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2ª Pesquisa O Imparcial/Exata
aponta Weverton à frente na
disputa para Governador
Se a eleição para o Governo do Estado fosse hoje e os
candidatos fossem esses, em quem o sr(a) votaria?
(ESTIMULADA-CENÁRIO
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Levantamento mostra Flávio Dino com
ampla vantagem na Corrida para o Senado
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.

PÁGINA 3

Sampaio e
Grêmio jogam
após 48 anos

SANTOS JUNINOS

Jornalista e psicólogo
lança livro “Perfis”
PÁGINA 12
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.
PÁGINA 11

Moradores se juntam
e fazem serviços de
limpeza nas ruas de
bairro em São Luís
PÁGINA 9

Mutirão de limpeza da igreja, feito por paroquianos e devotos

Depois de Santo Antônio, agora é a
vez do festejo de São João Batista
PÁGINA 9

Conheça cinco brincadeiras juninas
típicas que podem ser feitas em casa
PÁGINA 10

Bolsonarismo tem dono
O reduto bolsonarista no Maranhão
está no centro de uma disputa ideológico-religiosa sobre as eleições de outubro. O ex-prefeito de São Pedro dos
Crentes (evangélico), o médico Lahésio Bonfim (PSC), o deputado federal
Josimar de Maranhãozinho e sua esposa Detinha, além da prefeita de Lago da
Pedra, Maura Jorge, assumidamente de
direita protagonizam o debate.
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SENADO

Congressovota20vetos
presidenciaishoje

Fachin pede diálogo
com os militares da FA

Vetos presidenciais podem ser derrubados em sessão conjunta do Congresso Nacional.
Para isso, é necessária a maioria absoluta de votos

F

oi agendada para as 10h desta
terça-feira (14) sessão conjunta do Congresso Nacional para
votação de 20 vetos do presidente Jair Bolsonaro a projetos que
haviam sido aprovados pelos parlamentares.
Entre os itens pautados, está o veto
total (Veto 20/2022) ao projeto de lei
que criava a Política Nacional Aldir
Blanc de Fomento à Cultura, também
conhecida como Lei Aldir Blanc 2 (PL
1.518/2021). Esse projeto previa repasses anuais de R$ 3 bilhões da
União para estados, Distrito Federal e
municípios. E estendia por cinco anos
um benefício já previsto na Lei Aldir
Blanc de Emergência Cultural (Lei
14.017, de 2020).
O texto vetado por Bolsonaro enumeravava 17 ações e atividades que
poderiam ser ﬁnanciadas, como exposições, festivais, festas populares,
feiras e espetáculos, prêmios, cursos,
concessão de bolsas de estudo e realização de intercâmbio cultural, entre
outras. O dinheiro também poderia
ser usado para aquisição de obras de
arte; preservação, organização e digitalização de patrimônio cultural;
construção ou reforma de museus, bibliotecas, centros culturais e teatros;
aquisição de imóveis tombados para
instalação de equipamentos culturais; e manutenção de companhias e
orquestras.
Vetos presidenciais podem ser derrubados em sessão conjunta do Congresso Nacional (com a participação
de deputados federais e senadores).

Outro item pronto para ser votado
é o Veto 62/2021, que cancelou trechos do PLS 8/2016, projeto que foi
transformado na Lei 14.232 de 2021.
Essa lei institui a Política Nacional de
Informações Estatísticas Relacionadas à Violência contra a Mulher
Lei Orlando Brito
Outro veto a ser analisado é o Veto (Pnainfo). A norma prevê a criação de
21/2022, que atingiu o projeto de lei um registro nacional uniﬁcado de daque determinava a isenção de tributos dos sobre violência contra a mulher.
Bolsonaro vetou o dispositivo que
de equipamentos importados para
uso exclusivo no exercício da proﬁs- alterava a deﬁnição de violência consão de fotógrafo e cinegraﬁsta. Batiza- tra mulher de <ato ou conduta baseado de Lei Orlando Brito, o PLC do no gênero= para <ato ou conduta
141/2015 foi totalmente vetado por praticados por razões da condição de
sexo feminino=.
Bolsonaro.
Esse projeto previa que a isenção
Eletrobras
alcançaria o Imposto de Importação,
Também está na pauta o veto parcio Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e também as contribui- al (Veto 36/2021) ao projeto de lei de
ções PIS/Pasep e Coﬁns. As isenções conversão que modiﬁcou a MP
somente seriam concedidas aos equi- 1.031/2021, medida provisória que vipamentos e materiais sem similar na- abiliza a privatização da Eletrobras.
Esse projeto foi transformado na Lei
cional e pelo prazo de cinco anos.
O deputado federal licenciado Ro- 14.182, de 2021.
drigo Maia (RJ) foi o autor da proposta.
Patentes de vacinas
Outro item da pauta é o veto parcial
(VET 48/2021) ao PL 12/2021, projeto
Lúpus e epilepsia
O Veto 33/2021, por sua vez, cance- de lei do senador Paulo Paim (PT-RS).
lou integralmente o PLS 293/2009, O texto, que acabou sendo sancionaprojeto de lei do senador Paulo Paim do na forma da Lei 14.200, de 2021, al(PT-RS) que inclui o lúpus e a epilep- tera a Lei de Propriedade Industrial
sia na lista de doenças dispensadas do (Lei 9.279, de 1996) para prever a liprazo de carência para concessão dos cença compulsória de patentes nos
benefícios de auxílio-doença e apo- casos de emergência, interesse públisentadoria por invalidez, concedidos co ou calamidade pública. Bolsonaro
vetou cinco dispositivos que determipelo INSS.
navam a quebra temporária de patentes de vacinas e insumos.
Violência contra a mulher
Para isso, é necessária a maioria absoluta de votos, ou seja, pelo menos 257
votos de deputados federais e 41 votos
de senadores. Quando isso não acontece, o veto é mantido.

EUA

MINISTRO DO STF PEDE EXPLICAÇÕES PARA O PRESIDENTE
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin, respondeu, nesta segunda-feira (13/6), à declaração do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira,
de que as Forças Armadas se sentem <desprestigiadas=
pela Corte por conta do processo eleitoral deste ano. O
magistrado pediu <diálogo institucional= e disse ter <elevada consideração= pela FA.
<Renovo […] os nossos respeitosos cumprimentos a
vossa excelência [ministro da Defesa], igualmente expressando nossa elevada consideração às Forças Armadas e a todas as instituições do Estado democrático de
direito no Brasil=, disse Fachin no documento entregue
à Nogueira.
O ministro ainda agradeceu as contribuições apresentadas pelas Forças Armadas e disse que o processo
eleitoral brasileiro tem contado com a participação de
diversos setores da nas etapas de ﬁscalização do sistema
eletrônico.
<Agradeço a apresentação de contribuições ao aprimoramento do processo eleitoral por parte desse Ministério da Defesa, aproveito o ensejo para revitalizar algumas informações sobre os atos de ﬁscalização e auditoria do sistema eletrônico de votação, reforçando, assim,
o necessário diálogo interinstitucional em prol do fortalecimento da democracia brasileira=, aﬁrmou Fachin.
Insatisfação da FA
Na última sexta-feira (10), o ministro da Defesa, Paulo
Sérgio Nogueira, enviou ao TSE considerações sobre as
respostas técnicas apresentadas pelo tribunal sobre as
eleições de outubro. No ofício, ele diz que as Forças Armadas não se sentem <devidamente prestigiadas= pela
Corte.

ECONOMIA

BolsonaroinauguraVice-ConsuladodoBrasilemOrlando Venda de motocicletas
registram alta no Brasil

AUMENTO FOI 22,9% SUPERIOR AO MESMO PERÍODO DE 2021
REPRESENTAÇÃO VAI ATENDER 180 MIL BRASILEIROS QUE MORAM NA REGIÃO E TURISTAS COM SERVIÇOS VARIADOS E EMERGÊNCIAS
O presidente Jair Bolsonaro partici- bilateral desde que Biden chegou ao
pou da cerimônia de inauguração do poder, em janeiro de 2021.
<Eu confessei para o Jon Biden que,
Vice-Consulado do Brasil em Orlandesde criança, sempre admirei o povo
do, na Florida, Estados Unidos.
A representação consular vai aten- americano. Temos muita identidade,
der os brasileiros que vivem na região em especial na questão de valores, no
e turistas, com serviços como conces- tocante à liberdade=, disse. Ele citou a
são de passaportes, registros civis e liberdade de religião e de expressão,
atendimento em casos de emergênci- <o bem maior que um povo pode ter=.
<Liberdade na sua forma mais ampla
as.
<Esse nosso pedaço do Brasil faz possível=, acrescentou.
Durante a cerimônia, Bolsonaro esum bem enorme para os nossos irmãos que estão por aqui, porque eles teve acompanhado dos ministros das
procuram os mais diversos serviços e, Relações Exteriores, Carlos França e
por vezes, têm que viajar dezenas, às da Justiça e Segurança Pública, Anvezes, centenas de quilômetros para derson Torres e do presidente da Câter os seus problemas resolvidos=, dis- mara dos Deputados, Arthur Lira (PPAL).
se Bolsonaro durante a inauguração.
O presidente viajou na quinta-feira
(9) aos Estados Unidos, onde partici- Consulado
De acordo com o Itamaraty, o Vicepou da Cúpula das Américas em Los
Angeles. Na ocasião, ele se encontrou Consulado ﬁcará subordinado ao
com o presidente norte-americano, Consulado-Geral em Miami e deve
Joe Biden. Esta foi a primeira reunião atender os cerca de 180 mil brasileiros

que moram na região.
Bolsonaro realizou a primeira entrega de documentação, um passaporte para uma criança brasileira de
sete anos, que nasceu em Orlando.
Segundo o chanceler, além do viceconsulado em Orlando, o Itamaraty
abrirá outras quatro repartições. São
os consulados-gerais do Brasil em
Chengdu (República Popular da China), Edimburgo (Reino Unido da Grã
Bretanha e Irlanda do Norte) e Marselha (República Francesa) e um viceconsulado em Cusco (Peru).
<Isso signiﬁca mais atenção à comunidade brasileira no exterior, ao
turista brasileiro quando visita outros
países. Aqui ele tem um ponto de
apoio, é um pedaço do Brasil no exterior=, disse França.
<Espero que esse ato possa se repetir nos próximos anos, há uma comunidade brasileira no exterior cada vez
maior=, aﬁrmou o chanceler.

As fabricantes de motocicletas no país produziram
569.598 unidades nos cinco primeiros meses deste ano,
volume 22,9% superior ao registrado no mesmo período
de 2021, quando foram produzidos 463.413 unidades.
O levantamento é da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo).
Em maio deste ano foram produzidas 129.781 motocicletas, alta de 15,2% na comparação com abril
(112.678 unidades). Em relação ao mesmo mês do ano
passado, o crescimento foi de 25%.
O presidente da Abraciclo, Marcos Fermanian, aﬁrma
que a meta é atingir 1,29 milhão de unidades em 2022.
<Estamos conseguindo atingir os patamares planejados
de produção para alcançar nossa meta de crescer 7,9%
neste ano em relação ao ano anterior=, explica.
Vendas no varejo
No acumulado do ano, as vendas no varejo totalizaram 515.724 unidades, alta de 25,6% em relação ao mesmo período de 2021 (410.474 motocicletas).
Em maio, houve o resultado do ano, com 133.344 unidades licenciadas. O volume foi 23,8% superior ao registrado em abril (107.707 motocicletas) e 20,8% maior na
comparação com o mesmo mês do ano passado
(110.376 unidades).
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Weverton lidera corrida
para o governo do estado
Senador aparece com boa vantagem na pesquisa O Imparcial/Exata em diversos cenários para o primeiro 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 instituto Exata . Com a desistência do deputado federal, 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 alterações.
Em um cenário com todos os pré-candidatos a governador que até o momento estão
mantendo o seu nome na corrida eleitoral para
o cargo mais importante do executivo maranhense, na pesquisa estimulada, Weverton
tem 29% das intenções de votos, o vice-governador 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 Edivaldo Holanda Júnior (PSD) com 11%. Já o
deputado federal Simplício Araújo (Solidariedade) 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 Holanda Júnior, 12%. Não sabem ou não responderam, 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.

Se a eleição para o Governo do Estado fosse hoje e os candidatos
fossem esses, em quem o sr(a) votaria?
(ESTIMULADA-CENÁRIO
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Depois de se municiar com farto material jurídico a respeito de
sua posição relativa à ordem de sucessão no Palácio dos Leões,
com a licença do titular do cargo, Carlos Brandão, Othelino Neto
retomou sua agenda política, mesmo fora do cargo na Alema.

Voltando à liça (2)
Carlos Brandão
25%

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

O reduto bolsonarista no Maranhão está no centro de uma disputa ideológica-religiosa sobre as eleições de outubro. O ex-prefeito de São Pedro dos Crentes (evangélico), o médico Lahésio
Bonﬁm (PSC), o deputado federal Josimar do Maranhãozinho e
sua esposa Detinha, além da prefeita de Lago da Pedra, Maura Jorge, assumidamente de direita protagonizam o debate. Ela representa uma das oligarquias mais antigas e robustas do interior do
Estado – a dos Jorge – e concorreu ao governo em 2018, carregando a bandeira do bolsonarismo, ainda incipiente no Maranhão e
em vários estados no Nordeste.
Entrevistada nesta segunda-feira pela TV Mirante, Maura Jorge
manteve a postura bolsonarista, defendeu voto no senador Roberto Rocha, candidato à reeleição e no senador Weverton Rocha,
pré-candidato a governador pelo PDT – mas cada dia mais envolvido com o bolsonarismo no Estado. Com seu slogan de <Maranhão mais Feliz=, Weverton vai fazendo uma espécie de <arrastão=
de partidos, prefeitos e outras lideranças, totalmente sem compromisso com a questão ideológica. A marca do PDT com traços
de esquerdismo foi dissipada em 2022, assim como vem ocorrendo com inúmeras legendas.
Com tranquilidade e franqueza, Maura explicou sua posição
com relação a Weverton Rocha: <Não há confusão ideológica nesta decisão. Eu era candidata da direita lá atrás e o pré-candidato a
governador que hoje se coloca como da direita (Lahesio Bonﬁm),
não me apoiou, apoiou Roseana como governadora em 2018.
Além disso, o senador Weverton Rocha já demonstrou que não é
contra nosso presidente. Há poucos dias votou na questão da defesa dos nossos pastores. Quero agradecer ao Weverton por ter
uma postura decente em relação a este grupo religioso=, arrematou.
De fato, em Abril, Weverton retirou sua assinatura de um pedido de CP no Senado para apurar suspeitas de corrupção no MEC,
envolvendo pastores e o então ministro da Educação Milton Ribeiro. O recuo de Weverton foi estampado em páginas de revistas
de escola bíblica e distribuído em igrejas do Maranhão, ligadas
aos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, suspeitos de atuarem
como lobistas do MEC. Ao Globo, Weverton disse que foi um release pedido à sua assessoria, sem que ele soubesse qual o objetivo.
Seja como for, os votos de Bolsonaro no Maranhão tem Lahesio e
Weverton na disputa cabaça com cabeça. Aﬁnal, voto não tem cor
nem ideologia.

Voltando à liça (1)

Lahésio Bonfim
14%

Também foi simulado um embate em um
eventual segundo turno com um possível confronto entreWeverton com 52% e Lahésio Bonfim
24%. Os que votariam branco ou nulo seriam
11% e 13% não sabem ou não responderam.

Bolsonarismotemdono

O instituto Exata também perguntou dos pré-candidatos “que você
NÃO votaria de jeito nenhum?” para avaliar o índice de rejeição. A pesquisa 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%.

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

Como a campanha eleitoral está logo ali à frente, em agosto, os
redutos no interior disputados palmo a palmo, Othelino Neto
(PCdoB) já recomeçou sua peregrinação pelos municípios – sempre ao lado da esposa, Ana Paula, vice-prefeita de Pinheiro.

Cada uma
Com um histórico de entreveros com Flávio Dino, desde 2015,
inclusive em Lago da Pedra, a prefeita Maura Jorge, sempre roseanista de carteirinha, hoje ela apoia Weverton Rocha e não Lahesio,
porque dele não teve apoio em 2018.

Cada uma
É sintomático que Maura Jorge tenha declarado apoio (via TV
Mirante) ao senador Weverton Rocha depois do encontro no Planalto com Jair Bolsonaro. Signiﬁca que entre Lahesio Bonﬁm e o
senador do PDT, o presidente da República prefere joga suas ﬁxas
no segundo.

<Está ótimo, corado e bem disposto=

Foi como o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), pré-candidato a vice na chapa de Lula, classificou o estado de saúde do govenador Carlos Brandão, a quem visitou neste fim de semana, no
hospital em São Paulo.

2º TURNO

Ainda cumprindo isolamento da covid, junto com a esposa Janja, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
mandou, por Geraldo Alckmin, votos de recuperação
ao governador Carlos Brandão, internado no hospital
da Beneﬁcência Portuguesa (SP).

1

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 segundo 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 seriam 13% e 12% não sabem ou não responderam.
Se a disputa em um eventual segundo turno
ocorresse entre Carlos Brandão e Edivaldo Holanda Jr, o atual governador do Maranhão aparece
com 49% das intenções de voto contra 23% do
ex-prefeito de São Luís. Os que votariam branco ou nulo seriam 15% e 13% não sabem ou não
responderam.

2
SENADO

Também foi simulado na pesquisa estimulada um cenário das eleições
para senador, no qual o ex-governador Flávio Dino (PSB) lidera com ampla 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 branco 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.

Por um vídeo em sua rede social, o ex-governador Flávio Dino conta que desde 1994 é professor da Ufma. <É
um dos orgulhos de da minha vida, lutar pela desigualdade por meio do ensino superior=. Ele aparece
dando aula presencial, com a retomada plena pela Ufma.

Tensão no Planalto (1)

Nova rodada da pesquisa encomendada pelo banco BTG Pactual, traz novamente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
à frente da disputa pelo Palácio do Planalto e com chances de vencer em primeiro turno.

Tensão no Planalto (2)

De acordo com levantamento, divulgado nesta segunda-feira
(13), o petista tem 44% das intenções de voto, ante 45% de todos
os outros candidatos somados. Nos votos válidos, Lula alcança
49,4%. Com esse número daria 1º turno.
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ANÁLISE:

Desistir jamais
ROSANE GARCIA

Que vidão !
ANTÔNIO NELSON FARIA
Jornalista

desempregado da matéria, prometendo-lhe pequena ocupação em
qualquer repartição pública.
Dica Nº 2 3 Monte seu próprio Maracap, mandando confeccionar na
gráﬁca apenas poucas cartelas para
distribuir entre amigos e parentes.
Cada sorteado receberá prêmio em
espécie para parar de lhe encher o saco e pedir dinheiro emprestado. Esse
modelo de distribuição de renda entre
as pessoas da sua amizade funciona
bem e proporciona-lhe a imagem de
bonzinho e bacana para com os próximos, distantes e agregados.

Dica Nº 3 3 Se você for religioso teVocê já sonhou alguma vez em ga- nha cautela na promessa feita. Aﬁnal,
nhar algo em torno de 50 milhões de separar parte da bolada para entregar
reais? Já? Então, cá entre nós, diga lá o de bandeja, sem mais nem menos, ao
que você faria com tanta grana ao seu seu devoto predileto, é exagero. Faça
inteiro dispor? Não sabe? Aqui vão al- acordo com seu santo protetor e degumas dicas para você manter essa mande apenas o necessário para cofortuna com todo o louvor que mere- brir as despesas do seu bondoso pace e esquecer que um dia você fez par- droeiro. Se você é evangélico, passe a
te da lista dos lisos. Alguns conselhos frequentar um templo mais generoso
úteis devem ser seguidos à risca, para com o dízimo. Aﬁnal, dez por cento é
você escapulir da categoria de emer- prêmio muito alto. Procure negociar
gente, aquele grupo repleto de incon- as taxas de operação.
venientes que chama a atenção pelos
Dica Nº 4 3 Se você é do tipo <caxias
exageros e falta de savoir-faire para se
dar bem na nova vida nababesca. A e patriota=, e se emociona com o derhora é essa. Apenas, seja comedido e rocada da Venezuela, Cuba, Argentina
e outros <paisitos más=, na ﬁla do propreste atenção:
cesso de desaparecimento como naDica Nº 1 3 Acertando uma bolada ções, não invista um tostão em títulos
dessas, passe a fazer absolutamente desses países decadentes. Do jeito
nada. Para administrar bem a sua vida que os cofres andam vazios do lado de
e o tempo vadio, monte a empresa lá, é calote puro.
Ócio & Cia. Ltda., com sede instalada
Dica Nº 5 3 Não esbanje à-toa. Diem qualquer ilha afrodisíaca, ou paraíso ﬁscal, muito longe de Tauá-Mi- nheiro é bom, mas não dá em árvore.
rim. Se você for ruim de geograﬁa, não Não compre, por enquanto, propriese desespere. Contrate um professor dade no campo devido a possibilida-

de da volta do MST. O grupo invasor
não dá colher de chá pra ninguém.
Mas, se resolver virar fazendeiro, espalhe que sua terra só serve para plantar pitomba e tamarindo, cultivares
que dão muito trabalho e pouca renda, expulsando essa turma do quer tudo muito fácil.
Dica Nº 6 3 Distancie-se de desocupados de qualquer tipo. Dá azar incrível andar com eles a tiracolo. Seja positivo. Pense forte. Assim como certo
empresário que
rifou, por muitos anos, um mesmo
automóvel(se não me engano um
Ford Mercury), que ninguém ganhou.
Invista algum nessa roleta e tire dividendos.
Dica Nº 7 3 Faça suas extravagâncias com o pé no freio para garantir a velhice, se é que você vai conseguir chegar até lá com tanto dinheiro no bolso.
Realize seus desejos de consumo. Que
tal pequena embarcação com três suítes e motores possantes? Ou, então,
simples avião de duas turbinas? Aquele carrão importado cobiçado nas vitrines das revendedoras? Aquela modelo capa da revista?… Calma, todos
esses bens estão disponíveis em leasing. É mais barato e não precisa disponibilizar seu doce dinheiro de uma
vez.
Dica Nº 8 3 Você jogou na Megasena? Não? Então não seja otário. Corra
agora, faça sua fezinha olhando para o
Céu e prometendo partezinha, não
mais que isso, para o Divino. Ah, ia esquecendo. Se você for contemplado
com esse caminhão de dinheiro não
esqueça de depositar algum na conta
deste seu humilde escriba pelas dicas
passadas. Boa sorte!

CRÔNICA:

Santana não é santo
RODRIGO ALVES DE CARVALHO
Jornalista, escritor e poeta possui diversos prêmios literários em vários estados
e participação em importantes coletâneas de poesia, contos e crônicas. Em 2018
lançou seu primeiro livro individual intitulado <Contos Colhidos= pela editora
Clube de Autores.

O escritor e ﬁlosofo italiano Umberto Eco disse em 2015 a célebre frase: <As redes sociais deram voz a uma
legião de imbecis=.
Sete anos depois, percebemos que
não são somente os imbecis que fazem uso indiscriminado dessa ferramenta, que deveria servir a algo de
positivo.
Mentirosos, preconceituosos, ra-

cistas, violentos e tudo o que há de pior no mundo fazem hoje das redes sociais o habitat, o esconderijo para a
atuação covarde, de ataques, gerando
a discórdia e o ódio.
Ariovaldo Santana Silva Neto, mais
conhecido na pequena cidade onde
mora, como seu Santana, é um sujeito
de meia idade benquisto no lugar.
Com seu cabelo acaju, pintado meticulosamente a cada 15 dias, seu Santana é frequentador assíduo das missas dominicais das 8 horas, 10 horas e
19 horas na Igreja Matriz, além de participar dos terços e vigílias em todos
os dias santos.
Possui um considerável <pedaço de
terra=, como costuma dizer aos amigos, principalmente os frequentadores de salões e clubes restritos do lugar, pessoas da mais alta estirpe. Casado com dona Flaviana há mais de 30
anos, tem dois ﬁlhos, um é advogado
que trabalha em Brasília e o outro saiu
de casa quando tinha 20 anos e virou
Hippie, dizem que mora em São Tomé
das Letras, em Minas Gerais. Seu Santana, não gosta de mencionar sobre
esse ﬁlho, prefere gabar-se do outro,
que advoga para políticos de reputações duvidosas na capital do Brasil.
Porém, o sorridente e prestativo
Santana se transforma quando se sen-

ta em frente ao seu computador e ao
mesmo tempo apanha o seu celular
toda noite, após assistir os principais
telejornais em alguns canais de televisão.
Tanto em grupos do Facebook
quanto do WhatsApp e Telegram, o
homem desfere críticas e xingamentos a todos aqueles que discordam de
seus pensamentos e ideologias sobre
política, comportamento, religião e
qualquer outro posicionamento que
não seja aquele que o próprio Santana
considera dentro da moralidade e integridade ilibada.
Os grupos nas redes sociais se
transformam em campos de baixarias
e ofensas, chegando até mesmo, a algumas ameaças de confrontos físicos
por conta das divergências de pensamentos, graças, em grande parte, às
disseminações de Fake News, pelo intolerante e incoerente Santana.
O pessoal não gosta das atitudes
ofensivas e desrespeitosas de Santana
nas redes sociais. <Velho babaca que
acha que é o rei da cidade, só porque
tem dinheiro e o ﬁlho advogado! =
Entretanto, nas missas de domingo,
o pessoal sorridente cumprimenta o
seu Santana. <Homem bom! Inclusive
já prometeu doar um leitão e uma novilha para a festa da Igreja desse ano=.

Cadê Bruno Pereira e Dom Phillips? Desde o dia 5 último, a pergunta ecoa no noticiário brasileiro e internacional. O desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e
do jornalista britânico e correspondente do jornal The
Guardian Dom Phillips, no Vale do Javari, no oeste da
Amazônia, entre os municípios de Atalaia do Norte e
Guajará, não foi um acidente. Ambos estavam ameaçados por grupos criminosos invasores do território indígena, fronteiriço com o Peru, e uma das rotas de traﬁcantes, segundo lideranças de organizações locais.
O Vale, com área equivalente à de Portugal, abriga 26
povos indígenas, a maioria deles isolada por opção 4
não quer contato com os <brancos=. A população das sete etnias contatadas soma mais de 6.300 pessoas (embora muitos não os reconheçam como seres humanos). A
Terra Indígena Javari foi demarcada no governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso, em 1996,
homologada e inscrita na Secretaria de Patrimônio da
União (SPU) em 2001. Hoje, a região é território de uma
aliança sórdida e violenta entre garimpeiros, pescadores, madeireiros e narcotraﬁcantes.
O empenho de Bruno Pereira em defesa dos povos indígenas, sobretudo dos grupos isolados do Vale, e a disposição de Phillips de trazer à opinião pública os danos
causados pelos invasores contrariavam os interesses
dos criminosos. Os povos originários nunca foram contemplados com políticas públicas adequadas e respeitosas aos seus direitos, como estabelecidas tanto na atual
quanto nas constituições passadas. Mas, nos últimos
anos, os tradicionais inimigos ganharam força e apoio
para agir como os colonizadores do passado e promover
o que rotulavam de <limpeza de área=, ou seja, o extermínio dos povos originários.
O sertanista e ex-presidente da Fundação Nacional
do Índio (Funai) Sydney Possuelo, conhecedor das peculiaridades da região, anteviu, logo nas primeiras horas
após o anúncio do desaparecimento de Bruno e Phillips,
que seria improvável um desfecho feliz. Não se tratava
de pessimismo, mas de realismo ante a política anti-indigenista em curso no país.
A crise causada pelos invasores se arrastava há anos
na região do Vale do Javari. Mais recentemente, tornouse uma zona sangrenta. Em 2019, o indigenista Macxiel
Pereira dos Santos, 34 anos, funcionário da Funai, foi assassinado a tiros, quando passeava com a família em Tabatinga, cidade próxima à terra indígena. Ele trabalhava
na Frente de Proteção Etnoambiental da Funai e atuava
nas operações de ﬁscalização e combate à caça, pesca,
garimpo e exploração madeireira ilegais no Vale. Os assassinos não foram identiﬁcados até hoje.
A aversão do poder público aos povos originários e
tradicionais, e aos mais elementares direitos humanos,
se tornou um estímulo à matança de indígenas em todas
as regiões. As decisões do Judiciário em favor dos indígenas são ignoradas. Recorrer às cortes e aos organismos
internacionais não altera o script macabro. Se a imagem
do país ﬁca manchada diante das demais nações, também não tem importância. Porém, é preciso resistir e cobrar: cadê Bruno e Phillips?
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São Luís, terça-feira, 14 de junho de 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:

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 interessados 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 Pregão: 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 requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Meios de disponibilização do edital: no site do LICITANET (www.licitanet.com.br), PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (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 Município 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.

1. Formação de Chapa para Eleição Sindical – 2022
São Luís/MA 13 de junho de 2022.
Jouberth Costa Mendes
Presidente SETEMEMA

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.

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, ﬁca 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
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 pertinentes 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 poderão 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 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, comunica 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 condições 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 Tribunal 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 especializada 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 processado e julgado em conformidade com as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações 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 mesmo 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 Municipal de Educação e Cultura Portaria: 105/2021

ESTADO DO MARANHÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

L. M. SILVA LIMA – TRANSED
CNPJ: 31.409.458/0001-22
A L. M. SILVA LIMA – TRANSED torna público que REQUEREU junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente
e Recursos Naturais – SEMA, a licença de operação para
a atividade de transporte rodoviário de produtos perigosos, localizada na rua Dandara, quadra 13, casa 03, Bairro Residencial Maria Firmina II, Paço do Lumiar, Estado do
Maranhão, conforme dados constantes no e-processo n°
078353/2022.

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 subsidiariamente 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 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 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 gratuitamente. 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.

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

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, LOCALIZADA 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 DISPOSIÇÃO 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

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.

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
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 contratação 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 disponibilizado, 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 Administração.

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 subsidiariamente 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. 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. Kedma Oliveira Nussrala - Secretária Municipal de Finanças e Planejamento.

O DIGITAL TAMBÉM
É O NOSSO NORMAL!

8

MILHÕES
DE ACESSOS

o imparcial.com.br

6

Thayane Maramaldo
E-mail: maramaldothay@gmail.com

BRASIL E MUNDO

oimparcial.com.br

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

ELEIÇÕES DA FRANÇA

DESAPARECIDOS NA AMAZÔNIA

PF nega achado de
corpos de Dom e Bruno

Coalizão de Macron e
esquerda empatam

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

O

jornal britânico The Guardian informou que corpos foram encontrados nas buscas pelo indigenista Bruno
Pereira e pelo jornalista britânico
Dom Phillips na Amazônia. De acordo
com o jornal, onde Dom Phillips era
colaborador, a informação foi repassada pelo embaixador do Reino Unido
aos familiares do jornalista. A Polícia
Federal e a União dos Povos Indígenas
do Vale do Javari (Univaja) negaram
que tenham sido encontrados corpos.
De acordo com a PF, foram encontrados materiais biológicos que estão
sendo periciados e pertences pessoais
dos desaparecidos, o que já havia sido
noticiado. <Não procedem as infor- DOM PHILIPS E BRUNO ARAÚJO DESAPARECERAM NO DIA 5 DE JUNHO, NA AMAZÔNIA
mações que estão sendo divulgadas a
respeito de terem sido encontrados os Alessandra Pereira, disse que ela foi Indígenas do Vale do Javari (Univaja),
corpos do Sr. Bruno Pereira e do Sr. informada de que os corpos foram lo- Bruno Pereira já vinha recebendo
Dom Phillips=, diz a nota.
calizados, mas que ainda precisam ser ameaças de invasores da Terra IndígeA Polícia Federal conûrmou que a periciados para conûrmar se real- na.
Eles desapareceram em uma área
mochila com pertences encontrada mente são os dois. De acordo com
pelo Corpo de Bombeiros do Amazo- o The Guardian, os corpos foram en- conhecida como Vale de Javari, região
nas é do jornalista britânico Dom contrados amarrados em uma árvo- de selva amazônica que abriga pelo
Phillips.
re. <Ele não descreveu o local e apenas menos 26 povos indígenas, muitos
Segundo a nota, foram percorridos disse que era na üoresta e disse que deles isolados da civilização exterior.
Dom Phillips tem 57 anos de idade
cerca de 25 km, com procuras minuci- eles estavam amarrados a uma árvore
osas pela selva, em trilhas existentes e ainda não haviam sido identiûca- e atua como correspondente no Brasil
na região, áreas de igapós e furos do dos=, disse Paul Sherwood, cunhado do jornal britânico The Guardian.
Nascido na Inglaterra, ele mora no
Rio Itaquaí. <Na região onde se con- de Phillips, ao The Guardian.
Brasil há 15 anos, onde escreve, princentraram as buscas foram encontracipalmente, reportagens sobre a üodos objetos pessoais pertencentes aos Uma semana sem respostas
desaparecidos, sendo um cartão de
Dom Philips e Bruno Araújo desa- resta Amazônica. Atualmente, ele essaúde em nome do Sr. Bruno Pereira, pareceram no dia 5 de junho. A última tava trabalhando em um livro sobre
uma calça preta pertencente ao Sr. vez que eles foram vistos foi na comu- preservação ambiental e desenvolviBruno Pereira, um chinelo preto per- nidade de São Gabriel. Eles haviam vi- mento local.
Durante a investigação, uma pestencente ao Sr. Bruno Pereira, um par ajado até a região de barco, pelo Lago
de botas pertencente ao Sr. Bruno Pe- do Jaburu, e pretendiam voltar à cida- soa foi presa suspeita de envolvimenreira, um par de botas pertencente ao de de Atalaia do Norte. Bruno acom- to com o sumiço dos dois. Amarildo
Sr. Dom Phillips e uma mochila per- panhava Dom como guia, e era a se- da Costa Oliveira, conhecido como
tencente ao Sr. Dom Phillips conten- gunda vez que eles viajavam pela re- Pelado, foi preso preventivamente na
quinta-feira (9/6). Ele nega envolvido roupas pessoais=, especiûcou a PF. gião.
A esposa do jornalista britânico,
De acordo com a União dos Povos mento.

COVID-19

A batalha para liberar as patentes das vacinas
Genebra, Suíça- Os ministros
da Organização Mundial do Comércio
(OMC) avançam nesta segunda-feira
(13/6) nas discussões sobre a possibilidade de liberar as patentes das vacinas contra a covid-19, com o objetivo
de virar a página dos erros cometidos
durante a pandemia.
A nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala
fez da luta contra a pandemia de coronavírus uma prioridade desde sua
chegada ao comando da OMC em
março de 2021.
Na reunião ministerial da OMC,
prevista para acontecer até 15 de junho em Genebra, dois textos estão
sendo debatidos: um deles visa facilitar a circulação dos componentes e
produtos necessários para combater
esta e futuras pandemias; e o segundo
para permitir a liberação temporária
das patentes das vacinas contra a covid-19.
Esta última questão divide. Por um
lado, a indústria farmacêutica e a Suíça consideram que enfraquece a propriedade intelectual. Para as ONGs, o
texto não é suûcientemente ambicioso para ser eûcaz.
O resultado das discussões é incerto. Como a OMC funciona por consenso, todos os 164 países membros
devem estar de acordo.
Mais de dois anos após o surgimento da covid-19, as taxas de vacinação
continuam insuûcientes nos países
pobres, especialmente na África.
E embora as vacinas agora sejam
produzidas em quantidades suûcientes, no auge da pandemia eram muito
escassas nos países pobres.
Em seu discurso, o ministro do Comércio da Índia, Piyush Goyal, lamentou a <falta de reação rápida= da OMC.
<Os países ricos precisam fazer
uma introspecção! Devemos abaixar a
cabeça de vergonha por não termos

RESULTADO ESPERADO, ASSIM COMO ABSTENÇÃO RECORDE
Antes mesmo de ser ûnalizada 4 o resultado ûnal virá do segundo turno, no próximo domingo 4, a eleição
para renovar o Senado na França já é considerada uma
derrota para o presidente Emmanuel Macron. Na primeira fase da disputa, a coalizão do centrista empatou
em número de votos com a aliança esquerda 4 cada
uma recebeu cerca de 26% dos votos, segundo dados
oûciais 4, conûgurando um cenário que pode levar o
governo a perder a maioria absoluta na Assembleia Nacional.
O resultado era esperado, assim com a abstenção recorde, de 52%. Para analistas, porém, é um sinal de alerta para o presidente reeleito em abril. <São sete pontos a
menos que em 2017 e a maioria absoluta não é uma certeza=, disse, em entrevista à rede France 2, o cientista político Brice Teinturier, que acredita que os franceses buscaram <reequilibrar= a eleição presidencial.
São 577 vagas em disputa, e, para conseguir maioria
absoluta, é preciso conquistar 289 cadeiras. Sem o controle do Legislativo, Macron será obrigado a negociar
com uma maioria relativa ou terá que governar em <coabitação=, segundo Dominique Rousseau, professor de
direito constitucional na Universidade Panthéon-Sorbonne. <Ele não estabeleceria mais a política da nação, e
sim a maioria na Assembleia e o primeiro-ministro que
sair dessa=, explica.
As pesquisas indicam que a coalizão centrista sairá
vitoriosa no segundo turno, mas com um número de cadeiras que pode não ser suûciente. A campanha por um
resultado diferente começou ontem mesmo. <Somos a
única força política capaz de obter maioria na Assembleia Nacional (…) Apenas nós temos um projeto coerente e responsável. Apelo a todas as forças republicanas a se unirem em torno desse projeto=, aûrmou a primeira-ministra Elisabeth Borne, que pediu uma maioria
<forte e clara= aos governistas.

SEM 2º MANDATO

Bachelet renuncia à
candidatura na ONU

1º MANDATO DAALTA-COMISSÁRIA TERMINA EM 31 DE AGOSTO

A NIGERIANA NGOZI OKONJO-IWEALA COMANDA A OMC EM MARÇO DE 2021
respondido a tempo à pandemia=,
disse.
Mas a Índia suspendeu suas exportações de vacinas por muitos meses
para atender às necessidades de sua
população, apesar de ser o principal
fornecedor do sistema internacional
de entrega Covax.
De acordo com a diretora executiva
do UNAIDS, Winnie Byanyima, <durante uma pandemia, compartilhar
tecnologia é uma questão de vida ou
morte, e nós escolhemos a morte=.
O projeto de acordo sobre propriedade intelectual estabelece que os
<países em desenvolvimento que
cumpram os requisitos= podem produzir vacinas <sem o consentimento
do titular dos direitos por meio de
qualquer instrumento disponível na
lei= daquele país.
Mas os negociadores deixaram vários colchetes indicando áreas não resolvidas. Por exemplo, o projeto de
acordo propõe que os países em desenvolvimento com capacidade para
exportar vacinas sejam <encorajados=
a não fazer uso da liberação de patentes.

Os países em desenvolvimento cuja
participação nas exportações globais
de doses da vacina contra a covid-19
em 2021 foi superior a 10% também
devem ser impedidos de liberar patentes, o que exclui de fato a China.
A China prometeu não usar as facilidades concedidas aos países em desenvolvimento no esboço do acordo,
mas, segundo vários diplomatas, os
Estados Unidos gostariam de vê-la se
comprometer por escrito.
O texto prevê a possibilidade de estender o acordo a testes e tratamentos
seis meses após sua adoção, mas ainda não há consenso sobre esse ponto.
O segundo texto destaca as limitações que alguns países sofrem no fornecimento de vacinas, tratamentos,
ferramentas de diagnóstico e outros
produtos médicos essenciais relacionados à covid.
Exige que quaisquer medidas comerciais de emergência para combater a covid sejam <direcionadas, proporcionais, transparentes e temporárias, e não criem barreiras desnecessárias ao comércio ou interrupções
desnecessárias nas cadeias=.

A alta-comissária das Nações Unidas para os Direitos
Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, anunciou
que não vai se candidatar a um segundo mandato após
31 de agosto.
<No momento em que o meu mandato chega ao ûm,
esta 50ª sessão do Conselho será a última em que falarei=, disse a ex-presidente chilena, de 70 anos, na sessão
de abertura do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, nesta segunda-feira em Genebra, na Suíça.
A porta-voz do ACNUDH, Ravina Shamdasani, citada
pela agência Associated Press, conûrmou que Bachelet
não irá buscar um segundo mandato de quatro anos
quando o atual terminar em 31 de agosto.
O atual mandato de Bachelet foi recentemente ofuscado por críticas à sua resposta ao tratamento dado pela
China aos uigures e outras minorias muçulmanas.
No início de junho, mais de 230 organizações de direitos humanos exigiram a demissão de Bachelet, acusando-a de <branqueamento de atrocidades= 3 prisões em
massa e abusos em Xinjiang=, território autônomo habitado por várias minorias étnicas, principalmente os uigures 3 durante sua recente visita à China.
Para os ativistas, durante a viagem, Michelle Bachelet
legitimou <a tentativa de Pequim de encobrir os crimes,
usando o falso enquadramento de `contraterrorismo`
do governo chinês e referindo-se repetidamente aos
campos de internação pela designação do governo chinês: centros de Educação e Treino Proûssional=.
Os governos ocidentais e as organizações não governamentais (ONG) dos direitos humanos acusam a China de deter mais de 1 milhão de uigures e membros de
outras minorias muçulmanas em campos de reeducação.
Os ativistas pediram ainda ao secretário-geral da
ONU, António Guterres, para que não propusesse a renovação do mandato de Bachellet.
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AVANÇO SUSTENTÁVEL

SÃO LUÍS

Arraial do Mais Asfalto
chega à Zona Rural
A mobilidade segue como prioridade para transformar a qualidade de vida em bairros
da capital maranhense que nunca foram contemplados com pavimentação

E

quipes da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra)
estiveram na comunidade do
Recanto Verde, na Vila Itamar,
em São Luís, realizando mais uma assinatura de ordem de serviço do Mais
Asfalto. A ação aconteceu na manhã
de domingo (12), com uma solenidade na localidade. Atividades desse
programa, neste período junino, serão denominadas de Arraial do Mais
Asfalto e prosseguem em São Luís.
Dando continuação aos amplos investimentos, a mobilidade segue como prioridade para transformar a
qualidade de vida em bairros da capital maranhense que nunca foram
contemplados com pavimentação.
<Marcas do olhar sensível do governador Carlos Brandão que permanece
atento às necessidades da população=, aûrmou Claudionor da Conceição, que mora no Recanto Verde há
mais de 20 anos.

No local, as máquinas já iniciaram
as ações de limpeza e regularização
do terreno. Além das atividades de implantação, de aproximadamente 1 km

DRENAGEM ESTÁ SENDO FEITA PARA DAR FIM AOS PROBLEMAS DA LAMA E ESGOTO
de asfalto, contemplando 5 vias do
bairro, um projeto de drenagem superûcial foi desenvolvido para dar ûm
aos problemas da lama e esgoto.
População beneﬁciada
A secretária adjunta de manutenção de gestão de obras rodoviárias,
Raimunda Santos, que representou o
secretário de Estado da Infraestrutura, Aparício Bandeira, liderou a festa
de recepção que os moradores prepararam.
<Com chuva, com sol, sábado, domingo, estamos juntos em um projeto
de mudança para o Maranhão. Com
Brandão, a obra acontece todo dia e a
qualquer hora=, aûrmou a adjunta,
em meio a animação da comunidade.

Entre a comitiva, esteve presente o
vereador Chico Carvalho, líder comunitário, que levou as demandas da Vila
Itamar ao gabinete Sinfra. <O governador Carlos Brandão atende uma
reivindicação da comunidade e, no
dia dos namorados, entrega este grande presente para população local. Então, não poderia ser diferente, hoje é
dia de agradecimento e alegria no Recanto Verde=, comemorou.
Arraial do Mais Asfalto
Outros bairros como a Vila Riod e a
Vila Luizão também foram beneûciados com o Arraial do Mais Asfalto só
neste ûm de semana. O trabalho da
Sinfra segue ûrme e as agendas permanecem durante toda a semana.

CAPACITAÇÃO

FAPEMAadereà
chamadaAmazônia+10

LANÇAMENTO DO PROGRAMA TEM A ADESÃO DE 18 ESTADOS
O Governo do Maranhão, por meio da Função de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Cientiûco e Tecnológico do Maranhão (FAPEMA), vai investir R$ 2 milhões no apoio a pesquisas que contribuam para a resolução de problemas prioritários e o avanço sustentável
na região amazônica.
O lançamento do programa Amazônia+10 foi realizado na última semana, durante o Fórum Nacional Consecti & Confap, em Manaus, e contou com a participação do presidente da FAPEMA, André Santos, e do diretor Cientíûco da instituição, João Bottentuit.
<Com a adesão do Maranhão ao programa, a FAPEMA
se insere neste palco de pesquisas junto com outros estados. Com isso garantimos mais oportunidades para os
pesquisadores do estado, o que é uma orientação do governador Carlos Brandão. A FAPESP [Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo] entra com um
grande aporte de recursos e o Governo do Estado também vai investir R$ 2 milhões para interações entre pesquisadores, e também com outros estados do Brasil que
têm interesse de realizar projetos de pesquisas integradas=, destacou André Santos.
A chamada Amazônia+10 receberá recursos de outros
estados da Amazônia Legal, por meio das Fundações de
Amparo à Pesquisa (FAPs), além da contribuição da FAPESP e de governos de estados do Nordeste, CentroOeste, Sudeste e Sul do País, totalizando, até o momento, a adesão de 18 FAPs. Mais de R$ 52 milhões serão investidos na chamada do Programa Amazônia+10, R$ 30
milhões são aportados pela FAPESP.
Para o presidente do Confap, Odir Dellagostin, o lançamento de um edital conjunto entre as FAPs demonstra a sinergia que existe entre as diferentes unidades da
federação e a importância que tem a Amazônia no contexto nacional e mundial.
Sobre a participação do Maranhão na chamada, Odir
Dellagostin disse que a FAPEMA vem desempenhando
um papel <importantíssimo no âmbito do Confap=. <A
FAPEMA tem programas importantes e tem apoiado
ações conjuntas.

APOIO

Equatorial-MA DPE e Senai certificam mulheres PortoSãoLuísnoSimpósio
InternacionalPortuário

FORAM CERTIFICADASDUAS TURMAS DE PROJETO DE ARTESANATO PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM SÃO LUÍS
37 mulheres de São Luís deram um
importante passo para uma nova vida. Residentes da Área Itaqui-Bacanga e da Zona Rural de São Luís, elas receberam os certiûcados do curso
<Ecomoda=, que compõe o projeto
<Costurando Sonhos=. Idealizada pela
Defensoria Pública do Estado do Maranhão (DPE/MA), a iniciativa conta
com a parceria do Programa E+ Proûssional, da Equatorial Maranhão,
que traz ações voltadas para a Responsabilidade Social com a execução
de cursos proûssionalizantes gratuitos que tem como público-alvo os clientes de baixa renda. Nesta parceria a
empresa contou com o apoio do Senai.
A formatura, realizada na sede da
DPE, marcou o encerramento das atividades das duas primeiras turmas do
curso. As mulheres aprenderam práticas de costura visando a confecção de
sacolas ecológicas (ecobags), nécessaires e aventais com resíduos de banners e tecidos para posterior comercialização e geração de renda.
As participantes são mulheres
acompanhadas pela Defensoria Pública, em sua maioria, mães solo, solicitantes de pensão alimentícia, chefes
de família desempregadas ou que já

foram vítimas de violência doméstica.
Foram 40 horas de curso na sede da
União de Famílias Moradoras da Vila
Esperança e na sede da ACIB (Associação Comunitária do Itaqui Bacanga),
onde elas aprenderam a costurar peças diversiûcadas reaproveitando fardamentos e banners.
Durante a formatura, as participantes desûlaram as peças confeccionadas por elas durante o curso. Eliara
Rejanne Matos Ferreira foi uma das
formadas e já saiu do evento idealizando uma nova proûssão. <Agora eu
tenho mais uma atividade, além de
trabalhar na confeitaria, agora vou
poder pegar numa máquina e fazer
uma bainha. Vou mandar ajeitar minhas máquinas que tenho em casa
para confeccionar minhas bolsinhas=,
disse.
Empoderamento – De acordo com
o defensor público-geral do Estado,
Gabriel Furtado, a expectativa é que
as participantes do curso possam escrever novos rumos para suas vidas.
<Nós entendemos que uma das melhores formas de quebrar o ciclo de violência ou da falta de cidadania é por
meio do empoderamento das mulheres, através do empreendedorismo e
geração de renda. Por isso, tão impor-

tante quanto ingressar na Justiça com
uma ação numa situação emergencial, é caminharmos lado a lado para
que cada uma dessas mulheres possa
üorescer todo seu potencial=, aûrmou.
Para o Gerente de Relacionamento
com Clientes da Equatorial Maranhão, Rainilton Andrade, as parcerias
ûrmadas como nesta iniciativa são de
grande importância para a promoção
da inclusão e do alcance social. <Dentro da matriz socioambiental e responsabilidade social, ûrmamos importantes parcerias e promovemos
ações como esta porque é como sempre dizemos: a Equatorial não é somente ûos e postes. A Equatorial também promove o desenvolvimento
econômico e contribui para o bemestar da população=, pontuou.
Também presente na formatura, o
gerente do Senai Monte Castelo, Marcos Coutinho, destacou que as participantes do curso possuem mais chance de ingressar no mercado de trabalho ou de até mesmo abrir seu próprio
negócio. <O curso de Ecomoda é um
trabalho muito importante porque
tudo isso implicará em geração de
renda e qualidade de vida para essas
alunas=, declarou.

O GER. DE OBRAS THOMAZ BAKER REPRESENTOU A EMPRESA
Aconteceu no Hotel Luzeiros em São Luís o V Simpósio Internacional de Gestão Portuária o II Fórum LatinoAmericano de Cidades Portuárias; que reuniu os principais players do setor portuário do Maranhão e do país,
além e convidados internacionais.
O evento técnico-cientíûco teve como tema < Relação
Porto – Cidade e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável=; com os objetivos promover a difusão de conhecimentos e melhores práticas além de debater a gestão portuária e fomentar a discussão e valorização do
setor portuário, que tem em São Luís uma cidade com
forte vocação no setor, além de condições privilegiadas
de localização.
Promovido pelo Lab Portos da UFMA, o evento teve o
Prof. Sérgio Cutrim como organizador. Na abertura, o
Ger. de Obras da Ligga – Projeto Porto São Luís Thomaz
Baker representou a empresa, que é uma das apoiadoras
do evento.
<Os palestrantes do mais alto nível trouxeram uma relevante contribuição para trocarmos experiências sobre
gestão portuária. A Ligga – Projeto Porto São Luís patrocinou essa iniciativa por ser uma empresa indutora de
desenvolvimento no Estado, mesmo antes da implantação do nosso projeto. Queremos atuar ao lado da Academia para apoiar e promover o desenvolvimento do Maranhão e do Brasil através da vocação portuária de São
Luís=, disse Thomaz Baker.

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

Violência à Pessoa Idosa

Retomada no Turismo

Criado em 2006 pela ONU, vem aí o Dia
Mundial da Conscientização da Violência
contra a Pessoa Idosa (15 de junho), instituído com o objetivo sensibilizar a população
sobre os direitos dos idosos.
Segundo a Ouvidoria Nacional de Direitos
Humanos (ONDH), em 2021 foram registradas 37 mil notiﬁcações de violência contra
os idosos no Brasil. Em 29 mil casos, tratavase de violência física.

A Latam prevê retomar no Brasil até 102%
da sua oferta doméstica de assentos em junho de 2022, na comparação com o mesmo
mês de 2019. E recuperar até 74% da sua
oferta total de assentos neste mês, na comparação com o mesmo período de 2019. No
Brasil, a companhia programou para junho
uma média de 540 voos domésticos por dia
para 50 destinos nacionais (antes da pandemia eram 44).

Pra curtir
Em sessão solene realizada na última
sexta-feira (10), a Câmara Municipal de
São Luís entregou o
Título de Cidadão Ludovicense ao administrador Victor
Matheus Choucino,
natural de Londrina
(PR).

No registro, os executivos da
Equatorial José Jorge Soares e Giselle Colins Dias com o fotógrafo Meireles Jr; o CEO da Fribal Carlos Schmidt, e o fotógrafo Taciano Brito e
Hubert Oliveira (Equatorial). Eles
são promotores e apoiadores do livro
<Ritos Tenetehar – A Cultura Ancestral de um Povo=, dos fotógrafos Meireles Junior e Taciano Brito, cujo lançamento acontece nesta terça-feira
(14), às 19h, em evento no São Luís
Shopping. Na programação tem exposição de fotos; experiência imersiva de vídeo em 360º, apresentação
musical com indígenas do Território
Araribóia, além de pockets shows
com Marcelo Carvalho e a dupla
Adriano Correa e Edinho Bastos com
o melhor do pop acústico.

A condecoração, solicitada pelo vereador
Octávio Soeiro (Podemos), por meio do
Decreto Legislativo nº
001/22, aprovado por
unanimidade pela
Casa, foi entregue no
Plenário Simão Estácio da Silveira.

Está aberta à visitação
pública até 30 de setembro, no Centro Cultural da Vale, a exposição ELKE, com apoio
do Ministério do Turismo e Vale. Com curadoria de Gabriel Gutierrez e Ubiratã Trindade, a mostra reúne fotos inéditas, indumentárias, perucas, acessórios, vídeos e acervo
pessoal de uma das
mais emblemáticas artistas do Brasil. ELKE
ﬁca em cartaz de terça
a sábado, das 10h às
19h.

Para inaugurar o novo
DVD <220 Volts=, o
cantor Ávine Vinny,
dono do grande hit de
2021, <Coração Cachorro=, traz a música
inédita <Tu Quer Enganar Quem=, em parceria com MC Rogerinho,
nome por trás da também estourada <Botadinha Saliente=. A junção desses dois hitmakers resultou em uma
mistura de forró com
funk, que chega acompanhada de vídeo ao
vivo, extraído do novo
DVD de Ávine.

Arraial do Ipem

Varíola dos macacos

Junho Vermelho

O Arraial do Ipem começou sábado (11), e foi
um sucesso com apresentações, a exemplo dos
bois de Maracanã e Barrica, além do show da
cantora Thais Moreno. E junto à grandiosidade
do São João do Maranhão 2022, a Operação São
João Seguro, que foi planejada com 2 meses de
antecedência pela Secretaria de Segurança, ofereceu mais segurança durante as festividades.
Na oportunidade, o secretário de da Cultura,
Paulo Victor, reforçou a mensagem do governador Carlos Brandão sobre o quanto o evento é
importante para a economia maranhense.

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos informou, em
uma atualização sobre a varíola dos macacos
feita na última quinta (9/6), que até o momento
não há casos provocados pela transmissão do
vírus a longa distância, ou seja, através do ar.A
agência norte-americana explicou que o vírus é
completamente diferente dos que causam a Covid-19 ou o sarampo, e não é conhecido por permanecer no ar ou ser transmitido em um ambiente compartilhado durante curtos períodos de
tempo.

A OAB/MA, por meio da Comissão de Direito
à Saúde, e a Caixa de Assistência dos Advogados,
em parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Maranhão lançam a campanha
Junho Vermelho, mês dedicado à mobilização
da sociedade para a doação de sangue. A
OAB/MA e a CAAMA têm como objetivo incentivar e conscientizar a advocacia e a sociedade de
maneira geral para doar sangue. Mediante parceria com o Hemomar, no dia 22 de junho, haverá uma Unidade Móvel para receber as doações
de sangue, na sala da ESA, na sede da Ordem.

Os bumba bois de
Morros e Maracanã
são as atrações de
encerramento da
programação do Arraial Sesc Balaio de
Sotaques, nesta sexta-feira (17).
O boi de Morros se
apresentará as 22h e
o de Maracanã, às
23h, no Sesc Turismo,
no Olho DÁgua.
O escritor Fernando
Dourado Filho lançou
o livro <Arrancada: O
devastador impacto
do improvável= para
apresentar a um público maior seu amigo de décadas, Felipe
d ́Avila, pré-candidato à Presidência da
República pelo Partido Novo.
O livro é formado por
extratos de bate-papo entre os dois, no
qual Felipe se mostra
sem retoques. O livro
tem 47 páginas e pode ser encontrado na
Amazon.com.

VIDA

oimparcial.com.br
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RESIDENCIAL ARARAS

VARÍOLA DO MACACO

Apenas um caso segue
em investigação

Moradores se juntam e
fazem serviços nas ruas

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
PATRÍCIA CUNHA
A AÇÃO ACONTECEU NO ÚLTIMO SÁBADO, DIA 11 DE JUNHO

A

Secretaria de Estado da Saúde
(SES) informou que não há
casos de Monkeypox conûrmados no Maranhão. Até o
momento, há somente um caso suspeito no estado este segue em investigação. Estão sendo aguardados os resultados dos exames cujas amostras
estão sob análise do Lacen/MA e do
laboratório da Fundação Ezequiel Dias, referência nacional.
O caso em questão é de um homem
de 30 anos, sem histórico de viagens,
que chegou na Unidade Mista do Bacanga, em São Luís, na última quartafeira (8), onde recebeu atendimento
apresentando sintomas como febre,
calafrios, lesões com coceiras e ardor
nos olhos.
A Secretaria Municipal de Saúde
(Semus) informou que o estado de
saúde do paciente é estável. E que ele
está recebendo o devido acompanhamento médico. <Enquanto isso, o caso
segue sob análise laboratorial. A Vigilância Epidemiológica e Sanitária notiûcou o Ministério da Saúde e segue
tomando todas a medidas cabíveis. A
Semus ressalta que, até o momento,
este é o único caso suspeito de
Monkeypox sob investigação em São
Luís.
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. A informação foi divulgada
em nota, emitida no dia 2 de junho
pela Semus, informando o resultado
negativo para a doença.

Atendimento e tratamento

UM CASO SUSPEITO DE VARÍOLA DO MACACO JÁ TINHA SIDO DESCARTADO NA CAPITAL
<Na Rede Estadual de Saúde, a porta de entrada para os casos suspeitos
da varíola do macaco são as Unidades
de Pronto Atendimento (UPAs) e a
unidade referência para internação é
o Hospital da Ilha=, informou a SES.
Sobre o tratamento de quem é acometido pela doença, a Secretaria de
Saúde informou que <embora não haja tratamento especíûco para o vírus
da varíola do macaco, o tratamento
do paciente é feito de acordo com o
nível de acometimento das lesões e
dos sintomas, por meio de medicamentos=.

Saiba Mais

A varíola dos macacos, em inglês
monkeypox, é uma doença viral rara,
transmitida pelo contato próximo
com uma pessoa infectada e com lesões de pele. O contato pode ser por
abraço, beijo, massagens ou relações
sexuais. A doença também é transmitida por secreções respiratórias.

Ela pode ser transmitida ainda pelo
contato com objetos, tecidos (roupas,
roupas de cama ou toalhas) e superfícies utilizadas pelo doente. Não há
tratamento especíûco, mas os quadros clínicos costumam ser leves, sendo necessários o cuidado e a observação das lesões.
Os primeiros sintomas podem ser
febre, dor de cabeça, dores musculares e nas costas, linfonodos inchados,
calafrios ou cansaço. De um a três dias
após o início dos sintomas, as pessoas
desenvolvem lesões de pele, geralmente na boca, pés, peito, rosto e ou
regiões genitais.
Para a prevenção, deve-se evitar o
contato próximo com a pessoa doente
até que todas as feridas tenham cicatrizado, assim como com qualquer
material que tenha sido utilizado pelo
infectado. Também é muito importante a higienização das mãos, lavando-as com água e sabão ou utilizando
álcool gel.

PREPARAÇÃO

Vai começar o festejo de São João Batista
Começa amanhã, quarta-feira, dia
15, o festejo de São João Batista. E no
último sábado, houve mutirão de limpeza da igreja, feito por paroquianos e
devotos, como preparação para receber os ûéis, a programação litúrgica e
as tradicionais apresentações juninas
no Largo.

Do dia 15 ao dia 24 estaremos celebrando, estaremos no festejo do nosso padroeiro São João Batista. E quando a gente vai fazer festa precisa limpar a casa. Então estamos dando uma
geral na casa de Deus preparando
bem nosso espaço para celebrar São
João Batista. Nosso mutirão foi um
sucesso, estamos preparados para receber os devotos=, disse Padre Antônio José, pároco da igreja.
Tradicionalmente a Paróquia de
São João Batista (Centro), a paróquia
São João Batista de Vinhais (Vinhais
Velho), dentre outras, festejam o seu
padroeiro, no período de 15 a 24 de junho.
Ao longo dos dias, para a programação religiosa, estão previstos: Santo Terço, Novena e Ladainha, sempre
começando às 18h30; Santa Missa, às

19h30; e o arraial junino, que se inicia
às 21h. O ponto alto das comemorações juninas acontece no próximo dia
24, dia de São João Batista, santo padroeiro dessas paróquias e o grande
reverenciado nos festejos do mês de
junho, em todo o país.

Cansados de esperar pelas ações do poder público,
moradores da rua 1, do conjunto Residencial Araras, resolveram fazer serviços como capina, limpeza e tapaburacos. A ação foi no último sábado e contou com a
participação de vários moradores do bairro.
De acordo com Luiz Fernando Barros Vieira, foi preciso fazer um mutirão porque a limpeza já estava atrapalhando o dia a dia dos moradores. <Fizemos mobilização
para limpar as ruas e as praças. Também botamos entulho nos buracos. Em alguns, para não ûcar pior, colocamos pedra brita, cimento, e outros a gente vai ver se consegue pagar pedreiro pra ver se ele faz o serviço=, disse
Luiz Fernando. Desde as primeiras horas da manhã eles
ûzeram serviços de capina, retirada de lixo, e pasmem,
taparam os buracos da via para que moradores tivessem
direito de trafegar melhor. <Nós precisamos que o prefeito tenha um olhar para os bairros. Nós pagamos impostos e foi preciso que nos reuníssemos para fazer esse
serviço que é de obrigação da prefeitura. Nossas ruas e
praças estão abandonadas. As ruas cheias de buraco.
Não temos assistência=, disse Fernando.
Morador do local desde 2003, ele conta que o bairro
constantemente passa por esses problemas. A última
vez que o serviço de poda e capina foi feito foi há 6 meses. <Isso é um serviço para ser feito pelo menos de 3 em
3 meses. E sem falar nos buracos que tem mais de ano
que nada é feito aqui nas ruas. Precisamos do olhar da
prefeitura=, pediu.
O Imparcial solicitou informações à Prefeitura de
São Luís sobre os serviços que são prestados no local.
Em nota, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) informou que as avenidas Boa Esperança e Aririzal passaram, recentemente, por limpeza e capina, e que as praças da Rua 1 já estão no cronograma de
manutenção realizado pelo Instituto Municipal da Paisagem Urbana (Impur).

CODÓ

PF prende homem
que fraudava o INSS

Na paróquia do Centro, todos os dias tem a adoração ao Santíssimo, às
18h acontece a missa e depois as atrações do largo. Este ano o tema da festa
é: Arrependei-vos, pois o reino dos
céus está próximo
Além da referência ao mês de junho, a festa junina (que também pode
ser chamada de joanina) é uma comemoração popular realizada em homenagem a São João, que no Maranhão
divide com outros três santos as festividades do mês. Santo Antônio (13),
São Pedro (29) e São Marçal (30) estão
inseridos no folclore maranhense.
Conforme as escritas bíblicas, São
João Batista foi o precursor de Jesus e
batizou o ûlho de Deus nas águas do
Rio Jordão.

A PF DEFLAGROU A OPERAÇÃO ANASTASE, NA CIDADE DE CODÓ

Além disso, ele foi o responsável
pela conversão de milhares de pessoas através do batismo. Dentro da tradição religiosa, São João tem uma reverência especial, pois São João Batista é único santo que a Igreja celebra o
nascimento e o seu martírio. (P.C)

A Polícia Federal deüagrou, na manhã da segundafeira (13), a operação Anastase, para prender em Codó,
uma pessoa suspeita de integrar associação criminosa
voltada para a prática de fraudes contra o INSS.
A conduta do preso consistiu em levar uma idosa ao
cartório eleitoral de Codó, que, com uso de identidade
falsa em nome de uma pessoa já falecida, fez renovação
do cadastro de eleitor em nome dela, com a ûnalidade
de fazer prova de vida perante o INSS e, assim, sacar o
seu benefício previdenciário.
Com isso, os envolvidos praticaram os crimes de inscrição eleitoral fraudulenta, tentativa de estelionato
previdenciário, uso de documento falso e associação
criminosa. As penas somadas podem chegar a 20 anos e
8 meses de reclusão.
O nome da operação signiûca <ressurreição= em grego, em analogia ao fato do acusado ter realizado prova
de vida de alguém já falecido.
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TEMPORADA JUNINA

COMIDA TÍPICA

Conheça todas as
propriedades do milho
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

<H

oje tem festa junina?
Tem sim, senhor=!
Quando chega o mês
de junho, não tem como não lembrar dos arraiais, da comida típica, da dança, das bandeirinhas
e da camisa quadriculada. As festas
juninas são uma tradição cultural em
praticamente todas as regiões do Brasil e têm, em comum, um alimento
protagonista: o milho, presente em diversos pratos como a pamonha, a
canjica, a pipoca e tantas outras delícias dessa época.
As evidências cientíûcas apontam
que o cereal começou a ser cultivado
entre 7.500 e 12.000 anos atrás, na região onde hoje está localizado o Méxi-

co. Com o passar dos anos, o alimento
foi trazido para a América do Sul, onde foi descoberto pelos europeus a
partir da colonização do continente,
se espalhando pelo globo terrestre.
Atualmente, o milho é produzido
em diversas regiões do planeta. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial, com 64 milhões de toneladas anuais, atrás apenas dos Estados Unidos
(em 1º, com 384 milhões de toneladas) e da China (em segundo, com 231
milhões de toneladas). O milho é uma
commodity, ou seja, uma matéria-prima usada pela indústria para criação
de diversos produtos industrializados, como ração para animais, xaropes e álcool. <Apesar de ser mais lem-

brado no mês de junho, o milho é um
dos cereais mais consumidos desde o
surgimento da agricultura, e seu consumo traz uma série de benefícios para a saúde. Ele é rico em antioxidantes
carotenoides, como a luteína e zeaxantina, que dão a cor amarela aos
seus grãos. Além disso, o milho é um
alimento ideal para uma dieta saudável e nutritiva=, explica a coordenadora do curso de Nutrição da faculdade
Pitágoras, Kalina Leite.
Como alimento, o milho se destaca
por ter um valor acessível e pela versatilidade de seu uso em receitas, sendo
rico em carboidratos, proteínas, vitaminas do complexo B, além de ferro,
fósforo, potássio e zinco.

5 brincadeiras juninas
típicas que podem ser
feitas em casa
A festa junina reúne tudo o que há de melhor: comidas deliciosas, músicas dançantes e brincadeiras descontraídas envolvendo familiares e amigos.
Veja cinco sugestões de brincadeiras juninas típicas
que podem ser feitas em casa com a participação de todos. Veja as regras, o modo de montar as atividades e bora brincar!

Corrida do Ovo

Brincadeira clássica em festas juninas, que diverte
participantes e quem assiste. A regra é clara: equilibrar o
ovo na colher e ganha quem chegar ao destino primeiro
sem que o ovo escape da colher. Há a opção mais desaûadora, com a colher na boca e as mãos para trás.

Para evitar muita sujeira no chão, a primeira dica é
cozinhar o ovo ou então trocar o ovo por bolinha de pingue-pongue, que tem formato parecido. Uma outra dica
é fazer bolinha de papel encapada com ûta adesiva.
A competição também pode ser em equipes. Assim
que o primeiro do time completar o trajeto, o segundo
do time inicia a caminhada com o ovo na colher. Se a
brincadeira envolver crianças com menos de 6 anos, diûcilmente elas conseguirão fazer a transição do ovo de
colher para colher. Nesse caso, o segundo participante
inicia a trajetória já com um ovo próprio na sua colher.

Pescaria

Veja muitos dos benefícios desse cereal

Outra interação de sucesso nos festejos juninos, a
brincadeira da pescaria estimula a criança de forma lúdica a concentração, raciocínio e precisão.
Exercite a imaginação na montagem dessa interação.
Se não tiver uma piscininha com peixes de plástico, os
peixes podem ser feitos com pedaços de papelão cortados em forma de peixe. Faça um furo onde seria a boca
do peixe para fazer o engate da varinha. Outra ideia para
conseguir puxar o peixinho é a utilização de um clipe no
furinho da boca para enganchar na vara. Faça um molde
do peixinho no papelão e depois use esse molde para
criar vários outros peixinhos no mesmo formato.
Um graveto de madeira com barbante amarrado funciona como varinha de pesca. Na extremidade do barbante, prenda um clipe e adapte o metal para se transformar em um anzol. Por ûm, coloque os peixinhos com
a boca para cima numa caixa forrada com terra.

Tomba latas

Competição para ver quem tem a pontaria calibrada.
A montagem das latas é feita na forma de pirâmide até
que no topo ûque apenas uma lata.
A brincadeira se torna mais atraente quando os equipamentos ganham visual típico das festas de São João e
que podem ser criados a partir do reaproveitamento de
materiais que estão dentro de casa, por exemplo, jornal
e latas de leite em pó ou leite condensado. Utilize papéis
coloridos com cola para revestir as latas metálicas.
A bola pode ser de plástico ou feita com jornais amassados e envelopados por um pedaço cortado de meiacalça. Neste caso, faça um nó na ponta da meia-calça
para prender o jornal amassado dentro. Ganha quem
conseguir derrubar mais latas a uma determinada distância. Se preferir, as latas podem ser numeradas para
atribuir pontuação aos participantes e as latas da base
valem mais!
Rico em nutrientes: o milho contém vitaminas A, B1 (responsável pela
quebra de gorduras, colaborando para o metabolismo, além de ser importante para o desenvolvimento do sistema nervoso), C, e magnésio.
Rico em carotenoide: substância
responsável pelo pigmento amarelado do milho, é muito importante para
a alimentação humana, atuando diretamente na respiração celular, podendo atuar como antioxidante no organismo.
Rico em luteína e zeaxantina: duas
substâncias presentes em vegetais,
auxiliam na proteção da visão humana contra os raios ultravioletas, prevenindo a degeneração ocular e até a catarata.
Rico em fibras: por sofrer menos
processos de reûno (o que acontece
com outros cereais como o arroz e o
trigo), o milho conserva propriedades, principalmente na casca, sendo
rico em ûbras, o que ajuda o bom funcionamento do trato intestinal. Além

disso, as ûbras também ajudam a controlar os níveis de açúcar no sangue e
o colesterol.
Fonte de energia: por possuir carboidratos complexos, ajuda na produção de energia para o organismo.
A especialista pontua que usado
em uma alimentação equilibrada, o
milho é um grande aliado, mas é preciso moderação.
<O mais indicado é ingerir o milho
em sua forma in natura, cozido ou assado. Não é recomendado o consumo
em suas formas industrializadas, como em farinhas, fubá e üocão, pois
passam por processos químicos na
indústria. Além disso, se consumido
em grandes quantidades, o milho pode acarretar ganho de peso: 100 gramas de milho cozido contêm cerca de
98 calorias. Até na forma de pipoca é
preciso moderação: ela consegue saciar o consumidor 1,6 vezes mais do
que a batata frita, mas não pode ser
consumida sem moderação nas dietas, pois também possui calorias im-

portantes=, ûnaliza.

O mais indicado é
ingerir o milho em sua
forma in natura, cozido
ou assado. Não é
recomendado o
consumo em suas
formas industrializadas,
como em farinhas, fubá
e flocão, pois passam por
processos químicos na
indústria

Argola

Precisão e concentração são os principais requisitos
para esse jogo! A criação das argolas pode ser feita com
recortes de pratos de papelão descartáveis. Utilize um
compasso para marcar dentro do prato o trajeto exato
para o recorte. A base para encaixar a argola pode ser feita com rolo de papel alumínio. Use ûtas adesivas para
dar sustentação ao rolo na superfície a ser colocada.
Tanto o prato quanto o rolo podem ser customizados
com temática junina.

Corrida de três pernas

Essa brincadeira nos ensina desde cedo que nada se
ganha sozinho. A pessoa amarra uma de suas pernas na
perna do companheiro(a) de equipe. Quanto mais competidores participarem, mais divertido ûca. Ganha a dupla que chegar primeiro. Pode ser feita dentro de casa ou
em áreas externas.
Por ûm, depois de muita risada, cultivar boas relações
e memórias, ganhar prendas é uma parte muito divertida da brincadeira! Então, vale caprichar na criatividade
que vai além de brinquedos e pode ser também de quitutes juninos. Que tal uma mesa recheada de delícias da
estação como paçoca, pipoca, pé de moleque, curau,
canjica, bolo de fubá e muito mais como prêmio para os
campeões e todos os participantes dessa farra?

oimparcial.com.br
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5 ALTERAÇÕES

DUELO

Sampaio e Grêmio
jogam após 48 anos
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

C

om a vitória sobre o Náutico
por 2 × 0, na última sexta-feira, no Estádio Castelão, o
Sampaio Corrêa fechou a 12ª
rodada do Campeonato Brasileiro da
Série B na 9ª posição com 15 pontos
ganhos na tabela de classiﬁcação,
sendo que está a 3 pontos do G-4.
Destaque da partida, com um gol e
uma assistência, Pimentinha dividiu a
alegria da boa atuação com os companheiros. <Muito feliz com a boa
apresentação e, principalmente, pela
vitória, que foi muito importante para
nossa equipe na competição. O mérito é de todo o grupo, que se dedicou
bastante e soube se impor para conquistar o bom resultado=, frisou o atacante Tricolor.
Muito requisitado, após o jogo, Pimentinha atendeu torcedores, tirou
fotos com a criançada e destacou o
valor da proximidade com o público.
<Muito importante esse carinho da
torcida, só motiva a querer fazer cada
vez mais o melhor para o Sampaio=,
aﬁrmou.
O grupo boliviano se reapresentou
ontem, segunda-feira (13), no CT José
Carlos Macieira para iniciar a preparação visando o duelo diante do Grêmio-RS, às 11h, no sábado (18), em
Porto Alegre, em partida válida pela
13ª rodada da Série B do Campeonato
Brasileiro.

Histórico

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. O time gaúcho venceu por 2 x

BLOG FUTEBOL MARANHENSE ANTIGO

A PARTIDA TERMINOU COM VITÓRIA GREMISTA POR 2 X 0, NO ESTÁDIO OLÍMPICO
0, no duelo há 48 anos. Nesta partida,
os gols foram marcados por Mazinho,
aos 43 minutos do primeiro tempo, e
Torino fechou o placar aos 25 minutos
do segundo tempo.
Na Série B do Brasileiro, os tricolores nunca se enfrentaram, sendo que
este será o primeiro confronto entre
Sampaio e Grêmio pela segunda divisão do Brasileiro.
Escalações

• Grêmio: Picasso; Everaldo, Beto Bacamarte, Beto Fuscão e Bolívar (Loivo); Orcina, Jorge Tabajara, Yura
(Humberto Ramos) e Torino; Mazinho
e Tarcísio. Técnico: Sérgio Moacir Torres
• Sampaio: Orlando; Santos, Raimundinho, Morais e Marinho (Arizinho); Nandes, Lourival, Dionisio; Ailton, Djalma (Jorge Luis) e Buião. Técnico: Nonato Cosso

APÓS 15 ANOS

MarcelosedespededoRealedescartaaposentadoria
A trajetória vitoriosa de Marcelo no
Real Madrid chegou ao ﬁm. O lateral
se despediu de forma oﬁcial do clube
merengue nesta segunda-feira, em
evento oﬁcial realizado no estádio
Santiago Bernabéu, junto ao presidente Florentino Pérez. O brasileiro
concedeu uma última entrevista coletiva e posou ao lado dos 25 troféus que
conquistou na equipe, descartando a
aposentadoria. <Hoje é o dia mais feliz
desde que cheguei ao Real. Porque estou saindo e percebo que deixei um
legado. Meus companheiros não me
veem como Marcelo que faz pouco,
mas como uma grande pessoa. Não
penso muito no futuro… O mais difícil é dizer adeus. Vestir esta camisa é a
coisa mais linda. O futuro não me assusta porque a história já está escrita=,
disse.
Florentino foi o mestre de cerimônias para a despedida de Marcelo e
tentou demonstrar carinho pelo atleta ao longo do evento. Ele aﬁrmou que
o brasileiro, que chegou ao clube aos
18 anos, em 2007, vindo do Fluminense, se tornou homem no clube espanhol. <Caro Marcelo, você realizou todos os sonhos. Ganhou absolutamente tudo, um total de 25 títulos. É sem
dúvidas um dos melhores defensores
da história do futebol mundial. O Real
Madrid é e sempre será a sua casa. Você tem que estar muito orgulhoso de
tudo que conquistou no melhor clube
do mundo=, aﬁrmou o mandatário.
Marcelo se mostrou muito emocionado ao longo de toda a cerimônia.
Quando foi realizar seu pronunciamento, caiu em lágrimas, e depois fez
agradecimentos a funcionários, familiares, companheiros e ex-companheiros, como o ex-atacante Raúl.
Em sua entrevista coletiva, Marcelo
preferiu fugir de comparações com o
ex-lateral Roberto Carlos, outra lenda
merengue e de quem acabou sendo
substituto. E destacou que <não há
outro como Roberto=, e que o compa-

triota <é o melhor da história=.
O brasileiro indicou que teve sorte
de jogar no Real Madrid e não ter sofrido com lesões. Além disso, pontuou
como reagiu nas últimas temporadas,
quando perdeu espaço e passou a ser
um atleta experiente que auxiliava
mais fora do campo.

<Eu falei com os treinadores e disse
que queria jogar, mas os treinadores
que decidem. Eu pude falar com eles,
sentia que podia jogar mais, mas cada
um tem sua ﬁlosoﬁa. Nesta tempora-

da eu entendi outra coisa, que o protagonismo não está em campo, mas
em todos. Fui egoísta falando com Zidane e Ancelotti, mas entendi que poderia ajudar de outras maneiras. Mas
claro que queria jogar me incomodava, porque no dia que isso não acontecer, me aposento=, disse o jogador de
34 anos.
Marcelo é primeiro brasileiro a erguer taça da Champions como capitão
Marcelo não escondeu que gostaria
de permanecer no Real Madrid ao
menos por mais uma temporada e até
mesmo pendurar as chuteiras com a
camisa merengue. Porém, garantiu
que deixa o clube sem mágoas por
não ter renovado seu contrato. <Não
há nenhum problema sair do Real
Madrid, a vida não acaba aqui. Não
vou embora saindo <Droga, queria
mais um ano. Sempre vou apoiar o Real, e todos decidimos sair bem, pela
porta da frente, olhando na cara de todos. Não queria seguir um ou dois
anos mais por pena=.
As conquistas de Marcelo pelo Real
Madrid:
• 5 Champions League: 2013/14,
2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2021/22
• 4 Mundiais de Clubes: 2014, 2016,
2017 e 2018
• 6 Campeonatos Espanhóis:
2006/07, 2007/08, 2011/12, 2016/17,
2019/20 e 2021/22
• 2 Copas do Rei: 2010/11 e 2013/14
• 5 Supercopas da Espanha: 2008,
2012, 2017, 2020 e 2022
• 3 Supercopas da Uefa: 2014, 2016 e
2017
Números de Marcelo no Real Madrid:
• 545 jogos
• 481 como titular
• 371 vitórias
• 86 empates
• 88 derrotas
• 38 gols marcados
• 101 assistências

Aprovado novo
limite de cinco
substituições no
futebol
Após reunião realizada em Doha, no Catar, a associação internacional que regula as regras do futebol (IFAB)
aprovou nesta segunda-feira que as cinco substituições
sejam adotadas de forma deﬁnitiva. Essa medida tinha
sido temporariamente implementada por causa da pandemia de Covid-19.

No comunicado sobre as mudanças nas regras, a IFAB
não esclareceu se haverá a liberação de 26 jogadores
convocados para a Copa do Mundo no Catar. Porém, a
entidade conﬁrma que os treinadores poderão contar
com até 15 atletas no banco de reservas a partir do dia 1º
de julho.
A entidade também conﬁrmou a restrição de três janelas para substituições, além do intervalo do jogo.
A nova determinação já era aguardada depois de estudo realizado pela Fifa e boa aceitação de treinadores
no congresso realizado em Doha, antes do sorteio da
Copa. Nesta segunda, os membros da IFAB se reuniram
novamente em Doha e aprovaram as modiﬁcações.
O técnico da seleção brasileira, Tite, era favorável à
modiﬁcação e planeja levar, entre os três adicionais,
apenas jogadores para a linha de frente. A expectativa é
de convocar ao menos dois atacantes e completaria a
lista com um meia – mas não será surpresa se chamar
nove atacantes.

Veja os grupos:

• Grupo A: Catar, Equador, Senegal, Holanda
• Grupo B: Inglaterra, Irã, Estados Unidos, País de Gales
• Grupo C: Argentina, Arábia Saudita, México, Polônia
• Grupo D: França, Peru/Austrália, Dinamarca, Tunísia
• Grupo E: Espanha, Costa Rica/Nova Zelândia, Alemanha, Japão
• Grupo F: Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia
• Grupo G: Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões
• Grupo H: Portugal, Gana, Uruguai, Coreia do Sul

Jogos da Seleção na fase de grupos:

• 16h Brasil x Sérvia (24/11, quinta-feira), no Lusail Stadium
• 13h Brasil x Suíça (28/11, segunda-feira), Stadium 974
(Porto de Doha)
• 16h Camarões x Brasil (2/12, sexta-feira), Lusail Stadium
A Copa do Mundo começa no dia 21 de novembro, no
estádio Al Thumama, com Senegal x Holanda, às 7h. No
entanto, a cerimônia de abertura deve ser em Catar x
Equador, às 13h do mesmo dia. A fase de grupos vai até o
dia 2 de dezembro, sempre com quatro jogos por dia. A
ﬁnal é no dia 18 de dezembro, que tem capacidade para
80 mil pessoas.
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HISTÓRIAS

SÃO JOÃO DO MARANHÃO

Arraial Do Ipem estreia
atraindo 10 mil pessoas

Jornalista e psicólogo
lança livro <Perfis=

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

O

Arraial do Ipem começou
sua temporada junina,
atraindo cerca de 10 mil
pessoas no último ﬁm de semana, e foi um sucesso com lindas
apresentações, a exemplo dos bois de
Maracanã e Barrica, além do show da
cantora Thais Moreno. Com programação para todas as idades, o tradicional Arraial do Ipem está de volta ao
São João do Maranhão, após dois anos
sem a festividade.
Localizado no Centro Social dos
Servidores, no bairro do Calhau, em
São Luís, o Arraial do Ipem é um dos
locais preferidos do público e vai animar maranhenses e turistas até o dia
10 de julho, com atrações todos os dias.
E junto à grandiosidade do São João
do Maranhão 2022, a Operação São
João Seguro, que foi planejada com 2
meses de antecedência pela Secretaria de Segurança, ofereceu mais segurança durante as festividades.

OBRA MOSTRA PERFIS DE PERSONALIDADES MARANHENSES

O TRADICIONAL ARRAIAL DO IPEM ESTÁ DE VOLTA APÓS DOIS ANOS SEM A FESTIVIDADE
<Nada mais justo que no Maior São
João do Brasil, haver a maior operação
de segurança, a Operação São João Seguro. São, aproximadamente, 800 policiais e mais de 120 viaturas voltadas,
exclusivamente, para o policiamento
do São João. Aqui, vocês vão encontrar diversão, alegria e muita sensação
de segurança a todos=, disse o secretário de Estado da Segurança Pública,
coronel Sílvio Leite.
Na oportunidade, durante o arraial,
o secretário de Estado da Cultura,

Paulo Victor, reforçou a mensagem do
governador Carlos Brandão sobre o
quanto é importante para a economia
maranhense o investimento em Cultura.
<O Arraial do Ipem começou e tá
um sucesso. Tem palco personalizado, Espaço Mais Renda, Espaço Food
Truck, Espaço do Forró, ta bombando.
O governador Carlos Brandão acredita que investir na cultura é investir em
vida, em empregos e renda para a nossa população=, disse o secretário.

INCENTIVO À CULTURA

Nesta quarta-feira (15.06), às 19H no Golden Shopping Calhau, será lançado o livro <Perﬁs – Personalidades do Maranhão Volume 1=, de autoria do jornalista e
psicólogo Luiz Almeida. A noite de autógrafos acontece
no espaço do Studio JP, próximo à praça de alimentação.
O evento é aberto ao público.
A obra tem como objetivo retratar histórias de vidas
de pessoas das mais diferentes áreas, e que contribuíram com seu trabalho para com o desenvolvimento do
Maranhão.
Fruto das entrevistas de Luiz Almeida com cada personalidade e familiares, o livro traz um total de 20 perﬁs,
que são revelados através de um texto que mescla a descrição jornalística detalhada, às provocações do autor
em primeira pessoa – seria o psicólogo argumentando
com o jornalista? O certo é que o resultado é um texto leve, prazeroso de ler, mas profundo em histórias de vidas.
<Sermos apresentados às pessoas que criaram algo,
que foram ou são resistência, que usam a arte para revolucionar, que escrevem para nos transportar a outros
mundos; que curam dores, que cozinham e nos alimentam, ou que empreendem para transformar o mundo ao
seu redor; é sem dúvida, um ato de empoderamento, e
de prazer= descreve a jornalista Adriana Vieira, que juntamente com a sócia e irmã Danielle Vieira, estão entre
os entrevistados.
Algumas personalidades já se foram, mas tiveram seu
rico legado eternizado nesses perﬁs. São eles: Josilda Bogéa, uma amante da literatura; o produtor cultural Moraes Júnior, que ousou colocar São Luís na rota dos grandes espetáculos e peças teatrais. Há também o perﬁl do
empreendedor português Manoel Alves Ferreira, fundador da Lusitana, um pioneiro desbravador do varejo maranhense; e Dona Nina, culinarista talentosa, que implantou o conceito de cozinha industrial self-service na
cidade.

TURNÊ DE ADEUS

InscriçõesdoICV2022seguemabertasaté30dejunho Milton Nascimento se
despede dos palcos

PÚBLICO VIBROU EM PRÉVIA DA TURNÊ DE DESPEDIDA NO RIO

PODEM SE INSCREVER PROJETOS DAS ÁREAS DE MUSEUS E CENTROS CULTURAIS, PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL, MÚSICA, ETC
As inscrições para a Chamada Instituto Cultural Vale 2022 estão abertas
até o dia 30 de junho. Serão destinados R$ 25 milhões em recursos da Lei
Federal de Incentivo à Cultura para
projetos culturais em todo o território
nacional.
Podem se inscrever projetos das
áreas de Museus e Centros Culturais,
Patrimônio Material e Imaterial, Música, Dança, Festividades e Circulação
vindos de todo o Brasil.
Para participar, é preciso ser pessoa
jurídica, com ou sem ﬁns lucrativos,
com sede no território nacional, e que
possa comprovar atuação na área cultural há pelo menos um ano.
Para a inscrição é necessário também que os projetos tenham número
de Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) ativo ou tenham proposta completa submetida à Secretaria Especial da Cultura.
As inscrições podem ser feitas no
site institutoculturalvale.org, onde
também está disponível todo o regulamento. A seleção dos projetos será
feita por uma comissão de especialistas externos, proﬁssionais que são re-

ferência nas áreas do edital, e do Instituto Cultural Vale.
Para o patrocínio, os projetos devem ter a aprovação para captação de
recursos, no artigo 18 da Lei nº
8.313/91.
Realizados com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura (artigo
18), os aportes dos patrocínios selecionados na Chamada Instituto Cultural Vale 2022 serão realizados ainda
em 2022. Os recursos serão divididos
entre projetos de duas faixas de valor –
até 900 mil e até R$ 1,5 milhões – que
deverão ser executados ao longo de
2023.
Desde a sua criação, em 2020, o Instituto Cultural Vale já patrocinou mais
de 500 projetos culturais em mais de
24 estados brasileiros e no Distrito Federal, com recursos incentivados e
próprios, que somam mais de R$ 677
milhões.
Destes, 132 projetos foram selecionados através de duas <chamadas culturais= públicas. Vindos de diferentes
regiões do Brasil, eles receberam investimento de R$ 50 milhões em recursos da Lei Federal de Incentivo à

Cultura.
<A nossa chamada cultural vem se
consolidando como uma tradição: esta é a terceira edição do nosso edital
público, que beneﬁciou mais de 130
projetos em 2020, quando o Instituto
foi lançado, e em 2021″, diz Hugo Barreto, diretor-presidente do Instituto
Cultural Vale.
Segundo ele, o objetivo é continuar
contribuindo para a democratização
do acesso à produção cultural brasileira, <movimentar a economia criativa em todo o território nacional e criar
oportunidades para projetos que todo
mundo precisa conhecer=, ressalta.
Maranhão
No Maranhão, entre os projetos selecionados na Chamada Instituto Cultural Vale 2021 estão Lençóis Jazz e
Blues Festival 2021 – Palco Mundo e
Paleo Arte, retratando a vida pré-histórica na exposição museológica. O
Instituto Cultural Vale destinou cerca
de R$ 15,1 milhões para Lei Federal de
Incentivo à Cultura por meio do incentivo ﬁscal de projetos para execução em 2022.

O ícone da música brasileira Milton Nascimento, de
79 anos, iniciou sua turnê de despedida dos palcos no
Rio de Janeiro, com um show emocionante e cheio de
clássicos que também o levará para a Europa e Estados
Unidos. <Viver esse momento depois de 60 anos de carreira é a prova de que meus sonhos jamais envelheceram=, disse o artista vencedor de cinco prêmios
Grammy, aplaudido de pé por cerca de 1.200 pessoas no
sábado, no auditório Cidade das Artes, na zona oeste do
Rio.
A turnê <Milton Nascimento: A Última Sessão de Música= inclui 26 datas em cidades como São Paulo, Barcelona, Lisboa, Londres e Nova York. O show no Rio foi
uma prévia, para convidados e com cerca de 800 lugares
vendidos exclusivamente por meio de NFTs (tokens não
fungíveis), ingresso que uma incluía arte digital assinada pelo artista.
Prestes a completar 80 anos, <Bituca=, como é chamado carinhosamente, entrou em cena tocando sanfona,
vestindo um manto amarelo bordado com estampas coloridas e a careca descoberta. Acompanhado por sua
banda com baixo, teclado, guitarras e percussão, revisitou os sucessos que o tornaram uma lenda viva da Música Popular Brasileira, com 42 álbuns lançados.
Este compositor e cantor de voz envolvente brilha há
seis décadas nos palcos de todo o mundo com o seu estilo sincrético entre jazz, pop, música clássica e tradicional que o levou a colaborar com os mais conceituados
artistas nacionais e internacionais.
Sentado, com a voz um pouco áspera pela idade, mas
com o sorriso intacto, fez o público vibrar com músicas
como <Maria Maria=, <Canção da América=, <Travessia= e
<Bailes da vida=.
<Quero agradecer a todos vocês por tornarem a minha vida tão linda=, disse o ex-membro do Clube da Esquina, grupo que formou na década de 1960.

