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Bolsonarismo tem dono 
O reduto bolsonarista no Maranhão 

está no centro de uma disputa ideoló-
gico-religiosa sobre as eleições de ou-
tubro. O ex-prefeito de São Pedro dos 
Crentes (evangélico), o médico Lahé-
sio Bonfim (PSC), o deputado federal 

Josimar de Maranhãozinho e sua espo-
sa Detinha, além da prefeita de Lago da 
Pedra, Maura Jorge, assumidamente de 

direita protagonizam o debate.

2ª Pesquisa O Imparcial/Exata  
aponta Weverton à frente na 

disputa para Governador

Depois de Santo Antônio, agora  é a 
vez do festejo de São João Batista

PÁGINA 12

ELEIÇÕES 2022

Levantamento mostra Flávio Dino com 
ampla vantagem  na Corrida para o Senado

Moradores se juntam 
e fazem serviços  de
 limpeza  nas ruas de 

bairro  em São Luís
PÁGINA 9

PÁGINA 9

SANTOS JUNINOS

 Mutirão de limpeza da igreja, feito por paroquianos e devotos

Conheça  cinco  brincadeiras juninas 
típicas que podem ser feitas em casa 

PÁGINA 10
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Se a eleição para o Governo do Estado fosse hoje e os 
candidatos fossem esses, em quem o sr(a) votaria?

(ESTIMULADA-CENÁRIO A)

Em um eventual segundo turno, em quem o sr(a) 
votaria para governador se a disputa fosse entre:

(CONFRONTO A- ESTIMULADA)  
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PÁGINA 3

Sampaio e 
Grêmio jogam 
após 48 anos

O Sampaio só enfrentou o 
Grêmio um vez na história, no 
Brasileirão de 1974, o Campeo-
nato Nacional de Clubes, no Es-
tádio Olímpico, em Porto Alegre.

PÁGINA 11

Jornalista e psicólogo  
lança livro “Perfis”

Nesta pesquisa foram ouvidas 1451 pessoas em todo o estado, com uma margem de erro 
de 3,28 para mais ou para menos e confiabilidade de 95%, e registro no TSE como MA-04453/2022.
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Vetos presidenciais podem ser derrubados em sessão conjunta do Congresso Nacional.
Para isso, é necessária a maioria absoluta de votos

Lei Or lan do Bri to

Lú pus e epi lep sia

Vi o lên cia con tra a mu lher

Pa ten tes de va ci nas

Con su la do

SENADO

Congresso vota 20 vetos
presidenciais hoje

F
oi agen da da pa ra as 10h des ta
ter ça-fei ra (14) ses são con jun- 
ta do Con gres so Na ci o nal pa ra
vo ta ção de 20 ve tos do pre si- 

den te Jair Bol so na ro a pro je tos que
ha vi am si do apro va dos pe los par la- 
men ta res. 

En tre os itens pau ta dos, es tá o ve to
to tal (Ve to 20/2022) ao pro je to de lei
que cri a va a Po lí ti ca Na ci o nal Al dir
Blanc de Fo men to à Cul tu ra, tam bém
co nhe ci da co mo Lei Al dir Blanc 2 (PL
1.518/2021). Es se pro je to pre via re- 
pas ses anu ais de R$ 3 bi lhões da
União pa ra es ta dos, Dis tri to Fe de ral e
mu ni cí pi os. E es ten dia por cin co anos
um be ne fí cio já pre vis to na Lei Al dir
Blanc de Emer gên cia Cul tu ral (Lei
14.017, de 2020).

O tex to ve ta do por Bol so na ro enu- 
me ra va va 17 ações e ati vi da des que
po de ri am ser fi nan ci a das, co mo ex- 
po si ções, fes ti vais, fes tas po pu la res,
fei ras e es pe tá cu los, prê mi os, cur sos,
con ces são de bol sas de es tu do e re a li- 
za ção de in ter câm bio cul tu ral, en tre
ou tras. O di nhei ro tam bém po de ria
ser usa do pa ra aqui si ção de obras de
ar te; pre ser va ção, or ga ni za ção e di gi- 
ta li za ção de pa trimô nio cul tu ral;
cons tru ção ou re for ma de mu seus, bi- 
bli o te cas, cen tros cul tu rais e te a tros;
aqui si ção de imó veis tom ba dos pa ra
ins ta la ção de equi pa men tos cul tu- 
rais; e ma nu ten ção de com pa nhi as e
or ques tras.

Ve tos pre si den ci ais po dem ser der- 
ru ba dos em ses são con jun ta do Con- 
gres so Na ci o nal (com a par ti ci pa ção
de de pu ta dos fe de rais e se na do res).

Pa ra is so, é ne ces sá ria a mai o ria ab so- 
lu ta de vo tos, ou se ja, pe lo me nos 257
vo tos de de pu ta dos fe de rais e 41 vo tos
de se na do res. Quan do is so não acon- 
te ce, o ve to é man ti do.

Ou tro ve to a ser ana li sa do é o Ve to
21/2022, que atin giu o pro je to de lei
que de ter mi na va a isen ção de tri bu tos
de equi pa men tos im por ta dos pa ra
uso ex clu si vo no exer cí cio da pro fis- 
são de fo tó gra fo e ci ne gra fis ta. Ba ti za- 
do de Lei Or lan do Bri to, o PLC
141/2015 foi to tal men te ve ta do por
Bol so na ro.

Es se pro je to pre via que a isen ção
al can ça ria o Im pos to de Im por ta ção,
o Im pos to so bre Pro du tos In dus tri a li- 
za dos (IPI) e tam bém as con tri bui- 
ções PIS/Pa sep e Co fins. As isen ções
so men te se ri am con ce di das aos equi- 
pa men tos e ma te ri ais sem si mi lar na- 
ci o nal e pe lo pra zo de cin co anos.

O de pu ta do fe de ral li cen ci a do Ro- 
dri go Maia (RJ) foi o au tor da pro pos- 
ta. 

O Ve to 33/2021, por sua vez, can ce- 
lou in te gral men te o PLS 293/2009,
pro je to de lei do se na dor Pau lo Paim
(PT-RS) que in clui o lú pus e a epi lep- 
sia na lis ta de do en ças dis pen sa das do
pra zo de ca rên cia pa ra con ces são dos
be ne fí ci os de au xí lio-do en ça e apo- 
sen ta do ria por in va li dez, con ce di dos
pe lo INSS.

Ou tro item pron to pa ra ser vo ta do
é o Ve to 62/2021, que can ce lou tre- 
chos do PLS 8/2016, pro je to que foi
trans for ma do na Lei 14.232 de 2021.
Es sa lei ins ti tui a Po lí ti ca Na ci o nal de
In for ma ções Es ta tís ti cas Re la ci o na- 
das à Vi o lên cia con tra a Mu lher
(Pnain fo). A nor ma pre vê a cri a ção de
um re gis tro na ci o nal uni fi ca do de da-
dos so bre vi o lên cia con tra a mu lher.

Bol so na ro ve tou o dis po si ti vo que
al te ra va a de fi ni ção de vi o lên cia con-
tra mu lher de <ato ou con du ta ba se a-
do no gê ne ro= pa ra <ato ou con du ta
pra ti ca dos por ra zões da con di ção de
se xo fe mi ni no=.

Ele tro bras
Tam bém es tá na pau ta o ve to par ci-

al (Ve to 36/2021) ao pro je to de lei de
con ver são que mo di fi cou a MP
1.031/2021, me di da pro vi só ria que vi- 
a bi li za a pri va ti za ção da Ele tro bras.
Es se pro je to foi trans for ma do na Lei
14.182, de 2021.

Ou tro item da pau ta é o ve to par ci al
(VET 48/2021) ao PL 12/2021, pro je to
de lei do se na dor Pau lo Paim (PT-RS).
O tex to, que aca bou sen do san ci o na- 
do na for ma da Lei 14.200, de 2021, al- 
te ra a Lei de Pro pri e da de In dus tri al
(Lei 9.279, de 1996) pa ra pre ver a li- 
cen ça com pul só ria de pa ten tes nos
ca sos de emer gên cia, in te res se pú bli- 
co ou ca la mi da de pú bli ca. Bol so na ro
ve tou cin co dis po si ti vos que de ter mi- 
na vam a que bra tem po rá ria de pa ten- 
tes de va ci nas e in su mos.

EUA

Bolsonaro inaugura Vice-Consulado do Brasil em Orlando

REPRESENTAÇÃO VAI ATENDER 180 MIL BRASILEIROS QUE MORAM NA REGIÃO E TURISTAS COM  SERVIÇOS  VARIADOS  E EMERGÊNCIAS

O pre si den te Jair Bol so na ro par ti ci- 
pou da ce rimô nia de inau gu ra ção do
Vi ce-Con su la do do Bra sil em Or lan- 
do, na Flo ri da, Es ta dos Uni dos. 

A re pre sen ta ção con su lar vai aten- 
der os bra si lei ros que vi vem na re gião
e tu ris tas, com ser vi ços co mo con ces- 
são de pas sa por tes, re gis tros ci vis e
aten di men to em ca sos de emer gên ci- 
as.

<Es se nos so pe da ço do Bra sil faz
um bem enor me pa ra os nos sos ir- 
mãos que es tão por aqui, por que eles
pro cu ram os mais di ver sos ser vi ços e,
por ve zes, têm que vi a jar de ze nas, às
ve zes, cen te nas de quilô me tros pa ra
ter os seus pro ble mas re sol vi dos=, dis- 
se Bol so na ro du ran te a inau gu ra ção.

O pre si den te vi a jou na quin ta-fei ra
(9) aos Es ta dos Uni dos, on de par ti ci- 
pou da Cú pu la das Amé ri cas em Los
An ge les. Na oca sião, ele se en con trou
com o pre si den te nor te-ame ri ca no,
Joe Bi den. Es ta foi a pri mei ra reu nião

bi la te ral des de que Bi den che gou ao
po der, em ja nei ro de 2021.

<Eu con fes sei pa ra o Jon Bi den que,
des de cri an ça, sem pre ad mi rei o po vo
ame ri ca no. Te mos mui ta iden ti da de,
em es pe ci al na ques tão de va lo res, no
to can te à li ber da de=, dis se. Ele ci tou a
li ber da de de re li gião e de ex pres são,
<o bem mai or que um po vo po de ter=. 
<Li ber da de na sua for ma mais am pla
pos sí vel=, acres cen tou.

Du ran te a ce rimô nia, Bol so na ro es- 
te ve acom pa nha do dos mi nis tros das
Re la ções Ex te ri o res, Car los Fran ça e
da Jus ti ça e Se gu ran ça Pú bli ca, An- 
der son Tor res e do pre si den te da Câ- 
ma ra dos De pu ta dos, Arthur Li ra (PP-
AL).

De acor do com o Itamaraty, o Vi ce-
Con su la do fi ca rá su bor di na do ao
Con su la do-Ge ral em Mi a mi e de ve
aten der os cer ca de 180 mil bra si lei ros

que mo ram na re gião.
Bol so na ro re a li zou a pri mei ra en-

tre ga de do cu men ta ção, um pas sa-
por te pa ra uma cri an ça bra si lei ra de
se te anos, que nas ceu em Or lan do.

Se gun do o chan ce ler, além do vi ce-
con su la do em Or lan do, o Itamaraty
abri rá ou tras qua tro re par ti ções. São
os con su la dos-ge rais do Bra sil em
Cheng du (Re pú bli ca Po pu lar da Chi- 
na), Edim bur go (Rei no Uni do da Grã
Bre ta nha e Ir lan da do Nor te) e Mar se- 
lha (Re pú bli ca Fran ce sa) e um vi ce-
con su la do em Cus co (Pe ru).

<Is so sig ni fi ca mais aten ção à co-
mu ni da de bra si lei ra no ex te ri or, ao
tu ris ta bra si lei ro quan do vi si ta ou tros
paí ses. Aqui ele tem um pon to de
apoio, é um pe da ço do Bra sil no ex te- 
ri or=, dis se Fran ça. 

<Es pe ro que es se ato pos sa se re pe-
tir nos pró xi mos anos, há uma co mu- 
ni da de bra si lei ra no ex te ri or ca da vez
mai or=, afir mou o chan ce ler.

In sa tis fa ção da FA

Ven das no va re jo

<DESPRESTIGIADAS=

Fachin pede diálogo
com os militares da FA

 MINISTRO DO STF PEDE EXPLICAÇÕES PARA O PRESIDENTE

O pre si den te do Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral (TSE), Ed- 
son Fa chin, res pon deu, nes ta se gun da-fei ra (13/6), à de- 
cla ra ção do mi nis tro da De fe sa, Pau lo Sér gio No guei ra,
de que as For ças Ar ma das se sen tem <des pres ti gi a das=
pe la Cor te por con ta do pro ces so elei to ral des te ano. O
ma gis tra do pe diu <diá lo go ins ti tu ci o nal= e dis se ter <ele- 
va da con si de ra ção= pe la FA.

<Re no vo […] os nos sos res pei to sos cum pri men tos a
vos sa ex ce lên cia [mi nis tro da De fe sa], igual men te ex- 
pres san do nos sa ele va da con si de ra ção às For ças Ar ma- 
das e a to das as ins ti tui ções do Es ta do de mo crá ti co de
di rei to no Bra sil=, dis se Fa chin no do cu men to en tre gue
à No guei ra.

O mi nis tro ain da agra de ceu as con tri bui ções apre- 
sen ta das pe las For ças Ar ma das e dis se que o pro ces so
elei to ral bra si lei ro tem con ta do com a par ti ci pa ção de
di ver sos se to res da nas eta pas de fis ca li za ção do sis te ma
ele trô ni co.

<Agra de ço a apre sen ta ção de con tri bui ções ao apri- 
mo ra men to do pro ces so elei to ral por par te des se Mi nis- 
té rio da De fe sa, apro vei to o en se jo pa ra re vi ta li zar al gu- 
mas in for ma ções so bre os atos de fis ca li za ção e au di to- 
ria do sis te ma ele trô ni co de vo ta ção, re for çan do, as sim,
o ne ces sá rio diá lo go in te rins ti tu ci o nal em prol do for ta- 
le ci men to da de mo cra cia bra si lei ra=, afir mou Fa chin.

Na úl ti ma sex ta-fei ra (10), o mi nis tro da De fe sa, Pau lo
Sér gio No guei ra, en vi ou ao TSE con si de ra ções so bre as
res pos tas téc ni cas apre sen ta das pe lo tri bu nal so bre as
elei ções de ou tu bro. No ofí cio, ele diz que as For ças Ar- 
ma das não se sen tem <de vi da men te pres ti gi a das= pe la
Cor te.

ECONOMIA

Venda de motocicletas
registram alta no Brasil

AUMENTO FOI 22,9% SUPERIOR AO MESMO PERÍODO DE 2021

As fa bri can tes de mo to ci cle tas no país pro du zi ram
569.598 uni da des nos cin co pri mei ros me ses des te ano,
vo lu me 22,9% su pe ri or ao re gis tra do no mes mo pe río do
de 2021, quan do fo ram pro du zi dos 463.413 uni da des. 

O le van ta men to é da As so ci a ção Bra si lei ra dos Fa bri- 
can tes de Mo to ci cle tas, Ci clo mo to res, Mo to ne tas, Bi ci- 
cle tas e Si mi la res (Abra ci clo).

Em maio des te ano fo ram pro du zi das 129.781 mo to- 
ci cle tas, al ta de 15,2% na com pa ra ção com abril   
(112.678 uni da des). Em re la ção ao mes mo mês do ano
pas sa do, o cres ci men to foi de 25%.

O pre si den te da Abra ci clo, Mar cos Fer ma ni an, afir ma
que a me ta é atin gir 1,29 mi lhão de uni da des em 2022.
<Es ta mos con se guin do atin gir os pa ta ma res pla ne ja dos
de pro du ção pa ra al can çar nos sa me ta de cres cer 7,9%
nes te ano em re la ção ao ano an te ri or=, ex pli ca.

No acu mu la do do ano, as ven das no va re jo to ta li za- 
ram 515.724 uni da des, al ta de 25,6% em re la ção ao mes- 
mo pe río do de 2021 (410.474 mo to ci cle tas).

Em maio, hou ve o re sul ta do do ano, com 133.344 uni- 
da des li cen ci a das. O vo lu me foi 23,8% su pe ri or ao re gis- 
tra do em abril (107.707 mo to ci cle tas) e 20,8% mai or na
com pa ra ção com o mes mo mês do ano pas sa do
(110.376 uni da des).

São Luís, terça-feira, 14 de junho de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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Vol tan do à li ça (1)

Vol tan do à li ça (2)

Ca da uma

Ca da uma

<Es tá óti mo, co ra do e bem dis pos to=

Ten são no Pla nal to (1)

Ten são no Pla nal to (2)

Bol so na ris mo tem do no
O re du to bol so na ris ta no Ma ra nhão es tá no cen tro de uma dis- 

pu ta ide o ló gi ca-re li gi o sa so bre as elei ções de ou tu bro. O ex-pre- 
fei to de São Pe dro dos Cren tes (evan gé li co), o mé di co Lahé sio
Bon fim (PSC), o de pu ta do fe de ral Jo si mar do Ma ra nhão zi nho e
sua es po sa De ti nha, além da pre fei ta de La go da Pe dra, Mau ra Jor- 
ge, as su mi da men te de di rei ta pro ta go ni zam o de ba te. Ela re pre- 
sen ta uma das oli gar qui as mais an ti gas e ro bus tas do in te ri or do
Es ta do – a dos Jor ge – e con cor reu ao go ver no em 2018, car re gan- 
do a ban dei ra do bol so na ris mo, ain da in ci pi en te no Ma ra nhão e
em vá ri os es ta dos no Nor des te.

En tre vis ta da nes ta se gun da-fei ra pe la TV Mi ran te, Mau ra Jor ge
man te ve a pos tu ra bol so na ris ta, de fen deu vo to no se na dor Ro- 
ber to Ro cha, can di da to à re e lei ção e no se na dor We ver ton Ro cha,
pré-can di da to a go ver na dor pe lo PDT – mas ca da dia mais en vol- 
vi do com o bol so na ris mo no Es ta do. Com seu slo gan de <Ma ra- 
nhão mais Fe liz=, We ver ton vai fa zen do uma es pé cie de <ar ras tão=
de par ti dos, pre fei tos e ou tras li de ran ças, to tal men te sem com- 
pro mis so com a ques tão ide o ló gi ca. A mar ca do PDT com tra ços
de es quer dis mo foi dis si pa da em 2022, as sim co mo vem ocor ren- 
do com inú me ras le gen das.

Com tran qui li da de e fran que za, Mau ra ex pli cou sua po si ção
com re la ção a We ver ton Ro cha: <Não há con fu são ide o ló gi ca nes- 
ta de ci são. Eu era can di da ta da di rei ta lá atrás e o pré-can di da to a
go ver na dor que ho je se co lo ca co mo da di rei ta (Lahe sio Bon fim),
não me apoi ou, apoi ou Ro se a na co mo go ver na do ra em 2018.
Além dis so, o se na dor We ver ton Ro cha já de mons trou que não é
con tra nos so pre si den te. Há pou cos di as vo tou na ques tão da de- 
fe sa dos nos sos pas to res. Que ro agra de cer ao We ver ton por ter
uma pos tu ra de cen te em re la ção a es te gru po re li gi o so=, ar re ma- 
tou.

De fa to, em Abril, We ver ton re ti rou sua as si na tu ra de um pe di- 
do de CP no Se na do pa ra apu rar sus pei tas de cor rup ção no MEC,
en vol ven do pas to res e o en tão mi nis tro da Edu ca ção Mil ton Ri- 
bei ro. O re cuo de We ver ton foi es tam pa do em pá gi nas de re vis tas
de es co la bí bli ca e dis tri buí do em igre jas do Ma ra nhão, li ga das
aos pas to res Gil mar San tos e Aril ton Mou ra, sus pei tos de atu a rem
co mo lo bis tas do MEC. Ao Glo bo, We ver ton dis se que foi um re le- 
a se pe di do à sua as ses so ria, sem que ele sou bes se qual o ob je ti vo.
Se ja co mo for, os vo tos de Bol so na ro no Ma ra nhão tem Lahe sio e
We ver ton na dis pu ta ca ba ça com ca be ça. Afi nal, vo to não tem cor
nem ide o lo gia.

De pois de se mu ni ci ar com far to ma te ri al ju rí di co a res pei to de
sua po si ção re la ti va à or dem de su ces são no Pa lá cio dos Leões,
com a li cen ça do ti tu lar do car go, Car los Bran dão, Othe li no Ne to
re to mou sua agen da po lí ti ca, mes mo fo ra do car go na Ale ma.

 

Co mo a cam pa nha elei to ral es tá lo go ali à fren te, em agos to, os
re du tos no in te ri or dis pu ta dos pal mo a pal mo, Othe li no Ne to
(PC doB) já re co me çou sua pe re gri na ção pe los mu ni cí pi os – sem- 
pre ao la do da es po sa, Ana Pau la, vi ce-pre fei ta de Pi nhei ro.

 

Com um his tó ri co de en tre ve ros com Flá vio Di no, des de 2015,
in clu si ve em La go da Pe dra, a pre fei ta Mau ra Jor ge, sem pre ro se a- 
nis ta de car tei ri nha, ho je ela apoia We ver ton Ro cha e não Lahe sio,
por que de le não te ve apoio em 2018.

 

É sin to má ti co que Mau ra Jor ge te nha de cla ra do apoio (via TV
Mi ran te) ao se na dor We ver ton Ro cha de pois do en con tro no Pla- 
nal to com Jair Bol so na ro. Sig ni fi ca que en tre Lahe sio Bon fim e o
se na dor do PDT, o pre si den te da Re pú bli ca pre fe re jo ga su as fi xas
no se gun do.

Foi co mo o ex-go ver na dor Ge ral do Alck min (PSB), pré-can di- 
da to a vi ce na cha pa de Lu la, clas si fi cou o es ta do de saú de do go ve- 
na dor Car los Bran dão, a quem vi si tou nes te fim de se ma na, no
hos pi tal em São Pau lo.

 
Ain da cum prin do iso la men to da co vid, jun to com a es- 

po sa Jan ja, o ex-pre si den te Luiz Iná cio Lu la da Sil va
man dou, por Ge ral do Alck min, vo tos de re cu pe ra ção

ao go ver na dor Car los Bran dão, in ter na do no hos pi tal
da Be ne fi cên cia Por tu gue sa (SP).

 
Por um ví deo em sua re de so ci al, o ex-go ver na dor Flá- 

vio Di no con ta que des de 1994 é pro fes sor da Uf ma. <É
um dos or gu lhos de da mi nha vi da, lu tar pe la de si- 

gual da de por meio do en si no su pe ri or=. Ele apa re ce
dan do au la pre sen ci al, com a re to ma da ple na pe la Uf ma.

No va ro da da da pes qui sa en co men da da pe lo ban co BTG Pac- 
tu al, traz no va men te o ex-pre si den te Luiz Iná cio Lu la da Sil va (PT)
à fren te da dis pu ta pe lo Pa lá cio do Pla nal to e com chan ces de ven- 
cer em pri mei ro tur no.

De acor do com le van ta men to, di vul ga do nes ta se gun da-fei ra
(13), o pe tis ta tem 44% das in ten ções de vo to, an te 45% de to dos
os ou tros can di da tos so ma dos. Nos vo tos vá li dos, Lu la al can ça
49,4%. Com es se nú me ro da ria 1º tur no.

São Luís, terça-feira, 14 de junho de 2022

ELEIÇÕES 2022

Weverton lidera corrida
para o governo do estado
Senador aparece com boa vantagem na pesquisa O Imparcial/Exata em diversos cenários para o pri-
meiro turno onde o pedetista está com a maioria das intenções de voto contra Carlos Brandão

SAMARTONY MARTINS

A segunda pesquisa O Imparcial/Exata para 
o governo do Maranhão, aponta o senador 
Weverton, do PDT, como líder nas intenções 
de voto para eleição de 2022, a pesquisa foi 
realizada entre 05 e 09 de junho pelo institu-
to Exata . Com a desistência do deputado fe-
deral, Josimar de Maranhãozinho (PL), que 
vai concorrer a reeleição à Câmara Federal 
e do senador, Roberto Rocha (PTB), que vai 
concorrer a reeleição ao senado, os números 
para o cenário eleitoral tanto para o governo 
do estado quanto para o senado sofreram al-
terações.

Em um cenário com todos os pré-candi-
datos a governador que até o momento estão 
mantendo o seu nome na corrida eleitoral para 
o cargo mais importante do executivo mara-
nhense,  na pesquisa estimulada, Weverton 
tem 29% das intenções de votos, o vice-go-
vernador Carlos Brandão (PSDB) tem 24%, 
o prefeito de São Pedro dos Crentes Lahésio 
Bonfim (PTB) aparece em terceiro lugar com 
14%, seguido pelo ex-prefeito de São Luís Edi-
valdo Holanda Júnior (PSD) com 11%. Já o 
deputado federal Simplício Araújo (Solidarie-
dade) tem 2%, Hertz Dias (PSTU) tem 1% e 
Enilton Rodrigues (PSOL) tem 0%; Outros 6% 
disseram que pretendem votar em branco ou 
nulo e 13% não sabem ou não responderam.

Em um segundo cenário, em que apenas 
quatro nomes estão na disputa, Weverton se 
mantém em primeiro lugar e aparece com 31% 
das preferências de votos; Carlos Brandão tem 
25%; Lahésio Bonfim com 14% e Edivaldo Ho-
landa Júnior, 12%. Não sabem ou não respon-
deram, 12% e 6% disseram que anulariam o 
voto ou votariam em branco.

O Instituto Exata também simulou uma 
eleição no primeiro turno entre Weverton e 
Carlos Brandão. Neste cenário, Weverton teria 
43% e Brandão, 37%. Os que votariam branco 
ou nulo seriam 11% e 9% não sabem ou não 
responderam.

Também foi simulado um embate em um 
eventual segundo turno com um possível con-
fronto entre Weverton com 52% e Lahésio Bonfim 
24%. Os que votariam branco ou nulo seriam 
11% e 13% não sabem ou não responderam.
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Se a eleição para o Governo do Estado fosse hoje e os candidatos 
fossem esses, em quem o sr(a) votaria?
(ESTIMULADA-CENÁRIO A)

Se a eleição para o Governo do Estado fosse hoje e os 
candidatos fossem esses, em quem o sr(a) votaria?
(ESTIMULADA-CENÁRIO B)

Weverton 

Rocha

31%

Carlos Brandão

25%

Lahésio Bonfim

14%

Edivaldo 

Holanda Jr.

12%

Nenhum/Branc

o/Nulo

6%

N.S/N.R

12%

REJEIÇÃO
O instituto Exata também perguntou dos pré-candidatos “que você 

NÃO votaria de jeito nenhum?” para avaliar o índice de rejeição. A pes-
quisa revelou que: Simplício Araújo aparece com 26%; seguido por 
Edivaldo Holanda Jr. 23%; Hertz Dias com 20%; Carlos Brandão com 
17%; Enilton Rodrigues com 16%; Weverton Rocha com 15%; e Lahésio 
Bonfim com 14%. Votaria em todos aparece com 35%, Não votaria em 
nenhum com 17% e não sabem ou não responderam 11%.

2º TURNO
Já a simulação de um embate em possível 

segundo turno entre Carlos Brandão e Lahésio 
Bonfim, o atual governador aparece com 47% e 
o prefeito de São Pedro dos Crentes, figura com 
27%. Os que votariam branco ou nulo seriam 12% 
e 14% não sabem ou não responderam.

Em um outro cenário, em um eventual se-
gundo turno entre Weverton Rocha e Edivaldo 
Holanda Jr, o senador pedetista aparece com 55% 
das intenções de voto contra 20% do ex-prefeito 
de São Luís. Os que votariam branco ou nulo se-
riam 13% e 12% não sabem ou não responderam.

Se a disputa em um eventual segundo turno 
ocorresse entre Carlos Brandão e Edivaldo Holan-
da Jr, o atual governador do Maranhão aparece 
com 49% das intenções de voto contra 23% do 
ex-prefeito de São Luís. Os que votariam bran-
co ou nulo seriam 15% e 13% não sabem ou não 
responderam.

SENADO
Também foi simulado na pesquisa estimulada um cenário das eleições 

para senador, no qual o ex-governador Flávio Dino (PSB) lidera com am-
pla vantagem 51%; seguido pelo senador Roberto Rocha (PTB) com 26%; 
Pastor Bel (Agir 36) com 5%; Paulo Romão (PT) com 2%; Saulo Arcangeli 
(PSTU) com 1%; Antônia Cariongo (PSOL) com 1%. Já os que votariam bran-
co ou nulo seriam 7% não sabem ou não responderam tem 7% também.

Nesta pesquisa, foram ouvidas 1451 pessoas em todo o estado, com 
uma margem de erro de 3,28 para mais ou para menos e confiabilidade 
de 95%, e registro no TSE como MA-04453/2022.

As eleições para senador acontecem em 
outubro deste ano, mas, se fossem hoje, em
qual desses candidatos você votaria?
(ESTIMULADA)

Em um eventual segundo turno, 
em quem o sr(a) votaria para go-
vernador se a disputa fosse entre:
(CONFRONTO A)
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ANTÔ NIO NEL SON FA RIA
Jor na lis ta

RO DRI GO AL VES DE CAR VA LHO 
Jor na lis ta, es cri tor e po e ta pos sui di ver -
sos prê mi os li te rá ri os em vá ri os es ta dos
e par ti ci pa ção em im por tan tes co le tâ ne -
as de po e sia, con tos e crô ni cas. Em 2018
lan çou seu pri mei ro li vro in di vi du al in ti -
tu la do <Con tos Co lhi dos= pe la edi to ra
Clu be de Au to res.

Que vidão !

Vo cê já so nhou al gu ma vez em ga- 
nhar al go em tor no de 50 mi lhões de
re ais? Já? En tão, cá en tre nós, di ga lá o
que vo cê fa ria com tan ta gra na ao seu
in tei ro dis por? Não sa be? Aqui vão al- 
gu mas di cas pa ra vo cê man ter es sa
for tu na com to do o lou vor que me re- 
ce e es que cer que um dia vo cê fez par- 
te da lis ta dos li sos. Al guns con se lhos
úteis de vem ser se gui dos à ris ca, pa ra
vo cê es ca pu lir da ca te go ria de emer- 
gen te, aque le gru po re ple to de in con- 
ve ni en tes que cha ma a aten ção pe los
exa ge ros e fal ta de sa voir-fai re pa ra se
dar bem na no va vi da na ba bes ca. A
ho ra é es sa. Ape nas, se ja co me di do e
pres te aten ção:

 
Di ca Nº 1 3 Acer tan do uma bo la da

des sas, pas se a fa zer ab so lu ta men te
na da. Pa ra ad mi nis trar bem a sua vi da
e o tem po va dio, mon te a em pre sa
Ócio & Cia. Lt da., com se de ins ta la da
em qual quer ilha afro di sía ca, ou pa- 
raí so fis cal, mui to lon ge de Tauá-Mi- 
rim. Se vo cê for ruim de ge o gra fia, não
se de ses pe re. Con tra te um pro fes sor

de sem pre ga do da ma té ria, pro me- 
ten do-lhe pe que na ocu pa ção em
qual quer re par ti ção pú bli ca.

 
Di ca Nº 2 3 Mon te seu pró prio Ma- 

ra cap, man dan do con fec ci o nar na
grá fi ca ape nas pou cas car te las pa ra
dis tri buir en tre ami gos e pa ren tes.
Ca da sor te a do re ce be rá prê mio em
es pé cie pa ra pa rar de lhe en cher o sa- 
co e pe dir di nhei ro em pres ta do. Es se
mo de lo de dis tri bui ção de ren da en tre
as pes so as da sua ami za de fun ci o na
bem e pro por ci o na-lhe a ima gem de
bon zi nho e ba ca na pa ra com os pró xi- 
mos, dis tan tes e agre ga dos.

 
Di ca Nº 3 3 Se vo cê for re li gi o so te- 

nha cau te la na pro mes sa fei ta. Afi nal,
se pa rar par te da bo la da pa ra en tre gar
de ban de ja, sem mais nem me nos, ao
seu de vo to pre di le to, é exa ge ro. Fa ça
acor do com seu san to pro te tor e de- 
man de ape nas o ne ces sá rio pa ra co- 
brir as des pe sas do seu bon do so pa- 
dro ei ro. Se vo cê é evan gé li co, pas se a
fre quen tar um tem plo mais ge ne ro so
com o dí zi mo. Afi nal, dez por cen to é
prê mio mui to al to. Pro cu re ne go ci ar
as ta xas de ope ra ção.

 
Di ca Nº 4 3 Se vo cê é do ti po <ca xi as

e pa tri o ta=, e se emo ci o na com o der- 
ro ca da da Ve ne zu e la, Cu ba, Ar gen ti na
e ou tros <pai si tos más=, na fi la do pro- 
ces so de de sa pa re ci men to co mo na- 
ções, não in vis ta um tos tão em tí tu los
des ses paí ses de ca den tes. Do jei to
que os co fres an dam va zi os do la do de
lá, é ca lo te pu ro.

 
Di ca Nº 5 3 Não es ban je à-toa. Di- 

nhei ro é bom, mas não dá em ár vo re.
Não com pre, por en quan to, pro pri e- 
da de no cam po de vi do a pos si bi li da- 

de da vol ta do MST. O gru po in va sor
não dá co lher de chá pra nin guém.
Mas, se re sol ver vi rar fa zen dei ro, es- 
pa lhe que sua ter ra só ser ve pa ra plan- 
tar pi tom ba e ta ma rin do, cul ti va res
que dão mui to tra ba lho e pou ca ren- 
da, ex pul san do es sa tur ma do quer tu- 
do mui to fá cil.

Di ca Nº 6 3 Dis tan cie-se de de so cu- 
pa dos de qual quer ti po. Dá azar in crí- 
vel an dar com eles a ti ra co lo. Se ja po-
si ti vo. Pen se for te. As sim co mo cer to
em pre sá rio que

ri fou, por mui tos anos, um mes mo
au to mó vel(se não me en ga no um
Ford Mercury), que nin guém ga nhou.
In vis ta al gum nes sa ro le ta e ti re di vi- 
den dos.

 
Di ca Nº 7 3 Fa ça su as ex tra va gân ci-

as com o pé no freio pa ra ga ran tir a ve- 
lhi ce, se é que vo cê vai con se guir che-
gar até lá com tan to di nhei ro no bol so.
Re a li ze seus de se jos de con su mo. Que
tal pe que na em bar ca ção com três suí- 
tes e mo to res pos san tes? Ou, en tão,
sim ples avião de du as tur bi nas? Aque- 
le car rão im por ta do co bi ça do nas vi- 
tri nes das re ven de do ras? Aque la mo-
de lo ca pa da re vis ta?… Cal ma, to dos
es ses bens es tão dis po ní veis em le a-
sing. É mais ba ra to e não pre ci sa dis- 
po ni bi li zar seu do ce di nhei ro de uma
vez.

 
Di ca Nº 8 3 Vo cê jo gou na Me ga se- 

na? Não? En tão não se ja otá rio. Cor ra
ago ra, fa ça sua fe zi nha olhan do pa ra o
Céu e pro me ten do par te zi nha, não
mais que is so, pa ra o Di vi no. Ah, ia es- 
que cen do. Se vo cê for con tem pla do
com es se ca mi nhão de di nhei ro não
es que ça de de po si tar al gum na con ta
des te seu hu mil de es cri ba pe las di cas
pas sa das. Boa sor te!

CRÔNICA:

Santana não é santo 

O es cri tor e fi lo so fo ita li a no Um- 
ber to Eco dis se em 2015 a cé le bre fra- 
se: <As re des so ci ais de ram voz a uma
le gião de im be cis=.

Se te anos de pois, per ce be mos que
não são so men te os im be cis que fa- 
zem uso in dis cri mi na do des sa fer ra- 
men ta, que de ve ria ser vir a al go de
po si ti vo.

Men ti ro sos, pre con cei tu o sos, ra- 

cis tas, vi o len tos e tu do o que há de pi- 
or no mun do fa zem ho je das re des so- 
ci ais o ha bi tat, o es con de ri jo pa ra a
atu a ção co var de, de ata ques, ge ran do
a dis cór dia e o ódio.

Ari o val do San ta na Sil va Ne to, mais
co nhe ci do na pe que na ci da de on de
mo ra, co mo seu San ta na, é um su jei to
de meia ida de ben quis to no lu gar.
Com seu ca be lo aca ju, pin ta do me ti- 
cu lo sa men te a ca da 15 di as, seu San- 
ta na é fre quen ta dor as sí duo das mis- 
sas do mi ni cais das 8 ho ras, 10 ho ras e
19 ho ras na Igre ja Ma triz, além de par- 
ti ci par dos ter ços e vi gí li as em to dos
os di as san tos.

Pos sui um con si de rá vel <pe da ço de
ter ra=, co mo cos tu ma di zer aos ami- 
gos, prin ci pal men te os fre quen ta do- 
res de sa lões e clu bes res tri tos do lu- 
gar, pes so as da mais al ta es tir pe. Ca- 
sa do com do na Fla vi a na há mais de 30
anos, tem dois fi lhos, um é ad vo ga do
que tra ba lha em Bra sí lia e o ou tro saiu
de ca sa quan do ti nha 20 anos e vi rou
Hip pie, di zem que mo ra em São To mé
das Le tras, em Mi nas Ge rais. Seu San- 
ta na, não gos ta de men ci o nar so bre
es se fi lho, pre fe re ga bar-se do ou tro,
que ad vo ga pa ra po lí ti cos de re pu ta- 
ções du vi do sas na ca pi tal do Bra sil.

Po rém, o sor ri den te e pres ta ti vo
San ta na se trans for ma quan do se sen- 

ta em fren te ao seu com pu ta dor e ao
mes mo tem po apa nha o seu ce lu lar
to da noi te, após as sis tir os prin ci pais
te le jor nais em al guns ca nais de te le vi- 
são.

Tan to em gru pos do Fa ce bo ok
quan to do What sApp e Te le gram, o
ho mem des fe re crí ti cas e xin ga men- 
tos a to dos aque les que dis cor dam de
seus pen sa men tos e ide o lo gi as so bre
po lí ti ca, com por ta men to, re li gião e
qual quer ou tro po si ci o na men to que
não se ja aque le que o pró prio San ta na
con si de ra den tro da mo ra li da de e in- 
te gri da de ili ba da.

Os gru pos nas re des so ci ais se
trans for mam em cam pos de bai xa ri as
e ofen sas, che gan do até mes mo, a al- 
gu mas ame a ças de con fron tos fí si cos
por con ta das di ver gên ci as de pen sa- 
men tos, gra ças, em gran de par te, às
dis se mi na ções de Fa ke News, pe lo in- 
to le ran te e in co e ren te San ta na.

O pes so al não gos ta das ati tu des
ofen si vas e des res pei to sas de San ta na
nas re des so ci ais. <Ve lho ba ba ca que
acha que é o rei da ci da de, só por que
tem di nhei ro e o fi lho ad vo ga do! =

En tre tan to, nas mis sas de do min go,
o pes so al sor ri den te cum pri men ta o
seu San ta na. <Ho mem bom! In clu si ve
já pro me teu do ar um lei tão e uma no- 
vi lha pa ra a fes ta da Igre ja des se ano=.

RO SA NE GAR CIA

ANÁ LI SE:

De sis tir ja mais

Ca dê Bru no Pe rei ra e Dom Phil lips? Des de o dia 5 úl ti- 
mo, a per gun ta ecoa no no ti ciá rio bra si lei ro e in ter na ci- 
o nal. O de sa pa re ci men to do in di ge nis ta Bru no Pe rei ra e
do jor na lis ta bri tâ ni co e cor res pon den te do jor nal The
Guar di an Dom Phil lips, no Va le do Ja va ri, no oes te da
Amazô nia, en tre os mu ni cí pi os de Ata laia do Nor te e
Gua ja rá, não foi um aci den te. Am bos es ta vam ame a ça- 
dos por gru pos cri mi no sos in va so res do ter ri tó rio in dí- 
ge na, fron tei ri ço com o Pe ru, e uma das ro tas de tra fi- 
can tes, se gun do li de ran ças de or ga ni za ções lo cais.

O Va le, com área equi va len te à de Por tu gal, abri ga 26
po vos in dí ge nas, a mai o ria de les iso la da por op ção 4
não quer con ta to com os <bran cos=. A po pu la ção das se- 
te et ni as con ta ta das so ma mais de 6.300 pes so as (em bo- 
ra mui tos não os re co nhe çam co mo se res hu ma nos). A
Ter ra In dí ge na Ja va ri foi de mar ca da no go ver no do en- 
tão pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, em 1996,
ho mo lo ga da e ins cri ta na Se cre ta ria de Pa trimô nio da
União (SPU) em 2001. Ho je, a re gião é ter ri tó rio de uma
ali an ça sór di da e vi o len ta en tre ga rim pei ros, pes ca do- 
res, ma dei rei ros e nar co tra fi can tes.

O em pe nho de Bru no Pe rei ra em de fe sa dos po vos in- 
dí ge nas, so bre tu do dos gru pos iso la dos do Va le, e a dis- 
po si ção de Phil lips de tra zer à opi nião pú bli ca os da nos
cau sa dos pe los in va so res con tra ri a vam os in te res ses
dos cri mi no sos. Os po vos ori gi ná ri os nun ca fo ram con- 
tem pla dos com po lí ti cas pú bli cas ade qua das e res pei to- 
sas aos seus di rei tos, co mo es ta be le ci das tan to na atu al
quan to nas cons ti tui ções pas sa das. Mas, nos úl ti mos
anos, os tra di ci o nais ini mi gos ga nha ram for ça e apoio
pa ra agir co mo os co lo ni za do res do pas sa do e pro mo ver
o que ro tu la vam de <lim pe za de área=, ou se ja, o ex ter- 
mí nio dos po vos ori gi ná ri os.

O ser ta nis ta e ex-pre si den te da Fun da ção Na ci o nal
do Ín dio (Fu nai) Sydney Pos su e lo, co nhe ce dor das pe- 
cu li a ri da des da re gião, an te viu, lo go nas pri mei ras ho ras
após o anún cio do de sa pa re ci men to de Bru no e Phil lips,
que se ria im pro vá vel um des fe cho fe liz. Não se tra ta va
de pes si mis mo, mas de re a lis mo an te a po lí ti ca an ti-in- 
di ge nis ta em cur so no país.

A cri se cau sa da pe los in va so res se ar ras ta va há anos
na re gião do Va le do Ja va ri. Mais re cen te men te, tor nou-
se uma zo na san gren ta. Em 2019, o in di ge nis ta Mac xi el
Pe rei ra dos San tos, 34 anos, fun ci o ná rio da Fu nai, foi as- 
sas si na do a ti ros, quan do pas se a va com a fa mí lia em Ta- 
ba tin ga, ci da de pró xi ma à ter ra in dí ge na. Ele tra ba lha va
na Fren te de Pro te ção Et no am bi en tal da Fu nai e atu a va
nas ope ra ções de fis ca li za ção e com ba te à ca ça, pes ca,
ga rim po e ex plo ra ção ma dei rei ra ile gais no Va le. Os as- 
sas si nos não fo ram iden ti fi ca dos até ho je.

A aver são do po der pú bli co aos po vos ori gi ná ri os e
tra di ci o nais, e aos mais ele men ta res di rei tos hu ma nos,
se tor nou um es tí mu lo à ma tan ça de in dí ge nas em to das
as re giões. As de ci sões do Ju di ciá rio em fa vor dos in dí ge- 
nas são ig no ra das. Re cor rer às cor tes e aos or ga nis mos
in ter na ci o nais não al te ra o script ma ca bro. Se a ima gem
do país fi ca man cha da di an te das de mais na ções, tam- 
bém não tem im por tân cia. Po rém, é pre ci so re sis tir e co- 
brar: ca dê Bru no e Phil lips?

São Luís, terça-feira, 14 de junho de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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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 038/2022

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

Secretário Municipal de Administração, designado pelo Decreto nº 006/2022, torna público que 

realizará às 09:00h (Nove horas) do dia 28 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 eventual Contratação de 

empresa especializada  no fornecimento de Material de  Limpeza para atender as necessidades 

das diversas Secretarias Municipais 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 10 de junho de 2022. LEONARDO MENDES ARAGÃO. Secretário 

Municipal de Administração. Decreto nº 006/2022.

L. M. SILVA LIMA – TRANSED

CNPJ: 31.409.458/0001-22

A L. M. SILVA LIMA – TRANSED torna público que RE-

QUEREU junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente 

e Recursos Naturais – SEMA, a licença de operação para 

a atividade de transporte rodoviário de produtos perigo-

sos, localizada na rua Dandara, quadra 13, casa 03, Bair-

ro Residencial Maria Firmina II, Paço do Lumiar, Estado do 

Maranhão, conforme dados constantes no e-processo n° 

078353/2022.

SINDICATO DOS ESTIVADORES E DOS TRABALHADORES
EM ESTIVA DE MINÉRIOS DO ESTADO DO MARANHÃO – SETEMEMA

Rua Engenheiro Couto Fernandes, 84 - Centro - CEP: 65010-100 - São Luís-MA

E-mail: setemema.estiva@gmail.com / CNPJ: 06.039.846/0001-11

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Estivadores e dos Trabalhadores de Estiva de Minério do Maranhão 

vem através do seu presidente, convocar todos os associados desta entidade de 

classe em pleno gozo de seus direitos sociais e estatutários, para uma Assembleia 
Extraordinária que será realizada na sede do Sindicato dos Estivadores no dia 17 

de junho de 2022, (sexta-feira) com 1° convocação às 8h30 com o maior número de 

associados e 2° e última convocação ás 9h com qualquer número de associados 

presentes para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: 

1. Formação de Chapa para Eleição Sindical – 2022

São Luís/MA 13 de junho de 2022.

                                               

Jouberth Costa Mendes
Presidente SETEMEMA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Nos termos do Estatuto, convoco os senhores convencionados à                       
 CONVENÇÃO EVANGELICA ESTADUAL DE IGREJAS 
E PASTORES DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS MISSÃO NO 
MARANHÃO – CEIPADMMA, para uma reunião de Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada no Templo Central da Assembleia de Deus 
Missão em Presidente Dutra – MA, localizado na Rua Prefeito Nelson 
Sereno S/N, nos dias 16, 17,18 de Junho de 2022, ás 19:00hs em primeira 
convocação, havendo quórum, em segunda convocação, com qualquer 
número de convencionados presentes, para tratar dos seguintes assuntos: 
ORDEM DO DIA: a)Tratar sobre a renuncia da atual diretoria, 
exceto o Presidente e eleição da nova diretoria diante da renuncia da 
atual; b) Consagração de obreiros; c) Desligamento de obreiros ; d)
Alteração do Estatuto; Outros assuntos. São Luis – MA. 08 de Junho 
de 2022.

FENELON LIMA SOBRINHO 
Presidente

AVISO DE EDITAL
CHAMAMENTO PÚBLICO N° 003/2022-CPL/PMB

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL, com sede na Travessa 15 de Novembro, nº 229, Centro, 
Bacabal, Estado do Maranhão, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público, que fará realizar 
Chamamento Público, objetivando a Inscrição de Profissionais formados em Comunicação, Publicidade ou 
Marketing, ou que atuem em uma destas áreas, para compor Subcomissão Técnica a ser constituída para análise 
e julgamento das propostas técnicas a serem apresentadas em licitação na modalidade Concorrência Pública 
objetivando a Contratação de agência de propaganda para Prestação de Serviços de Publicidade no município 
de Bacabal/MA, conforme edital e anexos. As inscrições ficarão abertas a partir das 08:00hs (oito horas) do 
dia 13/06/2022 até às 13:00hs (treze horas) do dia 01/07/2022, na sala de reuniões da Prefeitura. O Edital e 
seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala da CPL, onde poderão ser consultados gratuitamente e 
obtidos através do portal da transparência na forma digital através do endereço eletrônico https://www.bacabal.
ma.gov.br/licitacoes. Maiores informações poderão ser obtidas por e-mail no licitacao@bacabal.ma.gov.br 
com cópia para cpl.bacabal@hotmail.com ou pelo telefone (99) 3621-0533. Informa, ainda que diariamente, 
na sede da Prefeitura Municipal de Bacabal, de segunda a sexta-feira em dias úteis, das 08h:00min (oito horas) 
às 13h:00min (treze horas), o Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Bacabal – MA. 13 de junho 
de 2022. ALAN AMORIM NASCIMENTO. Presidente da CPL/PMB.

AVISO DE REPUBLICAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 017/2022- SRP 015/2022. O Município 
de Lago da Pedra (MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL avisa aos interes-
sados que realizará Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. 
Modo de disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor preço por item, que será regida pela Lei nº 
10.520/2002 e Decreto nº 004/2021, subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
GRÁFICOS, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE LAGO DA PEDRA/MA. Data e horário do 
início da disputa:28 de junho de 2022 às 10h30min (dez e trinta). Site para realização do Pre-
gão: www.licitanet.com.br. Poderão participar deste Pregão os interessados que militem no ramo 
pertinente ao objeto desta licitação e as empresas definidas como Microempresas (ME), Empresas 
de Pequeno Porte (EPP) e equiparadas, especializadas no ramo, que comprovem possuir os requi-
sitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Meios de dis-
ponibilização do edital: no site do LICITANET (www.licitanet.com.br), PORTAL DA TRANSPARÊN-
CIA (https://lagodapedra.ma.gov.br/acessoainformacao.php), SACOP (https://www6.tce.ma.gov.br/
sacop/muralsite/mural.zul) e E-MAIL DA CPL (cpllagodapedra@gmail.com). Maiores informações 
poderão ser obtidas nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Mu-
nicípio de Lago da Pedra- MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, desde que em mídia, 
podendo ainda ser solicitado via e-mail: cpllagodapedra@gmail.com. Lago da Pedra- MA, 08 de 
junho de 2022. Felipe Pereira Bacelar – Pregoeiro.  
     

AVISO DE EDITAL ALTERADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 022/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2022 – CPL/MIRADOR

A Prefeitura Municipal de Mirador - MA, localizada na Rua Jornalista Mauritônio Meire, 22 – Centro, comu-
nica aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, em 21/06/2022, às 09:00hrs, 
horário local, objetivando registro de preços de material de expediente de modo a atender as necessidades das 
secretarias de município de Mirador/MA por meio do sistema https://www.comprasmirador.com.br/. (não será 
permitida adesão da ata de registro de preços decorrente deste pregão).
Comunica ainda que fez alteração no edital tão somente para preencher maiores informações quanto as condi-
ções do registro de preços sem quaisquer influências na proposta e na data da licitação. O edital alterado estará 
à disposição dos interessados no endereço eletrônico https://www.comprasmirador.com.br/ ou no portal de 
transparência http://www.transparencia.mirador.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce ou no site do Tribu-
nal de Contas do Estado do Maranhão https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul. 

 MIRADOR (MA), 13/06/2022
____________________________

Deusevan Pereira de Brito
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022. A Prefeitura Municipal de Santo 
Amaro do Maranhão – MA, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, torna 
público para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade 
Tomada de Preços, do tipo Menor Preço Global, objetivando a contratação de empresa es-
pecializada em serviços de obras e engenharia para construção de escola de um pavimento 
com 04 salas de aula no padrão FNDE no Povoado Betânia no município de Santo Amaro do 
Maranhão/MA, de interesse da Secretaria Municipal Educação e Cultura, o qual será proces-
sado e julgado em conformidade com as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e altera-
ções posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 13:00 horas do dia 01 de julho de 
2022. A sessão pública de julgamento será realizada na sala da Comissão Permanente de 
Licitação – CPL, situada à Praça Nossa Senhora da Conceição, S/N, Centro, Santo Amaro 
do Maranhão – MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de 
proposta e habilitação. O Edital e seus anexos estão à disposição de interessados no mes-
mo endereço para consulta gratuita, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento 
adicional no mesmo endereço e através do E-mail: cplsantoamaro.ma@gmail.com. Santo 
Amaro do Maranhão (MA), 07 de junho de 2022. Ana Celia da Silva Souza Secretaria Munici-
pal de Educação e Cultura Portaria: 105/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE SRP 012/2022/CPL/PMDB.
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 071.2022. ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de 
Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal 
nº 01/2021, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente 
no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. TIPO: MENOR PREÇO regida 
pelo Sistema de Registro de Preço. OBJETO: Registro de Preço para futura e eventual contrata-
ção de empresa para fornecimento de material de informática, destinados às Secretarias de Duque 
Bacelar, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Administração. LOCAL/SITE: https://www.
bbmnetlicitacoes.com.br. DATA: 24 de junho de 2022, às 08h30min. EDITAL: O Edital será dis-
ponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br, https://
duquebacelar.ma.gov.br, esclarecimentos adicionais, via e-mail cplduquebacelar@gmail.com 
ou fone (98)98499-2219, no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas). Duque 
Bacelar/Ma, 10 de junho de 2022. Robert Otoni Furtado Oliveira Secretário Municipal de Ad-
ministração. 

                        DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO MARANHÃO

AVISO DE REMARCAÇÃO LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 014/2022-DPE/MA

Republicação. A Defensoria Pública do Estado do Maranhão (UASG 453747) através de sua 
Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público que a licitação em epígrafe, Pregão Eletrônico, 
visando contratação de empresa para executar serviços de engenharia (reforma e adaptação das 
instalações físicas), com fornecimento de mão de obra e materiais nos ambientes internos e externos 
no Núcleo da DPE no município de BACABAL, anteriormente suspensa, fi ca REMARCADA sua 
abertura para o dia 04 de julho de 2022, às 9:30h, através do site www.comprasgovernamentais.
gov.br. Em vista das alterações realizadas no Termo de Referência – Planilha Orçamentária, 
A ERRATA nº 01/2022 do Pregão Eletrônico nº 014/22, encontra-se disponível na página: https://
defensoria.ma.def.br/dpema/portal/licitacoes. 

São Luís, 09/junho/2022. CPL/DPE-MA.

ESTADO DO MARANHÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MAPA DE CLASSIFICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2022
RESULTADO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO RELATIVA À TOMADA DE 
PREÇOS N° 1/2022, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE REFORMA DO NÚCLEO COMUNITÁRIO DE MEDIAÇÃO E 
PRÁTICAS RESTAURATIVAS DE SÃO LUÍS/MA. (ART. 109, I, “B” DA LEI Nº 8.666/93). 

ORDEM CLAS. NOME DA EMPRESA VALOR DA PROPOSTA

1ª D3 ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI. 483.884,44

2ª H2N ENGENHARIA LTDA. 484.966,06

3ª BASE ENGENHARIA EIRELI 485.522,59

4ª FHS CONSTRUTORA EIRELI 490.801,79

São Luís (MA), 13 de junho de 2022.

FRANCISCO DE ASSIS MARTINS QUEIROZ
Presidente da Comissão de Licitação

PGJ/MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 024/2022/CCL/PMM. Órgão Realizador: O 
município de Monção/MA, através da Prefeitura Municipal de Monção/MA, CNPJ: 06.190.243/0001-16, por 
meio do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, instituída pela Portaria nº 009/2021, torna público aos interessados 
que, com base legal: Lei n° 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.892/2013, 
Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Municipal nº 017/2020 e subsidia-
riamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e alterações, que fará Licitação na modalidade Pregão, na forma 
Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, tendo por objeto Registro de Preços para eventual e futura 
contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada(s) na prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva de veículos e máquinas da frota oficial das secretarias municipais, visando atender as demandas da 
Prefeitura Municipal de Monção/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital 
e seus anexos, através de sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da informação – internet 
disponível no site: https://www.licitanet.com.br/. A realização do certame está prevista para o dia 28 de junho 
de 2022 às 09h00min (nove horas). Edital: O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por 
meio do endereço eletrônico: www.licitanet.com.br, na sede da Prefeitura na Sala da Comissão Central de 
Licitação, situada na Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro, Monção/MA, de segunda a sexta feira das 08h às 
12h mediante apresentação de mídia gravável, no portal da transparência (http://18.230.158.223/SCPIWEB_
PMMONCAO/Default.aspx?AcessoIndividual=lnkLicitacoes) e no mural de licitações do Sacop/MA(https://
www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul) onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Qual-
quer modificação no Edital será divulgada na forma do art. 21, §4º da Lei nº 8.666/93. Monção/MA, 09 de 
junho de 2022. Kedma Oliveira Nussrala - Secretária Municipal de Finanças e Planejamento.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 025/2022/CCL/PMM. Órgão Realizador: O 
município de Monção/MA, através da Prefeitura Municipal de Monção/MA, CNPJ: 06.190.243/0001-16, por 
meio do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, instituída pela Portaria nº 009/2021, torna público aos interessados 
que, com base legal: Lei n° 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.892/2013, 
Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Municipal nº 017/2020 e subsidia-
riamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e alterações, que fará Licitação na modalidade Pregão, na forma 
Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, tendo por objeto Registro de Preços para eventual e futura 
contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada(s) no fornecimento de balanças, visando atender demandas 
da Secretaria Municipal de Saúde de Monção/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabe-
lecidas neste Edital e seus anexos, através de sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da 
informação – internet disponível no site: https://www.licitanet.com.br/. A realização do certame está prevista 
para o dia 28 de junho de 2022 às 11h00min (onze horas). Edital: O edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados por meio do endereço eletrônico: www.licitanet.com.br, na sede da Prefeitura na Sala da Comissão 
Central de Licitação, situada na Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro, Monção/MA, de segunda a sexta feira 
das 08h às 12h mediante apresentação de mídia gravável, no portal da transparência (http://18.230.158.223/
SCPIWEB_PMMONCAO/Default.aspx?AcessoIndividual=lnkLicitacoes) e no mural de licitações do Sacop/
MA(https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul) onde poderão ser consultados ou obtidos gratui-
tamente. Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do art. 21, §4º da Lei nº 8.666/93. Monção/
MA, 09 de junho de 2022. Kerliana Sena Silva – Secretária Municipal de Saúde.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO.
CNPJ No: 06.101.117/0001-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO No 017/2022
O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA, POR SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCA-
LIZADA NA AVENIDA 12 DE OUTUBRO, 635 - CENTRO, GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS – MA, TORNA 
PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS QUE NO DIA 27 DE JUNHO DE 2022, ÀS 10H00MIN, 
REALIZARÁ LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, DO TIPO MENOR PREÇO, TENDO POR 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, POR MEIO 
DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS – MA, NOS TERMOS DA LEI No 10.520/02 E SUBSIDIARIAMENTE A 
LEI No 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E SUAS ALTERAÇÕES. EDITAL E SEUS ANEXOS ESTÃO À DISPOSI-
ÇÃO DOS INTERESSADOS NO ENDEREÇO SUPRA DE 2a A 6a FEIRA NO HORÁRIO DE 07:30 ÀS
13:30 HORAS, SITE WWW.BLL.ORG.BR, E ATRAVÉS DO E-MAIL: LICITACAOGEB@GMAIL.COM.

Governador Eugênio Barros - MA, 13 de junho de 2022.
Márcio Irla de Sousa Cortez

Pregoeiro Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SAMBAIBA CNPJ: 02.571.288/0001-80

AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2022-CMS. A Câmara Municipal de Sambaiba/MA avisa aos 
interessados que realizará licitação, nos seguintes termos: OBJETO: aquisição parcelada de material 
de informática e ar condicionado para suprir a necessidades da Câmara Municipal de Sambaíba/MA. 
ABERTURA: 28 de junho de 2022 às 09h00min. ENDEREÇO: https://www.portaldecompraspublicas.
com.br/ TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item. BASE LEGAL: Constituição Federal, Art. 37, XXI; Lei 
nº 10.520/2012 e no que lhe couber, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas per-
tinentes à espécie. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 09/2022-CMS. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e 
seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
situada a Praça São Jose, s/n, Centro, Sambaíba/MA no horário de 08h00min às 12h00min, onde po-
derão ser consultados gratuitamente, http://site.tce.ma.gov.br/index.php/mural-de-licitacoes-2, pelo 
e-mail – camara.sambaiba@gmail.com ou impressos mediante o pagamento de valor relativo ao custo de reprodução gráfica, conforme artigo 32,§5º da Lei 8.666/93. PUBLIQUE-SE. Sambaíba/MA, 10 de 
junho de 2022. Victor Gabriel Machado da Costa – Pregoeiro.

Victor Gabriel Machado da Costa 
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO. EDITAL EXCLUSIVO PARA ME/EPP. PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 012/2022. O Município de Turilândia (MA), através da Secretaria de 

Administração e Finanças, por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, avisa aos 

interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: 
Pregão Eletrônico. Modo de disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor Preço por Item, que 

será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019, subsidiariamente as disposições 

da Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: contratação de empresa prestadora de serviços de 

assessoria e consultoria em comunicação social, assessoria de imprensa e relações públicas, 

para atender as necessidades do município de Turilândia-MA. Data e horário do recebimento 
das propostas e Documentação de Habilitação: até às 14h:29min do dia 28/06/2022. Data e 

horário do início da disputa: 14h:30min do dia 28/06/2022. Site para realização do Pregão: 
www.licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação todas as empresas especializadas no 

ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a 
execução de seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas nos sites do LICITANET, 
www.turilandia.ma.gov.br/portal/index.php/portal-da-transparencia e no Mural de Licitações 

do TCE-MA. Dúvidas e-mail: cplturilandia@gmail.com. Turilândia - MA, 10 de junho de 
2022. Leilson Costa Ferreira – Secretário Municipal de Administração e Finanças.

O DIGITAL TAMBÉM
É O NOSSO NORMAL!

88888
MILHÕES
DE ACESSOS
o imparcial.com.br
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De acordo com o jornal The Guardian, o embaixador do Reino Unido teria confirmado
aos familiares que os corpos teria sido encontrados; a PF e a Univaja negaram 

DESAPARECIDOS NA AMAZÔNIA

PF nega achado de
corpos de Dom e Bruno

O
jor nal bri tâ ni co The Guar di- 
an in for mou que cor pos fo- 
ram en con tra dos nas bus- 
cas pe lo in di ge nis ta Bru no 

Pe rei ra e pe lo jor na lis ta bri tâ ni co 
Dom Phil lips na Amazô nia. De acor do 
com o jor nal, on de Dom Phil lips era 
co la bo ra dor, a in for ma ção foi re pas- 
sa da pe lo em bai xa dor do Rei no Uni do 
aos fa mi li a res do jor na lis ta. A Po lí cia 
Fe de ral e a União dos Po vos In dí ge nas 
do Va le do Ja va ri (Uni va ja) ne ga ram 
que te nham si do en con tra dos cor pos.

De acor do com a PF, fo ram en con- 
tra dos ma te ri ais bi o ló gi cos que es tão 
sen do pe ri ci a dos e per ten ces pes so ais 
dos de sa pa re ci dos, o que já ha via si do 
no ti ci a do. <Não pro ce dem as in for- 
ma ções que es tão sen do di vul ga das a 
res pei to de te rem si do en con tra dos os 
cor pos do Sr. Bru no Pe rei ra e do Sr. 
Dom Phil lips=, diz a no ta.

A Po lí cia Fe de ral con ûr mou que a 
mo chi la com per ten ces en con tra da 
pe lo Cor po de Bom bei ros do Ama zo- 
nas é do jor na lis ta bri tâ ni co Dom 
Phil lips.

Se gun do a no ta, fo ram per cor ri dos 
cer ca de 25 km, com pro cu ras mi nu ci- 
o sas pe la sel va, em tri lhas exis ten tes 
na re gião, áre as de iga pós e fu ros do 
Rio Ita quaí. <Na re gião on de se con- 
cen tra ram as bus cas fo ram en con tra- 
dos ob je tos pes so ais per ten cen tes aos 
de sa pa re ci dos, sen do um car tão de 
saú de em no me do Sr. Bru no Pe rei ra, 
uma cal ça pre ta per ten cen te ao Sr. 
Bru no Pe rei ra, um chi ne lo pre to per- 
ten cen te ao Sr. Bru no Pe rei ra, um par 
de bo tas per ten cen te ao Sr. Bru no Pe- 
rei ra, um par de bo tas per ten cen te ao 
Sr. Dom Phil lips e uma mo chi la per- 
ten cen te ao Sr. Dom Phil lips con ten- 
do rou pas pes so ais=, es pe ci û cou a PF.

A es po sa do jor na lis ta bri tâ ni co,

Uma se ma na sem res pos tas

DOM PHILIPS E BRUNO ARAÚJO DESAPARECERAM NO DIA 5 DE JUNHO, NA AMAZÔNIA

Ales san dra Pe rei ra, dis se que ela foi 
in for ma da de que os cor pos fo ram lo- 
ca li za dos, mas que ain da pre ci sam ser 
pe ri ci a dos pa ra con ûr mar se re al- 
men te são os dois. De acor do com 
o The Guar di an, os cor pos fo ram en- 
con tra dos amar ra dos em uma ár vo- 
re.  <Ele não des cre veu o lo cal e ape nas 
dis se que era na üo res ta e dis se que 
eles es ta vam amar ra dos a uma ár vo re 
e ain da não ha vi am si do iden ti û ca- 
dos=, dis se Paul Sherwo od, cu nha do 
de Phil lips, ao The Guar di an.

Dom Phi lips e Bru no Araú jo de sa- 
pa re ce ram no dia 5 de ju nho. A úl ti ma 
vez que eles fo ram vis tos foi na co mu- 
ni da de de São Ga bri el. Eles ha vi am vi- 
a ja do até a re gião de bar co, pe lo La go 
do Ja bu ru, e pre ten di am vol tar à ci da- 
de de Ata laia do Nor te. Bru no acom- 
pa nha va Dom co mo guia, e era a se- 
gun da vez que eles vi a ja vam pe la re- 
gião.

De acor do com a União dos Po vos 

In dí ge nas do Va le do Ja va ri (Uni va ja), 
Bru no Pe rei ra já vi nha re ce ben do 
ame a ças de in va so res da Ter ra In dí ge-
na.

Eles de sa pa re ce ram em uma área 
co nhe ci da co mo Va le de Ja va ri, re gião 
de sel va amazô ni ca que abri ga pe lo 
me nos 26 po vos in dí ge nas, mui tos 
de les iso la dos da ci vi li za ção ex te ri or.

Dom Phil lips tem 57 anos de ida de 
e atua co mo cor res pon den te no Bra sil 
do jor nal bri tâ ni co The Guar di an. 
Nas ci do na In gla ter ra, ele mo ra no 
Bra sil há 15 anos, on de es cre ve, prin- 
ci pal men te, re por ta gens so bre a üo- 
res ta Amazô ni ca. Atu al men te, ele es- 
ta va tra ba lhan do em um li vro so bre 
pre ser va ção am bi en tal e de sen vol vi- 
men to lo cal.

Du ran te a in ves ti ga ção, uma pes-
soa foi pre sa sus pei ta de en vol vi men-
to com o su mi ço dos dois. Ama ril do 
da Cos ta Oli vei ra, co nhe ci do co mo 
Pe la do, foi pre so pre ven ti va men te na 
quin ta-fei ra (9/6). Ele ne ga en vol vi-
men to.

COVID-19

A batalha para liberar as patentes das vacinas
Ge ne bra, Suí ça- Os mi nis tros 

da Or ga ni za ção Mun di al do Co mér cio 
(OMC) avan çam nes ta se gun da-fei ra 
(13/6) nas dis cus sões so bre a pos si bi- 
li da de de li be rar as pa ten tes das va ci- 
nas con tra a co vid-19, com o ob je ti vo 
de vi rar a pá gi na dos er ros co me ti dos 
du ran te a pan de mia.

A ni ge ri a na Ngo zi Okon jo-Iwe a la 
fez da lu ta con tra a pan de mia de co ro- 
na ví rus uma pri o ri da de des de sua 
che ga da ao co man do da OMC em 
mar ço de 2021.

Na reu nião mi nis te ri al da OMC, 
pre vis ta pa ra acon te cer até 15 de ju- 
nho em Ge ne bra, dois tex tos es tão 
sen do de ba ti dos: um de les vi sa fa ci li- 
tar a cir cu la ção dos com po nen tes e 
pro du tos ne ces sá ri os pa ra com ba ter 
es ta e fu tu ras pan de mi as; e o se gun do 
pa ra per mi tir a li be ra ção tem po rá ria 
das pa ten tes das va ci nas con tra a co- 
vid-19.

Es ta úl ti ma ques tão di vi de. Por um 
la do, a in dús tria far ma cêu ti ca e a Suí- 
ça con si de ram que en fra que ce a pro- 
pri e da de in te lec tu al. Pa ra as ONGs, o 
tex to não é su û ci en te men te am bi ci o- 
so pa ra ser eû caz.

O re sul ta do das dis cus sões é in cer- 
to. Co mo a OMC fun ci o na por con- 
sen so, to dos os 164 paí ses mem bros 
de vem es tar de acor do.

Mais de dois anos após o sur gi men- 
to da co vid-19, as ta xas de va ci na ção 
con ti nu am in su û ci en tes nos paí ses 
po bres, es pe ci al men te na Áfri ca.

E em bo ra as va ci nas ago ra se jam 
pro du zi das em quan ti da des su û ci en- 
tes, no au ge da pan de mia eram mui to 
es cas sas nos paí ses po bres.

Em seu dis cur so, o mi nis tro do Co- 
mér cio da Ín dia, Piyush Goyal, la men- 
tou a <fal ta de re a ção rá pi da= da OMC.

<Os paí ses ri cos pre ci sam fa zer 
uma in tros pec ção! De ve mos abai xar a 
ca be ça de ver go nha por não ter mos

A NIGERIANA NGOZI OKONJO-IWEALA COMANDA A OMC EM MARÇO DE 2021

res pon di do a tem po à pan de mia=, 
dis se.

Mas a Ín dia sus pen deu su as ex por- 
ta ções de va ci nas por mui tos me ses 
pa ra aten der às ne ces si da des de sua 
po pu la ção, ape sar de ser o prin ci pal 
for ne ce dor do sis te ma in ter na ci o nal 
de en tre ga Co vax.

De acor do com a di re to ra exe cu ti va 
do UNAIDS, Win nie Byanyima, <du- 
ran te uma pan de mia, com par ti lhar 
tec no lo gia é uma ques tão de vi da ou 
mor te, e nós es co lhe mos a mor te=.

O pro je to de acor do so bre pro pri e- 
da de in te lec tu al es ta be le ce que os 
<paí ses em de sen vol vi men to que 
cum pram os re qui si tos= po dem pro- 
du zir va ci nas <sem o con sen ti men to 
do ti tu lar dos di rei tos por meio de 
qual quer ins tru men to dis po ní vel na 
lei= da que le país.

Mas os ne go ci a do res dei xa ram vá- 
ri os col che tes in di can do áre as não re- 
sol vi das. Por exem plo, o pro je to de 
acor do pro põe que os paí ses em de- 
sen vol vi men to com ca pa ci da de pa ra 
ex por tar va ci nas se jam <en co ra ja dos= 
a não fa zer uso da li be ra ção de pa ten- 
tes.

Os paí ses em de sen vol vi men to cu ja 
par ti ci pa ção nas ex por ta ções glo bais 
de do ses da va ci na con tra a co vid-19 
em 2021 foi su pe ri or a 10% tam bém 
de vem ser im pe di dos de li be rar pa-
ten tes, o que ex clui de fa to a Chi na.

A Chi na pro me teu não usar as fa ci- 
li da des con ce di das aos paí ses em de- 
sen vol vi men to no es bo ço do acor do, 
mas, se gun do vá ri os di plo ma tas, os 
Es ta dos Uni dos gos ta ri am de vê-la se 
com pro me ter por es cri to.

O tex to pre vê a pos si bi li da de de es- 
ten der o acor do a tes tes e tra ta men tos 
seis me ses após sua ado ção, mas ain- 
da não há con sen so so bre es se pon to.

O se gun do tex to des ta ca as li mi ta-
ções que al guns paí ses so frem no for-
ne ci men to de va ci nas, tra ta men tos, 
fer ra men tas de di ag nós ti co e ou tros 
pro du tos mé di cos es sen ci ais re la ci o- 
na dos à co vid.

Exi ge que quais quer me di das co- 
mer ci ais de emer gên cia pa ra com ba-
ter a co vid se jam <di re ci o na das, pro-
por ci o nais, trans pa ren tes e tem po rá- 
ri as, e não cri em bar rei ras des ne ces- 
sá ri as ao co mér cio ou in ter rup ções 
des ne ces sá ri as nas ca dei as=.

ELEIÇÕES DA FRANÇA

Coalizão de Macron e
esquerda empatam

RESULTADO  ESPERADO, ASSIM COMO ABSTENÇÃO RECORDE

An tes mes mo de ser û na li za da 4 o re sul ta do û nal vi- 
rá do se gun do tur no, no pró xi mo do min go 4, a elei ção
pa ra re no var o Se na do na Fran ça já é con si de ra da uma
der ro ta pa ra o pre si den te Em ma nu el Ma cron. Na pri- 
mei ra fa se da dis pu ta, a co a li zão do cen tris ta em pa tou
em nú me ro de vo tos com a ali an ça es quer da 4 ca da
uma re ce beu cer ca de 26% dos vo tos, se gun do da dos
oû ci ais 4, con û gu ran do um ce ná rio que po de le var o
go ver no a per der a mai o ria ab so lu ta na As sem bleia Na- 
ci o nal.

O re sul ta do era es pe ra do, as sim com a abs ten ção re- 
cor de, de 52%. Pa ra ana lis tas, po rém, é um si nal de aler- 
ta pa ra o pre si den te re e lei to em abril. <São se te pon tos a
me nos que em 2017 e a mai o ria ab so lu ta não é uma cer- 
te za=, dis se, em en tre vis ta à re de Fran ce 2, o ci en tis ta po- 
lí ti co Bri ce Tein tu ri er, que acre di ta que os fran ce ses bus- 
ca ram <re e qui li brar= a elei ção pre si den ci al.

São 577 va gas em dis pu ta, e, pa ra con se guir mai o ria
ab so lu ta, é pre ci so con quis tar 289 ca dei ras. Sem o con- 
tro le do Le gis la ti vo, Ma cron se rá obri ga do a ne go ci ar
com uma mai o ria re la ti va ou te rá que go ver nar em <co a- 
bi ta ção=, se gun do Do mi ni que Rous se au, pro fes sor de
di rei to cons ti tu ci o nal na Uni ver si da de Panthéon-Sor- 
bon ne. <Ele não es ta be le ce ria mais a po lí ti ca da na ção, e
sim a mai o ria na As sem bleia e o pri mei ro-mi nis tro que
sair des sa=, ex pli ca.

As pes qui sas in di cam que a co a li zão cen tris ta sai rá
vi to ri o sa no se gun do tur no, mas com um nú me ro de ca- 
dei ras que po de não ser su û ci en te. A cam pa nha por um
re sul ta do di fe ren te co me çou on tem mes mo. <So mos a
úni ca for ça po lí ti ca ca paz de ob ter mai o ria na As sem- 
bleia Na ci o nal (…) Ape nas nós te mos um pro je to co e- 
ren te e res pon sá vel. Ape lo a to das as for ças re pu bli ca- 
nas a se uni rem em tor no des se pro je to=, aûr mou a pri- 
mei ra-mi nis tra Eli sa beth Bor ne, que pe diu uma mai o ria
<for te e cla ra= aos go ver nis tas.

SEM 2º MANDATO

Bachelet renuncia à
candidatura na ONU

1º MANDATO DA ALTA-COMISSÁRIA TERMINA EM 31 DE AGOSTO

A al ta-co mis sá ria das Na ções Uni das pa ra os Di rei tos
Hu ma nos (AC NUDH), Mi chel le Ba che let, anun ci ou 
que não vai se can di da tar a um se gun do man da to após
31 de agos to.

<No mo men to em que o meu man da to che ga ao ûm,
es ta 50ª ses são do Con se lho se rá a úl ti ma em que fa la- 
rei=, dis se a ex-pre si den te chi le na, de 70 anos, na ses são
de aber tu ra do Con se lho dos Di rei tos Hu ma nos das Na- 
ções Uni das, nes ta se gun da-fei ra em Ge ne bra, na Suí ça.

A por ta-voz do AC NUDH, Ra vi na Sham da sa ni, ci ta da
pe la agên cia As so ci a ted Press, con ûr mou que Ba che let
não irá bus car um se gun do man da to de qua tro anos
quan do o atu al ter mi nar em 31 de agos to.

O atu al man da to de Ba che let foi re cen te men te ofus- 
ca do por crí ti cas à sua res pos ta ao tra ta men to da do pe la
Chi na aos ui gu res e ou tras mi no ri as mu çul ma nas.

No iní cio de ju nho, mais de 230 or ga ni za ções de di rei- 
tos hu ma nos exi gi ram a de mis são de Ba che let, acu san- 
do-a de <bran que a men to de atro ci da des= 3 pri sões em
mas sa e abu sos em Xin ji ang=, ter ri tó rio autô no mo ha bi- 
ta do por vá ri as mi no ri as ét ni cas, prin ci pal men te os ui- 
gu res 3 du ran te sua re cen te vi si ta à Chi na.

Pa ra os ati vis tas, du ran te a vi a gem, Mi chel le Ba che let
le gi ti mou <a ten ta ti va de Pe quim de en co brir os cri mes,
usan do o fal so en qua dra men to de `con tra ter ro ris mo`
do go ver no chi nês e re fe rin do-se re pe ti da men te aos
cam pos de in ter na ção pe la de sig na ção do go ver no chi- 
nês: cen tros de Edu ca ção e Trei no Pro ûs si o nal=.

Os go ver nos oci den tais e as or ga ni za ções não go ver- 
na men tais (ONG) dos di rei tos hu ma nos acu sam a Chi- 
na de de ter mais de 1 mi lhão de ui gu res e mem bros de
ou tras mi no ri as mu çul ma nas em cam pos de re e du ca- 
ção.

Os ati vis tas pe di ram ain da ao se cre tá rio-ge ral da
ONU, An tó nio Gu ter res, pa ra que não pro pu ses se a re- 
no va ção do man da to de Ba chel let.

São Luís, terça-feira, 14 de junho de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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A mobilidade segue como prioridade para transformar a qualidade de vida em bairros
da capital maranhense que nunca foram contemplados com pavimentação

SÃO LUÍS

Arraial do Mais Asfalto
chega à Zona Rural 

E
qui pes da Se cre ta ria de Es ta- 
do de In fra es tru tu ra (Sin fra) 
es ti ve ram na co mu ni da de do 
Re can to Ver de, na Vi la Ita mar, 

em São Luís, re a li zan do mais uma as- 
si na tu ra de or dem de ser vi ço do Mais 
As fal to. A ação acon te ceu na ma nhã 
de do min go (12), com uma so le ni da- 
de na lo ca li da de. Ati vi da des des se 
pro gra ma, nes te pe río do ju ni no, se- 
rão de no mi na das de Ar rai al do Mais 
As fal to e pros se guem em São Luís.

Dan do con ti nu a ção aos am plos in- 
ves ti men tos, a mo bi li da de se gue co- 
mo pri o ri da de pa ra trans for mar a 
qua li da de de vi da em bair ros da ca pi- 
tal ma ra nhen se que nun ca fo ram 
con tem pla dos com pa vi men ta ção. 
<Mar cas do olhar sen sí vel do go ver na- 
dor Car los Bran dão que per ma ne ce 
aten to às ne ces si da des da po pu la- 
ção=, aûr mou Clau di o nor da Con cei- 
ção, que mo ra no Re can to Ver de há 
mais de 20 anos.

No lo cal, as má qui nas já ini ci a ram 
as ações de lim pe za e re gu la ri za ção 
do ter re no. Além das ati vi da des de im- 
plan ta ção, de apro xi ma da men te 1 km

Po pu la ção be ne fi ci a da

Ar rai al do Mais As fal to

DRENAGEM ESTÁ SENDO FEITA PARA DAR FIM AOS PROBLEMAS DA LAMA E ESGOTO

de as fal to, con tem plan do 5 vi as do 
bair ro, um pro je to de dre na gem su- 
per û ci al foi de sen vol vi do pa ra dar ûm 
aos pro ble mas da la ma e es go to.

A se cre tá ria ad jun ta de ma nu ten- 
ção de ges tão de obras ro do viá ri as, 
Rai mun da San tos, que re pre sen tou o 
se cre tá rio de Es ta do da In fra es tru tu- 
ra, Apa rí cio Ban dei ra, li de rou a fes ta 
de re cep ção que os mo ra do res pre pa- 
ra ram.

<Com chu va, com sol, sá ba do, do- 
min go, es ta mos jun tos em um pro je to 
de mu dan ça pa ra o Ma ra nhão. Com 
Bran dão, a obra acon te ce to do dia e a 
qual quer ho ra=, aûr mou a ad jun ta, 
em meio a ani ma ção da co mu ni da de.

En tre a co mi ti va, es te ve pre sen te o 
ve re a dor Chi co Car va lho, lí der co mu- 
ni tá rio, que le vou as de man das da Vi la 
Ita mar ao ga bi ne te Sin fra. <O go ver-
na dor Car los Bran dão aten de uma 
rei vin di ca ção da co mu ni da de e, no 
dia dos na mo ra dos, en tre ga es te gran- 
de pre sen te pa ra po pu la ção lo cal. En- 
tão, não po de ria ser di fe ren te, ho je é 
dia de agra de ci men to e ale gria no Re- 
can to Ver de=, co me mo rou.

Ou tros bair ros co mo a Vi la Ri od e a 
Vi la Lui zão tam bém fo ram be ne û ci a- 
dos com o Ar rai al do Mais As fal to só 
nes te ûm de se ma na. O tra ba lho da 
Sin fra se gue ûr me e as agen das per- 
ma ne cem du ran te to da a se ma na.

CAPACITAÇÃO

Equatorial-MA DPE e Senai certificam mulheres

FORAM CERTIFICADAS DUAS TURMAS DE PROJETO DE ARTESANATO PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM SÃO LUÍS

37 mu lhe res de São Luís de ram um
im por tan te pas so pa ra uma no va vi- 
da. Re si den tes da Área Ita qui-Ba can- 
ga e da Zo na Ru ral de São Luís, elas re- 
ce be ram os cer ti û ca dos do cur so
<Eco mo da=, que com põe o pro je to
<Cos tu ran do So nhos=. Ide a li za da pe la
De fen so ria Pú bli ca do Es ta do do Ma- 
ra nhão (DPE/MA), a ini ci a ti va con ta
com a par ce ria do Pro gra ma E+ Pro- 
ûs si o nal, da Equa to ri al Ma ra nhão,
que traz ações vol ta das pa ra a Res- 
pon sa bi li da de So ci al com a exe cu ção
de cur sos pro ûs si o na li zan tes gra tui- 
tos que tem co mo pú bli co-al vo os cli- 
en tes de bai xa ren da. Nes ta par ce ria a
em pre sa con tou com o apoio do Se- 
nai.

A for ma tu ra, re a li za da na se de da
DPE, mar cou o en cer ra men to das ati- 
vi da des das du as pri mei ras tur mas do
cur so. As mu lhe res apren de ram prá ti- 
cas de cos tu ra vi san do a con fec ção de
sa co las eco ló gi cas (eco bags), né ces- 
sai res e aven tais com re sí du os de ban- 
ners e te ci dos pa ra pos te ri or co mer ci- 
a li za ção e ge ra ção de ren da.

As par ti ci pan tes são mu lhe res
acom pa nha das pe la De fen so ria Pú- 
bli ca, em sua mai o ria, mães so lo, so li- 
ci tan tes de pen são ali men tí cia, che fes
de fa mí lia de sem pre ga das ou que já

fo ram ví ti mas de vi o lên cia do més ti ca.
Fo ram 40 ho ras de cur so na se de da
União de Fa mí li as Mo ra do ras da Vi la
Es pe ran ça e na se de da ACIB (As so ci a- 
ção Co mu ni tá ria do Ita qui Ba can ga),
on de elas apren de ram a cos tu rar pe- 
ças di ver si û ca das re a pro vei tan do far- 
da men tos e ban ners.

Du ran te a for ma tu ra, as par ti ci- 
pan tes des û la ram as pe ças con fec ci o- 
na das por elas du ran te o cur so. Eli a ra
Re jan ne Ma tos Fer rei ra foi uma das
for ma das e já saiu do even to ide a li- 
zan do uma no va pro ûs são. <Ago ra eu
te nho mais uma ati vi da de, além de
tra ba lhar na con fei ta ria, ago ra vou
po der pe gar nu ma má qui na e fa zer
uma bai nha. Vou man dar ajei tar mi- 
nhas má qui nas que te nho em ca sa
pa ra con fec ci o nar mi nhas bol si nhas=,
dis se.

Em po de ra men to – De acor do com
o de fen sor pú bli co-ge ral do Es ta do,
Ga bri el Fur ta do, a ex pec ta ti va é que
as par ti ci pan tes do cur so pos sam es- 
cre ver no vos ru mos pa ra su as vi das.
<Nós en ten de mos que uma das me- 
lho res for mas de que brar o ci clo de vi- 
o lên cia ou da fal ta de ci da da nia é por
meio do em po de ra men to das mu lhe- 
res, atra vés do em pre en de do ris mo e
ge ra ção de ren da. Por is so, tão im por- 

tan te quan to in gres sar na Jus ti ça com
uma ação nu ma si tu a ção emer gen ci- 
al, é ca mi nhar mos la do a la do pa ra
que ca da uma des sas mu lhe res pos sa
üo res cer to do seu po ten ci al=, aûr-
mou.

Pa ra o Ge ren te de Re la ci o na men to
com Cli en tes da Equa to ri al Ma ra-
nhão, Rai nil ton An dra de, as par ce ri as
ûr ma das co mo nes ta ini ci a ti va são de
gran de im por tân cia pa ra a pro mo ção
da in clu são e do al can ce so ci al. <Den- 
tro da ma triz so ci o am bi en tal e res- 
pon sa bi li da de so ci al, ûr ma mos im- 
por tan tes par ce ri as e pro mo ve mos
ações co mo es ta por que é co mo sem- 
pre di ze mos: a Equa to ri al não é so-
men te û os e pos tes. A Equa to ri al tam-
bém pro mo ve o de sen vol vi men to
econô mi co e con tri bui pa ra o bem-
es tar da po pu la ção=, pon tu ou.

Tam bém pre sen te na for ma tu ra, o
ge ren te do Se nai Mon te Cas te lo, Mar- 
cos Cou ti nho, des ta cou que as par ti ci-
pan tes do cur so pos su em mais chan-
ce de in gres sar no mer ca do de tra ba- 
lho ou de até mes mo abrir seu pró prio
ne gó cio. <O cur so de Eco mo da é um
tra ba lho mui to im por tan te por que
tu do is so im pli ca rá em ge ra ção de
ren da e qua li da de de vi da pa ra es sas
alu nas=, de cla rou.

AVANÇO SUSTENTÁVEL

FAPEMA adere à
chamada Amazônia +10

LANÇAMENTO DO PROGRAMA TEM A ADESÃO DE 18 ESTADOS 

O Go ver no do Ma ra nhão, por meio da Fun ção de Am- 
pa ro à Pes qui sa e ao De sen vol vi men to Ci en ti û co e Tec- 
no ló gi co do Ma ra nhão (FA PE MA), vai in ves tir R$ 2 mi- 
lhões no apoio a pes qui sas que con tri bu am pa ra a re so- 
lu ção de pro ble mas pri o ri tá ri os e o avan ço sus ten tá vel
na re gião amazô ni ca. 

O lan ça men to do pro gra ma Amazô nia+10 foi re a li za- 
do na úl ti ma se ma na, du ran te o Fó rum Na ci o nal Con- 
sec ti & Con fap, em Ma naus, e con tou com a par ti ci pa- 
ção do pre si den te da FA PE MA, An dré San tos, e do di re- 
tor Ci en tí û co da ins ti tui ção, João Bot ten tuit.

<Com a ade são do Ma ra nhão ao pro gra ma, a FA PE MA
se in se re nes te pal co de pes qui sas jun to com ou tros es- 
ta dos. Com is so ga ran ti mos mais opor tu ni da des pa ra os
pes qui sa do res do es ta do, o que é uma ori en ta ção do go- 
ver na dor Car los Bran dão. A FA PESP [Fun da ção de Am- 
pa ro à Pes qui sa do Es ta do de São Pau lo] en tra com um
gran de apor te de re cur sos e o Go ver no do Es ta do tam- 
bém vai in ves tir R$ 2 mi lhões pa ra in te ra ções en tre pes- 
qui sa do res, e tam bém com ou tros es ta dos do Bra sil que
têm in te res se de re a li zar pro je tos de pes qui sas in te gra- 
das=, des ta cou An dré San tos.

A cha ma da Amazô nia+10 re ce be rá re cur sos de ou tros
es ta dos da Amazô nia Le gal, por meio das Fun da ções de
Am pa ro à Pes qui sa (FAPs), além da con tri bui ção da FA- 
PESP e de go ver nos de es ta dos do Nor des te, Cen tro-
Oes te, Su des te e Sul do País, to ta li zan do, até o mo men- 
to, a ade são de 18 FAPs. Mais de R$ 52 mi lhões se rão in- 
ves ti dos na cha ma da do Pro gra ma Amazô nia+10, R$ 30
mi lhões são apor ta dos pe la FA PESP.

Pa ra o pre si den te do Con fap, Odir Del la gos tin, o lan- 
ça men to de um edi tal con jun to en tre as FAPs de mons- 
tra a si ner gia que exis te en tre as di fe ren tes uni da des da
fe de ra ção e a im por tân cia que tem a Amazô nia no con- 
tex to na ci o nal e mun di al.

So bre a par ti ci pa ção do Ma ra nhão na cha ma da, Odir
Del la gos tin dis se que a FA PE MA vem de sem pe nhan do
um pa pel <im por tan tís si mo no âm bi to do Con fap=. <A
FA PE MA tem pro gra mas im por tan tes e tem apoi a do
ações con jun tas.

APOIO

Porto São Luís  no Simpósio
Internacional Portuário

O GER. DE OBRAS THOMAZ BAKER REPRESENTOU A EMPRESA

Acon te ceu no Ho tel Lu zei ros em São Luís o V Sim pó- 
sio In ter na ci o nal de Ges tão Por tuá ria o II Fó rum La ti no-
Ame ri ca no de Ci da des Por tuá ri as; que reu niu os prin ci- 
pais players do se tor por tuá rio do Ma ra nhão e do país,
além e con vi da dos in ter na ci o nais.

O even to téc ni co-ci en tí û co te ve co mo te ma < Re la ção
Por to – Ci da de e os Ob je ti vos do De sen vol vi men to Sus- 
ten tá vel=; com os ob je ti vos pro mo ver a di fu são de co- 
nhe ci men tos e me lho res prá ti cas além de de ba ter a ges- 
tão por tuá ria e fo men tar a dis cus são e va lo ri za ção do
se tor por tuá rio, que tem em São Luís uma ci da de com
for te vo ca ção no se tor, além de con di ções pri vi le gi a das
de lo ca li za ção.

Pro mo vi do pe lo Lab Por tos da UF MA, o even to te ve o
Prof. Sér gio Cu trim co mo or ga ni za dor. Na aber tu ra, o
Ger. de Obras da Lig ga – Pro je to Por to São Luís Tho maz
Ba ker re pre sen tou a em pre sa, que é uma das apoi a do ras
do even to.

<Os pa les tran tes do mais al to ní vel trou xe ram uma re- 
le van te con tri bui ção pa ra tro car mos ex pe ri ên ci as so bre
ges tão por tuá ria. A Lig ga – Pro je to Por to São Luís pa tro- 
ci nou es sa ini ci a ti va por ser uma em pre sa in du to ra de
de sen vol vi men to no Es ta do, mes mo an tes da im plan ta- 
ção do nos so pro je to. Que re mos atu ar ao la do da Aca de- 
mia pa ra apoi ar e pro mo ver o de sen vol vi men to do Ma- 
ra nhão e do Bra sil atra vés da vo ca ção por tuá ria de São
Luís=, dis se Tho maz Ba ker.

São Luís, terça-feira, 14 de junho de 2022
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Violência à Pessoa Idosa

Cri a do em 2006 pe la ONU, vem aí o Dia
Mun di al da Cons ci en ti za ção da Vi o lên cia
con tra a Pes soa Ido sa (15 de ju nho), ins ti tuí-
do com o ob je ti vo sen si bi li zar a po pu la ção
so bre os di rei tos dos ido sos. 

Se gun do a Ou vi do ria Na ci o nal de Di rei tos
Hu ma nos (ONDH), em 2021 fo ram re gis tra-
das 37 mil no ti fi ca ções de vi o lên cia con tra
os ido sos no Bra sil. Em 29 mil ca sos, tra ta va-
se de vi o lên cia fí si ca.

Retomada no Turismo

A La tam pre vê re to mar no Bra sil até 102%
da sua ofer ta do més ti ca de as sen tos em ju-
nho de 2022, na com pa ra ção com o mes mo
mês de 2019. E re cu pe rar até 74% da sua
ofer ta to tal de as sen tos nes te mês, na com- 
pa ra ção com o mes mo pe río do de 2019. No
Bra sil, a com pa nhia pro gra mou pa ra ju nho
uma mé dia de 540 vo os do més ti cos por dia
pa ra 50 des ti nos na ci o nais (an tes da pan de-
mia eram 44).

No re gis tro, os exe cu ti vos da
Equa to ri al Jo sé Jor ge So a res e Gi sel -
le Co lins Di as com o fo tó gra fo Mei re -
les Jr; o CEO da Fri bal Car los Sch -
midt, e o fo tó gra fo Ta ci a no Bri to e
Hu bert Oli vei ra (Equa to ri al). Eles
são pro mo to res e apoi a do res do li vro
<Ri tos Te ne tehar – A Cul tu ra An ces -
tral de um Po vo=, dos fo tó gra fos Mei -
re les Ju ni or e Ta ci a no Bri to, cu jo lan -
ça men to acon te ce nes ta ter ça-fei ra
(14),  às 19h, em even to no São Luís
Shop ping. Na pro gra ma ção tem ex -
po si ção de fo tos; ex pe ri ên cia imer si -
va de ví deo em 360º, apre sen ta ção
mu si cal com in dí ge nas do Ter ri tó rio
Ara ri bóia, além de poc kets shows
com  Mar ce lo Car va lho e a du pla
Adri a no Cor rea e Edi nho Bas tos com
o me lhor do pop acús ti co.

Es tá aber ta à vi si ta ção
pú bli ca até 30 de se -
tem bro, no Cen tro Cul -
tu ral da Va le, a ex po si -
ção EL KE, com apoio
do Mi nis té rio do Tu ris -
mo e Va le. Com cu ra -
do ria de Ga bri el Gu ti -
er rez e Ubi ra tã Trin da -
de, a mos tra reú ne fo -
tos iné di tas, in du men -
tá ri as, pe ru cas, aces -
só ri os, ví de os e acer vo
pes so al de uma das
mais em ble má ti cas ar -
tis tas do Bra sil. EL KE
fi ca em car taz de ter ça
a sá ba do, das 10h às
19h.

Pa ra inau gu rar o no vo
DVD <220 Volts=, o
can tor Ávi ne Vinny,
do no do gran de hit de
2021, <Co ra ção Ca -
chor ro=, traz a mú si ca
iné di ta <Tu Quer En ga -
nar Quem=, em par ce -
ria com MC Ro ge ri nho,
no me por trás da tam -
bém es tou ra da <Bo ta -
di nha Sa li en te=. A jun -
ção des ses dois hit ma -
kers re sul tou em uma
mis tu ra de for ró com
funk, que che ga acom -
pa nha da de ví deo ao
vi vo, ex traí do do no vo
DVD de Ávi ne.

Arraial do Ipem

O Ar rai al do Ipem co me çou sá ba do (11), e foi
um su ces so com apre sen ta ções, a exem plo dos
bois de Ma ra ca nã e Bar ri ca, além do show da
can to ra Thais Mo re no. E jun to à gran di o si da de
do São João do Ma ra nhão 2022, a Ope ra ção São
João Se gu ro, que foi pla ne ja da com 2 me ses de
an te ce dên cia pe la Se cre ta ria de Se gu ran ça, ofe- 
re ceu mais se gu ran ça du ran te as fes ti vi da des.
Na opor tu ni da de, o se cre tá rio de  da Cul tu ra,
Pau lo Vic tor, re for çou a men sa gem do go ver na-
dor Car los Bran dão so bre o quan to o even to é
im por tan te pa ra a eco no mia ma ra nhen se.

Varíola dos macacos

O Cen tro de Con tro le e Pre ven ção de Do en- 
ças (CDC) dos Es ta dos Uni dos in for mou, em
uma atu a li za ção so bre a va río la dos ma ca cos
fei ta na úl ti ma quin ta (9/6), que até o mo men to
não há ca sos pro vo ca dos pe la trans mis são do
ví rus a lon ga dis tân cia, ou se ja, atra vés do ar.A
agên cia nor te-ame ri ca na ex pli cou que o ví rus é
com ple ta men te di fe ren te dos que cau sam a Co- 
vid-19 ou o sa ram po, e não é co nhe ci do por per- 
ma ne cer no ar ou ser trans mi ti do em um am bi- 
en te com par ti lha do du ran te cur tos pe río dos de
tem po.

Junho Vermelho

A OAB/MA, por meio da Co mis são de Di rei to
à Saú de, e a Cai xa de As sis tên cia dos Ad vo ga dos,
em par ce ria com o Cen tro de He ma to lo gia e He- 
mo te ra pia do Ma ra nhão lan çam a cam pa nha
Ju nho Ver me lho, mês de di ca do à mo bi li za ção
da so ci e da de pa ra a do a ção de san gue. A
OAB/MA e a CA A MA têm co mo ob je ti vo in cen ti- 
var e cons ci en ti zar a ad vo ca cia e a so ci e da de de
ma nei ra ge ral pa ra do ar san gue. Me di an te par- 
ce ria com o He mo mar, no dia 22 de ju nho, ha ve- 
rá uma Uni da de Mó vel pa ra re ce ber as do a ções
de san gue, na sa la da ESA, na se de da Or dem.

Pra curtir

Em ses são so le ne re -
a li za da na úl ti ma
sex ta-fei ra (10), a Câ -
ma ra Mu ni ci pal de
São Luís en tre gou o
Tí tu lo de Ci da dão Lu -
do vi cen se ao ad mi -
nis tra dor Vic tor
Matheus Chou ci no,
na tu ral de Lon dri na
(PR).

A con de co ra ção, so li -
ci ta da pe lo ve re a dor
Oc tá vio So ei ro (Po de -
mos), por meio do
De cre to Le gis la ti vo nº
001/22, apro va do por
una ni mi da de pe la
Ca sa, foi en tre gue no
Ple ná rio Si mão Es tá -
cio da Sil vei ra.

Os bum ba bois de
Mor ros e Ma ra ca nã
são as atra ções de
en cer ra men to da
pro gra ma ção do Ar -
rai al Sesc Ba laio de
So ta ques, nes ta sex -
ta-fei ra (17).

O boi de Mor ros se
apre sen ta rá as 22h e
o de Ma ra ca nã, às
23h, no Sesc Tu ris mo,
no Olho DÁ gua.

O es cri tor Fer nan do
Dou ra do Fi lho lan çou
o li vro <Ar ran ca da: O
de vas ta dor im pac to
do im pro vá vel= pa ra
apre sen tar a um pú -
bli co mai or seu ami -
go de dé ca das, Fe li pe
d ́Avi la, pré-can di da -
to à Pre si dên cia da
Re pú bli ca pe lo Par ti -
do No vo.

O li vro é for ma do por
ex tra tos de ba te-pa -
po en tre os dois, no
qual Fe li pe se mos tra
sem re to ques. O li vro
tem 47 pá gi nas e po -
de ser en con tra do na
Ama zon.com.

São Luís, terça-feira, 14 de junho de 2022
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Um outro caso suspeito de varíola do macacos (Monkeypox) foi descartado em São Luís.
A suspeita era que uma criança de 5 anos tivesse sido infectada

VARÍOLA DO MACACO

Apenas um caso segue
em investigação
PATRÍCIA CUNHA

Aten di men to e tra ta men to

A
Se cre ta ria de Es ta do da Saú de 
(SES) in for mou  que não há 
ca sos de Monkeypox con ûr- 
ma dos no Ma ra nhão. Até o 

mo men to, há so men te um ca so sus- 
pei to no es ta do es te se gue em in ves ti- 
ga ção. Es tão sen do aguar da dos os re- 
sul ta dos dos exa mes cu jas amos tras 
es tão sob aná li se do La cen/MA e do 
la bo ra tó rio da Fun da ção Eze qui el Di- 
as, re fe rên cia na ci o nal.

O ca so em ques tão é de um ho mem 
de 30 anos, sem his tó ri co de vi a gens, 
que che gou na Uni da de Mis ta do Ba- 
can ga, em São Luís, na úl ti ma quar ta-
fei ra (8), on de re ce beu aten di men to 
apre sen tan do sin to mas co mo fe bre, 
ca la fri os, le sões com co cei ras e ar dor 
nos olhos.

A Se cre ta ria Mu ni ci pal de Saú de 
(Se mus) in for mou  que o es ta do de 
saú de do pa ci en te é es tá vel. E que ele 
es tá re ce ben do o de vi do acom pa nha- 
men to mé di co. <En quan to is so, o ca so 
se gue sob aná li se la bo ra to ri al. A Vi gi- 
lân cia Epi de mi o ló gi ca e Sa ni tá ria no- 
ti û cou o Mi nis té rio da Saú de e se gue 
to man do to das a me di das ca bí veis. A 
Se mus res sal ta que, até o mo men to, 
es te é o úni co ca so sus pei to de 
Monkeypox sob in ves ti ga ção em São 
Luís.

Um ou tro ca so sus pei to de va río la 
do ma ca cos (Monkeypox) foi des car- 
ta do em São Luís. A sus pei ta era que 
uma cri an ça de 5 anos ti ves se si do in- 
fec ta da. A in for ma ção foi di vul ga da 
em no ta, emi ti da no dia 2 de ju nho 
pe la Se mus, in for man do o re sul ta do 
ne ga ti vo pa ra a do en ça.

Sai ba Mais

UM CASO SUSPEITO DE VARÍOLA DO MACACO JÁ TINHA SIDO DESCARTADO NA CAPITAL

<Na Re de Es ta du al de Saú de, a por- 
ta de en tra da pa ra os ca sos sus pei tos 
da va río la do ma ca co são as Uni da des 
de Pron to Aten di men to (UPAs) e a 
uni da de re fe rên cia pa ra in ter na ção é 
o Hos pi tal da Ilha=, in for mou a SES.

So bre o tra ta men to de quem é aco- 
me ti do pe la do en ça,  a Se cre ta ria de 
Saú de in for mou que <em bo ra não ha- 
ja tra ta men to es pe cí û co pa ra o ví rus 
da va río la do ma ca co, o tra ta men to 
do pa ci en te é fei to de acor do com o 
ní vel de  aco me ti men to das le sões e 
dos sin to mas, por meio de me di ca- 
men tos=.

A va río la dos ma ca cos, em in glês 
monkeypox, é uma do en ça vi ral ra ra, 
trans mi ti da pe lo con ta to pró xi mo 
com uma pes soa in fec ta da e com le- 
sões de pe le. O con ta to po de ser por 
abra ço, bei jo, mas sa gens ou re la ções 
se xu ais. A do en ça tam bém é trans mi- 
ti da por se cre ções res pi ra tó ri as.

Ela po de ser trans mi ti da ain da pe lo 
con ta to com ob je tos, te ci dos (rou pas, 
rou pas de ca ma ou to a lhas) e su per fí-
ci es uti li za das pe lo do en te. Não há 
tra ta men to es pe cí û co, mas os qua-
dros clí ni cos cos tu mam ser le ves, sen- 
do ne ces sá ri os o cui da do e a ob ser va- 
ção das le sões.

Os pri mei ros sin to mas po dem ser 
fe bre, dor de ca be ça, do res mus cu la-
res e nas cos tas, lin fo no dos in cha dos, 
ca la fri os ou can sa ço. De um a três di as 
após o iní cio dos sin to mas, as pes so as 
de sen vol vem le sões de pe le, ge ral- 
men te na bo ca, pés, pei to, ros to e ou 
re giões ge ni tais.

Pa ra a pre ven ção, de ve-se evi tar o 
con ta to pró xi mo com a pes soa do en te 
até que to das as fe ri das te nham ci ca-
tri za do, as sim co mo com qual quer 
ma te ri al que te nha si do uti li za do pe lo 
in fec ta do. Tam bém é mui to im por- 
tan te a hi gi e ni za ção das mãos, la van-
do-as com água e sa bão ou uti li zan do 
ál co ol gel.

PREPARAÇÃO

Vai começar o festejo de São João Batista
Co me ça ama nhã, quar ta-fei ra, dia

15, o fes te jo de São João Ba tis ta. E no
úl ti mo sá ba do, hou ve mu ti rão de lim- 
pe za da igre ja, fei to por pa ro qui a nos e
de vo tos, co mo pre pa ra ção pa ra re ce- 
ber os ûéis, a pro gra ma ção li túr gi ca e
as tra di ci o nais apre sen ta ções ju ni nas
no Lar go.

Do dia 15 ao dia 24 es ta re mos ce le- 
bran do, es ta re mos no fes te jo do nos- 
so pa dro ei ro São João Ba tis ta. E quan- 
do a gen te vai fa zer fes ta pre ci sa lim- 
par a ca sa. En tão es ta mos dan do uma
ge ral na ca sa de Deus pre pa ran do
bem nos so es pa ço pa ra ce le brar São
João Ba tis ta.  Nos so mu ti rão foi um
su ces so, es ta mos pre pa ra dos pa ra re- 
ce ber os de vo tos=, dis se Pa dre Antô- 
nio Jo sé, pá ro co da igre ja.

Tra di ci o nal men te a Pa ró quia de
São João Ba tis ta (Cen tro), a pa ró quia
São João Ba tis ta de Vi nhais (Vi nhais
Ve lho), den tre ou tras, fes te jam o seu
pa dro ei ro, no pe río do de 15 a 24 de ju- 
nho.

Ao lon go dos di as, pa ra a pro gra- 
ma ção re li gi o sa, es tão pre vis tos: San- 
to Ter ço, No ve na e La dai nha, sem pre
co me çan do às 18h30; San ta Mis sa, às

19h30; e o ar rai al ju ni no, que se ini cia
às 21h. O pon to al to das co me mo ra- 
ções ju ni nas acon te ce no pró xi mo dia
24, dia de São João Ba tis ta, san to pa- 
dro ei ro des sas pa ró qui as e o gran de
re ve ren ci a do nos fes te jos do mês de
ju nho, em to do o país.

Na pa ró quia do Cen tro, to dos os di- 
as tem a ado ra ção ao San tís si mo, às
18h acon te ce a mis sa e de pois as atra- 
ções do lar go. Es te ano o te ma da fes ta
é: Ar re pen dei-vos, pois o rei no dos
céus es tá pró xi mo

Além da re fe rên cia ao mês de ju- 
nho, a fes ta ju ni na (que tam bém po de
ser cha ma da de jo a ni na) é uma co me-
mo ra ção po pu lar re a li za da em ho me-
na gem a São João, que no Ma ra nhão
di vi de com ou tros três san tos as fes ti- 
vi da des do mês. San to Antô nio (13),
São Pe dro (29) e São Mar çal (30) es tão
in se ri dos no fol clo re ma ra nhen se.

Con for me as es cri tas bí bli cas, São
João Ba tis ta foi o pre cur sor de Je sus e
ba ti zou o û lho de Deus nas águas do
Rio Jor dão.

Além dis so, ele foi o res pon sá vel
pe la con ver são de mi lha res de pes so- 
as atra vés do ba tis mo. Den tro da tra- 
di ção re li gi o sa, São João tem uma re- 
ve rên cia es pe ci al, pois São João Ba tis- 
ta é úni co san to que a Igre ja  ce le bra o 
nas ci men to e o seu mar tí rio. (P.C)

RESIDENCIAL ARARAS

Moradores se juntam e
fazem serviços nas ruas

A AÇÃO ACONTECEU NO ÚLTIMO SÁBADO, DIA 11 DE JUNHO

Can sa dos de es pe rar pe las ações do po der pú bli co,
mo ra do res da rua 1, do con jun to Re si den ci al Ara ras, re- 
sol ve ram fa zer ser vi ços co mo ca pi na, lim pe za e ta pa-
bu ra cos. A ação foi no úl ti mo sá ba do e con tou com a
par ti ci pa ção de vá ri os mo ra do res do bair ro.

De acor do com Luiz Fer nan do Bar ros Vi ei ra, foi pre ci- 
so fa zer um mu ti rão por que a lim pe za já es ta va atra pa- 
lhan do o dia a dia dos mo ra do res. <Fi ze mos mo bi li za ção
pa ra lim par as ru as e as pra ças. Tam bém bo ta mos en tu- 
lho nos bu ra cos. Em al guns, pa ra não û car pi or, co lo ca- 
mos pe dra bri ta, ci men to, e ou tros a gen te vai ver se con- 
se gue pa gar pe drei ro pra ver se ele faz o ser vi ço=, dis se
Luiz Fer nan do. Des de as pri mei ras ho ras da ma nhã eles
û ze ram ser vi ços de ca pi na, re ti ra da de li xo, e pas mem,
ta pa ram os bu ra cos da via pa ra que mo ra do res ti ves sem
di rei to de tra fe gar me lhor. <Nós pre ci sa mos que o pre- 
fei to te nha um olhar pa ra os bair ros. Nós pa ga mos im- 
pos tos e foi pre ci so que nos reu nís se mos pa ra fa zer es se
ser vi ço que é de obri ga ção da pre fei tu ra. Nos sas ru as e
pra ças es tão aban do na das. As ru as chei as de bu ra co.
Não te mos as sis tên cia=, dis se Fer nan do.

Mo ra dor do lo cal des de 2003, ele con ta que o bair ro
cons tan te men te pas sa por es ses pro ble mas. A úl ti ma
vez que o ser vi ço de po da e ca pi na foi fei to foi há 6 me- 
ses. <Is so é um ser vi ço pa ra ser fei to pe lo me nos de 3 em
3 me ses. E sem fa lar nos bu ra cos que tem mais de ano
que na da é fei to aqui nas ru as. Pre ci sa mos do olhar da
pre fei tu ra=, pe diu.

O Im par ci al so li ci tou in for ma ções à Pre fei tu ra de
São Luís so bre os ser vi ços que são pres ta dos no lo cal.
Em no ta, a Se cre ta ria Mu ni ci pal de Obras e Ser vi ços Pú- 
bli cos (Se mosp) in for mou que as ave ni das Boa Es pe ran- 
ça e Ari ri zal pas sa ram, re cen te men te, por lim pe za e ca- 
pi na, e que as pra ças da Rua 1 já es tão no cro no gra ma de
ma nu ten ção re a li za do pe lo Ins ti tu to Mu ni ci pal da Pai- 
sa gem Ur ba na (Im pur).

CODÓ

PF prende homem
que fraudava o INSS

A PF DEFLAGROU A OPERAÇÃO ANASTASE, NA CIDADE DE CODÓ

A Po lí cia Fe de ral de üa grou, na ma nhã da se gun da-
fei ra (13), a ope ra ção Anas ta se, pa ra pren der em Co dó,
uma pes soa sus pei ta de in te grar as so ci a ção cri mi no sa
vol ta da pa ra a prá ti ca de frau des con tra o INSS.

A con du ta do pre so con sis tiu em le var uma ido sa ao
car tó rio elei to ral de Co dó, que, com uso de iden ti da de
fal sa em no me de uma pes soa já fa le ci da, fez re no va ção
do ca das tro de elei tor em no me de la, com a û na li da de
de fa zer pro va de vi da pe ran te o INSS e, as sim, sa car o
seu be ne fí cio pre vi den ciá rio.

Com is so, os en vol vi dos pra ti ca ram os cri mes de ins- 
cri ção elei to ral frau du len ta, ten ta ti va de es te li o na to
pre vi den ciá rio, uso de do cu men to fal so e as so ci a ção
cri mi no sa. As pe nas so ma das po dem che gar a 20 anos e
8 me ses de re clu são.

O no me da ope ra ção sig ni û ca <res sur rei ção= em gre- 
go, em ana lo gia ao fa to do acu sa do ter re a li za do pro va
de vi da de al guém já fa le ci do.

São Luís, terça-feira, 14 de junho de 2022
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Presente em grande parte das comidas típicas dessa época, o cereal é o mais cultivado
do mundo, além de ser rico em propriedades que fazem bem à saúde

COMIDA TÍPICA

Conheça todas as
propriedades do milho

<H
o je tem fes ta ju ni na?
Tem sim, se nhor=!
Quan do che ga o mês
de ju nho, não tem co- 

mo não lem brar dos ar rai ais, da co mi- 
da tí pi ca, da dan ça, das ban dei ri nhas
e da ca mi sa qua dri cu la da. As fes tas
ju ni nas são uma tra di ção cul tu ral em
pra ti ca men te to das as re giões do Bra- 
sil e têm, em co mum, um ali men to
pro ta go nis ta: o mi lho, pre sen te em di- 
ver sos pra tos co mo a pa mo nha, a
can ji ca, a pi po ca e tan tas ou tras de lí- 
ci as des sa épo ca.

As evi dên ci as ci en tí û cas apon tam
que o ce re al co me çou a ser cul ti va do
en tre 7.500 e 12.000 anos atrás, na re- 
gião on de ho je es tá lo ca li za do o Mé xi- 

co. Com o pas sar dos anos, o ali men to
foi tra zi do pa ra a Amé ri ca do Sul, on- 
de foi des co ber to pe los eu ro peus a
par tir da co lo ni za ção do con ti nen te,
se es pa lhan do pe lo glo bo ter res tre.

Atu al men te, o mi lho é pro du zi do
em di ver sas re giões do pla ne ta. O Bra- 
sil é o ter cei ro mai or pro du tor mun di- 
al, com 64 mi lhões de to ne la das anu- 
ais, atrás ape nas dos Es ta dos Uni dos
(em 1º, com 384 mi lhões de to ne la- 
das) e da Chi na (em se gun do, com 231
mi lhões de to ne la das). O mi lho é uma
commodity, ou se ja, uma ma té ria-pri- 
ma usa da pe la in dús tria pa ra cri a ção
de di ver sos pro du tos in dus tri a li za- 
dos, co mo ra ção pa ra ani mais, xa ro- 
pes e ál co ol.  <Ape sar de ser mais lem- 

bra do no mês de ju nho, o mi lho é um
dos ce re ais mais con su mi dos des de o
sur gi men to da agri cul tu ra, e seu con- 
su mo traz uma sé rie de be ne fí ci os pa-
ra a saú de. Ele é ri co em an ti o xi dan tes
ca ro te noi des, co mo a lu teí na e ze a- 
xan ti na, que dão a cor ama re la aos
seus grãos. Além dis so, o mi lho é um
ali men to ide al pa ra uma di e ta sau dá- 
vel e nu tri ti va=, ex pli ca a co or de na do-
ra do cur so de Nu tri ção da fa cul da de
Pi tá go ras, Ka li na Lei te.

Co mo ali men to, o mi lho se des ta ca
por ter um va lor aces sí vel e pe la ver sa- 
ti li da de de seu uso em re cei tas, sen do
ri co em car boi dra tos, pro teí nas, vi ta-
mi nas do com ple xo B, além de fer ro,
fós fo ro, po tás sio e zin co.

Veja muitos  dos benefícios desse  cereal

Ri co em nu tri en tes: o mi lho con- 
tém vi ta mi nas A, B1 (res pon sá vel pe la
que bra de gor du ras, co la bo ran do pa- 
ra o me ta bo lis mo, além de ser im por- 
tan te pa ra o de sen vol vi men to do sis- 
te ma ner vo so), C, e mag né sio.

Ri co em ca ro te noi de: subs tân cia
res pon sá vel pe lo pig men to ama re la- 
do do mi lho, é mui to im por tan te pa ra
a ali men ta ção hu ma na, atu an do di re- 
ta men te na res pi ra ção ce lu lar, po den- 
do atu ar co mo an ti o xi dan te no or ga- 
nis mo.

Ri co em lu teí na e ze a xan ti na: du as
subs tân ci as pre sen tes em ve ge tais,
au xi li am na pro te ção da vi são hu ma- 
na con tra os rai os ul tra vi o le tas, pre ve- 
nin do a de ge ne ra ção ocu lar e até a ca- 
ta ra ta.

Ri co em fi bras: por so frer me nos
pro ces sos de re û no (o que acon te ce
com ou tros ce re ais co mo o ar roz e o
tri go), o mi lho con ser va pro pri e da- 
des, prin ci pal men te na cas ca, sen do
ri co em û bras, o que aju da o bom fun- 
ci o na men to do tra to in tes ti nal. Além

dis so, as û bras tam bém aju dam a con- 
tro lar os ní veis de açú car no san gue e
o co les te rol.

Fon te de ener gia: por pos suir car- 
boi dra tos com ple xos, aju da na pro- 
du ção de ener gia pa ra o or ga nis mo.

A es pe ci a lis ta pon tua que usa do
em uma ali men ta ção equi li bra da, o
mi lho é um gran de ali a do, mas é pre- 
ci so mo de ra ção. 

<O mais in di ca do é in ge rir o mi lho
em sua for ma in na tu ra, co zi do ou as- 
sa do. Não é re co men da do o con su mo
em su as for mas in dus tri a li za das, co- 
mo em fa ri nhas, fu bá e üo cão, pois
pas sam por pro ces sos quí mi cos na
in dús tria. Além dis so, se con su mi do
em gran des quan ti da des, o mi lho po- 
de acar re tar ga nho de pe so: 100 gra- 
mas de mi lho co zi do con têm cer ca de
98 ca lo ri as. Até na for ma de pi po ca é
pre ci so mo de ra ção: ela con se gue sa- 
ci ar o con su mi dor 1,6 ve zes mais do
que a ba ta ta fri ta, mas não po de ser
con su mi da sem mo de ra ção nas di e- 
tas, pois tam bém pos sui ca lo ri as im- 

por tan tes=, û na li za.

O mais in di ca do é

in ge rir o mi lho em sua

for ma in na tu ra, co zi do

ou as sa do. Não é

re co men da do o

con su mo em su as

for mas in dus tri a li za das,

co mo em fa ri nhas, fu bá

e flo cão, pois pas sam por

pro ces sos quí mi cos na

in dús tria

Cor ri da do Ovo

Pes ca ria

Tom ba la tas

Ar go la

Cor ri da de três per nas

TEM PO RA DA JU NI NA

5 brin ca dei ras ju ni nas
tí pi cas que po dem ser
fei tas em ca sa

A fes ta ju ni na reú ne tu do o que há de me lhor: co mi- 
das de li ci o sas, mú si cas dan çan tes e brin ca dei ras des- 
con traí das en vol ven do fa mi li a res e ami gos.

Ve ja cin co su ges tões de brin ca dei ras ju ni nas tí pi cas
que po dem ser fei tas em ca sa com a par ti ci pa ção de to- 
dos. Ve ja as re gras, o mo do de mon tar as ati vi da des e bo- 
ra brin car!

Brin ca dei ra clás si ca em fes tas ju ni nas, que di ver te
par ti ci pan tes e quem as sis te. A re gra é cla ra: equi li brar o
ovo na co lher e ga nha quem che gar ao des ti no pri mei ro
sem que o ovo es ca pe da co lher. Há a op ção mais de sa û- 
a do ra, com a co lher na bo ca e as mãos pa ra trás.

Pa ra evi tar mui ta su jei ra no chão, a pri mei ra di ca é
co zi nhar o ovo ou en tão tro car o ovo por bo li nha de pin- 
gue-pon gue, que tem for ma to pa re ci do. Uma ou tra di ca
é fa zer bo li nha de pa pel en ca pa da com û ta ade si va.

A com pe ti ção tam bém po de ser em equi pes. As sim
que o pri mei ro do ti me com ple tar o tra je to, o se gun do
do ti me ini cia a ca mi nha da com o ovo na co lher. Se a
brin ca dei ra en vol ver cri an ças com me nos de 6 anos, di- 
û cil men te elas con se gui rão fa zer a tran si ção do ovo de
co lher pa ra co lher. Nes se ca so, o se gun do par ti ci pan te
ini cia a tra je tó ria já com um ovo pró prio na sua co lher.

Ou tra in te ra ção de su ces so nos fes te jos ju ni nos, a
brin ca dei ra da pes ca ria es ti mu la a cri an ça de for ma lú- 
di ca a con cen tra ção, ra ci o cí nio e pre ci são.

Exer ci te a ima gi na ção na mon ta gem des sa in te ra ção.
Se não ti ver uma pis ci ni nha com pei xes de plás ti co, os
pei xes po dem ser fei tos com pe da ços de pa pe lão cor ta- 
dos em for ma de pei xe. Fa ça um fu ro on de se ria a bo ca
do pei xe pa ra fa zer o en ga te da va ri nha. Ou tra ideia pa ra
con se guir pu xar o pei xi nho é a uti li za ção de um cli pe no
fu ri nho da bo ca pa ra en gan char na va ra. Fa ça um mol de
do pei xi nho no pa pe lão e de pois use es se mol de pa ra
cri ar vá ri os ou tros pei xi nhos no mes mo for ma to.

Um gra ve to de ma dei ra com bar ban te amar ra do fun- 
ci o na co mo va ri nha de pes ca. Na ex tre mi da de do bar- 
ban te, pren da um cli pe e adap te o me tal pa ra se trans- 
for mar em um an zol. Por ûm, co lo que os pei xi nhos com
a bo ca pa ra ci ma nu ma cai xa for ra da com ter ra.

Com pe ti ção pa ra ver quem tem a pon ta ria ca li bra da.
A mon ta gem das la tas é fei ta na for ma de pi râ mi de até
que no to po û que ape nas uma la ta.

A brin ca dei ra se tor na mais atra en te quan do os equi- 
pa men tos ga nham vi su al tí pi co das fes tas de São João e
que po dem ser cri a dos a par tir do re a pro vei ta men to de
ma te ri ais que es tão den tro de ca sa, por exem plo, jor nal
e la tas de lei te em pó ou lei te con den sa do. Uti li ze pa péis
co lo ri dos com co la pa ra re ves tir as la tas me tá li cas.

A bo la po de ser de plás ti co ou fei ta com jor nais amas- 
sa dos e en ve lo pa dos por um pe da ço cor ta do de meia-
cal ça. Nes te ca so, fa ça um nó na pon ta da meia-cal ça
pa ra pren der o jor nal amas sa do den tro. Ga nha quem
con se guir der ru bar mais la tas a uma de ter mi na da dis- 
tân cia. Se pre fe rir, as la tas po dem ser nu me ra das pa ra
atri buir pon tu a ção aos par ti ci pan tes e as la tas da ba se
va lem mais!

Pre ci são e con cen tra ção são os prin ci pais re qui si tos
pa ra es se jo go! A cri a ção das ar go las po de ser fei ta com
re cor tes de pra tos de pa pe lão des car tá veis. Uti li ze um
com pas so pa ra mar car den tro do pra to o tra je to exa to
pa ra o re cor te. A ba se pa ra en cai xar a ar go la po de ser fei- 
ta com ro lo de pa pel alu mí nio. Use û tas ade si vas pa ra
dar sus ten ta ção ao ro lo na su per fí cie a ser co lo ca da.
Tan to o pra to quan to o ro lo po dem ser cus to mi za dos
com te má ti ca ju ni na.

Es sa brin ca dei ra nos en si na des de ce do que na da se
ga nha so zi nho. A pes soa amar ra uma de su as per nas na
per na do com pa nhei ro(a) de equi pe. Quan to mais com- 
pe ti do res par ti ci pa rem, mais di ver ti do û ca. Ga nha a du- 
pla que che gar pri mei ro. Po de ser fei ta den tro de ca sa ou
em áre as ex ter nas.

Por ûm, de pois de mui ta ri sa da, cul ti var bo as re la ções
e me mó ri as, ga nhar pren das é uma par te mui to di ver ti- 
da da brin ca dei ra! En tão, va le ca pri char na cri a ti vi da de
que vai além de brin que dos e po de ser tam bém de qui- 
tu tes ju ni nos. Que tal uma me sa re che a da de de lí ci as da
es ta ção co mo pa ço ca, pi po ca, pé de mo le que, cu rau,
can ji ca, bo lo de fu bá e mui to mais co mo prê mio pa ra os
cam peões e to dos os par ti ci pan tes des sa far ra?

São Luís, terça-feira, 14 de junho de 2022

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


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

O Sampaio só enfrentou o Grêmio um vez na história, no Brasileirão de 1974, o
Campeonato Nacional de Clubes, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre

• 5 Cham pi ons Le a gue: 2013/14,
2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2021/22
• 4 Mun di ais de Clu bes: 2014, 2016,
2017 e 2018
• 6 Cam pe o na tos Es pa nhóis:
2006/07, 2007/08, 2011/12, 2016/17,
2019/20 e 2021/22
• 2 Co pas do Rei: 2010/11 e 2013/14
• 5 Su per co pas da Es pa nha: 2008,
2012, 2017, 2020 e 2022
• 3 Su per co pas da Ue fa: 2014, 2016 e
2017

• 545 jo gos
• 481 co mo ti tu lar
• 371 vi tó ri as
• 86 em pa tes
• 88 der ro tas
• 38 gols mar ca dos
• 101 as sis tên ci as

DUELO

Sampaio e Grêmio
jogam após 48 anos

His tó ri co

C
om a vi tó ria so bre o Náu ti co 
por 2 × 0, na úl ti ma sex ta-fei- 
ra, no Es tá dio Cas te lão, o 
Sam paio Cor rêa fe chou a 12ª 

ro da da do Cam pe o na to Bra si lei ro da 
Sé rie B na 9ª po si ção com 15 pon tos 
ga nhos na ta be la de clas si fi ca ção, 
sen do que es tá a 3 pon tos do G-4.

Des ta que da par ti da, com um gol e 
uma as sis tên cia, Pi men ti nha di vi diu a 
ale gria da boa atu a ção com os com- 
pa nhei ros. <Mui to fe liz com a boa 
apre sen ta ção e, prin ci pal men te, pe la 
vi tó ria, que foi mui to im por tan te pa ra 
nos sa equi pe na com pe ti ção. O mé ri- 
to é de to do o gru po, que se de di cou 
bas tan te e sou be se im por pa ra con- 
quis tar o bom re sul ta do=, fri sou o ata- 
can te Tri co lor.

Mui to re qui si ta do, após o jo go, Pi- 
men ti nha aten deu tor ce do res, ti rou 
fo tos com a cri an ça da e des ta cou o 
va lor da pro xi mi da de com o pú bli co. 
<Mui to im por tan te es se ca ri nho da 
tor ci da, só mo ti va a que rer fa zer ca da 
vez mais o me lhor pa ra o Sam paio=, 
afir mou.

O gru po bo li vi a no se re a pre sen tou 
on tem, se gun da-fei ra (13), no CT Jo sé 
Car los Ma ci ei ra pa ra ini ci ar a pre pa- 
ra ção vi san do o du e lo di an te do Grê- 
mio-RS, às 11h, no sá ba do (18), em 
Por to Ale gre, em par ti da vá li da pe la 
13ª ro da da da Sé rie B do Cam pe o na to 
Bra si lei ro.

O Sam paio só en fren tou o Grê mio 
um vez na his tó ria, no Bra si lei rão de 
1974, o Cam pe o na to Na ci o nal de Clu- 
bes, no Es tá dio Olím pi co, em Por to 
Ale gre. O ti me gaú cho ven ceu por 2 x

• Grê mio: Pi cas so; Eve ral do, Be to Ba- 
ca mar te, Be to Fus cão e Bo lí var (Loi- 
vo); Or ci na, Jor ge Ta ba ja ra, Yura 
(Hum ber to Ra mos) e To ri no; Ma zi nho 
e Tar cí sio. Téc ni co: Sér gio Mo a cir Tor- 
res
• Sam paio: Or lan do; San tos, Rai- 
mun di nho, Mo rais e Ma ri nho (Ari zi- 
nho); Nan des, Lou ri val, Di o ni sio; Ail- 
ton, Djal ma (Jor ge Luis) e Buião. Téc- 
ni co: No na to Cos so

A PARTIDA TERMINOU COM VITÓRIA GREMISTA POR 2 X 0, NO ESTÁDIO OLÍMPICO

BLOG FUTEBOL MARANHENSE ANTIGO

0, no du e lo há 48 anos. Nes ta par ti da, 
os gols fo ram mar ca dos por Ma zi nho, 
aos 43 mi nu tos do pri mei ro tem po, e 
To ri no fe chou o pla car aos 25 mi nu tos 
do se gun do tem po.

Na Sé rie B do Bra si lei ro, os tri co lo- 
res nun ca se en fren ta ram, sen do que 
es te se rá o pri mei ro con fron to en tre 
Sam paio e Grê mio pe la se gun da di vi- 
são do Bra si lei ro.

Es ca la ções

APÓS 15 ANOS

Marcelo se despede do Real e descarta aposentadoria
A tra je tó ria vi to ri o sa de Mar ce lo no

Re al Ma drid che gou ao fim. O la te ral
se des pe diu de for ma ofi ci al do clu be
me ren gue nes ta se gun da-fei ra, em
even to ofi ci al re a li za do no es tá dio
San ti a go Ber na béu, jun to ao pre si- 
den te Flo ren ti no Pé rez. O bra si lei ro
con ce deu uma úl ti ma en tre vis ta co le- 
ti va e po sou ao la do dos 25 tro féus que
con quis tou na equi pe, des car tan do a
apo sen ta do ria. <Ho je é o dia mais fe liz
des de que che guei ao Re al. Por que es- 
tou sain do e per ce bo que dei xei um
le ga do. Meus com pa nhei ros não me
ve em co mo Mar ce lo que faz pou co,
mas co mo uma gran de pes soa. Não
pen so mui to no fu tu ro… O mais di fí- 
cil é di zer adeus. Ves tir es ta ca mi sa é a
coi sa mais lin da. O fu tu ro não me as- 
sus ta por que a his tó ria já es tá es cri ta=,
dis se.

Flo ren ti no foi o mes tre de ce rimô- 
ni as pa ra a des pe di da de Mar ce lo e
ten tou de mons trar ca ri nho pe lo atle- 
ta ao lon go do even to. Ele afir mou que
o bra si lei ro, que che gou ao clu be aos
18 anos, em 2007, vin do do Flu mi nen- 
se, se tor nou ho mem no clu be es pa- 
nhol. <Ca ro Mar ce lo, vo cê re a li zou to- 
dos os so nhos. Ga nhou ab so lu ta men- 
te tu do, um to tal de 25 tí tu los. É sem
dú vi das um dos me lho res de fen so res
da his tó ria do fu te bol mun di al. O Re al
Ma drid é e sem pre se rá a sua ca sa. Vo- 
cê tem que es tar mui to or gu lho so de
tu do que con quis tou no me lhor clu be
do mun do=, afir mou o man da tá rio.

Mar ce lo se mos trou mui to emo ci o- 
na do ao lon go de to da a ce rimô nia.
Quan do foi re a li zar seu pro nun ci a- 
men to, caiu em lá gri mas, e de pois fez
agra de ci men tos a fun ci o ná ri os, fa mi- 
li a res, com pa nhei ros e ex-com pa- 
nhei ros, co mo o ex-ata can te Raúl.

Em sua en tre vis ta co le ti va, Mar ce lo
pre fe riu fu gir de com pa ra ções com o
ex-la te ral Ro ber to Car los, ou tra len da
me ren gue e de quem aca bou sen do
subs ti tu to. E des ta cou que <não há
ou tro co mo Ro ber to=, e que o com pa- 

tri o ta <é o me lhor da his tó ria=.
O bra si lei ro in di cou que te ve sor te

de jo gar no Re al Ma drid e não ter so- 
fri do com le sões. Além dis so, pon tu ou
co mo re a giu nas úl ti mas tem po ra das,
quan do per deu es pa ço e pas sou a ser
um atle ta ex pe ri en te que au xi li a va
mais fo ra do cam po.

<Eu fa lei com os trei na do res e dis se
que que ria jo gar, mas os trei na do res
que de ci dem. Eu pu de fa lar com eles,
sen tia que po dia jo gar mais, mas ca da
um tem sua fi lo so fia. Nes ta tem po ra- 

da eu en ten di ou tra coi sa, que o pro- 
ta go nis mo não es tá em cam po, mas
em to dos. Fui egoís ta fa lan do com Zi- 
da ne e An ce lot ti, mas en ten di que po- 
de ria aju dar de ou tras ma nei ras. Mas
cla ro que que ria jo gar me in co mo da- 
va, por que no dia que is so não acon te-
cer, me apo sen to=, dis se o jo ga dor de
34 anos.

Mar ce lo é pri mei ro bra si lei ro a er-
guer ta ça da Cham pi ons co mo ca pi- 
tão
Mar ce lo não es con deu que gos ta ria
de per ma ne cer no Re al Ma drid ao
me nos por mais uma tem po ra da e até
mes mo pen du rar as chu tei ras com a
ca mi sa me ren gue. Po rém, ga ran tiu
que dei xa o clu be sem má go as por
não ter re no va do seu con tra to. <Não
há ne nhum pro ble ma sair do Re al
Ma drid, a vi da não aca ba aqui. Não
vou em bo ra sain do <Dro ga, que ria
mais um ano. Sem pre vou apoi ar o Re-
al, e to dos de ci di mos sair bem, pe la
por ta da fren te, olhan do na ca ra de to- 
dos. Não que ria se guir um ou dois
anos mais por pe na=.

As con quis tas de Mar ce lo pe lo Re al
Ma drid:

Nú me ros de Mar ce lo no Re al Ma- 
drid:

Ve ja os gru pos:
• Gru po A: Ca tar, Equa dor, Se ne gal, Ho lan da
• Gru po B: In gla ter ra, Irã, Es ta dos Uni dos, País de Ga les
• Gru po C: Ar gen ti na, Ará bia Sau di ta, Mé xi co, Polô nia
• Gru po D: Fran ça, Pe ru/Aus trá lia, Di na mar ca, Tu ní sia
• Gru po E: Es pa nha, Cos ta Ri ca/No va Ze lân dia, Ale ma -
nha, Ja pão
• Gru po F: Bél gi ca, Ca na dá, Mar ro cos, Croá cia
• Gru po G: Bra sil, Sér via, Suí ça, Ca ma rões
• Gru po H: Por tu gal, Ga na, Uru guai, Co reia do Sul

Jo gos da Se le ção na fa se de gru pos:
• 16h Bra sil x Sér via (24/11, quin ta-fei ra), no Lu sail Sta -
dium
• 13h Bra sil x Suí ça (28/11, se gun da-fei ra), Sta dium 974
(Por to de Doha)
• 16h Ca ma rões x Bra sil (2/12, sex ta-fei ra), Lu sail Sta -
dium

5 AL TE RA ÇÕES

Apro va do no vo
li mi te de cin co
subs ti tui ções no
fu te bol

Após reu nião re a li za da em Doha, no Ca tar, a as so ci a- 
ção in ter na ci o nal que re gu la as re gras do fu te bol (IFAB)
apro vou nes ta se gun da-fei ra que as cin co subs ti tui ções
se jam ado ta das de for ma de fi ni ti va. Es sa me di da ti nha
si do tem po ra ri a men te im ple men ta da por cau sa da pan- 
de mia de Co vid-19.

No co mu ni ca do so bre as mu dan ças nas re gras, a IFAB
não es cla re ceu se ha ve rá a li be ra ção de 26 jo ga do res
con vo ca dos pa ra a Co pa do Mun do no Ca tar. Po rém, a
en ti da de con fir ma que os trei na do res po de rão con tar
com até 15 atle tas no ban co de re ser vas a par tir do dia 1º
de ju lho.

A en ti da de tam bém con fir mou a res tri ção de três ja- 
ne las pa ra subs ti tui ções, além do in ter va lo do jo go.

A no va de ter mi na ção já era aguar da da de pois de es- 
tu do re a li za do pe la Fi fa e boa acei ta ção de trei na do res
no con gres so re a li za do em Doha, an tes do sor teio da
Co pa. Nes ta se gun da, os mem bros da IFAB se reu ni ram
no va men te em Doha e apro va ram as mo di fi ca ções.

O téc ni co da se le ção bra si lei ra, Ti te, era fa vo rá vel à
mo di fi ca ção e pla ne ja le var, en tre os três adi ci o nais,
ape nas jo ga do res pa ra a li nha de fren te. A ex pec ta ti va é
de con vo car ao me nos dois ata can tes e com ple ta ria a
lis ta com um meia – mas não se rá sur pre sa se cha mar
no ve ata can tes.

A Co pa do Mun do co me ça no dia 21 de no vem bro, no
es tá dio Al Thu ma ma, com Se ne gal x Ho lan da, às 7h. No
en tan to, a ce rimô nia de aber tu ra de ve ser em Ca tar x
Equa dor, às 13h do mes mo dia. A fa se de gru pos vai até o
dia 2 de de zem bro, sem pre com qua tro jo gos por dia. A
fi nal é no dia 18 de de zem bro, que tem ca pa ci da de pa ra
80 mil pes so as.

São Luís, terça-feira, 14 de junho de 2022
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Localizado no Centro Social dos Servidores, no Calhau, em São Luís, o Arraial do Ipem
vai animar maranhenses e turistas até o dia 10 de julho, com atrações todos os dias

Ma ra nhão

SÃO JOÃO DO MARANHÃO

Arraial Do Ipem estreia
atraindo 10 mil pessoas

O
Ar rai al do Ipem co me çou 
sua tem po ra da ju ni na, 
atrain do cer ca de 10 mil 
pes so as no úl ti mo fim de se- 

ma na, e foi um su ces so com lin das 
apre sen ta ções, a exem plo dos bois de 
Ma ra ca nã e Bar ri ca, além do show da 
can to ra Thais Mo re no. Com pro gra- 
ma ção pa ra to das as ida des, o tra di ci- 
o nal Ar rai al do Ipem es tá de vol ta ao 
São João do Ma ra nhão, após dois anos 
sem a fes ti vi da de.

Lo ca li za do no Cen tro So ci al dos 
Ser vi do res, no bair ro do Ca lhau, em 
São Luís, o Ar rai al do Ipem é um dos 
lo cais pre fe ri dos do pú bli co e vai ani- 
mar ma ra nhen ses e tu ris tas até o dia 
10 de ju lho, com atra ções to dos os di- 
as.

E jun to à gran di o si da de do São João 
do Ma ra nhão 2022, a Ope ra ção São 
João Se gu ro, que foi pla ne ja da com 2 
me ses de an te ce dên cia pe la Se cre ta- 
ria de Se gu ran ça, ofe re ceu mais se gu- 
ran ça du ran te as fes ti vi da des.

O TRADICIONAL ARRAIAL DO IPEM ESTÁ DE VOLTA APÓS DOIS ANOS SEM A FESTIVIDADE

<Na da mais jus to que no Mai or São 
João do Bra sil, ha ver a mai or ope ra ção 
de se gu ran ça, a Ope ra ção São João Se- 
gu ro. São, apro xi ma da men te, 800 po- 
li ci ais e mais de 120 vi a tu ras vol ta das, 
ex clu si va men te, pa ra o po li ci a men to 
do São João. Aqui, vo cês vão en con- 
trar di ver são, ale gria e mui ta sen sa ção 
de se gu ran ça a to dos=, dis se o se cre tá- 
rio de Es ta do da Se gu ran ça Pú bli ca, 
co ro nel Síl vio Lei te.

Na opor tu ni da de, du ran te o ar rai al, 
o se cre tá rio de Es ta do da Cul tu ra, 

Pau lo Vic tor, re for çou a men sa gem do 
go ver na dor Car los Bran dão so bre o 
quan to é im por tan te pa ra a eco no mia 
ma ra nhen se o in ves ti men to em Cul- 
tu ra.

<O Ar rai al do Ipem co me çou e tá 
um su ces so. Tem pal co per so na li za-
do, Es pa ço Mais Ren da, Es pa ço Fo od 
Truck, Es pa ço do For ró, ta bom ban do. 
O go ver na dor Car los Bran dão acre di-
ta que in ves tir na cul tu ra é in ves tir em 
vi da, em em pre gos e ren da pa ra a nos- 
sa po pu la ção=, dis se o se cre tá rio.

INCENTIVO À CULTURA

Inscrições do ICV 2022 seguem abertas até 30 de junho

PODEM SE INSCREVER PROJETOS DAS ÁREAS DE MUSEUS E CENTROS CULTURAIS, PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL, MÚSICA, ETC

As ins cri ções pa ra a Cha ma da Ins ti- 
tu to Cul tu ral Va le 2022 es tão aber tas
até o dia 30 de ju nho. Se rão des ti na- 
dos R$ 25 mi lhões em re cur sos da Lei
Fe de ral de In cen ti vo à Cul tu ra pa ra
pro je tos cul tu rais em to do o ter ri tó rio
na ci o nal.

Po dem se ins cre ver pro je tos das
áre as de Mu seus e Cen tros Cul tu rais,
Pa trimô nio Ma te ri al e Ima te ri al, Mú- 
si ca, Dan ça, Fes ti vi da des e Cir cu la ção
vin dos de to do o Bra sil.

Pa ra par ti ci par, é pre ci so ser pes soa
ju rí di ca, com ou sem fins lu cra ti vos,
com se de no ter ri tó rio na ci o nal, e que
pos sa com pro var atu a ção na área cul- 
tu ral há pe lo me nos um ano.

Pa ra a ins cri ção é ne ces sá rio tam- 
bém que os pro je tos te nham nú me ro
de Pro gra ma Na ci o nal de Apoio à Cul- 
tu ra (Pro nac) ati vo ou te nham pro- 
pos ta com ple ta sub me ti da à Se cre ta- 
ria Es pe ci al da Cul tu ra.

As ins cri ções po dem ser fei tas no
si te ins ti tu to cul tu ral va le.org, on de
tam bém es tá dis po ní vel to do o re gu- 
la men to. A se le ção dos pro je tos se rá
fei ta por uma co mis são de es pe ci a lis- 
tas ex ter nos, pro fis si o nais que são re- 

fe rên cia nas áre as do edi tal, e do Ins ti- 
tu to Cul tu ral Va le.

Pa ra o pa tro cí nio, os pro je tos de- 
vem ter a apro va ção pa ra cap ta ção de
re cur sos, no ar ti go 18 da Lei nº
8.313/91.

Re a li za dos com re cur sos da Lei Fe- 
de ral de In cen ti vo à Cul tu ra (ar ti go
18), os apor tes dos pa tro cí ni os se le ci- 
o na dos na Cha ma da Ins ti tu to Cul tu- 
ral Va le 2022 se rão re a li za dos ain da
em 2022. Os re cur sos se rão di vi di dos
en tre pro je tos de du as fai xas de va lor –
até 900 mil e até R$ 1,5 mi lhões – que
de ve rão ser exe cu ta dos ao lon go de
2023.

Des de a sua cri a ção, em 2020, o Ins- 
ti tu to Cul tu ral Va le já pa tro ci nou mais
de 500 pro je tos cul tu rais em mais de
24 es ta dos bra si lei ros e no Dis tri to Fe- 
de ral, com re cur sos in cen ti va dos e
pró pri os, que so mam mais de R$ 677
mi lhões.

Des tes, 132 pro je tos fo ram se le ci o- 
na dos atra vés de du as <cha ma das cul- 
tu rais= pú bli cas. Vin dos de di fe ren tes
re giões do Bra sil, eles re ce be ram in- 
ves ti men to de R$ 50 mi lhões em re- 
cur sos da Lei Fe de ral de In cen ti vo à

Cul tu ra.
<A nos sa cha ma da cul tu ral vem se

con so li dan do co mo uma tra di ção: es- 
ta é a ter cei ra edi ção do nos so edi tal
pú bli co, que be ne fi ci ou mais de 130
pro je tos em 2020, quan do o Ins ti tu to
foi lan ça do, e em 2021″, diz Hu go Bar- 
re to, di re tor-pre si den te do Ins ti tu to
Cul tu ral Va le.

Se gun do ele, o ob je ti vo é con ti nu ar
con tri buin do pa ra a de mo cra ti za ção
do aces so à pro du ção cul tu ral bra si- 
lei ra, <mo vi men tar a eco no mia cri a ti- 
va em to do o ter ri tó rio na ci o nal e cri ar
opor tu ni da des pa ra pro je tos que to do
mun do pre ci sa co nhe cer=, res sal ta.

No Ma ra nhão, en tre os pro je tos se- 
le ci o na dos na Cha ma da Ins ti tu to Cul- 
tu ral Va le 2021 es tão Len çóis Jazz e
Blu es Fes ti val 2021 – Pal co Mun do e
Pa leo Ar te, re tra tan do a vi da pré-his- 
tó ri ca na ex po si ção mu se o ló gi ca. O
Ins ti tu to Cul tu ral Va le des ti nou cer ca
de R$ 15,1 mi lhões pa ra Lei Fe de ral de
In cen ti vo à Cul tu ra por meio do in- 
cen ti vo fis cal de pro je tos pa ra exe cu-
ção em 2022.

HISTÓRIAS

Jornalista e psicólogo 
lança livro <Perfis=

OBRA MOSTRA PERFIS DE PERSONALIDADES MARANHENSES

Nes ta quar ta-fei ra (15.06), às 19H no Gol den Shop- 
ping Ca lhau, se rá lan ça do o li vro <Per fis – Per so na li da- 
des do Ma ra nhão Vo lu me 1=, de au to ria do jor na lis ta e
psi có lo go Luiz Al mei da. A noi te de au tó gra fos acon te ce
no es pa ço do Stu dio JP, pró xi mo à pra ça de ali men ta ção.
O even to é aber to ao pú bli co.

A obra tem co mo ob je ti vo re tra tar his tó ri as de vi das
de pes so as das mais di fe ren tes áre as, e que con tri buí- 
ram com seu tra ba lho pa ra com o de sen vol vi men to do
Ma ra nhão.

Fru to das en tre vis tas de Luiz Al mei da com ca da per- 
so na li da de e fa mi li a res, o li vro traz um to tal de 20 per fis,
que são re ve la dos atra vés de um tex to que mes cla a des- 
cri ção jor na lís ti ca de ta lha da, às pro vo ca ções do au tor
em pri mei ra pes soa – se ria o psi có lo go ar gu men tan do
com o jor na lis ta? O cer to é que o re sul ta do é um tex to le- 
ve, pra ze ro so de ler, mas pro fun do em his tó ri as de vi das.

<Ser mos apre sen ta dos às pes so as que cri a ram al go,
que fo ram ou são re sis tên cia, que usam a ar te pa ra re vo- 
lu ci o nar, que es cre vem pa ra nos trans por tar a ou tros
mun dos; que cu ram do res, que co zi nham e nos ali men- 
tam, ou que em pre en dem pa ra trans for mar o mun do ao
seu re dor; é sem dú vi da, um ato de em po de ra men to, e
de pra zer= des cre ve a jor na lis ta Adri a na Vi ei ra, que jun- 
ta men te com a só cia e ir mã Da ni el le Vi ei ra, es tão en tre
os en tre vis ta dos.

Al gu mas per so na li da des já se fo ram, mas ti ve ram seu
ri co le ga do eter ni za do nes ses per fis. São eles: Jo sil da Bo- 
géa, uma aman te da li te ra tu ra; o pro du tor cul tu ral Mo- 
ra es Jú ni or, que ou sou co lo car São Luís na ro ta dos gran- 
des es pe tá cu los e pe ças te a trais. Há tam bém o per fil do
em pre en de dor por tu guês Ma no el Al ves Fer rei ra, fun da- 
dor da Lu si ta na, um pi o nei ro des bra va dor do va re jo ma- 
ra nhen se; e Do na Ni na, cu li na ris ta ta len to sa, que im- 
plan tou o con cei to de co zi nha in dus tri al self-ser vi ce na
ci da de.

TURNÊ DE ADEUS

Milton Nascimento se
despede dos palcos

PÚBLICO VIBROU EM PRÉVIA DA TURNÊ DE DESPEDIDA NO RIO

O íco ne da mú si ca bra si lei ra Mil ton Nas ci men to, de
79 anos, ini ci ou sua tur nê de des pe di da dos pal cos no
Rio de Ja nei ro, com um show emo ci o nan te e cheio de
clás si cos que tam bém o le va rá pa ra a Eu ro pa e Es ta dos
Uni dos. <Vi ver es se mo men to de pois de 60 anos de car- 
rei ra é a pro va de que meus so nhos ja mais en ve lhe ce- 
ram=, dis se o ar tis ta ven ce dor de cin co prê mi os
Grammy, aplau di do de pé por cer ca de 1.200 pes so as no
sá ba do, no au di tó rio Ci da de das Ar tes, na zo na oes te do
Rio.

A tur nê <Mil ton Nas ci men to: A Úl ti ma Ses são de Mú- 
si ca= in clui 26 da tas em ci da des co mo São Pau lo, Bar ce- 
lo na, Lis boa, Lon dres e No va York. O show no Rio foi
uma pré via, pa ra con vi da dos e com cer ca de 800 lu ga res
ven di dos ex clu si va men te por meio de NFTs (to kens não
fun gí veis), in gres so que uma in cluía ar te di gi tal as si na- 
da pe lo ar tis ta.

Pres tes a com ple tar 80 anos, <Bi tu ca=, co mo é cha ma- 
do ca ri nho sa men te, en trou em ce na to can do san fo na,
ves tin do um man to ama re lo bor da do com es tam pas co- 
lo ri das e a ca re ca des co ber ta. Acom pa nha do por sua
ban da com bai xo, te cla do, gui tar ras e per cus são, re vi si- 
tou os su ces sos que o tor na ram uma len da vi va da Mú si- 
ca Po pu lar Bra si lei ra, com 42 ál buns lan ça dos.

Es te com po si tor e can tor de voz en vol ven te bri lha há
seis dé ca das nos pal cos de to do o mun do com o seu es ti- 
lo sin cré ti co en tre jazz, pop, mú si ca clás si ca e tra di ci o- 
nal que o le vou a co la bo rar com os mais con cei tu a dos
ar tis tas na ci o nais e in ter na ci o nais.

Sen ta do, com a voz um pou co ás pe ra pe la ida de, mas
com o sor ri so in tac to, fez o pú bli co vi brar com mú si cas
co mo <Ma ria Ma ria=, <Can ção da Amé ri ca=, <Tra ves sia= e
<Bai les da vi da=.

<Que ro agra de cer a to dos vo cês por tor na rem a mi- 
nha vi da tão lin da=, dis se o ex-mem bro do Clu be da Es- 
qui na, gru po que for mou na dé ca da de 1960.

São Luís, terça-feira, 14 de junho de 2022

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

