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A cerimônia de posse, realizada no auditório da
Procuradoria-Geral de Justiça, no Calhau, em São
Luís, contou com a presença de autoridades dos
três poderes do estado, membros e servidores do
MP Nacional e do Maranhão, além de convidados
e familiares do empossando. Eduardo Nicolau foi
eleito para mais dois anos à frente do Ministério
Público do Maranhão no dia 23 de maio, por meio
de votação eletrônica.PÁGINA 3

ELEIÇÕES: MAIS CANDIDATOS

PSTU lança pré-candidaturas
para o Governo e Senado hoje
O evento do PSTU, contará com a presença de Vera Lúcia, pré-candidata à Presidência da República. Além da pré-candidatura de Hertz Dias ao
governo do Maranhão e Saulo Arcangeli ao Senado, serão apresentadas as pré-candidaturas a deputado federal e estadual pelo partido. PÁGINA 3

Arraiá do Povo tem sucesso de público

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), saudou o público durante a programaçao do "Arraiá do
Povo", Othelino Neto disse que a edição deste ano do "Arraiá do Povo" foi pensada e organizada com muito carinho, reunindo as melhores atrações e
brincadeiras do São João do Maranhão para matar a saudade da festança após dois anos de pandemia. PÁGINA 8

Sampaio joga
contra o Grêmio
amanhã
sem Pimentinha

Canjica doce, cremosa
e salgada! Conheça
três receitas fáceis

Mingau de milho, curau, mugunzá, canjica… Não interessa como você
chama, o que importa mesmo é o sabor
delicioso da mistura de grãos de milho
com leite, manteiga… E o que mais você
quiser! PÁGINA 6

PÁGINA 7

Batizado do Boi de Nina Rodrigues acontece hoje
Um dos mais tradicionais grupos de bumba meu boi do Maranhão, o Boi de Nina Rodrigues,
realiza nesta sexta-feira (17), o batizado da brincadeira que desde abril vem realizando apresentações nos arraiais da cidade. O grupo do sotaque de orquestra é um dos mais tradicionais do
estado e tem como característica principal suas belas índias e toadas dançantes. O ritual de batismo será na Igreja da Nossa Conceição, Monte Castelo, a partir das 17:30h. PÁGINA 8

Sobrou para a fome?
Estarrecedor a passividade da população brasileira diante do montante de R$ 5
bi que será gasto para eleger os pré-candidatos ao executivo e legislativo em todas
as esferas, nesta eleição, em outubro.
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ARTIGO:

Aventura, não.
Missão!
RODRIGO CRAVEIRO

O sumiço de Bruno e de Dom é o
efeito colateral de uma política
nefasta e predatória, que considera
a Amazônia terra de <oportunidades
econômicas=

EDITORIAL

A morte não calará Bruno e Phillips
O indigenista Bruno
Araújo Pereira e o
jornalista britânico

mento de Pelado aos agentes federais.
Mas quem teria encomendado o crime? É a indagação que substitui a pergunta feita desde o dia 5, tanto no Brasil quanto no exterior: <Onde estão
Bruno e Dom Phillips?=

No primeiro momento, as suspeitas recaem sobre pescadores clandestinos e aliados de narcotraûcantes,
desaparecidos desde o
cujas atividades eram denunciadas
por Bruno Pereira. Ele, reconhecido
dia 5 último, foram
como um dos mais experientes indigenistas dos tempos atuais, lutava, ao
assassinados, tiveram os lado de líderes indígenas, contra a
pesca predatória, o desmatamento e
corpos queimados e
os garimpos ilegais que avançam sobre a Terra Indígena Javari, que abriga
enterrados em um local 26 etnias, a maioria delas isolada da
convivência com os não índios.
na Terra Indígena Vale
Bruno Pereira estava na mira dos
marginais, segundo as ameaças que
do Javari, no oeste do
chegaram a ele e à União dos Povos
Indígenas do Vale do Javari (Univaja)
Amazonas.
por meio de bilhetes. Phillips acompanhava o amigo para colher dados
que dariam origem a um livro. Ambos
O crime foi confessado pelos ir- foram vítimas de uma emboscada comãos Amarildo da Costa Oliveira, co- varde no Rio Itacoaí, sem chances de
nhecido como Pelado, e Oseney da defesa. A segurança da TI Javari, com
Costa Oliveira, apelidado de Dos San- área de 85 mil km², é feita por cinco
tos, e preso na terça-feira. Ontem, integrantes da Força Nacional, uma
agentes da Polícia Federal que investi- equipe insuûciente para conter quaisgam o caso levaram um dos assassi- quer ilicitudes e crimes que ali ocornos para localizar os corpos das víti- ram, entre elas a criação de rotas para
mas.
o tráûco de drogas e contrabando de
O macabro desfecho, após o desa- armas, sejam brasileiros, sejam dos
parecimento de Bruno Pereira e Dom países vizinhos Peru e Colômbia.
Phillips, era esperado. Ambos teriam
sido executados por arma de fogo, disA fragilidade da vigilância e da separada por um terceiro elemento ain- gurança são indiscutíveis, sobretudo,
da não identiûcado, segundo o depoi- quando a maioria da população é for-

Dom Phillips,

mada por indivíduos isolados, sem
qualquer domínio do comportamento ou dos códigos sociais dos <brancos=, como ocorre no Vale do Javari e
se estende por outras terras ocupadas
pelos povos originários. Há muito, os
territórios indígenas são invadidos
por madeireiros, garimpeiros, pescadores e caçadores ilegais que envenenam os rios, contaminam os alimentos e disseminam doenças. Estupram
crianças, adolescentes e mulheres,
matam homens e jovens. As investigações, em sua maioria, não levam aos
vilipendiadores das vidas dos povos
originários.
As ações do poder público e dos órgãos responsáveis são ineûcazes para
conter o morticínio que ocorre nessas
áreas. Além da ineûciência, as políticas públicas em curso mais estimulam a violência do que protegem os
povos originários e tradicionais do
país. Partem do Executivo propostas
que incentivam a mineração, a redução das reservas e a não punição dos
predadores do patrimônio natural.
Impõem-se ao governo a revisão de
suas decisões e uma correção de rumo das políticas ante a deterioração
da imagem do Brasil entre as demais
nações e que o consagra incapaz de
conter as agressões contra os povos
originários e tradicionais, ambientalistas e ativistas dos direitos humanos. O verdadeiro Estado democrático de direito não se insurge contra os
ditames constitucionais nem compactua com a impunidade. As vozes
de Bruno e Phillips continuarão ecoando.

Sexualidade é saúde e qualidade de vida
MÔNICA MOURA
Dra. Sexóloga, CREFITO-12: 68262-F
www.dramonicamoura.com.br Especialista em Fisioterapia Pélvica e Sexologia
Diretora técnica da CMM Fisioterapia
Pélvica e Obstetrícia Diretora técnica da
CMM Sexologia Clínica

de vida.
Meu nome é Mônica Moura, sou Fisioterapeuta Pélvica e Sexóloga há 20
anos. Estudo o comportamento humano na sua mais profunda intimidade: como eles vêm fazendo xixi, cocô e
sexo. Acho curioso que algo tão elementar e fundamental para a continuidade da nossa espécie seja paradoxalmente tão negado e escondido,
carregando tabus por incontáveis gerações… né?
É possível que tu também conheças muitas pessoas que se sintam desconfortáveis ao falar sobre o tema, e
cada uma vai defender a sua causa.
Seja por conüitos religiosos, familiares, histórias traumáticas que envolvem abuso, falta de desejo sexual ou
qualquer outra questão que a minha
vã ûlosoûa possa levantar. Isso precisa
ser derrubado. E é por esta razão que
eu estarei falando sobre sexualidade
aqui nesta coluna, semanalmente.

Confortável com o tema ou não, falar sobre Sexualidade é fundamental
para a nossa sociedade, objetivando
desde a segurança dos nossos pequenos até o aumento da nossa qualidade

Estar em harmonia com a busca
por prazer sexual envolve, sim, muito
conhecimento sobre si e sobre o seu
próprio corpo. Independente da forma que esse corpo tenha, acredite: é
com ele que vamos nos conectar com
o mundo, com o nosso par sexual e,
principalmente, com nós mesmos.
Nós não temos um corpo! Nós so-

mos um corpo! Quando qualquer problema é detectado, adivinha quem vai
sofrer as consequências? Ele mesmo!
Novamente é o nosso corpo quem
vai levar pra fora o que a nossa cabeça
ûca arquitetando: ansiedades, frustrações, angústias, preocupações,
medos (…) tudo o que aconteceu/acontece pode se manifestar lá
na nossa sexualidade, especialmente
através da diûculdade de ter desejo
sexual, rigidez na ereção, dor durante
a penetração, falta de orgasmos e blá
blá blá… essa história te parece familiar, não é? Pois bem… na nossa falta
de educação sexual, é o corpo quem
padece!
Então vamos acolher essas partes
íntimas através de conversas leves.
Vamos aumentar a intimidade, porque é explorando o nosso corpo que
identiûcamos o que nos proporciona
maior prazer e o que facilita os nossos
orgasmos. É também nesse contexto
que descobrimos o que nos causa
desconforto/dor e qual é o ritmo ou
movimento que nos serve.
Nem todo mundo gosta de tudo!!!!
Vamos usar o aprendizado dessa coluna para posteriormente ensinar os
nossos pares a fazer do jeitinho que a
gente gosta.

Bruno Pereira está sentado no meio da mata. Ele se
sente em casa, a Amazônia, que, um dia, abraçou como
mãe e ûlha. Abraço de amor. O indigenista entoa o cântico da etnia Kanamary, do Vale do Javari, no oeste do
Amazonas. Ao fundo, os kanamarys respondem. No vídeo, divulgado por Yura Ni-Nawavo Marubo, é quase
possível ver a essência de Bruno e como ela se mistura
aos nativos e à üoresta. Bruno lutava por ela, pois acreditava que a Amazônia pertencia aos indígenas. Falei
com Yura.
<O vídeo está ligado à amizade, à fraternidade, à coragem e à valentia do povo kanamary=, contou-me o indígena marubo. Yura deûniu o amigo <Brunão=, o qual conhecia desde 2015, como <valente e determinado=. E desabafou: <Os poucos homens que enfrentam esse sistema poderoso são os mesmos que tombam por acreditarem em um país justo e igualitário. Aos povos indígenas
só resta lutar e fomentar a valentia repassada por nossos
ancestrais=.
Quando sumiu no Vale do Javari, com o jornalista britânico Dom Phillips, Bruno estava em uma missão. Para
Jair Bolsonaro, eles eram <aventureiros=. Para quem ama
a Amazônia, os dois atendiam a um chamado. Lutavam
pela preservação do maior cinturão verde do planeta.
Cumpriam o papel que caberia ao Estado, omisso, atrelado aos interesses dos agropecuaristas, dos madeireiros e dos garimpeiros; ávido por passar a boiada em nome do capital. Da mente de Dom, brotaram reportagens, sementes no meio da aridez de quem desqualiûca
o jornalismo e se aferra às fake news como tábua de salvação.
Em 2018, Bolsonaro comparou os índios em reservas
a animais no zoológico. Nos últimos três anos, o desmatamento atingiu níveis alarmantes em um dos biomas
mais ricos. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (Inpe), a Amazônia sofreu uma devastação de
34 mil quilômetros quadrados entre 2019 e junho de
2021. Talvez nunca antes um governo tenha olhado tão
pouco para a üoresta. Talvez nunca antes o mundo inteiro, à exceção do governo brasileiro, tenha olhado tanto
para ela.
O sumiço de Bruno e de Dom é o efeito colateral de
uma política nefasta e predatória, que considera a
Amazônia terra de <oportunidades econômicas=. Além
do estouro da boiada, transformaram a Amazônia em
local onde garimpeiros, desmatadores e adeptos da caça
e da pesca ilegais agem de forma impune. Bruno e Dom
talvez tenham feito muito mais pela üoresta do que o
governo.
Que os cânticos de Bruno preencham a üoresta e encontrem eco no coração dos amantes da natureza. Que
as palavras trabalhadas por Dom ressoem na alma de
quem abomina fake news. Que os kanamarys, os marubos, os yanomamis, os ashaninkas, os tikunas, os macuxis e os integrantes de outras etnias sintam-se donos ancestrais da terra. Por Bruno e por Dom, o Brasil merece
despertar. O Brasil precisa atender ao chamado da
Amazônia.
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MINISTÉRIO PÚBLICO

Eduardo Nicolau toma
posse para 2o mandato

Sobrou para a fome?

Com a missão de comandar o Ministério Público do Maranhão no biênio 2022-2024,
procurador-geral de justiça foi empossado para o segundo mandato da instituição

Estarrecedor a passividade da população brasileira
diante do montante de R$ 5 bi que será gasto para eleger
os pré-candidatos ao executivo e legislativo em todas as
esferas, nesta eleição, em outubro.

E

Dizem que temos somente trinta e três milhões de
pessoas passando fome, repito, passando fome, sem nada para comer, nenhum alimento, sabendo que a miséria deve continuar sendo uma constante em todo o país,
e, principalmente, no Maranhão.

duardo Jorge Hiluy Nicolau
foi empossado em sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério
Público do Maranhão na noite da última quarta-feira (15), para o segundo
mandato no cargo de procurador-geral de justiça – biênio 2022-2024.
A cerimônia de posse, realizada no
auditório da Procuradoria-Geral de
Justiça, no Calhau, em São Luís, contou com a presença de autoridades
dos três poderes do estado, membros
e servidores do MP Nacional e do Maranhão, além de convidados e familiares do empossando. Eduardo Nicolau
foi eleito para mais dois anos à frente
do Ministério Público do Maranhão
no dia 23 de maio, por meio de votação eletrônica. Na ocasião, ele recebeu 264 votos de promotores e procuradores de justiça, dos quais 200 foram votos únicos. No dia seguinte, o
procurador-geral de justiça foi nomeado pelo governador do Maranhão,
Carlos Brandão, para o novo mandato.

Observando as ﬁlas nos <Restaurantes Populares=
quase não vemos pessoas abaixo da linha da miséria
tentando salvar o estômago com, ao menos, o almoço.
Fica aberto diariamente, em muitos municípios, no vai
quem quer, come quem pode, mesmo sendo cobrado o
preço de R$ 1 real. Faltando cobrar das autoridades o
entendimento do serviço de matar a fome para todos,
será que a maioria das pessoas conseguem pagar?

PAULO VELTEN E OTHELINO NETO PRESITIGIARAM CERIMÔNIA DE POSSE DE NICOLAU

tária do Colégio de Procuradores de
Justiça, fez a leitura do termo de compromisso, posse e exercício. O Hino
Nacional Brasileiro e o Hino do Maranhão foram interpretados pelo cantor
Fernando de Carvalho, acompanhado
pelo pianista Felipe Mendonça. O preSolenidade
Na abertura da solenidade, os pro- sidente da Associação do Ministério
curadores de justiça Krishnamurti Lo- Público do Estado do Maranhão em
pes Mendes França, Mariléa Campos exercício (Ampem), Reinaldo Castro
dos Santos Costa e Flávia Tereza de Vi- Júnior, destacou a longa trajetória de
veiros Vieira conduziram o empos- Eduardo Nicolau na instituição misando, acompanhado de sua mãe, nisterial, bem como a sua experiência
Jacqueline Hiluy Nicolau, até a mesa administrativa e sensibilidade social
de honra.
em prol do interesse público. <Parabéns pelo sucesso da administração
passada, pela sua justíssima reconduMesa da solenidade
Após o juramento pelo procurador- ção ao cargo de procurador-geral de
geral de justiça, a procuradora de jus- justiça e votos de vitórias a Vossa Extiça Flávia Tereza Vieira, que é a secre- celência e toda sua equipe nessa nova

trajetória. Vitórias estas que serão revertidas para toda classe ministerial e
para a sociedade maranhense=.
O governador do Maranhão em
exercício, desembargador Paulo Velten, destacou a importância das instituições como pilares da democracia e
a necessidade de aprimorá-las para
fortalecer a sociedade. <O Ministério
Público tem papel de destaque nos
avanços civilizatórios. Muito mais
que um mero ﬁscal da lei, o MP é ﬁscal
de todo o ordenamento jurídico. Esta
instituição está de parabéns. Parabéns para você, doutor Nicolau. Muito sucesso e que tenha êxito em sua
jornada, pois a vitória do Ministério
Público é a vitória de toda a sociedade=, ﬁnalizou.

Impossível acreditar que os políticos vão ﬁcar satisfeitos somente com o dinheiro público, sabendo que as
propostas deixaram de iludir os eleitores, novamente
será o compra voto. Evidente que o caixa dois vai ser o
complemento para eleger os mesmos de sempre, fazendo o mesmo de sempre.
Somente com denúncias ﬁca inviável apurar os desvios, poucos fazem por medo, sabem que a justiça eleitoral precisa de olhos apurados e braços longos para chegar aos criminosos eleitorais. Pior saber que quem ﬁnancia o por debaixo dos panos depois cobra com a corrupção, roubando o dinheiro que poderia matar a fome.
Sempre o mesmo padrão!

ELEIÇÕES 2022

PSTU realiza lançamento das pré-candidaturas
O PSTU lançará a pré-candidatura
de Hertz Dias ao governo do Maranhão e a de Saulo Arcangeli ao Senado
Federal. O evento, que contará com a
presença de Vera Lúcia, pré-candidata
à Presidência da República, será realizado na próxima sexta-feira (17), às
19h, no auditório do Sindicato dos
Bancários. Além da pré-candidatura
de Hertz Dias ao governo do Maranhão e Saulo Arcangeli ao Senado, serão apresentadas as pré-candidaturas
a deputado federal e estadual pelo
partido e pelo Polo Socialista Revolucionário. O PSTU e o Polo Socialista
Revolucionário apresentarão uma
chapa completa, composta por mulheres e homens da classe trabalhadora, ativistas dos movimentos sociais,
quilombolas, indígenas e operários,
que apresentarão uma saída socialista, frente às necessidades mais sentidas pelo povo pobre e trabalhador do
Maranhão, que vive em uma situação
de extrema desigualdade social e sem
acesso às políticas públicas por parte
do Estado.

Hertz Dias é professor de História
das redes públicas municipal e estadual de São Luís. Em 2018, ele foi candidato à vice-presidência do Brasil. É
cofundador e iniciou sua militância
política no movimento Hip Hop Quilombo Urbano, fundado em 1989,

sendo uma das mais antigas organizações de Hip Hop do Brasil, que une o
rap e a militância em defesa dos direitos dos jovens negros da periferia. É
também vocalista do grupo Gíria Vermelha. Recentemente, integrou o comando de greve dos professores da rede municipal de São Luís, que estiveram em movimento paredista pela garantia da Lei do Piso, melhores condições de ensino e valorização da categoria tão desrespeitada pela gestão do
prefeito Eduardo Braide.

mar mais de 40% da zona rural em urbana/industrial, retirar áreas de dunas e de preservação ambiental e não
ampliar o direito à mobilidade urbana, moradia, trabalho e renda da população.

Quem é Vera Lúcia?

Quem é Saulo Arcangeli?

Enérgico – Nem quis discutir se a denúncia deputado
estadual Yglésio Moyses (PSB) sobre a fraude no concurso público na Assembleia Legislativa do Maranhão tem
fatos comprovados em relação aos candidatos aprovados. Presidente do Legislativo, Othelino Neto (PCdoB),
determinou a abertura de procedimento de apuração e
encaminhou ao Ministério Público Estadual a solicitação de investigação. Louvável a permanente ﬁscalização
do socialista, apesar de muitos do parlamento não concordarem com a forma de exposição nominativa sobre a
capacidade de inteligência das pessoas denunciadas.
Mas o Yglésio sempre foi polêmico, sempre será, este
não muda!

APARTEANDO

Vera Lúcia é a única pré-candidata
mulher, negra, operária e nordestina à
presidência do Brasil. É natural de
Inajá, cidade localizada no Sertão de
Pernambuco. Tem 54 anos. Operária
sapateira, Vera é formada em Ciência
Sociais pela Universidade Federal de
Saulo Arcangeli, servidor público e Sergipe. Ainda menina, deixou sua
professor da UEMA, tem sua história terra natal junto com seus pais, que
pautada na defesa dos oprimidos e partiram em busca de melhores conexplorados pelos governos e patrões. dições de vida e da garantia de educaAtuou no movimento estudantil e, ção aos ﬁlhos. Como a maioria dos
posteriormente, passou a militar no sertanejos que chegam à grande cidamovimento sindical. Atualmente, é de, foi morar na periferia, no bairro
dirigente sindical licenciado do Sin- Santos Dummont, em Aracaju. Aos 19
trajufe/MA e da Central Sindical e Po- anos, ao lado de outras mulheres nepular CSP-CONLUTAS, com interven- gras, pobres, moradoras das periferição estadual e nacional na defesa dos as, começou a trabalhar em uma fátrabalhadores, indígenas, quilombo- brica de calçados. Foi aí que começou
las e camponeses. Como conselheiro sua militância. Está no PSTU desde a
das cidades, enfrentou, ao lado dos sua fundação, em 1994.Em 2018, foi
conselheiros dos movimentos sociais, candidata à Presidência da República
a proposta de alteração do Plano Dire- e teve como vice o professor Hertz Ditor de São Luís – defendida pelos go- as, do Maranhão. Juntos, formaram a
vernos municipal e estadual e pelos primeira chapa 100% negra a disputar
empresários – que pretende transfor- a Presidência do Brasil.

Disputa ferrenha entre o secretário estadual de Comunicação, Ricardo Cappelli (PSB), e o deputado estadual Duarte Jr. (PSB) para ganhar o título do aliado que
mais prejudica o governo de Carlos Brandão (PSB). Cappelli atacando respeitado veículo de comunicação e institutos de pesquisas e Duarte tentando afundar a solução dos ferryboat com uma estrambelhada ﬁscalização
levando na alça o PROCON da esposa.
Concorrido o <Arraiá do Povo= promovido pela Assembleia Legislativa do Maranhão, por meio do Gedema. Excelente espaço, com belas brincadeiras culturais,
deliciosas comidas típicas e, o melhor, segurança para
os presentes. Principalmente porque não estão utilizando os festejos para disputas eleitorais.
Entendendo que ninguém espera data para nascer, a
prefeitura de São José de Ribamar continua empenhada
em proporcionar qualidade no nascimento e nos primeiros meses de vida dos bebês distribuindo o Kit Enxoval. Mais que um direito, um acolhimento especial para
as famílias na ação comandada pela secretária de Assistência Social, Trabalho e Renda, Gilvana Duailibe.
Olha, dizem que a turma da secretária de estado da
Cultura festejou achando que o <Cazumbá= da prefeitura de São Luís, na entrada da ponte José Sarney, tinha
tombado igual as bandeirinhas. Nada disso, somente
uma rápida troca de roupa e um retoque facial, o azulzinho voltou para seu lugar de destaque e polêmica!
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EDUCAÇÃO

MELHORIAS

Governo do MA investe
na região dos Lençóis
São diversos aportes em mobilidade, lazer, educação e obras civis, que contribuem para
o crescimento das cidades e o fomento do turismo

P

or meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra),
o Governo do Estado investe
de forma contínua na infraestrutura das cidades na região dos Lençóis Maranhenses, cartão-postal conhecido no mundo inteiro. São diversos aportes em mobilidade, lazer,
educação e obras civis, que contribuem para o crescimento das cidades e o
fomento do turismo.
Em visita recente à cidade de Araioses, o secretário de Infraestrutura,
Aparício Bandeira, comentou sobre o
esforço do Governo em manter os investimentos na região para que haja,
cada vez mais, desenvolvimento local
e potencial turístico.
<Nestes anos de Governo, muito foi
realizado pelas cidades dos Lençóis e
o nosso compromisso, junto com o
governador Brandão, é continuar levando investimentos, ações e infraestrutura para estes municípios. Na cidade de Araioses, por exemplo, no dia
da inauguração da MA-312, entre a sede e o povoado Carnaubeiras, anunciamos a continuação da construção da
rodovia até Água Doce, que é um sonho para a região=, destacou o secretário.
Composta pelas cidades de Barreirinhas, Humberto de Campos, Paulino Neves, Primeira Cruz, Santo Amaro, Araioses, Urbano Santos e Tutóia, a
Região dos Lençóis Maranhenses foi
uma das que recebeu grande contribuição de investimento do Governo
do Estado nos últimos anos. Foram
mais de R$ 63 milhões investidos somente nas construções das rodovias,
MA-315, entre Barreirinhas e Paulino

Mais de 1,3 mil esquipes
se inscreveram para a
Feira de Ciência,
Sustentabilidade e
Inovação do Governo
do Estado
1.323 é o número de equipes escolares inscritas para a
Feira de Ciências, Sustentabilidade e Inovação, maior
evento de fomento à pesquisa no ambiente educacional
do Maranhão, promovida pelo Governo do Estado, que
ocorrerá no dia 28 de junho em seis polos regionais, simultaneamente, abrangendo todos os municípios maranhenses. As inscrições encerraram na noite desta
quarta-feira (15).

SÃO DIVERSOS APORTES EM MOBILIDADE, LAZER, EDUCAÇÃO E OBRAS CIVIS, ETC
Neves, MA-320 entre Santo Amaro e o Amaro à Primeira Cruz e MA-225 – inPovoado Sangue e MA-312, que liga terligando Urbano Santos à Barreirinhas.
Araioses ao Povoado Carnaubeiras.
Manutenções nas rodovias de toda
Além disso, por meio da Sinfra foram realizadas, também, obras que a região também estão em execução.
permeiam a área civil, como reformas Ao todo, são 5 trechos que recebem
de delegacias e espaços públicos, a serviços de conservação do pavimenexemplo da Delegacia de Barreiri- to, com trabalhos de recapeamento,
nhas, do Farol do Mandacaru e do Ae- tapa-buraco, roço e limpeza dos caroporto de Barreirinhas e claro, cons- nais.
Na área da educação, o Governo estruções na educação, como o IEMA de
tá realizando a segunda etapa de
Tutóia.
Como os investimentos não param, construção do IEMA na cidade de Tunas cidades de Santo Amaro, Tutóia, tóia. A Unidade, com 12 salas, proporBarreirinhas e Urbano Santos, o Go- ciona aos alunos uma educação proverno tem dado seguimento ao de- ﬁssionalizante em Administração, Ensenvolvimento estrutural delas. Em fermagem, Gastronomia e Guia de Tumobilidade, três obras rodoviárias es- rismo.
As equipes da Sinfra estão focando,
tão sendo construídas, a Ponte sobre
o Rio Preguiças, que vai facilitar o agora, na construção do ginásio, com
acesso de mais de 13 povoados à sede a execução da estrutura metálica do
do município de Barreirinhas, facili- telhado, as instalações hidráulicas
tando, ainda mais, a rota de turismo dos banheiros e as instalações elétrina região e as MA-320 – que liga Santo cas.

<O elevado número de inscrições superou nossas expectativas. Isso prova que esse evento cientíﬁco idealizado pelo governador Carlos Brandão já é um sucesso e
era esperado por nossas escolas, que têm muita produção e iniciação cientíﬁca, com total empenho dos nossos professores=, destacou a secretária de Estado da
Educação, Leuzinete Pereira da Silva.

SÃO LUÍS

Lançamento do Orçamento Participativo 2022 hoje

O GOVERNO DO MARANHÃO RETOMA AS AUDIÊNCIAS PRESENCIAIS PARA OUVIR A POPULAÇÃO EM GRUPOS DE TRABALHO TEMÁTICOS
O Governo do Estado realiza audi- informado dos resultados alcançados
ências públicas do Orçamento Parti- pelo OP desde 2015 e das ações já incipativo (OP) em 13 municípios das dicadas anteriormente pelos maramacrorregiões do Maranhão, de for- nhenses no Plano Plurianual (PPA), as
ma presencial. A solenidade de aber- quais vão compor a Lei Orçamentária
tura do OP 2022 acontecerá nesta sex- Anual (LOA) de 2023.
Entre algumas das ações escolhidas
ta-feira (17), às 15h, no auditório do
Palácio Henrique de La Rocque, e pelos maranhenses ao longo das edicontará com a participação de repre- ções do Orçamento Participativo essentantes do poder público e socieda- tão a construção de pontes (infraestrutura), de hospitais e maternidades,
de civil de todo o estado.
O Orçamento Participativo é coor- vias, praças, escolas (dentre estas, os
denado pelas secretarias de Estado do IEMAS e escolas indígenas), centros
Planejamento e Orçamento (Seplan) e de referência, núcleos da Defensoria
dos Direitos Humanos e Participação Pública e diversos equipamentos púPopular (Sedihpop), com o apoio do blicos que proporcionam o acesso à
Instituto Maranhense de Estudos So- educação, saúde, lazer, mobilidade,
cioeconômicos
e
Cartográﬁcos assistência e justiça, que estão a servi(IMESC). A ação é um estímulo à par- ço da sociedade maranhense em diticipação da população maranhense versas cidades do estado.
As audiências públicas serão realina construção do orçamento público
estadual, possibilitando ao cidadão zadas de 21 a 30 de junho, abrangendo
decidir as prioridades na aplicação e as cidades de Caxias, Santa Inês, Anapurus, Barreirinhas, Governador Nuinvestimento do dinheiro público.
Após dois anos de realização do OP nes Freire, Itapecuru, Colinas, Impeem formato estritamente digital devi- ratriz, Balsas, Bequimão, Grajaú, Pedo às restrições da pandemia de Co- dreiras e São Luís. A participação é
vid-19, o Governo do Maranhão reto- aberta ao público.
Veja abaixo o calendário das audima as audiências presenciais este ano
para ouvir a população em Grupos de ências nas macrorregiões do estado:
17/06
Trabalho temáticos e apresentar os
Lançamento do Orçamento Partiinvestimentos feitos e as demandas
contempladas em cada região com cipativo 2022, às 15h, no Palácio Henobras e serviços. Assim, o público será rique de La Rocque – São Luís

21/06
Macrorregião dos Cocais – Audiência Pública em Caxias
Macrorregião Alto Turi Gurupi – Audiência Pública em Governador Nunes
Freire
Macrorregião do Sertão do Maranhão
– Audiência Pública em Colinas
23/06
Macrorregião do Vale do Pindaré –
Audiência Pública em Santa Inês
Macrorregião dos Lençóis e Munim –
Audiência Pública em Barreirinhas
Macrorregião do Vale do Itapecuru –
Audiência Pública em Itapecuru-Mirim
Macrorregião Cerrado Amazônico –
Audiência Pública em Imperatriz
27/06
Região Metropolitana – Audiência
Pública em São Luís
28/06
Macrorregião do Cerrado Sul – Audiência Pública em Balsas
Macrorregião da Baixada Ocidental/
Campos e Lagos – Audiência Pública
em Bequimão
Macrorregião do Vale do Mearim – Audiência Pública em Grajaú
Macrorregião do Médio Mearim – Audiência Pública em Pedreiras
30/06
Macrorregião do Baixo Parnaíba –
Audiência Pública em Anapurus

A Feira é coordenada no âmbito da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), com parceria das Secretarias
de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e da
Juventude (Seejuv) e da Fundação de Amparo à Pesquisa
e ao Desenvolvimento Cientíﬁco e Tecnológico (Fapema) e o IEMA. Conta, ainda, com a participação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA).
Entre os objetivos da Feira, estão instigar o desenvolvimento da ciência e do conhecimento tecnológico no
Ensino Médio, por meio da pesquisa, da experimentação e de sua aplicação em diversos contextos, estimulando o protagonismo juvenil, a criatividade e a corresponsabilidade social; estimular a comunidade escolar a
buscar soluções criativas que auxiliem na superação de
desaﬁos e diﬁculdades presentes na implementação de
atividades voltadas ao desenvolvimento humano de natureza teórica e/ou experimental. Além de reconhecer
experiências exitosas e atividades inovadoras, com impacto social e ambiental, desenvolvidas pelos estudantes do Ensino Médio da Rede Pública do Maranhão, visa
também incentivar o protagonismo estudantil por meio
de processos e práticas voltadas à ciência e à tecnologia,
estimulando o diálogo com o mundo real e as possibilidades de análises e de intervenções em contextos mais
amplos e complexos.
Estudantes da rede pública das escolas em tempo
parcial, dos Centros Educa Mais, IEMAs e do IFMA se
inscreveram em duas categorias: Experimentação Cientíﬁca e Sustentabilidade; e Inovação, Tecnologia e Robótica. Após a inscrição das propostas e experiências, haverá análise das experiências cientíﬁcas, de caráter classiﬁcatório e eliminatório, e a defesa das propostas, de
caráter classiﬁcatório, avaliada por uma comissão julgadora e pelos visitantes da Feira (votação QR Code), para
a classiﬁcação das equipes a serem premiadas.
Serão premiados os 1º, 2º e 3º lugares de cada categoria. Receberão os prêmios as escolas, professores e estudantes.
Onde será realizada
Para garantir a participação de estudantes de todo o
estado, a Feira acontecerá em seis Polos Educacionais:
São Luís, abrangendo as Unidades Regionais de Educação (UREs) de São Luís, Rosário, Itapecuru Mirim e Chapadinha; Imperatriz: com as UREs de Imperatriz e Açailândia; Pinheiro, reunindo municípios das UREs de Pinheiro, Viana, Santa Inês e Zé Doca; Balsas, com as UREs
de Balsas e Barra do Corda, que envolvem um total de 22
municípios; Caxias (regionais Caxias, Codó, Timon, Bacabal e Pedreiras); e Colinas: municípios das UREs de
São João dos Patos e Presidente, as duas com 31 municípios.
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ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO
E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 – SARP/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 70360/2022 – SARP
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que realizará às 14h do dia 30
de junho de 2022, no auditório da SEGEP - 4º andar, Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício
Clodomir Milet, s/nº, Calhau - São Luís/MA. CEP: 65074-220, nesta Capital, licitação na modalidade
Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por item, objetivando o Registro de Preços para contratação
de empresa especializada para prestação de serviços de Buffet para os seguintes itens: Coquetel
Tipo I, II e Coffe Break para Imperatriz e Região Metropolitana, de interesse da Agência Estadual de
Defesa Agropecuária - AGED/MA; Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural AGERP/MA; Escola de Governo do Maranhão - EGMA; Fundação de Amparo à Pesquisa e ao
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FAPEMA/MA; Instituto Maranhense de Estudos
Socioeconômicos e Cartográficos - IMESC; Instituto de Previdência dos Servidores do Governo do Estado
do Maranhão – IPREV; Instituto de Colonização e Terras do Maranhão - ITERMA; Junta Comercial do
Estado do Maranhão - JUCEMA; Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos - MOB/MA;
Polícia Civil do Estado do Maranhão - PCMA; Policia Militar do Maranhão - PMMA; Policia Militar do
Maranhão PMMA APMGD - SÃO LUIS; Policia Militar do Maranhão PMMA CFAP SÃO LUIS; Secretaria
de Estado da Comunicação Social - SECOM; Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Informação SECTI; Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular - SEDIHPOP; Secretaria de
Estado da Fazenda – SEFAZ; Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMA;
Secretaria de Estado da Mulher – SEMU; Secretaria de Estado do Turismo – SETUR; Secretaria de
Estado e Transparência e Controlo – STC e Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, em
conformidade com especificações e quantidades constantes no Termo de Referência (ANEXO I), na forma
da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 3.555/2000, do Decreto Estadual nº 36.184, de 21 de
setembro de 2020, da Lei Complementar nº 123/2006 e da Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de
2015, e suas alterações, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas
regulamentares pertinentes à espécie. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, na
página www.compras.ma.gov.br e no site da www.segep.ma.gov.br.
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São Luís – MA, 14 de junho de 2022
VERA SIMONE CARDOSO DE PAIVA MOHANA PINHEIRO
Presidente da Comissão Processante

São Luís - MA, 13 de junho de 2022
CHRISANE OLIVEIRA BARROS
Pregoeira da SES / MA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ENERGIA
COMUNICADO

SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA E COMÉCIO - SEINC inscrita no CNPJ 05.032.043/0001-72
torna público que recebeu junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA,
em 16.03.2022, a Renovação de Outorga de Direito de Uso de Agua Subterrânea n° 0265506/2019, sob
as coordenadas geográficas: 05°3’22.99” e 42°51’52.55”, com vazão autorizada de 10 m³/hora ou 50
m³/dia e o período de bombeamento é de 5 h/dia, válida por 3 anos, situado no município de Timon/MA,
conforme dados constantes nos Processos nº 22030036911/2022 (SIGLA) e 53854/2022 (E-Processos).
São Luís, 14 de junho de 2022
Daniel Maia de Carvalho
Chefe de Departamento de Engenharia

São Luís, 13 de junho de 2022
ÍTALO REIS BROWN
Secretário Adjunto de Registro de Preços

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar designada pelo Secretário de Estado da
Saúde, por meio da Portaria/SES/MA nº 555, de 2 de maio de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado
do Maranhão nº 084, de 6 de maio de 2022, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art.
247 da Lei Estadual nº 6.107/1994 art. 256, II, § 3º, do Código de Processo Civil Brasileiro, NOTIFICA pelo
presente Edital, CLEUDOMAR DE JESUS DA SILVA, motorista, matrícula nº 852145, para, no prazo de
15 (quinze) dias, a partir da publicação deste, comparecer na Sala do Serviço de Sindicância e
Processo Administrativo Disciplinar da Secretaria de Estado da Saúde – SESPAD/SES, instalado
no 2º andar do Prédio da Casa do Trabalhador, localizado na Avenida Jerônimo de Albuquerque,
s/nº, Calhau – São Luís - MA, a fim de saber que estão correndo em seus termos legais, os autos do
Processo Administrativo Disciplinar nº 0094689/2022, (apenso nº 0011215/2021) em que o mesmo figura
como servidor arguido, em razão da denúncia de possíveis irregularidades relacionadas a abandono de
cargo, conforme a Lei nº 6.107/1994 de julho de 1994.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022
PROCESSO Nº 81393/2022/SES
Objeto: “Registro de preços para aquisição atual e futura de medicamentos para o Departamento de
Atenção às IST/AIDS e Hepatites Virais para viabilizar a assistência aos portadores de doenças
sexualmente transmissíveis e infecções oportunistas, conforme condições e quantidades definidas no
Termo de Referência.”; Abertura: 01/07/2022, às 10h (horário de Brasília); Local:
www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações: Comissão Setorial Permanente de Licitação –
CSL, localizado na Av. Professor Carlos Cunha, s/n, Jaracaty, CEP: 65.076-820, São Luís/MA; E-mail:
csl@saude.ma.gov.br e csl.sesmaranhao@gmail.com; Fones: (98) 31985558/59/60/61.

DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022-DPE/MA
A Defensoria Pública do Estado do Maranhão-DPE (UASG 453747), através de sua Comissão
Permanente de Licitação - CPL, torna público que realizará o Pregão Eletrônico nº 015/2022 na
forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei
Complementar Federal nº 123/2006 e demais normas regulamentares pertinentes a espécie, licitação
na modalidade Pregão Eletrônico visando contratação de serviços continuados de vigilância armada,
que compreenderá além de mão de obra, o emprego de todos os equipamentos, EPIs e ferramentas,
necessários à execução dos serviços, no prédio sede da DPE/MA, situado na Av. Júnior Coimbra, Qd.
21, Lote 02, Renascença II - São Luís, conforme detalhamento e especiﬁcações técnicas constantes
do Termo de Referência- Anexo I do Edital. Data/Hora da abertura do certame: dia 06/julho/2022
às 09:00 horas. O Edital está disponível nas páginas: www.comprasgovernamentais.gov.br;
defensoria.ma.def.br e www.tce.ma.gov.br. São Luís, 14/Junho/2022. CPL/DPE.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 013/2022; PROCESSO ADM. Nº 2504/2022. A Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim/MA, CNPJ: 05.646.807/0001-10, através do seu Pregoeiro, torna público
para conhecimento dos interessados que realizará no dia 01 de julho de 2022, às 09:00 horas, Licitação na modalidade Pregão na forma Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, objetivando, o Registro de Preços
para eventual e futura contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada(s) em fornecimento, confecção e
impressão de materiais gráficos em geral para atender as demandas das diversas Secretarias do município
de Vitória do Mearim/MA. Conforme detalhamentos constantes no Anexo I - Termo de Referência, em sessão
pública on-line por meio de recursos de tecnologia da informação – INTERNET através do site www.licitanet.com.
br . Com fundamentação na Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 10.024/2019, da Lei Complementar
nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de outras normas
aplicáveis ao objeto deste Certame. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por intermédio de
sistema eletrônico, qual seja www.licitanet.com.br ou ainda na sede da Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL onde poderão ser obtidos e consultados gratuitamente mediante apresentação de mídia
gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 13h, no endereço Rua Teodoro Ferreira, Bairro Itapuítapera, S/N
Vitória do Mearim – MA, para consulta gratuitamente, disponibilizado no site oficial da Prefeitura Municipal de
Vitória do Mearim (http:// www.vitoriadomearim.ma.gov.br), no sistema do TCE/SACOP (www.tce.ma.gov.br/
sacop). Vitória do Mearim - MA, 10 de junho de 2022. JUSCELINO LEITE DE BRITO JUNIOR; Secretário
Municipal de Administração e Planejamento

O DIGITAL TAMBÉM
É O NOSSO NORMAL!

8

MILHÕES
DE ACESSOS

o imparcial.com.br

6

VIDA

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

oimparcial.com.br

São Luís, sexta-feira, 17 de junho de 2022

RECEITA IMPAR

AEROPORTO DE SÃO LUÍS

Fluxo de passageiros
deve aumentar 133%
O comparativo é em relação ao feriado de Corpus Christi no ano passado. São
esperadas 16,8 mil pessoas até o domingo, dia 19 de junho

A

té domingo (19) pelo menos
16,8 mil pessoas devem passar pelo aeroporto Marechal
Cunha Machado, um aumento de 133% na comparação com o
mesmo feriado de Corpus Christi de
2021, quando foram registrados 7,2
mil passageiros no terminal, segundo
a assessoria do aeroporto. Neste ano,
o pico da movimentação aconteceu
ontem, quando cerca de 4,5 mil passageiros passaram pelo aeroporto.
A retomada econômica e a conûança no panorama de cobertura vacinal
contra a Covid-19 são alguns dos fatores que contribuem para o aumento
da movimentação de passageiros no
Aeroporto de São Luiz neste feriado,
embora para o estado, seja ponto facultativo apenas para a administração
pública. <Mesmo com uma série de
desaûos ainda por superar, estamos
em um cenário mais favorável para a
retomada após o momento crítico da
pandemia. Além do aquecimento da
economia, entendemos que o aumento da movimentação de passageiros ocorre porque boa parte da população já está imunizada contra à Covid-19 e cada vez mais conûante para
retomar suas atividades=, avalia o gerente executivo de Planejamento
Operacional da CCR Aeroportos, Giuliano Balletta.
Um desses que aproveitou a folga
para viajar, foi o servidor de uma faculdade federal, Antônio Santos. Com
o feriado decretado pelo Governo Federal, ele aproveitou para visitar os
pais na cidade de Fortaleza. <Viajo cedo no dia 15 para aproveitar mais e
domingo estou de volta para segun-

da-feira já estar pronto para o trabalho de novo=, disse ele, completando
que está com as doses da vacina em
dias, e por isso, se sente mais seguro
para viajar.

O aumento da
movimentação de
passageiros ocorre
porque boa parte da
população já está
imunizada contra à
Covid
Recomendações – A CCR Aeroportos recomenda aos passageiros chegar com antecedência no aeroporto e
ter uma atenção redobrada aos horários de embarque. Mesmo com o
avanço do plano nacional de vacinação contra a Covid-19 e a üexibilização das regras sanitárias, o setor de
aviação segue todas as orientações
das autoridades de saúde e da Agência de Aviação Civil (Anac) para que os
visitantes, a comunidade aeroportuária e os passageiros se sintam seguros
para voar e circular nos aeroportos. O
uso de máscara continua sendo necessário na sala de embarque e nas
aeronaves.
Na Rodoviária
Se por via área a movimentação es-

tá crescente nesta folga de Corpus Christi, por via terrestre não há alteração
no terminal de passageiros da rodoviária. Segundo a SINART, Sociedade
Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda, no dia de Corpus Christi,
ponto facultativo em São Luís, a perspectiva de movimentação no Terminal Rodoviário de São Luís tanto no
embarque quanto desembarque é o
padrão já praticado em dias normais.
<Tendo em vista a demanda, as agências de ônibus que prestam serviços
na rodoviária não irão disponibilizar
ônibus extras=, informou a assessoria
do órgão.
Operação PRF
A Polícia Rodoviária Federal está
na Operação Corpus Christi 2022 desde a madrugada de quarta-feira (15),
atuando no reforço de ûscalização em
pontos estratégicos das rodovias. A
Operação Corpus Christi 2022 seguirá
até as 23h59 do domingo (19), em todo o território nacional, e a ûscalização será focada em ações que podem
contribuir com a redução da quantidade de acidentes e a violência no
trânsito, como ultrapassagens proibidas, excesso de velocidade, embriaguez ao volante, entre outras.
Porém, logo no primeiro dia de
operação, ocorreu um acidente entre
um veículo de passeio e um caminhão, com 4 mortes.
O acidente foi no dia 15, às 19h, no
BR 226 (altura do km 151, município
de Governador Eugênio de Barros).
Segundo a PRF, as vítimas que ocupavam a picape eram o condutor, de 54
anos de idade, residente em Teresina/PI, e três mulheres.

GOLPE DO CONSÓRCIO

Estelionatário que aplicou golpes de R$ 5 milhões

Canjica doce, cremosa
e salgada! Conheça 3
receitas fáceis
Mingau de milho, curau, mugunzá, canjica… Não interessa como você chama, o que importa mesmo é o sabor delicioso da mistura de grãos de milho com leite,
manteiga… E o que mais você quiser!

Comida tradicional das festas juninas, esse prato vai
bem em qualquer época e aceita os mais variados sabores em seu preparo. De paçoca à linguiça, é só escolher o
que vai complementar a sua canjica e partir para a cozinha. Na lista abaixo, você conhece três receitas de canjica para testar na cozinha.

Canjica tradicional

Ingredientes
1 xícara e meia (chá) de milho para canjica
1 lata de leite condensado
1 medida (lata) de leite
canela em pó para polvilhar
Modo de preparo
• Deixe o milho de molho em água fria por, no mínimo,
2 horas. Escorra a água e leve o milho ao fogo em panela
de pressão com dois litros e meio de água fria, reduzindo
o fogo após a fervura.
• Deixe cozinhar por 1 hora. Depois de cozida, retire do
fogo, deixe sair toda a pressão e abra a panela. Junte o
leite condensado, o leite e deixe ferver por mais 5 minutos, mexendo de vez em quando até ûcar cremosa.
• Despeje em uma tigela funda e sirva polvilhada com
canela. Tô aqui bem na dúvida se preûro ela quentinha
ou gelada!
•
•
•
•

Canjica simples e cremosa

Ingredientes
500 g de milho branco para canjica
1 pau de canela
6 cravos-da-índia
1 litro de leite
1 lata de leite condensado
600 g de açúcar (ou a gosto)
250 ml de leite de coco (opcional)
Modo de preparo
• Deixe o milho de molho em água de véspera.
• Escorra o milho e descarte a água do molho.
• Coloque o milho em uma panela de pressão e cubra
com bastante água. Junte a canela e os cravos e deixe cozinhar por 1 hora ou até o milho estar bem cozido.
• Junte o leite, o leite condensado, o açúcar e o leite de
coco se estiver usando. Deixe cozinhar outra vez por
mais 30 minutos ou até engrossar a gosto.
• Sirva quente ou fria. Eu só gosto bem quentinha.
Dicas/substituições
Sirva com amendoim torrado e picado ou com coco
fresco ralado se gostar.
•
•
•
•
•
•
•

Canjica salgada com calabresa

Ingredientes
1/2 xícara de chá de milho para canjica
1 litro de água
1 ûo de azeite
1/2 cebola picada
2 tomates picados
1 dente de alho picado
3 linguiças calabresas do tipo ûninha
1 xícara de chá de extrato de tomate
Sal e pimenta a gosto
Salsinha a gosto
50 gramas de queijo parmesão ralado
Modo de preparo
• Reúna todos os ingredientes.
• Em um recipiente, deixe a canjica de molho por cerca
de 12 horas.
• Passado o tempo, transûra para uma panela de pressão, adicione a água, feche a panela, deixe pegar pressão, conte 20 minutos e desligue o fogo.
• Retire a pressão, escorra a água e reserve a canjica.
• Em outra panela média, esquente um ûo de azeite e
refogue a cebola até dourar.
• Acrescente os tomates, o alho, a linguiça e refogue até
o tomate começar a desmanchar.
• Junte a canjica cozida, o extrato de tomate, um pouco
de água (caso precise), misture e deixe cozinhar por cerca de 10 minutos ou até ûcar bem mole.
• Finalize com o sal, a pimenta, a salsinha e misture
bem.
• Polvilhe o queijo parmesão por cima e sirva. Bom apetite!
Informações adicionais
Você pode usar carne seca ou frango desûado ao invés
de calabresa, para versões diferentes.
Fica delicioso servir com cuscuz no estilo nordestino,
como se fosse uma <farofa=, pois, ele abraça a cremosidade da canjica muito bem!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Após investigações da Polícia Civil
do Maranhão, um homem foi preso
pelos crimes de estelionato, associação criminosa e crimes contra as relações de consumo aplicados em cidades do Maranhão.
O caso é investigado pela Delegacia
do Consumidor de São Luís e a prisão
foi realizada no município do Rio de
Janeiro.
Segundo o delegado Rosanio Costa,
o preso faz parte de uma organização
especializada em aplicar golpes contra pessoas humildes, fazendo com
que as vítimas experimentem prejuízos incomensuráveis, pois entregavam aos estelionatários todo o valor
de que dispunham e poupados a duras penas durante anos.
Avalia-se que o prejuízo ultrapasse
o valor de R$ 5 milhões somente no

Maranhão. Ainda segundo com o delegado, esse valor pode aumentar,
pois o criminosos atuavam em cerca
de 115 cidades brasileiras.
Para melhor iludir e ludibriar as vítimas, os estelionatários constituem
uma empresa, cujo endereço é sempre de destaque na cidade onde iria
aplicar os golpes.
Estas empresas são inauguradas
com o intuito de atuar no mercado de
consórcio, com um só objetivo vender
cotas de consórcio de maneira extremamente enganosa fazendo com que
o consumidor ûnal experimente prejuízos insuportáveis e que o deixam
sem qualquer perspectiva econômica
e em situação depressiva em razão da
condição de impotência.

O golpe

De acordo com as investigações da
Delegacia do Consumidor, normalmente o golpe é iniciado através das
redes sociais e nas plataformas de
classiûcados online, da seguinte forma: o estelionatário anuncia um veículo, nos endereços eletrônicos e para
melhor atrair a vítima, o faz com o
preço bem abaixo do valor real de
mercado, deixando o seu telefone
pessoal para contato e consequentemente início do golpe.
O suspeito que é investigado, ostentava uma vida de luxo nas redes sociais se dizendo ser empresário, foi
preso por uma equipe da Polícia Civil
do Rio de Janeiro, no bairro da Barra
da Tijuca, Zona Oeste, área nobre da
capital üuminense. O mandado de
prisão foi expedido pela 7ª Vara Criminal de São Luís.
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NÃO VIAJOU!

Sampaiojogacontrao
GrêmiosemPimentinha

Estácio é campeã do
Handebol Feminino

Na vitória da Bolívia no último fim de semana contra o Náutico, o atacante Pimentinha
foi o destaque com uma assistência e um gol que deu a vitória ao time maranhense
GAUDÊNCIO CARVALHO
Especial para O Imparcial

A EQUIPE SE PREPARA PARA OS JUBS, EM BRASÍLIA – DF

O

Sampaio Corrêa embarcou,
na madrugada de ontem,
quinta-feira (16), rumo à
Porto Alegre para encarar o
Grêmio no sábado (18) às 11h. O Jogo
é válido pela 13ª rodada da Série B do
Campeonato Brasileiro e o Tricolor vai
com uma baixa importante, Pimentinha não foi relacionado para se recuperar de uma virose.
Na vitória da Bolívia no último ﬁm
de semana, contra o Náutico, o atacante Pimentinha foi o destaque da
partida com uma assistência e um gol,
que deu a vitória ao time maranhense
por 2×0. Mas logo depois da partida,
em entrevista à assessoria de imprensa do clube, o atacante declarou que
não estava 100% um início de virose.
<Rapaz é essa virose aí que vai e vem,
vai e vem, toda hora. Até nosso amigo
Eloir não conseguiu jogar hoje por
conta dela, espero me recuperar 100%
logo para a próxima partida=, declarou o camisa 11.
Mas o técnico Léo Condé não vai
poder contar com Pimentinha, que
além de não estar ainda 100% seguiu a
orientação do departamento médico
de poupar o jogador para, inclusive,
muscularmente para a sequência da
competição.
O técnico boliviano não vai poder
contar com Pimentinha, mas vai poder colocar o meia-atacante Eloir nos
seus planos. O jogador já está recuperado e viajou com o time. <Fico feliz
pela minha recuperação, não pude estar contra o Náutico em casa, mas vamos dar o nosso máximo contra o
Grêmio e buscar nossa primeira vitória fora de casa. Se vier contra um time

O ATACANTE PIMENTINHA DEVE RETORNAR AO TIME APENAS DA 14ª RODADA DA SÉRIE B
grande como o Grêmio é melhor ainda=, comentou o meia-atacante da
equipe maranhense.
O Jogo é sábado (18), na Arena do
Grêmio, às 11h. As duas equipes não

se enfrentam há 48 anos. Em caso de
vitória o Sampaio, além de conquistar
sua primeira vitória fora de casa, vai
chegar aos 18 pontos. Já o Grêmio pode entrar no G4 somando 21 pontos.

ESCOLINHA GOL DE PLACA

3ª edição de projeto será lançado no sábado
A terceira edição da Escolinha Gol
de Placa, iniciativa patrocinada pelo
governo do Estado do Maranhão e pelas Drogarias Globo, por meio da Lei
de Incentivo ao Esporte, será lançada
oﬁcialmente em solenidade na manhã deste sábado (18), a partir das 8h,
na Associação Atlética Boa Vida, no
bairro Areal, em Bacabal.
O projeto vai atender 60 crianças
entre 8 e 12 anos com treinos de futebol e atendimento pedagógico.
A Escolinha Gol de Placa nasceu em
dezembro de 2018 com o objetivo de
atender crianças e adolescentes em
situação de vulnerabilidade social nas
comunidades carentes de Bacabal por
meio da prática do futebol.
O esporte é importante como expressão de cultura e inclusão social,
ajudando no desenvolvimento e

transformação humana, além de proporcionar mais saúde e agregar valores para capacitar pessoas a ingressarem construtivamente na sociedade.
Os atletas da Escolinha Gol de Placa
participam de aulas teóricas e práticas voltadas para iniciação e treinamento do esporte, em atividades desenvolvidas por proﬁssionais capacitados, que seguirão uma metodologia
especializada e pensada exclusivamente para os jovens alunos. Além de
contarem com acompanhamento escolar e pedagógico semanal, as crianças do projeto também recebem alimentação nos dias de treinos.
Para participarem dos treinamentos e das atividades escolares, todos
os 60 alunos desta edição da Escolinha Gol de Placa receberão um kit
com o material esportivo necessário

(uniforme, chuteiras, caneleiras e bolsas esportivas), além de cadernos e
garraﬁnhas de água individuais. <Estamos muito felizes com o lançamento da terceira edição da Escolinha Gol
de Placa, que é uma iniciativa fundamental para o desenvolvimento da
sociedade e já transformou a vida de
várias famílias em Bacabal. Mais uma
vez, ressaltamos a importância de aliar esporte e educação, contribuindo
na formação e na saúde das crianças.
Fica o nosso agradecimento ao governo do Estado e às Drogarias Globo por
acreditarem nessa iniciativa=, aﬁrmou
o coordenador do projeto, Kléber Muniz. Todas as informações sobre a terceira edição da Escolinha Gol de Placa
estão disponíveis nas redes sociais
oﬁciais do projeto (@goldeplacabacabal) no Instagram e no Facebook.

<Um jogo impecável=. Assim, o professor Eduardo
Telles classiﬁcou a ﬁnal dos Jogos Universitários Maranhense – JUMS 2022 no handebol feminino. A Estácio
venceu a forte equipe da Nassau quebrando assim uma
expectativa pela manutenção do título pela Nassau.
A Faculdade Estácio participou do handebol universitário feminino com uma equipe acostumada a participar de competições escolares e, agora, no desposto universitário, após ter sido vice-campeã da fase regional da
Ilha e ter perdido para a mesma Nassau, pelo placar de
25 x 24 na qual já tinha demostrado que seria uma ﬁnal
da última fase, com muita qualidade e talentos.
Talentos não faltaram à equipe campeã, formada
com nomes renomados do handebol feminino do momento, Gilvana Nogueira, atleta campeã panamericana
e melhor jogadora do Panamericano Juvenil, e Morany
Azevedo, como um dos nomes bem fortes da geração
atual maranhense.
Além destas atletas, a Estácio tinha as excelentes goleiras, Elizienne e Sara; as pontas artilheiros Helena (artilheira do JUMS 2022), Jéssica e Nagilla; as centrais super envolventes, como Nayara Martins (a melhor jogadora da competição); Clarice Jardim, Dhajilla, Julianny e
Amanda. As laterais e Thalia (melhor defensora da competição), Glaucia e a talentosa pivô, Daniela Moraes.
A Estácio venceu, na fase ﬁnal, a equipe da UFMA São
Luís (53×18) e UFMA Imperatriz (47 x 08) e, na ﬁnal, venceu a Nassau por 30 x 23.
Agora, a equipe da Estácio se prepara para os JUBS –
Jogos Universitários Brasileiros, em setembro, em Brasília – DF. <Vamos lutar para ﬁcarmos entre as melhores
universidades do país=, aﬁrmou Morany Azevedo . A
Reitoria da Estácio recebeu as campeãs e reaﬁrmou o
apoio à toda equipe feminina para os próximos passos.
Segundo o pró-reitor da instituição, Samuel <Estaremos
juntos sempre daqui pra frente, apoiando e torcendo
juntos=.

FOCO

CR7 curte férias com
família e <malhação=

CR7 LEVOU BICICLETA ERGOMÉTRICA PARA AS FÉRIAS NO IATE
Ainda sem futuro deﬁnido no Manchester United,
Cristiano Ronaldo curte férias em Maiorca, na Espanha,
com sua mulher, Georgina Rodríguez, e quatro ﬁlhos.
Porém, mesmo no momento de descanso, o craque não
perdeu o foco: aproveitou para fazer exercícios em uma
bicicleta ergométrica em seu iate, avaliado em R$ 34 milhões.
A família de CR7 está hospedada em uma vila de luxo
isolada, que ﬁca no pé das montanhas de Tramuntana,
serra situada ao noroeste da Ilha de Maiorca.

Cristiano Ronaldo acaba de terminar sua primeira
temporada após o retorno após o Manchester United. O
português também serviu a seleção portuguesa nas primeiras rodadas da Liga das Nações.
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SÃO JOÃO

SÃO JOÃO 2022

BatizadodoBoideNina
Rodriguesacontecehoje

Caxias recebe o
Balaio de Sotaques

Comemorando seus mais de 30 anos na cultura maranhense, o Boi de Nina Rodrigues
realiza seu batismo na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, no Monte Castelo
após dois anos da pandemia da Covid-19. <Em 2020 o Boi de Nina Rodrigues fez 30 anos de trajetória, veio a
m dos mais tradicionais pandemia e interrompeu o nosso
grupos de bumba meu boi grande espetáculo que ﬁzemos para
do Maranhão, o Boi de Nina este período que foi aperfeiçoado naRodrigues, realiza nesta quele momento. E agora nós estamos
sexta-feira (17), o batizado da brinca- trazendo esse projeto dos 30 anos
deira que desde abril vem realizando com releituras das toadas tradicionais
apresentações nos arraiais da cidade. do Boi de Nina Rodrigues que não poO grupo do sotaque de orquestra é um dem faltar em nosso repertório e nos
dos mais tradicionais do estado e tem arraiais por onde a gente passa, e que
como característica principal suas be- que as pessoas cobram. Selecionamos
as principais toadas que o público calas índias e toadas dançantes.
tivo já conhece e com novos arranjos e
interpretações com essas releituras=,
revelou Joelson Braga.
Joelson Braga que está no Boi de
Nina Rodrigues desde o início da sua
fundação, revelou que a história de
sua brincadeira confunde-se com a
sua própria história. <Sou músico e
cantor por conta do Boi de Nina Rodrigues. Eu era animador do ônibus
O ritual de batismo será na Igreja da do boi. Antigamente a gente fazia até
Nossa Conceição, Monte Castelo, a oito apresentações por noite. Comepartir das 17:30h. Tradicionalmente o çava as 17h e ia até de madrugada. E
Boi de Nina Rodrigues realiza seu ba- eu para não deixar o clima cair dentro
tizado no dia 13 de junho, Dia de San- do ônibus eu cantava e animava a gato Antônio, mas este ano, em decor- lera. E com isso fui conquistando meu
rência da pandemia e de outros fato- espaço na brincadeira e hoje sou canres, a brincadeira teve que mudar a tador do Boi de Nina Rodrigues. Só
não acompanhei o Nina no primeiro
data da benção do boi.
A brincadeira que este comemora ano que foi em 1990. Devo tudo ao Niseus 32 anos em 2022 reverencia as na Rodrigues, pois além do boi, eu teraízes maranhenses em suas apresen- nho a minha carreira solo onde canto
tações do auto do bumba meu boi e outras músicas não só de bumba meu
seus personagens, como por exemplo, boi, mas de outros ritmos=, contou o
Catirina, Pai Francisco, índias e va- cantador que nasceu no município de
queiros que com suas indumentária Nina Rodrigues, mesma cidade que
cheias de brilhos e cores encantam o deu origem à brincadeira.
Um espetáculo para todas as idapúblico em qualquer lugar.
Segundo o cantador do Boi de Nina des, há mais de 30 anos o grupo vem
Rodrigues, Joelson Braga, a tempora- desenvolvendo junto à comunidade o
da junina 2022 está bastante intensa, resgate cultural através da música,
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poesia e da arte, um trabalho de valorização das nossas raízes. Além de
fundadora, Concita Braga é presidente, ama e compositora de toadas.

<A retomada do São João pós-pandemia tem sido muito gratiﬁcante, a
começar pelos músicos e artistas que
estavam carentes do encontro com o
público. Por onde a gente tem passado, pois nós também temos feitos
apresentações em outros municípios
além de São Luís, o público tem extravasado a sua alegria=, disse Joelson
Braga brincando que <o maranhense
estava ´seco´ de São João=.
Com 28 álbuns lançados, O Boi de
Nina é conhecido por suas coreograﬁas harmônicas e ritmadas, assim como sua qualidade musical, sendo pioneiro na introdução de novos instrumentos no sotaque de orquestra.
<Nordeste Brasileiro= é uma das suas
principais toadas e tornou-se um hino da cultura maranhense. <Sem duvida nenhuma <Nordeste Brasileiro=,
que é uma composição de Concita
Braga é emblemática e tornou-se o
carro chefe do Nina Rodrigues. É música que as pessoas se identiﬁcam e se
a gente não toca, eles pedem. É a música que marca o Boi de Nina Rodrigues, pois fala não só do São João, mas
do nordeste brasileiro e o seu lado festivo e cultural que nós nordestinos temos=, ﬁnalizou Joelson Braga.

SÃO JOÃO DO MARANHÃO

ArraiádoPovonaAssembleiatemsucessodepúblico
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), saudou o público
no primeiro dia de programação do
8Arraiá do Povo9, na noite de quartafeira (15).
Othelino Neto disse que a edição
deste ano do 8Arraiá do Povo9 foi pensada e organizada com muito carinho,
reunindo as melhores atrações e brincadeiras do São João do Maranhão para matar a saudade da festança após
dois anos de pandemia.
<Depois de dois anos de saudade,
estamos de volta com o 8Arraiá do Povo9, recebendo e distribuindo alegria
para todos. Tenho certeza que estavam todos ansiosos, assim como eu e
Ana Paula, que esperamos muito por
esse dia. Parabenizo a equipe do Gedema pela organização, assim como
todos os servidores envolvidos para
que o nosso arraial aconteça durante
os quatro dias de festa=, aﬁrmou.
O governador em exercício do Maranhão, desembargador Paulo Velten,
acompanhado da primeira-dama em
exercício, Daniela Velten, também
prestigiou a primeira noite do 8Arraiá
do Povo9 e elogiou a iniciativa da Assembleia Legislativa em promover
uma grande festança para o público.
<A comemoração dos nossos festejos juninos é algo hoje reconhecido
mundialmente. Por isso, nada melhor
do que celebrarmos, após enfrentarmos dois anos de pandemia. A Casa
do Povo está de parabéns por proporcionar esse momento aos maranhenses=, disse.
A primeira-dama do Legislativo
maranhense, Ana Paula Lobato, também falou da satisfação em retornar
com os festejos juninos. <A Assembleia Legislativa reabre as suas portas
para receber o povo, neste mês festivo
e que todos nós maranhenses ama-

SÃO TRÊS DIAS DE MUITA ALEGRIA E BRINCADEIRAS JUNINAS
Vem aí em Caxias o Balaio de Sotaques. Brincadeiras,
danças e tradições juninas marcam a edição 2022 do arraial. Este ano a festança acontece no Caxias Shopping
Center nos dias 16, 17 e 18 de junho. São três dias de
muita alegria e brincadeiras juninas. Na agenda shows
musicais, quadrilhas, carimbó, bumba meu boi, reisado
e dança do Lili. A entrada é gratuita.
Com uma programação que é a cara do nosso São
João e transbordando alegria, no Sesc todos as manifestações folclóricas têm espaço. Da quadrilha ao tambor
de crioula, cada noite de festança do Sesc representa
bem a diversidade que marca a cultura popular maranhense.
Conﬁra a programação:

MATERIAL INÉDITO

Museu virtual de
Gilberto Gil entra no ar

SITE TRAZ DISCO INÉDITO QUE SE ACREDITAVA ESTAR PERDIDO

O <ARRAIÁ DO POVO= SEGUIRÁ COM PROGRAMAÇÃO ATÉ O SÁBADO (18)
hits juninos eternizados por Francisco Naiva e Donato Alves, a exemplo de
<Bela Mocidade= e <Linda Morena=.
Em seguida, ecoaram as matracas
do tradicional batalhão do Boi de Maracanã, que fez o público acompaApresentações
A estreia do <Arraial do Povo= foi nhar na palma da mão as toadas etercom as Danças Típicas da Creche Se- nizadas na voz de Humberto do Maramentinha. Depois, o Boi Novilho canã e hoje entoadas por seu ﬁlho, RiBranco fez um passeio por diversos binha do Maracanã.
Para encerrar a primeira noite, um
sotaques da manifestação e animou a
todos com suas ricas indumentárias e mosaico de canções juninas com
Marcone Gal & Banda, com direito a
belas índias.
O sotaque de orquestra deu o tom à xote e baião.
Nesta quinta-feira (16) a programaapresentação do Boi Lendas e Magias,
que encheu o arraial com o som dos ção teve Quadrilha Fogueira Viva, Boi
metais e o bailado tradicional. A bati- de Sonhos, Companhia Barrica, Boi
da ritmada do Boi de Axixá, também da Maioba e show de Marcone Gal &
de orquestra e sob o comando de Leila Banda. O <Arraiá do Povo= seguirá
Naiva, pôs todo mundo para cantar com atrações até o sábado (18).
mos bastante. Chegou a hora da Casa
do Povo receber o público para nos divertimos juntos com as melhores
brincadeiras juninas=, declarou.

Um museu virtual dedicado à vida e obra de Gilberto
Gil já pode ser <visitado= por fãs de todo o mundo do
cantor – não à toa ele está escrito em inglês. Feito em
parceria com o Google – a página faz parte do projeto
<Google Arts & Culture=, o site traz uma enormidade de
material sobre o, agora também, membro da ABL, incluindo um disco que se acreditava para sempre perdido.
Gravado em Nova Iorque em 1982, esse disco traz o
cantor e compositor trabalhando com o produtor Ralph
MacDonald e um time de primeiríssima, incluindo o saxofonista Grover Washington Jr., o baixista Marcus Miller e a cantora Roberta Flack.
Com nove faixas, oito delas em inglês mais <Estrela=
em português, o trabalho soa como os álbuns de pop
adulto feitos naquele momento e não é nada absurdo
imaginar algumas de suas faixas se tornando hits radiofônicos de alcance global, como a versão de <Lua e Estrela=, composição de Vinícius Cantuária que, no Brasil,
foi um grande hit na voz de Caetano Veloso, ou <Whend
The Wind Blows=, que Gil, no mesmo ano, gravaria em
português como <Deixar Você=.
Era aí que estava o problema da empreitada para o
brasileiro. O álbum praticamente não tinha nenhuma
brasilidade, ainda que MacDonald tenha trazido um sabor caribenho para algumas das faixas, e isso acabou o
incomodando, ainda que ele tenha dado duro nas gravações e se mostrado satisfeito com o resultado ﬁnal.
O projeto então foi arquivado e nunca mais se ouviu
falar nele. Décadas depois, o baiano se lembrou dessa
aventura e achou que seria interessante lançá-lo oﬁcialmente. O problema é que a ﬁta master havia desaparecido dos arquivos da Elektra e Gil não sabia se tinha uma
cópia em seus arquivos. Só recentemente, enquanto o
enorme acervo de gravações passava por processo de digitalização foi que o jornalista Ricardo Schott se deparou com o tesouro em um desses arquivos.

