes aos da sé rie,
mas ha ve rá adi ções pa ra pe gá-los des pre ve ni dos.

Ain da não há uma de û ni ção de co mo se rá dis tri buí do
o va lor û nal, de US$ 4,56 mi lhões. A dú vi da û ca por con- 
ta de uma pos sí vel dis tri bui ção ou se so men te o ven ce- 
dor le va rá to do o di nhei ro.

O anún cio do reality veio lo go após a Net üix re no var
Round 6 pa ra a se gun da tem po ra da. A sé rie é a mais po- 
pu lar da his tó ria da pla ta for ma, com 1,65 bi lhão de ho- 
ras as sis ti das nos pri mei ros 28 di as após o seu lan ça- 
men to.

São Luís, quinta-feira, 16 de junho de 2022

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

